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تحليل رابطه سرمايه اجتماعي با افزايش بهره وري واحدهاي صنفي منتخب

علي اكبر اسماعيل آبادي

1

چکیده:

سرمايه اجتماعي نقش مکمل،مالت و عامل پيوند ساير عوامل سرمايه نظير سرمايه هاي اقتصادي(فيزيکي،مادي و پول و)...
سرمايه فرهنگي و سرمايه انساني و ...مي باشد.بنابراين در غياب ويا ناديده گرفتن و بي توجهي به اين منبع عظيم سرمايه،
كارايي و اثربخشي(بهره وري) ساير منابع سرمايه از جمله سرمايه اقتصادي ،فيزيکي و مادي را كاهش داده و موجب اتالف و
هدر رفت آن مي گردد .پژوهش حاضر در پي بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و بهره وري واحدهاي صنفي در استان
مازندران مي باشد .جامعه آماري مورد مطالعه شامل  48نفر از كارشناسان سازمان صنعت و معدن و تجارت استان و همچنين
كارشناسان اتحاديه ها و مجامع امور صنفي شهرستان هاي استان ميباشند .حجم نمونه بر اساس فرمول آماري  07نفر تعين
گرديد و اعضاي نمونه از روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده است .روش تحقيق مورد استفاده از نوع توصيفي
/پيمايشي و همبستگي بوده است .فرضيه اصلي پژوهش حاضر وجود رابطه بين سرمايه اجتماعي و بهره وري واحدهاي صنفي
و فرضيه هاي فرعي وجود رابطه بين هر يک از سه مولفه سرمايه اجتماعي با بهره وري واحدهاي صنفي بوده است.براي آزمون
فرضيه ها ؛به كمک نرم افزار  Spssاز روش پارامتري آزمون ميانگين استفاده شده است و نتايج آزمونها حاكي از آن است كه
بين سه متغير بعد شنا ختي و ارتباطي و ساختاري و بهره وري  ،رابطه اي معنا دار وجود داردو همچنين فرضيه اصلي پژوهش
حاضر مورد تاييد قرار گرفته است.
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Analysis of the relationship between social capital and increasing
the productivity of selected trade units

Abstract
Social capital is a complementary role, mortar and linking factor of other capital factors such as
economic capital (physical, material and money, etc.), cultural capital and human capital, etc.
Therefore, in the absence or ignoring and ignoring this A huge source of capital reduces the efficiency
and effectiveness (productivity) of other sources of capital, including economic, physical and material
capital, and causes its waste. The present study seeks to investigate the relationship between social
capital and productivity of trade unions in Mazandaran province. The statistical population of the study
includes 48 experts of the Industry, Mining and Trade Organization of the province as well as experts
of unions and trade unions of the cities of the province. . The sample size was determined based on the
statistical formula of 07 people and the sample members were selected by simple random sampling
method. The research method used was descriptive / survey and correlation. The main hypothesis of
the present study was the existence of a relationship between social capital and productivity of trade
unions and sub-hypotheses. There was a relationship between each of the three components of social
capital with the productivity of trade units. The mean has been used and the test results indicate that
there is a significant relationship between the three variables of cognitive, communication, structural
and productivity, and also the main hypothesis of the present study has been confirmed.

Keywords: Social capital, productivity, trade unions
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مقدمه:
ساااال  1931از ساااوي م قام معظم رهبري بعنوان ساااال تول يد
ملي،حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري گرديد .سرمايه انواع و

كار افراد تمثير مي گذارد  ،بلکه ممکن اسااات در اساااتواري نهاد
خانواده و كيفيت آموزش و مراكزي كه خدمات ضاااروري مردم را
فراهم مي سازند نيز تمثير عميقي بر جاي گذارد.

اشاااکال متفاوت داردكه يکي ازاشاااکال آن سااارمايه اجتماعي مي
باشااد.ساارمايه اجتماعي بعنوان يکي از مهمترين منبع ساارمايه در

بیان مسأله

ابعاد تو سعه اقت صادي ،سيا سي،فرهنگي و اجتماعي نقش ب سزايي

سازمان هاي كسب و كار در حوزه نظام اقتصادي قرار دارند لذا از

دارد .سرمايه اجتماعي نقش مکمل،مالت و عامل پيوند ساير عوامل

تعاريفي كه از سرمايه اجتماعي توسط دانشمندان متعدد صورت

سااارمايه نظير سااارمايه هاي اقتصاااادي(فيزيکي،مادي و پول و)...

گرفت،نظريه بورديو و پوتنام،هدف غائي از سرمايه اجتماعي را منفعت

سرمايه فرهنگي و سرمايه انساني و ...مي باشد.بنابراين در غياب ويا

اقتصادي مي دانند.اونکه در سازمان هاي كسب و كار(واحدهاي

ناديده گرفتن و بي توجهي به اين منبع عظيم سااارمايه ،كارايي و

صنفي)هدف غائي (عالوه بر مواردي همچون بقاء،رشد و

اثربخ شي(بهره وري) ساير منابع سرمايه از جمله سرمايه اقت صادي

نوآوري،رقابت،امنيت شغلي و )...سودآوري مي باشد،بنابراين مطالعات

،فيزيکي و مادي را كاهش داده و موجب اتالف و هدر رفت آن مي

بسياري به اثرات سرمايه اجتماعي در سطح يک شركت يا صنعت بر

گردد.اهميت پرداختن به موضوع سرمايه اجتماعي در جامعه اصناف

عملکرد پرداخته اند اما مطالعات كمتري سرمايه اجتماعي را به بهره

در ايران بدليل نقش و كاركرد هريک از نهادهاي مذكور از جمله

وري در سطح فردي مرتبط كرده اند.مطالعات محدود انجام شده در

نهاد بازار مي با شد.نهاد بازار ( شامل همه نهادهاي اقت صادي جامعه)

اين زمينه نشان دهنده تاثير سرمايه اجتماعي بر كارايي و بهره وري

ا ست  .در هر جامعه اي  ،پي شرفت و ترقي اع ضاي آن  ،واب سته به

نيروي انساني است.در صورتيکه ماهيت سرمايه اجتماعي تالش فرد

اقتصاد آن اجتماع است و اگر توسعه اقتصادي وجود نداشته باشد ،

در گروه و پذيرفتن قوانين و قواعد كار گروهي و در نهايت سودجويي

مشاااکالت بساااياري را به دنبال خواهد داشااات ؛ ارا كه نهادهاي

از منافع جمعي مي باشد.تحقيق حاضر بداليل زير براي نگارنده با

اقتصادي  ،بخش وسيعي از جامعه را در اختيار و اقتدار خود دارند و

اهميت است :قريب به  14سال مسئوليت هاي مستقيم و تخصصي

همه نهادهاي ديگر جامعه از نوسااانات شااديد اقتصااادي متمثر مي

در حوزه اصناف داشته وبمنظور تکميل زنجيره علم و تجربه و برطرف

شوند  .به عبارتي مي توان گفت كه تمام واحدهاي ت شکيل دهنده

كردن بخشي از نيازهاي ضروري و روز جامعه و خدمتي شايسته و

يک اجتماع  ،به نوعي از نظر اقت صادي با يکديگر مرتبط و در تعامل

بايسته به اين بخش از فعالين اقتصادي .ارتباط موضوع با رشته

شديد هستند  .نرخ هاي تورم و ركود اقتصادي  ،نه تنها در كسب و

تحصيلي در زمينه كيفيت و بهره وري منجمله نگاه به مشتري،
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مشاركت،سازماندهي گروهي وتقويت انسجام در گروه و ...كه از

اجتماعي در دل شبکه هاي روابط جمعي و گروهي شکل مي گيرد

فاكتورهاي كيفي در ارتقاء بهره وري محسوب مي گردند.پرداختن به

و بحالت انفرادي معني ندارد ،لذا الزمه حصول به سرمايه اجتماعي

ضروريات جامعه از جمله مهمترين و با اولويت ترين ضروريات ،

تشکيل و يا پيوستن به اتحاديه ها ،سنديکاها  ،انجمن ها ،گروهها

پرداختن به فرامين مقام معظم رهبري با توجه به شعار سال مبني

واحزاب و ...مي باشد.از آنجاييکه موضوع تحقيق مربوط به نقش

بر توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني،سرمايه اجتماعي

سرمايه اجتماعي در افزايش بهره وري واحدهاي صنفي مي باشد لذا

مهمترين سرمايه در بين اشکال مختلف سرمايه  ،امروزه مغفول مانده

فرد صنفي جهت بهره گيري از سرمايه اجتماعي در افزايش بهره وري

و ناديده گرفته مي شود.تحليل نقش و كاركرد تشکل هاي صنفي و

واحد صنفي مي بايست در شبکه هاي جمعي و گروهي ايجاد ارتباط

پيشنهاد اصالح ساختار و محتوي اين تشکلها در سطح قانون گذاري

 ،اعتماد  ،تعامل و همکاري نمايد.يکي از تشکل هاي جمعي در حوزه

و اجرايي و يا احيانا معرفي تشکيالتي جديد بدين منظور.

اصناف  ،اتحاديه هاي صنفي مي باشند .تشکل هاي صنفي در ايران

از سرجمع  9719403واحد صنفي در كشور(آمار روز)تعداد
 199031واحد در استان مازندران مستقر مي باشند .لذا استان
مازندران پنجمين استان كشور از لحاظ تعداد جمعيت صنفي از 91
استان كشور ميباشد.اين جمعيت صنفي در قالب  090اتحاديه صنفي
سازماندهي گرديدند كه در  10شهرستان استان پراكنده بوده و هر
شهرستان بصورت متغير بين  97تا  07اتحاديه صنفي دارد .و از
لحاظ تعداد اتحاديه در سطح كشور ( 4110اتحاديه در كشور) مقام
نخست را دارد .اين اتحاديه ها در استان در قالب  13مجمع امور
صنفي گرد هم مي آيند.يعني در هر شهرستان تعداد يک مجمع امور
صنفي(به استثناي شهرستان سوادكوه با  9مجمع) و از لحاظ تعداد
مجمع در كشور مقام اهارم را دارد( 939مجمع در كشور)

قدمت ديرينه دارند .سابقه اين تشکل ها از لحاظ تاريخچه به قبل از
اسالم و بعد از آن برميگردد ولي بطور رسمي در سال  1917بموجب
قانون  ،اتاق اصناف بصورت رسمي تشکيل گرديدو در بعد از انقالب
با تغييرات ساختاري و محتوايي تکامل يافته و در شرايط حاضر در
قالب قانون نظام صنفي به فعاليت مشغولند.در بررسي ماهيت ،
محتوي و كاركرد اين اتحاديه ها انين بر مي آيد كه نهادي رسمي
است از سوي قانونگذار براي تنظيم امور اصناف تاسيس گرديده و
ماهيتي خودجوش و غير رسمي ندارد .اساس اين تشکيالت شامل
فرد صنفي  ،اتحاديه صنفي  ،مجمع امور صنفي ،كميسيون
نظارت،هيات عالي نظارت ،نمايندگان منتخب اصناف استان در
شوراي اصناف كشور و در نهايت شوراي اصناف كشور مي باشد.اين
قبيل تشکيالت رسمي ماهيتي عامرانه دارند و در واقع يک تشکيالت

لذا از لحاظ مطالعه موردي استان مازندران پايلوت بسيار خوبي در

سلسله مراتبي مي باشد .بنابر اين انعطاف الزم را در استقرار و پياده

اين زمينه مي باشد.با توجه به توضيح فوق،نظر به اينکه سرمايه

سازي نظام مشاركت ندارند و بدين سبب بنظر مي رسد از لحاظ
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ساختاري و محتوايي مناسب فعاليت در زمينه سرمايه اجتماعي
نباشد  .لذا مسئله اينستکه:

پاتنام
اولين توصيههاي پاتنام به بحثهاي سرمايه اجتماعي از اواخر

 -اصناف در اه تشکيالت و پايگاه هايي توليد سرمايه اجتماعي

مطالعات وي در طرح دولت محلي در ايتاليا آغاز شد .او با بهكارگيري

نمايند؟

مفهوم سرمايه اجتماعي ميخواست تفاوتهاي موجود در التزام

 -درحال حاضرمنابع توليد سرمايه اجتماعي براي اصنا ف كدامند؟

شهروندي را با وضوح بيشتري به نمايش درآورد .او ابتدا به ارائه
بحثهاي مفصل شواهد خود در مورد عملکرد نهادهاي نسبي و

 -داليل ناكارآمدي اتحاديه هاي صنفي در توليد سرمايه اجتماعي

سطوح التزام شهروندي پرداخت و سپس تعريف خود را از سرمايه

ايست؟

اجتماعي ارائه كرد :سرمايه اجتماعي اشارهكننده به مشخصات

 -نقش اتحاديه ها در تبيين  ،ترويج  ،معرفي و آموزش اين سرمايه

تشکيالت اجتماعي است؛ مشخصاتي اون اعتماد ،معيارها و شبکهها

عظيم به اصناف اگونه باشد؟

كه ميتوانند با تسريع فعاليتهاي هماهنگ ،كارايي جامعه را بهبود
بخشند .تعريف سرمايه اجتماعي توسط پاتنام در دهه  1337كمي

 راههاي همگرايي  ،كارايي و اثربخشي منابع توليد سرمايه اجتماعيبراي اصناف ايست؟

تغيير يافت .او در سال  1330بيان داشت :منظور من از سرمايه
اجتماعي ،مشخصات زندگي اجتماعي -شبکهها ،معيارها و اعتماد -

 -اه سازمان يا تشکيالتي مي تواند وظيفه اين همگرايي را بعهده

است كه سبب ميشود تا شركتكنندگان در فعاليت مشترک

بگيرد؟

كاراتري براي تعقيب اهداف مشترک خود وارد شوند9 .عنصر اصلي

لذا در اين پژوهش به بررسي نقش سرمايه اجتماعي بر بهره وري
واحدهاي صنفي پرداخته و با استفاده از مدل ناهاپيت و قوشال سه
بعد ساختاري ،ارتباطي وشناختي را بر بهره وري مورد بررسي قرار
ميدهيم
چارچوب نظری تحقیق
مفهوم سرمايه اجتماعي از نگاه انديشمندان

اوليه از سال 1339تغييري نيافتهاند اما عنصر جديد ارائه شده «
شركتكنندگان »است كه در واقع به جاي جامعه از منافع سرمايه
اجتماعي سود ميجويد .پس از اين پاتنام در اثر معروف خود اينگونه
ميگويد :هسته اصلي سرمايه اجتماعي همان شبکههاي با ارزش
است ...ارتباطات اجتماعي بر مولديت افراد و گروهها تمثيرگذار است.
از نظر او ،ارتباطات اجتماعي يعني ارتباطات بين افراد ،شبکههاي
اجتماعي و معيارهاي تعامل و اعتمادي كه ايجاد ميشود.
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بورديو

كلمن

بورديو به آساني به مفهوم سرمايه اجتماعي دست يافت و در حالي

همانند بورديو ،عالقه كلمن به سرمايه اجتماعي ناشي از كوششهاي

كه كلمن و پاتنام با سنت آمريکاي شمالي مشغول جستوجو در

وي در تشريح ارتباطات فيمابين نابرابري اجتماعي و توفيقات در

افکار سياسي و اجتماعي بودند ،بورديو در واقع يک جامعهشناس

تحصيالت است .كلمن تعريف گستردهتري از سرمايه اجتماعي را در

اروپايي عالقهمند به مسئله دوام طبقه اجتماعي و ديگر انواع تعدي

تاليف جامعهشناسي منطقي ارائه كرد .او سرمايه اجتماعي را به قرار

در مسئله بيعدالتي به شمار ميآمد.

زير تعريف كرد :مجموعه منابعي كه همراه ارتباطات فاميلي و

تعريف واژهها توسط بورديو ،با توجه خاصي كه به مفهوم سرمايه
فرهنگي داشت ،متفاوت از تعريف ديگران بود .وي در تحقيق به
يادماندني خود در مورد ذائقه و تشخيص در ميان طبقه متوسط
فرانسويها ،كه توجهي خاص به شاخصهاي عملي سرمايه اجتماعي
كرده بود ،فقط يک شاخص سرمايه اجتماعي را ارائه داد؛ عضويت در
باشگاههاي گلف كه ارخهاي زندگي حرفهاي را روغنكاري
ميكرد.بورديو براي نخستينبار در سال 1309سرمايه اجتماعي را

مؤسسات اجتماعي جامعه است و در توسعه اجتماعي و ادراكي
كودک يا فرد جوان مفيد واقع ميشود .اين منابع براي افراد مختلف
يکسان نبوده و در توسعه سرمايه انسان ،كودكان و جوانان مزيت
فوقالعادهاي به حساب ميآيد .كلمن ،اعتماد و تعهد را الزمه سرمايه
اجتماعي يک گروه ميداند .بهنظر او ،سرمايه اجتماعي تركيبي از
ساختارهاي اجتماعي مانند اشکال سرمايه مولد است و بدون آن نيل
به برخي از اهداف ميسر نيست.

اينگونه تعريف كرد :سرمايه اجتماعي عبارت است از سرمايه ارتباطات

سرمايه اجتماعي منبعي براي كنش افراد است .براي مثال ،گروهي

اجتماعي كه درصورت لزوم حمايتهاي مفيد را ايجاد ميكند؛

از افراد كه واقعا به يکديگر اعتماد دارند در قياس با گروهي كه فاقد

سرمايهاي از مقبوليت و احترام كه غالبا زماني كه شخص ميخواهد

انين اعتمادي در بين خود هستند از قواي همکاري بيشتري با

توجه مردم را در يک موقعيت اجتماعي مهم جلب كند ،ضروري است

يکديگر برخوردارند .در يک اجتماع روستايي يک كشاورز علوفه را از

و شايد مانند پول در حرفه سياسي بهكار آيد .او بعدا اين تعريف را

كشاورز ديگر ميگيرد و ابزار و ادوات كار كشاورزي را بهطور گسترده

اصالح كرد و گفت :سرمايه اجتماعي عبارت است از مجموع منابع

به يکديگر قرض ميدهند .سرمايه اجتماعي اجازه داده كه هر كشاورز

فيزيکي در دسترس فرد يا گروهي كه داراي شبکه نسبتا بادوامي از

كارش را با حداقل سرمايه فيزيکي در قبابل ابزارها و تجهيزات الزم

ارتباطات نهادينه شده با آشناييهاي دوجانبه محترم هستند.

انجام دهد.كلمن تمكيد ميكند كه سرمايه اجتماعي ضرورتا از بافت
ويژه اي برخوردار است .در واقع سرمايه اجتماع در رابطه اجتماعي و
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هنجارهاي اجتماعي موجود بين گروههايي كه كار مشاركتي را

كلمن ،عواملي اون كمک ،ايدئولوژي ،اطالعات و هنجارها به ايجاد

تسهيل ميكنند وجود دارد اما اين ضرورتا قابل انتقال به ديگر بافتها

و گسترش سرمايه اجتماعي كمک ميكنند.

نيست.كلمن بر سودمندي سرمايه اجتماعي بهعنوان منبعي براي
همکاري ،روابط دوجانبه و توسعه اجتماعي تمكيد ميورزد .بهنظر

شکل  1-1مدل بورديو-كلمن
فراتحلیل و روند سرمايه ی اجتماعي در ايران:سرمايه اجتماعي

و سرمايه اجتماعي سيگنال هاي مثبتي از خود نشان مي دهد اما با

در ايران با توجه به بافت تاريخي وجغرافيايي و سياسي كشور ،بسيار

توجه به اين كه به درستي مديريت نمي شود ،روند نزولي به خود

نوساني است « .در برخي از شرايط خاص سياسي و تاريخي ،همدلي

مي گيرد  .آن اه كه معلوم است ،اين مي باشد كه كشور ايران با
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توجه به پيشينه تاريخي و مذهبي ،پتانسيل قوي براي سرمايه

مختلف داار نوسان بوده است .ميزان دينداري ،سطح تحصيالت،

اجتماعي دارد؛ اما به دليل عدم وجود مديريت صحيح و هدايت كننده

وضعيت طبقاتي و سن افراد از جمله مهم ترين عوامل موثر بر سرمايه

سرمايه اجتماعي در قرن گذشته ،استفاده مناسبي از اين سرمايه

اجتماعي بوده است(.سياهپوش)198-1940:33،

نشده و اين امر سبب كاهش تدريجي سرمايه اجتماعي شده
است»(.سعادت)1940 ،
روش تحقیق
«در حالت كلي ،متغيرهاي سن ،تحصيالت ،تاهل ،شاغل بودن و
در آمد به جز با عنصر اعتماد با ساير عناصر سرمايه اجتماعي اعم از
آگاهي و توجه به امور عمومي ،مشاركت هاي رسمي و غير رسمي
رابطه مستقيم دارد .و مردان در آگاهي و توجه به امور عمومي و
مشاركت رسمي نقش بيشتري نسبت به زنان دارند و مشاركت غير
رسمي زنان بيشتر مي باشد و در ميزان اعتماد تفاوتي بين زن و مرد
ديده نمي شود»( .ناطق پور و فيروزآبادي)137-107 :1941 ،

پس از توضيح روش تحقيق حال نوبت به انجام عملي واستخراج نتايج
تحقيق مي رسد .در اين مرحله از كار ،اطالعاتي حاصل گرديده است
كه اين اطالعات به شکل انبوهي از داده ها مي باشند و به هيچ وجه
با نگاه كردن به آنها نمي توان يک استنباط مشخص و علمي از آن
استخراج نمود .لذا اين داده ها بايد مديريت و تدوين شوند تا بتوان
تجزيه و تحليل الزم را بر روي آنها انجام داد.اين فرايندتنها با به كار
گيري روشهاي آماري امکان پذير است .در واقع اين روش هاي آماري

عالوه بر اين در ايران اسالمي تا سال ،40ميان مولفه هاي متعدد

هستند كه با طبقه بندي ،جدول بندي ،تخليص و فرمول بندي مي-

سرمايه اجتماعي ،ميزان اعتماد به خانواده و نظام سياسي و نيز ميزان

توانند اطالعات را به شکل مفيد وقابل استفاده تبديل سازند.به طور

ارتباطات اجتماعي باالست .در حوزه سياسي ميزان اعتماد به نظام

كلي در يک تقسيم بندي ميتوان روش هاي آماري را به دو بخش

سياسي باال ،ميزان اعتماد به نهادهاي سياسي متوسط و ميزان اعتماد

آمار توصيفي و آمار استنباطي تقسيم بندي نمود .از هر دو بخش اين

به كنشگران سياسي پايين بوده است .همچنين ميزان مشاركت مردم

روشه ا در خالصه سازي و استنباط داده ها استفاده ميشود  .در

در حوزه هاي گوناگون اجتماعي بسيار پايين است .مجموع يافته ها

بخش آمار توصيفي با استفاده از از جداول فراواني و نمودارهاي

نشان مي دهد از نظر مردم ميزان ارزش هايي مثل صداقت ،امانتداري

مناسب به معرفي مشاهدات پرداخته مي شود .البته الزم به ذكر است

و گذشت در بين مردم پايين است و ميزان رواج ضد ارزش هايي

كه هدف آمار توصيفي ،توصيف داده ها ميباشد و نه توجيه وقايع

اون كالهبرداري و ااپلوسي باال است .همچنين در مجموع ميزان

مرتبط با جامعه ،همچنين هدف آمار اسنباطي انجام استنباط درباره

كل سرمايه اجتماعي در ايران نسبتاً باالست ،اين ميزان در ساليان

جامعه از طريق تجزيه و تحليل اطالعات موجود در داده هاي نمونه
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و همچنين سنجش عدم قطيعتي است كه در اين استنباط ها وجود

يکي از مزاياي آزمون  KSاين است كه هر يک از مشاهدات را به

دارد .به بياني ديگر محقق در آمار استنباطي با استفاده از مقادير

صورت اصلي در نظر مي گيرد در حالي كه آزمون   2به طبقه

نمونه ،آماره ها را محاسبه نموده وبه كمک آزمون فرض ،آماره ها را

بندي مشاهدات پرداخته و بدين جهت مقداري از اطالعات را از دست

به پارامترهاي جامعه تعميم مي دهد.

مي دهد .

اين همان فرايندكاري است كه بناست در اين فصل صورت پذيرد كه

دوم اينکه در مواردي كه تعداد مشاهدات (  ) nكواک است آزمون

البته اين اعمال پيچيده ،لوازم و ابزار خاص خود را مي طلبد كه

 KSبه دليل دقيق بودن اعمال شدني است حال آنکه آزمون  2

شامل نرم افزار اداري و آماري spss10ميباشد.

اساسا براي نمونه هاي بزرگ استفاده مي شود .
سوم اينکه آزمون  KSنسبت به آزمون   2از سادگي و سهولت

تجزيه و تحلیل داده ها

بيشتري برخوردار است .

آمار استنباطي

حال مزاياي آزمون   2را را بر مي شماريم:

آزمون نيکويي برازش ( سنجش نرماليتي )

اول اينکه آزمون   2را به سادگي مي توان طوري تغيير داد تا امکان

گاهي مي خواهيم توزيع متغيري را مشخص كنيم و بررسي كنيم
توزيع متغير با توزيع نظري خاصي همگون است يا خير مثال آيا توزيع

تخمين پارامتر ها نيز به وسيله مشاهدات ميسر شود ،ولي آزمون KS
انين انعطاف پذيري ندارد .

متغير نرمال است ؟ آيا توزيع متغير نمايي است ؟ آيا توزيع متغير

دوم اينکه آزمون   2را مي توان هم براي داده هاي پيوسته و هم

يکنواخت است ؟ و . . .در اين موارد از آزمون هاي توزيع داده ها (

گسسته به كار برد در حالي كه آزمون  KSفقط براي داده هاي

نيکويي برازش ) استفاده مي كنيم كه عمدتا از دو آزمون 1  2و

پيوسته اعمال شدني است .

كولموگروف اسميرنف ) KS (9استفاده مي شود .

در اين بخش از آزمون كالموگروف اسميرنف جهت سنجش نرماليتي

در اينجا بد نيست مزاياي هر يک از دو آزمون   2و  KSرا بر ديگري

داده ها استفاده گرديد و با توجه به نتايج ذيل مشاهده گرديد كه

بر شماريم:

داده هاي پژوهش نرمال هستند .

با توجه به جدول ذيل مالحظه مي گردد در سطح اطمينان  %31كليه سواالت آزمون شده از طريق آزمون كالموگروف اسميرنف نرمال مي باشند .
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سواالت
پرسشنامه

KolmogorovSmirnov Z

Asymp.
.Sig

سواالت
پرسشنامه

KolmogorovSmirnov Z

Asymp.
.Sig
tailed2

tailed2
1

94189

74777

19

94891

74777

9

94774

74777

19

94109

74777

9

94779

74777

18

94900

74777

8

94891

74777

11

94778

74777

1

94109

74777

10

94711

74777

0

94779

74777

10

947718

74777

0

94778

74777

14

94791

74777

4

94711

74777

13

94330

74777

3

947718

74777

97

94981

74777

17

94999

74777

91

94791

74777

11

94779

74777

جدول  :8سنجش نرماليتي
آزمون فرضیات تحقیق
آزمون فرضيه فرعي اول

ميان بعد ساختاري سرمايه اجتماعي و بهره وري واحدهاي صنفي
استان مازندران رابطه معني داري وجود دارد.
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سطح معني داري فرضيه

درجه آزادي

آماره t

انحراف استاندارد

حجم

ميانگين

نمونه

اول فرعي
790.

991.-1

03

9877.9

90719.1

07

جدول(.)0-8جدول آزمون tمربوط به فرضيه اول فرعي
با توجه به جدول ()0-8از آنجا كه سطح معني داري آزمون  tتک
گروهي كمتر از 7471است بنابراين نتيجه ميگيريم ميان بعد
ساختاري سرمايه اجتماعي و بهره وري رابطه معني داري وجود دارد.

سطح معني

درجه

داري فرضيه

آزادي

آماره t

انحراف

ميانگين

استاندارد

حجم
نمونه

سوم فرعي

آزمون فرضیه فرعي دوم

81.7

ميان بعد شناختي سرمايه اجتماعي و بهره وري واحدهاي صنفي

سطح معني

درجه

داري فرضيه

آزادي

آماره t

انحراف

با توجه به جدول ()4-8از آنجا كه سطح معني داري آزمون  tتک
گروهي بيشتر

استان مازندران رابطه معني داري وجود دارد.
ميانگين

استاندارد

حجم

03

94989

1490104

94177

07

از 7471است بنابراين نتيجه ميگيريم ميان بعد

شناختي و بهره وري رابطه معني داري وجود ندارد

نمونه

دوم فرعي

891.

03

94740

1491190

7770.9

07

جدول(.)17-8جدول آزمون tمربوط به فرضيه اصلي
سطح معني

درجه

داري آزمون

آزادي

آماره t

انحراف

ميانگين

استاندارد

حجم
نمونه

فرضيه اصلي

جدول(.)3-8جدول آزمون tمربوط به فرضيه سوم فرعي

91.7

03

77999. 1493171 94939

07

با توجه به جدول ()3-8از آنجا كه سطح معني داري آزمون  tتک
ميان بعد ارتباطي سرمايه اجتماعي و بهره وري واحدهاي صنفي

گروهي كمتر

استان مازندران رابطه معني داري وجود دارد.

ارتباطي و بهره وري رابطه معني داري وجود دارد..

از 7471است بنابراين نتيجه ميگيريم ميان بعد
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آزمون فرضیه اصلي تحقیق
مديريت مناسب زنجيره تامين باعث بهبود عملکرد شركت لوه مي
شود.
با توجه به جدول ()17-8از آنجا كه سطح معني داري آزمون  tتک
گروهي كمتر از 7471است بنابراين نتيجه ميگيريم ميان سرمايه
اجتماعي و بهره وري واحدهاي صنفي رابطه معني داري وجود دارد.

شکل و تركيب شبکه اجتماعي موجود در واحدهاي صنفي به خوبي
با بهره وري هماهنگ بوده و توانسااته اساات در راسااتاي بهبود بهره
وري موثر باشند.
فرضیه فرعي(2بعد شناختي سرمايه اجتماعي ارتباط معني داري
با بهره وري واحدهاي صنفي استان مازندران دارند) در بررسي هاي
انجام شده مشخص شد كه بعد شناختي با بهره وري رابطه نداشته
است و اين امر ميتواند به اين علت با شد كه درک مشترک ميان

نتیجه گیری

اصناف در سازمان هاي صنفي به خوبي برقرار نشده است و ميزان

با توجه به اهداف پايان نامه و فرضيات مطرح شده نتايج تحقيق به

اشتراک افراد صنفي پايين بوده و همچنين نرمها و ارزش ها در نزد

شرح زير ميباشد:

اصناف به خوبي ادراک نشده است و يک وحدت رويه براي يکپاراه
سازي اين نرم ها و ارزش ها در افراد صنفي به خوبي برقرار نشده

 5-3-1نتايج حاصله از فرضیات تحقیق
همچنين در خصااوص بررسااي و آزمون ساااير فرضاايات اين تحقيق
نتايج زيربدست آمده است:

است و همچنين بين ديدگاهها و عقايد افراد در واحدهاي صنفي
تفاوت هاي زيادي وجود دارد و تالشي در جهت همسو كردن اين
تفاوت ديدگاه در راستاي بهره وري انجام نشده است و همچنين در

فرضیه فرعي(1بعد ساختاري سرمايه اجتماعي ارتباط معني داري

بعد اعتماد و يکپاراگي نيز كارهاي اساسي و ساختاري كمتري انجام

با بهره وري واحدهاي صنفي استان مازندران دارند) در بررسي هاي

شده است.

انجام شااده به اين نتيجه رساايديم كه بعد ساااختاري با بهره وري

فرضیه فرعي(3بعد ارتباطي سرمايه اجتماعي ارتباط معني داري با

رابطه داشته و اين به اين دليل است كه پيوند هاي موجود در شبکه

بهره وري واحدهاي صنفي استان مازندران دارند) در بررسي هاي

اجتماعي واحدهاي صاانفي به خوبي توانسااته اساات در بخش بهره

انجام شده نشان داد ه شد كه بعد ارتباطي با بهره وري ارتباط معني

وري تاثير گذاشاااته و بهره وري واحدهاي صااانفي را باال ببرد و

داري دارد و اين به اين علت است كه در واحدهاي صنفي همساني

همچنين روند ها و روش ها در واحدهاي صاانفي در راسااتاي بهره

و برابري بين افراد به خوبي برنامه ريزي شده است و از اين عامل

وري تدوين شده اند و همينطور تناسب سازماني ،نقش ها  ،قوانين،

توانسته اند در جهت بهره وري استفاده كنند و همچنين تعهدات بين
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افراد به خوبي توانسته است تا روابط متقابل بين آنها را در در تعيين
هويت مشترک در واحد صنفي برقرار كند.

 تو سلي ،غالمعباس ،)1949( ،م شاركت اجتماعي در شرا سط جامعهآنوميک،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
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منابع فارسي

بهروزي اجتماعي براي استفاده در نمونه هاي ايراني» ،فصلنامه رفاه
اجتماعي شماره .99

 آرون،ريمون،)1941(.مراحل اسااااساااي ساااير انديشاااه در جامعهشناسي،ترجمه باقر پرهام ،تهران :انتشارات علمي -فرهنگي
 ازكيا،مصاطفي و غفاري،غالمرضاا« ،)1947(،بررساي رابطه اعتماد وم شاركت اجتماعي در نواحي رو ستايي كا شان»،نامه علوم اجتماعي
،شماره .14
 باستاني،سوسن و ديگران «،)1940(،سرمايه اجتماعي شبکه و روابطمتقاااباال بين شاااخصاااي»،مجلااه دانشاااکااده ادبيااات و علوم
انساني،سال،10شماره،01
بااخشاااااي پااور رودساااااري،عااباااس؛پاايااروي،حااماايااد وعابديان،احمد،)1948(،بررساااي رابطه ميان رضاااايت از زندگي و
حمايت اجتماعي با سااالمت روان در دانشااجويان،فصاالنامه اصااول
بهداشت رواني،سال هفتم،شماره 90-94
 پات نام،رابرت،)1947(،دموكراساااي و سااا نت هاي مدني،ترج مهدلفروز،تهران :انتشارات روزنامه سالم.
 تاجبخش،كيان( ،)1948سرمايه اجتماعي،اعتماد و دموكرا سي،تهران:نشر شيرازه

 جو كار،بهرام«،)1940(،نقش واسااا طه اي تاب آوري در راب طه بينهوش هيجاني وهوش عمومي در رابطه با رضااايت از زندگي»،مجله
روان شناسي معاصردوره دوم ،شماره.8
 خواجه دادي،اشاااکان وديگران(،)1940رابطه سااارمايه اجتماعي وسالمت مادران ،فصلنامه رفاه اجتماعي،شماره 97و91
 رسااتگار خالد ،امير،)1948(،گسااترش نقش زنان در جهت حمايتهاي شغلي و اجتماعي،مجله جامعه شناسي ايران،دوره  ،0شماره.8
 رفيع پور ،فرامرز (،)1904آنومي يا آشاافتگي اجتماعي(پژوهشااي درزمينه پتانسيل آنومي در شهر تهران)،تهران :انتشارات سروش.
 زاهدي محمد جواد و اجاقلو ،ساااجاد « ،)1948( ،بررساااي اعتماداجتماعي و عوامل موثر بر آن در بين ساااكنان شااهر زنجان» ،مجله
جامعه شناسي ايرن،دوره،0شماره.8
 سااام آرام ،عزت ا« ،)1944(، ،بررسااي رابطه سااالمت اجتماعي باتاكيد بر رهيافت پليس جامعه محور» ،فصااالنامه علمي پژوهشاااي
انتظام اجتماعي ،سال اول ،شماره1

فصلنامه رهیافتی رد مدرییت بازرگانی،دوره دوم(فصل اتبستان) ،سال  ،9911صفحه 49-91

 سجادي،حميرا ،صدر ال سادات ،سيد جالل « ،)1948( ،شاخص هايسالمت اجتماعي» ،فصلنامه سياسي اقتصادي،شماره970و.974
 سااعادت،رحمان("،)1941تخمين سااطح و توزيع ساارمايه اجتماعياستان ها" ،فصلنامه رفاه اجتماعي،شماره 99
 شارع پور ،محمود« ،)1944( ،بررسي عوامل موثر بر اعتماد اجتماعيبه نيروهاي انتظامي(مطالعه موردي اساااتان مازندران)» ،جامعه
شناسي كاربردي؛مجله علمي پژوهشي دانشگاه اصفهان،شماره 90
 عبدا ،تبار،هادي و ديگران، )1940(،بررساااي ساااالمت اجتماعيدانشجويان ،فصلنامه رفاه اجتماعي ،شماره97و91
 عليوردي ن يا،اكبر؛ شااااارع پور،محمود ،ورمز يار،م هدي،)1940(،«ساارمايه اجتماعي خانواده و بزهکاري»  ،فصاالنامه پژوهش زنان،
دوره ،0شماره 9
 فدايي مهرباني،مهدي« ،)1940(،شااهر نشاايني ،رسااانه و سااالمتاجتماعي»،نشريه پژوهش و سنجش ،شماره.183
قاسمي،وحيد،اسماعيلي ،رضا و ربيعي،كامران « ،)1941(،سطح بنديسرمايه اجتماعي در شهرستان هاي استان اصفهان»

كرتيس ،آنتوني جيمز،)1949(،روان شنا سي سالمت ،ترجمه فرامرزسهرابي ،تهران :طلوع دانش.
گنگر لو ،مريم« ،)1940( ،سااانجش ميزان ساااالماات اجتماااعيدان شجويان شاهد و غير شاهد در دان شگاه عالمه طباطبايي» ،پايان
نامه كارشناسي ارشد مددكاري اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي
 گياادنز،آنتوني،)1900(،پياااماادهاااي ماادرنياات،ترجمااه محسااانثالثي،،تهران:نشر مركز،ااپ اول
 مح سني تبريزي،علير ضا ،شير علي ،ا سماعيل« ،)1944(،عوامل موثربر اعتماد اجتماعي دانشااجويان ايراني خارج از كشااورمورد پژوهي
دانشاااگاههاي كشاااور آلمان»،فصااالنامه پژوهش و برنامه ريزي
درآموزش عالي،شماره 19
 يزدان پناه،ليال« ،)1949(،برر سي عوامل موثر بر م شاركت اجتماعيشهروندان  14سال به باالي شهر تهران»،پايان نامه دكتري ر شته
جامعه شناسي ،دانشگاه عالمه طباطبايي
منابع التین
-Blanco,Amalio & Diaz.Dario, (2770),social
order and mental health:a social well-

 -قائدي،غالمحسااين،يعقوبي،حميد، )1940( ،رابطه بين ابعاد حمايت

being approach,Autonoma university of

اجتماعي ادراک شده و ابعاد بهزي ستي اجتماعي دان شجويان،مجله

Madrid ,psychologe in spain ,vol.11(5).

ارمغان دانش ،دوره ، 19شماره .9

-Callaghan. Lisa,(2774), Social Well-Being in
Extra Care Housing: An Overview of the
service

social

personal

Literature,

49-91  صفحه،9911 سال، )دوره دوم(فصل اتبستان،فصلنامه رهیافتی رد مدرییت بازرگانی

-Larson,James, (1772),the measurement of social

-

research

unit,established

well-being, social Indicators Research

universityof

24,pp245-272.

www.ukc.ac.uk/PSSRU

Paxton,Pamela,

2772."social

kent

an

at

the

Canterbury,

capital

-Cicognani . Elvira& Pirini, Claudia & Keyes,

anddemocracy: an Interdependent Relationship"

Corey & Joshanloo, Mohsen & Rostami,

.American sociological review,vol.20, 258-200

Reza & Nosratabadi, Masoud, (2770),
Social Participation, Sense of Community
and SocialWell Being: A Study on

-Parry sarah patricia,M.s.s.w,(1740),Astudy of the

American, Italian and Iranian University

relationship between visitation and the

Students,

perceived social well-being of nursing

Media B.V.pp70-112.

home residents,the university of texas at
Arlington.
-Shapiro, Adam& Keyes, Corey Lee.M,(2770),
Marital Status and Social Well-Being: Are
the Married Always Better Off? Springer
Science+Business Media B.V.
-World Health organization(WHO)1707, Health
for all,Sr.

Springer

Science+Business

- Fild,John,2772." social capital" .published by
Routledge, London, UK
- Herzong,A.R :ofstedal, M.B &Wheeler, L .M
(2772), Social Engagement and its
Relationship to health , clinical Geriatric
Medicine, 14(2),ix.
-Huppert.felicia&Marks.nic&clark.andrew&etal,(
2772),personal and social well-being
modul for the European socialsurvey,
Round2 .
- Keyes, Corey Lee.M & Shapiro, Adam, (2778),
social well-being in the united states: A
Descriptive Epidemiology.
-Keyes, Corey Lee.M, (1774),social well-being,
social

Psychology

vol.21,N.2,pp121-177.

Quarterly,

