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بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و بهرهوری کارکنان
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چکیده  -بسیاري از سازمانها و شركتهاي مالي به این نکته مهم پي بردهاند كه ارائه خدمات داراي
كیفیت با توجه به مسائل اجتماعي (سرمایه اجتماعي) و دخیل كردن آن در بحث بهرهوري ميتواند
مزیت رقدابتي نیرومندي براي آنان به ارمغان آورد .هددف از این پژوهش بررسدي رابطه سدرمایه
اجتمداعي و بهرهوري كاركنان اداره كل امور مالیاتي استان هرمزگان را بررسي مينمایند .این تحقیق
بر اساس هدف كاربردي و بر اساس شیوههاي گردآوري دادهها ،توصیفي از نوع همبستگي است.
جهت گردآوري اطالعات از دو روش كتابخانهاي و میداني استفاده ميشود .جهت تدوین مباني نظري
و پیشینه تحقیق از روش كتابخانهاي و جهت جمعآوري دادههاي میداني از پرسشنامه استاندارد سرمایه
اجتماعي انجمن سرمایه اجتماعي آمریکا و پرسشنامه استاندارد بهرهوري هرسي وگلداسمیت بهره-
برداري گردیده است .نهایتا نتایج تحقیق حاكي از تایید فرضیات است.
کلمات کلیدی :سرمایه اجتماعي؛ سرمایه ساختاري؛ سرمایه شناختي؛ بهرهوري
 -3مقدمه و بیان مساله
در دهه اخیر سرمایه اجتماعي به یکي از مباحث اساسي مورد توجه محافل آكادمیک و تحقیقاتي
جهان تبدیل شده است .سرمایه اجتماعي مجموعهاي از هنجارها؛ ارزشهاي غیررسمي؛ قواعد عرفي و
تعهدات اخالقي است كه رفتارهاي متقابل افراد در چارچوب آن شکل ميگیرد و موجب تسهیل
روابط اجتماعي افراد مي شود و معموال موجب افزایش همکاري و مشاركت اجتماعي افراد ميشود و
كمک ميكند تا سرمایه هاي انساني و مادي و اقتصادي بتوانند در تعامل با هم به یک رشد پویا برسند.
آزمون واقعي مفهوم سرمایه اجتماعي به عنوان یک سازه مفهومي؛ منجر به شکلگیري بینشهاي
تازهاي در روابط اجتماعي و تاثیر این بینشها بر زندگي افراد و سازمانها ميشود( .رحمانپور و
دیگران؛  ) 231سرمایه اجتماعي عمدتا مبتني بر عوامل فرهنگي و اجتماعي بوده و شناسایي آن بعنوان
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یک نوع سرمایه چه در سطح كالن و چه در سطح خرد ميتو اند شناخت جدیدي را از سیستمهاي
اقتصادي و اجتماعي ایجاد كند و به مدیران در هدایت سیستم یاري رساند( .تاجبخش؛ ) 231
موسسان و مدیران سازمانهاي دولتي و خصوصي در حوزههاي تولیدي ،خدمات و مالي از یک
طرف در كنار نگرش به مسائل اجتماعي و سرمایههاي اجتماعي تمام اهتمام و دقت خود را به بحث
بهرهوري مبذول ميدارند و از طرف دیگر تحقیقات و پژوهشها نشان داده است بحث بهرهوري و
لزوم توجه؛ بهبود و ارتقاء آن امروزه به عنوان یکي از ضرورتهاي اجتنابناپذیر سازمانها مطرح
ميگردد .نقش مهم ارتقاء بهرهوري در نیل به اهداف مدیر را نميتوان از نظر پنهان داشت .بهرهوري
به مثابه ابزار مهمي است كه افراد ميتوانند با آن سازمان و كاركنان خود را مورد سنجش و ارزیابي
قرار داده و تشخیص دهند كه تا چه اندازه از منابع موجود به نحو مطلوبي استفاده گردیده است( .امامي
میبدي؛ ) 231
امروزه افزایش بهرهوري به عنوان موثرترین روش دستیابي به اهداف در هر سازماني مطرح است و
اندازهگیري میزان بهرهوري نیز اساسيترین گام جهت ارتقاي كارایي و بهرهوري ميباشد .به دلیل
نقش بسیار مهم و اساسي كاركنان در اكثر فعالیتهاي خدماتي و اقتصادي؛ بررسي عملکرد (بهرهوري
و كارایي) كاركنان اینگونه سازمانها با توجه به اهمیت استراتژیکي فعالیتهاي آنها اهمیت ویژه اي
پیدا كرده است ولي به دالیل مختلفي این احتمال وجود دارد كه بعضي واحدها كارآ عمل ننموده و
الزم است عواملي بررسي شود تا این مسائل شناسایي و مدیران به اصالح و بهبود وضعیت موجود
بپردازند .بنابراین این پژوهش درصدد است با استفاده از مباني تجربي و مطالعات كتابخانهاي در مورد
سرمایه اجتماعي و ارتباط آن با بحث بهرهوري كاركنان وزارت نفت؛ موضوع تحقیق را پوشش دهد و
میزان ارتباط بین این  3متغیر را در اداره كل امور مالیاتي استان هرمزگان را با استفاده از روش موسوم
به پیمایش و از طریق پرسشنامه واكاوي كند و در نهایت پیشنهادهاي مفید و كاربردي ارائه نماید.
توجه به مطالب مطروحه این تحقیق به دنبال پاسخ به این سواالت است:
 آیا بین سرمایه اجتماعي و میزان بهرهوري كاركنان اداره كل امور مالیاتي استان هرمزگانرابطه معناداري وجود دارد؟
 -3آیا بین بعد شناختي سرمایه اجتماعي و میزان بهرهوري كاركنان اداره كل امور مالیاتي استان
هرمزگان رابطه معناداري وجود دارد؟
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 -2آیا بین بعد ساختاري سرمایه اجتماعي و میزان بهرهوري كاركنان اداره كل امور مالیاتي استان
هرمزگان رابطه معناداري وجود دارد؟
از آن لحاظ پ ژوهش حاضر ضرورت پیدا كرده كه مقوله سرمایه اجتماعي تاكنون در اداره كل
امور مالیاتي استان هرمزگان مورد بررسي قرار نگرفته است و مدیران این سازمان تاكنون به اثرگذاري
و میزان آن در بهرهوري كاركنان سازمان خود توجه نداشته و شاید بعضا با موضوع سرمایه اجتماعي
آشنایي چنداني نداشتهاند .همچنین عصر رقابتي دنیاي تجارت و در این میان رقابت سازمانهاي
تولیدي و خدماتي با یکدیگر در راستاي ملموس كردن مفهوم رقابت سالم به جامعه و توجه به میزان
بهرهوري و كارآیي در سیستم و سنجش آن و همزمان ارزیابي بازخوردها؛ مدیران را متوجه این مساله
ميسازد كه چه عواملي ميتواند در افزایش بهرهوري كاركنان در اداره كل امور مالیاتي استان
هرمزگان اثرگذار باشد كه با تحقیقات انجام گرفته در گذشته در زمینه سرمایه اجتماعي و تاثیر آن بر
روي موضوعاتي همچون بهرهوري و كارایي؛ رضایت شغلي؛ كارآفریني و  ...متوجه ميشویم كه
سرمایه اجتماعي بر روي هر یک از آنها بيتاثیر نبوده و توانسته نقش مهمي را ایفا كند .لذا توجه به
سرمایه اجتماعي و اهمیت دادن به آن براي مدیران (مطالعه موردي :اداره كل امور مالیاتي استان
هرمزگان) كه جویاي تحوالت و تغییرات در جهت بهبود و رشد سازمان خود هستند مثمرثمر واقع
ميشود و آنها را در جهت كسب اهداف سازماني خود یاري ميكند.
 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 )3-2سرمایه اجتماعی

اصطالح سرمایه اجتماعي اولین بار در اثر كالسیک «جین جاكوب» بنام «مرگ و زندگي شهرهاي
بزرگ آمریکا» در سال  11بکار رفته است كه در آن توضیح داده بود كه شبکههاي اجتماعي
فشرده در محدوده هاي حومه قدیمي و مختلط شهري ،صورتي از سرمایه اجتماعي را تشکیل ميدهند.
سرمایه اجتماعي را به سادگي ميتوان به عنوان وجود مجموعه معیني از هنجارها یا ارزشهاي
غیررسمي تعریف كه اعضاي گروهي و تقارن میانشان مجاز است و در آن سهیم هستند .البته مشاركت
در ارزشها و هنجارها به خودي خود باعث تولید سرمایه اجتماعي نميگردد چرا كه این ارزشها
ممکن است منفي باشد مثالً در جنوب ایتالیا كه تقریباً بطور همگاني به عنوان منطقهاي بيبهره از
1- Social Capital
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سرمایه اجتماعي عمومیت یافته و فاقد اعتماد متقابل شناخته شده است ولي این بدان معنا نیست كه در
آنجا هنجارهاي اجتماعي قوي و استواري وجود ندارد( .احمدپور؛ ) 231
رویکردسرمایه اجتماعي تأكید داردكه ارزشها درخالء ظاهرنمي شوند .قسمت دیگرسرمایه
اجتماعي شبکه اجتماعي یا روابط اجتماعي است .روابط اجتماعي نیز چون ارزشها جزء مهم تشکیل
دهنده سرمایه اجتماعي هستند آنها جامعه اي را بوجودمي آورندكه تقویت كننده ارزشهاي همکاري
است وآنها را تشویق مي كند(.طالجي لنگرودي؛) 210
 )2-2ابعاد سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعي به دو بعد شناختي و ساختاري تقسیم شده است.
بعد شناختي به بخش نامحسوس سرمایه اجتماعي مانند ارزشها ،عقاید ،نگرشها ،رفتارها و
هنجارهاي اجتماعي ميپردازد .ارزش هاي اجتماعي به روحیه اعتماد و یکپارچگي اعضاء و همینطور
عمل متقابل كه میان اعضاي یک جامعه وجود دارد ميپردازد .این ارزشها شرایطي را در جامعه /
سازمان بوجود ميآورند كه در آن اعضاء براي تولید كاالي مشترك ميتوانند با هم همکاري نمایند.
بعد ساختاري 3دربرگیرنده ساختارها و شبکههایي است كه حاوي فرایندهاي تصمیمگیري جمعي
و روشن ،رهبران پاسخگو و مسئولیت متقابل است .سرمایه اجتماعي كه درون گروه شکل ميگیرد و
مشخصه آن اعتماد ،همکاري ،همدلي و احساس مسئولیت است سطوح مختلفي دارد:
 سطوح فردي یا خرد (مثل همکاري و رابطه دوستان و افراد با یکدیگر) -3سطح گروهي یا میانه (مثل همکاريهاي خودجوش)
 -2سطح اجتماعي یا كالن (مثل عملکرد نهادهاي دمکراتیک)
خواه به سرمایه اجتماعي در سطح گروه و جمع نگاه كنیم و خواه در سطح فردي ،به هر حال همه
محققان به این ایده اعتقاد دارندكه اعضاي تعامل كننده در شبکههاي مشاركت هستند كه حفظ و باز
تولید این دارایي اجتماعي را ممکن ميسازد .یک چنین دارایي جمعي فرصتهاي زندگي اعضاي
گروه را افزایش ميدهد .یکي از شاخصهاي مهم در هر جامعهاي براي بقاء و تداوم؛ میزان سرمایه
اجتماعي است .تغییر و دگرگوني سرمایه اجتماعي نشانگر عالئم بیماري یا سالمت جامعه است .در
جوامعي كه میزان گروههاي اجتماعي به هر دلیلي كاهش یابد ،گسیختگيها و شکافهاي ژرفي در
1- COGNITIVE
2- STRUCTURAL
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میان گروههاي اجتماعي پدیدارميگردد .نتیجه كاهش میزان سرمایه اجتماعي گسترش سوءظن است.
(زماني؛ ) 231
معموالً در شرایطي كه جامعه دچار بيهنجاري ،فساد گسترده و عدم اعتماد شود چنین وضعیتي
بروز ميكند و هیچ راهي براي برونرفت از بحران در جامعه به چشم نميخورد .بنابراین از یک رو
هیچ گروه اجتماعي و نهادي در میان مردم مشروعیت ندارد و از سوي دیگر هیچ ارادهاي براي برهم
زدن وضع موجود در افراد و نیروهاي اجتماعي وجود ندارد لذا بدبیني رواج ميیابد( .فوكویاما؛ : 231
ترجمه غالمعباس توسلي) مطالعاتي در حوزه پیشینه داخلي و خارجي انجام گرفته پیرامون موضوع
ارائه گردیده است.
حسنعليپور ( ) 210در پژوهشي به برآورد كارایي و بهرهوري در بانک ملي و بررسي تطبیقي آن
مابین واحدهاي شعب منتخب تبریز با استفاده از روش تحلیل پوششي دادهها پرداخت .نتایج بدست
آمده نشان داد كه میانگین كارایي فني خالص شعب بانک ملي با فرض بازدهي متغیر به مقیاس برابر
 30درصد است و در نهایت سطح بهرهوري رشد چنداني نداشته و در حالت ركود ميباشد كه دلیل
آ ن به علت ثابت بودن كارایي مدیریت و در بعضي از واحدها پایین بودن آن و همچنین پایین بودن
تغییرات تکنولوژي و مقیاس است .قليزاده ( ) 210در تحقیقي به بررسي اثر سرمایه اجتماعي بر بهره-
وري نیروي كار با استفاده از دادههاي مقطعي میان استاني بر اساس تازهترین اطالعات پرداخت .نتایج
حاصل از این تحقیق حاكي از آن است كه رابطه شاخصهاي شناختي تعمیم یافته؛ ساختاري
غیررسمي و شناختي غیررسمي با بهرهوري معنادار نبودهاند .در حاليكه سرمایه اجتماعي ساختاري
نهادي؛ شناختي نهادي و ساختاري تعمیم یافته؛ اثر مثبت و معنادار بر بهرهوري داشتهاند .شیرواني
( ) 233در پژوهشي به بررسي تاثیر عملکرد سازمانهاي بخش دولتي بر سرمایه اجتماعي پرداخت.
جامعه آماري این تحقیق را كلیه سازمانهاي دولتي شهر اصفهان و همچنین تمامي افرادي كه بعنوان
ارباب رجوع ميباشند را تشکیل ميدهند .نتایج تحقیق حاكي از آن است كه بین عوامل عملکرد
سازمانهاي دولتي و سرمایه اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد .فیروزآبادي و دیگران ( ) 210در
پژوهشي به بررسي ارتباط بین سرمایه اجتماعي و توسعه اقتصادي و اجتماعي در شهر تهران پرداختند.
در این مطالعه و تحقیق رابطه مثبت میان سرمایه اجتماعي و توسعه یافتگي مورد تایید قرار گرفت.
همچنین تحقیق نشان د اد كه سازوكارهاي انجام كنش جمعي در مناطق با یکدیگر متفاوت است در
حالیکه مناطق توسعه یافته از سازوكارهاي رسمي براي این منظور استفاده ميكنند .در مجموع مطالعه
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بیان ميكند كه در تدوین سیاستها و برنامههاي شهري باید به نقش و تاثیر عوامل اجتماعي اشاره
كرد .فوسل و همکاران ( )3001در تحقیقي به بررسي رابطه بین سرمایه اجتماعي؛ هزینههاي معامالت؛
پیامدهاي سازماني پرداختند .این مطالعه بر اساس تحقیق بر روي  11نفر كارمند در یک تولیدي
الکترونیکي با تکنولوژي باال در منطقهاي در امریکا انجام شده است .یافتههاي اصلي این تحقیق نشان
داد كه میان سرمایههاي اجتماعي و هزینههاي معامله و پیامدهاي سازماني ارتباط معناداري وجود دارد.
فرناندز 3و همکاران ( )30 0در مقالهاي به بررسي اندازهگیري بهرهوري تولید و اثرات تنوع بر سرمایه
اجتماعي بانکها پرداختند .هدف از این مقاله پیوند دادن تحقیقات قبلي بر تنوع سرمایه اجتماعي و
مدیریت استراتژیک منابع انساني و پیشنهاد یک مدل براي توضیح اینکه چطور سیستم استراتژیک
مدیریت منابع انساني مي تواند اثرات تنوع بر ابعاد شناختي و ارتباطي سرمایه اجتماعي بانک را متعادل
كند بوده است .این مدل سیستم مدیریت استراتژیک منابع انساني را بعنوان یک ساختار؛ تعامالت
اجتماعي بین كاركنان بانک را بررسي ميكند و در نتیجه اثرات جمعیتي و سرمایه متنوع بر روي
عملکرد گروه را متعادل ميسازد .الگزاي 2و دیگران ( )30 0در پژوهشي به بررسي سرمایه اجتماعي
در نوآوري شبکههاي متراكم بانکي پرداختند .هدف از این مقاله بررسي منشا مفهوم سرمایه اجتماعي
و سپس توضیحي درباره سهم سرمایه اجتماعي در مطالعات مدیریتي و سازماني مالي داده شده است.
همچنین در این مقاله پیامدهاي سرمایه اجتماعي را در  3نوع از نوآوري روشن ميكند( .اصل نوآوري
در مقابل نوآوري افزایشي) .در نهایت نتایج این پژوهش نشان داد بعد ساختاري سرمایه اجتماعي از
طریق تمركز بر  3شکل مختلف (شبکه پراكنده در مقابل شبکه متمركز) و تاثیرگذار ميباشد.
 )1-2مدل مفهومی تحقیق
چارچوب نظري تحقیق الگوي مفهومي مبتني بر روابط تئوریک میان عوامل و متغیرهاي اثرگذار بر
موضوع پژوهش كه برگرفته از ادبیات پژوهش ميباشد عبارتند از سرمایه اجتماعي و ابعاد آن بعنوان
متغیرهاي مستقل و بهرهوري كاركنان اداره كل امور مالیاتي استان هرمزگان متغیرهاي وابستهاند.
سرمایه اجتماعي بر اساس  3بعد شناختي و ساختاري طراحي شده است.

1- Fuessel
2- Fernandez
3- Alguezaui
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بهرهوري كاركنان

سرمایه

اداره كل امور

اجتماعي

مالیاتي استان
هرمزگان
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بعد شناختي

بعد ساختاري

شکل  -مدل مفهومي تحقیق

 -1فرضیات تحقیق
الف) فرضیات اصلی:

بین شاخصهاي سرمایه اجتماعي و میزان بهرهوري كاركنان اداره كل امور مالیاتي استان هرمزگان
رابطه معناداري وجود دارد.
ب) فرضیات فرعی:

 بین بعد شناختي سرمایه اجتماعي و میزان بهرهوري كاركنان اداره كل امور مالیاتي استانهرمزگان رابطه معناداري وجود دارد.
 -3بین بعد ساختاري سرمایه اجتماعي و میزان بهرهوري كاركنان اداره كل امور مالیاتي استان
هرمزگان رابطه معناداري وجود دارد.
 -4روش پژوهش
 )3-4روش تحقیق

این تحقیق بر اساس هدف كاربردي و بر اساس شیوههاي گردآوري دادهها توصیفي از نوع همبستگي
است .به این دلیل كاربردي است كه استفاده از نتایج طرح براي بهبود عملکرد كاركنان اداره كل امور
مالیاتي استان هرمزگان است .به این دلیل توصیفي است كه مطالعه وضعیت سرمایه اجتماعي در بهره-
وري كاركنان مدنظر است و از این جهت كه محقق درصدد یافتن روابط بین  3متغیر است تحقیق از
نوع همبستگي ميباشد .جامعه آماري تحقیق شامل كلیه مدیران و معاونین عالي و اجرایي اداره كل
امور مالیاتي استان هرمزگان به تعداد  30نفر باشند .با توجه به محدود بودن جامعه (تعداد افراد جامعه)
از تعیین نمونه اجتناب نموده و جامعه آماري بعنوان نمونه آماري در نظر گرفته شده است( .نمونه =
)30
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 )2-4ابزار جمعآوری دادهها
ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعي انجمن سرمایه اجتماعي آمریکا ( 0سوال
بعد شناختي و 0سوال بعد ساختاري) بر اساس طیف  1گزینهاي لیکرت با ضریب پایایي آلفاي
كرونباخ  %302و پرسشنامه استاندارد بهرهوري هرسي وگلداسمیت شامل  33سوال شامل مولفههاي
عوامل مدیریتي با ضریب آلفاي 0/11؛ عوامل اجتماعي  -رواني با ضریب آلفاي  ،0/3عوامل
فرهنگي با ضریب آلفاي  0/11و عوامل محیطي با ضریب آلفاي  0/32و عوامل فردي با ضریب آلفاي
 0/10است.
 )1-4روش تجزیه و تحلیل اطالعات
)3-1-4یافتههای توصیفی
جدول  :3مشخصات جمعیت شناختي در جدول زیر خالصه شده است.
جدول  )3بررسي اطالعات عمومي پاسخدهندگان
ویژگي

سنوات خدمت

تحصیالت

فراواني

درصد

گروهها
تا  1سال

1

1

 1تا 0سال

21

1

 0تا  1سال

3

31
1

 1سال به باال

1

فوق دیپلم

1

لیسانس

12

11

فوق لیسانس و باالتر

3

32

نتایج جدول فوق تعداد ،میانگین ،میانه ،مد ،انحراف استاندارد ،بیشینه و كمینه سواالت پرسشنامه را
نشان ميدهد .در بین این شاخصهاي توصیفي ،میانگین داراي اهمیت بیشتري است .همانطور كه
مالحظه ميشود بیشترین میانگین متعلق به سوال  ) /31( 1و كمترین میانگین متعلق به سوال
( )3/22است.
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جدول  -3دادههاي مربوط به میانگین ،انحراف معیار ،مد ،میانه و  ..سواالت پرسشنامه سرمایه اجتماعي
ماكزیمم

مینیمم

میانه

مد

انحراف معیار

میانگین

تعداد

1

2

3

621

3631

30

1

2

6 1

2621

30

3

1

63

2611

30

2

2

63

26 2

30

6 2

2611

30

1

1

1

623

2611

30

1

1

1

630

30

1

.3

632

30

3

1

.11

631

30

1

2

601

2613

30

0

3

630

3622

30

630

2611

30

3

6 1

2621

30

2

60

2623

30

62

2611

30

1

631

2633

30

1

1

6 1

2613

30

1

1

630

26 3

30

3

1

603

2611

30

1

63

3631

30

30

1
2

1
1

1
1

1
1

3

1
1
1

2

1

2

1

2
1

2

1

2

1

3

سواالت

جدول  -2دادههاي مربوط به میانگین ،انحراف معیار ،مد ،میانه و  ..سواالت پرسشنامه بهرهوري
ماكزیمم

مینیمم

1

میانه

مد

انحراف معیار

میانگین

تعداد

622

3611

30

62

26 2

30

3

.12

611

30

2

3

1
1

3

1

1
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6 1

2613

30

2

633

2611

30

1

1

.10

632

30

1

3

62

3633

30

1

6 1

2611

30

3

1

1

63

2613

30

1

1

2

6

2610

30

0

63

26 1

30

6 1

3610

30

3

1

601

2633

30

2

1

633

2611

30

1

.13

601

30

1

6 1

2631

30

1

2

603

2603

30

1

1

621

2611

30

3

1

603

2612

30

1

1

6 0

2611

30

30

1

3

3

6 1

3633

30

3

1

2

2

630

26 2

30

33

1

6

261

30

32

1

60

2611

30

3

1

6

2611

30

31

1
1
1

2

1

1
1

2

1

2

1

2

1

1

نتایج جدول فوق تعداد ،میانگین ،میانه ،مد ،انحراف استاندارد ،بیشینه و كمینه سواالت پرسشنامه را
نشان ميدهد .در بین این شاخصهاي توصیفي ،میانگین داراي اهمیت بیشتري است .همانطور كه
مالحظه ميشود بیشترین میانگین متعلق به سوال  )2/12( 30و كمترین میانگین متعلق به سوال
( )2/32است.
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)2-1-4یافتههای استنباطی
در این قسمت جهت تجزیه و تحلیل یافتههاي پژوهش از روشهاي آمار استنباطي همبستگي پیرسون و
رگرسیون به روش اینتر استفاده شده است .قبل از ارائه نتایج تحلیل رگرسیون ،نرمال بودن توزیع داده-
هاي متغیر مالك ارائه ميشود.
)3-2-1-4آزمون کولموگروف  -اسمیرنف
جدول  -آزمون كولموگروف -اسمیرنف براي بررسي مفروضه نرمال بودن
فراواني

میانگین

انحراف استاندارد

 Zكولموگروف -اسمیرنف

(مقدارمعناداري)Sig.

30

2611

. 1

.13

.111

تصمیمگیری
از آنجایي كه مقدار معناداري بزرگتر از  0/01است بنابراین ميتوان فرض نرمال بودن توزیع دادههدا
را پذیرفت و عندوان كدرد كده دادههدا از توزیدع نرمدال برخدوردار مديباشدند .نتدایج حاصدل از آزمدون
كولموگرف -اسمیرنف براي بررسي نرمال بودن دادهها نشان ميدهد كه توزیع دادههاي متغیدر مدالك
(بهرهوري) نرمال است.
)2-2-1-4آزمون فرضیههای تحقیق

در این بخش به منظور بررسي رابطه سرمایه اجتماعي و ابعاد آن با بهرهوري كاركنان اداره كل امور
مالیاتي استان هرمزگان از آزمون ضریب همبستگي پیرسون ،و در ادامه براي تبیین میزان رابطه هریک
از ابعاد شناختي؛ ساختاري و كلي سرمایه اجتماعي با میزان بهرهوري بدست آمده از پرسشنامه بهره-
وري از تحلیل رگرسیون استفاده ميشود.
آزمون فرضیه فرعي اول :بین بعد ساختاري از سرمایه اجتماعي و بهرهوري كاركنان اداره كل امور
مالیاتي استان هرمزگان ارتباط مثبت معناداري وجود دارد.
 :H0بین بعد ساختاري ازسرمایه اجتماعي و بهرهوري كاركنان اداره كل امور مالیاتي استان
هرمزگان ارتباط مثبت معناداري وجود ندارد.
 :H1بین بعد ساختاري از سرمایه اجتماعي و بهرهوري كاركنان اداره كل امور مالیاتي استان
هرمزگان ارتباط مثبت معناداري وجود دارد.
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جدول  -1ماتریس همبستگي متغیرهاي پیشبین و مزیت
متغییر هاي مرتبط

ضریب همبستگي

تعداد

سطح معنا داري (معیار تصمیم)

تفسیر

بعد ساختاري و بهرهوري

0/1

30

0/0

رابطه مستقیم و معنادار

براي بررسي فرضیه اصلي تحقیق مطابق جدول با در نظرگرفتن مقدار ضریب همبستگي پیرسون
بین متغیر بعد ساختاري و بهرهوري ،همچنین مقدار معنادار كه كمتر از ( %معیار تصمیم) ميباشد در
سطح اطمینان  %11ميتوان تیجه گرفت كه همبستگي خطي معنيداري بین متغیر بعد ساختاري و بهره-
وري وجود دارد ،لذا با اطمینان  %11فرض صفر آماري مبني بر عدم وجود ارتباط معنيدار رد ميشود:

بنابراین با توجه به مثبت و معنيداري ضریب همبستگي ميتوانیم بگوییم ارتباط مثبت معنيداري بین
متغیر بعد ساختاري و كاركنان اداره كل امور مالیاتي استان هرمزگان وجود دارد و فرضیه تأیید مي-
شود.
آزمون فرضیه فرعي دوم :بین بعد شناختي از سرمایه اجتماعي و بهرهوري كاركنان اداره كل امور
مالیاتي استان هرمزگان ارتباط مثبت معناداري وجود دارد.
 :H0بین بعد شناختي از سرمایه اجتماعي و بهرهوري كاركنان اداره كل امور مالیاتي استان
هرمزگان ارتباط مثبت معناداري وجود ندارد.
 :H1بین بعد شناختي از سرمایه اجتماعي و بهرهوري كاركنان اداره كل امور مالیاتي استان
هرمزگان ارتباط مثبت معناداري وجود دارد.
جدول  -1ماتریس همبستگي متغیرهاي پیشبین و مزیت
متغیرهاي مرتبط

ضریب همبستگي

تعداد

سطح معناداري (معیار تصمیم)

تفسیر

بعد شناختي و بهرهوري

0/1

30

0/0

رابطه مستقیم و معنادار

براي بررسي فرضیه اصلي تحقیق مطابق جدول با در نظر گرفتن مقدار ضریب همبستگي پیرسون
بین متغیر توجه به بعد شناختي و بهرهوري ،همچنین مقدار معنادار كه كمتر از ( %معیار تصمیم) مي-
باشد در سطح اطمینان  %11ميتوان نتیجه گرفت كه همبستگي خطي معنيداري بین متغیر بعد شناختي
و بهرهوري وجود دارد ،لذا با اطمینان  %11فرض صفر آماري مبني بر عدم وجود ارتباط معنيدار رد
ميشود .بنابراین با توجه به عالمت مثبت و معنيداري ضریب همبستگي ميتوانیم بگوییم ارتباط مثبت
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معنيداري بین متغیر بعد شناختي و بهرهوري كاركنان اداره كل امور مالیاتي استان هرمزگان وجود
دارد و فرضیه تأیید ميشود.
آزمون فرضیه اصلي :بین ابعاد سرمایه اجتماعي و بهرهوري كاركنان اداره كل امور مالیاتي استان
هرمزگان ارتباط مثبت معناداري وجود دارد.
 :H0بین ابعاد سرمایه اجتماعي و بهرهوري كاركنان اداره كل امور مالیاتي استان هرمزگان ارتباط
مثبت معناداري وجود ندارد.
 : H1بین ابعاد سرمایه اجتماعي و بهرهوري كاركنان اداره كل امور مالیاتي استان هرمزگان ارتباط
مثبت معناداري وجود دارد.
جدول  -1ماتریس همبستگي متغیرهاي پیشبین و مزیت
متغیرهاي مرتبط

ضریب همبستگي

تعداد

سطح معناداري (معیار تصمیم)

تفسیر

سرمایه اجتماعي و بهرهوري

0/11

30

0/0

رابطه مستقیم و معنادار

براي بررسي فرضیه اصلي تحقیق مطابق جدول با در نظر گرفتن مقدار ضریب همبستگي پیرسون
بین متغیر توجه به سرمایه اجتماعي و بهرهوري ،همچنین مقدار معنادار كه كمتر از ( %معیار تصمیم)
ميباشد در سطح اطمینان  %11ميتوان نتیجه گرفت كه همبستگي خطي معنيداري بین متغیر سرمایه
اجتماعي و بهرهوري وجود دارد ،لذا با اطمینان  %11فرض صفر آماري مبني بر عدم وجود ارتباط
معنيدار رد ميشود :بنابراین با توجه به عالمت مثبت و معنيداري ضریب همبستگي ميتوانیم بگوییم
ارتباط مثبت معنيداري بین متغیر سرمایه اجتماعي و بهرهوري كاركنان اداره كل امور مالیاتي استان
هرمزگان وجود دارد و فرضیه تأیید ميشود.
همانطور كه در جدول  3قابل مشاهده است ،رابطه تمامي مولفههاي سرمایه اجتماعي (بعد
شناختي و بعد ساختاري) و مولفههاي بهرهوري (عوامل مدیریتي ،عوامل اجتماعي -رواني ،عوامل
فرهنگي ،عوامل محیطي و عوامل فردي و فرهنگي) در سطح  0/0معنادار است .همبستگي بعد
ساختاري و بهرهوري (  )./1بیشتر از همبستگي بعد شناختي و بهرهوري (  )./1است .همچنین رابطه
سرمایه اجتماعي و بهرهوري كاركنان اداره كل امور مالیاتي استان هرمزگان نیز  ./11به دست آمده
است.
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جدول  -3نتایج ضریب همبستگي پیرسون براي بررسي رابطه مولفههاي سرمایه اجتماعي و مولفههاي بهرهوري
رابطه

ضریب همبستگي

تعداد

سطح معناداري

تفسیر

بعد شناختي و عوامل مدیریتي

0/13

30

0/0

رابطه مستقیم و معنادار

0/12

30

0/0

رابطه مستقیم و معنادار

بعد شناختي و عوامل فرهنگي

0/11

30

0/0

رابطه مستقیم و معنادار

بعد شناختي و عوامل محیطي

0/13

30

0/0

رابطه مستقیم و معنادار

بعد شناختي و عوامل فردي

0/21

30

0/0

رابطه مستقیم و معنادار

0/13

30

0/0

رابطه مستقیم و معنادار

0/12

30

0/0

رابطه مستقیم و معنادار

0/13

30

0/0

رابطه مستقیم و معنادار

0/31

30

0/0

رابطه مستقیم و معنادار

0/ 3

30

0/0

رابطه مستقیم و معنادار

بعد شناختي و عوامل
اجتماعي  -رواني

بعد ساختاري و عوامل
مدیریتي
بعد ساختاري و عوامل
اجتماعي  -رواني
بعد ساختاري و عوامل
فرهنگي
بعد ساختاري و عوامل
محیطي
بعد ساختاري و عوامل فردي

 )1-2-1-4تحلیل رگرسیون
همانطور كه مشاهده مي شود اثرات هر  3متغیر معنادار شده و آنهدا در پیشدگویي متغیدر مدالك سدهم
دارند .در اینجا مي توان قضاوت كرد كه بعد سداختاري سدهم بیشدتري در مقایسده بدا بعدد شدناختي در
پیشگویي متغیر مالك (بهرهوري) دارد .زیرا یک واحد تغییر در انحراف معیدار آن باعدث مديشدود تدا
انحراف معیار متغیر مالك (بهرهوري) به اندازه بیشتري تغییر كند .یک واحدد تغییدر در انحدراف معیدار
بعد ساختاري باعث ميشود تا انحراف معیار متغیر مالك (بهرهوري) بده انددازه  0/1تغییدر كندد .یدک
واحد تغییر در انحراف معیار بعد شناختي باعث ميشود تا انحدراف معیدار متغیدر مدالك (بهدرهوري) بده
اندازه  0/21تغییر كند .مي توان با توجه به ضرایب حاصل شده در جدول فوق معادله رگرسدیون زیدر را
براي متغیر مالك (بهرهوري) به صورت زیر نوشت:
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(بعد ساختاري) ( + 0/1بعد شناختي)  = 0/21بهرهوري
 )4-2-1-4آزمون فریدمن برای مقایسه رتبه میانگین مولفههای سرمایه اجتماعی
جدول  -1آزمون فریدمن براي مقایسه رتبه میانگین مولفههاي سرمایه اجتماعي
متغیر

رتبه میانگین

تعداد

خي دو

بعد ساختاري

/13

30

/3

بعد شناختي

/23

درجه آزادي

معناداري
./00

در جدول فوق رتبه میانگینهاي مولفههاي سرمایه اجتماعي ارایه شده است .همانطور كه مالحظه
ميشود بعد ساختاري ( ) /13داراي رتبه باالتري نسبت به بعد شناختي ( ) /23است .عالوه بر این
مقداري خي دو  12/13در سطح  0/00معنادار است.
جدول  - 0آزمون فریدمن براي مقایسه رتبه میانگین مولفههاي بهرهوري
متغیر
عوامل مدیریتي

رتبه میانگین
2/

عوامل اجتماعي  -رواني

3/10

عوامل فرهنگي

2/0

عوامل محیطي

3/30

عوامل فردي

2/13

تعداد

خي دو

30

13/33

درجه آزادي

معناداري
0/00

در جدول فوق رتبه میانگینهاي مولفههاي بهرهوري ارایه شده است .همانطور كه مالحظه مي-
شود عوامل فردي ( )2/13داراي بیشترین رتبه و عوامل محیطي ( )3/30داراي كمترین رتبه است.
عالوه بر این مقداري خي دو  13/33در سطح  0/00معنادار است.
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 )5-2-1-4آزمون تحلیل واریانس
جدول

 آزمون تحلیل واریانس به منظور بررسي تفاوت وضعیت ابعاد سرمایه اجتماعي در واحدهايمختلف اداره كل امور مالیاتي استان هرمزگان

Sig.

F

.004

2.938

.002

3.238

.000

4.251

میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات
.664

10

6.637

بین گروهي

.226

69

15.585

درون گروهي

79

22.222

كل

.580

10

5.802

بین گروهي

.179

69

12.365

درون گروهي

79

18.167

كل

.571

10

5.710

بین گروهي

.134

69

9.270

درون گروهي

79

14.980

كل

ساختاري

شناختي

سرمایهاي

الف) بعد ساختاری سرمایه اجتماعی
آزمون فرضیه :بین وضعیت موجود سرمایه اجتماعي (از نظر بعد ساختاري) در بین واحدهاي مختلف
اداره كل امور مالیاتي استان هرمزگان تفاوت معناداري وجود دارد.
 :H0بین وضعیت موجود سرمایه اجتماعي (از نظر بعد ساختاري) در بین واحدهاي مختلف اداره
كل امور مالیاتي استان هرمزگان تفاوت معناداري وجود ندارد.
 :H1بین وضعیت موجود سرمایه اجتماعي (از نظر بعد ساختاري) در بین واحدهاي مختلف اداره
كل امور مالیاتي استان هرمزگان تفاوت معناداري وجود دارد.
با توجه به خروجي  SPSSكه در جدول  31-آمده مقدار معنادار  0/00ميباشد و از سطح
معناداري برخوردار است .بنابراین فرض  H0در سطح  0/11تایید نميشود بنابراین ميتوان گفت
تفاوت معناداري بین واحدهاي مختلف اداره كل امور مالیاتي استان هرمزگان از نظر بعد ساختاري
سرمایه اجتماعي وجود دارد یعني كل واحدهاي مورد بررسي از نظر بعد شناختي مثل هم نميباشند.
58

شماره بیستوچهار ،خرداد ماه 9315

ماهنامه پژوهشهای مدیریت و حسابداری

ب) بعد شناختی سرمایه اجتماعی
آزمون فرضیه :بین وضعیت موجود سرمایه اجتماعي (از نظر بعد شناختي) در بین واحدهاي مختلف
اداره كل امور مالیاتي استان هرمزگان تفاوت معناداري وجود دارد.
 :H0بین وضعیت موجود سرمایه اجتماعي (از نظر بعد شناختي) در بین واحدهاي مختلف اداره
كل امور مالیاتي استان هرمزگان تفاوت معناداري وجود ندارد.
 :H1بین وضعیت موجود سرمایه اجتماعي (از نظر بعد شناختي) در بین واحدهاي مختلف اداره
كل امور مالیاتي استان هرمزگان تفاوت معناداري وجود دارد.
با توجه به خروجي  SPSSكه در جدول  31-آمده مقدار معنادار  0/003ميباشد و از سطح
معناداري برخوردار است .بنابراین فرض  H0در سطح  0/11تایید نميشود .بنابراین ميتوان گفت
تفاوت معناداري بین واحدهاي مختلف اداره كل امور مالیاتي استان هرمزگان از نظر بعد شناختي
سرمایه اجتماعي وجود دارد یعني كل واحدهاي مورد بررسي از نظر بعد شناختي مثل هم نميباشند.
ج) بعد کلی سرمایه اجتماعی
آزمون فرضیه :بین وضعیت موجود سرمایه اجتماعي (بعد كلي) در بین واحدهاي مختلف اداره كل
امور مالیاتي استان هرمزگان تفاوت معناداري وجود دارد.
 :H0بین وضعیت موجود سرمایه اجتماعي (بعد كلي) در بین واحدهاي مختلف اداره كل امور
مالیاتي استان هرمزگان تفاوت معناداري وجود ندارد.
 :H1بین وضعیت موجود سرمایه اجتماعي (بعد كلي) در بین واحدهاي مختلف اداره كل امور
مالیاتي استان هرمزگان تفاوت معناداري وجود دارد.
با توجه به خروجي  SPSSكه در جدول  31-آمده مقدار معنادار 0 /00ميباشد و از سطح
معناداري برخوردار است .بنابراین فرض  H0در سطح  0/11تایید نميشود بنابراین ميتوان گفت
تفاوت معناداري بین واحدهاي مختلف اداره كل امور مالیاتي استان هرمزگان از نظر بعد كلي سرمایه
اجتماعي وجود دارد یعني كل واحدهاي مورد بررسي از نظر بعد شناختي مثل هم نميباشند.
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 -5نتیجهگیری کلی
فرضیه اصلي تحقیق مورد تایید قرار گرفت .بنابراین بین سرمایه اجتماعي و میزان بهرهوري كاركنان
اداره كل امور مالیاتي استان هرمزگان ارتباط مثبت معناداري وجود دارد.
فرضیات فرعي تحقیق نیز مورد تایید قرار گرفتند .بنابراین:
) بین بعد شناختي سرمایه اجتماعي و میزان بهرهوري كاركنان اداره كل امور مالیاتي استان
هرمزگان ارتباط مثبت معناداري وجود دارد.
 )3بین بعد ساختاري سرمایه اجتماعي و میزان بهرهوري كاركنان اداره كل امور مالیاتي استان
هرمزگان ارتباط مثبت معناداري وجود دارد.
 -6پیشنهادات بر مبنای یافتههای تحقیق
بهرهوري در اكثر سازمانها و ادارات دولتي در ایران در سطح پاییني قرار دارد و اكثر كاركنان اداره
كل امور مالیاتي استان هرمزگان از این قاعده مستثني ميباشد .با توجه به نتایج تحقیق از آنجا كه
ارتباط مثبت معناداري بین سرمایه اجتماعي و مولفههاي آن (بعد شناختي و بعد ساختاري) در بین
كاركنان اداره كل امور مالیاتي استان هرمزگان وجود دارد جهت تقویت این ارتباط پیشنهاد ميگردد:
) از عوامل موثر بر بهرهوري؛ بهبود روشهاي مدیریت سازمان؛ توجه به شایسته ساالري و لزوم
استفاده از مدیران و معاونین خالق و نوآور؛ تركیب نیروي انساني؛ درصد بهرهبرداري از امکانات،
امنیت شغلي و اخالق كاري ميباشد كه همه این موارد بایستي توسط مدیران اصلي و برنامهریز ان
مالي و مدیران منابع انساني و مالي اداره كل امور مالیاتي استان هرمزگان مدنظر قرار گیرد.
 )3عوامل موثر بر بهرهوري به دو دسته تقسیم ميشود :عوامل فیزیکي و عوامل رواني .عوامل
فیزیکي عوامل ملموس در فرآیند هستند كه بر بهرهوري تاثیر ميگذارند .عوامل رواني نیز به الگوهاي
رفتاري مدیریت وكاركنان اداره كل امور مالیاتي استان هرمزگان اشاره دارد كه غالبا به همان شدت
عوامل فیزیکي بر بهرهوري تاثیر ميگذارد .عوامل رواني به دسته بازدارندهها و برانگیزانندهها تقسیم
ميشود .بازدارندهها شرایطي در محیط كار یا خارج آن ميباشند كه مانع از ارائه كار با كیفیت توسط
كاركنان ميشوند .برانگیزانندهها به كلیه عواملي اطالق ميشود كه محیط كار و نهایتا نحوه ارائه كار
را از لحاظ كیفیتي تحت تاثیر قدرار ميدهند .اما چگونگي هددایت و سدوق دادن سرمایه اجتماعي در
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جهتي مثل بهرهوري نیاز سرمایهگذاري اداره كل امور مالیاتي استان هرمزگان در تحقیقات و مطالعات
جامع در این حوزهها را ميطلبد.
 )2از طریق آموزش كاركنان (تبلیغ تلفیق خیر فردي و خیر جمعي) بوسیله نقش رسانه؛ تقویت
سیستم نظارتي اداره كل امور مالیاتي استان هرمزگان ،این شکاف را كه بین سرمایه اجتماعي و بهره-
وري كاركنان اداره كل امور مالیاتي استان هرمزگان بوجود آمده است ميتوان برداشت .در هرحال
بایستي آیندگان با بررسي بیشتر و مطالعات جدي به این مهم دست یابند.
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