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اثرسرمايهاجتماعیبرتعالیسازمانی
 

 سيدمحمدمقيمی، زادهثمرينتورجحسن 


دهيکچ

بسياری از سازمانها صرف نظر از اندازه و ميزان تجارت به اهميت سرمايه اجتمـای  بـه یاـ ان ما ـ          
م ض ع اين مقاله طراح    ااي  برای ن آوری و تط يق پذيری شان ایتراف دارند.پايدار رقابت و تعال  و م

و ت يين مدل سرمايه اجتمای  به ماظ ر دستياب  به تعال  سازمان  در شهرداری تهـران مـ  باشـد.برای    
متغير مستقل دو بعد درون  و بيرون  شامل ایتماد، هاجار، ارزشهای ديا ، شـ هه ماـار ت و قـان ن در    

رگرفته شده است و برای متغير وابسته نه بعد در نظر گرفته شده است. اين تحقيـق از نـ ع  ـاربردی    نظ
گانه شهرداری تهران در سط ح سازمان   ارشااسان، رؤسای  11ب ده است و قلمرو جغرافياي  آن مااطق 

ست  ه به روش ادارات، معاونين و مديران ماطقه ب ده است. روش تحقيق ت صيف  و از ن ع هم ستگ  ا
هـای تحليـل    انجـا  گرفتـه اسـت. همناـين از روش     311ای با تعداد نم نـه   گيری تصادف  ط قه نم نه

هم ستگ ، تحليل رگرسي ن،  مدل معادالت ساختاری و آزم ن فريدمن برای تجزيه و تحليل اطالیات و 
ن بين سـرمايه اجتمـای  و   استفاده شده است. نتايج حاصل از اين تحقيق ناان داد  ه در شهرداری تهرا

تر، با افزايش سرمايه اجتمای  تعال  و  تعال  سازمان  رابطه مث ت و معااداری وج د دارد. به ی ارت واضح
 يابد. سرآمدی سازمان ارتقا و به  د م 



شبکه،كيفيتوتعالیسازمانی. ،اعتماد،سرمايهاجتماعی:هاكليدواژه










                                                 

 هيئت علمي، دانشگاه غير انتفاعي مقدس اردبيلي.عضو 

.)دانشيار، دانشكده مديريت دانشگاه تهران )نويسنده مسئول 

         Email: mogimi@ut.ac.ir 
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مقدمه

امروز و آزاد سازی اقتصادی، يفيت يه  از ی امل مهم بـرای رسـيدن بـه    در جهان رقابت        
 اد تـا ماـتريان    م  مزيت رقابت  است. يک محص ل يا خدمت با  يفيت باال به سازمان  مک 

خ د را حفظ و بر تعداد آن بيافزايد. يفيت پايين ماجر بـه نارضـايت  ماـتريان شـده، در نتيجـه      
ايش ضايعات يا اصـالح خطاهـا نيسـت بلهـه ازدسـت دادن آياـده       هزياه  يفيت پايين صرفاً افز

[. ن آوری های یرصه فااوری مرزهای جغرافيـاي  را از بـين بـرده و ماجـر بـه      12سازمان است]
ماتريان آگاه و مطل  شده است. محيط تجاری بسيار پينيده شده و ازحالت  محلـ  بـه جهـان     

م  گيرد تا با  ـاهش هزياـه هـای یمليـات  و     ت ديل شده است. فاار مداو  به مديريت ص رت 
به  د پاتي ان ،  مزيت رقابت  خ د را افزايش دهد؛ ماتريان از افزايش اسـتانداردها بسـيار آگـاه    
هستاد و به ميزان زيادی به محص ل و خدمات دسترس  دارند تا از ميان آنها انتخاب و گـزياش  

ازمان  م تا  بر داراييهای غيرملم س اسـت.  [. در جهان تجاری امروز بياترين ارزش س93 ااد]
ت اناي  برای شااخت و برآورد ما   اين ارزش برای سـازمانها مهـم و حيـات  اسـت. بـه ماظـ ر       
ت اناي  برای مديريت سرمايه اجتمای  ما نيازماد شااخت ماااء آن و چگ نگ  ايجاد اين داراييها 

های گ ناگ ن بـا مـديريت تعـال      نها و شر ت[.  در واق  سازما91در سازمان م  ش ند، هستيم ]
سازمان و ارزياب  سرمايه اجتمای  سرو  ار دارند و اين رساله به دن ال برقراری رابطه ق ی بـين  

ت ان به بررس  و ت يين  بخاهای تجاری و مطالعات داناگاه  در اين ح زه است. برای مثال، م 
 ن  در شهرداری تهران اشاره  رد.سرمايه اجتمای  برای  دستياب  به تعال  سازما

 
بيانمسئله

در جهان تجاری امروز بياترين ارزش سـازمان  م تاـ  بـر داراييهـای غيرملمـ س اسـت.             
[.  در چاـين  91ت اناي  برای شااخت و برآورد ما   اين ارزش برای سازمانها مهم و حيات  اسـت] 

م فقيت،سرآمدی وتعال  سـازمان در بـازار   فضاي  اين سؤال اساس  قابل طرح است  ه راز بقا و 
رقابت  امروز چيست؟با نگاه  به ادبيات مرب طه و بررس  نظريات انديامادان، شايد بت ان پاسخ 

يافت.  نگريستن به تعال  سازمان  و سرآمدی در  سؤال را در ايجاد،حفظ و تداو  سرمايه اجتمای  
انداز وسـي  در خصـ ص سـرآمدی و تعـال       چارچ ب ساختارهای اجتمای  راه را برای يک چام

سازد، به ط ری  ه ت جه را به سمت نهات   ه  متر به آنها پرداخته شده اسـت، يعاـ     هم ار م 
[.  اخيـراً سـرمايه اجتمـای  سـ ب     91 اـد]  اقتصادی و تعال  سازمان  جلب م  _جا ه اجتمای  
يت هستاد. باابر اين مفهـ   سـرمايه   ای برای ساير مطالعات مدير هاي  شده  ه پايه ايجاد تئ ری

اجتمای  ت جه زيادی را در تحقيقات مرب ط به نظريه سازمان به خ د جلب  رده اسـت. باـابراين   
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در اين تحقيق،  نقش سرمايه اجتمای  در دستياب  به تعال  سازمان  در شهرداری تهـران مـ رد   
 اين خص ص اقدا  شده است.بررس  قرار گرفته است و در نهايت نس ت به طراح  مدل  در 

 
ادبياتموضوع

[.  از 91سازد] های ق ی، روابط م تا  بر ایتماد و ماار ت را در اجتمایات آشهار م  ش هه     
ديدگاه سازمان ،گ شال و ناهاپيت سرمايه اجتمای  را به یا ان جم  مااب  بالق ه و بالفعل م ج د 

[.  از 1 ااد] يا يک واحد اجتمای  تعريف م و قابل دسترس، از طريق ش هه روابط يک فرد 
ت اند به  های مهم سازمان  است  ه م  ها و داراي  ديدگاه آنان سرمايه اجتمای  يه  از قابليت

ها در خلق و تسهيم دانش  مک بسيار نمايد و برای آنها در مقايسه با سازمانهای  سازمان
 ايجاد  اد.  "مزيت سازمان  پايدار"ديگر

 ااد، نس تاً  ها، همانط ر  ه  اهن و پروساک مطرح م  جه به سرمايه اجتمای  در سازمانايده ت 
جديد است. با اين وج د، ط ق نظر آدلر و  ان با فرض دوران طف ليت  اربرد سرمايه اجتمای  

ت اند از سرمايه  دهد  ه سرمايه اجتمای  سازمان م  در زندگ  سازمان ، تحقيقات ناان م 
 .ت  ادفهری حماي

 
 
 
 

 

 
 [111: 9113. مدل سرمايه اجتمای  و ايجاد ارزش]تسای و گ شال،9شهل

 

 
 
 

 
 

ايجاد ارزش: 

 هاينوآوري 

 خدمات

مبادله و 

ترکيب 

 منابع

بعد ارتباطي سرمايه 

 اجتماعي:اعتماد

بعد ساختاري 

سرمايه اجتماعي: 

ارتباطات تعامالت 

 اجتماعي

ناختي بعد ش

سرمايه اجتماعي: 

چشم انداز 

 مشترک
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ابعادسرمايهاجتماعی

های مختلف سرمايه اجتمای  را در سه ط قه جای  رويهرد سازمان  جا ه وگ شال با ناهاپيت
 [.99ای و ساختاری] دهاد: شااخت ، رابطه م 
 

 
 
 
 
 

 . ابعاد سرمايه اجتمای 1شهل

 
الف( یاصر شااخت  سرمايه اجتمای  اشاره به ماابع  دارد  ه فراهم  ااده مظاهر، تع يرها، 

های اين بُعد  ها است. مهمترين جا ه های معان  ماترک در ميان گروه تفسيرها و سيستم
 اند از: زبان ،  دها و حهايتهای ماترک. ی ارت
یاصر ساختاری سرمايه اجتمای  اشاره به الگ ی  ل  تماسهای بين افراد دارد يعا ، شما به ب( 

ای  چه  سان  و چگ نه دسترس  داريد. مهمترين جا ه های اين یاصر ی ارت اند از: روابط ش هه
 ای و سازمان مااسب. بين افراد ، پيهر بادی ش هه

ه ن ی  روابط شخص  است  ه افراد با يهديگر ای سرمايه اجتمای  ت صيف  ااد ج( یاصر رابطه
های اين بُعد از سرمايه اجتمای    ااد. مهمترين جا ه تاان برقرار م  به دليل سابقه تعامال

 [. 91اند از: ایتماد، هاجارها، الزامات ، انتظارات و ه يت] ی ارت
 

تعالیسازمانی

زمان تهامل يافته است. در اوايل قـرن  مفه    يفيت از سالهای ق ل وج د داشته و در ط ل      
بيستم  يفيت به معاای بازرس  محص الت برای اطمياان از تحقق معيارهـا و اسـتانداردها بـ ده    

[.  1در ط ل جاگ جهان  دو   يفيت از نظـر ماهيـت، آمـاری بـ ده اسـت]      9112است. در دهه 
نم دارهـای  اتـرل  يفيـت     شـد و  گيری آماری برای ارزياب   يفيت استفاده م  های نم نه روش

بـه  مـک اندياـمادان  يفيـت، ايـن       9112رفت. در دهه   ار م  برای نظارت بر فراياد ت ليد به
شد  ه  ل سازمان و نه فقط  ای تلق  م  ای يافت و  يفيت به یا ان پديده مفه   معاای گسترده
و همـه در هزياـه   گرفت، همه ی  بخاها مسئ ل  يفيـت محصـ الت ب دنـد     فراياد را در بر م 

شد  ه سازمان را تحت تأثير قـرار    يفيت پائين سهيم ب دند و  يفيت به یا ان مفه م  تلق  م 
 [.  91داد] م 

 ابعاد سرمايه اجتمای 

 بعد رابطه ای بعد ساختاری بعد شااخت 
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مدلتعالیسازمان

معيار ديگر نتايج  1معيار آن، ت انمادسازها و  1معيار است.  1مدل  تعال  سازمان  دارای      
 هستاد.

 ها و مااب ، فرايادها. ما  و راه رد  ار اان، ماار ت ری، خطت انمادسازها: ی ارتاد از ره 
 [. 3نتايج: ی ارتاد از نتايج ماتريان، نتايج  ار اان، نتايج جامعه، نتايج  ليدی یملهرد]

 "نتايج "دهاد و معيارهای دهد پ شش م  ، آننه را يک سازمان انجا  م "ت انمادساز"معيارهای 
 3ياباد. شهل  به  د م "نتايج"دست آورد. آورد يا بايد به  ت م دس آننه را  ه يک سازمان به 

 [. 93نماي  از مدل را ناان داده  ه پ ياي  مدل در آن نمايان است]
دو رويهرد متفاوت در اجرای اين مدل وج د دارد. رويهرد اول و بسيار متداول رويهرد ماطق 

ت اناد ماجر به نتايج یال  ش ند.  ال  م سازهای ی بايادی است  ه م تا  بر اين است  ه ت انماد
ت اند تعيين  اد و  ها را زمان  م  ما  متعال ، راه ردها و خط و به اين معاا  ه ره ر  اريزماتيک

بخش مااب  انسان  و اجتمای ، شر ا و ديگر مااب  را مديريت  اد  ه م تا  بر  به ط ر اثر
 های افراد، ت اند با ت جه به شاخص ايج یال  م ساختارها و فرايادهای بسيار مااسب باشد و نت

 [. 91ش د] اين رويهرد، رويهرد از چپ به راست شااخته م  دست آيد.  جامعه و یملهرد به
ارائه شد و در  9از س ی تيت    نت  9111رويهرد دو ، رويهرد از راست به چپ است  ه در سال 

داشته باشد و قادر به شااخت روابط بين نتايج   ه مديری نتايج هدفماد آن بيان م   اد  ه زمان 
ت اند همه ی امل ت انمادسازها را به خ ب  به  د بخاد و در نهايت به  و ت انمادسازها باشد، م 
 [. 92نتايج متعال  دست يابد]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1. Tito Conti 
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 سازها نتايج ت انماد                                                         

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ن آوری و يادگيری
 (331،ص9،1221، مدل تعال  سازمان )ج  ارل س ب ل سار3شهل

 
روششناسیپژوهش

هدف اصل  اين تحقيق بررس  وضعيت سرمايه اجتمای  برای شااساي   :اهداف تحقيق     
زمان  وارائه الگ ی بهياه ی امل و ابعاد مؤثر بر سرمايه اجتمای  به ماظ ر دستياب  به تعال  سا

گذار بر  ريزان بت اناد بر اساس ميزان و ی امل تأثير سرمايه اجتمای  است تا مديران و برنامه
ريزی مااسب برای دستياب  به شايستگ   و تعال  سازمان را  سرمايه اجتمای  آن سازمان، برنامه

ای مدل مفه م ، هدف های فری  های فری : بات جه به ابعاد و متغيره به اجرا در آورند. هدف
 اين تحقيق به شرح زير است:

ارائه الگ ی بهياه درباره ی امل و ابعاد درون  سرمايه اجتمای  به ماظ ر دستياب  به  -
 تعال  سازمان .

ارائه الگ ی بهياه درباره ی امل و ابعاد بيرون  سرمايه اجتمای  به ماظ ر دستياب  به  -
 تعال  سازمان .

هت رف  خأل پژوهش در زمياه  بررس  رابطه ميان سرمايه اجتمای  و ماار ت در ج -
 تعال  سازمان .

                                                 
1. J. Carlos Bou-Llusar 

 
 

 
 رهبري

 کارکنان

 
 

مشي و  خط

 استراتژي

 

 

 
 فرايندها

 نتايج کارکنان

 نتايج مشتري

 

 
نتايج 

کليدي 

 عملكرد 

ج جامعه نتاي  شراکتها و منابع  
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نظريه آزماي  و ارائه مدل جام  سرمايه اجتمای  در يک سازمان مهم دولت محل   -
 ايران .

 
 مدل مفه م  تحقيق

 ش د، براساس م ان  در اين تحقيق مدل مفه م  تحقيق، همانط ر  ه در نم دارزير مااهده م 
 نظری تحقيق طراح  و پيااهاد شده است.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 . مدل مفه م  تحقيق 1نم دار 



روشتحقيق:

[. در اين تحقيق هدف بررس  رابطه 1ش د ] اين تحقيق از نظر ن ع تحقيق  اربردی ناميده م     
 ع متغيرهای م ج د در تحقيق است. روش تحقيق به  ار گرفته شده، تحقيق ت صيف  از ن

هم ستگ  است  ه به ت صيف و تحليل روابط بين متغيرهای سرمايه اجتمای  و تعال  سازمان  
 پرداخته است.

 
 مشخصاتجامعهونمونهآماري

جامعه آماری اين تحقيق سط ح مختلـف مـديران شـهرداری تهران)شـامل مـديران  ومعـاونين       
داری تهران هستاد.بات جه به ماخص گانه شهر 11مااطق، روسای اداره ها و  ارشااسان در مااطق 

اجتماعی سرمایه  

 
 بعد بیرونی*

 . شبكه9

 .مشارکت2

 .    قانون3

 درونیبعد * 

 .    اعتماد9

 .   هنجارها2

 .   دين3

 تعالی سازمانی

 رهبري .9

برنامههه ريههزي و خههط مشههي  .2

 گذاري

 کارکنان .3

 مشارکت ها و منابع .1

 فرايندها .5

 نتايج مشتري .1

 نتايج کارکنان .7

 نتايج جامعه .3

 نتايج کليدي عملكرد .9
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[.  روش 9ومحدود ب دن اين جامعه آماری برای تعيين حجم نم نه از فرم ل زير استفاده شده اسـت] 
 باشد. ای متااسب م  نم نه گيری در اين تحقيق، نم نه برداری تصادف  ط قه

 
 

)5.0)(5.0()96.1()12790()05.0(

5.0)(5.0()96.1)(2790(
340
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آورياطالعاتهاوابزارهايجمعروش

ای و بـا اسـتفاده از ابزارهـای فـيش      ين تحقيق محقق بر اساس روشهای پيمايا  و  تابخانهدرا     
برداری به ماظ ر جم  آوری اطالیات مرب ط به م ان  نظـری تحقيـق و نيـز پرساـاامه بـه ماظـ ر       

ها تحقيق اقدا   رده است. در اين تحقيق محقـق از   های م رد نياز برای آزم ن فرضيه گردآوری داده
سـؤال   33سؤال و پرسااامه تعال  سازمان  با  39پرسااامه شامل: پرسااامه سرمايه اجتمای  با دو 

ها از طيف امتيازی ليهرت استفاده شده  استفاده  رده است. همناين برای پاسخ به سؤاالت پرسااامه
 است.

 
 هامدلمفهومیتحقيقهابهمؤلفه.تخصيصسؤاالتپرسشنامه1جدول

 ما   س ال س االت م لفه ها ابعاد مفه   رديف

9 
سرمايه 
 اجتمای 

درون )شااخت  و 
 ای( رابطه

 پ تاا  و نارايان 1تا  9 ایتماد

 پ تاا  و انيهس و پالن 13تا  91 هاجارها

 رونالد سيدر 11تا  91 دين

 بيرون )ساختاری(

 پ تاا  و نارايان 91تا  1 ش هه

 بانک جهان پ تاا  و  93تا  93 ماار ت

 نارايان و پيتنيت 39تا  13 قان ن

1 
تعال  
 سازمان 

 31تا  31 ره ری

پرسااامه باياد اروپاي  
 يفيت وسازمان مل  
مطالعات بهره وری 

 ايران

 12تا  31 ريزی و خط ما  گذاری برنامه

 11تا  19  ار اان

 11تا  11 ها و مااب  ماار ت

 13تا  12 فرايادها

 11تا  11 نتايج ماتری
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 19تا  13 نتايج  ار اان

 11تا  11 نتايج حامعه

 11تا  11 ها نتايچ  ليدی یملهرد

 

هايتحقيقروايیوپايايیپرسشنامه

( و مدل  سرمايه 9113در تحقيق حاضر بر اساس مدل سرمايه اجتمای  ناهاپيت و گ شال )      
پرسااامه مرب ط طراح  شده است. همناين پرسااامه تعال  سازمان  ( 1221اجتمای  پ تاا  )

های  باياد اروپاي   يفيت و سازمان مل  بهره وری ايران، طراح  شده  بر اساس پرسااامه 
های  مذ  ر را به تعدادی از خ رگان شامل استادان راهاما و   است. بعالوه، محقق پرسااامه 
ب ط و همناين تعدادی از محققان و مديران در سازمان م رد مااور، برخ  ديگر از اساتيد مر

های م رد   باابراين، پرسااامه مطالعه، ارائه داده ونظرات اصالح  آنان را ایمال  رده است.
های اين  استفاده در اين تحقيق از رواي  م رد نياز برخ دار هستاد.برای ساجش پاياي  پرسااامه 

استفاده شده است. آلفای  رون اخ  SPSSبا  مک نر  افزار تحقيق از روش آلفای  رون اخ 
درصد و برای پرسااامه تعال  سازمان   1/11استخراج شده برای پرسااامه سرمايه اجتمای  

،نتيجه  2.1اظهار  رده است اگر آلفا بزرگتر از  1درصد ب ده است. همانط ر  ه ن نال  1/12
های م رد استفاده در اين تحقيق از ایت ار  پرسااامه گيريم  ه  معت ر خ اهد ب د، پس نتيجه م 

 الز  برخ ردارند  ه در جدول ذيل برای تک تک متغيرها ارائه شده است.
 

.پايايیمتغيرهايتحقيق)سرمايهاجتماعی(2جدول
 آلفا  رون اخ متغير)ابعاد سرمايه اجتمای  (

 1/11 بعد سرمايه اجتمای 

 1/11 بعد هاجار

 31.1 ات ديا بعد ایتقاد

 1/31 بعد ش هه

 1/11 بعد ماار ت

 3/31 بعد قان ن

 1/13 بعد درون 

 1/11 بعد بيرون 

 12 بعد ایتماد

                                                 
1.Nunnally 
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.پايايیمتغيرهايتحقيق)تعالیسازمانی(3جدول
 آلفا  رون اخ تعال  سازمان  ((متغير 

 1/12 بعدتعال  سازمان 

 1/12 بعد ره ری

 1/12 بعد برنامه ريزی و خط ما  

 3/33 بعد  ار اان

 3/32 بعد ماار ت ها و مااب 

 1/12 بعد فرايادها

 1/11 بعد نتايج ماتری

 3/31 بعد نتايج  ار اان

 39 بعد نتايج جامعه

 3/13 بعد نتايج  ليدی

 
هايتجزيهوتحليلاطالعاتروش

هـای آمـار    اهادی، از روشهای مرت ط با مدل مفه م  پيا دراين تحقيق به ماظ ر آزم ن فرضيه     
ت صيف  و همناين آمار استا اط  اسـتفاده شـده اسـت. در روش ت صـيف  از جـداول آمـاری بـرای        
ت صيف و تحليل جمعيت شااخت  تحقيق استفاده شده اسـت.  همناـين در روش آمـار اسـتا اط  از     

تاری با اسـتفاده  های تحليل رگرسي ن، تحليل واريانس، تحليل هم ستگ ، مدل معادالت ساخ تهايک
استفاده  16.0SPSS، تحليل مسير و آزم ن فريدمن با  مک نر  افزار Lisrel 8/54از نر  افزار 
 شده است.

 

آزمونفرضياتتحقيق

بين سرمايه اجتمای  و تعال  سازمان  در شـهرداری تهـران، رابطـه مث ـت معاـاداری        :فرضيه اصل 
 .وج د دارد

 فرضيات فری :
ون  سرمايه اجتمای  با تعال  سازمان  در شهرداری تهـران رابطـه مث ـت و معاـاداری     ( بين ابعاد در9

 وج د دارد.
( بين ابعاد بيرون  سرمايه اجتمای  با تعال  سازمان  در شهرداری تهـران رابطـه مث ـت و معاـاداری     1

 وج د دارد.
ران رابطـه مث ـت و   (  بين بعد هاجارهای سرمايه اجتمای  با تعـال  سـازمان  در شـهرداری تهـ    9-9

 معااداری وج د دارد.



 

 

 اثر سرمايه اجتماعي بر تعالي سازماني 
 

21

1 

(  بين بعد یقايد ديا  سرمايه اجتمای  با تعال  سازمان  در شهرداری تهران رابطـه مث ـت و   9-1
 معااداری وج د دارد.

( بين بعد ایتماد سرمايه اجتمای  بـا تعـال  سـازمان  در شـهرداری تهـران رابطـه مث ـت و        9-3
 معااداری وج د دارد.

عد ش هه سرمايه اجتمای  بـا تعـال  سـازمان  در شـهرداری تهـران رابطـه مث ـت و        ( بين ب1-9
 معااداری وج د دارد.

( بين بعد ماار ت سرمايه اجتمای  با تعال  سـازمان  در شـهرداری تهـران رابطـه مث ـت و      1-1
 معا  داری وج د دارد.

هـران رابطـه مث ـت و    ( بين بعد قان ن سرمايه اجتمـای  بـا تعـال  سـازمان  در شـهرداری ت     1-3
 معااداری وج د دارد.

هـای مختلفـ     های پژوهش و استا اط آماری از تحليـل  در اين بخش به ماظ ر تحليل داده     
استفاده شده است. ابتدا به ماظ ر شااخت وضعيت سرمايه اجتمای  و تعال  سـازمان  از آزمـ ن   

 One-Sampleای ) يـک نم نـه   tی ارت  از آزمـ ن   فرض آماری ميانگين يک جامعه يا به 

Test    استفاده شده است  ه در واق  تفاوت بين ميانگين نم نه م رد بررس  را بـا يـک مقـدار )
دهد. در مرحله بعدی برای شااختن متغيرهـای مهاـ ن از تحليـل     مفروض م رد آزم ن قرار م 

فن تحليل مسـير   یامل  ا تااف  استفاده شده است. سپس با استفاده از تحليل یامل  تأييدی و
داری  دست آمده آزم ن شد و در ادامه از طريق تحليل هم ستگ  و آزم ن معاا معااداری روابط به

ضريب هم ستگ  برای بررس  ارت اط ميان اجزای متغيرهای تحقيق بهره گرفته شده اسـت. در  
ی های تحقيـق از تحليـل رگرسـي ن و مـدل معـادالت سـاختار       نهايت به ماظ ر آزم ن فرضيه

 استفاده شده است.
برای بررس  وضعيت هر  دا  از ابعاد سرمايه اجتمای  و تعال  سازمان  در شهرداری تهران از 

های تحقيق در   آزم ن آماری ميانگين يک نم نه استفاده شد. به ماظ ر تداخل نداشتن با فرضيه
ا  به اين ص رت هر م رد، گزاره مرب ط به ص رت سؤال مطرح شده است. فرضيه صفر در هر  د

 است:

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

بعد جامعه  ی ارت  فرضيه بدين ص رت مطرح شده است  ه آيا مقدار ميانگين نمرات در هر  به
 است يا خير. 3برابر با 

 پردازيم.  ه در اياجا برای مثال به ت صيف و تاريح يه  از ابعاد آن م 

 شهرداری تهران در بعد ایتماد چگ نه است؟ بعد ایتماد: وضعيت
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  ، تعال  سازمان ای در خص ص سرمايه اجتمای ، آزم ن ميانگين دو جمله1جدول                     

                                                   

 بعد
تعداد

 نمونه
 Tمقدار ميانگين

سطح

 معناداري
 نتيجهگيري حدپايين حدباال

 2.3919 2.9192 2.2222 1.131 3.1911 323 ایتماد
رد فرضيه صفر و تأييد 

 فرضيه اول

 2.1291 -2.2219 2.1322 9.331 3.1112 323 هاجارها
 يه صفر وپذيرش فرض

 رد فرضيه اول

 2.3919 2.9911 2.2222 1.111 3.1913 323 دين
 رد فرضيه صفر و  تأييد

 فرضيه اول

 2.1119 2.2311 2.2232 1.112 3.9191 323 ش هه
 رد فرضيه صفر و  تأييد

 فرضيه اول

 2.3132 2.9193 2.2222 9.213 3.1913 323 ماار ت
 رد فرضيه صفر و  تأييد

 فرضيه اول

 2.3932 2.9991 2.2222 1.119 3.1111 323 نقان 
 رد فرضيه صفر و  تأييد

 فرضيه اول

 2.1191 2.1311 2.2222 91.119 3.3131 323 ره ری
رد فرضيه صفر و  
 تأييدفرضيه اول

 9.2111 2.3191 2.2222 91.113 3.1112 323 خط ما 
رد فرضيه صفر و  
 تأييدفرضيه اول

 2.1121 2.3331 2.2222 3.391 3.1312 323  ار اان
رد فرضيه صفر و  
 تأييدفرضيه اول

 2.2223 -2.9131 2.2112 -9.111 1.1231 323 مااب 
پذيرش فرضيه صفر ورد 

 فرضيه اول

 2.9319 -2.2111 2.1322 9.121 3.2113 323 فرايادها
پذيرش فرضيه صفر ورد 

 فرضيه اول

نتايج 
 ماتری

323 3.1191 93.392 2.2222 2.1211 2.1112 
رد فرضيه صفر و  
 تأييدفرضيه اول

نتايج 
  ار اان

323 1.1392 9.931- 2.1312 2.9331- 2.2111 
پذيرش فرضيه صفر ورد 

 فرضيه اول

نتايج 
 جامعه

323 3.3131 1.131 2.2222 2.1113 2.1391 
رد فرضيه صفر و  
 تأييدفرضيه اول

نتايج 
  ليدی

323 3.2313 2.111 2.1912 2.2111- 2.9111 
فرضيه صفر ورد  پذيرش

 فرضيه اول

 2.1111 2.9211 2.2222 1.111 3.9111 323 بعد درون 
رد فرضيه صفر و  
 تأييدفرضيه اول

 2.1111 2.9113 2.2222 1.211 3.1213 323 بعد بيرون 
رد فرضيه صفر و  
 تأييدفرضيه اول

سرمايه 
 اجتمای 

323 3.9311 1.112 2.2222 2.9191 2.1311 
رد فرضيه صفر و  
 تأييدفرضيه اول

تعال  
 سازمان 

323 3.3131 91.911 2.2222 2.3911 2.1991 
رد فرضيه صفر و 
 تأييدفرضيه اول
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با استااد به  بررس  و پاسخ به اين سؤال از آزم ن ميانگين يک جامعه استفاده شد. به ماظ ر      
آمـده   ای نتايج تحليـل در جـدول زيـر    يک نم نه tدست آمده از نم نه و انجا  آزم ن   نمرات به

 ـه مقـدار آن    Sigی ـارت  مقـدار     يا بـه  p-valueش د مقدار  است. همانط ر  ه مااهده م 
  چهتر شده است، باابراين فرض صـفر م اـ  اياهـه بعـد      α=0/05از مقدار معادل صفر است 

از طرف  دو یـدد ناـان داده   . باشد تأييد نگرديده است م  3ایتماد در شهرداری تهران مساوی 
درصدی تفاوت ميانگين شامل یدد صفر نمـ  باشـد    11شده در ست ن مرب ط به فاصله اطمياان 

صفر است. مث ت ب دن حد باال و پايين اين فاصـله نيـز بيـانگر     لذا اين یامل خ د مؤيد رد فرض
م  باشد، باـابراين   3اين نهته م  باشد  ه ميانگين بعد ایتماد در شهرداری تهران بياتر از یدد 

را  1و  3را نامااسب، بين  3و  1را بحران ، بين  1ما با ت جه به ميانگين اين بعد نمره  متر از  اگر
نتيجه  ل  بدين ص رت قابل ت يين خ اهد ب د  ه از  را خ ب در نظر بگيريم، 1و  1مت سط، بين 

( در وضـعيت نامااس  )مت سـط(   1911/3نظر ایتماد شهرداری تهران با ت جه به ميانگين جامعه )
قرار دارد و مطل ب نيست ول  با ت جه به اياهه هر دو حد باال و پايين مث ت است چاان احسـاس  

ت مت سط در حر ت و پيارفت است. همناان  ه در جدول پـايين ماـخص   م  ش د  ه به سم
بزرگتر است و در ناحيه بحرانـ  آزمـ ن قـرار     11/9است  ه از 131/1برابر با  t است مقدار آماره

 باشد. معاادار  م  3دارد و به بيان ديگر اختالف ميانگين از یدد 
ی ذيل ناان دهاده رابطه بين ابعاد هاجارهـا،  ، مدل ساختار3-1تا  9-9های فری   آزم ن فرضيه     

یقايد ديا  و ایتماد، ش هه، ماار ت و قان ن با تعال  سازمان  است  ـه ناـان مـ  دهد ـه از بـين      
رفـت   های تحقيق همانط ر  ه انتظـار مـ    ها، فقط فرضيه شام تحقيق رد شده و ساير فرضيه فرضيه

ه اجتمای ، بعد ماار ت بياترين تأثير را بر تعال  سازمان  م رد تأييد قرار گرفتاد. در بين ابعاد سرماي
( و به نح  بهتری ت انسته است واريانس تعال  سازمان  را ت يـين  اـد. بـه ی ـارت     11/2داشته است )

تعال  سازمان  به  د خ اهد يافت. همناـين بعـد    11/2ديگر چااننه يک واحد ماار ت افزايش يابد، 
ين ابعاد سرمايه اجتمای  بر تعال  سازمان  داشته است و  مترين واريـانس را  ایتماد تأثير  متری در ب

های تحقيق بجز  در ت ضيح تعال  سازمان  دارد. بط ر خالصه، با ت جه به اياهه ایداد معااداری فرضيه
های فری  تحقيق م رد تأييد قرار گرفته اسـت. همناـين    ب ده است فرضيه 11/9فرض شام باالی 

اندارد )بار یامل  يا ضريب هم ستگ ( روابط حا   از وج د رابطه مث ـت و معاـادار ميـان    ضرايب است
بزرگتـر از   t پاج بعد ایتماد، ایتقادات، هاجارها، ش هه و ماار ت با تعال  سازمان  است.چاانهه مقدار

سازمان   ش د يعا  بين ابعاد سرمايه اجتمای  با تعال  باشد فرض صفر رد و فرض يک تأييد م  9.11
 رابطه مث ت و معااداری دارد.

های فری  تحقيق با استفاده از مدل معادالت سـاختاری، در وهلـه اول    همناين در آزم ن فرضيه     
ها هستاد)  خروج  نر  افزار ناان دهاده مااسب ب دن مدل ساختاری برازش يافته برای آزم ن فرضيه
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= 2.211مقـدار مااسـب و پـاييا  اسـت(. ميـزان        1χرم  باشد باابراين مقدا 3زير  dfبه χ 1نس ت 
RMSEA    هـای   نيز ناان دهاده مااسب ب دن برازش مدل ساختاری است. بـه ی ـارت ديگـر داده

 مااهده شده تا ميزان زيادی ماط ق بر مدل مفه م  تحقيق است. 
 

عیباتعالیگيريرابطهمتغيرسرمايهاجتمادرمدلاندازهT.ضرايباستانداردومقدار5جدول

 رابطهعلی
ضريب

 استاندارد
 نتيجهگيري Tمقدار

 ایتماد

 تعال  سازمان 

2.31 3.93 
فرض صفر رد و فـرض يـک   

 ش د پذيرفته م 

 3.11 2.11 هاجار
فرض صفر رد و فـرض يـک   

 ش د پذيرفته م 

 1.31 2.11 دين
فرض صفر رد و فـرض يـک   

 ش د پذيرفته م 

 1.11 2.11 ش هه
فـرض يـک    فرض صفر رد و

 ش د پذيرفته م 

 1.13 2.31 ماار ت
فرض صفر رد و فـرض يـک   

 ش د پذيرفته م 

 2.1 2.21 قان ن
فــرض صــفر تأييــد و فــرض 

 ش د يک رد م 

 
، مدل ساختاری ذيل ناان دهاده رابطه بـين ابعـاد درونـ  و    1و  9های فری   آزم ن فرضيه     

 ه ناـان داد هـر دو فرضـيه مـ رد تأييـد قـرار        بيرون  سرمايه اجتمای  با تعال  سازمان  است،
گرفتاد. در بين ابعاد درون  و بيرون  سرمايه اجتمای ، بعد درون  تأثير بياتری بر تعال  سازمان  

( و به نح  بهتری ت انسته است واريـانس تعـال  سـازمان  را ت يـين  اـد. بـه       11/2داشته است )
تعال  سازمان  به  د خ اهـد يافـت.    11/2يش يابد، ی ارت ديگر چااننه يک واحد بعد درون  افزا

(. به ی ارت ديگر از بين ايـن دو بعـد،   11/2همناين بعد بيرون  نيز بر تعال  سازمان  تأثير دارد )
 بعد درون  تأثير بياتری بر تعال  سازمان  داشته است.

بـ ده اسـت    11/9باالی های تحقيق  ط ر خالصه، با ت جه به اياهه ایداد معااداری فرضيه ه ب     
های فری  تحقيق م رد تأييد قرار گرفته است. همناين ضرايب استاندارد )بـار یـامل  يـا     فرضيه

ضريب هم ستگ ( روابط حا   از وج د رابطه مث ت و معاادار ميان دو بعـد درونـ  و بيرونـ  بـا     
 تعال  سازمان  است.

تفاده از مدل معادالت ساختاری، در وهلـه  های فری  تحقيق با اس همناين در آزم ن فرضيه      
اول خروج  نر  افزار ناان دهاده مااسـب بـ دن مـدل سـاختاری بـرازش يافتـه بـرای آزمـ ن         
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مقـدار مااسـب و پـاييا       χ 1است. باابراين مقـدار    3زير  dfبه χ 1های هستاد) نس ت  فرضيه
برازش مدل ساختاری  نيز ناان دهاده مااسب ب دن RMSEA= 2.211است(. همناين ميزان 

های مااهده شده تا ميزان زيادی ماط ق بـر مـدل مفهـ م  تحقيـق      است. به ی ارت ديگر داده
 است.  

 
درمدلاندازهگيري)رابطهبعددرونیوبيرونی(متغيرسرمايهT.ضرايباستانداردومقدار6جدول

اجتماعیباتعالیسازمانی

 جه گيرینتي tمقدار ضريب استاندارد رابطه یل 

بعد درون  سرمايه 
اجتمای )ایتماد،هاجاروارزشهای 

تعال   ديا (
 سازمان 

2.11 1.13 

فرض صفر رد و 
فرض يک 
 ش د پذيرفته م 

بعد بيرون  سرمايه 
اجتمای )ش هه،ماار ت و 

 قان ن(

2.11 1.31 

فرض صفر رد و 
فرض يک 
 ش د پذيرفته م 

 
است پس نتيجه م  گيريم  ه فرض صفر  11/9يا ایداد معااداری بزرگتر از  t مقدار  با ت جه به اياهه

ش د يعا  بين بعد درون  و بعد بيرون  سرمايه اجتمای  بـا تعـال  سـازمان      رد و فرض يک تأييد م 
 رابطه مث ت و معااداری وج د دارد.

 
هاياصلیتحقيقآزمونفرضيه

يق يعا  آزم دن رابطه ميان سرمايه اجتمای  و تعـال  سـازمان  از   برای آزم دن فرضيه اصل  تحق    
مدل معادالت ساختاری و تحليل رگرسي ن  استفاده شده است. مدل سـاختاری ناـان دهاـده رابطـه     

اسـت   11/2مث ت و معاادار ميان سرمايه اجتمای  با تعال  سازمان  است. بار یامل  سرمايه اجتمای  
افـزايش خ اهـد يافـت.      11/2واحد افزايش پيدا  اد تعـال  سـازمان    9مای  يعا  چااننه سرمايه اجت

بـ ده اسـت فرضـيه     11/9بط ر خالصه، با ت جه به اياهه ایداد معااداری فرضيه اصل  تحقيق باالی 
اصل  تحقيق م رد تأييد قرار گرفته است. همناين ضرايب استاندارد )بار یامل  يا ضريب هم ستگ ( 

تـ ان   وج د رابطه مث ت  ميان سرمايه اجتمای  و تعال  سـازمان  اسـت. باـابراين مـ     روابط حا   از 
 سرمايه اجتمای  بر تعال  سازمان  تأثيرگذار است. یا ان  رد



 933  9331پاييز    -3شماره -مطالعات مديريت راهبردي                                                                                    

های اصل  تحقيق با استفاده از مدل معادالت ساختاری، اوالً خروجـ    همناين در آزم ن فرضيه      
هـای هسـتاد)    ل ساختاری برازش يافته بـرای آزمـ ن فرضـيه   نر  افزار ناان دهاده مااسب ب دن مد

مقدار مااسب و پاييا  اسـت. همناـين ميـزان      χ 1م  باشد باابراين مقدار   3زير  dfبه χ 1نس ت 
2.213 =RMSEA       نيز ناان دهاده مااسب ب دن برازش مدل سـاختاری اسـت. بـه ی ـارت ديگـر
 مدل مفه م  تحقيق است.  های مااهده شده تا ميزان زيادی ماطق بر داده
 

گيريمتغيرسرمايهاجتماعیباتعالیدرمدلاندازهT.ضرايباستانداردومقدار7جدول
 گيری نتيجه tمقدار ضريب استاندارد رابطه یل 

 1.39 2.11 تعال  سازمان  سرمايه اجتمای 

فرض صفر رد و 
فرض يک پذيرفته 

 ش د م 

 
اصلیمدلمفهومیبنديمؤلفههاياابعاداولويت

در اين قسمت بر اساس آزم ن فريدمن به اول يت بادی مؤلفه های مرب ط بـه مـدل تحقيـق        
 پرداخته م  ش د.

مؤلفههايمربوطبهسرمايهاجتماعی،ميانگينرتبهها8جدول
 .م  دهد وسطحمعناداريآنرانشان

Test Statisticsa 

N 323 

Chi-Square 11.311 

df 1 

Asymp. Sig. .222 

a. Friedman Test 

 
.متغيرهايمربوطبهسرمايهاجتماعیوميانگينرتبهآنها9جدول

 

 ها ميانگين رت ه اول يت متغير

 3.13 1 ایتماد

 3 1 هاجار

 3.31 1 دين

 3.11 3 ش هه
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 3.11 9 ماار ت

 3.91 1 قان ن

 

بنديابعادآزمونفريدمن:رتبه

 H0 يهسان است :ميانگين رت ه ها 

 H1 حداقل دو رت ه دارای ميانگين متفاوت  م  باشد :

نتيجه آزم ن فريدمن دو خروج  است. خروج  اول آمار ت صيف  اسـت  ـه ميـانگين رت ـه           
ها   چهتر باشد، اهميت آن متغيـر بياـتر    دهد. هر چقدر ميانگين رت ه های هر متغير را ناان م 

د متغيرهای م رد نظر خ د را از نظر ارزش و اهميت  رت ـه باـدی   است.هاگام   ه محقق بخ اه
 اد م  ت اند از آزم ن تحليل واريانس فريدمن برای اين ماظ ر استفاده  اد. با ت جـه بـه اياهـه    

است در نتيجه فرض صفر رد شده و فـرض   21/2دست آمده   چهتر از  ( به222/2یدد معااداری)
ر حداقل بين ميانگين دو متغير اختالف وج د دارد.از نظـر افـراد   ش د. به ی ارت ديگ يک تأييد م 

بعد هاجار سرمايه اجتمای  از اهميت باالتری برخ ردار است و نياز به ت جه به بياتری دارد و بعد 
 ماار ت  مترين اهميت را دارد.

 11جدولشماره

Test Statisticsa 

N 323 

Chi-Square 111.911 

df 3 

Asymp. Sig. .222 

a. Friedman Test 


.متغيرهايمربوطبهتعالیسازمانیوميانگينرتبهآنها11جدول

 ها ميانگين رت ه اول يت متغير

 1 1 ره ری

 1.13 3 خط ما 

 1.31 1  ار اان
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 3.11 1 مااب 

 1.11 1 فراياد

 1.19 1 ماتری

 1.11 1 نتايج  ار اان

 1.21 9 نتايج جامعه

 1.91 3 نتايج  ليدی

 

باـدی   هاگام   ه محقق بخ اهد متغيرهای م رد نظر خ د را از نظر ارزش و اهميـت رت ـه         
ت اند از آزم ن تحليل واريانس فريدمن برای اين ماظ ر استفاده  اد. با ت جـه بـه اياهـه      اد م 

و اسـت در نتيجـه فـرض صـفر رد شـده       21/2دست آمده   چهتر از   ( به222/2یدد معااداری)
ش د. به ی ارت ديگر حداقل بين ميانگين دو متغير اختالف وج د دارد.از نظـر   فرض يک تأييد م 

افراد بعد  ار اان تعال  سازمان  از اهميت باالتری برخ ردار است و نياز به ت جه به بياتری دارد 
 وبعد نتايج جامعه  مترين اهميت را دارد.

 
نتايجيافتههايپژوهش

اضر محقق به دن ال بررس  و ت يين رابطه بين سرمايه اجتمای  وتعال  سـازمان   در تحقيق ح    
 ش د. در شهرداری تهران،ب د ه نتيج تحقيق به ص رت زير ارائه م 

% اطمياان تأييد شد.در خص ص تفسـير نتيجـه   11با  99اين فرضيه با ت جه به جدول شماره      
نيز اين نتيجه نيز قابل فرض و اث ات ب د. سرمايه  ت ان گفت  ه از لحاظ نظری دست آمده، م  به

اجتمای  به پي ندها و ارت اطات ميان ایضای يک ش هه به یا ان ما   با ارزش اشاره دارد، ه بـا  
ش د و  خلق ایتماد، ماار ت، هاجارها و باورهای ديا  م جب تحقق اهداف به ط ر اثربخش م 

 ش د. ر ارائه خدمات م س ب دستياب  سازمان به سرآمدی و تعال  د
بيان رابطه مستقيم در فرض بدين معااست  ـه بـا  ـاهش يـا افـزايش مقـدار یـددی سـرمايه         

يابد. سازمان   ه دارای سرمايه اجتمای  خ ب  اجتمای ، تعال  سازمان  نيز  اهش يا افزايش م 
ا ديگر سـازمانها بـه   ت اند تأثير شگرف  در  يفيت ارائه خدمات داشته باشد و در مقايسه ب باشد م 

تعال  و سرآمدی بياتری دست يابد. بریهس سـازمان   ـه در آن سـرمايه اجتمـای  در سـطح      
ها سـ ب   مطل ب  وج د نداشته باشد ماار ت و ایتماد بياتر نخ اهد ب د و پايين ب دن اين مؤلفه

  خ اهد شد  ه ایضای سازمان و بخش های سازمان  به دن ال تحقـق اهـداف فـردی و بخاـ    
واحد مرب طه خ اهاد ب د و از  ل  نگری در قالب اهداف  الن، مأم ريت هـا و رسـالت سـازمان    
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غافل خ اهاد ماند و در نتيجه تحقق سرآمدی و تعال  سازمان  ممهن و ميسـر نخ اهـد بـ د.اين    
فرض در تحقيق حاضر تأئيد شده،زيرا ضريب هم ستگ  مث ت و مستقيم است و سطح معااداری 

 است. %11آن نيز
 

نتيجهگيري

سرمايه اجتمای  نس ت به سرمايه فيزيه  و انسـان  نقـش بسـيار مهمتـری در سـازمانها و           
دهاد  ها اثربخا  خ د را از دست م  ج ام  ايفا م   اد. در غياب سرمايه اجتمای ، ساير سرمايه

 د. در ضـمن ایتمـاد،   ش های ت سعه و تعال  سازمان  و سرآمدی ناهم ار و دش ار م  و پيم دن راه
دن ال  هاجارها، ماار ت و ش هه س ب  يفيت باالی خدمات و رضايتمادی ذيافعان سازمان را به

خ اهد داشت. اين پژوهش ناان داد  ه سـرمايه اجتمـای  در به ـ د  يفيـت خـدمات و تعـال        
هـا نيـز مـ     سازمان  م ثر ب ده و نه فقط  ار اان و مديران شهرداری تهران بلهه ساير سازمان 

 ار گيری روشهای مااسب ماناـد ایتمـاد سـازی بـين ایضـای سـازمان و واحـدهای         ت اناد با به
ها ميان ایضای سازمان، تا يق و تاـهيل گروههـا و    سازمان ، ماار ت و گسترده  ردن ش هه

های  يفيت خدمات و  ميته تهريم ارباب رج ع در سـازمان   وری و  ميته های ارتقای بهره  ميته
ر جهت افزايش سرمايه اجتمای   ار اان اقدا   رده و در نهايت به تحقـق سـرآمدی و تعـال     د

 سازمان  دست ياباد.
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