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چکیده
این تحقیق با هدف بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی انجام گرفته است .اینن تحقینق از نظنر هندف کناربرد و از نظنر
ماهیت پیمایشی -تحلیلی و مبتنی بر مدلساز معادالت ساختار است .جامعه آمار تحقیق مؤسسنات آمنشزش عنالی نشر مشنشد
است .نمشنه گیر به روش طبقها تصادفی انجام گرفته است .از مجمشع پرسشنامهها تشزین ند در نشاینت  401پرسشننامه اابن
استفاد تشخیص داد د و در تحلی آمار بهکار گرفته د .داد ها جم آور د در اینن پنهوهب بنا بنهکنارگیر ننرمافزارهنا
 SPSS16و  LISREL8.5تحلی د .در این پهوهب برا محاسبه ماتریس واریانس -کشواریانس تحلی مسیر و آزمشن مدل مفشنشمی
پهوهب نرم افزار  LISREL8.5بهکار گرفته د .با تشجه به نتایج مقادیر تی بزرگتر از  4/90به دست آمند .بننابراین همنه فرهنیههنا
پهوهب تأیید د .در نتیجه بین سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی ارتباط مستقیم مثبت و معنادار برارار است و با تشجه به اخصهنا
برازش مدل برازش ااب ابشلی دارد.

کلیدواژگان
اعتماد پیشند تعالی سازمانی سرمایه اجتماعی مدلیابی معادالت ساختار .

 نویسنده مسئول

رایانامهahmad.arabshahi@gmail.com :
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مقدمه
همه انواع سازمانها در تالشاند تعالی سازمانی را تحقق بخشند و در سایه آن به اهداف خوود کوه
بقا و سودآوری از جمله آنهاست ،دست یابنود .سوازمانهوا در جتوت تحقوق تعوالی سوازمانی و
دستیابی به اهداف سرمایههای مختلفی ماننود سورمایه یییییوی ،سورمایه انسوانی ،سورمایه موالی و
اقتصادی ،سرمایه یرهنگی ،سرمایه اجتماعی و جی آن را بهکار میگیرند .هر یک از انواع سرمایههوا
نقشی متم و انیارنشدنی را در مسیر تعالی سازمانی بر عتده دارنود ،در ایو میوان ،نقو

سورمایه

اجتماعی متمتر به نظر میرسد .سرمایه اجتماعی صورف نظور از اینیوه بوه عنووان ییوی از انوواع
سرمایهها میتواند مورد توجه قرار گیرد ،میتواند در جتت بترهبورداری اروربخ
سرمایهها مؤرر باشد و هماییایی را سبب شود .با توجه به نق
عملیرد سازمان ،در ای مقاله پو

از انوواع دیگور

و جایگاه ویژه سرمایه اجتماعی در

از بررسوی مبوانی نظوری و بررسوی آرای اندیشومندان ،رابهوه

سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی بررسی خواهد شد.
مبانی نظری
سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی از مفاهیم جدیدی است که در حووزه علوو اجتمواعی بوا سورعت ششومگیری
گسترش یایته است .رد پای ای مفتو را میتوان در آرار بسیاری از جامعهشناسان کالسویک در
مفاهیمی از قبیل اعتماد ،همبستگی و انسجا اجتماعی مشاهده کرد .سرمایه اجتماعی در معنوای
مدرن خود ابتدا در سال  9191در نوشتههای هانیفان سرپرست وقت مدارس ویرجینای غربی در
آمرییا بهکار گریته شد .اما از دهه  9191به شدت مورد توجه قرار گریت و با گسترش نظوری و
تجربی ،جایگاه تعریفشدهای در میان نظریههای جامعهشناسی به خود اختصوا
بهطور عمده ،مرهون کلم جامعهشناس آمرییایی و پ

داد .ایو امور

از آن پیر بوردیو نظریه پرداز یرانسوی

بوده است و با مهالعه پاتنا ( )9111در زمینه رابهه سرمایه اجتماعی و نتادهای دموکراتیوک در
ایتالیا ،گسترش یایت و از آن پ  ،بسیاری از دانشمندان در موضوع سورمایه اجتمواعی بحو

و
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بررسی کردند .سرمایه اجتماعی اساساً در دهه  9111مفتومی شد و در رشتههای علو اجتمواعی
بسیار مورد توجه قرار گریت ،عده زیادی از جامعهشناسان ،علمای سیاست و اقتصاددانان بورای
یایت پاسخ سؤالهای متعددی که با آنها مواجه بودند ،مفتو سورمایه اجتمواعی را برگییدنود و
بح

سرمایه اجتماعی سازمانی نیی با نظریههای پروساك و نتاپیت و گوشوال ،قووت گریوت و

توجه مدیران سازمانها به ای سرمایه بیشتر معهوف شد (مقیمی و همیاران.)9111 ،
از سرمایه اجتماعى تعریفهای متعددى بیان شوده اسوت .بوردیوو ( )9191سورمایه اجتمواعی را
تجمعی از منابع بالقوه و بالفعل تعریف میکند که مربوط بوه مالییوت شوبیه بوادوامی از روابو
کموبی

نتادیشوده از آشونایی و شوناخت متقابول اسوت .ایو شوبیههوا محصوول راهبردهوای

سرمایهگذاری یردی و جمعی ،آگاهانه یا ناآگاهانه به قصد بازتولید رواب اجتماعی اسوت .کلمو
( )9119معتقد است سرمایه اجتماعی بخشی از ساختار اجتماعی است که به کنشگر اجازه میدهد
به منایع خود دست یابد .بارت ( )9111سرمایه اجتماعی را یک شبیه ساختارگونه تعریف میکند
که متأرر از اندازه شبیه ،تراکم و سلسلهمراتب شبیه است و هر شه اندازه شبیه وسیعتر و تراکم
سلسلهمراتب موجود در آن کمتر باشد ،مییان سرمایه اجتماعی رو بوه ایویای

اسوت .بوارت بور

الگوی پیوندها و ارتباطات در میان اعضای شوبیه ،بورای مفتوو سوازی سورمایه اجتمواعی تأکیود
میکند .یوکویاما ( )9111سرمایه اجتماعی را به عنوان مجموعه معینی از هنجارها یوا ارزشهوای
غیررسمی تعریف میکند که اعضای گروهی که همیاری و تعواون میانشوان مجواز اسوت ،در آن
ستیماند .به اعتقاد او هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی میکنند ،باید شامل سوجایایی از قبیول
صداقت ،ادای تعتدات و ارتباطات دوجانبه باشند .پاتنا ( )0111معتقد است سرمایه اجتماعی به
خصوصیاتی از سازمان اجتماعی مانند شبیهها و هنجارها و اعتمواد اشواره دارد کوه همواهنگی و
همیاری برای منایع متقابل را تستیل میکند .علوی ( )9191معتقد است سرمایه اجتماعی عبارت
است از تاریر اقتصادی حاصل از تستیالتی که شبیههای اعتمواد و مؤلفوههوای یرهنگوی در یوک
سیستم اجتماعی به وجود میآورد .به اعتقاد علوی شبیههای اعتماد عالوه بر کواه
مدیریتی موجب میشود زمان و سرمایه بیشتری به یعالیتهای اصلی اختصا
مناسبی از یادگیری و دان

هیینوههوای

پیدا کند و جریان

را در بی آنها یراهم میکند .ای امر نیی میتواند در کاه

هیینههای
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مدیریتی و توسعه اجتماعی بسویار موؤرر باشود .الووانی و شویروانی ( )0111در تعریوف سورمایه
اجتماعی به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبیه به عنوان منبع باارزش اشاره دارند کوه بوا
خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا میشود (معمارزاده و همیاران.)9199 ،
اجزای سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی دو جیء دارد ،اعتماد و پیوند .ای دو جیء معرف تقسیم بنودی سونتی موجوود در
نظریه اجتماعی بی ساختار و محتوا است (زیمل )9119 ،و از بعود دیگور ،ایو دو جویء ،بیوانگر
جنبههای کیفی و کمی در سرمایه اجتماعی هستند.
اعتماد عبارت است از تمایل ایراد به قبول ریسک در یک موقعیت اجتمواعی ،کوه ایو تمایول
مبتنی بر ح

اطمینان به ای نیته است که دیگران به گونهای که انتظار میرود عمول مویکننود و

شیوهای حمایتکننده را در پی

خواهند گریت .به تعبیر یوکویاما« :اعتماد ،انتظاری اسوت کوه در

یک اجتماع منظم ،صادق و دارای ریتار تعاونی خود را نشان میدهد».
یوکویاما بی

از همه محققان به جتت تأکیود بور اعتمواد و تحقیوق دربواره آروار اقتصوادی آن

معروف است .پسی

(2000

 )Pessey,معتقد است یوکویاما کوشیده است عملیرد اقتصادی جواموع

گوناگون را براساس سهوح مختلف اعتماد ،مقایسوه کنود .زیورا سوها اعتمواد موجوود در جامعوه
تعیی کننده درجه مرد ساالری و توانایی جامعه برای رقابت در عرصه اقتصادی است.
دومی جیء سرمایه اجتماعی بیانگر پیوندهای عینی بی ایراد و به عبارت دیگر ،ارتباطات آنها
با ییدیگر است .پیوندها میتواند از دو نوع باشد:
الف) ایراد میتوانند به شیوهای غیررسمی از طریق دوستیها و انواع دیگر پیونودهای شوبیهای
با ییدیگر در ارتباط باشند .به عبارت دیگر ،هر یردی یوک شوبیه اجتمواعی دارد کوه ایو شوبیه
حاوی انواع رواب است مانند دوستی یا پیوندهای عاطفی ،نیدییوی در یضوا ماننود همسوایگی یوا
مجاورت میانی در اداره ،رواب خویشاوندی و نظایر آن.
ب) یرد میتواند از طریق عضویت رسمی در انجم ها و گروههوای داوطلبانوه ،بوا دیگوران در
ارتباط باشد (شارعپور)9191 ،
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تعالی سازمانی

1

سؤال بیرگ یراروی سازمانها ای است که با شه ابیاری و شگونه میتوان ضوم بررسوی جوامع
موارد مختلف ،همه نقاط قوت و حوزههای قابل بتبود را شناسایی ،و خود را برای حضوری مویق
در عرصه رقابت آماده کرد .امروزه اندیشمندان و متفیران بترهوری بر مدیریت کیفیوت جوامع بوه
عنوان راه حل یراگیر برای اییای

کارآمدی سازمانها از طریق ایجواد سیسوتمی در مودیریت کوه

ضام انجا گریت کارها بهطور صحیا ،مداو و در همه سهوح و زوایوای سوازمان اسوت ،تأکیود
دارند .در شارشوب توجه به مدیریت کیفیت جامع ،مدلهای تعالی سازمانی به عنوان ابیاری بورای
استقرار سیستمها و نظا های مختلف مدیریتی در سازمانهوا و نیوی ابویاری بورای سونج

میویان

مویقیت آنها در استقرار ای نظا ها معریی شدهاند .بهکارگیری ای مدلها در سازمانهای مختلوف
نشاندهنده رشد قابل توجتی است که در شاخصهای عملیرد آنها اتفاق ایتاده است .صرفنظور
از اینیه یک سازمان در شه بخشی یعالیت میکند و اندازه آن در مقیاسهای اقتصادی شقدر است،
برای اینیه بتواند به مویقیت دست یابد ،باید شارشوب مدیریتی مناسب را برای خود انتخاب کند.
مدل تعالی سازمانی ابیار عملیاتی قوی است که میتواند برای مقاصد مختلفوی توسو سوازمانهوا
بهکار گریته شود .باید دقت کرد تعالی سازمانی برداشتی نظری نیست بلیه بهدسوتآوردن و ارائوه
نتایج ملموس و قابل مشاهدهای است که مبتنی بر شواهد ،پایدار و بادوا باشد.
در تشریا مدل تعالی سازمانی  EFQMجان رابرتی مدیر اجرایی اداره پسوت بریتانیوا و دبیرکول
سابق میگوید« :راهیارهایی که به سازمان اجازه میدهد تا به رضایت متعادل ذینفعوان (مشوتریان،
کارکنان ،جامعه و ستامداران یا دولت) دست یابد به طووری کوه احتموال مویقیوت طووالنیمودت
اییای

یابد (جعفری قوشچی.)9191 ،

نتایج یک نظرسنجی از رهبران منوابع انسوانی در سوال  ،0111نشوان داد ییوی از مووارد دارای
پایی تری امتیاز ارربخشی ،عملیات منابع انسانی در آموزش رهبران کسب و کار در زمینوه کیفیوت
1. Organizational Excellence
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تصمیمگیری سرمایه انسانی خود بود .به نظور مویرسود ییوی از دالیول کیفیوت متوسو اسوتعداد
تصمیمگیری ای است که سیستم های منابع انسانی هنوز به طور مؤرر و تیاملیایته به رهبران بورای
بتبود ای تصمیمها کمک نمیکننود ) .(Boudreau & Ziskin, 2011از روشهوایی کوه مودل تعوالی
سازمانی را تعریف میکند ،بتادادن به خالقیت کارکنان است .مدلهای تعوالی سوازمانی بوه عنووان
ابیاری یراگیر و با نگرش جامع به همه زوایای سازمانها به کمک مدیران میآینود توا آنهوا را در
شناخت دقیقتر سازمان یاری کند .ای مدلها برای سنج

و مقایسه عملیرد سازمانها نیی بهکوار

گریته میشود و ضم اینیه یک سازمان را قادر میکند میویان مویقیوتهوای خوود را در اجورای
برنامهها در مقاطع زمانی مختلف ارزیابی کند ،نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی و پوروهههوایی
را تعریف ،و به سمت تعالی حرکت کنند (جعفری قوشچی .)9191 ،مهالعات نشان میدهود تنووع
با تعالی سازگار است .بنابرای  ،تعالی با اجازه یک درجه زیوادی از انعهوافپوذیری و نووآوری در
سها محلی ،اییای

ییپارشهسازی همه یعالیتها را در جتت بازار تعمیمیایتوه اجوازه مویدهود.

تعالی در نتیجه اصل ییپارشهسازی اجازه میدهد تنوع تحملپذیر باشود بودون اینیوه آن را بورای
وحدت سیستم تتدید بداند (.)Urciuoli, 2003
تعالی در لغت به معنی بلندشدن و برترشدن است و تعالی سازمانی به معنای تعتود سوازمانی بوه
رشد و توسعه پایدار و دایمی در جتت کسب رضایت مشتری و اییای

مستمر سوودآوری شورکت

در یک محی ملی یراگیر و حمایتکننده است .تعالی سازمانی تابع شرای خا

 ،یرهنو ،،محوی

داخلی و خارجی و کسب و کار ،ویژگی نیروی انسانی سازمان ،نقاط قوت و ضعف ،و یرصتهوا و
تتدیدهایی است که سازمان را دربرگریته اسوت .در یوک کوال  ،مسویر برتوری و تعوالی سوازمانی،
شناسایی ،تشخیص ،توسعه و گسترش مویقیت در یک سازمان است .در ای میان انجا دادن دو کوار
ضروری است :تعالی یرآیندها و تالش بورای ایجواد یرهنو ،تحلیلوی و علموی کیفیوت در سوازمان
(نخعینژاد .)9191 ،سرآمدی ،عملیرد برجسته در مدیریت سازمان و دستیابی به نتوایج بور اسواس
مفاهیم بنیادی که شامل نتیجوه گرایوی ،تمرکوی بور مشوتری ،رهبوری و ربوات هودف ،یرآینودها و
واقعیتها ،مشارکت کارکنان ،بتبود مسوتمر و نووآوری ،مشوارکتهوایی کوه بورای هور دو طورف
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سودمندند و مسئولیتهای اجتماعی است (سرایداریان،9191 ،

 .)9مدل تعالی سازمانی ،ابیاری

قوی برای شناخت نقاط قوت و زمینههای بتبودپذیر سازمانها شناخته میشود و به عنوان شارشوبی
منسجم و به هم تنیده میتواند سیسوتم مودیریتی سوازمانهوا را نیوی تعریوف کنود ،و مودیران را در
بهکارگیری ینون مدیریتی یاری دهد .در ای میان ،مدلهای تعالی سوازمانی بوه عنووان ابویار و ینوی
یراگیر و با نگرش جامع به همه زوایای سازمان به کمک مدیران میآیند تا مییان مویقیتهای خوود
را در اجرای برنامهها در مقاطع زمانی مختلف کنند (ابیری و دلوی.)9199 ،
با توجه به بار ارزشی کلمه برتری میتوان آن را پاسخی منهقی به ییوی از نیازهوای اساسوی
سازمان ،یعنی رقابت بر مرد .برتری رقابتی نهیق تابعی از اییای

عملیورد و سوودآوری اسوت،

بلیه تابعی از توانایی سازمان در تغییرات محیهی ،مانند تغییر در نیازهای مشوتریان ،متوارتهوای
رقبا ،روحیه ایراد و شرای کسب و کار است .تمایل به نوآوری و خلوق محصووالت و خودمات
جدید ،شرط الز برای رقابت در محی در حال تغییر مؤسسات یاد شده اسوت .در مسویر تعوالی
سازمان اهمیت تعتد سازمانی و مدیریت ،لیو توجه به مشتری ،در پی

گوریت ریتارهوایی کوه

مبتنی بر همیاری و تشریک مساعی باشد ،بتبود شارشوبهای اندازهگیوری شواخصهوای متوم
عملیرد و مرتب کردن آن با هدفگذاری و ترازیوابی ،ضورورت تلفیوقکوردن بوازخور حاصول از
نظرسنجی از کارکنان و مشتریان با عمل و برنامهرییی کسب و کار و یرصت کسب مالییت بتبود
یرایند از عوامل متمی است که باید مد نظر قرار گیرد .رمی مویقیت و کامیوابی صوریاً در داشوت
سرمایههایی از قبیل روروت ،قودرت ،مقوا و شوترت و یوا داشوت علوم نیسوت .بلیوه در نحووه
بهکارگیری آنها از طریق ارتباط و تفاهم صحیا با مرد  ،محبت ،مترورزیدن بوه آنهوا و تقسویم
علم ،دان

و رروت خود با دیگران است (موسیخانی و همیاران.)9191 ،

سودآوری در گرو دستیابی سازمانهای تولیدی و خدماتی به مییت رقابتی است .مییت رقابتی
باید از درون سازمان شروع شود و ادامه یابد برای صادرات پایدار و سوودآوری محوی و بوازار را
شناسایی کرد و با خلق بازارهای جدید در جتت جذب آنها اقدا کرد .برای رقابتیکردن سوازمان
راهیارهای مختلفی وجود دارد که ییی از ای سازوکارها که در کالس جتوانی بوه رقابوت منجور
میشود ،استقرار مدل سرآمدی و تعالی در سازمان است .مودل سورآمدی بوه دو طریوق بوه مییوت

 22

مدیریت سرمایه اجتماعی ،دوره  ،1شماره  ،1پاییز1313

رقابتی سازمان کمک میکند ،ییی از طریق توانمندسازها که بهطور عمده مربوط به درون سوازمان
است و در مقولههایی مانند رهبری ،منابع انسانی ،خ مشیها و منابع و یرایندها ،بستر رقابتیشودن
و سودآوری را یراهم میکند و از طریی ،تأریر توانمندسازها را در ابعاد کارکنان ،مشتری ،جامعوه و
نتایج عملیرد سنج

و اصالح میکند (سلهانی .)9191 ،تعالی کسب و کار موجب مویشوود بوه

نیازهای مشتریان و ستامداران پاسخ دهیم و به اهداف سازمانی دست یابیم .تعالی کسب و کار بوه
عنوان یرایندی بلندمدت ،به مسائل راهبردی اصلی ماننود توسوعه یرآینودهای مرکویی عملیوردی
مربوط است که بتوانیم بتتری باشیم ،کار مرد را بتتر انجا دهیم و در جتوت ارائوه خودمات بوه
مشتریان ،شارشوبهای کیفی را رعایت کنیم .محصول نتایی تعالی کسب و کار ای اسوت کوه در
جتت حمایت از ارزشها و اهداف راهبوردی ،بورآوردن انتظوارات سوتامداران و حفو موقعیوت
رقابتی بتتری عمل در درون سازمان انجا گیرد (.)Ritchie & Dale, 2000
مفهوم سرمایه اجتماعی با رویکردی سازمانگرایانه

بانک جتانی ،سرمایه اجتماعی را هنجارها و رواب اجتماعی که در ساختارهای اجتماعی ریشوه
دارد و ایراد را به عملیرد هماهن ،و دستیابی مهلوب به اهداف قادر میکند ،تعریف میکند .در
تعریفی دیگر ،سرمایه اجتماعی ،به ارتباطات میان ایراد ،شبیههای اجتماعی و هنجارهای تقابل و
اعتماد ناشی از آنها اطالق میشود .ییی از تعریفهایی که مورد توایق همگانی اسوت ،تعریوف
کلم ( )9111است« :سرمایه اجتماعی مجموعهای است از رواب بی ایراد و بی گروههوا ،کوه
دستاوردهایی را به دنبال دارد که بدون ای رواب  ،به دست آوردن آنها ناممی است» .گوشوال
و ناهاپیت از دیدگاه سازمانی ،سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع منابع بالفعل و بالقوه موجود در
درون ،قابل دسترس از طریق و ناشیشده از شبیه رواب یرد یوا یوک واحود اجتمواعی تعریوف
میکنند .از دیدگاه آنها سرمایه اجتماعی ییی از قابلیتها و داراییهای متم سوازمانی اسوت کوه
میتواند به سازمانها در خلق و تستیم دانو

کموک بسویار کنود و بورای آنهوا در مقایسوه بوا

سازمانهای دیگر مییت سازمانی پایدار ایجاد کند (میركزاده و بترامی .)9191 ،شبیههای قووی،
رواب مبتنی بر اعتماد و مشارکت را در اجتماعات آشیار میکند.
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تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانها

امروزه توییق سازمانها را نمیتوان یق در انباشت رروت مادی و تجتیوی بوه آخوری امیانوات
یییییی و یناوریهای اطالعاتی و ارتباطی ارزیابی کرد ،زیرا سرمایههای مالی ،یییییی و انسانی
بدون سرمایه اجتماعی کارایی مؤرر ندارند .نظریهپردازان سازمانی عقیده دارند سورمایه اجتمواعی
در سازمان ابیاری حیاتی برای ارتقای عملیورد اسوت .سورمایه اجتمواعی ،بسوتر مناسوبی بورای
بترهوری سرمایه انسانی و یییییی ،و راهی برای نیل به مویقیت و بتبود عملیرد سازمان قلموداد
میشود .مدیران و کسانی که بتوانند در سازمان ،سرمایه اجتماعی ایجاد کنند ،راه کامیابی شغلی و
سازمانی خود را هموار میکنند.
درسالهای اخیر دانشمندان مدیریت دیدگاه اجتماعی از سازمان را مهرح کردهاند که بهجوای
مبتنیبودن بر ارربخشی و یرصتگرایی ،بی تر بر اساس ایجاد و انتقوال دانو

اسوت .بور ایو

اساس ،مییت سازمانی میتواند از قابلیتهای مجیا برای تولید و ارتباط نظورهوا و اطالعوات در
سازمان منتج شود ،یک دارایی حیاتی و متم برای حداکثرسازی مییت سوازمانی ،هموان سورمایه
اجتماعی سازمانی میباشد که در بایت رواب اجتماعی نتفته است و میتوان آن را برای تسوتیل
یعالیت بسیج کرد.
سرمایه اجتماعی در گروهها و سازمانها به تغییر ریتاری منجرمیشود .ای تغییر باع
بیشتر در دان
رواب که باع

تستیم

میشود ،و بهطور مثبت ،بر عملیرد سازمان و شوغل توأریر مویگوذارد .گسوترش
ایجاد ح

اعتماد و تعتد دو ریه و ایجاد زبان و موقعیت مشترك میشوود ،بوه

عنوان تولیدکننده سرمایه اجتماعی تلقی میشوند و ای سورمایه اجتمواعی ،خوود باعو

ایجواد

محیهی میشودبر عملیرد بهطور مثبت تأریر دارد .سازمانها تا زمانی که برای بقا تالش میکنند و
خود را نیازمند حضور در عرصههای مختلف میدانند ،باید عملیرد خود را بتبود بخشند و ایو
بتبود عملیرد با ایجاد زمینه دستیابی به ارتقای سرمایه اجتماعی امیانپذیر است .بنابرای  ،بورای
رشد و توسعه که پی نیاز اساسی آن بتبوود عملیورد سوازمان اسوت ،بایود متغیرهوای سورمایه
اجتماعی شناخته شود و به بتتری نحو ممی بترهبرداری شوند (مقیمی و همیاران.)9111 ،
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شبیههای قوی ،رواب مبتنی بر اعتماد و مشارکت را در اجتماعات آشیار میکند .از دیودگاه
سازمانی ،گوشال و ناهاپیت سرمایه اجتمواعی را جموع منوابع بوالقوه و بالفعول موجوود و قابول
دسترس ،از طریق شبیه رواب یک یرد یا یک واحد اجتماعی تعریف میکننود .از دیودگاه آنوان
سرمایه اجتماعی ییی از قابلیتها و داراییهای متم سازمانی است که میتواند به سوازمانهوا در
خلق و تستیم دان

کمک بسیار کند و برای آنهوا در مقایسوه بوا سوازمانهوای دیگور «مییوت

سازمانی پایدار» ایجاد کند .ایده توجه به سرمایه اجتماعی در سازمانها ،همانطور کوه کواه و
پروساك مهرح میکنند ،نسبتاً جدید است .با ای وجود ،طبق نظر آدلر و کوان بوا یور

دوران

طفولیت کاربرد سرمایه اجتماعی در زندگی سازمانی ،تحقیقات نشان میدهود سورمایه اجتمواعی
سازمان میتواند از سرمایه ییری حمایت کند (حس زاده رمری و مقیمی.)9191 ،
سرمایه اجتماعی ،بستر مناسبی برای بترهوری سرمایه انسانی و یییییی ،و راهی برای نیل بوه
مویقیت و بتبود عملیرد سازمان قلمداد میشود .مدیران و کسانی که بتوانند در سازمان ،سورمایه
اجتماعی ایجاد کنند ،راه کامیابی شغلی و سازمانی خود را هموار میکنند.
بتبود مستمر عملیرد سازمانها در سایه توجه به سرمایه اجتماعی ،نیروی عظویم هوماییایوی
ایجاد میکند که ای نیروها میتواند پشتیبان برنامه رشد و توسوعه و ایجواد یرصوتهوای تعوالی
سازمانی شود .دولتها ،سازمانها و مؤسسات تالش بسیاری را در ای زمینه اعمال میکنند.
سازمانها تا زمانی که برای بقا تالش میکننود و خوود را نیازمنود حضوور در عرصوه ملوی و
جتانی میدانند ،باید اصل بتبود مستمر را سرلوحه یعالیت خود قورار دهنود .ایو اصول حاصول
نمیشود ،مگر زمینه ارتقای سرمایه اجتماعی امیانپذیر باشد .بنابرای  ،برای رشد و توسوعه کوه
پی نیاز اساسی آن بتبود عملیرد سازمانها است ،باید متغیرهای سرمایه اجتماعی شناخته شود و
به بتتری نحو ممی بهکار گریته شود (احمدی و ییضآبادی.)9111 ،
توانمندسازی کارکنان براساس تقویت و اییای

سرمایه اجتماعی در سازمانها ،آرار و پیامدهای

مثبت درونسازمانی و حتی برونسازمانی در پی دارد که میتوان به موارد ذیل اشاره کرد (میوركزاده
و بترامی:)9191 ،
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 همسویی با نیازهای بازار؛ تأمی رضایت مشتری و اییای -اییای

آن؛

احساس تعلق ،مشارکت و مسئولیت در کارکنان؛

 تغییر طرز تلقی ،از اجبار به اختیار؛ تعتد بیشتر کارکنان و بتبود کیفیت در کارها؛ ارتباط بتتر کارکنان ،با مدیران و سرپرستان؛ -کاه

زمینههای عملیاتی و اییای

 -اییای

کارآیی یرایند تصمیمگیری؛

 -بتبود مستمر در سازمان و اییای

سودآوری؛
بترهوری؛

 خلق ابتیارات جدید و بهکارگیری بیشتر از منابع ییری.خالصه مفید و ارزشمندی از میایای وجودی سرمایه اجتماعی سازمانی را در موارد یادشوده
توس آقایان لینان و بورن میتوان مشاهده کرد که آنها را در شتار طبقه کلی ،به شرح ذیل قرار
دادهاند (میركزاده و بترامی:)9191 ،
 .9ایجاد سازمان کاری و تیمهای منعهف؛
 .0ارائه سازوکارهایی برای بتبود مدیریت عملیرد گروهی؛
 .1زمینهسازی برای توسعه سرمایههای غیرمادی در سازمان؛
 .1اییای

تعتد اعضا و کارکنان سازمان نسبت به مصلحت عامه.

روش پژوهش ،جامعه آماری و نمونه آماری
ای تحقیق از نظر هدف ،کاربردی ،و از نظور ماهیوت ،پیمایشوی -تحلیلوی و مبتنوی بور مودلسوازی
معادالت ساختاری ) (SEMاست .جامعه آماری تحقیق ،مؤسسات آموزش عالی شتر مشتد اسوت.
نمونهگیری به روش طبقهای تصادیی انجا گریت .طبقهبندی که برای جامعه مورد بررسوی انجوا
گریت ،عبارت اند از دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشتد ،دانشگاه پیوا نوور مرکوی مشوتد ،دانشوگاه
یردوسی مشتد ،دانشگاه علو پیشیی مشتد ،دانشگاه بی المللی اما رضوا (ع) ،جتواد دانشوگاهی
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مشتد ،مؤسسه آموزش عالی خردگرایان مهتر ،مؤسسه آموزش عالی عهار ،مؤسسه آموزش عوالی
بتار ،مؤسسه آموزش عالی خراسان ،و مؤسسه آموزش عالی اسرار.
ابزار گردآوری دادهها
ابیار جمع آوری اطالعات در ای پژوه

پرسشنامه بوده است .روایی پرسشنامه طراحی شده پ

از نظرخواهی از اساتید مربوطه و پایایی پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید واقع گردیود .از
بی پرسشنامه های توزیع شوده حودوداً  011پرسشونامه جموع آوری شود و از بوی پرسشونامه هوای
گردآوری شده  911پرسشنامه قابل استفاده تشخیص داده شد و در تحلیل آماری بهکار گریته شد.

مدل مفهومی تحقیق
تصویر سازمان از دید مشتری

ویاداری و عد خیانت

مهلوبیت ستادههای سازمان

پرهیی از بدی ،یساد و ظلم

پشتیبانی پ

از یروش

مشورتکردن

خدمات برای پرسنل

پرهیی از خشم و یرو بردن آن

تصویر سازمان از دید جامعه

پرهیی از دورویی و نفاق

عملیرد سازمان به عنوان یک شتروند

تعالی

سرمایه

سازمانی

اجتماعی

همدلی ،وحدت و عدم د منی و کینه

مشارکت با انجم ها و گروههای محلی

عد عیبجویی و بدگمانی

نگتداری منابع (زیست محیهی)

متربانی و اخالق نییو

کنترل تغییرات استخدا و ایجاد شغل

عد حسادتورزی

ریتار سازمان با مسئوالن و سازمانها

حف آبرو و بهجا گذا تن نام نیک

تقدیرنامهها و جوایی دریایتی

راستگویی

دستاوردهای مالی سازمان

سخ گفت به حق و با زبان
شکل .1مدل مفهومی پژوهش

خوش
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همانطور که در مدل مفتومی مشاهده میشود (شیل  )9در ای پوژوه

دو متغیور پنتوان 9شوامل

سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی وجود دارد و برای بررسی آنها شند شاخص یا متغیور آشویار

0

بهکار گریته شده است .برای بررسی سرمایه اجتماعی دوازده شاخص و برای بررسی متغیور پنتوان
تعالی سازمانی نیی دوازده شاخص بهکار گریته شده است.
فرضیه اصلی پژوهش

سرمایه اجتماعی با تعالی سازمانی رابهه مثبت ،مستقیم و معنادار دارد.
تجزیه و تحلیل اطالعات و یافتهها
دادههای جمعآوریشده در ای پژوه

با بهکوارگیری نور اییارهوای  SPSS16و

تجییه و تحلیل شد .همانگونه که اشاره شد ای پژوه

LISREL8.5

مبتنی بور مودلیوابی معوادالت سواختاری

است SEM .نوع خاصی از تجییه و تحلیل رگرسیون است و رواب بی متغیرهای وابسته و مستقل
را توضیا میدهد ) .(Eboli et al., 2012مدلیابی معادالت سواختاری یوک روییورد آمواری جوامع
برای آزمون یرضیه هایی درباره رواب بی متغیرهوای آشویار (متغیور مشواهدهشوده) و متغیرهوای
مینون (متغیر مشاهدهنشده) است .از ای طریق محققان مویتواننود سواختارهای یرضوی را رد یوا
انهباق آنها را با دادههای غیرآزمایشی تأیید کنند (سرلک و مرادقلی.)9119 ،
در ای پژوه

برای محاسبه ماتری

واریوان  -کوواریوان  ،تحلیول مسویر و آزموون مودل

مفتومی پژوه  ،نر اییار  LISREL8.5بهکار گریته شده است.
در ادامه ،نتایج تحلیل مسیر و آزمون مدل مفتومی تحقیق ،با توجه به خروجیهای نر اییار لیویرل
تحلیل میشود.

1. Latent Variable
2. Observed Variable
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یافتههای حاصل از تحلیل مسیر با بهکارگیری نرمافزار لیزرل

خروجی نر اییار لییری و مدل ساختاری تحقیق به صورت شیلهای 0و  1است.

شکل .2مدل در حالت تخمین غیراستاندارد

شکل  .3مدل ساختاری در حالت اعداد معناداری
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با توجه به اطالعات خروجیهای نر اییار میتوان نتیجهگیری کرد سرمایه اجتمواعی بوا تعوالی
سازمانی ارتباط مستقیم ،مثبت و معنادار دارد .سرمایه اجتماعی بر تعوالی سوازمانی توأریر مسوتقیم،
مثبت و معناداری برابر با  1/90دارد.
با توجه به یایتههای مدل و مقادیر تی ،همه شاخصها در اندازهگیری متغیرهای پنتان مؤررنود.
و با توجه به برآوردهای استاندارد شاخصهای سنج
اهمیت و ستمشان در سنج

هور یوک از متغیرهوای نتفتوه ،بوه ترتیوب

آن متغیر به شرح زیر است:

تعالی سازمانی :تصویر سازمان از دید مشتری ( ،)1/11مهلوبیت سوتادههوای سوازمان (،)1/19
پشتیبانی پ

از یروش ( ،)1/10خودمات بورای پرسونل ( ،)1/11تصوویر سوازمان از دیود جامعوه

( ،)1/11عملیرد سازمان به عنوان یک شتروند ( ،)1/91مشارکت با انجم هاا و گروههوای محلوی
( ،)1/19یعالیتهای مرتب با نگتداری و پایداری منابع (زیستمحیهی) ( ،)1/11کنترل تغییرات در
سهوح استخدا و ایجاد شغل ( ،)1/19ریتار سازمان با مسئوالن و سازمانها ( ،)1/11تقدیرنامهها و
جوایی دریایتی سازمان ( ،)1/19و دستاوردهای مالی سازمان (.)1/10
سرمایه اجتمااعی :ویواداری و عود خیانوت ( ،)1/19پرهیوی از بودی ،یسواد و ظلوم (،)1/11
مشورتکردن ( ،)1/11پرهیی از خشم و یروبوردن آن ( ،)1/11پرهیوی از دورویوی و نفواق (،)1/11
همدلی ،وحدت و عد دشمنی و کینهورزی ( ،)1/11عد عیبجویی و بدگمانی ( ،)1/11متربوانی و
اخالق نییو ( ،)1/99عد حسوادتورزی ( ،)1/91حفو آبورو و بوهجاگذاشوت نوا نیوک (،)1/11
راستگویی ( ،)1/11و سخ گفت به حق و با زبان خوش (.)1/11
با توجه به اینیه مقادیر تی بیرگتر از  9/11شده اسوت ،مویتووان گفوت هموه پوژوه
میشوند .پ

تأییود

از انجا دادن اصالحات و دستیابی بوه مودل نتوایی بوهطوور کلوی ،بوا توجوه مقودار

 RMSEAو مقادیر شاخصهای دیگر بورازش ،مودل بورازش نسوبتاً خووبی دارد .مقودار

RMSEA

( )1/11است و نسبت کای دو به درجه آزادی برابر با  0/01و کمتر از مقدار مجاز  1است و حاکی
از ای است که مدل از برازش قابل قبولی دارد.
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نتیجهگیری و پیشنهادها
در ای مقاله رابهه سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی بررسوی شود .نتوایج بررسوی پیشوینه تحقیوق
گویای ای است که سرمایه اجتماعی در عملیرد مؤرر سازمانی نق
صدد برآمدیم تا در جامعه آماری پژوه

متمی دارد .در ای تحقیق در

یعنی مؤسسات آموزش عالی شتر مشتد رابهوه سورمایه

اجتماعی و تعالی سازمانی بررسی و تحلیل کنیم .پ

از نمونهگیوری تصوادیی طبقوهای در جامعوه

آماری ،اطالعات جمعآوری شد .سپ  ،تجییه و تحلیل اطالعوات از طریوق مودلیوابی معوادالت
ساختاری و تحلیل مسیر با بهکارگیری نر اییار لییرل انجوا گریوت .بوا توجوه بوه خروجویهوای
نر اییار و بهویژه برآوردهای استاندارد ،شاخصهای سنج

هور یوک از متغیرهوای پنتوان نشوان

میدهد ای در اندازهگیری متغیرهای پنتان (سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی) مناسب هسوتند .بوا
توجه به مقادیر تی ،همه یرضیههای پژوه

تأیید شد .یایتهها نشان میدهود سورمایه اجتمواعی و

تعالی سازمانی ارتباط مستقیم ،مثبت و معناداری دارند و با توجه به مقادیر مربوط به برازش ،مقدار
 RMSEAو نسبت کای دو به درجه آزادی و شاخصهای دیگر ،مدل برازش قابولقبوولی دارد .بوا
توجه به نتایج پژوه

به مدیران سازمانها پیشنتاد میشود از طریق تقویت سورمایه اجتمواعی در

سازمان ،تعالی سازمانی را محقق کنند .سرمایه اجتماعی بهکارگیری مؤرر سرمایههوای دیگور ماننود
سرمایههای مالی ،یییییی و انسانی را تستیل میکند .سورمایه اجتمواعی در خلوق و انتقوال دانو
مؤرر واقع است و در ایجاد مییت رقابتی پایدار برای سازمان نق

دارد .سورمایه اجتمواعی عواملی

متم در تضمی بقای سازمان محسوب میشود .مدیران میتوانند از طریق تقویت سرمایه اجتمواعی
با ایجاد پیوندهای رسمی و غیررسمی بی ایراد و ایجاد اعتماد متقابل بی آنان زمینه ایجاد سوازمان
متعالی را یراهم کنند.
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