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 چکیده

جامعه سازمانی در شهرداری تهران بپردازد.  وری بهرهبر سرمایه اجتماعی  تأثیرگذاریبررسی  که به است این پژوهش این هدف

. در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان دهند میآماری این تحقیق را کارکنان شهرداری تهران تشکیل 

دند. پژوهش نمونه انتخاب ش عنوان بهنفر  943که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد نمونه  شود میاستفاده 

اطالعات  گردآوری پیمایشی است. ابزار-حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی است و از نظر ماهیت و روش توصیفی

( محاسبه شد. پرسشنامه از روایی 481/1، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ )باشد میپرسشنامه  این تحقیق

استفاده شده  Pls افزار نرماز آزمون مدل معادالت ساختاری و  ها دادهبرای تجزیه و تحلیل  .دار استشده برخور تائیدو اعتبار 

قرار داده  تائیدسازمانی را در شهرداری تهران مورد  وری بهرهسرمایه اجتماعی بر  تأثیرگذاری ها دادهاست. نتایج تجزیه و تحلیل 

 است.

 

 سازمانی، شهرداری تهران وری هرهبسرمایه اجتماعی، های كلیدی:  واژه
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 مقدمه:

 امهروزه  بطوری کهه  بوده افزایش حال روزدر به روز منابع سایر به نسبت دانش امروزی، سهم پیشرو های شرکت و ها سازمان در

 لحها   بهه  شهرکتها  و هها  سهازمان  چقدر هر بنابراین است. دانش به شرکتها وابسته و ها سازمان اکثر سودآوری و فعالیت تداوم

0نامشهود های راییدا
و  یابنهد )میرکمهالی   توسهعه دسهت   و رشهد  بهاالی  سهطو   بهه  توانند می سریعتر و بهتر آنها باشند غنی 

 کمبهود  توسهعه  حهال  کشورهای در ماندگی عقب اصلی دلیل که شد می تصور عمدتا بیستم قرن اواسط تا (. 0930، همکاران

 طهر   از خود ماندگی عقب جبران برای کردند می تالش توسعه عمدتاً درحال کشورهای لذا است. فیزیکی و مالی های سرمایه

 ههای  تخریهب بنیهان   و وابسهتگی  تشدید باعث خود نوبه به امر این بپردازند، که فیزیکی و مالی سرمایه های کسب به مختلف

 خود خودی به مالی و فیزیکی های سرمایه که تزریق است گردیده ثابت تجربه به امروزه اما گردید. می آنها سیاسی و اقتصادی

 قهوی  اداری ساختارهای دارای که کشورهائی از دسته آن تنها شود. نمی توسعه حال کشورهای در توسعة روند تسریع موجب

 و صحیح نحو به ی خود توسعه و روند رشد در فیزیکی و مالی های سرمایه از قادرند هستند متخصص و کارآمد انسانی ونیروی

 )فکهری(  نامشههود  ههای  دارایهی  از عمهدتاً  ثهروت  و تولیهد  رشهد  امروزی اقتصاد در (.0937مایند )حسینی، ن استفاده درست

 بهه  متکهی  بیشهتر  افزایی ارزش که است مطلب این از حاکی نیز موفق سازمانهای اقتصادی اکثر پیشرفتهای و گرفته سرچشمه

رسد برای رهبهران کسهب و   روند جدید که به نظر می (0107، 0)شفیق محمد فیزیکی های دارایی تا است نامشهود های دارایی

 هها  سهازمان ویژه اندیشه سرمایه اجتماعی است که توجه مدیران عالی کار جالب باشد، استفاده از مفهوم سرمایه دربارة افراد و به

ویکهرد بهه سهرمایه    را به خود جلب کرده است. چنین زمینه مساعدی از وجود مباحث اجتماعی در محدودة سهازمان شهرایط ر  

اجتماعی را در سازمان و مدیریت فراهم کرده و بررسی سرمایه اجتماعی و استفاده از آن در مطالعات سهازمانی نیهز بهه سهرعت     

-آفرینهان در بسهیاری از حهوزه   و تبیین موقعیت نسبی نقش ها سازمانافزایش یافته است. اهمیت سرمایه اجتماعی در مطالعات 

 (.0937شده است )سید امیری،  تائیدقیقات سازمان های مورد توجه در تح

ایی است چرا کهه   مطالعات انجام شده حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی برای کشورهای در حال توسعه دارای اهمیت ویژه

ر عهدم  مشکل بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در کمبود سرمایه اقتصادی و فیزیکهی نبهوده و از طهرف دیگه    

سهازد تها بها     های مختلف اقتصادی و مالی با توجه به نیروی سرمایه و نیروی کار کافی، ملهزم مهی   وری و کارایی در سیستم بهره

اندازه گیری تأثیر عوامل مختلف که سرمایه اجتماعی برآن موثر است سعی نماییم به نتایجی در این زمینه دست یهابیم لهذا در   

 سازمانی در شهرداری تهران بپردازیم. وری بهرهسرمایه اجتماعی بر  تأثیرگذاریررسی این تحقیق برآنیم که به ب

 

 بیان مسئله

سرمایه اجتماعی از مهمترین مفاهیم رو به رشد در علوم اجتماعی است و دامنه کاربرد آن در دیگر علوم نیز رو به افزایش 

ود و به گمان برخی از اندیشمندان، عالج مشکالت جامعه مدرن است. این مفهوم بیانگر حلقه گم شده در توسعه به شمار می ر

محسوب می شود. تحقیقات در این زمینه، از تاثیر مثبت آن در حل بسیاری از مشکالت و بهبود وضعیت جامعه خبر می دهد. 

ی اقتصادی و فرهنگی و سرمایه اجتماعی نیز مانند سایر سرمایه ها مولد است و بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه ها

 .(0939راهی برای موفقیت یک جامعه محسوب می شود )حسن زاده، 

                                                           
1 . Intellectual Capital (IC) 
2 Shafique Muhammad 
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های غیر رسمی تعریف که اعضای  وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش عنوان بهتوان  سرمایه اجتماعی را به سادگی می

 (. 0107، 9گروهی و تقارن میانشان مجاز است و در آن سهیم هستند )کاظمی

مایه اجتماعی مانند سرمایه های دیگر بستری مناسب برای دسترسی به فرصت ها واهداف زندگی را آماده ساخته، یکی از سر

منابع مهم موفقیت سازمانی و اجتماعی محسوب می شود. در عصر حاضر مدیران برای توسعه، بیشتر از آن که به سرمایه های 

یک اهرم توفیق آفرین  عنوان بهاجتماعی نیاز دارند. از این رو، سرمایه اجتماعی فیزیکی و انسانی نیازمند باشند، به سرمایه 

نقش بسیار مهم تری از سرمایه فیزیکی و انسانی را در سازمان و جامعه داراست و می تواند بستری مناسب را برای اثربخش 

 (0930بودن سازمان ها بوجود آورد )باب الحوائجی، 

 راههای اجتماعی، پیمودن سرمایه دهند، بدون می دست از را خود بخشی اثر ها سرمایه سایراجتماعی،  سرمایه درغیاب 

 متقابل اعتماد و هنجارها خلق با اجتماعی سرمایه.شود می دشوار و اقتصادی، ناهموار و فرهنگی تکامل و توسعه سرمایه

 موفقیت به میل برای راهی و اقتصادی و ، مالیانسانی سرمایه وری بهره مناسبی برای بستر و شده اعضا اهداف تحقق موجب

 شغلی کامیابی کننده، راه ایجاد اجتماعی سازمان، سرمایه در بتوانند که وکسانی مدیران (.0937)سید امیری،  شود می قلمداد

 و اد، همکاریاتح چون مفاهیمی برگیرنده در اجتماعی مفهوم، سرمایه این به توجه با .سازند هموار می ه را خود سازمانی و

 هدف به سوی دستیابی به را ها آن و دهد می شکل را مندی هدف نظام که است جامعه یک یا گروه یک اعضای همیاری میان

  (.0937)حسینی،  نماید می هدایت مند ارزش

ن ها و جوامع از طرف دیگر سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که نقش بسیار مهمتری نسبت به سرمایه فیزیکی در سازما

ایفا می کند. امروزه در جامعه شناسی و اقتصاد، و به تازگی در مدیریت و سازمان، مفهوم سرمایه اجتماعی به صورت گسترده 

 (.0939ای مورد استفاده قرار گرفته است )علمی، 

ات اخالقی است که مفهوم سرمایه اجتماعی نشان از مجموعه ای از هنجارها, ارزش های غیررسمی, قواعد عرفی و تعهد

رفتارهای متقابل افراد در چارچوب آنها شکل می گیرد که در سه بعد ساختاری، شناختی و ارتباطی کمک می کند تا سرمایه 

های انسانی و مالی بتوانند در تعامل با هم به یک رشد پویا برسند. از این رو پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی 

عامل رشد و توسعه جوامع در حال رشد در شهرداری تهران می  عنوان بهسازمانی  وری بهرهاشکال سرمایه بر یکی از  عنوان به

 .پردازیم

 

 پیشینه تحقیقات انجام شده:

انجهام داد. جامعهه آمهاری در ایهن      "رابطه بین سرمایه اجتماعی بها کهارآفرینی سهازمانی   "تحقیقی را با عنوان  (0937اسدی )-

پرسشهنامه تکثیهر و در اختیهار کارکنهان قهرار      017ادارات ورزش و جوانان استان اردبیهل بهوده اسهت. تعهداد      تحقیق، کارکنان

نمونهه آمهاری بهرای تجزیهه و تحلیهل       عنوان بهپرسشنامه برگشت داده شد که 38پرسشنامه برگشت داده نشد و 4گرفت.تعداد 

دهد که بین بهین سهرمایه اجتمهاعی )بعهد سهاختاری و بعهد       پژوهش، مورد استفاده محقق قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می 

 شناختی( با کارآفرینی سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل رابطه معنی داری وجود دارد.

ی پذیری اجتمهاعی بهر تعههد سهازمانی )مطالعهه مهورد       تأثیر سرمایه اجتماعی و مسئولیت "( تحقیقی با عنوان 0937اردالن )-

پهذیری اجتمهاعی و سهرمایه     پژوهش حاضر با هدف بررسی تهأثیر مسهئولیت   انجام داده است."کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه(

                                                           
3 Kazemi 
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پهذیری   اجتماعی بر تعهد سازمانی انجام شده است. نتایج الگویابی معهادالت سهاختاری نشهان داد کهه اثهر مسهتقیم مسهئولیت       

است، همچنین اثر مستقیم سرمایه اجتماعی و متغییرههای آن بهر تعههد سهازمانی      دار اجتماعی بر تعهد سازمانی مثبت و معنی

 دار است.  مثبت و معنی

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان دانشهگاه آزاد اسهالمی واحهد     "مقاله ای با عنوان  (0939علمی )-

ی بین سرمایه اجتماعی و تعهد سهازمانی در بهین کارکنهان دانشهگاه      این پژوهش با هدف بررسی رابطه. انجام داده است"تبریز 

آزاداسالمی واحد تبریز با استفاده از روش پیمایشی صورت گرفت. نتایج آزمون همبستگی نشان دادکهه بهین تعههد سهازمانی و     

تعههد سهازمانی بها سهرمایه     گانهه   دار وجود دارد. و در بین ابعاد سهه  سرمایه اجتماعی در بین کارکنان همبستگی مستقیم معنی

 دار بدست آمد.   اجتماعی نیز همبستگی مستقیم و معنی

کتابخانهه ههای    در اجتمهاعی  کهارآفرینی  و اجتمهاعی  سهرمایه  رابطهه  سهنجش  "تحقیقی را بها عنهوان   (0930) الحوائجی باب-

 شههر  در مسهتقر  وفنهاوری  علوم، تحقیقهات  وزارت پوشش تحت دانشگاههای مرکزی کتابخانه های :موردی دانشگاهی مطالعه

 نشهان  نتایج.داده است انجام دانشگاهی کتابخانه های در اجتماعی کارآفرینی بر اجتماعی سرمایه تأثیر بررسی هدف با "تهران

متقابهل،   اعتمهاد ) اجتماعی سرمایه شاخصهای میان همچنین، از .دارد مثبت تأثیر اجتماعی کارآفرینی بر اجتماعی سرمایه داد

 .دارند مثبت تأثیر اجتماعی کارآفرینی بر تنوع جز به ، همه(ساختار و متقابل، ظرفیت، تنوع لروابط، عم

انجهام داده اسهت.   "اثرات سرمایه اجتماعی و سبک های رهبری در یادگیری سهازمانی  "(تحقیقی با عنوان 0107) 7گل مرادی-

ین سرمایه اجتماعی قابل توجه اسهت. عهالوه بهر ایهن،     نتایج نشان داد که رابطه بین سبک رهبری و یادگیری سازمانی و همچن

تاثیر سبک رهبری بر یادگیری سازمانی بیشتر از سرمایه اجتماعی است، در نتیجه همبستگی باال بین این دو متغیر وجود دارد. 

مهدیران بایهد توجهه زیهادی بهه سهرمایه       با توجه به نتایج، سرمایه اجتماعی ممکن است یادگیری سهازمانی را دههد . بنهابراین،    

 یک محرک به منظور ترویج یادگیری اجتماعی و فعالیت های سازمانی کنند. عنوان بهاجتماعی 

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و امهور  "( تحقیقی را باعنوان 0107) 7خلج صالحانی-

برای  .تحلیل داده آزمون همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شدتجزیه و  .انجام داد "جوانان 

نتایج نشان داد یهک رابطهه مسهتقیم و     .بررسی مدل مفهومی و روابط علی بین متغیرها از مدل معادالت ساختاری استفاده شد

تماعی و کارآفرینی سازمانی و بر این اسها  بهین سهرمایه    سطح اعتبار بین کیفیت و ابعاد ساختاری سرمایه اج 1,33معنادار با 

 اجتماعی و کارآفرینی سازمانی وجود دارد.

بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی در شهرداری تهران با ههدف بررسهی   "( تحقیقی را با عنوان 0107) 7کاظمی

روش تحقیهق توصهیفی و غیهر تجربهی بهود، و       انجهام گردیهد.   "نقش سرمایه اجتماعی در توسعه کارآفرینی در شهرداری تهران

تایج حاصل از این مطالعه  .پرسشنامه بین مدیران و کارشناسان سازمان توزیع جمع آوری شد 017ی مورد نیاز از طریق ها داده

بهر کهارآفرینی سهازمانی    اثر مثبت و معنادار  نشان داد که سرمایه اجتماعی و ابعاد سه گانه آن )شناختی، رابطه ای و ساختاری(

 دارد.

                                                           
4 Golmoradi 
5 Khajeh Salehani 
6 Kazemi 
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بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و هوش فرهنگهی بها نهوآوری سهازمانی در دیهوان      "( در تحقیقی با عنوان 0107) 4جوپاری-

با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و هوش فرهنگی با نوآوری سازمانی در دیوان محاسبات کشهور در   "محاسبات کشور

ج نشان داد که رابطه مثبت بین سرمایه اجتماعی عبارت از ابعاد شناختی، ساختاری و رابطه با نوآوری سازمانی نتای .0107سال 

و همچنین رابطه مثبت و معنادار بین هوش فرهنگی و ابعاد آن، از جمله ابعاد رفتاری، انگیزشی و شناختی با نهوآوری سهازمانی   

  در حسابرسی عالی دادگاه وجود دارد.

 

 حقیق:هدف ت

 سازمانی در شهرداری تهران وری بهرهسرمایه اجتماعی بر  تأثیرگذاریبررسی 

 

 فرضیه تحقیق:

 سازمانی در شهرداری تهران تاثیر معنی داری دارد وری بهرهسرمایه اجتماعی بر 

 

 روش تحقیق

است . این تحقیق  مناسب ها سازماناین تحقیق ازنظرهدف کاربردی است زیرا نتایج تحقیق برای حل مسائل اجرائی 

پیمایشی است.توصیفی زیرا به شرایط پدیده هاپرداخته وپیمایشی زیرا اطالعات ازطریق -توصیفی  ها دادهازنظرماهیت گردآوری 

جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان هرداری تهران می باشند که تعداد آنها  توزیع پرسشنامه جمع آوری گردیده است .

و برای نمونه گیری نیز در این  نفر تعیین می شود 943استفاده از جدول مورگان نیز تعداد نمونه  نفر میباشد که با 07111

، پایایی پرسشنامه با باشد میابزار گردآوری اطالعات این تحقیق پرسشنامه  .شود میتحقیق از روش تصادفی ساده استفاده 

شده برخوردار است. در این تحقیق  تائیداز روایی و اعتبار  ( محاسبه شد. پرسشنامه481/1استفاده از ضریب آلفای کرونباخ )

 برای بررسی فرضیات تحقیق از آزمون مدل معادالت ساختاری استفاده شده است. 

 

 ها و آزمون فرضیه تحقیق تجزیه تحلیل داده

از وجود یا عدم وجود  منظور ارزیابی مدل مفهومی پژوهش و همچنین اطمینان یافتن گیری به های اندازه مدل پس از تعیین

های پژوهش با استفاده  های مشاهده با مدل مفهومی پژوهش، فرضیه رابطه علی میان متغیرهای پژوهش و بررسی تناسب داده

 شوند. از مدل یابی معادالت ساختاری نیز آزمون می

                                                           
7 Joupari 
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 تحقیق  فرضیه T-VALUESمدل معادالت ساختاری در حالت  -1نمودار 

 
 

 ادالت ساختاری در حالت استاندارد فرضیه تحقیقمدل مع -2نمودار 

 
 بررسی فرضیه تحقیق

 نتایج حاصل از بررسی فرضیه تحقیق -1جدول 

 فرضیه تحقیق
ضریب 

 مسیر
T-

VALUE 

نتیجه پیش 

 بینی

 تائید ٪33 01،799 1,707 سازمانی در شهرداری تهران تاثیر معنی داری دارد وری بهرهسرمایه اجتماعی بر 
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 وری بهرهسرمایه اجتماعی بر  تأثیرگذاریکه بیانگر  باشد می 0,37باالتر از T-value نتیجه بدست آمده مقداربر اسا  

 باشد میسازمانی در شهرداری تهران 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات:

موجود سازمان پیشنهاد می گردد وضعیت ؛ به مدیران در شهرداری تهران  فرضیه های تحقیق با توجه به نتایج بدست آمده از-

خود را با توجه به ابعاد سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن بررسی و با توجه به آن، عملکرد سازمانی خود را ارزیابی کرده و برای 

استراتژیک مناسب سازمان را تدوین، اجرا و تحقق بخشند. برای تحقق این مساله با  ریزی برنامهبهبود ابعاد سرمایه اجتماعی 

تر نمایند در واقع مدیران شرایطی را  های تفریحی ارتباط بین کارکنان را قوی های آموزشی و نیز برگزاری دوره  برگزاری کال

فراهم آورند تا کارکنان از لحا  فکری و روحی به نوعی قرابت پیدا کنند و در راستای آن دانش موجود بین کارکنان جمع 

یابد؛درک متقابل میان کارکنان از طریق وجود زبان مشترک و مبادله  ال میآوری گردیده و به نوعی به دیگر کارکنان انتق

یابد. جایی که زبان مشترک و سرگذشتهای مشترک هردو وجود دارند کارکنان آسانتر می  های مشترک تحقق می سرگذشت

مدتری به یکدیگر ارائه دهند؛ های کارآ ها را مبادله کنند، در دانش مشارکت کنند و کمک توانند مسائل را توضیح دهند، ایده

 گردد. این مهم تنها با تدابیر مدیران این سازمان محقق می
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