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 سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان بررسی ارتقاء

  )های ستادی شهرداری تهران سازمان: ی موردی نمونه(

  2آبادی ، حوریه فیض1سید علی اکبر احمدی

  
این پژوهش به بررسی تأثیر سـرمایه اجتمـاعی بـر بهبـود عملکـرد سـازمان در شـهرداری        : چکیده

ها از  اجتماعی و بهبود عملکرد سازمان و توصیف متغیرهای آنبررسی رابطه بین سرمایه . پردازد می
در راستای مطالعات اکتشافی به برخی از کارهای انجام شده   .است پژوهشمبانی نظری، هدف این 

هـا   شـناختی آن  سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد سازمان اشاره و به رویکردهای جامعـه  ی در زمینه
بهبـود عملکـرد رابطـه و     پژوهش این است که بـین سـرمایه اجتمـاعی و   پرداخته شد، فرض اساسی 

براساس هدف،  این پژوهش. گذارند متغیرهای سرمایه اجتماعی بر متغیرهای بهبود سازمان تأثیر می
توصـیفی، غیـر آزمایشـی     هـای  پـژوهش ها از نوع  بنیادی و از نظر گردآوری داده های پژوهشجزء 
  . است
اعتمـاد افـراد بـا بهبـود عملکـرد رابطـه مسـتقیم و         ،دهد نشان می پژوهشاین  دست آمده از هنتایج ب

های رسمی با بهبود عملکـرد رابطـه غیـر مسـتقیم دارد و هنجارهـای عمـل بـا بهبـود          همچنین شبکه
بهبود عملکرد افـراد حـد    میزان سرمایه اجتماعی و. عملکرد هیچ رابطه مستقیم یا غیر مستقیم ندارد

   .سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد افراد رابطه مستقیم وجود دارد و بین استمتوسط 
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  مقدمه

اقبـال فـراوان    آفرین و مـورد  توفیق یشناسانه دارد، اهرم جامعه ای ریشه سرمایه اجتماعی که
جامعـه   گکـه متناسـب بـا فرهنـ     داردفراوانـی  های  لفهؤسرمایه اجتماعی ابعاد و م .استنیز 

، ارتباطـات مناسـب بـا دیگـران    ، اعتماد؛ مشارکت در نهادهای مدنی مانندهایی  لفهؤماست، 
احسـاس هویـت جمعـی درایـن زمینـه      ، حیه کـار گروهـی  همکاری و رو، تعهد و مسئولیت

سرمایه اجتماعی اعتماد و قابلیت اعتماد است که خود ارکـانی   مؤلفه ترین مهم. استمدنظر 
   ].10[دارد

هـای فیزیکـی، انسـانی و اقتصـادی نـوع دیگـری از        بر سـرمایه  در جوامع امروزی عالوه
 ی میـزان و نحـوه  . شـود  گیـرد کـه سـرمایه اجتمـاعی نامیـده مـی       سرمایه مورد بحث قرار می

تـرین   از مهـم  ،کننـد  آن سرمایه اجتماعی یاد مـی تعامالت کنشکران اجتماعی که امروزه از 
  .]7[استشناسان  موضوعات مورد بررسی جامعه

وری سرمایه انسانی و فیزیکـی و راهـی بـرای     بهره ســرمایه اجتماعی، بستر مناسبی برای
مـدیران وکسـانی کـه بتواننـد در     . شـود  قلمـداد مـی  و بهبود عملکرد سازمان نیل به موفقیت 

اجتمــاعی ایجــاد کننــد، راه کامیــابی شــغلی و ســازمانی خــود را همــوار  ســازمان، ســرمایه 
هایی دارد که  کارگیری سرمایه اجتماعی درسطح سازمانی مزایا و ابعاد و مؤلفه به. سازند می

  .متناسب با فرهنگ جامعه است
 سرمایه اجتماعی حاصل انباشت منابع بالقوه و بالفعلی است کـه در  توان گفت، حال می 
و بیش نهادینه شده در بـین افـرادی کـه بـا عضـویت در یـک        با دوام از روابط کم ای شبکه

  ]. 6[یابد روابط میان افراد تجسم می در گروه ایجاد می شود و
مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است و شناسـایی آن   هعمدطور  بهسرمایه اجتماعی  
کشورها و چه در سـطح مـدیریت    سرمایه چه در سطح مدیریت کالن توسعه یعنوان نوع به

اجتمـاعی ایجـاد و    ـ  هـای اقتصـادی   تواند شناخت جدی را از سیستم ها می ها و بنگاه سازمان
  . ها یاری کند مدیران را در هدایت بهتر سیستم

. در عمـل اسـت   پـژوهش هـای اجتمـاعی و    فعالیـت  ای در ای حرفه زمینه، بهبود سازمان 
ایجـاد  . گیـرد  پایـان را در بـر مـی    هایی با تحوالت بـی  لیتطیف وسیعی ازفعا، بهبود سازمان

هـایی از بهبـود    سازی شغل مثـال  تحوالت ساختاری و غنی، تیمی با عضویت مدیریت ارشد
  ]. 8[ روند شمار می عملکرد سازمان به
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بهبود و ، مند دانش رفتاری درتحول سازمان از پیش طراحی شده کاربرد نظام، بهبود سازمان 

 .ساختارها و فرآیندی است که به اثر بخشی سازمان مینجامد، مجدد راهبردهاتقویت 
نیـروی عظـیم   ، هـا در سـایه توجـه بـه سـرمایه اجتمـاعی       بهبود مستمر عملکـرد سـازمان  

ایجـاد   توانـد پشـتیبان برنامـه رشـد و توسـعه و      کند کـه ایـن نیروهـا مـی     افزایی ایجاد می هم
بسـیاری را در ایـن    سسات تـالش ؤها و م سازمان، اه دولت. سازمانی شود های تعالی فرصت

 .]22[ کنند مورد اعمال می
تعامــل اجتمــاعی  ؛هــای اعتمــاد متقابــل حاصــل پدیــده تــوان اجتمــاعی را مــی  ســرمایه 

احسـاس وجـود تصـویری     ؛هویـت جمعـی و گروهـی    احساس ؛های اجتماعی گروه؛متقابل
   ].17[دانستاجتماعی  کار گروهی در یک سیستم ؛مشترک از آینده

تسـهیل ارتباطـات انسـانی     آن ای اسـت کـه نقـش    رشـته  سرمایه اجتماعی، موضوعی بین
بورکراتیـک در   بست رسیدن نظم سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیمی است که با به بن. است

کـرده  خـود جلـب    ساماندهی امور اجتماعی توجه صاحبنظران و اندیشمندان اجتماعی را به
  ].5[است
کنند و خود را نیازمند حضور در عرصه ملی و  که برای بقا تالش می تا زمانی ها سازمان 

ایـن اصـل   . فعالیـت خـود قـرار دهنـد     ی باید اصل بهبود مستمر را سرلوحه، دانند جهانی می
   ].18[پذیر باشد که زمینه دستیابی به ارتقاء سرمایه اجتماعی امکان مگر این، شود حاصل نمی

باید متغیرهای  است،ها  نیاز اساسی آن بهبود عملکرد سازمان توسعه که پیش بنابراین برای رشد و 
   ].9[برداری قرار گیرد سرمایه اجتماعی شناخته شود و به بهترین نحو ممکن مورد بهره

 ضرورت انجام پژوهش
اهمیت پرداختن به موضوع سرمایه اجتماعی معرفی مفاهیم و موضوعات نقش کاربردی آن 

 درونهـا،   سـازمان  واع آن است و این امر کـه وجـود سـرمایه اجتمـاعی میـان     توسعه و ان در
اجتمـاعی و  ، ی را بـر توسـعه اقتصـادی   مـؤثر توانـد عملکـرد    مـی  ها سازمان و بین ها سازمان

  ]21[فرهنگی به همراه داشته باشد
های اجتماعی است که توجه به این متغیرها موجب ارتقای سطح  هنجارهایی در سیستم 

های تبـادالت و ارتباطـات    ده و باعث پایین آمدن سطح هزینهشاعضای آن جامعه  همکاری
 ].1[خواهیم بود شود و به تبعیت از آن شاهد بهبود عملکرد سازمان می
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بلکـه  ، صورت فیزیکـی وجـود نـدارد    ها به سرمایه اجتماعی بر خالف سایر سرمایه چون

از طـرف دیگـر توجـه بـه آن     هنجارهـای گروهـی و اجتمـاعی اسـت و      حاصل تعـامالت و 
هـای عملیـاتی    جامعه و نیز هزینه ی های اداره تواند موجب پایین آمدن جدی سطح هزینه می

 ].4[دشو این امر به بهبود عملکرد سازمان منجر می نهایتدرشود که  سازمانی می
 تأثیراست سرمایه اجتماعی مدنی میزان انباشت سرمایه انسانی را تحت  گفتنیهمچنین  

می دهد و انسجام اجتماعی برای ایجاد اعتماد در جهت انجام اصالحات اجرایی بسـیار   رارق
   ].16[است مهم

 های اصلی پژوهش سؤال
این است که آیا ارتقاء سرمایه اجتمـاعی بـر بهبـود علمکـرد سـازمان       پژوهشال اساسی ؤس

  :های پژوهش عبارتند از گذارد؟ سایر سؤال تأثیر می
  قابل افراد و بهبود عملکرد سازمان رابطه وجود دارد؟آیا بین اعتماد مت .1
  آیا بین هنجارهای عمل افراد و بهبود عملکرد سازمان رابطه وجود دارد؟ .2
  های رسمی و بهبود عملکرد سازمان رابطه وجود دارد؟ آیا بین شبکه .3

  ی پژوهش  پیشینه 
فـان از دانشـگاه   ای توسـط هـانی    ، در مقالـه 1916اصطالح سـرمایه اجتمـاعی قبـل از سـال      

مـرگ و  : امـا، نخسـتین بـار در اثـر کالسـیک جـین جـاکوب       . ویرجینیای غربی مطرح شـد 
  ].12[رفته است کار به) 1961(زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی 

شناس، اصـطالح سـرمایه اجتمـاعی     جامعه گلن لوری اقتصاددان نیز همچون ایوان الیت
در دهـه  . کـار بـرد   صـادی درون شـهری بـه   برای توصیف مشکل توسعه اقت 1970را در دهه 

 شده استتری استقبال  شناس در معنای وسیع ، این اصطالح توسط جیمز کلمن جامعه1980
مـورد   و رابرت پوتنام دانشمند علوم سیاسی، نفر دومی بود کـه بحثـی قـوی و پرشـور را در    

  .]15[نگیختسرمایه اجتماعی و جامعه مدنی هم در ایتالیا و هم در ایاالت متحده برا
کـاربرد ایـن مفهـوم    . طوالنی زیادی نـدارد  ی سرمایه اجتماعی مفهومی است که پیشینه

ویـژه در   هبـ  ـ   و مقـاالت دانشگاهـــی   هـا  نامـه  پایـان بـه ایـن سـو در     1990تدریج از دهـه   به
با کارهای افرادی چون جیمـز کلمـن،    ـشناسی، اقتصاد، سیاست و آموزش   های جامعه رشته

  ].19[پیربوردیو، رابرت پاتنام و فرانسیس فوکویاما افزایش یافته است
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  قلمرو پژوهش

آن بـر بهبـود    تأثیربررسی ارتقاء سرمایه اجتماعی و  این پژوهش، :قلمرو موضوعی پژوهش
  . استعملکرد سازمان 

  .است انجام شدهدر واحدهای ستادی شهرداری تهران  پژوهشاین  :قلمرو مکانی پژوهش

  هدف پژوهش 
 ی مطالعـه ( بهبـود سـازمان    سـرمایه اجتمـاعی بـر    ارتقـاء  تأثیرپژوهش بررسی هدف اساسی 

   :اهداف دیگر این پژوهش عبارتند از .است) شهرداری تهران: موردی
نظـر   ه بـه بنیادی در شهرداری تهـران در راسـتای بهبـود سـازمان کـ      پژوهشانجام  .1

 .له پرداخته شده استئرسد کمتر به این مس می
 یبهبود سازمان و معرفی اندیشمندان بحث در مورد سرمایه اجتماعی و رابطه آن با .2

 .اند به آن پرداختهکه 

  های پژوهش  فرضیه
رابطـه   بهبـود عملکـرد سـازمان    عی وافرض اساسی پژوهش این است که بین سرمایه اجتم 

ــر متغیرهــای    ــود عملکــرد ســازمان وجــود دارد و متغیرهــای ســرمایه اجتمــاعی ب ــأثیر بهب  ت
  . گذارند می

  .ی منتخب رابطه وجود دارد بین هنجار اعتماد و بهبود سازمان در سه اداره :فرضیه اول
  .های رسمی افراد و بهبود سازمان رابطه وجود دارد بین شبکه :فرضیه دوم
ی ستادی منتخـب رابطـه    جارهای عمل افراد و بهبود سازمان در سه ادارهبین هن: فرضیه سوم
  .وجود دارد

  مبانی نظری پژوهش 

  سرمایه اجتماعی 
ی سـرمایه اجتمـاعی الگـوی رابـرت      الگوی استفاده شده در این پژوهش در رابطـه بـا واژه   

  :پاتنام است
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هنجارها ، ها ، شبکهاجتماعیهای زندگی  منظور از سرمایه اجتماعی آن دسته از ویژگی«

تر اهداف مشـترک  مؤثرای  سازد تا به شیوه و اعتماد است که مشارکت کنندگان را قادر می
  .»دنکنخود را تعقیب 

 بهبود سازمان 
   :است الگوی بکهارد در رابطه با واژه بهبود سازمان پژوهشاین  الگوی استفاده شده در

در ، تحت حمایت مدیران عـالی سـازمان   است ریزی شده بهبود سازمان کوششی برنامه«
  ].9[»از علوم رفتاری استفادهافزایش کارایی و اثر بخشی و با  ، برایسراسر سازمان

  روش انجام پژوهش 
بنیادی محسوب شـده و از نظـر گـردآوری     های پژوهشبراساس هدف، جزء این پژوهش  

آوری اطالعات مربـوط   برای جمع. توصیفی، غیر آزمایشی است های پژوهشها از نوع  داده
هـای   هـای اینترنتـی و بررسـی پرسشـنامه     ای و شـبکه  به ادبیـات موضـوع، از روش کتابخانـه   

  .شدخواهد و صاحبنظران نیز مشورت  ستاداناستاندارد، با ا
رمایه سـ ن برای بررسی رابطه بـی  ها از آمار توصیفی و در پایان برای تحلیل توصیفی داده

پیرسـون، میـانگین و   ، از تحلیل مسیر، ضـریب همبسـتگی  بهبود عملکرد سازمان اجتماعی و 
 ]. 11[شود میاستفاده  t آزمون

  روایی و پایایی ابزار مطالعه 

  گیری یا روایی پرسشنامه  تعیین اعتبار اندازه
االتی کـه  ؤاز س بر استفاده عالوه، پرسشنامهبرای اطمینان از روایی محتوای  پژوهشاین  در

ها  و از آن شدهمدیریت نیز نظر سنجی  اندااز است، های استاندارد استخراج شده از پرسشنامه
منـدرج در   های لاؤخواسته شده است درخصوص سنجش متغیرهای مورد بررسی توسط س

پیشـنهاد   اندااصـطالحاتی کـه توسـط اسـت     نهایی ی در تنظیم پرسشنامه. ددهنپرسشنامه نظر 
  .شده است نظر گرفته در ،شده
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  محاسبه پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ

ی  نفـر از افـراد جامعـه    20عدد پرسشنامه تکثیـر شـد و دراختیـار     20بنابراین، ابتدا به تعداد  
 SPSSافـزار   از ضریب آلفای کرونباخ و از طریـق نـرم   سپس با استفاده. آماری قرار گرفت
 ]. 13[حاسبه شده استاعتبار پرسشنامه م

  بهبود سازمانتحلیل مسیر رابطه بین متغیرهای سرمایه اجتماعی و 
فرض خطی بودن وفـرض همگنـی    فرض نرمال بودن و ،اجرا شود قبل از آنکه تحلیل مسیر

  .اند شدهمقادیر پرت بررسی  ها بررسی شده و واریانس
متغیرهـا  ، مسـیر ضـروری اسـت    قبل از شرح ترسیم نمودار اولیـه تحلیـل   :نامگذاری متغیرها
 .)1جدول ( صورت زیر نامگذاری شوند درتحلیل مسیر به

  در تحلیل مسیر پژوهشنامگذاری متغیرهای . 1جدول 
  متغیرها   

 
  
  
  

 متغیرهای مستقل

gender جنسیت  
marry هلأوضعیت ت  
educat سطح تحصیالت  

destcoun محل اخذ مدرک  
experien سابقه کار  
employ وضعیت استخدام  

trust اعتماد  
fent های رسمی شبکه  

actnorm هنجارهای عمل  
  بهبود سازمان improve متغیرهای وابسته

 
جنسـیت؛ وضـعیت تأهـل؛ سـطح     (منظور بررسی رابطـه بـین متغیرهـای مسـتقل مـدل       به 

هـای رسـمی و    تحصیالت؛ محل اخذ مدرک؛ سابقه کار؛ وضعیت استخدام؛ اعتماد؛ شـبکه 
ابتدا باید رابطـه تمـام متغیرهـای مسـتقل بـا      ) بهبود سازمان(با متغیر وابسته ) هنجارهای عمل
ی اول متغیرهـای مسـتقلی را کـه     صورت مستقیم بررسی شـود، تـا در مرحلـه    متغیر وابسته به

  .رابطه مستقیم با بهبود سازمان دارند، مشخص شوند
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  سیم نمودار اولیه تحلیل مسیر تر
روابـط   tتـوان براسـاس ضـرایب     مـی  »tدل اولیـه تحلیـل مسـیر بـا ضـرایب      مـ « 1 نمودار در

داراست یا ارا بررسی کرد که آیا این رابطه معن) y(با متغیرهای وابسته ) x(متغیرهای مستقل 
رابطـه معنـادار میـان     نبـود ی  نشـان دهنـده   tبـرای  ) معیـار سـنجش  ( 2خیر؟ مقادیر کمتـر از  

  .استمتغیرهای مستقل و متغیر وابسته 
 

  
  tمدل اولیه تحلیل مسیر با ضرایب . 1نمودار 

دو متغیر مسـتقل وجـود دارد کـه بـرای      ،مشخص شده است 1 نمودار گونه که در همان
با  t  >2 با رنگ مشکی و مقادیر t  <2افزار لیزرل  البته در خود نرم( است t  <2ها مقدار  آن

  ).شود رنگ قرمز نمایش داده می
  t=  60/2 و دیگری متغیـر سـطح تحصـیالت کـه     است t=  21/11 کهیکی متغیر اعتماد 

توان گفت که دو متغیر مستقل اعتمـاد و سـطح تحصـیالت     درصد می 99با اطمینان  است و
جنسـیت، وضـعیت   (با متغیر وابسته بهبود سازمان رابطه مستقیم دارد و سایر متغیرهای مستقل

هـای   کـار، وضـعیت اسـتخدامی، شـبکه    تأهل، سطح تحصیالت، محل اخذ مدرک، سـابقه  
 زیـرا مقـدار   ؛ وابسته بهبود سازمان ندارنـد  رابطه مستقیمی بامتغیر) رسمی و هنجارهای عمل
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2>  t اما باید توجه داشته باشیم که سطح تحصیالت یک متغیر بیرونی و متغیر مستقل . است

  .استتنها متغیر درونی 
توانند  می) متغیراعتماد(از طریق این متغیر  قلآیا متغیرهای مست ،اکنون باید بررسی کنیم

  طور مستقیم با متغیر وابسته ارتباط داشته باشند یا خیر؟ به

 بررسی روابط غیر مستقیم متغیرهای مستقل  -تحلیل مسیر دوم 
مدل پیشنهادی ما پس از آنکه متغیـر اعتمـاد رابطـه مسـتقیمی را بـا متغیـر وابسـته بهبـود          در

با استفاده از متغیر مستقل اعتماد به بررسی روابط غیـر مسـتقیم بـین سـایر      ،سازمان نشان داد
، سابقه کار، محل اخذ مدرک، سطح تحصیالت، هلأوضعیت ت، جنسیت( متغیرهای مستقل

پرداختـه   با متغیر وابسته بهبـود سـازمان  ) های رسمی و هنجارهای عمل  شبکه، نوع استخدام
  .ستا شده داده نشان 2شد که در نمودار 

  

 
  تحلیل مسیر مرحله دوم .2نمودار 

درونـی اعتمـاد و متغیـر     متغیـر مسـتقل  ، نشان داده شـده اسـت   2نمودار طور که در همان
و متغیرهـای   ردمستقل بیرونی سطح تحصیالت با متغیر وابسته بهبود سازمان رابطه مستقیم دا

امـا متغیـر مسـتقل    ، سازمان ندارنـد داری با متغیر وابسته بهبود امستقل دیگر رابطه مستقیم معن
بهبـود سـازمان    توانـد بـر   از طریق متغیر اعتماد مـی  صورت غیرمستقیم و های رسمی به شبکه
  .بگذارد تأثیر
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  ترسیم و تحلیل مدل مسیر نهایی

دار اداشتند و معنـ  2کمتر از  tبرای ترسیم این مدل تمام مسیرهایی که در مرحله دوم مقادیر 
مقادیر . شوند و بدین ترتیب مقادیر نهایی پارامترهای مدل مشخص میحذف شدند ، نبودند

روابـط ممکـن بـین     ی کلیـه . مشاهده کرد 3توان در نمودار را می  شده آن ضرایب استاندارد
  .مدل مسیر نهایی ترسیم شده است متغیرهای مستقل و متغیر وابسته در

صـورت مسـتقیم بـا متغیـر      بـه متغیراعتمـاد  ، شـود  مدل مسیر مالحظه می طور که در همان
های رسمی از طریـق   وابسته بهبود سازمان ارتباط دارد و متغیرهای سطح تحصیالت و شبکه

  .متغیر واسطه اعتماد با متغیر وابسته بهبود سازمان ارتباط دارند
 

  
  مدل مسیر نهایی مقادیر استاندارد شده برای بررسی روابط مستقیم و غیرمستقیم. 3نمودار 

مقـدار واریـانس خطـای بهبـود سـازمان      ، شـود  مشـاهده مـی   3 طور که در نمـودار  همان
)improve ( از واریـانس بهبـود سـازمان از     25/0است واین بدان معناست کـه   25/0برابر با

از واریـانس بهبـود سـازمان    % 75شـود و حـدود    طریق متغیرهای موجود در مدل تبیین نمـی 
توجهی برای توصیف متغیر مورد  ت که درصد قابلمدل اس متغیرهای موجود در تأثیرتحت 

  .مدل است نظر از طریق متغیرهای موجود در
کـه نشـان   ، های مربوط به برازش مدل مسیر نهایی نشـان داده شـده   شاخص 2 جدول در
  . استبرازش مطلوب مدل  ی دهنده
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نهایی برمتغیر بهبود  مدل مسیر متغیرها در) کلتأثیر(مقادیر رابطه مستقیم و غیر مستقیم . 2جدول 

  سازمان
رابطه مستقیم و غیرمستقیم 

مدل با متغیر  متغیرها در
بهبود سازمان 

)improve(  

مقدار استاندارد   مقدار برآورد
  )بتا(شده 

خطای 
سطح   tمقدار  استاندارد

  اولویت  دارامعن

  01/0P<1  21/11  05/0 58/0 56/0 اعتماد

  05/0P<2  72/9  05/0 45/0 50/0 های رسمی شبکه

  05/0P<  3  60/2  03/0 13/0 069/0 سطح تحصیالت

 

   ها آزمون فرضیه
 منتخـب رابطـه وجـود    ی سه اداره بهبود سازمان در اعتماد و بین هنجار :فرضیه اول پژوهش

  0دارد
  شود؛ شکل زیرتعریف می از نظر پژوهشی و آماری این فرضیه به

  H0: بهبود سازمان رابطه معناداری وجودندارد اعتماد افراد و بین هنجار
   H1:بین هنجاراعتماد افراد و بهبود سازمان رابطه معناداری وجود دارد

بهبود سازمان  و اطمینان بین اعتماد افراد% 99با بیش از  ،دهد نشان می نتایج تحلیل مسیر
بــا افــزایش  نــی؛ یع) =58/0B و =21/11t و p >01/0(هــا رابطــه معنــاداری وجــود دارد  آن

  .رعکسب د وبای صورت مستقیم افزایش می اعتماد افراد بهبود سازمان به
  .بهبود سازمان رابطه وجود دارد های رسمی افراد و بین شبکه :فرضیه دوم پژوهش

  شود؛ شکل زیرتعریف می از نظر پژوهشی و آماری این فرضیه به
ســتادی منتخــب رابطــه  ی ادارههــای رســمی افــراد و بهبــود ســازمان در ســه  بــین شــبکه
  H0: ندارد معناداری وجود
رابطـه معنـاداری    سـتادی منتخـب   ی رسمی افراد و بهبود سازمان در سـه اداره   بین شبکه
   H1 :وجود دارد

هـای رسـمی افـراد و     اطمینان بین شـبکه % 99با بیش از  ،دهد نشان می نتایج تحلیل مسیر
صورت غیر مستقیم و از طریق اعتماد افـراد و   ستادی منتخب به ی بهبود سازمان در سه اداره
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های رسمی افـراد   شبکه ؛ یعنی) =45/0Bو =72/9t و p >01/0( داری وجود داردارابطه معن

غیـر مسـتقیم موجـب افـزایش     و  طریق افزایش اعتمـاد  صورت مثبت و مستقیم از تواند به می
  .عکسرو ب شودبهبود سازمان 

 ی سـتادی  بـین هنجارهـای عمـل افـراد و بهبـود سـازمان در سـه اداره        :فرضیه سوم پژوهش
 .منتخب رابطه وجود دارد

  شود؛ شکل زیرتعریف می از نظر پژوهشی و آماری این فرضیه به
ستادی رابطه معنـاداری وجـود    ی بین هنجارهای عمل افراد و بهبود سازمان در سه اداره

   H0: ندارد
سازمان در سه اداره ستادی منتخب رابطه معنـاداری وجـود   بین هنجارعمل افراد و بهبود 

   H1 :دارد
دهد که بین هنجارهای عمـل افـراد و بهبـود سـازمان در سـه       می نشان نتایج تحلیل مسیر

؛ نه غیر مستقیم رابطـه معنـاداری وجـود نـدارد     ،صورت مستقیم نه به ،ستادی منتخب ی اداره
آن  ی دست آمد که نشان دهنـده  به) t= 75/1(ترسیم نمودار مسیر مقدار  مرحله اول درزیرا 

. ندارد است که با اختالف کمی بین هنجارهای عمل و بهبود سازمان رابطه مستقیمی وجود
آن اسـت کـه بـین     ی دسـت آمـد کـه نشـان دهنـده      هبـ ) t=  67/1(نیز مقـدار   مرحله دوم در

ایـن  . کمی رابطه غیر مستقیمی نیز وجـود نـدارد   هنجارهای عمل و بهبود سازمان با اختالف
ی بـر  تـأثیر نـه غیـر مسـتقیم    ، صورت مسـتقیم  بدین معنا است که هنجارهای عمل افراد نه به

  . بهبود سازمان ندارد

  آماری مورد نظر  ی در جامعهبهبود سازمان بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر 
بـین   ،دهـد  ی و بهبود سازمان نشان مـی بررسی ضریب همبستگی پیرسون بین سرمایه اجتماع
  .دارد داری وجوداسرمایه اجتماعی و بهبود سازمان رابطه مستقیم معن

  
  ضریب همبستگی بین سرمایه اجتماعی و بهبود سازمان

   سرمایه اجتماعی
  بهبود سازمان 855/0
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پرسش شوندگان در مـورد میـزان بهبـود و همچنـین سـرمایه اجتمـاعی از حـد         هاینظر

االت مربـوط  ؤباتوجه به تعداد سـ . ثابت بررسی شد یبا مقدار tمتوسط با استفاده از آزمون 
 ی بنـابراین دامنـه  ، اسـت  5تـا   1ازآنجا که امتیازات بـین  ؛ عدد است 30به بهبود سازمان که 

همچنین برای سرمایه اجتمـاعی  . است 90که حد متوسط آن  است 150تا  30بهبود سازمان 
. اسـت  77بنـابراین حـد وسـط آن    ، بـه آن مربـوط اسـت    55تا  31 های الؤنیز از آنجا که س

زیـر نشـان    جدولکه نتایج آن در  شدال شوندگان مقایسه ؤس یاهمقادیر حد متوسط با نظر
  .داده است

درصـد بـا    5ن و سرمایه اجتماعی در سطح نمرات بهبود سازما زیر های جدولباتوجه به 
افراد  یاهدرصد نظر 95عبارت دیگر با اطمینان  به. داری نداردامقدار حد وسط اختالف معن

  .شود در مورد بهبود سازمان و سرمایه اجتماعی درحد متوسط ارزیابی می

  امتیازات بهبود سازمان و سرمایه اجتماعی از حد متوسط ی مقایسه.  3جدول

مقدار ثابت   tمقدار   انحراف معیار  میانگین  خصوصیت
ی  نتیجه  درجه آزادی  آرمون

  آزمون
  n.s 225  90 157/0 75/12 125/94 بهبود سازمان

  n.s 225  77 846/0 23/33 76/83 سرمایه اجتماعی

n.s : درصد  5نبود اختالف معنادار در سطح  

  پژوهش نتایج 
  .استدر سه اداره  بهبود سازمان سرمایه اجتماعی بر تأثیربررسی  پژوهش،هدف اصلی این 

رابطه بـین   و بهبود سازمان، دراین راستا ابتدا ادبیات موضوع در سه بخش سرمایه اجتماعی 
از آنجا که پرداختن بـه بهبـود سـازمان    . شده استسرمایه اجتماعی و بهبود سازمان بررسی 

هـای   ایه اجتمـاعی یکـی از سـرمایه   و سـرم  اسـت ی امـروزی  هـا  سازمان ل مهمییکی از مسا
خصوص در ادارات شـهرداری کمتـر    و رابطه این دو متغیر به است ها سازمان ضروری برای

زیر  ی سرمایه اجتماعی بر بهبود سازمان افراد در سه اداره تأثیربه بررسی ، است شدهبررسی 
ارزیـابی سـرمایه   . اداری شـهرداری تهـران پرداختـه شـد     حوزه معاونـت مـالی و   ی مجموعه

سرمایه اجتمـاعی پونتـام و ارزیـابی بهبـود عملکـرد افـراد        ی نظریهاجتماعی افراد باتوجه به 
  .انجام شده است با توجه به الگوی بکهام سازمان
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های رسمی، هنجـار اعتمـاد، هنجـار     شبکه(دراین پژوهش اصطالحات سرمایه اجتماعی 

) وری، علـوم رفتـاری   خشی، کارایی، بهـره اثرب(و همچنین اصطالحات بهبود سازمان ) عمل
پژوهش . تعریف شده و با توجه به این مفاهیم سؤاالت پژوهش طراحی و تدوین شده است

هـا جـزء    گردآوری داده های بنیادی و از نظر حاضر را براساس هدف پژوهش جزء پژوهش
دبیـات  آوری اطالعـات مربـوط بـه ا    برای جمع. است» غیرآزمایشی « های توصیفی  پژوهش

آوری اطالعـات   های اینترنتی و از پرسشنامه برای جمع ای و شبکه موضوع از روش کتابخانه
ــدوین پرسشــنامه عــالوه . اســتفاده شــده اســت  ــرای ت ــه ب ــر روش کتابخان ــتفاده از  ب ای و اس

ی استاندارد، با استادان و صـاحبنظران نیـز مشـورت شـده اسـت و سـرانجام بـرای         پرسشنامه
ها از آمار توصیفی، شامل میانگین، درصـد معتبـر و درصـد تراکمـی و      هتحلیل توصیفی داد

ها از روش تحلیل مسیر و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شـده   برای تحلیل استنباطی داده
 .است

  :نشان داد پژوهشنتایج این 
 بین میزان اعتماد و بهبود سازمان رابطه مستقیم •
 .وجود دارد بطه غیر مستقیمهای رسمی و بهبود سازمان را و بین شبکه •
و بین هنجارهای عمل و بهبود سازمان هیچ رابطه مسـتقیم و غیـر مسـتقیمی وجـود      •

 .ندارد

  ها نتایج فرضیه
  ؛دشو نتایج سه فرضیه مطرح شده در ادامه بیان می

درایــن فرضــیه رابطــه بــین اعتمــاد افــراد و بهبــود ســازمان   گیــری از فرضــیه اول نتیجــه
  .شده استآماری بررسی  ی درجامعه

کنـد و هرچـه سـطح اعتمـاد در      همکـاری را تسـهیل مـی   ، پاتنام معتقد است که اعتمـاد 
طـور کـه درتحلیـل     همـان . احتمـال همکـاری هـم بیشـتر خواهـد بـود      ، ای باالتر باشد جامعه
پذیرفتـه و مشـخص   % 99دار ااین فرضیه در سطح معن ،نیز مشاهده شد پژوهشهای این  داده

  .ین اعتماد افراد و بهبود سازمان رابطه مستقیم و معناداری وجود داردشده که ب
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عکس کـاهش اعتمـاد   اد موجب افزایش بهبـود سـازمان و بـر   بنابراین افزایش اعتماد افر

 با تقویـت اعتمـاد افـراد در    توان نتیجه گرفت، می. شود افراد باعث کاهش بهبود سازمان می
  .افزایش داد را توان بهبود عملکرد سطوح مختلف می

اعتمـاد شخصـی    ی نیـز در زمینـه   پـژوهش آماری مـورد   ی بنابراین الزم است درجامعه 
مدیران افزایش یابد و مدیریت اطالعات  و صراحتریزی کرد که صداقت  ای برنامه گونه به

  .کاری بیشتری دراختیار افراد قرار دهد
ا از سطح متوسط بـه سـطح بـاال    اعتماد عمومی افراد ر بایداعتماد عمومی نیز  ی زمینه در

در . این کار مستلزم این است که رضایت افراد از محیط کارشان را بیشتر کنـیم  ارتقاء داد و
. افـزایش داد اسـت،  اعتماد نهادی افراد را کـه درسـطح کمـی     بابداعتماد نهادی نیز  ی زمینه

اد مشـکالت خـود و   هـایی فـراهم شـود کـه افـر      زمینـه  بایدبرای افزایش اعتماد نهادی افراد 
همچنـین مشـکالت شـهروندان    . مـدیریت مطـرح کننـد   همکارانشان را به میزان بیشـتری بـا   

  .میان بگذارند ی مختلف درها سازمان تهرانی به میزان بیشتری با
 هـای رسـمی افـراد و بهبـود     در این فرضیه رابطـه بـین شـبکه    :گیری از فرضیه دوم نتیجه

  . شده استسازمان بررسی 
هرچـه سـاختار    تـر باشـد و   ای متـراکم  ها درجامعـه  است که هرچه شبکه نیز معتقدپاتنام 

تحلیـل   طـور کـه در   همـان . موفقیت آن سازمان در جامعه بیشتر است، تر باشد سازمانی افقی
طـور   بـه  امـا ، ندارنـد  مستقیمی با بهبـود سـازمان    های رسمی رابطه شبکه، ها مشاهده شد داده

بهبـود سـازمان    هـای رسـمی و   داری بین شـبکه ایر اعتماد رابطه معنغیرمستقیم و از طریق متغ
  .پذیرفته شده است% 99دار ااین فرضیه در سطح معن. آید وجود می به

عکس د موجــب افـزایش بهبــود سـازمان و بــر  هـای رســمی افـرا   بنـابراین تقویـت شــبکه  
 ،بنـابراین . شود های رسمی افراد باعث کاهش بهبود سازمان می شبکه های موجود در ضعف

صـورت   توان به ها می از بین نقاط ضعف موجود درشبکه های رسمی افراد و با تقویت شبکه
 .غیرمستقیم و از طریق هنجار اعتماد؛ بهبود سازمان را افزایش داد

ای فراهم شود کـه   زمینه دنیز بای پژوهشمورد  ی جامعه دست آمده در هباتوجه به نتایج ب
در  میـان بگذارنـد و   همکـاران را بـا مـدیریت در    مشـکالت خـود و  افراد به میـزان بیشـتری   

همچنـین میـزان شـرکت    . نشان استفاده کننـد اآمده بیشتر از راهنمایی همکار مشکالت پیش
وجـود آورد   های ب همچنین زمینه. ها افزایش داد های بازآموزی و همایش در کالس ها را آن
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هـای   شـبکه . میان بگذارند ی مختلف درها انسازم که افراد مشکالت شهروندان تهرانی را با

افراد را تشویق کنیم کـه اوقـات    بایدبنابراین است؛ مورد مطالعه محدود  ی رسمی در جامعه
فراغت بیشتری را با یکدیگر بگذرانند و با افراد داخل و خـارج سـازمان ارتبـاط بیشـتری را     

ارتباط بیشتر افراد با یکـدیگر در داخـل   های الزم را برای  زمینه بایدسازمان نیز . برقرار کنند
بایـد شـرایطی را   اسـت،  مورد مطالعه بسیار همگن  ی جامعه. و خارج سازمان را فراهم آورد

هـا   فراهم کرد تا افراد اهداف گوناگونی را دنبال کنند و شرایط الزم را برای تحصیالت آن
میـزان   بایـد همچنـین  . دوشـ  زیرا ناهمگنی موجب افرایش سرمایه اجتماعی می؛ فراهم کنیم

تـر   تا روابط افراد افقـی  روش کاری افزایش دهیم آزادی افراد را برای تعیین نوبت کاری و
 .باشد و از میزان عمودی بودن روابط افراد کاسته شود

بهبـود سـازمان    این فرضیه رابطه بین هنجارهـای عمـل و   در: گیری از فرضیه سوم نتیجه
  . شده استبررسی 
هنجارهـای عمـل نـه    ، نیـز مشـاهده شـد    پـژوهش های ایـن   تحلیل داده ه درک طور همان

داری بـا  ااعتمـاد هـیچ رابطـه معنـ     ی نه غیرمستقیم و از طریق متغیر واسطه، صورت مستقیم به
  .بهبود سازمان ندارد

نـه غیرمسـتقیم باعـث افـزایش یـا کـاهش       صورت مستقیم،  عمل نه به ،بنابراین هنجارها 
  .دشو نمی بهبود سازمان

مستقیم وجود  تأثیربین سرمایه اجتماعی و بهبود سازمان  ،نیز نشان داد این پژوهشنتایج 
و  کـرد توجه خاص  ،ی که روی بهبود سازمان داردتأثیربه این سرمایه و  دبای بنابراین. دارد
و  تر سرمایه اجتماعی را در ادارات ستادی شـهرداری تهـران بررسـی کـرد     های ضعیف جنبه
و کـرد  شناسـایی   ،بهبود عملکرد دارنـد  بیشتری بر تأثیری از سرمایه اجتماعی را که های جنبه

ازمان و سبتوان به بهترین شکل ممکن از آن در جهت بهبود  ها داشت تا سعی در تقویت آن
  .دکرفاده تدرنتیجه درجهت خدمات رسانی بیشتر شهروندان محترم تهرانی اس

  پیشنهادها 
ی بـرای  یاهاینجـا پیشـنهاد   در، دسـت آمـده   هجـام شـده و نتـایج بـ    ان هـای  پـژوهش باتوجه به 
  :شود آینده مطرح می های پژوهش
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هـا   بـه آن  بایـد بسیاری اسـت کـه    های الؤولی س ،اگرچه این پژوهش به پایان رسید -1

 : ، مانندپاسخ داده شود
 د؟ شو چه عواملی سبب افزایش سرمایه اجتماعی افراد در جامعه می •
 چه عواملی باعث کاهش روابط اجتماعی در جامعه شده است؟  •
 کند؟  به روز اعتماد عمومی مردم کاهش پیدا می چرا روز •
 چه عواملی باعث کاهش اعتماد بین شخصی افراد شده است؟ •
 توان میزن اعتماد افراد به یکدیگر را افزایش داد؟  چگونه می •
هـا   سازمان عملکرد افراد را در بهبود توان با استفاده از سرمایه اجتماعی چگونه می •

 افزایش داد؟ 
 تا بهبـود عملکـرد   شودچه ابعادی از سرمایه اجتماعی افراد باید تقویت  ،عبارتی به •

  بیشتری حاصل شود؟
 هـا  سازمان ها و را درسایر ارگان سرمایه اجتماعی بر بهبود سازمان تأثیر بایدهمچنین  -2

ن سـرمایه اجتمـاعی و سـایر عوامـل از جملـه فرهنـگ       و نیز رابطه متقابل بی شودبررسی 
دسـت   هاز نتـایج بـ   و کـرد ی مختلف بررسی ها سازمان سازمانی با انگیزش و غیره را در

 .کردآمده در جهت دستیابی به اهداف در مراکز مختلف استفاده 
هـا بـه زبـان انگلیسـی و      کتـاب هـا،   هترجمـه مقالـ  هـا،   هایجاد وب سایتی کـه بـه مقالـ    -3
دسـترس دانشـجویان و    راحتـی در  لیف شـده بـه زبـان فارسـی را بـه     أهای ترجمـه و تـ   کتاب

هـم بـه زبـان     ،جدید هم به زبان انگلیسـی  های لهها و مقا زیرا کتاب؛ قرار بدهد پژوهشگران
هـا فقـط    و بسـیاری از وب سـایت   سـت یکـافی در دسـترس دانشـجویان ن     ی فارسی به اندازه

ــه ــد زه اســتفاده از منابعشــان را مــیهــا اجــا شــرط عضــویت در آن ب کــه دانشــجویان و  دهن
 .ندپردازهای سنگین ب هزینه دها بای برای استفاده از این وب سایت پژوهشگران

ها که بتوانند روابط متقابـل بـین    های اجتماعی در سازمان گروهسعی شود در تقویت  -4
و در نتیجـه سـرمایه اجتمـاعی     افراد را توسعه داده و میزان مشارکت و اعتماد اجتماعی افراد

باعـث   هـا  سـازمان  مسلم افزایش سرمایه اجتماعی افراد درطور  بهزیرا ؛ افراد را افزایش دهند
 .شود می ها تر کارهای آن رسانی به ارباب رجوع و انجام سریع تسریع در خدمت

علمی و  یزمان آن رسیده است که موضوع سرمایه اجتماعی از بحث پژوهشگرنظر  به -5
ابتدا در مراکزی که در سطح باالتر علمی قـرار دارنـد و سـپس     و دانشگاهی پافراتر گذاشته
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بـه   هـای الزم  د و آگـاهی شـو طور کلی در سطح جامعه مطرح  مراکز به و ها سازمان در سایر

 . این سرمایه داده شود های الزم در جهت استفاده از افراد در مورد این سرمایه و آموزش
؛ مرور از میزان اعتماد اجتماعی افراد به یکـدیگر کاسـته شـده    ما به ی نه در جامعهسفاأمت

بـه روز   ها روز در نتیجه سرمایه اجتماعی آن د وشو رنگ می ها کم درنتیجه روابط متقابل آن
  .شود تر می ضعیف
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