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 مقدمه 

اثربخشی سازمانی یکی از مسائل مهم و حیاتی که دغدغه اکثر مدیران و مسئئونن سئازمان اسئ      

انئداز  کئه    توان به زبان ساده  رسیدن به اهداف و رسال  سازمان یا چشم اثربخشی سازمانی را می

اگرچه این تعریئ  بسئیار سئاده باشئد      .   در نظر گرف کنند مدیران ارشد در ذهن خود تصور می

رسئد  سسئان نیسئ  و مسئائل و      چنئان کئه بئه نظئر مئی     راه رسیدن بئه اثربخشئی سئازمانی     ولی

شئود   مئی  سیئد کئه باعئ     سن بر نمی ها  خودش را دارد و هر سازمان و مدیر  از عهده پیچیدگی

 . حیات سازمان به خطر بیفتد سازمان در مسیر زوال و نابود  قرارگیرد و در درازمدت

ارتکئایی را  هئا    ور  در سازمانشان  شئککه  توانند برا  اثربخشی سازمانی و بهره ها می سازمان

را در جهئ  توویئ  اثربخشئی سئازمانی بئه وجئود سورنئد و        هایی  و هنجارها  بهکود دهند  ارزش

ار گمارنئد  ایئن همئان سئرمایه     ک سازمانی بهها   کارگیر  بهینه سرمایه راهکارهایی را در جه  به

هئا    تئر از سئرمایه   نظران سرمایه اجتماعی  نوشی بسیار مهم براساس گفته صاحب. اجتماعی اس 

هئا و   ها  روابط جمعی انسجام بخش میئان انسئان   کند و شککه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می

دهنئد و   خئود را از دسئ  مئی    ها اثربخشی در غیاب سرمایه اجتماعی  سایر سرمایه. هاس  سازمان

ها  توسعه و تکامئل فرهنیئی و اقتصئاد  نئاهموار و دشئوار       بدون سرمایه اجتماعی  پیمودن راه

در این پژوهش سرمایه اجتمئاعی بئه عنئوان یکئی از     (. 71  ص7831رحمانی و کاوسی  )شود  می

ن پئژوهش  روش   بیئان مسئئ،ه  متئو    در ادامئه  . شئود  عوامل افزایش اثربخشی سازمانی بررسی می

 . شود شود و در پایان  پیشنهادها  تحویق مطرح می گیر  بیان می پژوهش  نتیجهها   یافته

 .یور فرد  در دسئترس اسئ    به وکار  یا کسبها   سرمایه اجتماعی منابعی اس  که در شککه

مئالی   هئا    سئرمایه  هئا  کسئب و کئار     ها  فرص  ها  راهنمایی این منابع شامل ایالعات  اندیشه

 (.17  ص7831بیکر  )اس   قدرت و نفوذ پشتیکانی احساسی  خیرخواهی  اعتماد و همکار 

 بیان مسئله

هئا    الیو مشترک درباره انتظارات و قوانین هنجارها   ادراک دانش  از اس  سرمایه اجتماعی عکارت
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 بئا  جمعئی  کئنش   هئا  اجتماعی  موقعی  پیچیده مسائل با برخورد در افراد از گروهی که تعامالت 

 بئه  شککه اعضا  میانها   و ارتکاط پیوندها به مفهوم دییر  این عکارتی به .سورند می سازمان به خود

 اعضئا  اهئداف  تحوئق  موجئب  متوابئل  اعتماد و هنجارها خ،ق با که ارد  د اشاره ارزش با منکع عنوان

 (.Francis, 2002)شود  می

بئه منظئور دسئتیابی بئه نتئای       . اد   حیاتی اسئ  اثربخشی سازمانی برا  موفوی  در هر اقتص

 Haid et) ها نیاز به اجرا  راهکرد و تعامل بئا کارکنئان اسئ     پایدار و افزایش کسب و کار سازمان

al., 2010.) 

. دادن کارها  درس  اس  و الزاماً ارتکایی با میزان فعالی  زیاد نئدارد  اثربخشی به معنی انجام

توانیم  نیم کارها  درس  را بانترین میزان فعالی  انجام دهیم  اما اگر نمیالکته سرمانی اس  که بتوا

 (.17  ص7818 7نک )کار صحیح را انجام دهیم  در این صورت  فعالی  ارزشی ندارد 

اگر ما هدفی را که بیشتر محووان و اندیشمندان سئازمانی بئر سن اتفئاظ نظئر دارنئد و شئریی       

شود  مدنظر قرار دهیم  سن وقئ  نظرهئا  مئا روشئن      وب میضرور  برا  موفوی  سازمان محس

هایی مشئوول اسئ   بئه ع،ئ  ایئن       دادن فعالی  اگر سازمان به انجام. شود  این هدف بوا اس  می

کارگیر  واژه بوا به عنوان یک معیار  مرگ یئک سئازمان    اس  که حیاتش را تداوم بخشد اما از به

هایی که اثربخش  اده لوحانه اس  که چنین فرض کنیم سازمانعالوه بر این  س. شود نیز استنکاط می

اند ولئی   هایی وجود دارند که اثر بخش نیستند به دنکال بوا نیستند یا اینکه چنین فرض کنیم سازمان

هئا    ها نظیر برخی از نهادها  دولتی و شئرک   برا  برخی سازمان. بوا  خود نیستند عمداً در پی

هئا   رسد حیئات ایئن سئازمان    به نظر می. افتد و نابود  مط،ق اتفاظ نمی تجار  بزرگ  در عمل  فنا

اکنون باید نظر ما روشن شده باشئد   . کند  اس  جدا  از ارزیابی اینکه سازمان خوب یا بد کار می

بودن سن اتفاظ نظر دارند  در شرایطی ممکن اس  به عنوان  حتی هدف بوا  که توریکاً همیی به مهم

 (.11  ص7811رابینز  )اعتکار شود بیضابطه اثربخشی 

                                                           
1. Lakt 
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نظران  هر سازمانی برا  رسید به اثربخشی سئازمانی و تحوئق اهئداف و     براساس گفته صاحب

مأموریتش باید نوش و تأثیر سرمایه اجتماعی را در نظر بییرد تا بتواند خود را با توییرات فرهنیی  

 ود تطکیق دهد و این توییرات را رهکئر  اجتماعی  سیاسی  اقتصاد  و جز سن در محیط پیرامون خ

توان استنکاط کرد در نظر  و کنترل کند  نه فوط شاهد کاهش اثربخشی سازمانش باشد  در نتیجه  می

نیرفتن سرمایه اجتماعی  زوال و نابود  سازمانی و عدم تحوق رسال  سازمانی را موجئب شئود    

تئرین   تئرین و حیئاتی   دانیم مهئم  یور که می همان. که این همان نرسیدن به اثربخشی سازمانی اس 

موضوع در عصر کنونی اثربخشی سازمانی اس  که متأسفانه بسیار  از مدیران ارشد سازمان سن را 

کنئد عم،کئرد سئازمان را     در حالی که مسئئولی  مئدیران سئازمان ایجئاب مئی      گیرند  در نظر نمی

وجه نکردن به این موضوع جا  سؤال اثربخشی امر  حیاتی برا  سازمان اس  و ت. اثربخش کنند

با اثربخشی سازمانی رابطه دارد و راه سازمان را به سئو    تووی  و گسترش سرمایه اجتماعی. دارد

همچنین  باعئ  بهکئود روابئط درون و بئرون سئازمانی و مشئارک        . کند تر باز می ا  متعالی سینده

ها  ماد  و غیرماد  سئازمان   تن سرمایهکارکنان در زمینه اثربخشی سازمانی و ج،وگیر  از هدررف

  .رابطه دارد سیا سرمایه اجتماعی با اثربخشی سازمانیمسئ،ه این تحویق این اس  که . شود می

 مبانی نظری

 سرمایه اجتماعی

بئا   7111کئاربرد رایئ  سن در موئانت دانشئیاهی از دهئه      . سرمایه اجتماعی مفهومی نوبنیاد اس 

. ویژه رابرت پاتنام بئوده اسئ    بوردیو  فرانسیس فوکویاما  به ز ک،من  پیرها  افراد  مانند جیم کار

با این همه  در کشور ما مفهومی شناخته شده اس  تا بدانجا که به برنامه پن  ساله چهئارم نیئز راه   

برنامه چهارم  دول  را مک،  به حفظ و ارتوا  سرمایه اجتماعی و گسترش  13یافته اس  و ماده 

ها  سرمایه اجتماعی وجوه گوناگون سازمان اجتماعی مانند اعتماد  هنجار. دنی کرده اس ها  م نهاد

در مجموع  . توانند با تسهیل اقدامات هماهنگ  کارایی جامعه را بهکود بخشند هاس  که می و شککه

ه این مفهوم سه مؤلفه مهم اعتماد اجتماعی  انسجام اجتماعی و مشارک  اجتماعی را دارد که برسمد
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تئدارک سئرمایه اجتمئاعی بئا واسئطه و      . دهنئده سن هسئتند   از این مفهوم و در عئین حئال شئکل   

ا  از نهادهایی که توریکاً به وسع  و گسئتردگی خئود جامعئه اسئ   انجئام       گر  مجموعه میانجی

ها  تخصصئی  فرهنئگ    ها  داوی،کانه  انجمن ها  مدارس  مراکز مذهکی و انجمن خانواده. گیرد  می

ها  مردمی تنها رکن سئرمایه اجتمئاعی    ها و سازمان هر چند تشکل. اند و غیره از سن جم،هعمومی 

. کنند  اهمی  بسیار  دارنئد  ها  دولتی و مردم را ایفا می نیستند  به دلیل اینکه نوش رابط بین نهاد

وضئوع  تواننئد م  اند که مئی  ترین رکن سرمایه اجتماعی در این اس  که مهمها  سن وجه دییر اهمی 

عئالوه بئر ایئن  ابعئاد سئرمایه اجتمئاعی در ایئن رکئن         . ریز  واقع شوند گذار  و برنامه سیاس 

 (.7  ص7833سهی،ی  )برجستیی بیشتر  دارند 

یور  که اعضا   به غیررسمی اس  ها   سرمایه اجتماعی مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش

و هنجارها ها  مشارک  در ارزش. اند سهیم در سن گروهی که همکار  و تعاون میانشان مجاز اس  

هئا    ممکن اسئ  ارزش  ها زیرا این ارزش شود  به خود  خود  باع  تولید سرمایه اجتماعی نمی

 (.77  ص7811  7فوکویاما)منفی باشند 

 «ا  از انسئجام اجتمئاعی اسئ  کئه در جوامئع وجئود دارد        سرمایه اجتماعی بیئانیر درجئه  »

(Productivity Commission, 2003.)  ا  از منئابع   مجموعئه را سئرمایه اجتمئاعی   ( 7131)1بوردیئو

ا  منسئجم از روابئط بیشئتر  یئا کمتئر       واقعی یا بالووه تعری  کرده اس  که در ارتکاط بئا شئککه  

 (.Klein, 2011)شده از سشنایی و شناخ  متوابل اس   نهادینه

کند  انسانی در جوامع ایفا می و زیکیامروزه سرمایه اجتماعی  نوشی بسیار مهم تر از سرمایه فی

در غیاب سرمایه اجتماعی  سایر . هاس  ها و سازمان بخش انسان ها  روابط جمعی انسجام و شککه

هئا  توسئعه و    دهند و بدون سرمایه اجتماعی  پیمئودن راه  ها اثربخشی خود را از دس  می سرمایه

 (.71  ص7831مانی و کاوسی  رح)شود  تکامل فرهنیی و اقتصاد  ناهموار و دشوار می

افئراد  کئه سئرمایه اجتمئاعی را     . شود ها  سازمانی می سرمایه اجتماعی باع  تووی  فعالی 

                                                           
1. Fukuyama 

2. Bordyo 
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تئر   کنند  سریع یابند  حووظ بیشتر  دریاف  می گیرند  شول بهتر  می کار می ایجاد کرده و سن را به

هئا    کارگیر  قدرت سرمایه برا  به گیرند و در موایسه با همتایان منزو  خود که تمای،ی ترفیع می

با توجه بئه  (. 17  ص7831 7بیکر)اجتماعی ندارند یا توان سن را ندارند  تأثیر و نفوذ بیشتر  دارند 

 . شده  سرمایه اجتماعی رابطه مثکتی با اثربخشی سازمانی دارد ها  بیان نظریه

 اثربخشی سازمانی

  صاحب نظر ب،ندمرتکه مدیری  سن را 1یتر دراکراثربخشی مکحثی اس  که حدود پنجاه سال پیش پ

درباره سن مطالعات گوناگونی سغئاز شئد کئه تئاکنون ادامئه       11یور عم،یاتی یرح کرد و در دهه  به

ها   شود برا  اثربخشی سازمان هدف ها  پیشرفته و موفق جهان سعی می امروزه در سازمان. دارد

. کئار گیرنئد   همئه تئوان خئود را بئه    هئا   سن بهروشن و مشخصی تعیین شود  سپس  در جه  نیل 

بئه   دهد بهترین راه بئرا  اثربخشئی وجئود نئدارد و     گرفته درباره اثربخشی نشان می مطالعات انجام

ها  نیل  در واقع  موضوع  هدف و راه. نسک  به اثربخشی بستیی دارددیدگاه مدیری  هر سازمان 

هئا    سئپس  مئدیری  بکوشئد ویژگئی    . شن باشئد ها برا  کارکنان رو به اثربخشی باید در سازمان

  7831نجئ  بییئی    )اثربخشی  به صورت دیدگاهی مشترک برا  همه افراد سازمان نهادینه شود 

سمیئئز  هئئا  چیئئونیی تحوئئق موفویئئ   اثربخشئئی سئئازمانی روشئئی اسئئ  کئئه سئئازمان  (. 11ص

 (.Jomrog & Overholt, 2004)کنند  هایشان را از یریق راهکردها  سازمانی  ارزیابی می مأموری 

بئه   (.13  ص7811رابینئز   )اثربخشی میزان یا حد  که سازمان اهدافش را محوق کرده اسئ   

دادن  درسئ  انجئام  »و کئارسیی  یعنئی    8«کارهئا  درسئ   »دادن  زبان ساده  اثربخشی  یعنی انجئام 

از . ایئل سیئد  یا نتای  مط،وب خئود ن ها  شود که سازمان به هدف اثربخشی وقتی حاصل می. 1«کارها

مناسب و موتضی تعیین ها   این رو  برا  اثربخشی مدیران سازمان باید در درجۀ اول بتوانند هدف

                                                           
1. Biker 

2. Druker 

3. Doing the Right Thing  

4. Doing Things Right 
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گاهی اثربخشئی را یئور  تعریئ     . دادن  انتخاب کنند برا  انجام« امور و کارها  درس »کنند و 

  7811عالقه بنئد   )حسب کمی   کیفی   زمان و هزینه اس   کنند که تأکید سن بر نتای  کار بر می

  (.71ص

 رابطه سرمایه اجتماعی و اثربخشی سازمانی

شیروانی . گرفته اس  ها  مخت،فی درباره رابطه سرمایه اجتماعی با اثربخشی سازمانی انجام پژوهش

هئا    در سئازمان « دولتی بر سئرمایه اجتمئاعی  ها   تأثیر عم،کرد سازمان»تحویوی با عنوان( 7831)

دولتئی و سئرمایه   ها   نتای  حاکی از سن بود که بین عم،کرد سازمان. نجام داددولتی شهر اصفهان ا

 .اجتماعی رابطه معنادار  وجود دارد

بخئش دولتئی بئر سئرمایه     هئا    در تحویوی  تأثیر عم،کئرد سئازمان  ( 7831) جوزانییروانی ش

تماعی دولتی و سرمایه اجها   نتای  حاکی از وجود رابطه عم،کرد سازمان. اجتماعی را بررسی کرد

 .اس 

هئا    بررسی رابطه رفتار اخالقی و سرمایه اجتماعی در کمیته»تحویوی با عنوان ( 7811)رئیسی 

انجاد داد  نتای  نشان داد رفتار اخالقی  ازخودگذشئتیی  یکپئارچیی  عینیئ      « کرمان امداد استان

 .ارندپاسخیویی  سگاهی  صداق  و رهکر  با سرمایه اجتماعی رابطه مثک  و معنادار د

سئرمایه اجتمئاعی سئاختارها  نهئاد  و عم،کئرد      در کتاب خود بئا عنئوان   7«توماس کوساک»
او . موضوع سرمایه اجتماعی را بررسی کئرد   مح،ی سلمانها   مطالعه تطکیوی حکوم : دموکراتیک

موجئود در فرهنئگ سیاسئی متخصصئین     )یئور مشئخ   اعتمئاد     نشان داد سرمایه اجتماعی یا به

این یافته مؤید نظر پانتام اس  کئه در منئایوی   . رد بهتر حکوم  مح،ی مؤثر اس بر عم،ک( مح،ی

 کارسمدتر اس  و موجب رضای  شهروندانها  که مشخصه فرهنگ  اعتماد اس   عم،کرد حکوم 

کند که و  عم،کرد دموکراتیک  می گیر   کوساک این نود را بر پانتام وارد در بخش نتیجه. شود  می

با سرمایه اجتماعی دیده اس   در حالی که ترتیکات سئازمانی نیئز در ایئن زمینئه      را فوط در پیوند

                                                           
1. Thomas Cusack 
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 (.33-31  ص7831رحمانی و کاوسی  )اهمی  دارند 

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با سازمان کئارسفرین   »در تحویوی با عنوان ( 1171)حیدر  

رسید که بین سرمایه اجتمئاعی بئا    به این نتیجه« رسنوسازمان کشاورز  شهرستان : مطالعه مورد 

 .سازمان کارسفرین رابطه وجود دارد

تئأثیر سئطوح سئرمایه اجتمئاعی در مئدارس ابتئدایی در       » تحویوی با عنئوان  ( 1171)اکینسی 

نتیجه این تحویق نشئان داد سئرمایه اجتمئاعی باعئ      . انجام داد« گذار  ایالعات سازمانی اشتراک

 .شود می ت سازمانی در مدارس ابتداییگذار  ایالعا بهکود در اشتراک

 مدل مفهومی تحقیق

سرمایه اجتماعی حاصل روابط مکتنی بر تفاهم و اعتماد بئین کارکنئان و مئدیران سئازمان اسئ  و      

سیند و زنئدگی اجتمئاعی را    می مجموعه منابعی اس  که در ذات روابط اجتماعی سازمان به وجود

توان متوجه شویم چرا  می کارگیر  سرمایه اجتماعی با به. ندک می تر تر و مط،وب در سازمان  دلنشین

کند و چرا سازمانی در مسیر شکسئ  قئرار    می سمیز حرک  یور موفوی  یک سازمان یا مجموعه به

 (.87  ص7813الوانی  )دارد 

دهنئد و بئدون    مئی  اثربخشئی خئود را از دسئ    ها  دییر  در غیاب سرمایه اجتماعی  سرمایه

شئود   مئی  توسعه و تکامل فرهنیی و اقتصاد  ناهموار و دشئوار ها     پیمودن راهسرمایه اجتماعی

در این پژوهش سئرمایه اجتمئاعی مئدل ت،فیوئی کئه توسئط       (. 71  ص7831رحمانی و کاوسی  )

شود  که ابعئاد سن شئامل اجتمئاعی      کار گرفته می یراحی شده اس   به( 7831)رحمانی و کاوسی 

 .بیان شده اس  7مؤلفه اس   که در جدول  17س  که شامل فرهنیی  سیاسی و اقتصاد  ا
 

 

 های سرمایه اجتماعی ابعاد و مؤلفه. 1جدولادامه 

 مؤلفه تعریف

ابعاد
 

عکارت از تمایل به خطرپذیر  در بطن اجتماع  براساس حس اعتماد به دییران  دییران 
عمل خواهند کرد یا ناقل این ها  حمایتی دوجانکه  دهند و به روش براساس انتظار ما پاسخ می

 (.77  ص7831رحمانی و کاوسی  )که قصد سزاردهی ندارد 

 اعتماد

اجتماعی
 

ها  گوناگونی چون همکار    تواند صورت ارتکایات میان دو شخ  یا دو گروه اس  که می  روابط متوابل
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 های سرمایه اجتماعی ابعاد و مؤلفه. 1جدولادامه 

 مؤلفه تعریف

ابعاد
 

 (.111  ص7838 مورهد و گریفین)مکادله  وص،  و دوستی به خود بییرد 

  تا برا زدیانی اس  که سنان را بر می یها  گروه  یاشخاص در موقع یو عایف یذهن  ریدرگ
   ع،و) شوند کیکار شر  یو در مسئول کنند  اریرا  یریکدی یبه اهداف گروه یابی دس 

 (.71  ص7811

 مشارک 

 یعموم یسگاه (7837بهرامی )میزان دانشی اس  که اعضا  شککه اجتماعی از یکدییر دارند 

ا  عمل کند که به خیر و صالح جامعه و  گیر  و اقدام  سازمان باید به گونه یعنی هنیام تصمیم
 (.113  ص7811دف   )خودش باشد 

 اتیاخالق

ا   مجموعه وظای  و تعهداتی اس  که سازمان باید در جه  حفظ  مراقک  و کمک به جامعه
 (.11  ص7831  رحمانی و کاوسی)کند  انجام دهد  که در سن فعالی  می

 یاجتماع  یمسئول

شامل معیارهایی مستول و از پیش تعیین شده اس  که به منظور ج،وگیر  از ابهام و سوء تعکیر 
 (.71  ص7831الدینی   شمس)را مشورت و نظرخواهی کرد ها  سن توان درباره می

  موررات رفتار

فرهنیی
 

رود در دامنه  انتظار میها  سن د سنچه را ازدهن ا  که به اعضا  فرهنگ اجازه می قواعد نانوشته
هچ و کان،ی   )بدانند  -از جم،ه چیونیی هماهنیی رفتار خود با دییران -وسیعی از موقعی 

 .(813  ص7833

 ها و هنجارها نرم

 ارزش ها (.133  ص7811دیوید  )شود   دهد و رفتارها را رهنمون می هایی که به زندگی جه  می نیرش

بسیار  از مذاهب با تروی  . واند نوش مهمی در ایجاد سرمایه اجتماعی باز  کندت دین می
شوند سرمایه اجتماعی در بین  هایی مانند مشارک   صداق   اعتماد و ایثار موجب می ارزش
تواند با تحمیل این خواس  به فرد که به سود چیز  یا  ایدئولوژ  نیز می. ایجاد شود شان پیروان

  7831رحمانی و کاوسی  )دش عمل کند  سرمایه اجتماعی به وجود سورد کسی غیر از خو
 (.11-11ص

 
  دئولوژیو ا نید

 

ا  که محم،ی برا  انتوال موصود و مفهومی باشد و معمونً  هر چیز  رویداد  کیفی  یا رابطه
 (.133  ص7811 دیوید)نماینده یا بیانیر چیز دییر  اس  

 نمادها

گرفته در زمینه فرهنگ  به تجزیه و تح،یل مصنوعات و  ها  انجام تح،یلبسیار  از تجزیه و 
رحمانی و کاوسی  )اند  ها  سازمانی محدود بوده ها و کیش ها  روشن نظیر داستان ساخته دس 

 (.17  ص7831

 ها ها و استعاره مثل

کن که مم ها  مخت،  سیاسی  اجتماعی فرهنیی روح حاکم بر جامعه در شرایط و موقعی 
اس  با رو  کار سمدن مدیران ارشد جدید در جامعه این فضا و جو توییر کند  اما فرهنگ 

 (.17  ص7831رحمانی و کاوسی  )همچنان باقی بماند 

 
 جو و فضا

کسی که عضو گروه . کند یابد و احساس امنی  می فرد با پیوستن به گروه از تنهایی نجات می
یابد و در  د  شک و تردید که از خود دارد  کاهش میکن شود  احساس قدرت بیشتر  می می

 (.711  ص7831رابینز  )کند  برابر تهدیدات بهتر مواوم  می

 
 امنی 
 

سیاسی
هدف از ایجاد نهادها  عمومی و مدنی مخت،   بوجود سوردن یک بخش کارسمد عمومی در  

دنیل سیاسی اس   کند  دادن این مهم را دشوار می یکی از دنی،ی که انجام. کشور اس 
 (.18  ص7831رحمانی و کاوسی  )

و  یعموم  نهادها
 یمدن

 یاسیمشارک  س (.7831ع،و  )ها  سیاسی اس  میزان مشارک  شهروندان در بهکود نظام

ها  مح،ی اس  و  گیر  کشور   شهر   شورا و انجمن میزان دخال  و مشارک  افراد در رأ   انتخابات
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 های سرمایه اجتماعی ابعاد و مؤلفه. 1جدولادامه 

 مؤلفه تعریف

ابعاد
 

 (.11  ص7831رحمانی و کاوسی  )اجتماعی در جامعه دانس  توان سن را دلی،ی بر سرمایه  می

مدار  اس  که  سانرانه فراگیر از پیامدها  قانون برقرار  عدال  اجتماعی و حکوم  مردم
  7831رحمانی و کاوسی  )تواند عام،ی مؤثر برا  تووی  سرمایه اجتماعی محسوب شود  می

 (.11ص

  مدار قانون

موقع و صحیح به  رسانی به بخشی و ایالع ها نوش عمومی و مهمی در سگاهی انهروزنامه و رس
 (.11  ص7831رحمانی و کاوسی  )افراد دارند 

 ها روزنامه و رسانه

بر این اساس که توییرات موجود در ارزش روز هر شرک  قکل و بعد از خرید سن شرک  
رک  بر اساس ارزش بازار  سن  سرمایه اجتماعی ش. شود ها محاسکه می توسط دییر شرک 

  7831رحمانی و کاوسی  )ها  قابل لمس و غیر قابل لمس سن اس   بیانیر مجموع سرمایه
 (.11ص

 
 ارزش روز شرک 

 

 
صاد

اقت
 

تواند ما را  ها  مدیریتی می جویی در هزینه کارگیر  سرمایه اجتماعی بر صرفه  توجه به تأثیر به
 (.11  ص7831رحمانی و کاوسی  )گاه اقتصاد  یار  کند در سنجش سرمایه اجتماعی از دید

 ها نهیهز زانیم

کار گرفته شده اس  که در  برا  بررسی اثربخشی سازمانی در این تحویق به( 7813)مدل دف  

گیر   رابطه متوابل  پئاداش عادننئه  روحیئه همکئار   اعتمئاد و       بعد فرهنگ قو   تصمیم 1سن 

 (:17  ص7813دف   )به صورت زیر بیان شده اس   ایمینان  و ارتکایات قو 

 وجود فرهنگ بسیار قو  و غنی  و جو  مساعد در سازمان  -

 کار   روحیه همکار   وفادار  به گروه و گروه -

 تفاهم و رابطه موابل بین کارکنان و مدیری  سازمان  ایمینان  اعتماد  -

ابع ایالعئاتی در کجئا  نمئودار    صرفنظر از اینکئه منئ   گیر  در کنار منکع ایالعاتی  تصمیم -

 سازمان قرار گرفته اس  

همدرد  و همدلی با اعضا  سازمان در  ارتکایات قو  در سطوح افوی و عمود  سازمان  -

 امور 

رشد و توسعه زیردستان و نیئز ایجئاد    اعطا  پاداش عادننه به مدیران  متناسب با عم،کرد  -

 یک گروه کار  کارسمد 

ا  سازمان و اجزا  سن و حئل مسئائل و تضئادهایی کئه در اجئرا       رابطه متوابل بین اعض -

 .سید می بین مجریان و اعضا به وجودها  یرح
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 مدل مفهومی تحقیق. 1شکل

 روش پژوهش

ها توصیفی از نوع همکستیی اس   این تحویق از نظر هدف  کاربرد  و از نظر نحوه گردسور  داده

 .اس صورت موطعی اجرا شده  که به

 ها ابزار گردآوری داده

پرسشئنامه  . کئار گرفتئه شئد    دو پرسشنامه به مورد نیازها   سور  داده در این تحویق به منظور جمع

 سؤال اس  و 11کار گرفته شد و شامل  که برا  سنجش سرمایه اجتماعی به( 7831)الدینی  شمس

هئا براسئاس    پرسشئنامه . انیبرا  بررسی اثربخشی سازم( 7831)سؤالی مهماندوس   13پرسشنامه 

 .لیکرت بود( کامالً موافوم  موافوم  نسکتاً موافوم  مخالفم  کامالً مخالفم)ا   درجه مویاس پن 

ضئریب پایئایی    11/1  (7831)الئدینی   ضریب پایایی پرسشنامه سرمایه اجتماعی توسط شئمس 

 بئه  پئژوهش  این در .به دس  سمد 17/1  (7831)پرسشنامه اثربخشی سازمانی توسط مهماندوس  

 .کار گرفته شد به کرونکاخ سلفا  گیر  پایایی روش اندازه منظور
  

اثربخشی سازمانی
 

 فرهنگ قو 

 گیر  تصمیم

 رابطه متوابل

پاداش 

 عادننه
روحیه 

 همکار 
 اعتماد و ایمینان

 ارتکایات قو 

سرمایه اجتماعی
 

 اجتماعی

 فرهنیی

 سیاسی

 اقتصاد 
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 های تحقیق ضریب پایایی پرسشنامه. 2جدول

 ها تعداد آزمودنی ها تعداد سؤال آلفای کرونباخ متغیر

 171 13 11/1 اثربخشی سازمانی

 171 11 11/1 سرمایه اجتماعی
 

 11/1ها  تحویئق از   شود  سلفا  کرونکاخ برا  پرسشنامه می مشاهده 8یور که در جدول  همان

( دو متویئر اثربخشئی سئازمانی و سئرمایه اجتمئاعی     )توان گف  اجزا  درونئی   می بانتر اس  که

 .دارند همکستیی عالی

 جامعه و نمونه آماری

شئهر   نفر کارکنان رسمی کادر سموزشی درمانی بیمارستان شئفا  111جامعه سمار  این تحویق شامل 

کار گرفته شئد   به منظور تعیین حجم نمونه مورد نیاز  فرمول کوکران به. اس  7817کرمان در سال 

بئا   ا  گیئر  یکوئه   نمونئه  روش. نفر محاسکه شد 171بر اساس این فرمول  حجم نمونه حدود  که

ات مرکز سموزشی درمانی بیمارستان شفا شهر کرمان یکوها   که در سن بخش انتساب متناسب اس 

بدین صورت که هر بخش در نمونه سمار  به همان اندازه سهیم شد که در . جامعه محسوب شدند

 : فرمول محاسکه سن به صورت زیر اس . جامعه سمار  سهیم اس 
 

 کل نمونه× کارکنان هر بخش                                                                

 کل جامعه آماری                                                                         

 
 نمونه کارکنان مرکز آموزشی درمانی بیمارستان شفا شهر کرمان و حجم جامعه آماری. 3جدول 

 حجم نمونه حجم جامعه کارکنان مرکز آموزشی درمانی بیمارستان شفا شهر کرمان ردیف

 87 11 کارکنان ادار  و پشتیکانی 7

 731 111 کارکنان درمانی 1

 171 111 مجموع          

 ر بخشحجم نمونه از ه =
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 ها  روش تجزیه و تحلیل داده

در ایئئن پئئژوهش  جهئئ  تعیئئین همکسئئتیی متویرهئئا  سئئرمایه اجتمئئاعی و اثربخشئئی سئئازمانی 

 جزئئی  همکسئتیی  سیئا  اینکه تعیین کار گرفته شد و برا  کندال و اسپیرمن بهها  همکستیی  سزمون

کئار   عوامئل بئه   تح،یل دادن ازانجام بارت،  قکل سزمون و KMOشاخ  از نه  یا  اس کوچک عوامل

 . و تح،یل شد تجزیه SPSSافزار  شده از یریق نرم سور  ها  جمع داده. گرفته شد

 های پژوهش یافته

 ایئن  پرسشئنامه هئا    داده بئرا   KMOشاخ   مودار شود  می مشاهده 1 جدول در که یور همان

 همکسئتیی  دهنئده  نشئان  کئه  سمد به دس  11/1 از کمتر بارت،  سزمون و مودار 17/1 برابر تحویق

 .اس ها  داده خوب
 

 و بارتلت KMOنتایج آزمون . 4 جدول

 معناداری درجه آزادی آزمون بارتلت شاخص کایزر، مایر اوکلین

171/1 113/8113 811 111/1 

 های تحقیق آزمون فرضیه

ثربخشی سازمانی در مرکز سموزشی درمانی بیمارستان شفا شئهر  سرمایه اجتماعی با ا :فرضیه اصلی

 . کرمان رابطه دارد

 :ها  سمار  زیر ایجاد شد برا  سزمون فرضیه اص،ی تحویق فرض

 سرمایه اجتماعی با اثربخشی سازمانی در مرکز سموزشی درمانی بیمارستان شئفا  : فرض صفر

 . شهر کرمان رابطه معنادار ندارد

 اجتماعی با اثربخشی سازمانی در مرکز سموزشی درمانی بیمارستان شئفا  سرمایه : فرض یک

 .شهر کرمان رابطه معنادار دارد

اسئ   لئذا فئرض    ( 11/1)در هر دو سزمون کمتر از سطح معنادار   P-Valueتوجه به اینکه با 

رابطئه  که بین دو متویر سرمایه اجتماعی و اثربخشی سئازمانی   توان ادعا کرد شود و می صفر رد می
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بئودن ضئرایب همکسئتیی  ایئن رابطئه از نئوع مسئتویم و         دار وجود دارد و با توجه به مثک  معنی

به عکارتی  انتظار داریم با افزایش سرمایه اجتماعی در بیمارستان شئفا  اثربخشئی   . اس ( افزایشی)

 .سازمانی در مرکز سموزشی درمانی بیمارستان شفا شهر کرمان نیز افزایش یابد
 

 های سرمایه اجتماعی با اثربخشی سازمانی  بررسی رابطه متغیر .5جدول

 اثر بخشی سازمانی متغیر

 سرمایه اجتماعی

 کندال
 فراوانی

 اسپیرمن

 P-Value ضریب همبستگی P-Value ضریب همبستگی
111/1 111/1 171 111/1 111/1 

 .دهد نشان میها  فرعی تحویق را  نتای  سزمون کندال برا  سزمون فرضیه 1جدول 
 

 های فرعی تحقیق نتایج آزمون کندال برای آزمون فرضیه .6جدول 

 اثر بخشی سازمانی ابعاد سرمایه اجتماعی

 
 کندال

 فراوانی
 اسپیرمن

 P-Value ضریب همبستگی P-Value ضریب همبستگی

 111/1 111/1 171 111/1 181/1 بعد اجتماعی
 111/1 111/1 171 111/1 111/1 بعد فرهنیی
 111/1 118/1 171 111/1 817/1 بعد سیاسی
 111/1 831/1 171 111/1 811/1 بعد اقتصاد 

بعد اجتماعی سرمایه اجتمئاعی بئا اثربخشئی سئازمانی در مرکئز سموزشئی        :فرضیه فرعی اول

 . درمانی بیمارستان شفا شهر کرمان رابطه دارد

 :ها  سمار  زیر ایجاد شد برا  بررسی این فرضیه  فرض

 بعد اجتماعی سرمایه اجتماعی با اثربخشی سازمانی در مرکز سموزشئی درمئانی   : فرض صفر

  .بیمارستان شفا شهر کرمان رابطه ندارد

 بعد اجتماعی سرمایه اجتماعی با اثربخشی سازمانی در مرکئز سموزشئی درمئانی    : فرض یک

 .بیمارستان شفا شهرکرمان رابطه دارد

اسئ   لئذا   ( 11/1)دار   دو سزمئون کمتئر از از سئطح معنئی     در هر P-Valueتوجه به اینکه با 
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توان ادعا کرد که بعد اجتماعی سرمایه اجتماعی و اثربخشی سئازمانی   شود و می فرض صفر رد می

بئودن ضئرایب همکسئتیی ایئن رابطئه از نئوع مسئتویم و         دار دارند و با توجه به مثکئ   رابطه معنی

 هرچه بعد اجتماعی سرمایه اجتمئاعی در بیمارسئتان شئفا    یمبه عکارتی  انتظار دار. اس ( افزایشی)

 .بیشتر باشد  اثربخشی سازمانی در مرکز سموزشی درمانی بیمارستان شفا شهر کرمان نیز بیشتر شود

بعد فرهنیی سئرمایه اجتمئاعی بئا اثربخشئی سئازمانی در مرکئز سموزشئی         :فرضیه فرعی دوم

 .نادار دارددرمانی بیمارستان شفا شهر کرمان رابطه مع

 :ها  سمار  زیر ایجاد شد برا  بررسی این فرضیه  فرض

 بعد فرهنیی سرمایه اجتماعی با اثربخشی سازمانی در مرکز سموزشئی درمئانی   : فرض صفر

  .بیمارستان شفا شهر کرمان رابطه ندارد

 بعد فرهنیی سرمایه اجتماعی با اثربخشی سازمانی در مرکئز سموزشئی درمئانی    : فرض یک

 .ستان شفا شهر کرمان رابطه داردبیمار

اسئ   لئذا   ( 11/1)دار   در هر دو سزمئون کمتئر از از سئطح معنئی     P-Valueتوجه به اینکه با 

توان ادعا کرد که بعد فرهنیی سرمایه اجتماعی و اثربخشئی سئازمانی    شود و می فرض صفر رد می

ن رابطئه از نئوع مسئتویم و    بئودن ضئرایب همکسئتیی ایئ     دار دارند و با توجه به مثکئ   رابطه معنی

   انتظار داریم هرچه بعد فرهنیی سرمایه اجتمئاعی در بیمارسئتان شئفا   به عکارتی. اس ( افزایشی)

 .بیشتر باشد  اثربخشی سازمانی در مرکز سموزشی درمانی بیمارستان شفا شهر کرمان نیز بیشتر شود

انی در مرکئز سموزشئی   بعد سیاسی سئرمایه اجتمئاعی بئا اثربخشئی سئازم      :فرضیه فرعی سوم

 .درمانی بیمارستان شفا شهر کرمان رابطه دارد

 :ها  سمار  زیر ایجاد شد برا  بررسی این فرضیه  فرض

 بعد سیاسی سرمایه اجتماعی با اثربخشی سازمانی در مرکئز سموزشئی درمئانی    : فرض صفر

 . بیمارستان شفا شهر کرمان رابطه ندارد

 ی با اثربخشی سئازمانی در مرکئز سموزشئی درمئانی     بعد سیاسی سرمایه اجتماع: فرض یک

 .بیمارستان شفا شهر کرمان رابطه دارد
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( 11/1)دار   به دس  سمده در هر دو سزمون کمتر از از سئطح معنئی   P-Valueتوجه به اینکه با 

توان ادعا کرد که بین دو متویر بعد سیاسی سرمایه اجتمئاعی   شود و می اس   لذا فرض صفر رد می

بئودن ضئرایب همکسئتیی ایئن      دار وجود دارد و با توجه به مثکئ   خشی سازمانی رابطه معنیو اثرب

به عکئارتی  انتظئار داریئم هئر چئه بعئد سیاسئی سئرمایه         . اس ( افزایشی)رابطه از نوع مستویم و 

بیشتر باشد  اثربخشی سازمانی در مرکز سموزشی درمانی بیمارستان شئفا   اجتماعی در بیمارستان شفا

 .رمان نیز بیشتر شودشهر ک

بعد اقتصاد  سرمایه اجتماعی با اثربخشی سئازمانی در مرکئز سموزشئی     :فرضیه فرعی چهارم

 .درمانی بیمارستان شفا شهر کرمان رابطه دارد

 :ها  سمار  زیر ایجاد شد برا  بررسی این فرضیه  فرض

 موزشئی درمئانی   بعد اقتصاد  سرمایه اجتماعی با اثربخشی سازمانی در مرکز س: فرض صفر

 . بیمارستان شفا شهر کرمان رابطه ندارد

 بعد اقتصاد  سرمایه اجتماعی با اثربخشی سازمانی در مرکئز سموزشئی درمئانی    : فرض یک

 .بیمارستان شفا شهر کرمان رابطه دارد

( 11/1)دار   به دس  سمده در هر دو سزمون کمتر از از سئطح معنئی   P-Valueتوجه به اینکه با 

توان ادعا کرد که متویر بعد اقتصئاد  سئرمایه اجتمئاعی و     شود و می فرض صفر رد می لذا . اس 

بودن ضرایب همکستیی این رابطئه   به مثک  دار وجود دارد و با توجه اثربخشی سازمانی رابطه معنی

به عکارتی  انتظار داریم هرچه بعد اقتصاد  سرمایه اجتمئاعی در  . اس ( افزایشی)از نوع مستویم و 

مارستان شفا بیشتر باشد  اثربخشی سازمانی در مرکز سموزشی درمانی بیمارستان شفا شهر کرمئان  بی

 .نیز بیشتر شود

 گیری نتیجه

اثربخشی مکحثی اس  که حدود پنجاه سال پیش پیتر دراکر  صاحب نظر ب،ندمرتکه مئدیری  سن را  

. سغاز شد که تاکنون ادامه دارددرباره سن مطالعات گوناگونی  11یور عم،ی مطرح کرد و در دهه  به

هئا    شئود بئرا  اثربخشئی سئازمان هئدف      ها  پیشرفته و موفق جهان سعی می امروزه در سازمان
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از یرفی  بح  سرمایه اجتماعی افئراد  (. 11  ص7831بییی   نج )روشن و مشخصی تعیین شود 

رمایه اجتمئاعی  مسیر و توییرات جهان کسب و کار  ساخ  سئ . تا سطح سازمانی مطرح شده اس 

ایئن شایسئتیی در   . را به عنوان شایستیی سازمانی بیش از هر زمان دییر  بااهمیئ  کئرده اسئ    

  7831بیکئر   )گردد که از دیدها پنهان مانده اسئ    می درس  به دنکال منابعی از موفوی ها   مکان

 11   توسط مرکز توسئعه نیئرو  کئار انجئام گرفئ      7113براساس تحویوی که در سال (. 113ص

 .شئود  مئی  شود  از یریق روابط غیررسمی منتوئل  می کار  سموختهها   درصد دانشی که در محیط

اجتمئاعی  هئا    اند  با ایجاد سرمایه هوشمند بر دانش مورد نیاز شرک  تس،ط پیدا کردهها   شرک 

  کننئد  ایئن فرهنئگ سئازمانی بئا سمئوزش       می به عنوان یک شایستیی سازمانی  این دانش را اجرا

جا  رقاب  با همئدییر    مشاوره و نظارت  تسهیم نظرها  خوب و همکار  و تشریک مساعی به

 (.11  ص7831 رحمانی و کاوسی )شود  می باع  افزایش یادگیر 

نتای  تحویق حاضر نشان داد سرمایه اجتماعی با اثربخشی سازمانی در مرکز سموزشئی درمئانی   

تحویئق شئیروانی   . مطرح شد  که مورد قکول قرار گرف  این. بیمارستان شفا شهر کرمان رابطه دارد

 .نشان داد  سرمایه اجتماعی با عم،کرد سازمانی رابطه معناداردارد( 7831)

فرهنیی یک سیستم اجتماعی دانس  کئه  ها   توان تأثیر اقتصاد  مؤلفه می سرمایه اجتماعی را

ا   پاسخیویی و موارد مشئابه   رها  حرفهمانند اعتماد  مشارک  داوی،کانه  هنجاهایی  در سن مؤلفه

یابئد و امکئان    مدیریتی از سیستم بوروکراتیک و موارد دییئر کئاهش مئی   ها   شود هزینه می باع 

رحمئانی و  )شئود   ور  بیشئتر فئراهم مئی    با بهرههایی  کارگیر  زمان و سرمایه در جه  فعالی  به

 (.77  ص7831کاوسی  

ا  در رشئد   دهد سرمایه اجتماعی نوش قابل مالحظه می نیور خالصه  مطالعات مخت،  نشا به

توان رونئد دسئتیابی    می و کشور دارد و از این رو  با ارتوا  این شاخ ها  و توسعه اقتصاد  شهر

لئدمن و همکئاران    (.7831محمئد  و همکئاران    )اجتماعی را تسئهیل کئرد    -به توسعه اقتصاد 

یافته و در حال توسعه نشان دادند سرمایه اجتماعی  کشور توسعه 81  در تحویوات خود در (7111)

 مشئترک سئکب کئاهش خشئون  در جامعئه       و هنجارهئا هئا   از یریق تووی  و گسئترش ارزش 

 (.7837شریفیان ثانی  )شود  می در نتیجه  از وقوع جرم و خشون  پیشییر . شود می
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ا  و  د نهادهئا  حرفئه  ا  و تخصصی  ایجا حرفهها   از نظر مدیریتی اهمی  دارد که در محیط

توانئد موجئب    مئی  ا  برا  کنترل رفتار اعضا  یک نظئام اجتمئاعی    کارگیر  هنجارها  حرفه به

توانند با توجئه   می ساز رشد و توسعه سیستم شود  از این رو  مدیران ایرانی و زمینه ور  بانتر بهره

برنامئه ریئز  مناسئب بئرا       به ظرفی  بان  تاریخی  دینی و سنتی موجود در فرهنگ ایرانی  بئا 

اعتماد سیستم خود تالش کنند و بر اساس سن  زمینئه  ها   افزایش سرمایه اجتماعی و تووی  شککه

 (.11  ص7831رحمانی و کاوسی  )توسعه اجتماعی و سازمانی را فراهم کنند 

ا در تحویق حاضر نیز رابطه ابعاد اجتماعی  فرهنیی  سیاسی و اقتصئاد  سئرمایه اجتمئاعی بئ    

اما نواط ضعفی متأسئفانه در ایئن   . اثربخشی سازمانی در مرکز سموزشی درمانی بیمارستان تأیید شد

مرکز وجود دارد  براساس نتای   رابطه بعد سیاسی و اقتصاد  و اثربخشی ضعی  اس   که این تا 

همچنئین  بئه   . توجهی کارکنان سئازمان بئه هزینئه و ارزش سئازمان اسئ       دهنده بی حدود  نشان

 .مدیران این سازمان باید امنی   مشارک  سیاسی و جز سن را بیشتر توجه کنند

. شئود  مئی  نسک  به سازمانها  سن سرمایه اجتماعی باع  انسجام کارکنان و دید مثک  و روشن

همچنئین  سئرمایه اجتمئاعی    . رسد می و همیار  کارکنان به اهدافش در نتیجه  سازمان با همکار 

 الکته در ایران در گذشته کمتر به این موضوع توجئه . یا  پرتالیم امروز  اس مزیتی رقابتی در دن

ها از جم،ه سازمان مورد تحویق این پژوهش  به سئرمایه   اما در حال حاضر  بیشتر سازمان. شود می

 هئا و در سئطح کشئور را    این توجه به سرمایه اجتماعی در سازمان. کنند می اجتماعی تاحد  توجه

به سال تولیدم،ی  حمای  از کار و سرمایه ایرانی مشاهده کرد که  7817امیذار  سال توان در ن می

توویئ   هئا   هرچه سرمایه اجتمئاعی را در سئازمان  . سرمایه اجتماعی جزئی از سرمایه ایرانی اس 

 . این رابطه در این تحویق ثاب  شد. شود می کنیم باع  اثربخشی سازمانی بیشتر

 پیشنهادها

وش و اهمی  اثربخشئی سئازمانی در عصئر کنئونی کئه حئرف اول را در شایسئتیی        با توجه به ن

زند  و نوش سرمایه اجتماعی در افزایش اثربخشی سازمانی پیشئنهادها  زیئر    می سازمانی و رقاب 

  :شود مطرح می
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گسترش و توسعه سرمایه اجتماعی  اثربخشئی سئازمانی    تووی   ایجاد  با توانند می مدیران -

 .یش دهندخود را افزا

را در سئازمان ایجئاد کننئد کئه انسئجام       هایی  و ارزشها  به مدیران و مسئونن باید هنجار -

 .هماهنیی  اعتماد و ایمینان کارکنان را تووی  کند

کئار    هئا    سازمانی  توجه به سموزش  گئروه  درون و برونها   اجرایی  شککهها   انجمن -

و غیررسئمی   برگزار  ج،سئات رسئمی   تی وها  مدیری ایجاد فرسیندها  مشارکتی و شککه

 . جه  تووی  سرمایه اجتماعی

 .ایجاد انییزه در کارکنان برا  انجام کارها  درس   که این همان اثربخشی اس  -

توان به کارکنان این سازمان خرده گرف   زیرا توجئه بئه سئرمایه اجتمئاعی نیئاز بئه        الکته نمی

ها  نزم را در سازمان فراهم کنند  تا از  مدیران باید زمینه. همیار  و پشتیکانی مدیران سازمان دارد

 . منابع سازمانی در جه  بهینه به بهترین اثربخشی سازمانی برسند که دور از دسترس نیس 
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