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 چکیده

هاا    مناد باين  ن   هایي است كه با پيوند منابع مختلف سازمان و ایجااد رابةان نماا     ترین روش از مجرب EFQMتم تعالي سازماني سيس
تارین   در این ميان یكي از مهام . كند بخشد و از این طریق  نتایج و كيفيت مورد نمر مشتري را محقق مي فرایندهاي سازمان را بهبود مي

هدف این پژوهش بررسي تأثير سارماین اجتمااعي   . ع انساني سازمان اعم از داخلي و بيروني  سرماین اجتماعي استهاي ارتباط مناب مقوله
. جامعن  ماري پژوهش  كاركنان رسامي راركت توزیاع نياروي بارا اساتان  ام اسات        . بر اثربخشي اجراي سيستم تعالي سازماني است

ابزار تحقياق پرسشانامن اساتاندارد سارماین اجتمااعي و      . نوع همبستگي است پژوهش از حيث هدف كاربردي و از نمر روش توصيفي از
روایي دو پرسشنامه با نمرسنجي از استادان و خبرگان تأیيد رد و ضاری   . ن اثربخشي سيستم تعالي سازماني استساخت پرسشنامن محقق

هاي  ن باا همان ابعااد اثربخشاي      سرماین اجتماعي و مؤلفه هاي پژوهش نشان داد یافته. دهندة پایایي باالي داده بود  لفاي كرونباخ نشان
 .اثربخشي تعالي را دارد بيني تعالي سازمان همبستگي مثبت دارد و بعد رناختي  ابليت پيش
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 مقدمه 

 و بهبوود ییییوخ مودما     براي ها آن ناپذیر پایان تالش ا وه سازمان میان در شدید رقابتی جو ایجاد

 وجوي ها در جسخ اسخ سازمان شده سبب مشتریان نیازهاي و انتظارا  یردن برآورده و محصوال 

محمودپور زرنودي و   )باشوند   عملکورد موود   ارزیابی براي پذیر انعطاف و اعتماد قابل جامع، روشی

ن با ارزیابی ییییخ مدما  مسیر حریخ سازمان را تعیین مدیرا(. 1، ص2931طباطبایی مزدآبادي، 

ویوهه بوه منظوور بهبوود انتظوارا        ارتقاي ییییخ به. (2931محمد پورزرندي و همکاران، )ینند  می

مودیریخ  . پذیري سازمانی شوده اسوخ   مشتریان و عملکرد سازمانی، عنصري ضروري براي رقابخ

یننودگان   هاي بیرونی، مانند مشتریان و توممین  گروه ارتباط درون سازمان و همچنین براساسییییخ 

سازمانی و اعتمواد   مؤثرترین روش افزایش ارتباطا  درون ،از طرفی(. Yang, 2009)گیرد  شکل می

از دیدگاه ناهاپیوخ و گوشوال یوه اولوین      .و همدلی، ارتقاي افزایش سرمایة اجتماعی سازمان اسخ

یردند، سورمایة اجتمواعی جموع منوابع بالیعول و بوالقوة       تعریف سرمایة اجتماعی سازمانی را بیان 

موجود ناشی از شبکة روابط یك فرد یا یك واحد از سازمان با فرد یا واحود اجتمواعی دیيوري از    

بوا   گونواگون هواي   شریخ ها و سازمان ،واقع در (.Jansen et al., 2013)درون یا بیرون سازمان اسخ 

 ها صرف نظر سازمان از و بسیاري دارند یة اجتماعی سرویارو ارزیابی سرما مدیریخ تعالی سازمان

 مبنوایی  و ،و تعوالی  منبع پایدار رقابخ عنوان بهسرمایة اجتماعی  به اهمیخ میزان تجار  و اندازه از

 (.219، ص2933زاده ثمرین،  مقیمی و حسن)ینند  اعتراف می پذیري و تطبیق براي نوآوري

ویکرد راهبردي اسخ یه ابعوادي متتلوف از رشود، توسوعه و     سازي تعالی در سازمان ر نهادینه

شاید بتوان گیخ اهمیخ هموواریردن مسویر اسوتقرار تعوالی بیشوتر از اصول       . گیرد بهبود را دربرمی

ها و نقاط ضعف موجود در ایون فراینود    دستیابی به تعالی اسخ، از این رو شنامخ موانع و چالش

تور سوازمان    طور یلی به(. 21-21، ص2939دهقانی، )د به همواریردن مسیر یمك بسیار مواهد یر

دارد یوه  « موادي  –فنوی  »و « انسوانی  –اجتماعی »فنی، دو زیرسیستم  –سیستمی اجتماعی  عنوان به

اموا عنصور   . بتشود  ها و یاریرد آن را تحقق موی  روابط تنياتنگ این دو زیرسیستم، سامتار سازمان

رسوتيار مالود و   )انسوانی اسوخ    –رسیستم اجتماعیمتعقل، متیکر و داراي احساس و عواطف، زی
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نيی بین میاهیم بنیادي و اليووي تعوالی سوازمان    تهمچنین، ارتباط تنيا (.101، ص2939همکاران، 

براي ارزیابی میزان دستیابی سازمان به اهداف و نیز میزان اثربتشوی رویکردهوا منطوق    . وجود دارد

هواي اصولی    هاي بهبودپوذیر از مروجوی   قو  و زمینه استتراج نقاط. شود یار گرفته می ارزیابی به

، 2939دهقانی، )دهد  هاي بهبود سازمان را تشکیل می یارگیري منطق ارزیابی اسخ یه پایة برنامه به

مند قووي، توجوه دقیوق بوه مودیریخ مبتنوی بور فراینودهاي سوازمانی و           دیدگاه نظام(. 21-21ص

ها بوا مشوکال  جودي     انی یه معموالً در این حوزههاي ایر براي سازمان ،EFQM گرایی مدل نتیجه

 (.1، ص2931امیري و سکایی، )مواجهند، بسیار آموزنده و اجرایی اسخ 

هواي   هواي سوازمان بوه شناسوایی مزیوخ      ها و دارایی از طرفی، شناسایی نقاط قو  و توانمندي

ازمانی اسوخ یوه در   هاي مهوم سو   سرمایة اجتماعی یکی از دارایی. شود رقابتی سازمان نیز منجر می

(. Jansen et al., 2013)ینود   هاي دیير مزیخ رقابتی پایدار ایجاد می سازمان براي مقایسه با سازمان

( 1021)در سنجش جهانی سرمایة اجتماعی در یشورهاي متتلف یه توسط دان لی و همکوارانش  

بوودن   پوایین (. 219ص، 2932فاضولی و اشوتیاقی،   )قرار دارد  93اجرا شده اسخ، یشور ما در رتبة 

، عبودالهی و موسووي  )تمیید شوده اسوخ   میزان سرمایة اجتماعی در بسیاري از تحقیقا  داملی نیز 

؛ معموارزاده و همکواران،   2931؛ نوقوانی و همکواران،   2933؛ محسنی تبریزي و آقامحسنی، 2931

 (.2933؛ یامران و ارشادي، 2933

هوا   هواي توزیوع بورس اسوتان     مقرر شد شوریخ  هاي فراوان، ، پس از فراز و نشیب2939از سال 

هوا،   ارزیوابی نتایج ایون موود  . مود را ارزیابی ینند EFQMحدایثر یك سال در میان، براساس مدل 

شریخ توزیع نیروي برس استان قم نیز با توجوه  . هاي بهبود بود ها و تعریف پروژه شنامخ فرصخ

هاي بهبود و درک میزان فاصله از تعوالی،   نهبه درمواسخ و الزام شریخ توانیر و براي شنامخ زمی

هوا   شناسی اجراي هر برنامه بر شنامخ زیرسامخ از طرفی، آسیب. را پیاده یرد EFQMمدل تعالی 

این مقاله با تمیید بر اینکه تنهوا اجوراي سیسوتم تعوالی بوه      . یند و بسترهاي مؤثر در اجرا تمیید می

صر مؤثر در اجراي اثربتش در اولویوخ قورار دارد،   تعالی سازمان منجر نتواهد شد و شنامخ عنا

 EFQMدر پی شناسایی تمثیر سرمایة اجتماعی سازمان بر اثربتشی اجراي سیستم تعوالی سوازمانی   
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توانند با شنامخ نحوة ارتباط منابع و نقواط قوو     گذاران شریخ می مدیران ارشد و سیاسخ. اسخ

هموة ایون   . توري داشوته باشوند    ریوزي مناسوب   برناموه  سازمان به منظور دستیابی به باالترین نتوایج، 

گیرد و ماهیخ، ییییخ و یمیخ این روابط متمثر از  ارتباطا  نیز در بستر سرمایة اجتماعی شکل می

 . سرمایة اجتماعی سازمان اسخ

 مبانی نظري

 تعالی سازمانی

هود سوازمانی بوه    تعالی در لغخ به معنی بلندشدن و برترشدن اسخ و تعالی سازمانی بوه معنواي تع  

رشد و توسعة پایدار و دائمی شریخ براي یسب رضایخ مشوتري و افوزایش مسوتمر سوودآوري     

تعالی سازمانی توابع شورایط مواص، فرهنوگ،     . یننده اسخ شریخ در محیط ملی فراگیر و حمایخ

ویوار، ویهگوی نیوروي انسوانی سوازمان، نقواط قوو  و ضوعف و           محیط داملی و مارجی یسوب 

 (. 33، ص2939عباسی و همکاران، )دیدهایی اسخ یه سازمان را دربرگرفته اسخ ها و ته فرصخ

بودن روش انتتابی با سطح درک سازمان از مدل اطمینان حاصل ینند  ها باید از متناسب سازمان

مدل تعالی، ابوزاري ایسوتا و مکوانیکی     براساسزیرا مودارزیابی . طور منظم ارزیابی ینند و آن را به

البتوه  . هواي جدیود دارد   يی به درک و مهار  افراد و تمایل سازمان به آزموودن روش نیسخ و بست

هاي برتر و برندگان جایزه صرفاً با مودارزیابی حاصل نشده اسوخ   باید توجه یرد یه نتایج شریخ

طور مودیوار سوازمان را    لیسخ به یك استاندارد و چك عنوان بهمدل  براساسو تکرار مودارزیابی 

بلکه مودارزیابی همراه با عوزم، مواسوخ و   . یریخ ییییخ فراگیر هدایخ نتواهد یردبه سمخ مد

مند و مستمر همراه با یوادگیري و نووآوري، عامول اصولی      هاي نظام ارادة سازمان از طریق بازنيري

 (. 11، ص2933امیري، )بهبود سازمان اسخ 

ریوخ و هودایخ   اليوي تعوالی بنیواد اروپوایی یوك چوارچوي ارزیوابی اسوخ یوه موجوب ح         

این مدل یك رویکرد استقرار مودیریخ ییییوخ   . شود هاي سازمان به سمخ بهبود مستمر می فعالیخ

مودل بنیواد مودیریخ     براسواس سویر تعوالی    (.Rodriguez & Alvarez, 2014)اسخ ( TQM)جامع 
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ود را بوا  ها با مودارزیابی منظم اليوي مدیریخ م سازمان. شود ییییخ اروپا با مودارزیابی آغاز می

هاي بهبود را  هاي بهبود مود را شناسایی و پروژه زده و زمینه شده از سوي مدل محك اليوي معرفی

نتایج تحقیقا  (. Allur, 2010, p.974)ینند  یار اجرا می و براي رسیدن به مقاصد و برتري در یسب

 & Jonker)داشته اسوخ   ها یارگیري این مدل تمثیر مثبتی بر عملکرد سازمان دهد به زیادي نشان می

Eskildsen, 2009 .) مدلEFQM یار گرفته شود، ابزار یارآمدي اسخ یه  درستی به در صورتی یه به

هوا نهادینوه یورده و امکوان شناسوایی       هاي مودارزیابی و بهبود مداوم را در سوازمان  تواند روش می

 (. 2931آور،  گلادیب و ) یاوي را فراهم یند بهینه دادن بهترین فرایندها و انجام

این معیارها هسته . غیرتجویزي اسخ یه از نه معیار تشکیل شده اسخ مدلی EFQM مدل تعالی

سوته تقسویم   د معیارهواي مودل بوه دو   . گیرند ها قرار می و مبناي ارزیابی سازمان اند و قلب این مدل

 :شوند می

مشی، منوابع، شوریا و    د و مطرهبري، یارینان، راهبر)پنج معیار اول این مدل : توانمندسازها. 2

انود یوه سوازمان را بوراي      دهنود و عوواملی   توانمندسازهاي سازمان را تشکیل می( فرایندها

 .یند رسیدن به نتایج عالی توانمند می

نتوایجی یوه    ،نتایج یارینان، نتایج مشتري، نتایج جامعه، نتوایج اصولی عملکورد   شامل : نتایج. 1

ینندة دستاوردهاي اجراي مناسوب   یابد و بیان ف دسخ میهاي متتل سازمان متعالی به حوزه

  (.Faraji, 2012, p.361)توانمندسازهاسخ 

 : اند از نیز عبار  EFQM 2014میاهیم بنیادین 

طور مداوم براي مشتریان موود بوا درک و    هاي متعالی به سازمان: آفرینی براي مشتریان ارزش. 2

 .ینند آفرینی می ها ارزش دادن آن انجامبینی نیازها و انتظارا  مشتریان و  پیش

محیطی و  هاي متعالی همزمان با پیشرفخ شرایط اقتصادي، زیسخ سازمان: ایجاد آیندة پایدار. 1

اجتماعی در جوامع، با بهبوود مسوتمر عملکردشوان تومثیر مثبتوی بور جهوان اطوراف موود          

 .گذارند می

طریوق مودیریخ تغییورا  در دامول و      هاي متعوالی از  سازمان: هاي سازمانی توسعة ظرفیخ. 9

 . دهند طور مؤثر توسعه می هاي مود را به مارج مرزهاي سازمان، توانایی



461                                                                9315، تابستان 2 ةشمار، 3 ةدور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 

ها و سطوح عملکرد موود را از   هاي متعالی ارزش سازمان: برداري از مالقیخ و نوآوري بهره. 1

 .هندد برداري از مالقیخ همة سهامداران مود افزایش می طریق بهبود مستمر و با بهره

هاي متعوالی رهبرانوی دارنود یوه آینودة سوازمان را        سازمان: بتشی و صادقانه رهبري با الهام. 9

 .ینند ها و امالس عمل می اليویی براي ارزش عنوان بهسازند و  می

طور گسترده بوراي شناسوایی و    هاي مود را به هاي متعالی توانایی سازمان: مدیریخ با چابکی. 1

 .گیرند یار می ها و تهدیدا  به به فرصخ واینش مؤثر و یارآمد

هوا   هاي متعالی براي یارینان و اسوتعداد آن  سازمان: یسب موفقیخ از طریق استعداد یارینان. 1

ارزش قائلند و فرهنگ توانمندسازي را براي دستیابی به اهوداف سوازمانی و فوردي ایجواد     

 .ینند می

مود  و   اي یوه نیازهواي یوتواه    به نتایج برجستههاي متعالی  سازمان: تقویخ و پایداري نتایج. 3

یننود، دسوخ    نیعانشان را در چارچوي استقرار محیط پایدار برآورده موی  بلندمد  همة ذي

 (.Fisher, 2011)یابند  می

 اجتماعی سازمانی ةسرمای

آفورین و بسوتري مناسوب بوراي      شناسی ریشوه دارد، اهرموی توفیوق    سرمایة اجتماعی یه در جامعه

هاي انسانی و فیزیکی، و راهی براي نیل بوه موفقیوخ و بهبوود عملکورد سوازمان       ي سرمایهور بهره

بوا وجوود اهمیوخ موضووك، یکوی از مشوکال        (. 2930آبوادي،  احمدي و فوی  )شود  قلمداد می

از (. 2930ضویایی و همکواران،  )دانشمندان مدیریخ، بیان تعرییی جامع از سرمایة اجتماعی اسوخ  

ینود، منبعوی سوازمانی     هاي میوان اعاواي سوازمان را تسوهیل موی      اعی مراودهآنجا یه سرمایة اجتم

سرمایة اجتماعی از طریوق هنجارهوایی تولیود    (. 2930 سرلك و اسالمی،)شود  ارزشمند شمرده می

 ,Fukuyama)شود یه شامل سجایایی مانند صداقخ، اداي تعهدا  و ارتباطا  دوجانبوه باشوند    می

1991, p.11 .)عی شکلی از سرمایه اسخ یه سبب تسوهیل دسترسوی بوه اطالعوا  و     سرمایة اجتما

شوود   هواي محیطوی موی    مناسوب فرصوخ   یوارگیري  منابع حیاتی به منظوور ارتقواي عملکورد و بوه    

(Johanson et al., 2013 .)   سازمان با سرمایة اجتماعی نیرومند، قادر به دسترسی سریع بوا زمانبنودي
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این سورمایه نووعی   . به منظور ملق عملکرد نوآورانه اسخمناسب به مجموعة متنوعی از اطالعا  

  هوایی  هوا آن  تورین شوریخ   شود و در این میان موفوق  ها محسوي می دارایی ناملموس براي سازمان

سورمایة  . گیرنود  یوار موی   ترین زموان ممکون بوه    مطلوي و در سریع طور دارایی را به هستند یه این

اد، مشواریخ و همکواري در میوان اعاوا، ارتقوا و بهبوود       هایی مانند اعتمو  اجتماعی از طریق مؤلیه

 (.Turkin et al., 2013)عملکرد نوآورانه را براي سازمان به همراه مواهد داشخ 

ینود یوه یاریردهوایی در     هاي اجتماعی تعریف می اجتماعی را در قالب شبکه سرمایة 2جایوي

وانود سوبب توسوعة اقتصوادي در جواموع      ت این یاریردها می. اند جامعه دارند و غیر قابل جایيزینی

دانود یوه    ها می اي از میاهیم مانند اعتماد، هنجارها و شبکه پوتنام سرمایة اجتماعی را مجموعه. شود

موجب ایجاد ارتباط و مشاریخ بهینة اعااي یك اجتماك شده و در نهایخ منوافع متقابول آنوان را    

تور   تن دوستان، همراهان و ارتباطوا  عموومی  نظر بر  سرمایة اجتماعی داشاز . تممین مواهد یرد

 & Alguezaui)یوار گیرنود    مالی و انسانی موود را بوه   هاي دهد سرمایه اسخ یه به فرد فرصخ می

Filieri, 2010 .)شود  سرمایة اجتماعی از ارتباطا  و مشاریخ اعااي سازمان با یکدیير حاصل می

وجود سوطح  (. Chen & Lovvorn, 2011)باشد  تواند ابزاري براي رسیدن به سرمایة اقتصادي و می

شوود توا یارینوان، سوازمان را مانوة موود و اعاواي         باالیی از سرمایة اجتماعی سازمانی سبب می

به عبار  دیيور سورمایة اجتمواعی سوازمانی     . سازمان را مانند اعااي مانواده مود در نظر بيیرند

سورمی و   فرجی ده)ینند و از آن دفاك ینند  افتتارشود افراد به یاریردن در سازمان مود  سبب می

 (.211، ص2931همکاران، 

تیاو  سرمایة اجتمواعی در یوك جامعوه مودرن      بر 9رز ینندگی و ریچارد بر تکمیل 1پیتر اوانز

داراي سازمان رسمی قوي و نیرومند مبتنی بر قانون و یوك جامعوه سونتی داراي تجربوه سوازمانی      

هاي غیررسمی روابوط در جامعوة    ها در حالی یه شبکه به باور آن. ینند ضعیف و نایارآمد تمیید می

                                                           
1. Jacob 

2. Piter Evanz 

3. Richard Rose 
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آینود، در جامعوة سونتی موجوب بوروز فسواد و تشودید         مدرن به یمك عملکورد بورویراسوی موی   

در یوك سیسوتم ضودمدرن،    . شوود  نایارآمدي و تشکیل باندهاي سوءاستیاده از منوابع رسومی موی   

در ایون  . ها در یك جامعة مدرن داشته باشند زمانتوانند عملکردي مشابه سا هاي رسمی نمی سازمان

. شووند  گیرنود و نقو  موی    ها قواعد از طریق رشوه و روابط شتصی مورد تتطی قرار موی  سازمان

پوذیري یوا    شیاف، یا غیرشیاف اسخ و قانون بیشتر، دستاویزي بوراي انعطواف   چنین سیستمی نیمه

یتی عودم تعیوین و ابهوامی اسوخ یوه بور       نتیجة چنوین وضوع  . تا هدایخ رفتارها ري اسخموا رانخ

روابوط بوراي توممین منوافع شتصوی و       بوه اتکوا بوه    منجور  افکند و محاسبا  و انتظارا  سایه می

 (.31، ص2939سرشخ،  پاک)شود  می كیبورویراتمعناي تبعیخ از دستورا   به ،زدایی بورویراسی
 

 

 های سرمایة اجتماعي  های مختلف دربارة مؤلفه نظریه. 1جدول 

پرداز هینظر  توضیحات سال طرح 

 2330 بوردیو
 اندازة گروه یا شبکه. 2
 .اي یه هر یك از اعااي شبکه دارند حجم سرمایه. 1

ناهاپیخ و 
 گوشال

 
2333 

 اليوي یلی و میزان ارتباط افراد با یکدیير در سازمان: بعد سامتاري. 2
 ارتباطا  خیییو یماهیخ : بعد ارتباطی. 1
هاي مشترک؛ میزان اشتراک یارینان درون یك شبکة  زبان، یدها و روایخ: بعد شنامتی. 9

 اجتماعی
 لینا
 وان بورن

2333 
 تمایل و توانایی تبعیخ اهداف فردي از اهداف جمعی: وابستيی. 2
 آمیز اي براي ینش جمعی موفقیخ مقدمه: اعتماد. 1

 
 گروه یندي

 
1001 

مشاریخ در )مشاریخ و رهبري مدنی . 9؛ (هعادي و نقادان)مشاریخ سیاسی . 1اعتماد؛ . 2
بتشش و روحیة داوطلبی؛ . 9پیوندهاي اجتماعی غیررسمی؛ . 1؛ ..(ها و  ها و انجمن گروه
 .ها ها و دوستی تنوك معاشر . 3مشاریخ مذهبی؛ . 1عدالخ در مشاریخ مدنی؛ . 1

 1009 الک لی
 

 اي، رسمی، غیررسمی فاایی، رابطه: هاي سامتاري شبکه. 2
 (نهادي و اجتماعی)روابط متقابل و اعتماد : ییییخ .1

 2931سامته،  محقق: منبع 

 پیشینة پژوهش

گانة شهرداري تهران نشان دادند سرمایة اجتماعی 11زاده ثمرین با تحقیق در مناطق  مقیمی و حسن

(. 2933زاده ثمورین،   مقیموی و حسون  )هاي آن در تعالی سازمان و سرآمدي آن مؤثر اسخ  و مؤلیه

برتري این تحقیق بر پهوهش یادشده در این اسوخ یوه محقوق اثربتشوی اجوراي سیسوتم تعوالی        
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چند سال پس از اجراي آن در شریخ و نظرسنجی بین یارینوان و مودیران در   را  EFQMسازمانی 

گیري یرده اسخ و براي ارتقاي عملیا  داملوی   تحقق نتایج چندگانه مدل یادشده بررسی و اندازه

 ةشدن مقایسو  همچنین، به منظور غنی .تایج فرایندها و عملیا  داملی را اضافه یرده اسخشریخ، ن

 . هاي نزدیك به موضوك بیان شده اسخ هاي پهوهش نتایج پهوهش با سایر تحقیقا ، یافته

پهوهش نرگسیان و همکاران در بین یارینان دانشياه علوم تحقیقا  تهوران نشوان داد سورمایة    

نرگسویان و  )مؤلیه آن با توانمندسازي یارینان رابطة علی معنادار و مثبوخ دارد   اجتماعی و هر سه

 (.2930همکاران،

بنیان فعال در حوزة فناوري نشان داد سورمایة اجتمواعی    هاي دانش هرندي با تحقیق در شریخ

پوور و همکوارانش نیوز نشوان داد      تحقیوق قلوی  (. 2939هرنودي،  )در یادگیري سازمانی مؤثر اسخ 

یة اجتماعی و ابعاد آن بر یارآفرینی سازمانی در بین مدیران، رؤسوا و مسوئوالن گوروه سودید     سرما

 (.2931پور و همکاران،  قلی)مؤثر اسخ 

هاي فعوال در   پهوهش مداداد حسینی و همکارانش در بین مدیران عامل و هیئخ مدیره شریخ

ي آن تومثیر بسوزایی بور مزیوخ     ویهه بعد سامتار صنعخ رنگ و رزین نشان داد سرمایة اجتماعی به

 (.2931مداداد حسینی و همکاران، )رقابتی سازمان دارد 

یزدمواسوتی و غالموی یوتنوایی،    )دهد سرمایة اجتماعی بر رضوایخ شوغلی    تحقیقا  نشان می

، اثربتشوی اقوداما  مودیریخ دانوش     (2939تبار و همکواران،   نازک)، ییییخ زندگی یاري (2931

مثبوخ   ریتومث ( 2933معمارزاده و همکواران،  )، بهبود عملکرد یارینان (2932عسيري و همکاران، )

 .گذارد می

 در بررسی مود در شییلد، دانشياه اروپایی سازمانی تعالی مریز رئیس ، استاد و(1000) 2یانجی

سوازمانی   هاي تعالی در شامص هاي فرهنيی تیاو  داد یه مالزي نشان و انيلیس آمریکا، یشور سه

اروپوایی   بنیواد  مودل  قبیول  از هاي تعوالی سوازمانی   مدل مشکال  از یکی اسخ، معتقد او .اسخ مؤثر

                                                           
 1. Kanji 
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 دیود  بوا  را سوازمانی  هواي تعوالی   مدل هاي بزرگ شریخ ریزان برنامه یه اسخ این دمینگ و بالدریج

 از بسویاري  چوه  اگر رو، این از .اند یرده طراحی جوایز منظور دریافخ به مودشان، ماص تجاري و

سوازمانی   هواي تعوالی   مدل یارگیري با به مودارزیابی ةوسیل به بهبود عملکردشان در ا سعیه سازمان

 Williams et)آمده اسوخ   وجود به اجرا این سبب به هایی نارضایتی ها آن از بسیاري در لیکن دارند،

al., 2006, pp.1287-1300.) 

 یشوور  بوه  یشووري  از EFQMمعیارهاي  وزن یه نشان دادهمکاران  و اسکیلدسننتایج مطالعة 

الزم را  ثبوا   و شوته اند مطابقخ مدل با افتد ها اتیاس می شریخ در عمل در آنچه و یند فرس می دیير

 طوور  بوه  1002 سوال  در افراد نتایج وزن مثال طور به. یند ها تغییر می طول سال در ها آن وزن و ندارد

 (.Skildsen et al., 2002, pp.22 -28)اسخ  2333-2333هاي  از سال معناداري یمتر

 هواي نماینودة   سوازمان  از شده ريآو جمع اطالعا  مبناي بر (1001) شهمکارانَ و مارورویدیس

 یشوورهاي  هواي فرهنيوی   تیواو   مبناي بر متیاوتی سازمانی هاي تعالی دریافتند سیستم جایزة ملی

توسوط   هواي جدیود   دهوه  در سوازمانی  تعوالی  مودل  توسعة به ماصی گرایش و دارند اروپایی وجود

د وجوود دار  سوازمانی  تعوالی  بوراي  اجتمواعی  و موارجی  هواي تجواري   تشوکل  و احزاي مشاریخ

(Marvroidis et al., 2007.) 

 عوالی شوهر   آمووزش هواي   مؤسسه نیر از یارینان 100موسوي و عربشاهی در پهوهشی روي 

 نتیجوه رسویدند یوه بوین    در نهایخ، به ایون  . امالس و تعالی سازمان را بررسی یردند ةمشهد رابط

 یوه  اسوخ  این مؤید پهوهش این نتایج. اسخ برقرار معنادار مستقیم و رابطة سازمانی تعالی و امالس

 و تعالی یمال براي بسیاري معنوي و مادي آثار آن در سازمان یردن نهادینه و عمل در امالس رعایخ

 .(2، ص2931موسوي و عربشاهی، )آورد  می ارمغان به

تقابول،  مروابوط   اعتمواد، )اجتمواعی   سورمایة  رابطوة  فریوش با هدف بررسوی  دیندار گیوریان و

. انود  معلموان، پهوهشوی انجوام داده    اثربتشوی  و (پاسوتيویی  و اموالس  اي، حرفوه  دانش مشاریخ،

 رابطوة  معلمان و اثربتشی نظر موردهاي  مؤلیه بین سرمایة اجتماعی در داد نشان پهوهشهاي  یافته

 .(211، ص2930یندارفریوش، دگیوریان و )د دار مستقیمی وجود
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 اجتمواعی، ة سرمای بر دولتی بتشهاي  سازمان عملکرد ثیرمت نعنوا با مود پهوهش در شیروانی

 و آموزش به توجه، جویانه مشاریخهاي  فعالیخ میزان سرمایة اجتماعی و بین یه رسید نتیجه این به

 پاستيویی قابلیخ و اجتماعی مسئولیخ، ساالرانه غیردیوان و منعطف سامتار، یارینان توانمندسازي

 .(2932شیروانی، )د دار وجود رابطه

 آزاد دانشوياه  واحودهاي  یارشناسان و مدیرانزمردیان و رستمی روي  میدانی تحقیقهاي  یافته

 عامول  سوازمانی،  سوامتار  عامول  سوازمانی،  فرهنوگ  عامول  سورمایة اجتمواعی و  داد  نشان میاسال

 داريامعنو  ةرابطو  هسوتند،  دانش مدیریخ آمادگی متغیرهاي از یه تغییر حتواییم عامل و زیرسامخ

 .(19، ص2933زمردیان و رستمی، )د دار وجود

سرمایة اجتمواعی   و فکري ةسرمای نقش تبیین با عنوان مود دیترية رسال در ،(2939)مانی  قلیچ

 بوه  توانود  می یه سازمانی مهمي ها قابلیخ از یکی یه رسد می نتیجه این به سازمان، رقابتی مزیخ در

 دیيور هواي   سوازمان  بوا  مقایسوه  در ها آن براي ویند  بسیار یمك دانش تسهیم و ملق درها  سازمان

 .(91، ص2933زمردیان و رستمی، ) سرمایة اجتماعی اسخ یند، ایجاد پایدار رقابتی مزیخ

 مدل تحقیق

و تلییوق آن بوا نتوایج     هاپیخ و گوشوال ناسرمایة اجتماعی مدل میهومی تحقیق یه برگرفته از مدل 

هاي تحقیوق اسوخ و در    چندگانة اثربتشی اجراي سیستم تعالی سازمانی اسخ، مبناي تعیین فرضیه

 .نشان داده شده اسخ 2شکل 
 

 

 

 

 

 
 

 

 (1931ساخته،  محقق)مدل مفهومي پژوهش . 1شکل 

دین و نظام  ةدر حوز

 مؤلیة سامتاريارزشی
 در نياه علم روز 

مؤلیة و نيرة غربی

 مؤلیة ارتباطی شنامتی

 EFQMاثربتشی  سرمایة اجتماعی

 نتایج اصلی

 نیعان نتایج ذي

 نتایج یارینان

 نتایج جامعه

 نتایج فرایندها
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 هاي تحقیق فرضیه

 :اند از مدل میهومی پهوهش عبار  براساسهاي تحقیق  فرضیه

 فرضیة اصلی 

ارتبواط معنوادار    EFQMبین سرمایة اجتماعی سازمانی و اثربتشی اجراي سیستم تعوالی سوازمانی   

 .وجود دارد

 هاي فرعی  فرضیه

هاي اثربتشی تعالی سوازمانی،   هاي سرمایة اجتماعی و مؤلیه با توجه به تعداد زیاد روابط بین مؤلیه

 :بیان شده اسخ طور مالصه هاي فرعی تحقیق به فرضیه

هاي اثربتشی اجراي تعالی سوازمانی    بین مؤلیة سامتاري سرمایة اجتماعی سازمانی و مؤلیه 

EFQM (  شامل نتایج یارینان، نتایج جامعه، نتایج ذینیعان، نتایج فرایندهاي داملی و نتوایج

 . رابطة معنادار وجود دارد( اصلی عملکرد

هاي اثربتشی اجراي تعوالی سوازمانی    زمانی و مؤلیهاي سرمایة اجتماعی سا بین مؤلیة رابطه 

EFQM (  شامل نتایج یارینان، نتایج جامعه، نتایج ذینیعان، نتایج فرایندهاي داملی و نتوایج

 . رابطة معنادار وجود دارد( اصلی عملکرد

هاي اثربتشی اجراي تعوالی سوازمانی    بین مؤلیة شنامتی سرمایة اجتماعی سازمانی و مؤلیه 

EFQM (امل نتایج یارینان، نتایج جامعه، نتایج ذینیعان، نتایج فرایندهاي داملی و نتوایج  ش

 . رابطة معنادار وجود دارد( اصلی عملکرد

 يریگ نمونهجامعة آماري، نمونه و روش 

جهوخ  . نیر یارینان رسمی شریخ توزیع بورس اسوتان قوم اسوخ     130جامعة آماري این پهوهش، 

با توجه به اینکه این فرمول نسبخ متغیور یییوی   . یار گرفته شد ن بهتعیین حجم نمونه فرمول یویرا

در نظر گرفته شد تا تعوداد حاصول بیشوینه     9/0گیرد، براي افزایش حجم نمونه نسبخ  یار می را به

 . شود
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130N=  ,9/0P= ,31 /2Z=  ,03/0 d= 

  

  2     
1

    2  1    2    
1
 

 

بوا توجوه بوه احتموال عودم      . بوه دسوخ آمود    =11nنیواز   ، تعداد موورد شدهفرمول یاد براساس

پرسشنامه تکمیل  30 پرسشنامه توزیع شد یه با همکاري باالیی، 30ها،  پاستيویی برمی آزمودنی

 . شدداده و عود  

 ابزار تحقیق

بوا  اسخ یه شامل پرسشنامة استاندارد سرمایة اجتماعی مقیموی   پرسشی 93ابزار تحقیق پرسشنامة 

. اسوخ  پرسوش  23بوا   EFQMسامتة اثربتشی اجراي تعالی سازمانی  سؤال و پرسشنامة محقق 10

توضیح آنکه اثربتشوی اجوراي   . مقیمی اسخ پرسشی اي شش پرسشنامه براساساین پرسشنامه نیز 

نتوایج یارینوان، نتوایج    ، شوامل  EFQMنتوایج در مودل   . تعالی به تغییر در نتایج مدل بسوتيی دارد 

ترین تیاو  مدل  از طرفی، مهم. ، نتایج مشتریان، نتایج جامعه و نتایج اصلی عملکرد اسخنیعان ذي

بنوابراین،  . ، فرایند محوري مدل تعالی اسوخ TQMهاي  و سایر مدل ISOهاي  با مدل EFQMتعالی 

به منظور سنجش اثربتشی اجراي تعوالی، پونج محوور اصولی نتوایج و همچنوین تغییور در فراینود         

 .عنوان نتایج اثربتشی اجراي مدل در نظر گرفته شد ا  سازمان، بهمحوري عملی

یوار   بار بررسی شد و در نهایخ، پس از تمییود اسوتادان بوه    ها چندین هاي پرسشنامه روایی گویه

هاي تحقیق ضریب آلیاي یرونباخ محاسبه شود   همچنین، براي سنجش پایایی پرسشنامه. گرفته شد

بوه   310/0و براي پرسشنامة اثربتشوی تعوالی   311/0رمایة اجتماعی یه مقدار آن براي پرسشنامة س

 .دهندة پایایی باالي دو پرسشنامه اسخ دسخ آمد یه نشان

 ها تحلیل توصیفی داده

هوا را موردان تشوکیل     از آن( نیر 19)درصد  30ها را زنان و حدود  از آزمودنی( نیر 21)درصد  10
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 1)مودیر   9. مجردنود ( درصود  29)نیور   29متمهول و  ( ددرصو  19)هوا   نیر از آزمودنی 11. اند داده

( درصود  11)یارشوناس و یارمنود    90و( درصود  90)رئیس اداره و یارشناس مسئول  19، (درصد

 11)نیور   99دیوللم و یمتور،    مودرک فووس  ( درصود  11)هوا   نیر آن 23. ها را تشکیل دادند آزمودنی

درصد  10سال،  20درصد زیر  12. اشتندارشد د یارشناسی( درصد 20)نیر  3یارشناسی و ( درصد

بوودن میوانيین    دهنودة جووان   سال سابقة یار دارند یه نشان 10درصد باالي  3سال و  10تا  20بین

 .سنی سازمان اسخ

 آزمون همبستگی متغیرها 

هاي سرمایة اجتمواعی و اثربتشوی تعوالی آزموون همبسوتيی       در ابتدا براي تعیین ارتباط بین مؤلیه

 . هاي تحقیق را تمیید یرد نتایج، فرضیه. یار گرفته شد اسلیرمن به
 

 نتایج آزمون همبستگي . 2جدول 

 سرمایة اجتماعی

 اثربخشی تعالی 
 سرمایة اجتماعی مؤلفة شناختی ای مؤلفة رابطه مؤلفة ساختاری

 919/0 919/0 131/0 191/0 نتایج فرایندها

 133/0 900/0 193/0 129/0 نتایج جامعه

 111/0 121/0 192/0 119/0 ریناننتایج یا

 911/0 910/0 919/0 193/0 نتایج اصلی

 931/0 939/0 911/0 111/0 نیعان نتایج ذي

 911/0 990/0 999/0 131/0 اثربتشی تعالی

 در همة موارد 02/0همبستيی معنادار در سطح مطاي 

 . درصد تمیید شد 33هاي تحقیق در سطح اطمینان  نتایج آزمون همبستيی، همة فرضیه براساس

 آزمون رگرسیون خطی

آزموون در دو  . شود یار گرفته می این آزمون براي تعیین رابطة مطی متغیر وابسته و متغیر مستقل به

طوور   هواي آن بوه   مرحله براي تعیین ارتباط بین اثربتشی سیستم تعالی و سرمایة اجتماعی و مؤلیه
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انجام گرفخ و نتوایج نشوان    Stepwiseارگیري روش ی همچنین، آزمون، با به. جداگانه انجام گرفخ

 . شود در رابطة مطی حاضر می« سرمایة شنامتی»هاي سرمایة اجتماعی، فقط  بین مؤلیه از داد
 

 اثربخشي سیستم تعالي و سرمایة اجتماعيبرای بررسي رابطة خطي  ANOVA -آزمون رگرسیون . 9جدول 

 ضریب معناداری F عاتمیانگین مرب آزادی ةدرج مجموع مربعات مدل

 رگرسیون

 مطا

 یل

191/22 

111/11 

913/99 

2 

13 

13 

191/22 

131/0 
111/93 

 
00/0 

این گویواي رابطوة مطوی بوین     بوده و  درصد 9یمتر از ضریب معناداري ، 9 جدول بنابر نتایج

 .متغیرهاسخ
 جتماعياثربخشي سیستم تعالي و سرمایة ابرای بررسي رابطة خطي ضرایب رگرسیون . 1جدول 

 مدل
 ضرایب استانداردشده دنشدهرضرایب استاندا

 ضرایب معناداری مقدار تی
B Std.Error Beta 

 مقدار ثابخ

 مؤلیة سرمایة شنامتی

913/2 

991/0 

901/0 

039/0 

 

913/0 

911/1 

113/1 

00/0 

00/0 

 :آید مطی زیر به دسخ می ةرابط 1از نتایج جدول 

 991/0 ×مؤلیة سرمایة شنامتی  + EFQM  =913/2اثربتشی اجراي سیستم تعالی 

، و مقدار ضریب تعیوین برابور   913/0در آزمون برابر با  نتایج نشان داد مقدار ضریب همبستيی

درصد اثربتشوی اجوراي سیسوتم تعوالی توسوط       99توان گیخ حدود  در نتیجه می. اسخ 991/0با 

ایج بوراي رابطوة مطوی بوین سورمایة      در اداموه، نتو  . یابود  مؤلیة شنامتی سرمایة اجتماعی تحقق می

 .اسخ شده بیان EFQMاجتماعی و اثربتشی اجراي 
 

  EFQMبرای بررسي رابطة خطي بین سرمایة اجتماعي و اثربخشي اجرای  ANOVA –آزمون رگرسیون . 5جدول 

 ضریب معناداری F میانگین مربعات آزادی ةدرج مجموع مربعات مدل

 رگرسیون

 مطا

 یل

331/22 

119/12 

913/99 

2 

13 

13 

331/22 

111/0 
391/11 

 
00/0 
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مطوی بوین    ةرابطو درصد اسخ یعنوی   9یمتر از  ضریب معناداري ،ANOVAنتایج جدول  بنابر

 :یار گرفته شده اسخ به 1جدول  رابطة مطیبراي تعیین ضرایب . وجود دارد هامتغیر
 

 EFQM اثربخشي اجرای  برای بررسي رابطة خطي بین سرمایة اجتماعي وضرایب رگرسیون . 6جدول 

 مدل
 ضرایب استانداردشده دنشدهرضرایب استاندا

 ضریب معناداری مقدار تی

B Std.Error Beta 

 مقدار ثابخ

 اجتماعی ةسرمای

291/2 

933/0 

919/0 

032/0 

 

939/0 

912/9 

919/1 

002/0 

000/0 

 :دهد را به دسخ میمطی زیر  ةرابط 1جدول 

 933/0 ×سرمایة اجتماعی  + EFQM  =291/2اثربتشی اجراي سیستم تعالی 

 99دهد سورمایة اجتمواعی حودود     آمد یه نشان می به دسخ 999/0ضریب تعیین مدل برابر با 

 .شود توسط متغیر سرمایة اجتماعی تبیین میEFQM درصد تغییرا  اثربتشی اجراي سیستم تعالی 

 بندي فریدمن  زمون رتبهآ

. شوود  یوار گرفتوه موی    ها بوه  ین رتبة اهمیخ متغیرها نزد آزمودنیبندي فریدمن براي تعی آزمون رتبه

طور جداگانوه   هاي سرمایة اجتماعی و اثربتشی اجراي سیستم تعالی به مؤلیهبندي  آزمون براي رتبه

اي  ها مؤلیه سرمایة رابطوه  دهد از نظر آزمودنی نشان می 1در جدول  آزمون ة ایننتیج. انجام گرفخ

 .ترین رتبه را دارد مایة سامتاري پایینباالترین و مؤلیة سر
 

 اجتماعي های سرمایة بندی مؤلفه آزمون فریدمن برای رتبه. 7جدول 

 رتبه میانگین رتبة آزمون سرمایة اجتماعی یها مؤلفه

 2 9211/9 29/1 اي سرمایة رابطه

 1 1390/9 03/1 سرمایة شنامتی

 9 9112/9 11/2 سرمایة سامتاري

دهندگان، نتایج اصلی و فرایندهاي عملیاتی بیشترین امتیاز رتبه  از نظر پاسخ دده نشان مینتایج 

 .نیعان یمترین امتیاز رتبه را دارد و نتایج ذي
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 EFQMهای اثربخشي اجرای  مؤلفه بندی آزمون فریدمن برای رتبه. 8جدول 

 رتبه میانگین رتبة آزمون های اثربخشی تعالی مؤلفه

 2 9019/9 13/9 نتایج اصلی

 1 1900/9 23/9 نتایج فرایندها

 9 1900/9 09/9 نتایج جامعه

 1 1211/9 39/1 نتایج یارینان

 9 0393/9 99/1 نیعان ي نتایج ذ

 بحث و نتیجه 

، نیواز   EFQMاجراي مدل براساساین پهوهش در پی این بود یه نشان دهد براي سرآمدي سازمان 

هواي تحقیوق    یافتوه . آورد ماعی آن را به وجوود موی  هاي ارتباطی اسخ یه سرمایة اجت به زیرسامخ

و زمردیان و رستمی ( 2933)زاده ثمرین  هاي دیير از جمله مقیمی و حسن حاضر با نتایج پهوهش

، همبسوتيی  EFQMیند دستیابی به نتوایج موورد نظور از اجوراي      مطابقخ دارد و تمیید می( 2933)

 . آن دارد هاي مثبخ و معنادار با سرمایة اجتماعی و مؤلیه

سرمایة اجتماعی به پیونودها و ارتباطوا    . از لحاظ نظري نیز این نتایج قابل فرض و اثبا  بود

ینود یوه بوا ملوق اعتمواد متقابول،        منبعی باارزش اشاره موی  عنوان بهمیان اعااي شبکه یا سازمان 

دما  و نیعان سازمان، ییییوخ بواالي مو    سازي موجب رضایتمندي ذي مشاریخ، هنجارها و شبکه

طور اثربتش و در نتیجه، دستیابی سازمان به سرآمدي و تعالی در عرضة مودما    تحقق اهداف به

هواي بیرونوی ماننود     اساس مدیریخ ییییخ، ارتباطوا  درون سوازمان و همچنوین، گوروه    . شود  می

سرمایة اجتمواعی نیوز بهتورین شوامص ییییوخ و      (. Yang, 2009)ینندگان اسخ  مشتریان و تممین

 . خ این ارتباطا  اسخیمی

دهود ایون    هاي تعالی نشان موی  گرفته با موضوك اثربتشی اجراي مدل هاي انجام برمی پهوهش

 ;Skildsen et al., 2002, pp.22-28 Marvroidis et al., 2007)فرهنوگ هوور یشووور  موضووك بووا  

Williams et al., 2006, pp.1287-1300; )( 19، ص2933زمردیوان و رسوتمی،   ) و فرهنگ سازمانی

از این نظور  . ها اسخ هاي مهم در فرهنگ، اعتماد و ارتباط افراد و گروه ارتباط دارد و یکی از مؤلیه
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یند یه سرمایة اجتمواعی در هور سوازمان و هور یشوور بور اجوراي         هاي پهوهش نیز تمیید می یافته

 .گذارد ها تمثیر می هاي تعالی و سرآمدي سازمان مدل

درصود تغییورا  اثربتشوی اجوراي تعوالی توسوط        99ان داد حدود نتایج آزمون رگرسیون نش

هاي سرمایة اجتماعی نیز مؤلیة شونامتی در رابطوة    در بین مؤلیه. سرمایة اجتماعی قابل تبیین اسخ

مؤلیوة شونامتی تمییود بور اشوترایا  و اهوداف       . شود حاضر می EFQMبینی اثربتشی  مطی پیش

سرمایة اجتماعی بازتابی از تعهد و دفاك اعااي سوازمان   همچنین، این مؤلیة. یند مشترک گروه می

تووان   در نتیجه در تحلیل ایون یافتوه موی   (. 211، ص2939هرندي، )از هدف و رسالخ مود اسخ 

دهنودگان، تعهود بوه تعوالی سوازمان در اجوراي        گیخ یه در سوازمان موورد نظور و از نظور پاسوخ     

باطی الزم را براي تحقق اهداف برناموه فوراهم   ها و بسترهاي ارت تواند زیرسامخ می  EFQMبرنامة

همچنین، بعد شنامتی سرمایة اجتماعی، به میزان . یرده و اثربتشی اجراي مدل تعالی را محقق یند

هواي   بدیهی اسخ یه هرچه میوزان اشوترایا  و روایوخ   . یند اشترایا  افراد درون شبکه اشاره می

اي یوه یکدسوتی و    یشتر باشد، اجراي هور برناموه  مشترک یارینان از نمادها و موضوعا  سازمان ب

 .تر مواهد بود تر و موفقطلبد، اثربتش انسجام سازمانی باالتري را می

نتایج آزمون فریدمن نشان داد در سازمان موورد پوهوهش بعود ارتبواطی سورمایة اجتمواعی در       

د بیشتر موورد توجوه   سازمان سطح مناسبی قرار دارد، اما تقویخ بعد سامتاري سرمایة اجتماعی بای

نیعان و نتوایج   ، شریخ باید به ارتقاي نتایج ذيEFQMهمچنین، در تحقق اهداف برنامة . قرارگیرد

هاي توزیع بورس در   با توجه به اینکه شرایط نقدینيی در شریخ. بیشتري داشته باشد یارینان توجه

شکال  متعوددي را بوراي   هاي امیر منتهی به اجراي پهوهش، مناسب نبوده اسخ و این امر م سال

ها ایجاد یرده اسخ، باید ارتباط با پیمانکواران و مشواوران بوراي     پیمانکاران و مشاوران این شریخ

هواي پیمانکوار و مشواور، بوازوان      با درنظرگرفتن اینکه شوریخ . همراهی در این شرایط بیشتر شود

ور  بهبوود نتوایج یارینوان    دهندة ضر همچنین، نتایج نشان. هاي توزیع برس هستند اجرایی شریخ

شریخ اسخ، بهبود ارتباط سازمان با نیروي انسانی درونی و بیرونی الزم اسخ و به تعالی سوازمان  

 .یمك شایانی مواهد یرد
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هاي سرمایة اجتماعی در تحقوق هموة نتوایج مودل      نتایج آزمون همبستيی، همة مؤلیه براساس

اي براي افزایش سرمایة اجتمواعی   امتاري و رابطههاي س افزایش سطح مؤلیة سرمایه. تعالی مؤثرند

نیعان و نتایج یارینان، باید مورد تمییود   و ارتقاي مؤلیة شنامتی به دلیل تمثیر بیشتر آن بر نتایج ذي

 . سازمان قرار گیرد

. نیعان اسخ اي و شنامتی با نتایج ذي هاي رابطه دهندة ارتباط قوي مؤلیه آزمون همبستيی نشان

ترین بعد مؤلیة ارتبواطی و تمییود بور اشوترایا  و اهوداف یکسوان بوا         مهم عنوان بهماد تقویخ اعت

هاي مهم مؤلیة شنامتی اسخ، از راهکارهاي تقویخ نتوایج ذینیعوان و ارتقواي     نیعان یه از جنبه ذي

 . اسخ EFQMسطح اثربتشی اجراي مدل 

وهش، همبسوتيی بواالیی بوا    هاي پوه  یافته براساسنتایج فرایندها و عملیا  درونی شریخ نیز 

فرایندگرایی و درنوردیودن مرزهواي واحودهاي    . ویهه مؤلیة شنامتی آن دارد سرمایة اجتماعی و به

هاي دیير نیز حوایی   هاي برمی پهوهش یافته. هاي تعالی اسخ اي از اهداف مورد تمیید مدل وظییه

 و منعطوف  سوامتار ، یانوه جو مشواریخ هواي   فعالیوخ  میوزان  سرمایة اجتماعی و بیناز آن اسخ یه 

(. 2939شیروانی، )دهد، ارتباط مناسبی وجود دارد  محوري را یاهش می یه وظییه ساالرانه غیردیوان

ها باید بر اهداف نهایی مشترک و  یردن مرزهاي بین واحدها و فرایندمحوري، سازمان براي یمرنگ

توري   ر سوازمان از سوطح مناسوب   با توجه به اینکوه بعود ارتبواطی نیوز د    . محوري تمیید ینند نتیجه

هواي اصولی    اي براي آگاهی یارینوان از اشوترایا  و ممموریوخ    برموردار اسخ، تنها داشتن برنامه

 . تواند اثربتشی فرایندمحوري را در پی داشته باشد سازمان می

 پیشنهادها 

 :ترین پیشنهادهاي این تحقیق به شرح زیر اسخ مهم

رسانی صحیح  نان از طریق برقراري ارتباطا  باز و شیاف، اطالكایجاد اعتماد باالتر بین یاری -

گوویی   و انتشار امبار موي و بد سازمان، مالقا  مستمر یارینان با مدیران ارشود و پاسوخ  

 .صریح و شیاف مدیران ارشد

هواي   افزایش مشاریخ یارینان براي ارتقاي سطح نتوایج یارینوان از طریوق تقویوخ هنجوار      -
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بتشی به یارینان، و تحریك و انيیزش یارینوان   وربودن و هویخ و بهرهاحساس مییدبودن 

هاي  هاي گوناگون به منظور توسعة شبکه سازمان براي مشاریخ بیشتر در جلسا  و مراسم

 . اجتماعی سازمان

هاي آموزشی براي مدیران براي آشنایی با اهمیخ میهووم سورمایة اجتمواعی و     برگزاري دوره -

هاي سرمایة اجتماعی سوازمان در سیسوتم ارزیوابی عملکورد مودیران و       یارگیري شامصه به

تشویق مدیرانی یه سرمایة اجتماعی در مجموعة تحخ مودیریخ ایشوان از سوطح بواالتري     

 . برموردار اسخ

ویهه پیمانکاران و مشاوران یوه باعو     نیعان به دادن ارزیابی عملکرد رودررو با همة ذي انجام -

 . نیعان مواهد شد اعتماد بین سازمان و ذيایجاد فااي تیاهم و 

تسهیل فرایندمحوري با تمریز بر یاهش مرزهاي بین واحدها از طریق تمیید بر اهداف اصلی  -

هاي آموزشی براي مناصب مدیریتی و سرپرستی و آشونایی ایشوان    سازمان و برگزاري دوره

 .گرایی با میهوم نتیجه
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