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  اثر سرمایه اجتماعی بر تعالی سازمانی
 

  ∗∗سید محمد مقیمی، ∗زاده ثمرین تورج حسن  
  
  دهیکچ

بسیاري از سازمانها صرف نظر از اندازه و میزان تجارت به اهمیت سرمایه اجتمـاعی بـه عنـوان منبـع         
موضوع این مقاله طراحی  .لی و مبنایی براي نوآوري و تطبیق پذیري شان اعتراف دارندپایدار رقابت و تعا

بـراي  .و تبیین مدل سرمایه اجتماعی به منظور دستیابی به تعالی سازمانی در شهرداري تهران مـی باشـد  
در  متغیر مستقل دو بعد درونی و بیرونی شامل اعتماد، هنجار، ارزشهاي دینی، شـبکه مشـارکت و قـانون   

ایـن تحقیـق از نـوع کـاربردي     . نظرگرفته شده است و براي متغیر وابسته نه بعد در نظر گرفته شده است
گانه شهرداري تهران در سطوح سازمانی کارشناسان، رؤساي  22بوده است و قلمرو جغرافیایی آن مناطق 

ستگی است که بـه روش  روش تحقیق توصیفی و از نوع همب. ادارات، معاونین و مدیران منطقه بوده است
هـاي تحلیـل    همچنـین از روش . انجـام گرفتـه اسـت    342اي با تعداد نمونـه   گیري تصادفی طبقه نمونه

همبستگی، تحلیل رگرسیون،  مدل معادالت ساختاري و آزمون فریدمن براي تجزیه و تحلیل اطالعات و 
ي تهران بین سـرمایه اجتمـاعی و   نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در شهردار. استفاده شده است

تر، با افزایش سرمایه اجتماعی تعـالی و   به عبارت واضح. تعالی سازمانی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد
  .یابد سرآمدي سازمان ارتقا و بهبود می

  
  .شبکه،کیفیت وتعالی سازمانی ،اعتماد،سرمایه اجتماعی :ها کلید واژه

  

                                                
  .عضو هیئت علمی، دانشگاه غیر انتفاعی مقدس اردبیلی∗

  ).نویسنده مسئول(دانشیار، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ∗∗
         Email: mogimi@ut.ac.ir 
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   مقدمه
قابتی امروز و آزاد سازي اقتصادي،کیفیت یکی از عوامل مهـم بـراي رسـیدن بـه     در جهان ر      

کنـد تـا مشـتریان     می یک محصول یا خدمت با کیفیت باال به سازمان کمک . مزیت رقابتی است
کیفیت پایین منجـر بـه نارضـایتی مشـتریان شـده، در نتیجـه       .خود را حفظ و بر تعداد آن بیافزاید

اً افزایش ضایعات یـا اصـالح خطاهـا نیسـت بلکـه ازدسـت دادن آینـده        هزینه کیفیت پایین صرف
نوآوري هاي عرصه فناوري مرزهـاي جغرافیـایی را از بـین بـرده و منجـر بـه       ]. 20[سازمان است

محیط تجاري بسیار پیچیده شده و ازحالت  محلـی بـه جهـانی    . مشتریان آگاه و مطلع شده است
صورت می گیرد تا با کـاهش هزینـه هـاي عملیـاتی و      فشار مداوم به مدیریت. تبدیل شده است

بهبود پشتیبانی،  مزیت رقابتی خود را افزایش دهد؛ مشتریان از افـزایش اسـتانداردها بسـیار آگـاه     
هستند و به میزان زیادي به محصول و خدمات دسترسی دارند تا از میان آنها انتخـاب و گـزینش   

. ارزش سازمانی مبتنی بر داراییهاي غیرملمـوس اسـت  در جهان تجاري امروز بیشترین ]. 13[کنند
بـه منظـور   . توانایی براي شناخت و برآورد منبع این ارزش بـراي سـازمانها مهـم و حیـاتی اسـت     

توانایی براي مدیریت سرمایه اجتماعی ما نیازمند شناخت منشاء آن و چگونگی ایجاد این داراییهـا  
هاي گونـاگون بـا مـدیریت تعـالی      سازمانها و شرکت در واقع].  12[در سازمان می شوند، هستیم 

سازمان و ارزیابی سرمایه اجتماعی سرو کار دارند و این رساله به دنبال برقراري رابطه قـوي بـین   
توان به بررسی و تبیین  براي مثال، می. بخشهاي تجاري و مطالعات دانشگاهی در این حوزه است

  .سازمانی در شهرداري تهران اشاره کرد سرمایه اجتماعی براي  دستیابی به تعالی
  

  بیان مسئله
. در جهان تجاري امروز بیشـترین ارزش سـازمانی مبتنـی بـر داراییهـاي غیرملمـوس اسـت             

در چنـین  ].  15[توانایی براي شناخت و برآورد منبع این ارزش براي سازمانها مهم و حیاتی اسـت 
بقا و موفقیت،سرآمدي وتعـالی سـازمان در بـازار    فضایی این سؤال اساسی قابل طرح است که راز 

رقابتی امروز چیست؟با نگاهی به ادبیات مربوطه و بررسی نظریات اندیشمندان، شاید بتوان پاسـخ  
نگریستن به تعالی سازمانی و سرآمدي در .  یافت سؤال را در ایجاد،حفظ و تداوم سرمایه اجتماعی 

یک چشم انداز وسـیع در خصـوص سـرآمدي و تعـالی     چارچوب ساختارهاي اجتماعی راه را براي 
سازد، به طوري که توجه را به سمت نکاتی که کمتر به آنها پرداخته شـده اسـت، یعنـی     هموار می

اخیـراً سـرمایه اجتمـاعی سـبب     ].  19[کنـد  اقتصادي و تعالی سازمانی جلب می _جنبه اجتماعی 
بنابر ایـن مفهـوم سـرمایه    . ت مدیریت هستنداي براي سایر مطالعا هایی شده که پایه ایجاد تئوري

بنـابراین  . اجتماعی توجه زیادي را در تحقیقات مربوط به نظریه سازمان به خود جلب کـرده اسـت  



  
  

  اثر سرمايه اجتماعي بر تعالي سازماني 
 

۱۲۵ 

در این تحقیق،  نقش سرمایه اجتماعی در دستیابی به تعالی سازمانی در شـهرداري تهـران مـورد    
  .لی در این خصوص اقدام شده استبررسی قرار گرفته است و در نهایت نسبت به طراحی مد

  
  ادبیات موضوع

از ].  16[سازد هاي قوي، روابط مبتنی بر اعتماد و مشارکت را در اجتماعات آشکار می شبکه     
دیدگاه سازمانی،گوشال و ناهاپیت سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع منابع بالقوه و بالفعل موجود 

از ].  9[کنند ک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف میو قابل دسترس، از طریق شبکه روابط ی
تواند به  هاي مهم سازمانی است که می ها و دارایی دیدگاه آنان سرمایه اجتماعی یکی از قابلیت

ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار نماید و براي آنها در مقایسه با سازمانهاي  سازمان
 . ایجاد کند "مزیت سازمانی پایدار"دیگر

کنند، نسبتاً  ها، همانطور که کاهن و پروساك مطرح می یده توجه به سرمایه اجتماعی در سازمانا
با این وجود، طبق نظر آدلر و کان با فرض دوران طفولیت کاربرد سرمایه اجتماعی . جدید است

تواند از سرمایه  دهد که سرمایه اجتماعی سازمان می در زندگی سازمانی، تحقیقات نشان می
  .ي حمایت کندفکر

  
  
  
  

  

  
  ]466: 1998تساي و گوشال،[مدل سرمایه اجتماعی و ایجاد ارزش. 1شکل

  
  
  
  

  

: ایجاد ارزش
 وآوري هاين

 خدمات

مبادله و 
ترکیب 
 منابع

بعد ارتباطی سرمایه 
 اعتماد:اجتماعی

بعد ساختاري 
: سرمایه اجتماعی

ارتباطات تعامالت 
 اجتماعی

ناختی بعد ش
: سرمایه اجتماعی

چشم انداز 
 مشترك
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  ابعاد  سرمایه اجتماعی 
هاي مختلف سرمایه اجتماعی را در سه طبقه جاي  رویکرد سازمانی جنبه وگوشال با ناهاپیت

  ].11[تارياي و ساخ شناختی، رابطه: دهند می
 
  
  
  
  
  

  ابعاد سرمایه اجتماعی. 2شکل
  

عنصر شناختی سرمایه اجتماعی اشاره به منابعی دارد که فراهم کننده مظاهر، تعبیرها، ) الف
هاي این بعد  مهمترین جنبه. ها است هاي معانی مشترك در میان گروه تفسیرها و سیستم

  .كزبان ، کدها و حکایتهاي مشتر: اند از عبارت
عنصر ساختاري سرمایه اجتماعی اشاره به الگوي کلی تماسهاي بین افراد دارد یعنی، شما به ) ب

اي  روابط شبکه: مهمترین جنبه هاي این عنصر عبارت اند از. چه کسانی و چگونه دسترسی دارید
  .اي و سازمان مناسب بین افراد ، پیکر بندي شبکه

ف کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر اي سرمایه اجتماعی توصی عنصر رابطه) ج
هاي این بعد از سرمایه اجتماعی  مهمترین جنبه. کنند تشان برقرار می به دلیل سابقه تعامال

  ]. 17[اعتماد، هنجارها، الزامات ، انتظارات و هویت: اند از عبارت
  

  تعالی سازمانی
در اوایـل قـرن   . ر طول زمان تکامل یافته استمفهوم کیفیت از سالهاي قبل وجود داشته و د     

بیستم کیفیت به معناي بازرسی محصوالت براي اطمینان از تحقـق معیارهـا و اسـتانداردها بـوده     
].  7[در طول جنگ جهانی دوم کیفیـت از نظـر ماهیـت، آمـاري بـوده اسـت       1940در دهه . است
شـد و نمودارهـاي کنتـرل کیفیـت      یگیري آماري براي ارزیابی کیفیت استفاده مـ  هاي نمونه روش

بـه کمـک اندیشـمندان کیفیـت، ایـن       1960در دهـه  . رفت کار می براي نظارت بر فرایند تولید به
شد که کل سازمان و نه فقـط   اي تلقی می اي یافت و کیفیت به عنوان پدیده مفهوم معناي گسترده

بودنـد و همـه در هزینـه    گرفت، همه ي  بخشها مسـئول کیفیـت محصـوالت     فرایند را در بر می
شد که سازمان را تحت تـأثیر قـرار    کیفیت پائین سهیم بودند و کیفیت به عنوان مفهومی تلقی می

  ]. 14[داد می

 ابعاد سرمایه اجتماعی

 بعد رابطه اي بعد ساختاري بعد شناختی



  
  

  اثر سرمايه اجتماعي بر تعالي سازماني 
 

۱۲۷ 

  مدل تعالی سازمان 
معیار دیگر نتایج  4معیار آن، توانمندسازها و  5. معیار است 9مدلی تعالی سازمانی داراي      

  .هستند
  .ها و منابع، فرایندها مشی و راهبرد کارکنان، مشارکت از رهبري، خطعبارتند : توانمندسازها

  ]. 8[عبارتند از نتایج مشتریان، نتایج کارکنان، نتایج جامعه، نتایج کلیدي عملکرد: نتایج
 "نتایج "دهند و معیارهاي دهد پوشش می ، آنچه را یک سازمان انجام می"توانمندساز"معیارهاي 

 3شکل . یابند بهبود می"نتایج".دست آورد آورد یا باید به  دست می به آنچه را که یک سازمان 
  ]. 18[نمایی از مدل را نشان داده که پویایی مدل در آن نمایان است

رویکرد اول و بسیار متداول رویکرد منطق . دو رویکرد متفاوت در اجراي این مدل وجود دارد
. توانند منجر به نتایج عالی شوند زهاي عالی میسا بنیادي است که مبتنی بر این است که توانمند

تواند تعیین کند و  ها را زمانی می مشی متعالی، راهبردها و خط و به این معنا که رهبر کاریزماتیک
بخش منابع انسانی و اجتماعی، شرکا و دیگر منابع را مدیریت کند که مبتنی بر  به طور اثر

 هاي افراد، تواند با توجه به شاخص د و نتایج عالی میساختارها و فرایندهاي بسیار مناسب باش
  ]. 16[شود این رویکرد، رویکرد از چپ به راست شناخته می .دست آید  جامعه و عملکرد به

ارائه شد و در  1از سوي تیتو کونتی 1997رویکرد دوم، رویکرد از راست به چپ است که در سال 
هدفمند داشته باشد و قادر به شناخت روابط بین نتایج که مدیري نتایج  آن بیان می کند که زمانی
تواند همه عوامل توانمندسازها را به خوبی بهبود بخشد و در نهایت به  و توانمندسازها باشد، می

  ]. 10[نتایج متعالی دست یابد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

                                                
1. Tito Conti 
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  سازها نتایج توانمند                                                         
 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  نوآوري و یادگیري
  )339،ص1،2005جوکارلوس بولوسار(، مدل تعالی سازمانی3شکل

  
  روش شناسی پژوهش

هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی براي شناسایی  :اهداف تحقیق     
الی سازمانی وارائه الگوي بهینه عوامل و ابعاد مؤثر بر سرمایه اجتماعی به منظور دستیابی به تع

گذار بر  ریزان بتوانند بر اساس میزان و عوامل تأثیر سرمایه اجتماعی است تا مدیران و برنامه
ریزي مناسب براي دستیابی به شایستگی  و تعالی سازمان را  سرمایه اجتماعی آن سازمان، برنامه

متغیرهاي مدل مفهومی، هدف هاي فرعی باتوجه به ابعاد و : هاي فرعی هدف. به اجرا در آورند
 :این تحقیق به شرح زیر است

ارائه الگوي بهینه درباره عوامل و ابعاد درونی سرمایه اجتماعی به منظور دستیابی به  -
  .تعالی سازمانی

ارائه الگوي بهینه درباره عوامل و ابعاد بیرونی سرمایه اجتماعی به منظور دستیابی به  -
  .تعالی سازمانی

ت در جهت رفع خأل پژوهش در زمینه  بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و مشارک -
  .تعالی سازمانی

                                                
1. J. Carlos Bou-Llusar 

 
 
 

 رهبري

 کارکنان
 

مشی و  خط
 استراتژي

 
 
 

 فرایندها

 نتایج کارکنان

 نتایج مشتري

 
 

نتایج 
کلیدي 
 عملکرد 

 شراکتها و منابع  نتایج جامعه 
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۱۲۹ 

نظریه آزمایی و ارائه مدل جامع سرمایه اجتماعی در یک سازمان مهم دولت محلی  -
  .ایرانی

  
 مدل مفهومی تحقیق

مبانی  شود، براساس در این تحقیق مدل مفهومی تحقیق، همانطور که در نمودارزیر مشاهده می
  .نظري تحقیق طراحی و پیشنهاد شده است

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

  
  
  

  مدل مفهومی تحقیق . 4نمودار 
  

  :روش تحقیق
در این تحقیق هدف بررسی رابطه ]. 5[شود  این تحقیق از نظر نوع تحقیق کاربردي نامیده می    

ی از نوع روش تحقیق به کار گرفته شده، تحقیق توصیف. متغیرهاي موجود در تحقیق است
همبستگی است که به توصیف و تحلیل روابط بین متغیرهاي سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی 

  .پرداخته است
  

 مشخصات جامعه و نمونه آماري
شـامل مـدیران  ومعـاونین    (جامعه آماري این تحقیق سطوح مختلـف مـدیران شـهرداري تهـران    

باتوجه به مشـخص  .نه شهرداري تهران هستندگا 22مناطق، روساي اداره ها و کارشناسان در مناطق 

اجتماعی سرمایه  
 

 بعد بیرونی*
  شبکه. 1
  مشارکت.2
  قانون.    3

 درونیبعد * 
 اعتماد.    1

  هنجارها.   2
  دین.   3

 تعالی سازمانی
 رهبري .1

برنامـه ریــزي و خــط مشــی   .2
  گذاري

  کارکنان .3
 مشارکت ها و منابع .4

 فرایندها .5

 نتایج مشتري .6
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روش ].  1[ومحدود بودن این جامعه آماري براي تعیین حجم نمونه از فرمول زیر استفاده شـده اسـت  
  .باشد اي متناسب می نمونه گیري در این تحقیق، نمونه برداري تصادفی طبقه
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  آوري اطالعات ها و ابزارهاي جمع روش

اي و بـا اسـتفاده از ابزارهـاي فـیش      دراین تحقیق محقق بر اساس روشهاي پیمایشی و کتابخانـه      
برداري به منظور جمع آوري اطالعات مربوط به مبـانی نظـري تحقیـق و نیـز پرسشـنامه بـه منظـور        

از در این تحقیـق محقـق   . ها تحقیق اقدام کرده است هاي مورد نیاز براي آزمون فرضیه گردآوري داده
سـؤال   38سؤال و پرسشنامه تعالی سازمانی بـا   31پرسشنامه سرمایه اجتماعی با : دو پرسشنامه شامل
ها از طیف امتیازي لیکرت استفاده شـده   همچنین براي پاسخ به سؤاالت پرسشنامه. استفاده کرده است

  .است
 

 ها مدل مفهومی تحقیق  ها به مؤلفه تخصیص سؤاالت پرسشنامه . 1جدول

 منبع سوال سواالت مولفه ها ابعاد مفهوم ردیف

1 
سرمایه 
 اجتماعی

شناختی و (درونی
 )اي رابطه

 پوتنام و نارایان 6تا  1 اعتماد

 پوتنام و انیکس و پالن 23تا  19 هنجارها

 رونالد سیدر 27تا  14 دین

 )ساختاري(بیرونی

 پوتنام و نارایان 12تا  7 شبکه

 نام و بانک جهانیپوت 18تا  13 مشارکت

 نارایان و پیتچیت 31تا  28 قانون

2 
تعالی 
 سازمانی

 36تا  32 رهبري

پرسشنامه بنیاد اروپایی 
کیفیت وسازمان ملی 
مطالعات بهره وري 

 ایران

 40تا  37 ریزي و خط مشی گذاري برنامه
 45تا  41 کارکنان

 49تا  46 ها و منابع مشارکت

 53تا  50 فرایندها

 57تا  54 نتایج مشتري



  
  

  اثر سرمايه اجتماعي بر تعالي سازماني 
 

۱۳۱ 

 61تا  58 نتایج کارکنان
 65تا  62 نتایج حامعه

 69تا  66 ها نتایچ کلیدي عملکرد

 
  هاي تحقیق  روایی و پایایی پرسشنامه

و مدل  سرمایه ) 1998( در تحقیق حاضر بر اساس مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال      
همچنین پرسشنامه تعالی سازمانی . پرسشنامه مربوط طراحی شده است) 2002(اجتماعی پوتنام 

هاي  بنیاد اروپایی کیفیت و سازمان ملی بهره وري ایران، طراحی شده  بر اساس پرسشنامه 
هاي  مذکور را به تعدادي از خبرگان شامل استادان راهنما و   بعالوه، محقق پرسشنامه . است

تید مربوط و همچنین تعدادي از محققان و مدیران در سازمان مورد مشاور، برخی دیگر از اسا
هاي مورد   بنابراین، پرسشنامه .مطالعه، ارائه داده ونظرات اصالحی آنان را اعمال کرده است

هاي این  براي سنجش پایایی پرسشنامه .استفاده در این تحقیق از روایی مورد نیاز برخودار هستند
آلفاي کرونباخ . استفاده شده است SPSSونباخ با کمک نرم افزار تحقیق از روش آلفاي کر

درصد و براي پرسشنامه تعالی سازمانی  9/72استخراج شده براي پرسشنامه سرمایه اجتماعی 
،نتیجه معتبر  0.7اظهار کرده است اگر آلفا بزرگتر از  ١همانطور که نونالی. درصد بوده است 6/90

هاي مورد استفاده در این تحقیق از اعتبار الزم  یم که پرسشنامه گیر خواهد بود، پس نتیجه می
  .برخوردارند که در جدول ذیل براي تک تک متغیرها ارائه شده است

  
  )سرمایه اجتماعی(پایایی متغیرهاي تحقیق. 2جدول 
 آلفا کرونباخ )ابعاد سرمایه اجتماعی (متغیر

 9/72 بعد سرمایه اجتماعی
 4/92 بعد هنجار

 87.5 اعتقادات دینیبعد 

 6/89 بعد شبکه

 2/74 بعد مشارکت

 8/82 بعد قانون

 5/73 بعد درونی

 6/74 بعد بیرونی

 90 بعد اعتماد

                                                
1.Nunnally 
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  )تعالی سازمانی(پایایی متغیرهاي تحقیق. 3جدول 
 آلفا کرونباخ )تعالی سازمانی (متغیر 

 6/90 بعدتعالی سازمانی
 7/90 بعد رهبري

 6/90 ط مشی بعد برنامه ریزي و خ

 8/88 بعد کارکنان

 8/80 بعد مشارکت ها و منابع

 7/90 بعد فرایندها

 5/75 بعد نتایج مشتري

 3/85 بعد نتایج کارکنان

 81 بعد نتایج جامعه

 8/73 بعد نتایج کلیدي

  
  هاي تجزیه و تحلیل اطالعات روش

هـاي آمـار    می پیشـنهادي، از روش هاي مرتبط با مدل مفهو دراین تحقیق به منظور آزمون فرضیه     
در روش توصـیفی از جـداول آمـاري بـراي     . توصیفی و همچنین آمار استنباطی اسـتفاده شـده اسـت   

همچنـین در روش آمـار اسـتنباطی از    .  توصیف و تحلیل جمعیت شناختی تحقیق استفاده شده اسـت 
ت ساختاري بـا اسـتفاده   هاي تحلیل رگرسیون، تحلیل واریانس، تحلیل همبستگی، مدل معادال تکنیک

اسـتفاده   16.0SPSS، تحلیل مسیر و آزمون فریدمن با کمک نرم افزار Lisrel 8/54از نرم افزار 
  .شده است

 
  آزمون فرضیات تحقیق

بین سرمایه اجتماعی و تعالی سـازمانی در شـهرداري تهـران، رابطـه مثبـت معنـاداري         :فرضیه اصلی
  .وجود دارد

  :فرضیات فرعی
عاد درونی سرمایه اجتماعی با تعالی سازمانی در شـهرداري تهـران رابطـه مثبـت و معنـاداري      بین اب) 1

  .وجود دارد
بین ابعاد بیرونی سرمایه اجتماعی با تعالی سازمانی در شهرداري تهـران رابطـه مثبـت و معنـاداري     ) 2

  .وجود دارد
اري تهـران رابطـه مثبـت و    بین بعد هنجارهاي سرمایه اجتماعی بـا تعـالی سـازمانی در شـهرد    )  1-1

 .معناداري وجود دارد



  
  

  اثر سرمايه اجتماعي بر تعالي سازماني 
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بین بعد عقاید دینی سرمایه اجتماعی با تعالی سازمانی در شهرداري تهران رابطـه مثبـت و   )  1-2
 .معناداري وجود دارد

بین بعد اعتماد سرمایه اجتمـاعی بـا تعـالی سـازمانی در شـهرداري تهـران رابطـه مثبـت و         ) 1-3
  .معناداري وجود دارد

بین بعد شبکه سرمایه اجتمـاعی بـا تعـالی سـازمانی در شـهرداري تهـران رابطـه مثبـت و          )2-1
 .معناداري وجود دارد

بین بعد مشارکت سرمایه اجتماعی با تعالی سـازمانی در شـهرداري تهـران رابطـه مثبـت و      ) 2-2
 .معنی داري وجود دارد

داري تهـران رابطـه مثبـت و    بین بعد قانون سرمایه اجتمـاعی بـا تعـالی سـازمانی در شـهر     ) 2-3
  .معناداري وجود دارد

هـاي مختلفـی    هاي پژوهش و استنباط آمـاري از تحلیـل   در این بخش به منظور تحلیل داده     
ابتدا به منظور شناخت وضعیت سرمایه اجتماعی و تعـالی سـازمانی از آزمـون    . استفاده شده است

 One-Sample(اي  یـک نمونـه   tمـون  عبـارتی از آز  فرض آماري میانگین یک جامعه یا بـه  
Test (     استفاده شده است که در واقع تفاوت بین میانگین نمونه مورد بررسـی را بـا یـک مقـدار

در مرحله بعدي براي شـناختن متغیرهـاي مکنـون از تحلیـل     . دهد مفروض مورد آزمون قرار می
ییدي و فن تحلیل مسـیر  سپس با استفاده از تحلیل عاملی تأ. عاملی اکتشافی استفاده شده است

داري  دست آمده آزمون شد و در ادامه از طریق تحلیل همبستگی و آزمون معنـا  معناداري روابط به
در . ضریب همبستگی براي بررسی ارتباط میان اجزاي متغیرهاي تحقیق بهره گرفته شـده اسـت  

سـاختاري  هـاي تحقیـق از تحلیـل رگرسـیون و مـدل معـادالت        نهایت به منظور آزمون فرضیه
  .استفاده شده است

براي بررسی وضعیت هر کدام از ابعاد سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در شهرداري تهران از 
هاي تحقیق در   به منظور تداخل نداشتن با فرضیه. آزمون آماري میانگین یک نمونه استفاده شد

هر کدام به این صورت  فرضیه صفر در. هر مورد، گزاره مربوط به صورت سؤال مطرح شده است
 :است

H0: )فرض صفر: (  μ =  3 
H1 : )فرض مقابل: (  μ ≠ 3 

بعد جامعه  عبارتی فرضیه بدین صورت مطرح شده است که آیا مقدار میانگین نمرات در هر  به
 .است یا خیر 3برابر با 

 .پردازیم که در اینجا براي مثال به توصیف و تشریح یکی از ابعاد آن می
 وضعیت شهرداري تهران در بعد اعتماد چگونه است؟ :بعد اعتماد
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  ی، تعالی سازمانیاي در خصوص سرمایه اجتماع ، آزمون میانگین دو جمله4جدول                     

                                                   

 بعد
تعداد 
 نمونه

 Tمقدار  میانگین
سطح 
 معناداري

 نتیجه گیري حد پایین حد باال

 0.3141 0.1210 0.0000 4.432 3.2175  308 اعتماد
رد فرضیه صفر و تأیید 

 فرضیه اول

 0.2019 -0.0071 0.6800 1.834 3.9740 308 هنجارها
 رش فرضیه صفر وپذی

 رد فرضیه اول

 0.3141 0.1145 0.0000 4.224 3.2143 308 دین
 رد فرضیه صفر و  تأیید

 فرضیه اول

 0.2461 0.0364 0.0080 2.650 3.1412 308 شبکه
 رد فرضیه صفر و  تأیید

 فرضیه اول

 0.3630 0.1418 0.0000 1.098 3.2148 308 مشارکت
 رد فرضیه صفر و  تأیید

 فرضیه اول

 0.3180 0.1117 0.0000 4.491 3.2524 308 قانون
 رد فرضیه صفر و  تأیید

 فرضیه اول

 0.9612 0.7856 0.0000 19.571 3.8734 308 رهبري
رد فرضیه صفر و  

 تأییدفرضیه اول

 1.0525 0.8615 0.0000 19.723 3.9570 308 خط مشی
رد فرضیه صفر و  

 تأییدفرضیه اول

 0.5404 0.3336 0.0000 8.315 3.4370 308 کارکنان
رد فرضیه صفر و  

 تأییدفرضیه اول

 0.0008 -0.1939 0.0520 -1.952 2.9034 308 منابع
پذیرش فرضیه صفر ورد 

 فرضیه اول

 0.1841 -0.0445 0.2300 1.202 3.0698 308 فرایندها
پذیرش فرضیه صفر ورد 

 فرضیه اول
نتایج 
 مشتري

308 3.5917 13.810 0.0000 0.5074 0.6760 
رد فرضیه صفر و  

 تأییدفرضیه اول
نتایج 
 کارکنان

308 2.9310 1.186- 0.2360 0.1834- 0.0454 
پذیرش فرضیه صفر ورد 

 فرضیه اول
نتایج 
 جامعه

308 3.3287 6.282 0.0000 0.2258 0.4317 
رد فرضیه صفر و  

 تأییدفرضیه اول
نتایج 
 کلیدي

308 3.0373 0.657 0.5120 0.0745- 0.1492 
پذیرش فرضیه صفر ورد 

 فرضیه اول

 0.2466 0.1062 0.0000 4.946 3.1764 308 بعد درونی
رد فرضیه صفر و  

 تأییدفرضیه اول

 0.2594 0.1463 0.0000 7.059 3.2028 308 بعد بیرونی
رد فرضیه صفر و  

 تأییدفرضیه اول
سرمایه 
 اجتماعی

308 3.1896 7.790 0.0000 0.1417 0.2375 
فر و  رد فرضیه ص

 تأییدفرضیه اول
تعالی 
 سازمانی

308 3.3639 15.122 0.0000 0.3165 0.4112 
رد فرضیه صفر و 
 تأییدفرضیه اول
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با استناد بـه   .منظور بررسی و پاسخ به این سؤال از آزمون میانگین یک جامعه استفاده شد به      
آمـده   اي نتـایج تحلیـل در جـدول زیـر     یک نمونه tدست آمده از نمونه و انجام آزمون   نمرات به

کـه مقـدار آن    Sigعبـارتی مقـدار     یـا بـه   p-valueشود مقدار  همانطور که مشاهده می. است
کوچکتر شده است، بنابراین فـرض صـفر مبنـی اینکـه بعـد       α=0/05ر است از مقدار معادل صف

از طرفـی دو عـدد نشـان داده    . باشد تأیید نگردیده است می 3اعتماد در شهرداري تهران مساوي 
درصدي تفاوت میانگین شامل عدد صفر نمـی باشـد    95شده در ستون مربوط به فاصله اطمینان 

مثبت بودن حد باال و پایین ایـن فاصـله نیـز بیـانگر     . رد فرض صفر استلذا این عامل خود مؤید 
می باشـد، بنـابراین    3این نکته می باشد که میانگین بعد اعتماد در شهرداري تهران بیشتر از عدد 

را  4و  3را نامناسب، بـین   3و  2را بحرانی، بین  2ما با توجه به میانگین این بعد نمره کمتر از  اگر
نتیجه کلی بدین صورت قابل تبیین خواهد بود کـه از   را خوب در نظر بگیریم، 5و  4ن متوسط، بی

) متوسـط (در وضعیت نامناسـبی ) 2175/3(نظر اعتماد شهرداري تهران با توجه به میانگین جامعه 
قرار دارد و مطلوب نیست ولی با توجه به اینکه هر دو حد باال و پایین مثبت است چنـان احسـاس   

همچنان که در جدول پـایین مشـخص   . به سمت متوسط در حرکت و پیشرفت است می شود که
بزرگتر است و در ناحیه بحرانـی آزمـون قـرار     96/1است که از 432/4برابر با  t است مقدار آماره

  .باشد معنادار  می 3دارد و به بیان دیگر اختالف میانگین از عدد 
ساختاري ذیل نشان دهنده رابطه بین ابعاد هنجارهـا،  ، مدل 3-2تا  1-1هاي فرعی  آزمون فرضیه     

عقاید دینی و اعتماد، شبکه، مشارکت و قانون با تعالی سازمانی است کـه نشـان مـی دهدکـه از بـین      
رفـت   هاي تحقیق همانطور که انتظـار مـی   ها، فقط فرضیه ششم تحقیق رد شده و سایر فرضیه فرضیه

سرمایه اجتماعی، بعد مشارکت بیشترین تأثیر را بر تعالی سـازمانی   در بین ابعاد. مورد تأیید قرار گرفتند
بـه عبـارت   . و به نحو بهتري توانسته است واریانس تعالی سازمانی را تبیـین کنـد  ) 65/0(داشته است 

همچنـین بعـد   . تعالی سازمانی بهبود خواهد یافت 65/0دیگر چنانچه یک واحد مشارکت افزایش یابد، 
ي در بین ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعالی سازمانی داشته است و کمتـرین واریـانس را   اعتماد تأثیر کمتر

هاي تحقیق بجـز   بطور خالصه، با توجه به اینکه اعداد معناداري فرضیه. در توضیح تعالی سازمانی دارد
همچنـین  . هاي فرعی تحقیق مورد تأیید قرار گرفتـه اسـت   بوده است فرضیه 96/1فرض ششم باالي 

روابط حاکی از وجود رابطـه مثبـت و معنـادار میـان     ) بار عاملی یا ضریب همبستگی(یب استاندارد ضرا
بزرگتـر از   t چنانکه مقـدار .پنج بعد اعتماد، اعتقادات، هنجارها، شبکه و مشارکت با تعالی سازمانی است

تعالی سازمانی  شود یعنی بین ابعاد سرمایه اجتماعی با باشد فرض صفر رد و فرض یک تأیید می 1.96
  .رابطه مثبت و معناداري دارد

هاي فرعی تحقیق با استفاده از مدل معـادالت سـاختاري، در وهلـه اول     همچنین در آزمون فرضیه     
( ها هسـتند  خروجی نرم افزار نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاري برازش یافته براي آزمون فرضیه
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= 0.069میـزان  ). مقـدار مناسـب و پـایینی اسـت      2χن مقـدار می باشد بنابرای 3زیر  dfبه χ 2نسبت 
RMSEA  هـاي   بـه عبـارت دیگـر داده   . نیز نشان دهنده مناسب بودن برازش مدل ساختاري اسـت

  . مشاهده شده تا میزان زیادي منطبق بر مدل مفهومی تحقیق است
  

  اجتماعی با تعالی  گیري رابطه متغیرسرمایه در مدل اندازهTضرایب استاندارد و مقدار. 5جدول 

 رابطه علی
ضریب 
 استاندارد

 نتیجه گیري Tمقدار

 اعتماد

 تعالی سازمانی

0.34 3.13 
فرض صفر رد و فرض یـک  

 شود پذیرفته می

 8.97 0.47 هنجار
فرض صفر رد و فرض یـک  

 شود پذیرفته می

 9.84 0.65 دین
فرض صفر رد و فرض یـک  

 شود پذیرفته می

 6.27 0.44 شبکه
ر رد و فرض یـک  فرض صف

 شود پذیرفته می

 5.98 0.36 مشارکت
فرض صفر رد و فرض یـک  

 شود پذیرفته می

 0.5 0.09 قانون
فرض صـفر تأییـد و فـرض    

 شود یک رد می

  
، مدل ساختاري ذیل نشان دهنده رابطـه بـین ابعـاد درونـی و     2و  1هاي فرعی  آزمون فرضیه     

ی است، که نشـان داد هـر دو فرضـیه مـورد تأییـد قـرار       بیرونی سرمایه اجتماعی با تعالی سازمان
در بین ابعاد درونی و بیرونی سرمایه اجتماعی، بعد درونی تأثیر بیشتري بر تعالی سـازمانی  . گرفتند

بـه  . و به نحو بهتري توانسته اسـت واریـانس تعـالی سـازمانی را تبیـین کنـد      ) 65/0(داشته است 
. تعالی سازمانی بهبود خواهـد یافـت   65/0ی افزایش یابد، عبارت دیگر چنانچه یک واحد بعد درون

به عبارت دیگر از بـین ایـن دو بعـد،    ). 44/0(همچنین بعد بیرونی نیز بر تعالی سازمانی تأثیر دارد 
 .بعد درونی تأثیر بیشتري بر تعالی سازمانی داشته است

بـوده اسـت    96/1تحقیق بـاالي  هاي  طور خالصه، با توجه به اینکه اعداد معناداري فرضیه ه ب     
بـار عـاملی یـا    (همچنین ضرایب اسـتاندارد  . هاي فرعی تحقیق مورد تأیید قرار گرفته است فرضیه

روابط حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار میـان دو بعـد درونـی و بیرونـی بـا      ) ضریب همبستگی
  .تعالی سازمانی است

با استفاده از مدل معادالت سـاختاري، در وهلـه    هاي فرعی تحقیق همچنین در آزمون فرضیه      
اول خروجی نرم افزار نشان دهنـده مناسـب بـودن مـدل سـاختاري بـرازش یافتـه بـراي آزمـون          



  
  

  اثر سرمايه اجتماعي بر تعالي سازماني 
 

۱۳۷ 

مقـدار مناسـب و پـایینی      χ 2بنـابراین مقـدار    . است 3زیر  dfبه χ 2نسبت ( هاي هستند فرضیه
ب بودن برازش مدل سـاختاري  نیز نشان دهنده مناس RMSEA= 0.025همچنین میزان ). است
هاي مشاهده شده تا میزان زیادي منطبـق بـر مـدل مفهـومی تحقیـق       به عبارت دیگر داده. است
  . است

  
متغیرسرمایه ) رابطه بعد درونی و بیرونی( در مدل اندازه گیريTضرایب استاندارد و مقدار. 6جدول 

  اجتماعی با تعالی سازمانی
 نتیجه گیري tرمقدا ضریب استاندارد رابطه علی

بعد درونی سرمایه 
اعتماد،هنجاروارزشهاي (اجتماعی

تعالی  )دینی
 سازمانی

0.65 4.53 
فرض صفر رد و 

فرض یک 
 شود پذیرفته می

بعد بیرونی سرمایه 
شبکه،مشارکت و (اجتماعی

 )قانون
0.44 2.86 

فرض صفر رد و 
فرض یک 

 شود پذیرفته می

  
است پس نتیجه می گیریم که فرض صـفر   96/1یا اعداد معناداري بزرگتر از  t اینکه مقدار  با توجه به

شود یعنی بین بعد درونی و بعد بیرونی سرمایه اجتمـاعی بـا تعـالی سـازمانی      رد و فرض یک تأیید می
  .رابطه مثبت و معناداري وجود دارد

  
  هاي اصلی تحقیق آزمون فرضیه

لی تحقیق یعنی آزمودن رابطه میان سرمایه اجتمـاعی و تعـالی سـازمانی از    براي آزمودن فرضیه اص    
مـدل سـاختاري نشـان دهنـده رابطـه      . مدل معادالت ساختاري و تحلیل رگرسیونی استفاده شده است
اسـت   45/0بار عاملی سرمایه اجتمـاعی  . مثبت و معنادار میان سرمایه اجتماعی با تعالی سازمانی است

.  افـزایش خواهـد یافـت    45/0واحد افزایش پیدا کند تعـالی سـازمان    1یه اجتماعی یعنی چنانچه سرما
بـوده اسـت فرضـیه     96/1بطور خالصه، با توجه به اینکه اعداد معناداري فرضیه اصلی تحقیق بـاالي  

) بار عاملی یا ضریب همبسـتگی (همچنین ضرایب استاندارد . اصلی تحقیق مورد تأیید قرار گرفته است
تـوان   بنـابراین مـی  . کی از وجود رابطه مثبت  میان سرمایه اجتماعی و تعالی سـازمانی اسـت  روابط حا

  .سرمایه اجتماعی بر تعالی سازمانی تأثیرگذار است عنوان کرد
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هاي اصلی تحقیق با استفاده از مدل معادالت سـاختاري، اوالً خروجـی    همچنین در آزمون فرضیه      
( هـاي هسـتند   ودن مدل ساختاري برازش یافتـه بـراي آزمـون فرضـیه    نرم افزار نشان دهنده مناسب ب

همچنـین میـزان   . مقدار مناسب و پـایینی اسـت    χ 2می باشد بنابراین مقدار   3زیر  dfبه χ 2نسبت 
0.058 =RMSEA   بـه عبـارت دیگـر    . نیز نشان دهنده مناسب بودن برازش مدل سـاختاري اسـت

  . نطق بر مدل مفهومی تحقیق استهاي مشاهده شده تا میزان زیادي م داده
  

  گیري متغیرسرمایه اجتماعی با تعالی در مدل اندازهTضرایب استاندارد و مقدار.  7جدول 
 گیري نتیجه tمقدار ضریب استاندارد رابطه علی

 4.31 0.45 تعالی سازمانی سرمایه اجتماعی
فرض صفر رد و 

فرض یک پذیرفته 
 شود می

  
  ابعاد اصلی مدل مفهومی بندي مؤلفه ها یا اولویت 

در این قسمت بر اساس آزمون فریدمن به اولویت بندي مؤلفه هاي مربـوط بـه مـدل تحقیـق         
 .پرداخته می شود

  مؤلفه هاي مربوط به سرمایه اجتماعی، میانگین رتبه ها 8جدول 
 .می دهد و سطح معنا داري آنرا نشان
Test Statisticsa 
N 308 

Chi-Square 65.896 

df 5 

Asymp. Sig. .000 

a. Friedman Test 

  
  متغیرهاي مربوط به سرمایه اجتماعی ومیانگین رتبه آنها. 9جدول 

 

 ها میانگین رتبه اولویت متغیر

 3.48 4 اعتماد

 3 6 هنجار

 3.86 2 دین

 3.56 3 شبکه



  
  

  اثر سرمايه اجتماعي بر تعالي سازماني 
 

۱۳۹ 

 3.96 1 مشارکت

 3.14 5 قانون

  
  بندي ابعاد  رتبه: آزمون فریدمن

  H0 :به ها یکسان است میانگین رت
  H1 :حداقل دو رتبه داراي میانگین متفاوتی می باشد 

خروجی اول آمار توصـیفی اسـت کـه میـانگین رتبـه      . نتیجه آزمون فریدمن دو خروجی است      
ها کوچکتر باشد، اهمیـت آن متغیـر بیشـتر     هر چقدر میانگین رتبه. دهد هاي هر متغیر را نشان می

بخواهد متغیرهاي مورد نظر خود را از نظر ارزش و اهمیـت  رتبـه بنـدي     هنگامی که محقق.است
بـا توجـه بـه اینکـه     . کند می تواند از آزمون تحلیل واریانس فریدمن براي این منظور استفاده کند

است در نتیجه فرض صفر رد شده و فـرض   05/0دست آمده کوچکتر از  به) 000/0(عدد معناداري
از نظـر افـراد   .رت دیگر حداقل بین میانگین دو متغیر اخـتالف وجـود دارد  به عبا. شود یک تأیید می

بعد هنجار سرمایه اجتماعی از اهمیت باالتري برخوردار است و نیاز به توجه به بیشتري دارد و بعـد  
  .مشارکت کمترین اهمیت را دارد

 10جدول شماره 

Test Statisticsa 

N 308 

Chi-Square 672.166 

df 8 

Asymp. Sig. .000 

a. Friedman Test 
  

  متغیرهاي مربوط به تعالی سازمانی و میانگین رتبه آنها. 11جدول 

 ها میانگین رتبه اولویت متغیر
 5 4 رهبري

 4.43 8 خط مشی

 2.89 9 کارکنان
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 3.79 2 منابع

 4.57 5 فرایند

 6.71 2 مشتري

 4.42 7 نتایج کارکنان

 7.04 1 نتایج جامعه

 6.14 3 لیدينتایج ک
 

بنـدي   هنگامی که محقق بخواهد متغیرهاي مورد نظر خود را از نظـر ارزش و اهمیـت رتبـه          
بـا توجـه بـه اینکـه     . تواند از آزمون تحلیل واریانس فریدمن براي این منظور استفاده کنـد  کند می

د شـده و  اسـت در نتیجـه فـرض صـفر ر     05/0دست آمده کـوچکتر از    به) 000/0(عدد معناداري
از نظـر  .به عبارت دیگر حداقل بین میانگین دو متغیر اختالف وجـود دارد . شود فرض یک تأیید می

افراد بعد کارکنان تعالی سازمانی از اهمیت باالتري برخوردار است و نیاز به توجه به بیشـتري دارد  
  .وبعد نتایج جامعه کمترین اهمیت را دارد

  
  نتایج یافته هاي پژوهش

حقیق حاضر محقق به دنبال بررسی و تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی وتعـالی سـازمانی   در ت    
  .شود در شهرداري تهران،بودکه نتیج تحقیق به صورت زیر ارائه می

در خصوص تفسـیر نتیجـه   .اطمینان تأیید شد% 95با  11این فرضیه با توجه به جدول شماره      
سـرمایه  . ظ نظري نیز این نتیجه نیز قابل فرض و اثبات بودتوان گفت که از لحا دست آمده، می به

اجتماعی به پیوندها و ارتباطات میان اعضاي یک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد،کـه بـا   
شـود و   خلق اعتماد، مشارکت، هنجارها و باورهاي دینی موجب تحقق اهداف به طور اثربخش می

  .شود عالی در ارائه خدمات میسبب دستیابی سازمان به سرآمدي و ت
بیان رابطه مستقیم در فرض بدین معناسـت کـه بـا کـاهش یـا افـزایش مقـدار عـددي سـرمایه          

سازمانی که داراي سرمایه اجتماعی خـوب  . یابد اجتماعی، تعالی سازمانی نیز کاهش یا افزایش می
ایسه با دیگر سـازمانها بـه   تواند تأثیر شگرفی در کیفیت ارائه خدمات داشته باشد و در مق باشد می

بـرعکس سـازمانی کـه در آن سـرمایه اجتمـاعی در سـطح       . تعالی و سرآمدي بیشتري دست یابد
هـا سـبب    مطلوبی وجود نداشته باشد مشارکت و اعتماد بیشتر نخواهد بود و پایین بودن این مؤلفه
و بخشـی   خواهد شد که اعضاي سازمان و بخش هاي سازمانی به دنبـال تحقـق اهـداف فـردي    

واحد مربوطه خواهند بود و از کلی نگري در قالب اهداف کالن، مأموریـت هـا و رسـالت سـازمان     



  
  

  اثر سرمايه اجتماعي بر تعالي سازماني 
 

۱۴۱ 

ایـن  .غافل خواهند ماند و در نتیجه تحقق سرآمدي و تعالی سازمانی ممکن و میسر نخواهـد بـود  
فرض در تحقیق حاضر تأئید شده،زیرا ضریب همبستگی مثبت و مستقیم است و سطح معنـاداري  

  .است% 95نیزآن 
  

  نتیجه گیري
سرمایه اجتماعی نسبت به سرمایه فیزیکـی و انسـانی نقـش بسـیار مهمتـري در سـازمانها و            

دهنـد   ها اثربخشی خود را از دست می در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه. جوامع ایفا می کند
در ضـمن اعتمـاد،   . شود ر میهاي توسعه و تعالی سازمانی و سرآمدي ناهموار و دشوا و پیمودن راه

دنبـال   هنجارها، مشارکت و شبکه سبب کیفیت باالي خدمات و رضایتمندي ذینفعان سازمان را به
این پژوهش نشان داد کـه سـرمایه اجتمـاعی در بهبـود کیفیـت خـدمات و تعـالی        . خواهد داشت

ازمان هـا نیـز مـی    سازمانی موثر بوده و نه فقط کارکنان و مدیران شهرداري تهران بلکه سایر سـ 
کار گیري روشهاي مناسـب ماننـد اعتمـاد سـازي بـین اعضـاي سـازمان و واحـدهاي          توانند با به

ها میان اعضاي سازمان، تشـویق و تشـکیل گروههـا و     سازمانی، مشارکت و گسترده کردن شبکه
زمان هاي کیفیت خدمات و کمیته تکریم ارباب رجـوع در سـا   وري و کمیته هاي ارتقاي بهره کمیته

در جهت افزایش سرمایه اجتماعی کارکنان اقدام کرده و در نهایت بـه تحقـق سـرآمدي و تعـالی     
  .سازمانی دست یابند
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