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منابع   ارزیابی تأثیر سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی بر مدیریت

 مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی استان کرمانشاه انسانی 
 

 4  زینب رویین تن ،3پروانه رویین تن  ،2محسن امیرآبادی فراهانی، *1مریم رویین تن 

 
 1400ماه  شهریور 6 تاریخ پذیرش:             1400 مرداد 5: دریافتتاریخ 

     چکیده
اجتماعی  پژوهش  این  اجراي  از  هدف سرمایه  تأثیر  فرهنگ  ارزیابی  منابع    و  مدیریت  بر  سازمانی 

. این پژوهش بر اساس معیار هدف  بود  مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی استان کرمانشاه  انسانی
پژوهش  گروه  دادهدر  گردآوري  زمان  معیار  اساس  بر  کاربردي،  پژوهش هاي  گروه  در  هاي ها 

داده ماهیت  معیار  اساس  بر  یکپیمایشی،  پژوهش  مبناي  و  کمی  ها  آماري .  بود  پژوهش  جامعه 
کلیه را  استان    پژوهش  دولتی  غیر  و  دولتی  عالی  آموزش  مراکز  میرا  پرسنل  براي  دادند.  تشکیل 

نرم تعیین حجم   نمونه از  با    SPSS Sample Powerگیري  افزار  مطالق  نمونه  و حجم  شد  استفاده 
نرم آلفاي  خروجی  محاسبه  با  توان  01/0افزار  معناداري    90/0،  )   05/0و  تعیین  ضریب  در 2Rاز   )

 گیري دردسترسنمونه گیري آنها با استفاده از روش  ، شیوه نمونه نفر انتخاب شدند  380جامعه آماري  
گرفت.   دادهجمعصورت  پرسشنامهآوري  سه  براساس  پرسشنامه    ها  اجتماعی،  سرمایه  پرسشنامه 

و پرسشنامه فرهنگ انسانی  منابع  ابزارمدیریت  پایایی  آلفاي   سازمانی  آزمون  اساس  بر  نیز  پژوهش 
به دست آمد و روایی      77/0و    75/0،  72/0  ها به ترتیبگرفت که ضریب آلفاي کرونباخ آن  کرونباخ

آن  محتوایی  و  شد. صوري  تایید  نظر متخصصان  از  استفاده  با  داده  ها  تحلیل  و  به کمک  تجزیه  ها 
سرمایه اجتماعی بر مدیریت  د:  پژوهش نشان دا  نتایج صورت پذیرفت.   SPSS & AMOSآماري  

انسانی   دارد    منابع  داري  معنی  و  مثبت  تأثیر   فرهنگو  تاثیر  انسانی  منابع  مدیریت  بر    سازمانی 
 معناداري دارد.  سازمانی بر سرمایه اجتماعی تأثیر فرهنگ همچنین و .ردامعناداري د
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  مقدمه  -1
سازمانی،    هايهدفاست که براي رضایت کارکنان و تأمین    ايویژه مدیریت منابع انسانی، تخصص  

، در گرو ترکیب و تلفیق مؤثر منابع انسانی  درواقع. موفقیت هر سازمانی،  کندمی و کوشش    ریزيبرنامه 
اهداف    ايگونهبه است؛   به  نیل  گردد  بلندمدتو    مدتمیان،  مدتکوتاه  هايبرنامه که   تضمین 

(Abili,2016)  .ی یک نسانا  منابع  اهمیت  درک  یمعن  به  انسانی  منابع  مدیریت  وظبیفه،اهداف  ،فرایند
-می اشکل و معن نظایر آن آفرینی، کیفیت و ار، توجه به مشتري، کازماناست که به برتري سازمان س
  ازمان ی یک سنسانروي ادهی نیازمانو س  هاناییو پرورش و افزایش سطح توا  خشد. در حقیقت رشدب

صه شده است و  الی خنسانا   عباو سطح فکري مدیریت مناه  در دیدگازمان  داف سجهت رسیدن به اه
شکاین   در  مدیریتی  سسسطح  پیروزي  و  ب  ازمانت  داردسزایسهم  از  (.Saadat,2017)  ی  گروهی 

که  اورندبر این ب  الت  تحو  ادر فرآیند ایجد   ایگاه آنانید بر اهمیت جاکت  اش مدیریت بندیشمندان دانا
ري را در تحول و توسعه  اختا کلیدي و سنی سازمانها و بنگاهها،  باید نقش  انسا  ابع توسعه من  اییواحده

مل تجزیه و تحلیل  ا، این جزء شنی  انسا ابع  ریزي مننامهفرایند بر   (.Zarei Matin, 2017)ا نمایندایف
ک و  متغیره  النخرد  موجود  ااز  سی،  نسانا  عبامنبی  فرهنگ  و  سانیزماجو  سازمانی،  کیفیت  اختار   ،
الگوبرداري  ایستگیشغلی، سطح شارتهاي  ري، مه ازسدگی ک بهترینه ،  ارزیااز  توسعه  پی  ابی  ،  امدهاي 

  عاست. تصویربرداري از وض مال اصالحی ی و اعنانسا  ابع منازه گیري توسعه  ندا  اییی، ابزارهنسانا  منابع
از    ایستهب و شاستصویري مناید  تند که بسوظیفه اصلی هموجود دو    علیل از وضموجود و تجزیه و تح

را  نسانا  ابعمن ونشان    ی  از  برداري  براساکن ارک  هیف موجود وظ  ضعدهند. تصویر  احراز و    س شرایط ان 
آایسشرح شغل مشخص و سطح ش از طریقتگی  نیز  و مه   نان  احراز  حیتی معین الو ص  اه ارتشرایط 

 (.Saadat,2017)دهندد بروز میگردد که از خومی
مشترک، به    هايارزشگذاشته، بر اساس اعتقادات و    تأثیرسازمانی    هايجنبهبر تمام    سازمانی  فرهنگ
ایجاد یک  بخشدمیقدرت    هاسازمان و  تغییر  بررسی،  با  تنها  و    سازمانیفرهنگ.   پذیرانعطافمناسب 

  عنوانبه را در سازمان تغییر داد و از مدیریت دانش    الگوي تعامل بین افراد  تدریجبه   توان می است که  
، یک متغیر محیطی  سازمانیفرهنگ  (.Amir Ismaili et al., 2014)  یک مزیت رقابتی بهره گرفت 

و هر تغییري در سازمان از آن نشأت    گذاردمیمیزان متفاوت بر تمام اعضاي سازمان اثر    است که به
میه  ب .  (Huffer et al., 2014)  گیردمی پیدا  افرادي  نکـرده  ندرت  تجربـه  را  سـازمانی  که  شوند 

سازمان همچنین  و  خیریه  انجمنهاي  ورزشی،  تیمهاي  باشـگاه،  مدرسـه،  اداري  باشـند.  بزرگ  هاي 
شـوند  هـا وارد مـی ازجمله این سازمانها هستند به موازات آن که افراد براي فعالیت و تماس به سازمان

گویند، قوانین  هایی که مردم در باره نحوه کارکردن مین در آن سازمان، داستانبـا آداب لباس پوشید
پرداخـت، سیستم  وظایف،  مراسم،  و  تشریفات  نحوه  سازمان،  روابط  سازمان،  اداره  روشهاي  زبان    و 

می    فهمنـد و بـا نظـایر آنها آشناتخصصی آن، طنز و لطایف که فقط اعضاي داخلی سازمان آن را می
 (Afjeh, 2015)  شوند
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شناخته    عنوانبهکه    هاسبکو    هافرهنگ فرهنگی  توسعه  طول  در،  شوندمیهنجارهاي    زمان 
و  یابندمی آغاز  براي  مشخصی  رویکردهاي  شامل  هنجارها  این  ابزارهاي هاپروژه  ریزيبرنامه.   ،

افراد   و  کار  انجام  براي  که    اختیارصاحبمشخصی  هستند  بر  و    کنندمی  گیريتصمیممشخصی  یا 
 شودمیتوسط تجربیات معمول اعضاي سازمان صیقل داده  سازمانیفرهنگمؤثر هستند.  گیريتصمیم

را با عملکرد و اعمال متداول خود توسعه   فرديمنحصربه هايفرهنگزمان  طول در هاسازمان و اغلب 
پدیدهفرهنگ   .(Qudusi and Rabiee, 2015)  دهندمی به سازمانی  و  است  ناملموس  راحتی اي 

ناپیدا قابل و  پنهان  آن  است و بخش عمده  قلعه آن آشکار  فقط  نیست کوه یخی است که  شناسایی 
نشان  درواقع  که  استاست  سازمان  اعضاي  واقعی  زندگی  شیوه  از  .  (Salehi et al., 2015)   دهنده 

چه ذخیره هر    کهطوريبه ؛  پذیردمیطرفی فرهنگ یک سازمان از تعامالت اجتماعی بین افراد تأثیر  
  و سرمایه اجتماعی در یک سازمان باال باشد نیاز به تدوین قوانین و مقررات و ایجاد نهادهاي اجرایی  

کاهش    نظارتی سازمان  طرفی  یابدمیدر  از  سرمایه   کنندهکنترلیک    عنوان به   سازمانیفرهنگ . 
 ,Babosa and Cardos)  کندمیغالب عمل    هايارزش   اجتماعی جهت تقویت رفتارهاي مشخص و

توجه بسیاري از اندیشمندا و سیاستمدارا را جاب    1990اجتماعی در اواخر دهة    ه فهوم سرمایم  . (2007
ع این  حوزالکرد.  بیشتر  بررسی  به  جنبهه  سرمای  ه  قه،  و  توساجتماعی  مراحل  از  اقتصادي عه  هایی 

زندگزند و  اجتماعی  شدگی  منجر  سازمانی  اجتم  (.Regia, 2013)ی  سرمایة  شبکهنظریة  هاي  اعی 
یک منبع   الکند. مثدهد و اهمیت رفتار مشارکتی و تعاونی را روشن میروابط بین کارکنان را نشان می

رابطه توسعارزشمند  سطح  بر  که  دارد  وجود  اجتماعی  گروههاي  یا  افراد  بین  اجتماعی  سرمایة  ه  اي 
تأثیر می اجتماعی    .(Sun et al., 2016)گذاردعملکرد  پشتیبانی توانمیسرمایه  قبیل  از  مزایایی  به  د 

شود  منجر  را  کمیاب  منابع  به  دسترسی  همچنین،  و  عاطفی  و    ه سرمای  .(Ahan, 2010)  اجتماعی 
دهد و به اعضا در رسیدن به هدفهاي سازمان ت را کاهش میالمباده اجتماعی موجود در سازمان هزین

»روابط اجتماعی و تعامالت افراد با   پاتنام.  (Zang et al., 2020)   کندتر کمک میبه شکلی اثربخش
یکدیگر« را بنیادیترین جزء سرمایه اجتماعی و شبکهها را خاستگاه دو مؤلفه دیگر سرمایه اجتماعی؛  
اجتماعی  نهادهاي  و  به حکومتها  اعتماد  اعتماد،  نوع سوم  میداند.  اعتماد و هنجارهاي همیاري  یعنی 

 (. Pantam,2013)است که به اعتماد نهادي مشهور است
تعاریف   به  توجه  بر    سرمایهاز    نظرانصاحببا  تأکید  با  و  پاتنام،    هايدیدگاهاجتماعی   سرمایهرابرت 

ارتباطی میان افراد یک اجتماع را   هايشبکه از مفاهیمی مثل اعتماد، هنجارها، و    ايمجموعهاجتماعی  
است و ابزاري    سازمانیتوسعه به  براي رسیدن   ايوسیلهاجتماعی    سرمایه ،  دیگرعبارتبه .  شودمیشامل  

 سازمانی است فرهنگ براي تقویت 
از  دیگربیانبه  استفاده  با  متغیرهاي    هامؤلفه ،  اجتماعی    سازمانیفرهنگو  سرمایه  فرایندهاي و  بر 

باشد این است که:  پاسخ آن می  دنبال  به شود. سؤالی که این تحقیق  مدیریت منابع انسانی پرداخته می 
 تأثیرگذار است؟ سرمایه اجتماعی  بر مدییریت منابع و رهنگ سازمانی تا چه میزان ف

 



 7یاپیپ ،1400 تابستان ،2 شماره سوم،  سال ،یفرهنگ ی رهبر مطالعات فصلنامه

 
 

107 

 پیشینه پژوهشی -2

( با عنوان  (  1397وفاخواه  ارزش پژوهشی  نقش  مدیریت  بررسی  فرایندهاي  بر  فرهنگ سازمانی  هاي 
دهد که متغیرهاي فرهنگی؛ فاصله قدرت، هاي تحقیق نشان می. یافتهپرداخته اند  منابع انسانی پروژه

هاي گرایی بر فرایند مدیریت منابع انسانی پروژه تاثیرگذار هستند. آنچه که در یافتهدگرایی و جمعفر
تحقیق به صورت بارزي به تأیید رسید؛ اثر منفی متغیر فردگرایی بر فرایندهاي مدیریت منابع انسانی 

ی پروژه بوده است که  گرایی بر فرایندهاي مدیریت منابع انسانپروژه و بالعکس نقش مثبت متغیر جمع
انسانی پروژه دهنده نقش کلیدي توسعه شاخصنشان بر فرایند مدیریت منابع  هاي فرهنگ سازمانی 

 .باشدمی
  بر   تاکید با  سازمانی   تعالی بر انسانی  منابع مدیریت ثیر رابطه وظایفتأ پژوهشی با عنوان  (  1397نساري)

.  است  داده  قرار   بررسی  مورد  را   ایالم  استان  گاز  شرکت  کارکنان  بین  در اجتماعی  سرمایه میانجی   نقش

 معنادري  تاثیر  72/0مسیر  ضریب  با انسانی  منابع مدیریت وظایف  داد،  نشان   تحقیق  هايیافته

تاثیر معنی داري بر تعالی سازمانی دارد. و    23/0یب مسیر  ضر  با  همچنین  و  دارد اجتماعی سرمایه بر

 .دارد سازمانی تعالی بر داري معنی و مثبت تاثیر69/0رمسی ضریب با نیز  اجتماعی سرمایه اینکه
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت منابع انسانی  (  پژوهشی با عنوان  1397موغلی و زارع) 

نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین ابعاد سرمایه اجتماعی    اند.انجام داده  بر نظام عملکرد نوآورانه
انسا منابع  مدیریت  وجود و  معناداري  رابطه  دولتی شهر شیراز  ادارات  در  نوآورانه  عملکرد  نظام  بر  نی 

 .دارد
بررسی رابطه ي فرهنگ سازمانی و اثربخشی منابع  ( پژوهشی با عنوان عنوان  1395)صالحی  و   شریفی
آن  اند.  پرداخته    انسانی   مولفه هاي  و  بین فرهنگ سازمانی  است که  از آن  تحقیق حاکی  نتایج  که 

ل حمایت مدیریت، خالقیت فردي، سبک رهبري، تعلق سازمانی و سازش با پدیده تعارض رابطه  شام
 .ي مثبت و معناداري وجود دارد

( یاوري  و  عنوان  1395غفوري  با  پژوهشی  سرمایه    بررسی(  بر  سازمانی  فرهنگ  تاثیر  میزان  بررسی 
با توجه به بررسی انجام شده بر  ند.  اپرداختهاجتماعی اساتید دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاري  

گیري کرد که در مجموع، تقویت عوامل فرهنگ سازمانی در  توان نتیجهروي پنج فرضیه پژوهش، می
مولفه  سرمایهافزایش  متغیر    هاي  در  خصوص  به  تاثیر  این  باشد.  می  موثر  دانشگاه  اساتید  اجتماعی 

نیاز مشارکت  در خصوص متغیر  اما  است.  بیشتر  استاعتماد  بیشتري  و مالحظات  توجه  میتوان    .مند 
گرفت  مهم   نتیجه  وظایف  از  این عوامل  تقویت  و تالش جهت  سازمان  هر  فرهنگی  عوامل  شناخت 

مدیران است. فرهنگ، منبع اعتماد و همکاري است. هرچه شعاع اعتماد بیشتر باشد گروه مورد نظر،  
 سرمایه اجتماعی بیشتري خواهد داشت

یین رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد نیروي انسانی در دانشگاه محیط زیست  ( به تع1393کرمی )
پرداخته است. هدف از انجام این پژوهش، تعیین رابطه بین فرهنگ سازمانی در دانشگاه محیط زیست 
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وعملکرد   سازگاري  بین  رابطه  تعیین  کارکنان،  عملکرد  بر  آن  اثر  بررسی  و  دنیسون  مدل  اساس  بر 
انسانی انسانی   نیروي  نیروي  وعملکرد  پذیري  انطباق  بین  رابطه  تعیین  زیست،  محیط  دردانشگاه 

دردانشگاه محیط زیست، تعیین رابطه بین درگیرشدن درکار وعملکرد نیروي انسانی دردانشگاه محیط  
زیست، تعیین رابطه بین رسالت و عملکرد نیروي انسانی دردانشگاه محیط زیست می باشد.که نتیجه  

حقیق نشان می دهد که هر سه فرضیه فرعی به همراه فرضیه اصلی تایید شده است و بر  کلی این ت
 عملکرد کارکنان تاثیر دارند 

به  2013چی و همکاران)   ه یسرما  و   یانسان  منابع  تیریمد  يها  وه یش  نیب  رابطه  یبررس   به   مطالعه( 
  شرکت   161  از  يا  نمونه   اساس  بر.  دنپرداز  یم  یصنعت  يها  یژگیو  اثرات  لیتعد  و   یسازمان  یاجتماع

  ن یب  روابط   لیتسه   بر   که  یانسان   منابع   تیریمد  يها  وه یش  که  دهد  ی م  نشان  مطالعه  نیا  جینتا  ،
  ي قو کنند یم تیفعال کمتر  نظارت با عیصنا  در که ییها شرکت يبرا رابطه نی ا و دارد تمرکز کارکنان

  بر  یمثبت  ریتأث یانسان  منابع  ت یریدم  يها  وهیش  که داد    یموقت  لیتحل و  ه یتجز  کی  يها  افته ی.  است  تر
 دارد. یصنعت يها یژگیو اثرات لیتعد

  ( تحقیقی تحت عنوان شناسایی و اولویت بندي راهکارهاي توسعه و ارتقاء 2013کلینتون وهمکاران )
نتیجه رسیدند که مهم ترین عوامل در توسعه و   این  به  انسانی در قرن بیست و یکم  مدیریت منابع 

کارکنان،   مدیریت  پیشرفت آموزش  انسانی،  منابع  براي  مناسب  برنامهریزي  از:  عبارتند  انسانی  منابع 
ارزشیابی براي کارکنان، ایجاد سیستم انگیزشی براي کارکنان و توسعه فرهنگ اخالقی    ایجاد سیستم

 بین کارکنان سازمان.
یت منابع انسانی بر  ( تحقیقی تحت  عنوان تاثیر فرهنگ سازمانی و روش هاي مدیر2005چیو و شارما)

داده انجام  بخشی  عملکرد شرکت  اثر  شد اند.  خواهد  منتهی  سازمانی  عملکرد  بهبود  به  انسانی  منابع 
رشد که زیربنایی دست یابی به نتایج مالی است تاکید کردند و مخزن سازمانی از    .آنها  بر یادگیري و

 کنند.می سرمایه انسانی را عاملی جهت دستیابی به مزیت رقابتی معرفی
 

 پیشینه تحقیق : 1جدول 

 نتیجه  عنوان  پژوهشگر

ارزش  ( 1397وفاخواه ) نقش  فرهنگ  بررسی  هاي 
 سازمانی بر فرایندهاي مدیریت منابع 

پروژه  انسانی  منابع  مدیریت  فرایندهاي 
نشان که  است  کلیدي بوده  نقش  دهنده 

بر  توسعه شاخص  هاي فرهنگ سازمانی 
انسانی   منابع  مدیریت  پروژه فرایند 

 .باشدمی
 

رابطه  تأ  ( 1397نساري)  تاثیر   انسانی منابع مدیریت وظایفثیر 
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 تعالی  بر انسانی منابع مدیریت وظایف
 نقش  بر  تاکید  با  سازمانی

 اجتماعی  سرمایه میانجی

 و   دارد اجتماعی سرمایه بر  معنادري
تعالی   همچنین بر  داري  معنی  تاثیر 

و   دارد.  سازمانی 

 و  مثبت   اثیر  نیز یاجتماع سرمایه اینکه
 دارد  سازمانی تعالی بر داري معنی

و   موغلی 
 (  1397زارع)

و مدیریت  اجتماعی  بین سرمایه  رابطه 
 منابع انسانی بر نظام عملکرد نوآورانه 

مدیریت  و  اجتماعی  سرمایه  ابعاد  بین 
منابع انسانی بر نظام عملکرد نوآورانه در 
ادارات دولتی شهر شیراز رابطه معناداري 

 جود داردو

و   شریفی 
 ( 1395صالحی)

بررسی رابطه  پژوهشی با عنوان عنوان  
منابع  اثربخشی  و  سازمانی  فرهنگ  ي 

   انسانی 

مولفه هاي  و  سازمانی  فرهنگ  بین  که 
خالقیت  مدیریت،  حمایت  شامل  آن 
و   سازمانی  تعلق  رهبري،  سبک  فردي، 
با پدیده تعارض رابطه ي مثبت  سازش 

 و معناداري وجود دارد 

وري و یاوري  غف
(1395 ) 

میزان تاثیر فرهنگ سازمانی بر سرمایه  
فنون   و  علوم  دانشگاه  اساتید  اجتماعی 

   هوایی شهید ستاري 

گرفتمی نتیجه  عوامل   توان  شناخت 
جهت  تالش  و  سازمان  هر  فرهنگی 
مهم   وظایف  از  عوامل  این  تقویت 
و   اعتماد  منبع  فرهنگ،  است.  مدیران 

اعتم شعاع  هرچه  است.  اد  همکاري 
سرمایه  نظر،  مورد  گروه  باشد  بیشتر 

 اجتماعی بیشتري خواهد داشت 
 

و  ( 1393کرمی ) سازمانی  فرهنگ  بین  رابطه  تعیین 
 عملکرد نیروي انسانی 

نیروي  عملکرد  و  سازمانی  فرهنگ  ین 
 وجود دارد رابطه معناداري انسانی

و   چی 
 (2013همکاران)

 تیریمد  يها  وهیش  نیب  رابطه  یبررس
 یاجتماع   هیسرما  و   یانسان  منابع

 يها  ی ژگیو  اثرات  لیتعد  و   یسازمان
 یصنعت

 ریتأث  یانسان  منابع  تیریمد  يها  وهیش
 يها   یژگیو  اثرات   لیتعد  بر  یمثبت

 دارد  یصنعت

کلینتون 
وهمکاران  

(2013 ) 

و  شناسایی  عنوان  تحت  تحقیقی 
و  توسعه  راهکارهاي  بندي  اولویت 

 مدیریت منابع انسانی ارتقاء

ترین مهم  و    که  توسعه  در  عوامل 
عبارتند   پیشرفت انسانی  منابع  مدیریت 

منابع   براي  مناسب  برنامهریزي  از: 
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سیستم ایجاد  کارکنان،  آموزش   انسانی، 
سیستم  ایجاد  کارکنان،  براي  ارزشیابی 
توسعه  و  کارکنان  براي  انگیزشی 

 فرهنگ اخالقی بین کارکنان سازمان

و   چیو 
 ( 2005شارما)

ساز فرهنگ  تاثیر  روش عنوان  و  مانی 
عملکرد  بر  انسانی  منابع  مدیریت  هاي 

 شرکت

بخشی   بهبود اثر  به  انسانی  منابع 
 عملکرد سازمانی منتهی خواهد ش 

 
 عبارتند از:  هاي که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته فرضیه

 باشد. رسد، سرمایه اجتماعی بر مدیریت منابع انسانی تأثیرگذار می: به نظر می 1فرضیه 
 باشد. رسد، فرهنگ سازمانی بر مدیریت منابع انسانی تأثیرگذار می: به نظر می 2ضیه فر

 باشد رسد، فرهنگ سازمانی بر سرمایه اجتماعی تأثیرگذار می: به نظر می 3فرضیه 
 

 
 مدل مفهومی تحقیق  -1شکل

 
 
 

سرمایه 
 اجتماعی 

فرهنگ  
 سازمانی

 اعتماد اجتماعی 

 محایت اجتماعی 

 هنجارهای اجتماعی 

 آگاهی و توجه 

 یکپارچگی 

 سازگاری 

 مشارکت  

 ریسک پذیری 

مدیریت  
منابع  
 انسانی 

برانمه کاری  
 منعطف

 تعامل

 آموزش و ابلندگی 

 انگیزش 



 7یاپیپ ،1400 تابستان ،2 شماره سوم،  سال ،یفرهنگ ی رهبر مطالعات فصلنامه

 
 

111 

 روش تحقیق -3

شیو یا  متدولوژي  همان  روش  از  می منظور  پژوهش  انجام  روش ه  اساس  باشد،  بر  را  پژوهش  هاي 
باید بندي نمود اما میتوان تقسیممعیارهاي مختلفی می بایست توجه داشت که معیارهاي موردنظر 

انتخاب  باشد. روش  به معیارهاي متفاوتی صورت پذیرفته است،  جامع  با توجه  این پژوهش  شده در 
گروه در  معیار هدف  اساس  بر  پژوهش  گردآوري پژوهش   این  زمان  معیار  اساس  بر  کاربردي،  هاي 

ها و مبناي پژوهش یک پژوهش  هاي پیمایشی، بر اساس معیار ماهیت دادهها در گروه پژوهشداده
کمی، بر اساس معیار خصوصیات موضوع یا مسئله پژوهش یک پژوهش همبستگی یا همخوانی، بر  

ی داده  نوع  اساس  بر  تحقیقات  انواع  معیار  دادهاساس  با  پژوهش  معیار  هاي دستک  اساس  بر  اول، 
جمع تکنیک روش  از  استفاده  با  میدانی  پژوهش  یک  اطالعات  معیار    آوري  اساس  بر  و  پرسشنامه 

ابزار گردآوري اطالعاتباشد. اصلیمیزان ژرفایی یک پژوهش پهنانگر می  3در این پژوهش    ترین 
پرسشنام  پرسشنامه اجتماعی،  سرمایه  فرهنگ )پرسشنامه  پرسشنامه  و  انسانی  منابع  مدیریت  ه 

می  لیکرت    .باشدسازمانی(  طیف  یک  پژوهش  این  پرسشنامه  در  مورداستفاده  اي  درجه   5طیف 
اجتماعی می براي پرسشنامه سرمایه  آلفاي کرونباخ  آزمون  بر اساس  نیز  پژوهش  ابزار  پایایی  باشد. 
درصد   77/0ي پرسشنامه فرهنگ سازمانی  و برا  75/0براي پرسشنامه مدیریت منابع انسانی    72/0

 SPSSافزار آماري  اي این پژوهش نرم وتحلیل اطالعات پرسشنامهبه تأیید رسیده است. ابزا تجزیه 

& AMOS  منظور تعیین وجود یا عدم وجود رابطه یا تأثیر بین متغیرها و برآورد و تعمیم باشد. به می
هاي رگرسیونی ساده و چندگانه و آزمون تی  آماري از مدلآمده از حجم نمونه به جامعه  دست نتایج به 

شده است. جامعه آماري این پژوهش شامل پرسنل مراکز آموزش عالی دولتی و  اي استفادهنمونه تک
استان کرمانشاه می نرم غیر دولتی  از  استفاده  با  پژوهش  این  نمونه در  نمونه باشد، حجم  گیري افزار 

SPSS Sample Power   با خروجی نرمصورت گر نمونه مطالق  آلفاي  فته و حجم  افزار با محاسبه 
باشد،  نفر می   380( در جامعه آماري برابر با  2Rاز ضریب تعیین )  05/0و معناداري    90/0، توان  01/0

 باشد.گیري دردسترس می گیري در این پژوهش نمونهشیوه نمونه 
 

 SPSS Sample Powerافزار . خروجی نرم2شکل          

 
 SPSS Sample Powerافزار هاي نرم. نمودار سناریو2شکل    
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 و تجزیه و تحلیل  هایافته -4
از پرسش   10.5اند.  درصد زن بوده  43.7پاسخگویان مرد و   را  درصد  شوندگان میزان تحصیالت خود 

و   دیپلم  لیسانس،    46.1فوق  و   43.4درصد  لیسانس  فوق  را  خود  تحصیالت  میزان  نیز  فوق  درصد 
درصد بین   42.1سال،    30شوندگان سن خود را کمتر از  درصد از پرسش  25.8اند.  موده باالتر گزارش ن

بین    21.8سال،    40تا    30 و    50تا    40درصد  از    10.3سال  بیشتر  را  خود  سن  نیز  سال    50درصد 
سال(، حداقل   35سال )حدود    34.5شوندگان در این پژوهش  اند. میانگین سنی پرسشگزارش نموده 

است.    55ثر سن  و حداک  27سن   داراي سابقه خدمت    34.2سال گزارش شده  از پاسخگویان  درصد 
  20درصد نیز سابقه خدمت خود را بیشتر از    16.3سال و    20تا    10درصد بین    49.5سال،    10کمتر از  

 اند.سال گزارش نموده 
 

دیریت هاي پراکندگی مرکزي از متغیرهاي سرمایه اجتماعی، فرهنگ سازمانی، مآماره -2جدول 

 منابع انسانی 

 انحراف معیار   میانگین  تعداد متغیرها

 0.78 3.32 380 اعتماد اجتماعی
 0.93 3.58 380 هنجارهاي اجتماعی 

 0.82 3.63 380 حمایت اجتماعی 

 0.68 3.77 380 آگاهی و توجه 

 0.71 3.57 380 سرمایه اجتماعی 
 0.85 3.25 380 یکپارچگی

 0.70 3.41 380 سازگاري

 0.69 3.39 380 کت مشار

 0.89 3.50 380 ریسک پذیري 
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 0.66 3.38 380 فرهنگ سازمانی 
 0.55 3.69 380 تعامل

 0.48 3.24 380 آموزش و بالندگی

 0.64 3.33 380 انگیزش 

 0.49 3.21 380 هاي کاري منعطف برنامه 

 0.55 3.36 380 مدیریت منابع انسانی 
هاي اکتسابی متغیرهاي پژوهش اختصاص دارد، متغیر سرمایه نهاي فوق که به میانگیبا توجه به آماره

از حد متوسط جامعه )اجتماعی و کلیه مؤلفه باالتر  تا ( می3هاي آن داراي میانگینی  باشند، بیشترین 
مؤلفه در  میانگین  به:  کمترین  دارد  اختصاص  ترتیب  به  اجتماعی  سرمایه  متغیر  هنجارهی  .  1هاي 

اجتماع2اجتماعی   توجه  3ی  . حمایت  و  آگاهی  و کلیه 4.  اجتماعی.  متغیر فرهنگ سازمانی  اعتماد   .
باشند، بیشترین تا کمترین میانگین در ( می3هاي آن داراي میانگینی باالتر از حد متوسط جامعه )مؤلفه
به:  مؤلفه دارد  اختصاص  ترتیب  به  سازمانی  فرهنگ  متغیر  پذیري1هاي  ریسک  سازگاري  2.   .3 .

هاي آن داراي میانگینی باالتر از حد  ارچگی. متغیر مدیریت منابع انسانی و کلیه مؤلفه . یکپ4مشارکت  
هاي متغیر مدیریت منابع انسانی به  باشند، بیشترین تا کمترین میانگین در مؤلفه( می3متوسط جامعه )

 عطف.هاي کاري من. برنامه4. آموزش و بالندگی 3. انگیزش 2. تعامل 1ترتیب اختصاص دارد به: 

 "باشدرسد، سرمایه اجتماعی بر مدیریت منابع انسانی تأثیرگذار میمی نظربه ":1فرضیه 
 

 هاي رگرسیونی و آزمون بوت استرپخروجی استاندارد شده وزن - 3 جدول

 های رگرسیونی خروجی استاندارد شده وزن

نسبت  مقدار استاندارد شده  متغیرهاي پژوهش  
 بحرانی 

سطح  
سرمایه اجتماعی بر مدیریت منابع  تأثیر معناداري 

 انسانی 
0.70 10.32 0.0001 

 خروجی آزمون بوت استرپ  

( در R2مقدار استاندارد شده )ضریب تعیین 
 آزمون بوت استرپ 

سطح   حد باال حد پایین 
 0.003 0.58 0.40 0.49 معناداري 

ا عدم معناداري ضریب بطور کلی با توجه به خروجی آزمون بوت استرپ براي روشن شدن معناداري ی
با    49)  49/0تعیین   برابر  آزمون  این  در  معناداري  مقدار سطح  آماري( چون  جامعه  در  مدل  درصدي 

هاي حد پایین و حد باال صفر واقع کوچکتر است و در بازه 05/0گزارش شده و از سطح خطاي  003/0
استنباط نمود که بطور کلی این اثرات )تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته( معنادار   تواننشده است می 

باشد.  شود، پس سرمایه اجتماعی بر مدیریت منابع انسانی تأثیرگذار می باشد و فرضیه فوق تأیید می می
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می که؛  آنست  فرضیه  این  کلی  اجتماعینتیجه  سرمایه  اساس  بر  را  انسانی  منابع  مدیریت  در    توان 
 بینی نمود.جامعه آماري پیش

 

 "باشدرسد، فرهنگ سازمانی بر مدیریت منابع انسانی تأثیرگذار مینظر می به " :2فرضیه 
 

 هاي رگرسیونی و آزمون بوت استرپخروجی استاندارد شده وزن -4 جدول

 های رگرسیونی خروجی استاندارد شده وزن

نسبت  مقدار استاندارد شده  متغیرهاي پژوهش  
 بحرانی 

سطح  
تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت منابع  معناداري 

 انسانی 
0.67 9.41 0.0001 

 خروجی آزمون بوت استرپ  

( R2مقدار استاندارد شده )ضریب تعیین 
 در آزمون بوت استرپ 

سطح   حد باال حد پایین 
 0.008 0.53 0.36 0.45 معناداري 

براي روشن شدن معناداري یا عدم معناداري ضریب بطور کلی با توجه به خروجی آزمون بوت استرپ  
با    45)  45/0تعیین   برابر  آزمون  این  در  معناداري  مقدار سطح  آماري( چون  جامعه  در  مدل  درصدي 

هاي حد پایین و حد باال صفر واقع کوچکتر است و در بازه 05/0گزارش شده و از سطح خطاي  008/0
کلی این اثرات )تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته( معنادار توان استنباط نمود که بطور  نشده است می 

باشد.  شود، پس فرهنگ سازمانی بر مدیریت منابع انسانی تأثیرگذار می باشد و فرضیه فوق تأیید می می
می که؛  آنست  فرضیه  این  کلی  در  نتیجه  سازمانی  فرهنگ  اساس  بر  را  انسانی  منابع  مدیریت  توان 

 نمود. بینیجامعه آماري پیش

 
 "باشدرسد، فرهنگ سازمانی بر سرمایه اجتماعی تأثیرگذار مینظر می به ": 3فرضیه 

 

 هاي رگرسیونی و آزمون بوت استرپاستاندارد شده وزن -5جدول خروجی

 های رگرسیونی خروجی استاندارد شده وزن

نسبت  مقدار استاندارد شده  متغیرهاي پژوهش  
 بحرانی 

 سطح معناداري 

نگ سازمانی بر سرمایه  تأثیر فره
 اجتماعی

0.89 14.63 0.0001 

 خروجی آزمون بوت استرپ  

مقدار استاندارد شده )ضریب تعیین  
R2 در آزمون بوت استرپ ) 

 سطح معناداري  حد باال حد پایین 

0.79 0.65 0.91 0.0001 
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اداري ضریب بطور کلی با توجه به خروجی آزمون بوت استرپ براي روشن شدن معناداري یا عدم معن 
با    89)  89/0تعیین   برابر  آزمون  این  در  معناداري  مقدار سطح  آماري( چون  جامعه  در  مدل  درصدي 
هاي حد پایین و حد باال صفر  کوچکتر است و در بازه   05/0گزارش شده و از سطح خطاي    0001/0

بر متغیر وابسته(    توان استنباط نمود که بطور کلی این اثرات )تأثیر متغیر مستقلواقع نشده است می 
می می معنادار  تأیید  فوق  فرضیه  و  تأثیرگذار  باشد  اجتماعی  سرمایه  بر  سازمانی  فرهنگ  پس  شود، 

توان سرمایه اجتماعی را بر اساس فرهنگ سازمانی در باشد. نتیجه کلی این فرضیه آنست که؛ میمی
 بینی نمود.جامعه آماري پیش

 
 تأثیر سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی بر مدیریت منابع انسانی   رگرسیونی چندگانه با متغیر پنهان از

 
 هاي رگرسیونی خروجی استاندارد وزن   6جدول

مقادیراستاندارد   هامتغیر

 شده 

نقاط  

 بحرانی

سطح  

 معناداری 

تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت منابع 
 انسانی 

0.70 10.32 0.0001 

 تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت منابع
 انسانی 

0.67 9.41 0.0001 

 0.0001 14.63 0.89 تأثیر فرهنگ سازمانی بر سرمایه اجتماعی

 (2Rجدول خروجی استاندارد آزمون بوت استرپ در ضریب تعیین )

 سطح معناداری حد بال  حد پایین  مقادیراستاندارد شده 

0.51 0.44 0.60 0.005 

اي روشن شدن معناداري یا عدم معناداري ضریب بطور کلی با توجه به خروجی آزمون بوت استرپ بر
با    33)  51/0تعیین   برابر  آزمون  این  در  معناداري  مقدار سطح  آماري( چون  جامعه  در  مدل  درصدي 

هاي حد پایین و حد باال صفر واقع کوچکتر است و در بازه 05/0گزارش شده و از سطح خطاي  005/0
استنباط نمود که بطور کلنشده است می  بر متغیر وابسته(  توان  اثرات )تأثیر متغیرهاي مستقل  این  ی 

می سادهمعنادار  عبارت  به  میباشد  و  تر  اجتماعی  سرمایه  اساس  بر  را  انسانی  منابع  مدیریت  توان 
 بینی نمود. فرهنگ سازمانی در جامعه آماري پیش

 

 

 

انی و مدیریت  اي براي بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی، فرهنگ سازمنمونه آزمون تی تک  -7جدول

 منابع انسانی 
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 اي  نمونه جدول توصیفی آزمون تی تک  

خطای  انحراف معیار میانگین  متغیرها

 0.03 0.68 3.57 سرمایه اجتماعی استاندارد انحراف

 0.04 0.66 3.38 فرهنگ سازمانی 

 0.03 0.55 3.36 مدیریت منابع انسانی 

 اي  نمونه جدول استنباطی آزمون تی تک 

متغیر 

رد مو

 بررسی

مقدار آزمون 
t 

سطح   تفاوت میانگین

 معناداری 

 نتیجه آزمون

سرمایه 
 اجتماعی

وجود تفاوت معنادار و اکتساب  0.001 (3)تفاوت از   0.57 5.21
 میانگین باالتر از حد متوسط 

فرهنگ 
 سازمانی

وجود تفاوت معنادار و اکتساب  0.02 (3)تفاوت از   0.38 4.62
 متوسط میانگین باالتر از حد 

مدیریت 
منابع 
 انسانی 

وجود تفاوت معنادار و اکتساب  0.02 (3)تفاوت از   0.36 4.59
 میانگین باالتر از حد متوسط 

بحث   و  است  شده  طراحی  لیکرت  طیف  یک  با  که  پژوهش  این  پرسشنامه  طراحی  نوع  به  توجه  با 
می مطرح  جامعه  میانگین  با  را  نمونه  اکتسابی  میانگین  آمقایسه  از  تک کند  تی  براي  نمونه زمون  اي 

استفاده گردیده است که وضعیت متغیرها را در جامعه آماري مشخص  بررسی و ارزیابی این متغیرها 
اکتسابی متغیر سرمایه اجتماعی باالتر از حد متوسط جامعه و معنادار  سازد. با توجه به مقدار میانگینمی

ا بیانگر آنست که وضعیت سرمایه  جتماعی در مراکز آموزش عالی دولتی و غیر  گزارش شده است و 
اکتسابی متغیر فرهنگ سازمانی باالتر از حد    باشد. میانگین دولتی استان کرمانشاه در حد مطلوب می 

مراکز   در  اجتماعی  سرمایه  وضعیت  که  آنست  بیانگر  و  است  شده  گزارش  معنادار  و  جامعه  متوسط 
کرمانشا استان  دولتی  غیر  و  دولتی  عالی  می آموزش  مطلوب  حد  در  میانگینه  متغیر    باشد.  اکتسابی 

که   آنست  بیانگر  و  است  شده  گزارش  معنادار  و  جامعه  متوسط  حد  از  باالتر  انسانی  منابع  مدیریت 
وضعیت سرمایه اجتماعی در مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی استان کرمانشاه در حد مطلوب  

 باشد. می

 
 تحقیق نتایج-5
بر موفقیت یا شکست یک سیستم اجتماعی است.   تأثیرگذارعوامل    ترینمهم  منابع انسانی ازمدیریت   

و رمز موفقیت یک سیستم هستند، عامل منابع   تأثیرگذاراین منابع انسانی هستند که ضامن بقاء عامل  
سازمانی    تواندمیانسانی   کند،  اتالف  و  داده  هدر  به  را  مادي  و  فیزیکی  اجتماعی   سرمایه  بامنابع 
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 خلق   منظوربه   اطالعات  ازقادر به دسترسی سریع بازمان بندي مناسب به مجموعه متنوعی    نیرومند،
براي   ناملموس  دارایی  نوعی  سرمایه  است.این  شمار  ها  سازماننوآوري  میان    در  و  آیدمیبه  این 

و    که  هستند   هاییآن  هاشرکت  ترینموفق نحو مطلوب  به  دارایی  این  زمان ممکن   ترینسریع  دراز 
نماینداستف و فرهنگ .اده  اجتماعی  تأثیر سرمایه  ارزیابی  باهدف  پژوهش که  بر مدیریت این  سازمانی 

ها تأییدشده است. نتیجه  باشد که کلیه فرضیهفرضیه می  3منابع انسانی صورت پذیرفته است داراي  
اول:   تأثیرفرضیه  انسانی    میزان  منابع  مدیریت  بر  اجتماعی  کگزارش  0/ 70سرمایه  است  این  شده  ه 

باشد و بیانگر  می  49/0آن نیز برابر با     2Rمیزان تأثیر، یک تأثیر با شدت مناسبی بوده و ضریب تعیین  
که    آن )  49است  مستقل  متغیر  توسط  انسانی(  منابع  )مدیریت  وابسته  متغیر  واریانس  سرمایه درصد 

ع انسانی مربوط به متغیر  درصد از عامل مدیریت مناب  49تر  ( تبیین شده است. به عبارت سادهاجتماعی
باشد. نتیجه کلی  پس سرمایه اجتماعی بر مدیریت منابع انسانی تأثیرگذار می باشد.میسرمایه اجتماعی 

اجتماعی در جامعه آماري   توان مدیریت منابع انسانی را بر اساس سرمایهاست که؛ می   این فرضیه آن 
  ( همخوانی دارد. 1397موغلی و زارع)،  توسط    رفتهورت گصوهش با مطالعات  ژنتایج پ  بینی نمود.پیش

تأثیر فرهنگنتیجه فرضیه دوم:   انسانی  میزان  منابع  بر مدیریت  است که  گزارش   67/0سازمانی  شده 
باشد و  می   45/0آن نیز برابر با     2Rاین میزان تأثیر، یک تأثیر با شدت مناسبی بوده و ضریب تعیین  

آن که    بیانگر  م  45است  واریانس  مستقل درصد  متغیر  توسط  انسانی(  منابع  )مدیریت  وابسته  تغیر 
درصد از عامل مدیریت منابع انسانی مربوط    45تر  ( تبیین شده است. به عبارت سادهفرهنگ سازمانی)

متغیر   فرهنگ  باشد.می سازمانی  فرهنگبه  می پس  تأثیرگذار  انسانی  منابع  مدیریت  بر  باشد.  سازمانی 
آن  فرضیه  این  کلی  می ا  نتیجه  که؛  فرهنگ ست  اساس  بر  را  انسانی  منابع  مدیریت  در  توان  سازمانی 

پ بینی نمود.  جامعه آماري پیش با مطالعات  ژنتایج  همخوانی  (  2005چیو و شارما)ورت گرفته  صوهش 
از    .دارد این    ترینمهمیکی  و  است  سازمان  در  انسانی  منابع  مدیریت  اقدامات  اهمیت  تحقیق،  نتایج 

گستر از  نیز  ناشی  اهمیت  سازمان  در  انسانی  منابع  مدیریت  اقدامات  حوزه  این  شودمی دگی  امروزه   .
وجود دارد که نیروي انسانی، ارزشمندترین سرمایه سازمان است بنابراین    نظرانصاحباجماع در میان  

سازمان   هر  است  درگرو موفقیت  سرمایه  این  به  بهینه  اتوجه  و  .  ابزار  انسانی  منابع    هاي شیوه قدامات 
توسط  صلا که  هستند  انجام    هانگرش ،  هامهارت  توانندمی   هاسازمان  هاآن ی  براي  را  افراد  رفتار  و 

نیشاکارهای  و  مورد    ل ن  موجود  سازمانی  اهداف  و    .دهند  قرار   تائیدبه  فرهنگ  کلی،   هايارزش بین 
ن فرهنگ  آن  از  که  مدیریتی  رفتار  و  بثیتأ  گیردمی ت  ششرایط سازمانی  دستیابی  بر  زیادي  تعالی  ر  ه 

. چنین فرهنگی نیازمند مدیریت شدن است بدین معنی که  گذاردمی سازمان    فقمطلوب و عملکرد مو

ت ایجاد  الباید  براي  مستمر  انجام    پذیرششی  صرآن و  شدها  سومف  فرضیه  نتیجه  تأثیر  :  .  میزان 

اجتماعیفرهنگ بر سرمایه  تأثیگزارش   89/0  سازمانی  تأثیر، یک  میزان  این  است که  با شدت  شده  ر 
تعیین   ضریب  و  بوده  با     2Rمناسبی  برابر  نیز  آنمی  79/0آن  بیانگر  و  که    باشد  درصد    79است 

به  سازمانیفرهنگ( توسط متغیر مستقل )سرمایه اجتماعیواریانس متغیر وابسته ) تبیین شده است.   )
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ساده عامل    79تر  عبارت  از  اجتماعی  درصد  متغیر  سرمایه  به  پس    باشد می   سازمانیفرهنگمربوط 
این فرضیه آنسازمانی بر سرمایه اجتماعی تأثیرگذار می فرهنگ نتیجه کلی  توان  است که؛ می   باشد. 

فرهنگ اساس  بر  را  اجتماعی  پیشسرمایه  آماري  جامعه  در  نمود.سازمانی  نتایج  ا  بینی  با  نتیجه  ین 
ن. بهمخوانی دارد  (1395غفوري و یاوري)  باحاصل از تحقیقات   گفت    توانمی تایج تحقیق  ا توجه به 

ابتدا  معموالً  که   سازمان  کوچک    صورتبه هر  واحد  سازمان  شودمی   تأسیس یک  فعالیت  شروع  در   .
مختلفی   عوامل  به  توجه  با  آن  در  به    گیريشکل.  گیردمی شکل    سرعتبه فرهنگ  بستگی  فرهنگ 

بیل کارایی، کیفیت ارائه  آمدن سازمان و جایگاه آن در جامعه و عوامل موفقیت آن از ق  وجود  به  دلیل
ت نوآوري،  ابداع و  متولد  الخدمات،  دارد. وقتی سازمان  به سازمان  وفاداري نسبت  و  زیاد  ،  شودمی ش 

صورت   سازمان  موفقیت  براي  کارکنان  طرف  از  زیادي  نشانگر  گیردمیتالش  فرهنگ  حقیقت  در   .
است.   سازمان  آینده  و  خود  کار  از  کارکنان  تصویر  و  تالش  پاداش،   هايسیستمکه    دریجتبه درجه 

تدوین    هامشیخط ،  هاسیاست  کار  بر  حاکم  قوانین  بر  شوندمی و  عوامل  این  مجموعه   گیري شکل ، 
نوع    کنندهمشخص از طرف سازمان رسمی    عوامل. این  گذاردمیعمیق    تأثیراتفرهنگ اولیه سازمان  

د بود. در چنین حالتی فضا براي رفتار و طرز برخوردهایی هستند که براي موفقیت سازمان مهم خواهن
گسترش  التعام سازمان  در  افراد  بین  تعامیابدمیت  براي  را  فضایی  فرهنگ  ایجاد ال.  اجتماعی  ت 
. در  شودمی آمدن ارتباط و اعتماد    وجود   بهدرو در رو باعث   مالقاتت اجتماعی و  الکه این تعام  کندمی

 .گیردمی چنین فضایی است که سرمایه اجتماعی شکل 
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Abstract 

The purpose of this study was to evaluate the impact of social capital and  
organizational culture on human resource management of governmental and non-

governmental higher education centers in Kermanshah province. This research 

was based on the criterion of purpose in the group of applied research, based on 

the criterion of time of data collection in the group of survey research, based on 

the criterion of the nature of data and the basis of the research was a quantitative 

research. The statistical population of the study consisted of all personnel of 

governmental and non-governmental higher education centers in the province. 

SPSS Sample Power sampling software was used to determine the volume and the 

sample size of the items with software output was calculated by calculating alpha 

of 0.01, power of 0.90 and significance of 0.05 from the coefficient of 

determination (R2) in the statistical population of 380 people. They were 

performed using available sampling method. Data collection was based on three 

questionnaires: Social Capital Questionnaire, Human Resource Management 

Questionnaire and Organizational Culture Questionnaire. The reliability of the 

research tool was based on Cronbach's alpha test. Their formal and content 

validity was confirmed using the opinion of experts. Data were analyzed using 

SPSS & AMOS. The results showed that social capital has a positive and 

significant effect on human resource management and organizational culture has a 

significant effect on human resource management. Also, organizational culture 

has a significant effect on social capital.5 
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