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 ذار باشد.  انساني اثرگ

 

 کارکنان؛ دانشگاه ارومیه.وری نیروی انسانی؛ بهره؛ فکریسرمایة ها: کلیدواژه

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 44/11/1394 ، تاریخ پذیرش مقاله:15/42/1394افت مقاله: تاریخ دری
 .همدان )نویسنده مسئول( یدانشگاه بوعلي سینا، استادیار *

Email: fsnasiri2002@yahoo.com 
 .همدان یدانشگاه بوعلي سینا ،یادانشجوی دکتر **

mailto:fsnasiri2002@yahoo.com


 9313پاییز  ـ 91شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                         65

 مقدمه. 1

های فیزیکي و های اخیر وارد مباحث اقتصادی شده و در کنار سرمایهطي سال سرمایة انساني
 و انساني یکي،فیز هایسرمایه عالوه بر امروزی جوامع درانساني مورد توجه جدی قرارگرفته است. 

 و میزان. شود مي نامیده سرمایة اجتماعي که گیردمي قرار بحث مورد از سرمایه دیگری نوع ،اقتصادی
ترین مهم از کنند،مي یاد به سرمایة اجتماعي آن از امروزه که اجتماعي رانگکنش تعامالت ةنحو

 در وطلبانهاد هایگروه کل جمع ،سرمایة اجتماعي[. 21] است شناسانجامعه بررسي مورد موضوعات
 آن تا در است مناسب فضای مستلزم ،خود رشد است که برای غیررسمي و رسمي اجتماعي روابط

 ةسرمای ةزمین در که درحالى [.45] بپردازند تعامل به اجتماعي گرانکنش عنوانبه بتوانند افراد

 تعریف ةزمین ولي در دارد، جودو فراوانى و همسویى توافق آن، ابعاد و هاشکل تعیین و اجتماعى

1پکستون دلیل، همینبه .خوردمى چشمبه متفاوتى هایدیدگاه ،آن عملیاتى
 شکاف که است معتقد 

 مناسبي بستر ،سرمایة اجتماعي .[52] دارد وجود آن سنجش و سرمایة اجتماعي بین مفهوم بزرگى
 قلمداد سازمان عملکرد بهبود و موفقیت به برای نیل راهي و فیزیکي و سرمایة انساني وریبهره برای
 و شغلي کامیابي راه کنند، ایجاد سرمایة اجتماعي سازمان، در بتوانند که کساني و مدیران. شودمي

 بالفعلي و بالقوه منابع انباشت حاصل سرمایة اجتماعي گفت، توانمي. سازندهموار مي را خود سازماني
یک  در عضویت با که افرادی بین در شده نهادینه بیش کم و روابط از دوام با ایدر شبکه که است
 بر مبتني عمده طوربه سرمایة اجتماعي[. 6] یابدمي تجسم افراد میان روابط در و شودمي ایجاد گروه

 کالن مدیریت سطح در چه سرمایه نوعي عنوانآن به شناسایي و است اجتماعي و فرهنگي عوامل
 هایسیستم از را جدی شناخت تواندمي هابنگاه و هامدیریت سازمان سطح در چه و کشورها توسعة

-مي را سرمایة اجتماعي .کند یاری هاسیستم بهتر هدایت در را و مدیران ایجاد اجتماعي و اقتصادی

 هویت احساس اجتماعي؛ هایاجتماعي متقابل؛گروه تعامل متقابل؛ اعتماد هایپدیده حاصل توان

 اجتماعي سیستم یک در گروهي کار آینده؛ از تصویری مشترک وجود ساحسا گروهي؛ و جمعي

به یک مفهوم بسیار مرسوم مبدل شده است.  سرمایة اجتماعيهای اخیر، [. در سال55، 24] دانست
های جامعه گذار در بسیاری از حوزهتأثیرمفهومي چند بعدی در علوم اجتماعي و  سرمایة اجتماعي

 ةای که برخي آن را حلقگونهبه .ا توسعه نیز جایگاه ویژه یافته استاست و در ادبیات مرتبط ب
باال برخودار هستند  سرمایة اجتماعيبا این استدالل که افرادی که از  .ندنداتوسعه مي ةمفقودشد

این [ 33،71] های اجتماعي در جوامع دارندتمایل بیشتری به زندگي سالم و شادتر و شرکت در فعالیت
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خود برای افراد و جوامع نتایج  ةنوببه  ر خدمت مردم بودن برای چگونگي ارتباط با دیگران،مفهوم با د
-به اخیر ةده چند در سرمایة اجتماعي .[24] همراه داشته استمثبتي از جمله سازگاری با محیط را به

 یکي به ،اقتصاد و شناسيجامعه ایرشتهمیان مطالعات آفرین در جنجال و نوظهور ةحوز یک عنوان

 لحاظ[. به4،13] است شده تبدیل اقتصادی و اجتماعي علوم اندیشمندان میان در مباحث ترینمهم از

 چنین تعریف ست،ه نیز متعارض ندرتبه هایمقوله ةدربرگیرند گاهي که مفهومي شمول گستردگي

( 4441) جهانى بانک نظر [. از49] نیست ساده اجتماعي علوم ةمفاهیم حوز سایر همانند اصطالحي
 یت تعامالتکمّ و کیفیت که دارد داللت هنجارهایى و روابط ها،مؤسسه به سرمایة اجتماعي مفهوم

 در که است اجتماعى یک منبع سرمایة اجتماعي درواقع بخشد.مى شکل را جامعه یک اجتماعى

 آنان میان رکمشت اهداف یا و منافع چندسویه براى را ظرفیتى و شودمى یافت افراد میان روابط

 حمایتى، ساختارهاى و اجتماعى هاىشبکه ةدربرگیرند سرمایة اجتماعي اصلى محتواى کند.مي ایجاد

 [.21] است اجتماعى هاىمؤسسه و افراد به اعتماد و سیاسى و مدنى مشارکت مشارکت اجتماعى،
 که کندمي معرفي هااعاجتم و هااشخاص، گروه میان روابط ةمنزلبه را سرمایة اجتماعي (1955کلمن)

 [.46] کندمي را تسهیل آنها میان کنش و بخشیده شکل را اعتماد
  به را سرمایة اجتماعي و است جمعي تعریف یک سرمایة اجتماعي از (1999) فوکویاما تعریف

 یا هنجارها از معیني ةمجموع عنوانبه سرمایة اجتماعي :کندمي تلقي جوامع و هاگروه دارایي نوانع
 است مجاز آنها بین در تعاون و همکاری که گروهي اعضای که نوعيبه غیررسمي است هایارزش

 از شامل سجایایي باید اساساً دنکنمي سرمایة اجتماعي تولید که هستند. هنجارهایي سهیم در آن

 ةساد هنجار از هاارزش هنجارها و این د.نباش دوجانبه هایارتباط و تعهدها به عمل صداقت، جمله
 ایجاد یافتهسازمان هایمذهب که ارزشي پیچیده هاینظام تا ،گرفته دوست دو بین مشترک ةدوسوی

سرمایة  انباشت میزان ،سرمایة اجتماعي است گفتني همچنین [.42] گیردمي بر در را است کرده
 اصالحات مانجا جهت در اعتماد ایجاد برای اجتماعي انسجام و دهدمي قرار تأثیر تحت را انساني
یابد، سرمایه در سه شکل بنیادی امکان بروز مي ،از نظر بوردیو [.34، 45، 15] است مهم بسیار اجرایي

اقتصادی که قابلیت تبدیل شدن به پول را دارد و ممکن است در شکل حقوق مالکیت  ةشکل سرمایبه
اقتصادی را  ةشدن به سرمایقابلیت تبدیل ، فرهنگي که در شرایط معین ةنهادینه شود؛ به شکل سرمای

که از  سرمایة اجتماعيهای آموزشي نهادینه شود؛ و به شکل دارد و ممکن است به شکل کیفیت
اقتصادی را دارد و  ةقابلیت تبدیل شدن به سرمای تماعي ساخته شده و در شرایط معین،الزامات اج

را  سرمایة اجتماعيپانتام،  [.56] صورت عنوان اشرافي یا اصالت خانوادگي نهادینه شودممکن است به
ها، هنجارهای مشارکت مدني و اعتماد به سایر شهروندان شبکه :از جمله .داندهایي ميفهلّؤدارای م



 9313پاییز  ـ 91شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                         65

های متعارف دیگر، یک کاالی عمومي است که در مالکیت خصوصي که این سرمایه برعکس سرمایه
غیررسمي  یهامعیني از هنجارها و یا ارزش ةوعتوان این سرمایه را، مجم[. مي54] برداران نیستبهره

تعریف کرد که اعضای گروهي که تعاون و همکاری میان آنها مجاز است در آن سهیم هستند. 
به این دلیل که این . شودنمي سرمایة اجتماعيها و هنجارها به خودی خود باعث مشارکت در ارزش

 د، اساساًنکنتولید مي سرمایة اجتماعيي که های منفي باشد. هنجارهایها ممکن است ارزشارزش
، 14، 19، 41، 55] ادای تعهدات و ارتباطات دو جانبه باشد ،از قبیل صداقت هایيباید شامل ویژگي

ها، هنجارها، های اجتماعي مانند شبکههای سازمانعنوان ویژگيبه سرمایة اجتماعي ،بیان کلي در [.2
و همکاری برای سود متقابل معرفي شده است که در پرورش  و اعتماد که برای تسهیل هماهنگي

ناهاپیت وگوشال  .[27، 23، 55، 35شود ]واقع مي ثرؤم تواندجامعه و افزایش مشارکت اجتماعي مي
عنصر  عنصرساختاری،) ةسه طبق را در سرمایة اجتماعيهای مختلف ( بارویکرد سازماني جنبه1995)

های غیررسمي، های شبکهکه عنصر ساختاری به ویژگيدهد، ميجای  (ایعنصر رابطه و شناختي
ای، به رابطه ي که در آن رویدادهای شبکه شناخته شده است، و عنصریهاعنصرشناختي، به زمینه

  های غیررسمي توجه دارد.های متقابل شخصي در شبکهپویایي

 

ای را یک منبع حقیقي و بالقوه يسرمایة اجتماع( 1995) 1گوشال و ناهاپیت. سرمایة اجتماعیابعاد 
آید، آنها ارتباطات داخلي و بیروني یک فرد یا یک واحد جمعي بدست مي ةدانند که از طریق شبکمي

[. گوشال و ناهاپیت با رویکرد 15] آورندشمار ميای بهعنوان یک دارایي رابطهرا به سرمایة اجتماعي
 دهند: در سه طبقه جای مي را سرمایة اجتماعيهای مختلف سازماني جنبه

 
 نظر دارد. بدین معنيشود، دراین بعد الگوی کلي روابطي را که در سازمان یافت مي: 4بعد ساختاری

های ترین جنبهمهم .گیردمي کنند را در برکه این بعد میزان ارتباطي که افراد در سازمان برقرار مي
 [.24] ای و سازمان مناسبپیکربندی شبکه ای بین افراد،این بعد عبارتند از: روابط شبکه

 
نوعي روابط شخصي است که افراد با  ةکنند، توصیفسرمایة اجتماعيای بعد رابطه: 1ایبعد رابطه
 سرمایة اجتماعيهای این بعد از ترین جنبهکنند. مهمتعامالتشان برقرار مي ةخاطر سابقیکدیگر به

 [.53] ات، انتظارات و هویتند از: اعتماد، هنجارها، الزاماعبارت
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مظاهر، تعبیرها و تقسیرها و  ةکنندبعد شناختي به منابعي اشاره دارد که فراهم: 4بعد شناختی
عبارت دیگر، بعد شناختي با حدی که کارمندان ها است. بههای معاني مشترک در میان گروه سیستم

و کار دارد. بنابراین،  کنند سرميانداز و فهم مشترک را تسهیم اجتماعي چشم ةدر درون یک شبک
و  نیز با ماهیت ارتباطات بین افراد در سازمان سر سرمایة اجتماعيای، بعد شناختي همانند بعد رابطه

یت و کیفیت ای، این بعد بر این موضوع تمرکز دارد که آیا این کمّکار دارد. اما برخالف بعد رابطه
اند از: زبان و اصلي این بعد عبارت ةدو مؤلف [.24] ؟ت یا نهسه شناختي برای اعضا روابط دارای مؤلفة

)میزان فهم مشترک و تمایل به تحقق وظایف شبکه( و فرهنگ مشترک در میان  کدهای مشترک
 [.54] ای از هنجارهای رفتاری نهادینه شده()مجموعه اعضای سازمان

 
معنای قدرت تولید، بارآور که در لغت بهانگلیسي است  ةوری، واژبهره ةواژ .وری نیروی انسانیبهره

 3فردی به نام کوئیسني ةوری در مقالطور رسمي و جدی نخستین بار لغت بهرهو مولد بودن است. به
تری از های اقتصادی اروپا، تعریف کاملسازمان همکاری 1954ظاهر شد. در سال  1677در سال 

توان از بدین ترتیب مي .سمت بازده به یکي از عواملوری، خارج قوری بدین شرح ارائه داد: بهرهبهره
بسته به اینکه بازده در ارتباط با  .مواد خام نام برد ةگذاری و بهروری سرمایهوری سرمایه، بهرهبهره

 تریناصلي و تریناساسي از یکي[. امروزه 5] گذاری مواد خام و مورد بررسي قرار گیردسرمایه، سرمایه
 و برآورده مندیافزایش رضایت جهت در شده ارائه خدمات بهبود و وریبهره ان،مدیر هایاولویت
 رسیدن راه توانندمي خود هایسازمان در وریبهره افزایش با مدیران است؛ مردم توقعات سطح کردن

 عوامل از یکي انساني نیروی وریبهرهسازند.  هموار را کشور پیشرفت و هتوسع سازماني و به اهداف
 آنجا از .است اقتصادی توسعه ،درنهایت و صنعتي و علمي هایپیشرفت کشورها به دستیابي ياساس

 و بوده ضروری بسیار توسعه امر انساني در منابع کیفیت بهبود ؛است انسان ه،توسع اصلي ةپای که
 این بدونبنابر دارد. ایکنندهتعیین و اساسي نقش انساني، منابع ةمنظور توسعبه ریزیبرنامه هرگونه
 ةپای بر جامع و بلندمدت علمي ریزیبرنامه فرآیند در جز که انساني منابع ةتوسع به دادناولویت

 اقتصادی، بدست ةتوسع یافت، نخواهد تحقق آینده روشن مسیر و گذشته، حال از دقیق اطالعات
ولیدی یا خدماتي بین محصول تولید شده توسط سیستم ت ةوری رابطبهره ،در مفهوم کلي .[5] آیدنمي

 
1. Relational Element 

2. Cognitive Element 
3. Quesnay 
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عنوان استفاده کارا از منابع وری بهرود. همچنین بهرهکار ميای است که برای محصول بهو نهاده
شود و نیز )کار، سرمایه، زمین، مواد، انرژی و اطالعات( برای تولید کاالها و خدمات تعریف مي

وری [. بهره51] جام آن تعریف کردصورت رابطه بین نتایج کار و طول زمان انوری را بهتوان بهره مي
کند. حاکم شدن ها را در دنیای پررقابت فعلي تضمین مياز عواملي است که دوام و بقای سازمان

شود و باعث ها ميامکانات مادی و معنوی سازمان ةبهینه از کلی ةوری موجب استفادفرهنگ بهره
وری در گرو کار [. افزایش بهره43] گرددمي سازمان ةها، استعداد و امکانات بالقوشکوفا شدن توان

[. عوامل 39] باشدبیشتر از منابع تولید نمي ةتر و استفاددر گرو کار سخت و هوشمندانه و آگاهانه بوده
توان با شناسایي آن عوامل در د که مينباشثر ميؤوری یک سیستم مزیادی در رشد و بهبود بهره

وری شامل نیروی اشت، عوامل انجام کار یا همان عوامل بهرهثری بردؤبهبود این فاکتور گام م
[. نیروی انساني 47] باشدها ميها و رویهآالت و تجهیزات، مواد، ابزار و ملزومات، روشانساني، ماشین

وری دیدگاهي [. بعضي از صاحب نظران نسبت به بهره1] وری استترین عامل در بهبود بهرهمهم
های فیزیکي سازمان های فیزیکي با خروجيورودی ةوری را مقایسو بهره فیزیکي داشته کامالً

 ینیرو منابع، از استفاده رساندن حداکثر به از استعبارت انساني نیروی وریبهره [.74] دانند مي
 مصرف و مدیران کارکنان، رضایت و هاهزینه کاهش منظوربه علمي طریقبه تمهیدات و انساني

 زندگي و کار به عقالني نگرش کی وریبهره ایران، ملي وریبهره سازمان دیدگاه براساس .کنندگان

 و بهتر زندگي یک برای هافعالیت کردن ترهوشمندانه آن هدف که است يفرهنگ مشابه این ،است
 کار، نیروی از ممکن سود حداکثر آوردن بدست از استعبارت وریبهره[. همچنین 9] است متعالي

 ارتقاء منظوربه ....و مکان ،زمان تجهیزات، پول، ماشین، زمین، انساني، نیروی مهارت و اداستعد توان،

 و هاانسان زندگي سطح ارتقاء جهت در ضرورت، کی عنوانبه آن افزایش که ایگونهبه جامعه، رفاه
 .[41] دارد قرار اقتصاد و مدیریت سیاست، نظرانصاحب نظر مد همواره پیشرفته اجتماعي ساختن

 اولیه، مواد بودن دسترس در محیط، زیادی مانند عوامل به که است ایپیچیده ةپدیداین اصطالح 

 سبب که ایعمده دلیل نیز غالباً و دارد بستگي مدیریت ةشیو و نظارت و کنترل انگیزه، هوا، و آب

 [.25] است نيانسا نیروی وریبهره نبودن شود،مي خود اهداف به دستیابي در هاسازمان ناکامي
 و دارد مختلفي هایجنبه وریبهره بلکه نیست، صنایع حوزة در فقط وریبهره افراد،برخالف پندار 

 خود هاینوآوری و ابداعات تفکر، با توانندمي افراد اینکه یعني دارند؛ نقش وریبهره در افراد تمام
 سطح: از اندعبارت وریبهره مختلف سطوح شوند، واقع مؤثر وریبهره گوناگون سطوح در عمالً

 کشاورزی؛ و صنعتي خدماتي، تجاری، هایرشته سطح سازماني؛ سطح کاری؛ گروه سطح ؛یفرد
 تدابیری دنبالبه فردی سطح در. جهاني سطح کشوری؛ و ملي سطح اقتصادی؛ هایبخش سطح
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 .کاری گروه وریهبهر افزایش دنبالبه نیز گروه سطح در و باشندمي فردی وریبهره افزایش برای
 بیشترین و شودمي مطرح هارشته و سازماني سطوح در بیشتر وریبهره موضوع که است بدیهي
 حتي و مشاغل برخي بسا چه. کرد مشاهده آنها در توانمي را وریبهره به مربوط شرایط و ضوابط

 ادغام یکدیگر در انيسازم وظایف بودن تکراری و موازی هایفعالیت انجام دلیلبه هادستگاه برخي

 و کارآیي بر سرمایة اجتماعي تأثیر ةدهندنشان مطالعات، [.17] اندشده حذف آنها از برخي و شده
 ترپایین هایهزینه .است پذیرامکان مختلفي هایراه از تأثیر این. است انساني نیروی وریبهره

 جمله از محصوالت، کیفیت بهبود و نوآوری و دانش تسهیم افراد، جابجایي ترپایین نرخ تعامالت،
سرمایة  دقیق تأثیر وجود، این با. دهندمي نشان را وریبهره بر سرمایة اجتماعي تأثیر که است مواردی

 را بسیاری متغیرهای و عوامل سرمایة اجتماعي هم زیرا نیست، گیریاندازه قابل وریبهره بر اجتماعي
 وریبهره هم و است دشوار آنها گیریاندازه و ستنده کیفي آنها از بسیاری که شودمي شامل

 [. 22] گیردمي بر در را زیاد متغیرهای
  

این  براساسیکي از مشهورترین نظریات متعلق به هرسي و گلداسمیت که  .ACHIEVE مدل
وری نیروی انساني شامل هفت بعد یا متغیر مربوط به مدیریت عملکرد اثربخش است که ه بهرهرینظ

 ند از:اعبارت

 
انجام رساندن های پیروان در بهاصطالح توانایي، به دانش و مهارت ها(:)دانش و مهارت 1توانایی
مربوط به تکلیف و  ةشود که شامل دانش مربوط به تکلیف، تجربآمیز یک تکلیف گفته ميموفقیت
 های مربوط به تکلیف است.قابلیت

 
کار، محل و چگونگي انجام کار گفته  ةذیرش نحووضوح به درک و پ)درک یا تصور نقش(: 4وضوح

 ةباید مقاصد و اهداف عمده، نحو ،برای اینکه پیروان درک کاملي از مشکل داشته باشند .شودمي
صریح و واضح باشد تا بتوانند  های مقاصد برای آنها کامالًو اولویت رسیدن به این مقاصد و اهداف

 ق دهند.به سمت اهداف تعیین شده سورا سازمان 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Ability 
2. Clarity 
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و تسهیالتي که  لوسای  از عوامل حمایت سازماني شامل بودجه، تعدادی )حمایت سازمانی(:1کمک
ورده و آبرای کامل کردن تکلیف الزم است، حمایت الزم از جانب دوایر دیگر، در دسترس بودن فر

قیم و صورت مستتواند بهکافي از منابع انساني است. حمایت سازماني مي ةکیفیت آن و ذخیر
 غیرمستقیم باشد.

 
دارای این گرایش هستند که تکالیفي را که پاداش در بر  عاًبمردم، ط )انگیزش و تمایل(: 4انگیزه

توانند ملموس و یا ناملموس باشند. ها ميروی برگردانند. پاداش ،الیفکدارند دنبال کنند و از دیگر ت
توان بخش مهمي از سیستم کلي ميرا افراد  بازخورد مورد عملکرد مانند بازشناسي و یا دلجویي از

 شمار آورد. انگیزش به

 
های گاه به گاه گفته ارزیابي به بازخورد روزانه و بررسي )آموزش و بازخورد عملکرد(:3ارزیابی

 انتظاری غیر ،انتظار بهبود عملکرد ،شود. اگر اشخاص از مشکالت عملکرد خویش آگاه نباشند مي
 گرایانه است.واقع

 
اصطالح اعتبار به مناسب بودن و حقیقي بودن تصمیمات  )اعمال معتبر و حقوق پرسنلی(:2اعتبار

 شود.مدیر در مورد منابع انساني اطالق مي

 
تواند حتي با وجود شود که ميمحیط به آن عوامل خارجي گفته مي)تناسب محیطی(: 5سازگاری

گذارند. عناصر کلیدی ب تأثیرهم بر عملکرد  برای شغل، باز الزم ةتوانایي، وضوح، حمایت و انگیز
باتوجه به  [.36] های دولتي، تدارکات و غیرهنامهند از: رقابت، تغییر شرایط بازار، آئینامحیطي عبارت

های اجتماعي، عوامل مؤثر بر افزایش برای جامعه و سازمان سرمایة اجتماعياهمیت شایان توجه 
گیرد. همچنین مطالعات انجام شده در سایر کشورها وجه قرار ميدر کانون ت سرمایة اجتماعيمیزان 

های مورد نظر در دلیل تفاوت شرایط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادی قابل تعمیم به سازمانبه
عنوان باالترین مرکز تولید ها و مراکز آموزش عالي بهاینکه دانشگاه هباشند، لذا باتوجه بکشورمان نمي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Help 
2. Incentive 

3. Evaluation 

4. Validity 
5. Adaptation 
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انجام رسانیدن وظایف خطیر، پویایي و ارتقای خود و ارزیابي میزان کارایي و بهر منظوعلم جامعه به
باشد. آمارهای موجود نشان داده وری نیروی انساني ميتعیین بهره برایاثربخشي نیازمند ابزار مناسب 

ندرت های صنعتي و تجاری بهها و مؤسسات آموزشي کشورمان برخالف سازماناست که دانشگاه
اند و تحقیقات انجام شده وری نیروی انساني را بررسي نمودههای افزایش بهرهل مؤثر و روشعوام

[. با این اوصاف 12] باشندهای صنعتي کشور نیز مناسب مراکز آموزشي نميها و بخشتوسط سازمان
ن دو مورد وری نیروی انساني در دانشگاه و ارتباط آو بهره سرمایة اجتماعيالزم است عوامل و ابعاد 

 وری نیروی انساني را در دانشگاه بهبود بخشید.بهره ،سنجش قرار گیرد تا بتوان با مدیریت این عوامل
 

آموزش نیروی انساني و ة ( در پژوهشي توصیفي با عنوان رابط4445)1هالسینگر .تحقیق ةپیشین
ثرترین ؤو آموزش را م وری نیروی انساني در صنایع را بررسيوری همبستگي بین آموزش و بهرهبهره

( در پژوهشي تطبیقي و 1354) وری نیروی انساني قلمداد نمود. الواني و احمدیلفه در افزایش بهرهؤم
وری نیروی بر بهره مؤثرمدلي تحت عنوان طراحي الگوی جامع مدیریت عوامل  ةمروری با ارای

 با کتول آبادعلي آزاد اسالمي دانشگاه در پژوهشي [.37] قرار دادند تأکیدها را مورد انساني در سازمان

 گرفت انجام 1356 سال در اسالمي آزاد دانشگاه در انساني نیروی وریبهره بر مؤثر عنوان عوامل

 ،آموزش و شغلي شناخت شغلي، تصمیمات، مهارت در مشارکت انگیزش، عامل داد پنج نشان که
 عوامل عنوان بررسي با دیگری تحقیق .[32] دارد کارکنان وریبهره بر را تأثیر بیشترین ترتیب به

 داد نشان آن از حاصل نتایج و شد انجام )ع( رضا امام پرستاری بیمارستان کارکنان وریبهره بر مؤثر

 داری امعن ةرابط اینکه برای و ندارند کارکنان وریبهره افزایش چنداني در تأثیر آموزشي هایدوره که

 بین و قوی مثبت ةرابط اما داد، بهبود را آموزشي هایدوره کیفیت باید ،شود ایجاد مورد این در

 در کارکنان با دارد، مشارکت وجود وریبهره افزایش با رفاهي عوامل و درآمد میزان شغلي، رضایت

 ندارد تأثیر وریبهره میزان افزایش خدمت در ةسابق دارد، ضعیفي ةرابط وریبهره با گیریتصمیم
 دارد قرار مردم بانکي هایدر حساب اقتصادی ةسرمای که هنگامي کند( بیان مي1995)4پورتس[. 34]

 است. ماندگار انآنروابط  ساختار در سرمایة اجتماعياست،  فکرشان درون در سرمایة انساني و

2دکارت ،3فدریک
سرمایة  و اقتصادی رشد" عنوان با خود ةمقال در (1999) سال در 5لوئیز و 
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 بررسي زمان را گذشت با آن تغییر و اقتصادی رشد به سرمایة اجتماعي ابستگيو چگونگي "اجتماعي

. است دقیقي گیریهدف نیازمند ،سرمایة اجتماعيگسترش  برای یارانه کردند و دریافتند که هرگونه
 برای آن هایشکل از برخي تردیدبي و نیست برابر یکدیگر با سرمایة اجتماعي هایشکل تمام

 نگرشي" عنوان با خود ةمقال [. مؤیدفر در15] است آن هایشکل دیگر از ترمناسب اقتصادی ةتوسع

 ةدهندتشکیل عوامل تخمین روش ،سرمایة اجتماعي مفهوم تبیین ،"آن و ابعاد سرمایة اجتماعي بر
 عنوانبه سرمایة اجتماعي است معتقد کند. اومي دنبال را اقتصادی کارایي در آن نقش و بررسي آن

 و بیروني؛ خودجوش؛ نهادی؛ :صورتبه عوامل از دسته چهار تأثیر تحت تولید، تابع معنوی جزء
 نیروی وریبر بهره تحصیالت سطح که نشان داد میرسپاسي نیز .[32] شودمي تشکیل طبیعي

توسط  صنعت بخش در انساني نیروی وریبهره ارزیابي ةمطالع [، همچنین31] اثرگذار هستند انساني
 انساني نیروی وریبهره بر روی کار ةسابق و تحصیالت میزان سن، که است آن بیانگر نیز بردبار

 که: عوامل دهدمي نشان(I.L.O)  کار الملليبین سازمان ةگسترد مطالعات .[7] اثرگذار هستند

 ابطانساني )رو و عوامل (کار ساعات توزیع آالت،ماشین و )ابزار سازماني قبیل عوامل از شده شناسایي

 وریبهره ارزیابي( بر آموزش و مهارت تشویقي، هایپرداخت رواني کار، شرایط مدیران، با کارکنان

در پژوهشي ارتباط سبک زندگي کاری و  1[. رهام و همکاران51] هستندمؤثر بسیار  انساني نیروی
ختي در محیط شناعنوان یک عامل روانوری را سنجیدند و نشان دادند که سبک زندگي کاری بهبهره

 [.25] وری کارکنان شودتواند موجب افزایش بهرهکار مي
 امروزی، رقابت پر دنیای دریافته و رو به رشد پویا و توسعه ةبدون تردید برای داشتن آیند

 کشورهای ةهم امروزه .هستیم امکانات ازحداقل حداکثری ةاستفاد و وریبهره افزایش نیازمند

 و توسعة اقتصادی هایضرورت از یکي عنوانبه وریبهره اهمیت به توسعه درحال یا و یافتهتوسعه
 فرهنگ ةاشاع منظوربه توسعه درحال کشورهای اغلب ترتیب این به .اندبرده پي رقابتي برتری کسب

 قابل هایگذاریسرمایه آن، بهبود هایروش و فنون کارگیریبه تعمیم و وریبهره به ویژه نگرش
 حاکم جمله از مختلفي دالیل به وریبهره ةمقول به توجه اهمیت ایران در .اندادهد انجام يهتوج

 از بسیاریت. اس گردیده واقع غفلت مورد جامعه، در وریبهره به درست نگرش و فرهنگ نبودن

 باشد، طبیعي منابع یا و سرمایه آنکه از پیش ایران اقتصاد ةمفقود ةحلق که باورند این بر کارشناسان

 هر در موجود هایسازمان وریبهره روند در عامل ترینمهم .است کار نیروی وریهبهر دننبو
 از و شوند هدایت کارآمد مدیران ةوسیلبه بتوانند که است کارآمد و شایسته انساني منابع وجود جامعه،
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 شي،آموز هایسازمان. از سویي گیرند بهره سازماني اهداف به حصول جهت در امکانات و منابع

 افراد رسمي تعلیم و که تربیت باشندمي هاسازمان ترینگسترده و مؤثرترین ترین،مهم عنوان به

 ایویژه اهمیت از ها،سایر سازمان انساني منابع ةکنندتأمین عنوانبه نیز و دارند برعهده را جامعه

 به که است پژوهش حاضر آنهدف اصلي  بحث، مورد مسائل باالى اهمیت به باتوجه لذا .برخوردارند

 ارتقاء برای هکارهایىابپردازد و روری نیروی انساني و ارتباط آن با بهره فکریسرمایة  رابطة بررسى

 سرمایة اجتماعيو در پي پاسخگویي به این سوال است که آیا بین  کند ارائه انسانى نیروى ورىبهره
 د؟دار وجود دارمعني ةوری نیروی انساني رابطو بهره

 
 تحقیقشناسی . روش3

 های پژوهشفرضیه
 وری منابع انساني رابطه وجود دارد.با بهره سرمایة فکریهای لفهؤبین هر یک از م. 1

 وری منابع انساني رابطه وجود دارد.های بهرهلفهسرمایة فکری با هر یک از مؤبین . 4

 بیني کنند.را پیشوری منابع انساني توانند بهرهمي یفکر سرمایةهای لفهؤم. 3

 جامعة آماریباشد، مي همبستگي ـ پیمایشيتحقیقات توصیفي  ومطالعات  نوع از حاضر پژوهش

گیری نمونه از استفاده با که نفر تشکیل دادند 1424کارکنان دانشگاه ارومیه ةپژوهش را کلی این
 نفر 33مرد و  115) رنف 412 تعداد هامتناسب با حجم هر یک از دانشکده -نسبي-ایتصادفي طبقه

های مورد نیاز از گردآوری داده برایانتخاب شدند.  فرمول کوکران براساسآماری  ةنمون عنوانزن( به
مدل ناهاپیت و  براساسکه  سرمایة اجتماعي ةالف: پرسشنام :شد استفادهاستاندارد  دو پرسشنامة

این  ژوهشگران بازنویسي شد.توسط پکارکنان رات برای یبا کمي تغی ،تدوین شده است 1گوشال
ای لیکرت تفکیکي و با استفاده از مقیاس پنج درجه ةگویه است و به گون 44 ةپرسشنامه در برگیرند

نتایج تحلیل  .بدست آمد α=%59دهد. پایایي این پرسشنامه را مورد سنجش قرار مي سرمایة اجتماعي
و بارتلت  = 599/4KMOآورد. آزمون  ای( را بدستعاملي، سه عنصر )ساختاری، شناختي و رابطه

(444/4>P  نشان داد که حجم نمونه کافي است و این عوامل در )وجود دارد. نتایج  جامعة آماری
 ةبا چرخش متعامد، سه عنصر مورد نظر را بدست آورد.  ب: پرسشنام3/4بارهای عاملي باالتر از 

بهره گرفته شده ( 1999)4داسمیتمدل هرسي و گل براساسکه وری نیروری انساني سنجش بهره
 47 ةاین پرسشنامه در برگیرند توسط پژوهشگران بازنویسي شد.کارکنان رات برای یبا کمي تغی است،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Nhabiet &  Ghoshal  
2. Hersyh & Gold Somth 
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را مورد وری نیروی انساني بهرهای لیکرت تفکیکي و با استفاده از مقیاس پنج درجه ةو به گونگویه 
 عدنتایج تحلیل عاملي، هفت بُ .ست آمدبد α=%54پایایي این پرسشنامه  دهد.سنجش قرار مي

ست آورد. آزمون دسازگاری( را ب و اعتبار )توانایي، درک و شناخت، حمایت سازماني، انگیزش، بازخور،
941/4KMO = ( 444/4و بارتلت>P  نشان داد که حجم نمونه کافي است و این عوامل در ) جامعة

با چرخش متعامد، هفت مورد نظر را بدست آورد. 3/4 وجود دارد. نتایج بارهای عاملي باالتر از آماری
های آمار توصیفي های پژوهش، از روشآوری شده و آزمون فرضیههای جمعتحلیل دادهوتجزیه برای

مانند، فراواني، درصد، میانگین، انحراف معیار و آمار استنباطي ضریب همبستگي پیرسون و تحلیل 
 استفاده شده است. (SPSS16)افزار آماری از نرمگیری رگرسیون گام به گام با بهره

 
 هاتحلیل یافته .4

دهند. را کارکنان زن تشکیل مي %2/15آماری را کارکنان مرد و  ةنمون %7/52: 1جدول براساس
دارای  %12کارشناسي و  % 5/25فوق دیپلم؛  % 4/33آماری دیپلم؛  ةنمون % 6از نظر مدرک تحصیلي 

سال؛  5تا  1در بین  نمونة آماری %6/45باالتر بودند. از نظر سنوات خدمت  مدرک کارشناسي ارشد و
% 2/5سال و  44تا  17در بین  %9/5سال؛  15تا  11در بین  3/42سال؛  14تا  7در بین  % 6/34

 باالی بیست سال سابقه خدمت قرار داشتند. نمونة آماری
 

 شناختي پاسخگویانجمعیتهای . ویژگي1جدول 

 درصد عدادت  متغیر

 جنسیت
 7/52 151 مرد

 2/15 33 زن

 
 مدرک تحصیلي

 4/6 15 دیپلم

 4/33 61 فوق دیپلم

 5/25 95 کارشناسي

 4/12 34 کارشناس ارشد و باالتر

 
 سنوات خدمت

 6/45 55 سال 5تا  1

 6/34 64 سال 14تا  7

 3/42 54 سال 15تا  11

 9/5 19 سال 44تا  17

 2/5 15 سال به باال 44

n= 412 
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 های میانگین و انحراف معیارتوزیع اندازه. 4جدول 

 دامنه معیارانحراف  میانگین متغیر

 44/4 29/4 95/4 سرمایة اجتماعي

 55/3 75/4 97/4 سرمایة ساختاری

 76/4 52/4 44/3 سرمایة شناختي

 55/3 75/4 96/4 سرمایة رابطه ای

 51/1 46/4 95/4 وری نیروی انسانيبهره

 66/1 27/4 97/4 توانایي

 42/4 53/4 92/4 درک و شناخت

 42/4 53/4 96/4 حمایت سازماني

 55/3 71/4 92/4 انگیزش

 76/4 25/4 53/4 بازخور

 63/4 54/4 95/4 اعتبار

 11/4 22/4 99/4 سازگاری

 

 طه وجود دارد.وری منابع انساني راببا بهره فکریسرمایة  هایمؤلفهبین هر یک از فرضیه اول: 
 

 وری نیروی انسانيبا بهره فکری سرمایة. همبستگي 3جدول  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 r 51/4)وری نیروی انساني و بهره سرمایة اجتماعيدهد که بین نشان مي 3نتایج حاصل از جدول 

 سرمایة ساختاری هایمؤلفهدهد که بین دار وجود دارد. همچنین نتایج نشان ميامثبت و معن ةرابط (=

بهره وری نیروی 

 انسانی
 سرمایه فکری            

 همبستگي پیرسون 51/4
 سرمایة اجتماعي

 داریاسطح معن 444/4

 همبستگي پیرسون 63/4
 سرمایة ساختاری

 داریاسطح معن 444/4

 همبستگي پیرسون 64/4
 سرمایة شناختي

 داریاسطح معن 444/4

 همبستگي پیرسون 24/4
 ایرابطه ةیسرما

 داریاسطح معن 444/4

n=                                               412p<0.01 
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(63/4 r =) ،سرمایة شناختي (64/4 r =)   ایسرمایة رابطهو (24/4 r =) وری نیروی انساني با بهره
 دار وجود دارد. مثبت و معني ةرابط

 
 وری منابع انساني رابطه وجود دارد.بهره ایهمؤلفهبا هر یک از فکریسرمایة بین  فرضیه دوم:

 
 وری نیروی انسانيبهره هایمؤلفهبا  سرمایة اجتماعي. همبستگي 2جدول 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، درک (= r 59/4)و توانایي  سرمایة اجتماعيدهد که بین نشان مي 2نتایج حاصل از جدول 
، اعتبار (= r 34/4، بازخور )(= r 52/4)، انگیزش  (= r 35/4)،حمایت سازماني (= r 23/4)شناخت

(37/4 r =)   و سازگاری(25/4 r =) دار وجود دارد. ات و معنمثب ةرابط 
 

 بیني کنند.وری منابع انساني را پپیشتوانند بهرهمي فکریسرمایة  هایمؤلفه: فرضیه سوم

وری نیروی انساني در جداول با بهره سرمایة اجتماعيعناصر نتایج آزمون تحلیل رگرسیون گام به گام 
 ارائه شده است. 7و  5
 

  سرمایة اجتماعی

 همبستگي پیرسون 59/4
 توانایي

 داریاسطح معن 444/4

 همبستگي پیرسون 23/4
 درک و شناخت

 داریاسطح معن 444/4

 همبستگي پیرسون 35/4
 سازمانيحمایت 

 داریاسطح معن 444/4

 همبستگي پیرسون 52/4
 انگیزش

 داریاسطح معن 444/4

 همبستگي پیرسون 34/4
 بازخور

 داریاسطح معن 444/4

 همبستگي پیرسون 37/4
 اعتبار

 داریاسطح معن 444/4

 همبستگي پیرسون 25/4
 سازگاری

 داریاسطح معن 444/4

n=                                               412p<0.01 
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 ماری رگرسیون متغیر هایپژوهشآ هایواریانس و مشخصه . خالصه مدل رگرسیون، تحلیل5جدول 

 

 سرمایة ساختاریبین: گام اول متغیر پیش
 ایرابطه ة، سرمایسرمایة ساختاریبین: گام دوم متغیر پیش
 سرمایة شناختي، ایسرمایة رابطه، سرمایة ساختاریبین: گام سوم متغیر پیش

سرمایة وری نیروی انساني، بین بهرهغیرهای پیشمبین آن است که از بین مت 5 نتایج جدول     
وری نیروی انساني را بیني بهرهبیشترین سهم و توان را در پیش سرمایة شناختيای، ، رابطهساختاری

معنادار است و این متغیرها  444/4مشاهده شده برای کل متغیرهای معادله در سطح  Fدارند. میزان 
 کنند.بیني ميوری نیروی انساني را پیشبوط به بهرهاز واریانس مر % 51روی هم رفته 

 
 وری نیروی انساني روی متغیرهای تحقیقضرایب رگرسیون گام به گام بهره .7جدول 

 b Β T Pخطای استاندراد  B متغیرها

 444/4 19/5 39/4 43/4 17/4 سرمایة ساختاری

 444/4 56/6 31/4 41/4 13/4 ایسرمایة رابطه

 444/4 45/2 34/4 43/4 17/4 يسرمایة شناخت

 
سرمایة مربوط به متغیرهای  tهای و آماره تأثیرضرایب  7های مندرج در جدول یافته براساس     

توانند تغییرات مي 99/4دهد که با اطمینان را نشان مي سرمایة شناختيو  ایسرمایة رابطه، ساختاری
 بیني کنند.شوری نیروی انساني را پیمربوط به واریانس بهره

 
 و پیشنهاد گیری. نتیجه5

وری نیروی انساني در میان و بهره سرمایة اجتماعيرابطة بین بررسي  ،حقیقاین تهدف از انجام 
آنها پرداخته شد. نتایج  ة. لذا بعد از بررسي وضعیت متغیرها به بررسي رابطکارکنان دانشگاه ارومیه بود
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های حاصل یافتهمعناداری بین این دو متغیر وجود دارد که  مثبت و ةاول نشان داد که رابط ةفرضی
 [29[،]3[،]11های ]توان به پژوهشاز جمله مي .باشدهای گذشته ميمکمل و همسو با نتایج پژوهش

وری نیروی انساني برای سازمان اهمیت فراواني دارد. زیرا بر بهره مؤثربردن به عوامل پي اشاره کرد.
 باشد و بهینهوری نیروی انساني ميموجب افزایش بهره سرمایة اجتماعين به توجه مدیران سازما

 روابط تسهیل برای منبعي عنوانبه سرمایة اجتماعيدنبال دارد. شدن قابلیت رقابتي سازمان را به

 دیگر موارد بسیاری و آگاهي مشارکت، اعتماد، هنجارها، نهادها، شامل که شودمي تلقي افراد میان

 عملکرد بر مختلفي نتایج و پیامدها تواندمي و است حاکم افراد میان تعامالت و روابط بر که است

 مشارکت و متقابل همکاری اعتماد، سطح افزایش با سرمایة اجتماعي .باشد داشته جوامع و افراد

 ساني،ان نیروی تولید فرایند کنترل و نظارت هایهزینه کاهش با اجتماعي، هایفعالیت در داوطلبانه

 افزایش به ابتکارات، و دانش گذاشتن اشتراکبه و پیچیده قراردادهای تنظیم هایهزینه کاهش

 میان در اطالعات و دانش انتشار با سرمایة اجتماعي عالوهبه .انجامدمي کار نیروی وریبهره

 نیروی تالش و انگیزه بر نیز اجتماعي تعامالت و گرددمي منجر آنان وریبهره افزایش به کارکنان،

 .است اثرگذار کار
وری منابع بهره هایمؤلفه با هر یک از سرمایة اجتماعيبین های فرضیه دوم بیانگر ارتباط یافته

در نتیجه  د.نیز همسویي دارن [41] و [31[، ]35] [،25] هایدر تبیین این نتیجه، یافتهانساني بود. 
 به توجه امروزهیید کند. أهای گذشته را تیج پژوهشتواند نتاکه نتایج حاضر ميکرد توان بیان مي

 طوریبه .است شده تبدیل انکارناپذیر ضرورت یک به انساني نیروی وریبهره خصوصبه وریبهره
 جهاني عصر در زیرا، هستند ناتوان تقریباً آن به توجه بدون بقا حفظ و رقابت برای هاسازمان که

 افزایش مباني از آگاهي ،ندسته روهب رو آنها باها کشور در هاسازمان مدیریت که هایيچالش و شدن

 د.ساز مجهز آینده با مواجهه برای را آنهاو  دهنمو ایجاد مدیران در را الزم آمادگي تواند،مي وریبهره
وری منابع بر بهره سرمایة اجتماعي هایمؤلفهبیني کنندگي پیش سوم مبني درصد ةنتایج فرضی نهایتاً
و  ایسرمایة رابطه، سرمایة ساختاری) سرمایة اجتماعيگانه نشان داد که از بین ابعاد سه يانسان

وری نیروی انساني را تبیین و از تغییرات بهره %53تنهایي به سرمایة ساختاری( بعد سرمایة شناختي

39/4β= ،53/4Rکند )بیني ميوری نیروی انساني را پیشاز واریانس بهره 39%
 د از آن به( و بع =2

 =β 31/4) %31 تأثیربا ضریب  ایسرمایة رابطهو  %34 تأثیربا ضریب  سرمایة شناختيترتیب بعد 

،34/4= β.) شک از اولویت بسیاری ها بيهای انساني در سازمانمیان توجه به سرمایه این در
بلکه  نیست،  ...و فناوری ساختمان، شامل: ابزار، سرمایة اجتماعي عصر حاضرار است. دبرخور
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 در پیشرفت توسعه و ساززمینه عوامل عنوانبه ماهر انسانى نیروى و مدیآکار تخصص، اطالعات،

 و آموزش شد، گفته شود. چنانچهمطرح مى فرهنگى و اقتصادى اجتماعى، ةتوسع مختلف هاىعرصه
هستند.  تىحیا اجتماعى یکپارچگى و سرمایة اجتماعي ةو توسع تشکیل براى عالى آموزش و پرورش
 هاىبخش ةهم براى هافرصت این نخست که است آن مستلزم اىمنافع گسترده چنین به دستیابى

 آموزشى، متفاوت رویکردهاى اتخاذ های دانشگاهي درآموزش بوده و اینکه دسترسى جامعه قابل

 یة اجتماعيسرما ةتوسع و تشکیل جمله از آن اهداف به نیل تا باشد الزم برخوردار تنوع از بایستي

 یابد،مى اجتماعى نمود مناسبات در رفتارخوش و پرتالش مسئول، فرهیخته، شهروندان قالب که در

 بدست نتایج و شده انجام هایپژوهش به باتوجه واقع شوند. مؤثروری هبر بهر تا نهایتاً شود تسهیل

 :شودمي پیشنهاد تحقیق، آمده از فرضیات
 دیبا ،رکا یروین یوربهره و دیتول عنوان عاملي اثرگذار بربه ایة اجتماعيسرم یگذارتأثیر توجه به باـ 
 توانديم دولت ،یاقتصاد کالن یهااستیس براساس. داشت ژهیو توجه مسئله نیا به شیپ از شیب

 فراهم اقتصاد در را کار یروین یوربهره و سرمایة اجتماعي سطح توأمان یارتقا موجبات یاگونهبه
 که يعامل هر و يعموم فرهنگ و دانش شیافزا جرم، کاهش ،يمل اعتماد شیافزا گرید انیب به. آورد

 .دهديم شیافزا را کار یروین یوربهره شود سرمایة اجتماعي سطح شیافزا باعث
سرمایة  برتر سهم بر ساله ستیب اندازچشم سند و توسعه چهارم ةبرنام قانون در که گونههمانـ 

 دیاک توجه سرمایة اجتماعي به هایگذاراستیس و هایزیربرنامه در است الزم ،شده تأکید اجتماعي
 و داد شیافزا را آن بتوان ه،یسرما نیا حفاظت ضمن که شود اجرا و يطراح یاگونهبه هابرنامه و شود

 تیحما يعموم اعتماد و مشارکت یارتقا کالن و یامنطقه همساز یهااستیس یاجرا و نیتدو از
 .دیآ عملبه فمضاع

 دیتول بر سرمایة اجتماعي انتقال در يمهم اریبس امر يگروه کار و مشارکت یبرا جامعه آموزشـ 
 .است تیاهم حائز يانسان منابع ةتوسع به توجه رو نیا از .است

 شود بررسي ها نیزسازمان و هاارگان سایر در سازمان بهبود بر سرمایة اجتماعي تأثیر باید همچنینـ 
 غیره و انگیزش با سازماني فرهنگ جمله از عوامل سایر و سرمایة اجتماعي بین متقابل ةرابط یزن و

 مراکز در اهداف به دستیابي جهت در آمده بدست نتایج از و کرد بررسي مختلف هایسازمان در را

 .کرد استفاده مختلف
 انساني، نیروی کیفیت هب و است گرفته قرار نظر مد انساني نیروی تعداد صرفاً تحقیق این در

 نگراني محدودیت، ترینعمده. همچنین است نشده ها توجهتوانایي تجربه، تحصیالت، سطح مانند

مي صورت هانامهپرسش به گویيپاسخ از قبل که اعتمادسازی تمام باوجود .بود ارزیابي ها ازآزمودني
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 آن از را بهتر و سعي کردند وضعیت بودند خود ارزیابي نگران تاحدودی افراد هم باز ولي گرفت،

کارکنان  تنها بررسي این در زماني، هایمحدودیت به همچنین باتوجه جلوه دهند هستند، که چیزی
صورت تحقیق و به نتایج تکمیل برای رسدمي به نظر که قرارگرفتند ارزیابي دانشگاه ارومیه مورد

 .گیرند قرار ررسيب مورد های مشابه نیزدیگر سازمان اعضای ایمقایسه
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