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يک سازمان همواره بايد بزراي بقزاي خزود ،بزا مشزکالت

مقدمه و بیان مسأله
در عصر حاضر تحوالت جزز جزدايي ناپزذير زنزدگي انسزان

موجود ،چه در ارتباط با محيط بيرونزي سزازمان و چزه درون

شده اند و سازمان هاي زيادي در حال توسزعه يزا نزابودي انزد.

سازمان ،مبارزه كند .الزمۀ مبارزه با مشزکالت ،شزناخت ابعزاد

نيروي انساني به ويژه مدير يک سازمان ،آن را حفظ مي كنزد و

مختلف آنهاست .سازمان سالم ،سازماني است كه بزراي ادامزۀ

به سوي كمال سوق مي دهد .امروزه در كنزار سزرمايۀ انسزاني،

حيات خود قادر است به اهداف و مقاصد انساني خود دسزت

مالي و اقتصادي ،سرمايۀ ديگري در سازمان ها و جوامع مطرح

يابد و موانع دست يابي به اهدافش را بشناسد و آنها را از پيش

شده است كه سرمايۀ اجتماعي 9ناميده مي شود .اين مفهوم ،در

پاي خود بزردارد .سزازماني سزالم اسزت كزه دربزارۀ خزود و

جامعه شناسي جديد است و ارتباط بسيار نزديکزي بزا سزرمايۀ

موقعيتي كه در آن قرار گرفته است ،واقع بزين باشزد و قابليزت

انساني دارد كه مهم ترين منبع سازمان هاست .سرمايۀ اجتماعي

انعطاف داشته باشد و براي مقابله با هر مشکلي بهتزرين منزابع

بستر بسيار مناسبي را بزراي بهزره بزردن از نيزروي انسزاني در

خود را به كار بگيرد (انصاري و همکاران .)43 :9355 ،فهزم وضزع

سازمان هاي مختلف فراهم مي آورد .ازسوي ديگر ،بهره وري از

سالمت سازمان به ما در انتخاب و گزينش روش هاي مديريتي

سرمايههاي ديگر سازماني نيز در پرتو اين سرمايه امکزانپزذير

مناسب براي اثربخشي آن كمک مي كند؛ بنزابراين ،پزژوهش و

است و همين نکته بر اهميت ايزن سزرمايه در سزازمان اشزاره

مفهوم پردازي سالمت سازماني 3الزمۀ فعاليزت هزاي پردامنزه و

دارد .برخي معتقدند اين مفهوم به پيوند هزا و ارتباطزات ميزان

گستردۀ سازمان هاست و هر كوشش معناداري بزراي بهسزازي

اعضاي يک شبکه ،بهمنزلۀ منبعي بزاارزش اشزاره دارد كزه بزا

سازمان اهميت دارد (عالقزه بنزد .)977 :9314 ،سزالمت سزازماني

خلق هنجارها و اعتمزاد متقابزل سزبب تحقزق اهزداف اعضزا

سبب ايجاد محيطزي دلپزذير بزراي كزار و كوشزش ،بزاالرفتن

مي شود .سزرمايۀ اجتمزاعي نيزز عامزل تضزمين كننزدۀ حيزات

روحيۀ سازندگي و دست يابي به اهداف سازماني مي شزود .بزا

اجتماعي مردم جامعه است كه در ارتباط با عملکرد و روابطي

توجه به اينکه در سازمان سالم ،مأموريتها و اهداف سزازمان

قرار ميگيرد كه در خانواده حاكم است (مبيني.)1 :9354 ،

براي همۀ افراد روشن است ،سزالمت سزازماني سزبب دوام و

ازسززوي ديگززر عزززتنفززس ،درجززۀ پززذيرش ،تأييززد و

بقزاي سزازمان در محزيط خزود و سزازگاري بزا آن و ارتقززا و

ارجمندبودن است كه شخص نسبت به خود احساس مي كنزد.

گسترش توانايي خود براي سازش بهتر ميشود

(شريعتمزداري،

اين احساس ممکن است در مقايسه بزا ديگزران يزا مسزتقل از

.)977 :9355

آنها باشد (بحري .)971 :9351 ،عززتنفزس ،انعطزافپزذيري در

به مرور زمان و با انجام پژوهش هاي بيشتر ،مشخص شزد

مقابل تغييرات را افزايش مي دهد و نگزرش هزاي مثبزت بزراي

نظريهپردازان معاصر ،سرمايۀ اجتماعي را تنها براساس نواحي

مززيكنززد (حقيقززي و

جغرافيايي تعريفشده ،تعريف ميكنند و اجتماعات مبتني بر

همکاران .)71 :9351 ،افرادي كه خودپذيري بااليي دارند ،به طور

خانواده ،دوستان ،مردم همقوم ،گروه و سبک زندگي يا مذهب

طبيعي افکار و عقايد مثبتي نيز دارند .ازسوي ديگر داشتن ديد

را ناديزده مزيگيرنزد؛ همچنزين تمزايز صزريحي بزين عناصزر

مثبت به زندگي ،خود به اين معني است كزه فزرد عززتنفزس

تشکيلدهنده و نتايج سرمايۀ اجتمزاعي وجزود نزدارد .نتزايج

بززااليي دارد (كوويليززام .)21 :9357 ،يکززي از بزززر تززرين ابعززاد

مربوط به رابطۀ سرمايۀ اجتماعي با سالمت نيز يکسان نيسزتند

معناداري درون يک سازمان كه ميان كاركنان آن تفزاوت دارد،

و در مواردي ناهماهنگ اند؛ ازاين رو ،موج دوم پژوهش هزا در

عزتنفس سازماني 7است (صادقيان و همکاران.)11 :9355 ،

حوزۀ سرمايۀ اجتماعي و سالمت انجام شد كزه جهزت گيزري

پيشززرفت احسززاس خودكفززايي را تقويززت

اين حوزه را تغيير داد؛ يعني پژوهشهايي كه با مشخصكردن
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Organizayional Self-esteem

1
2

organizational health

3

49

بررسي رابطۀ سرمايۀ اجتماعي و سالمت سازماني با ميانجيگري عزتنفس سازماني

سازوكار دقيق تأثيرگزذاري متغيرهزاي سزرمايۀ اجتمزاعي بزر

سازماني ،بايد در مسير تحقق بهزرهوري كاركنزان و اثربخشزي

سزالمت ،بزه آثزار غيرمسزتقيم سزرمايۀ اجتمزاعي بزهواسزطۀ

سازمان گام مؤثري برداشت.

تأثيرگذاري بر فرايندهاي روانشناختي توجزه كردنزد .در ايزن
زمينه بزركمن و ديگزران ،چگزونگي تأثيرگزذاري شزبکههزاي
اجتماعي بر سالمت را با الگوي مفهومي و نوعي فرايند زمينۀ
اجتماعي عليِ روبهپايين ارائه كردند .در سطح نخست الگزوي
مفهومي ،زمينۀ اجتماعي كالن وسيعتر جاي دارد كه شبکههزا
درون آن تشکيل و حفظ مزيشزوند .سزاختار و كزاركرد ايزن

با توجه به آنچه گفته شد ،در اين پژوهش سزعي بزر ايزن
است به اين سؤالها پاسخ داده شود:
 آيا سرمايۀ اجتماعي كاركنان بر عززتنفزس سزازماني وسالمت سازماني كاركنان تأثير دارد؟
 آيا عزتنفس سازماني ،نقش واسزطهاي در زمينزۀ تزأثيرسرمايۀ اجتماعي بر سالمت سازماني دارد يا نه؟

شبکهها ،بر رفتار اجتمزاعي و بزينشخصزي ،بزا چهزار مسزير
اساسي زير تأثير ميگذارد -9 :تأمين حمايزت اجتمزاعي؛ -7

مبانی نظری پژوهش

تأثير اجتماعي؛  -3تعهد و وابستگي اجتماعي؛  -4دستيزابي

سرمایۀ اجتماعی

به منابع و كاالهاي مادي؛ سزپس ايزن فراينزدهاي رفتزاري و

اصززطالح سززرمايۀ اجتمززاعي قبززل از سززال  ،1916در مقالززۀ

روانشناختي خرد ،با مسيرهاي بيواسطهتر مانند ويژگزيهزاي

«هاني فان» از دانشگاه ويرجينياي غربي مطرح شده اسزت؛ امزا

روانشززناختي ازجملززه عزززتنفززس ،بززر سززالمت افززراد تززأثير

نخستين بار در اثر كالسيک جين جاكوبز ( )1961با نام «مر

ميگذارند؛ به بيان دقيقتر ،با وجود مشزخصنبزودن سزازوكار

و زنززدگي شززهرهاي بزززر

دقيق علّي پيوند سرمايۀ اجتماعي و سزالمت و آرامزش افزراد،

جاكوبز در اين اثر توضيح داده است كه شبکههزاي اجتمزاعي

ايززن سززازوكار بززا بعضززي سززازوكارهاي روانشززناختي ماننززد

فشززرده در محززدودههززاي حومززۀ قززديمي و مخززتلط شززهري،

عزتنفس صورت ميگيرد (حيدري.)942-941 :9314 ،

صورتي از سرمايۀ اجتماعي را تشکيل ميدهنزد .گلزن لزوري

آمريکززايي» بززه كززار رفتززه اسززت.

بززا توجززه بززه نقشززي كززه آمززوزشوپززرورش در پيشززرفت

اقتصاددان نيز مانند ايوان اليت جامعهشناس ،اصطالح سزرمايۀ

اقتصادي و اجتماعي و به ويزژه فرهنگزي دارد و زيربنزاي هزر

اجتمززاعي را در دهززۀ  1970بززراي توصززيف مشززکل توسززعۀ

توسعه اي است ،در اين پژوهش دربارۀ اين سازمان بررسزي و

اقتصادي درون شزهري بزه كزار بزرد و در دهزۀ « 1980جيمزز

مطالعه شده است .اين سازمان ،شامل افرادي اسزت كزه بزراي

كلمن» در معناي وسيعتري از اين اصطالح استقبال كرد

(گنجي

رسيدن به اهداف سازمان با يکديگر همکاري ميكنند .در ايزن

و زارعغياثآبادي)999 :9314 ،؛ درواقع سرمايۀ اجتماعي بزا اينکزه

ميان عزتنفس سازماني ،عامل مهزم تشزکيلدهنزدۀ بهداشزت

پيچيدگي هاي مفهومي و موضوعي دارد ،موضوعي پركاربرد و

رواني و سازگاري كاركنان است كه بسيار اهميت دارد و سبب

جذاب براي پژوهشگران به شمار مي رود

(شفيعا و شزفيعا:9319 ،

ارتقززاي تأثيرگززذاري سززرمايۀ اجتمززاعي بززهمنزلززۀ پيونززدهززا و

 .)491تعاريف متعددي دربارۀ سرمايۀ اجتماعي بيان شده است

ارتباطات ميان اعضاي شزبکۀ سزازماني بزر سزالمت سزازماني

كه به اختصار به چنزد تعريزف زيزر اشزاره مزي شزود :سزرمايۀ

ميشود؛ همچنين سبب دوام و بقاي سازمان در محيط خزود و

اجتماعي به بعضي ويژگي هاي سازمان اجتماعي مانند اعتمزاد،

دستيافتن به اهداف و مقاصد انساني ميشود .با فراهمشزدن

هنجارها و شبکه هايي اشاره دارد كه قادرنزد اجتمزاع را بهبزود

اطالعات حاصل از اين پژوهش ،مسزير بزراي پزژوهشهزاي

بخشند .اين سرمايه از روابط و تعاملهاي بين افراد بزه وجزود

بيشتر دربارۀ نقش سرمايۀ اجتماعي بر عززتنفزس و سزالمت

مي آيد .در تعريف ديگري سرمايۀ اجتماعي منبعي است كه در

سازماني در سازمانها هموارتر ميشود؛ همچنين با توجزه بزه

ساختار اجتماعي قرار دارد و براي اعمال و اهداف سودمند در

نقش ميانجي عزتنفزس ميزان سزرمايۀ اجتمزاعي و سزالمت

دسترس است يا تجهيز مي شود

(نصراصزفهاني و همکزاران:9311 ،
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 .)993براساس نظزر فوكويامزا ( ،)1995سزرمايۀ اجتمزاعي بزه

دانززش را فززراهم كننززد و ازطريززق ابعززاد شززناختي و رابطززهاي

معناي توانايي افراد براي كاركردن با يکديگر و دستيزابي بزه

سرمايۀ اجتماعي ،ممکن است مانع اين تبادل شوند.
7

اهداف مشترک در گروه و سازمان است .بر اين اساس سرمايۀ

 -7عنصر شناختي  :به منابعي اشاره دارد كه فزراهم كننزدۀ

اجتماعي زماني به وجود ميآيد كه روابط بين افراد به گونهاي

مظاهر ،تعبيرها و تفسيرها و سيستمهاي معزاني مشزترک ميزان

دگرگون شود كه كنش ميزان آنهزا را تسزهيل كنزد

(تزرک زاده و

گروههاست ( .(Cicourel, 1973: 84اين منابع عبارتاند از:

محتزرم .)951 :9313 ،پوتنام ( )1999با تأكيد بر انجمنهاي افقي،

الف -زبان و كزدهاي مشزترک :زبزان كزاركرد مسزتقيم و

سززرمايۀ اجتمززاعي را شززامل شززبکههززاي اجتمززاعي (شززبکۀ

مهمي در روابط اجتماعي دارد و بر ادراكاتمان اثر مزي گزذارد.

فعاليت هاي مدني) و هنجارهاي همراه آن مي دانزد كزه سزبب

كد ها هم چارچوبي مرجع براي مشاهده و تفسير ما از محزيط

تسهيل همکاري و مشاركت براي منافع متقابل اعضاي انجمزن

فراهم ميكنند.

يا گروه ميشزود (شزجاعيبزاغيني .)9352 ،از ديزدگاه ناهاپيزت و

ب -حکايات مشترک :اسطوره ها ،داستانها و اسزتعاره هزا،

گوشال ،سرمايۀ اجتماعي جمع منابع بالفعزل و بزالقوۀ موجزود

ابزززارهززاي قدرتمنززدي در اجتماعززات بززراي ايجززاد ،تبززادل و

در شبکۀ روابط يک فرد يزا يزک واحزد اجتمزاعي اسزت كزه

نگهداري مجموعههاي غني معاني فراهم ميكنند.

ازطريق آن شبکه در دسترس است و از آن ناشي ميشود .آنها

رابطه اي :توصيف كنندۀ نزوعي روابزط شخصزي

 -3عنصر

معتقدند سرمايۀ اجتماعي يکي از قابليتها و داراييهاي مهزم

است كه افراد با يکديگر بزه سزبب سزابقۀ تعامالتشزان برقزرار

سازمان است كه به سازمان ها در خلق و تسهيم دانزش كمزک

ميكنند .مهمترين جنبههاي اين عنصر عبارتاند از:

بسياري مي كند و براي آنها در مقايسه با سزازمانهزاي ديگزر،

الف -اعتماد :جايي كه روابط مبتنزي بزر اعتمزاد در سزطح

مزيت سازماني پايدار ايجاد مي كند (بردبار و زارعي.)771 :9317 ،

بااليي وجود دارد ،افراد تمايل زيادي براي تبزادل اجتمزاعي و

آنها با رويکرد سازماني جنبه هاي مختلف سرمايۀ اجتمزاعي را

تعامل همکارانه دارند.

به سه طبقه تقسزيم مزيكننزد :سزرمايۀ سزاختاري ،شزناختي و

ب -هنجارها :هنجار هاي همکزاري قادرنزد پايزه اي قزوي
براي ايجاد سرمايۀ فکري به وجود آورند.

رابطهاي (.)Nahapiet & Ghoshal, 1998: 249
-9عنصر ساختاري :9به الگوي كلي تماس هاي بزين افزراد
اشاره دارد؛ يعني شما به چه كساني و چگونه دسترسي داريزد
( .)Burt, 1992مهمترين جنبههاي اين عنصر عبارتاند از:

ج -الزامات و انتظارات :نشان دهندۀ تعهد يا وظيفزه بزراي
انجام فعاليتي در آيندهاند.
د -هويت :فرايندي است كه در آن افراد احساس مي كننزد

الززف -روابززط شززبکهاي بززين افززراد :منظززور روابززط اجتمززاعي

با فرد يا گروهزي از افزراد ديگزر ،عضزو يزک گزروه واحدنزد

ايجادكننززدۀ كانززالهززاي اطالعززاتي اسززت كززه ميزززان زمززان و

(قليچلي و مشبکي.)939-933 :9351 ،

سرمايهگذاري موردنياز براي گردآوري اطالعات را كاهش ميدهد.

عزتنفس سازمانی

ب -پيکربندي روابط شبکه اي :سه ويژگي سزاختار شزبکه

عزززتنفززس از مفززاهيمي اسززت كززه در چنززد دهززۀ اخيززر،

يعني تراكم ،پيوند و سلسله مراتب ،با تأثير بر ميزان تمزاس يزا

روان شناسان و پژوهشگران بسياري بزه آن توجزه كزرده انزد و

قابليت دسترسي اعضاي شبکه سبب انعطاف پذيري و سهولت

يکززي از موضززوعات مهززم جنبززههززاي فززردي ،اجتمززاعي و

تبادل اطالعات ميشوند.

روانشناسززي اسززت .موضززوع عزززتنفززس ازنظززر قززدمت ،در

ج -سازمان مناسب :سازمانهاي اجتماعي مناسزب قادرنزد

مباحثي ريشه دارد كه عالمزان و فيلسزوفان تعلزيم وتربيزت در

شبکۀ بالقوۀ دسترسي به افراد و منابعشان ازجمله اطالعزات و

گذشته داشته اند .در طول هززاران سزال گززارشهزاي تزاريخ،

Structural element

1

Cognitive element

2
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نظريههاي فيلسوفان و انديشزهورزان بزر ايزن مطلزب گزواهي

اوقات روز در كار موردنظر ،تفاوت زياد محيط خانه و محزيط

دارند كه براي انسان ،هيچ حکم ارزشزي مهزم تزر از داوري او

كار و ارتباط با همکاران ازطرف ديگر ،سبب كاهش سازگاري

دربارۀ خودش نيست (تيزرافکن .)91 :9313 ،عزتنفس ،ارزيزابي

كاركنان ميشود و مشزکالتي بزراي آنهزا بزه وجزود مزيآورد؛

از خود است كه ميزان اعتقاد فرد به قابليت ،اهميت ،موفقيزت

بنابراين برخورد با اين مشکالت اهميت زيادي دارد .براي رفزع

و ارزش خويش را منعکس ميكنزد؛ بزه عبزارت ديگزر ،طزرز

اين مشکالت بهتزرين كزار ايزن اسزت كزه فزرد درون خزودش

تلقي از داشتن يا نداشتن مقبوليت خويش است كزه درنهايزت

احساس عزت نفس داشته باشد و آن را پرورش دهد .اگزر فزرد

خود را به صورت ميزان عالقه مندي شخص به خزويش نشزان

اين مسئله را در خود رشد دهد كه باارزش است ،نقزش مهزم و

مي دهد .كاركنان دربارۀ خود قضزاوت هزايي دارنزد كزه بزراي

سازنده در سازمان موردنظر دارد و قادر است بزا محزيط كزاري

سازمان پيامد هاي مهمي دارد .در نگرشزي كلزي ،عززت نفزس،

خود بهخوبي وفق يابد (صادقيان و همکاران ،)77 : 9355 ،عزتنفس

ارزيابي كلي از ارزش خويش و ارزيابي از ارزش خود ،ميززان

سازماني در محيط اجتماعي سازمان رشد مزييابزد و ايزن امزر،

آگاهي افزراد از توانزايي ،اهميزت و ارجمنزدبودن خزويش در

نتيجۀ پيامهايي است كه فرد از ديگران دربزارۀ صزالحيتهزاي

تجريبات گذشته است (كرباليياحمد.)91 :9351 ،

خود دريافت ميكند .عزتنفس سازماني در موقعيتهزايي كزه

پيرس و همکاران مفهوم عززتنفزس سزازماني را معرفزي

سرپرستان چالشها و موقعيتهاي تشويقي را ايجاد مزيكننزد،

كرده اند .از ديدگاه آنها عزتنفس سازماني درجهاي از بزاور و

افزايش مييابد و وقتي خود شغل پيچيده و چالشبرانگيز باشد،

اعتقاد اعضاي سازمان است كه آنان قادرنزد نيازهايشزان را بزا

ارتقا مييابد .اگرچه عزتنفس سازماني در محيط كاري پايزدار

سهيم شدن در نقش هاي درون سازمان برآورده كنند .اين مسئله

در يک سطح ثابت قرار دارد ،هر تغييري در محيط كزار ممکزن

به ارزش خود ادراک شدۀ افراد دربارۀ خودشان به منزلۀ اعضاي

است سبب تغيير در سطح عزتنفس شزود .ايزن بزدين سزبب

سزازماني اشزاره دارد كزه در آن عمززل مزيكننزد .عززتنفززس

است كه عزتنفس سازماني بهصورت بزالقوه تغييرپزذير اسزت

سازماني درجه و ميزاني اسزت كزه افزراد خزود را در سزازمان

(.)Pierce & Gardner, 2004: 601

مهم ،بامعنا ،محترم و باارزش ميپندارند (

Pierce et al., 1989:

 .)630عزززتنفززس سززازماني شززامل ادراک فززرد از ميزززان
كارآمدي اش ،آگاهي فرد از ميزان اهميزت و ارجمنزدياش در
سازمان ،مفيدبودن و سودمندي فرد در سازمان ،توانايي فرد در
تشريک مساعي با ديگران ،توانايي در انجام كارهاي متفزاوت،
ميزززان اعتمززاد بززه فززرد ،درجززۀ اهميززت فززرد در سززازمان،
جدي گرفتن فزرد در سزازمان و اسزتفاده از توانمنزدي هزاي او
ميشود (بختشاهي و همکزاران .)3 :9314 ،عززتنفزس سزازماني
عامل مهم تشکيل دهندۀ بهداشت رواني و سزازگاري كاركنزان
است كه بسزيار اهميزت دارد .سزازگاري شزغلي بزر رضزايت،
ارتباطات و زندگي كاركنان تأثير مهمي مي گزذارد .فزردي كزه
وارد سازمان مي شود ،با محيط و فرهنگي متفاوت از آنچزه تزا
به حال ميگذرانده است ،روبهرو ميشود .ايزن جابزهجزايي از
يک محيط به محيط ديگر از يزک طزرف وگذرانزدن نيمزي از

سالمت سازمانی
هر سازماني براي اينکه اثزربخش باشزد ،قبزل از هرچيزز بايزد
بتواند در موارد بحراني ضمن انطباق و سازش با محيط متغيزر
و مقابله با هر مشکلي ،بهترين منابع خود را به كار گيزرد و بزا
نيروهاي تهديدكنندۀ خارجي به طور موفقيزت آميززي برخزورد
كند و نيروي آنها را در جهت هدف اصلي سازمان هدايت كند
و همواره با حفظ توانزايي هزاي بقزاي خزود ،آنهزا را رشزد و
توسعه دهد و به تعبير ديگزر سزالمت سزازماني داشزته باشزد
(صادقي و علوي .)141 :9313 ،در الگوي پيشنهادي پارسزونز نيزز
در هر سازماني سيستم اجتماعي بزراي ادامزۀ حيزات خزود يزا
براي تأمين سالمتي و اثربخشي خزود ،ضزروري اسزت چهزار
مشکل اساسزي يعنزي انطبزاق ،رسزيدن بزه هزدف ،انسزجام و
يگززانگي و دوام فرهنززگ و ارزشهززاي خززود را حززل كنززد؛

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و نهم ،شماره پياپي ( ،)27شماره چهارم ،زمستان 9312
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همچنين با توجه به ارتباط احتمزالي دوسزويه بزين اثربخشزي

وظيفهمدار ،مفيد و هدفگراست.
1

سازمان با سالمت سازماني ،بزه نظزر مزي رسزد فهزم سزالمت

 -1مالحظه گري  :رفتاري است كه مدير را دوست ،حامي

سازمان ممکن است در گزينش روش هزاي مزديريتي مناسزب

و همکار كاركنان نشان مي دهد .چنين مزديري بزه نتزايج كزار

براي اثربخشتركردن آن مؤثر باشزد

(رضزاييصزوفي و همکزاران،

كاركنان توجه دارد و پيشنهادهاي آنها را ميپذيرد.

 .)77 :9319مايلز بزراي نخسزتين بزار در سزال  1969اصزطالح

 -7نفوذ مدير :7به توانايي مدير در اثرگذاشزتن عملزي بزر

«سالمت سازماني» را به كار برد .ازنظر او سالمت سازماني بزه

فرادستان خود اشاره دارد .مدير بانفوذ ،ترغيزبكننزده اسزت و

وضعي فراتر از اثربخشي كوتاه مدت سازماني داللزت دارد كزه

با تأثيرگذاشتن بر فکر و عمل رييس ناحيۀ آموزشزي ،بزه طزور

به مجموعه اي از ويژگي هاي نسزبتا پزردوام اشزاره مزي كنزد و

اثربخشي با او كار ميكند.

عبارت از دوام و بقاي سازمان در محيط خود ،سازگاري با آن

 -2يگانگي نهزادي :توانزايي سزازمان بزراي همزاهنگي بزا

و ارتقا و گسترش توانايي سازمان براي سازگاري بيشتر اسزت

محيط و سازش با روش هايي است كه سالمت برنامۀ آموزشي

(ذوالقدرنسب .)9353 ،ازنظر ليندي و كلينگلي سزالمت سزازماني

را حفظ كند و دربرابر تقاضاي غيرمعقول مراجع خود و محيط

تنها شامل توانايي سازمان براي انجزام وظزايف بزه طزور مزؤثر

درامان باشد (هوي و ميسکل.)745 :9317 ،

نيست؛ بلکه شامل توانايي سازمان براي رشد و بهبود مي شود.

فهم وضعيت سالمت سازماني ،ما را در گزينش روش هاي

آنها براي سالمت سازماني  99مؤلفه شامل ارتباط ،مشاركت و

مديريت و رهبري مناسب براي اثربخشي آن يزاري مزيكنزد.

درگيربودن در سازمان ،وفزاداري و تعهزد ،اعتبزار يزا شزهرت

شززناخت سززالمت سززازماني ،دربززارۀ بسززياري از متغيرهززاي

مؤسسه يا شركت ،روحيه ،اخالقيات ،شناسزايي يزا بازشناسزي

مديريتي مطالعه مي كند؛ ازجمله متغيرهزاي سزطح فنزي يعنزي

عملکرد ،مسير هدف ،رهبري ،بهبود يا توسعۀ كارآيي كاركنزان

روحيه و رضزايت كاركنزان از كزاركردن و بزودن در سزازمان،

و كاربرد منابع ارائه كردهاند ( .)Lynde & Klingle, 2000: 3يکي

تأكيدات علمي و آموزشي و متغيرهاي سزطح مزديريتي يعنزي

از مهمترين الگوهاي بررسي سالمت سازماني ،الگوي هزوي و

ميزان نفوذ تأثيرگذاري مديران در رفتار كاركنزان و ريزيس هزا،

فيلدمن ( )1996است .آنها ابعاد سالمت سازماني يزا مجموعزۀ

سبک رهبري مديران در دو بعد مالحظه گري و ساخت دهي و

ويژگيها و متغيرهاي سازماني را در هفزت بعزد زيزر بررسزي

چگونگي ايفاي وظيفۀ تدارک منابع پشتيبان در سازمان ازسوي

كردهاند:

مديران؛ عالوه بر اين بزا بررسزي سزالمت سزازماني سزازمان،

-9تأكيد علمي :9كه به تأكيد سازمان بزراي ارتقزاي سزطح
تخصص و مهارتهاي فني كاركنان اشاره دارد.

توانايي آن براي سازگاري با محزيطش و يگزانگي ،انسزجام و
تماميت برنامه هاي سازمان بررسي مي شزود .پزژوهش در ايزن

-7روحيززه :7بززه احسززاس اطمينززان ،اعتمززاد ،همززدردي و
دوستي اشاره ميكند كه ميان كاركنان وجود دارد.

زمينه سبب ارائۀ راهکارهايي براي بهبود و سزالمت سزازماني
ميشود و به سهم خود كمک شاياني به فعاليتهزاي سزازماني

 -3حمايت منزابع :3بزه سزازماني اشزاره دارد كزه مزواد و

مي كند و اطالعات ارجمندي را براي سازمان ها ،دانش پژوهزان

وسايل الزم و تجهيزات كافي وحتي اضافي دارد و اين مواد و

علوم اجتماعي و تربيتزي و مزديران و مسزئوالن سزازمان هزا و

وسايل بهراحتي در دسترس است.

ادارات در جامعه براي بهبود رهبري و بهبزود سزازمان فزراهم

 -4سززاختدهززي :4بززه رفتززاري از مززدير اشززاره دارد كززه

ميكند (سليماني.)75 :9351 ،
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پیشینۀ پژوهش

كرۀ جنوبي در  71منطقۀ اداري ،به اين نتيجه دست يافزت كزه

قريشيهمدانياصزل و رضزاييكليزدبري ( )9317در پزژوهش

ارتباط معناداري بين سرمايۀ اجتماعي و عززتنفزس كاركنزان

«رابطۀ بين سرمايۀ اجتمزاعي و سزالمت كاركنزان در سزازمان

وجود دارد و سرمايۀ اجتماعي بهمنزلۀ پزيشبينزيكننزدۀ قزوي

تأمين اجتماعي استان گيالن» به اين نتيجزه رسزيدند كزه بزين

براي عزتنفس كاركنان عمل ميكند.
3

سرمايۀ اجتماعي و سالمت كاركنان ،رابطۀ معنزي داري وجزود

ماكيکانگززاس و همکززاران ( )2004پژوهشززي بززا نززام

دارد و مؤلفههاي سرمايۀ اجتماعي قادرند سزالمت كاركنزان را

«عزتنفس ،خوشبيني و سالمت سزازماني» بزين  477نفزر از

پيشبيني كنند.

كارمندان كشور فنالنزد انجزام دادنزد و بزا اسزتفاده از تحليزل

پوررشيدي و دهمردهكمک ( )9319در پزژوهش «بررسزي

عاملي تأييزدي روايزي ،متغيرهزاي پزژوهش را تأييزد كردنزد؛

رابطۀ بين سرمايۀ اجتماعي با عزت نفس مديران (موردمطالعزه:

همچنين آنها با استفاده از الگوسازي معادالت ساختاري به اين

سازمان هاي دولتي شهر زاهدان» ،به اين نتيجه دست يافتند كه

نتيجه دست يافتند كه عزت نفس سبب افزايش خزوشبينزي و

بين سرمايۀ اجتماعي و مؤلفه هزاي آن بزا عززت نفزس ،رابطزۀ

سالمت سازماني و كاركنان ميشود و پريشانيهزاي روانزي را

معنيداري وجود دارد و مؤلفه هاي سزرمايۀ اجتمزاعي قادرنزد

بين آنان كاهش ميدهد.
4

بوياس و همکاران ( )2012در پزژوهش «بررسزي رابطزۀ

عزتنفس مديران را پيشبيني كنند.
رجبززي و همکززاران ( )9314در پززژوهش «بررسززي رابطززۀ

بين سرمايۀ اجتماعي و تحليل رفتگي شزغلي» ،بزه ايزن نتيجزه

عزت نفس سازماني و حمايت اجتمزاعي بزا سزالمت روان در

دست يافتند كه با افزايش سن ،تأثيرگذاري سزرمايۀ اجتمزاعي

دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز» به ايزن نتيجزه دسزت

بين كاركنان و روابط آنها بيشتر مي شزود كزه درنهايزت سزبب

يافتند كه بزين عززتنفزس سزازماني و حمايزت اجتمزاعي بزا

كاهش تحليلرفتگي شغلي و فشار كاري اين افراد ميشود.
1

سالمت روان دانشجويان در كل نمونزه و بزه تفکيزک جزنس،

واهل و همکاران ( )2010در پژوهش «آيا سرمايۀ اجتماعي

رابطۀ معني دار وجزود دارد؛ همچنزين تحليزل هزاي رگرسزيون

با عزت نفس ،سزالمت و كيفيزت زنزدگي در دريافزت كننزدگان

نشان دادند متغيرهاي پيش بيني عزت نفس سازماني و حمايزت

كمکهاي اجتماعي همراه اسزت؟» كزه بزين شزهروندان كشزور

اجتماعي در پيش بيني سالمت روان دانشزجويان در كزل و بزه

نروژ انجام شده است ،به اين نتيجزه دسزت يافتنزد كزه سزرمايۀ

تفکيک جنس نقش دارند .بر اين اساس الزم است مسئوالن و

اجتمززاعي بززا عزززتنفززس ،سززالمت و كيفيززت زنززدگي در

مديران دانشگاه در محيط هاي دانشزجويي توجزه خزود را بزر

دريافتكنندگان كمکهاي اجتماعي رابطۀ معناداري دارد.

احتززرامگذاشززتن و ارزشدادن بززه شخصززيت دانشززجويان و

7

ون شاپينن و همکاران ( )2013در پژوهش «ارتبزاط بزين
سرمايۀ اجتماعي ،ادراک كاركنان از سالمت و عملکرد شزغلي

حمايت از آنها در ابعاد مختلف قرار دهند.
وردوئين و همکاران )2014( 9در پزژوهش «در جسزتجوي

در دو شركت هلندي» بزه ايزن نتيجزه دسزت يافتنزد كزه بزين

ارتبززاط بززين سززرمايۀ اجتمززاعي ،سززالمت روانززي كاركنززان و

سرمايۀ اجتماعي با ادراک كاركنان از سزالمت رابطزۀ مثبزت و

روان درماني :مطالعۀ طولي در روانزدا» ،بزه ايزن نتيجزه دسزت

معناداري وجود دارد؛ همچنين سزالمت سزبب عملکزرد بهتزر

يافتند كه سرمايۀ اجتماعي بر سالمت رواني كاركنزان و بهبزود

كاركنان ميشود.

رواندرماني آنان تأثير مثبت و معناداري دارد.
هززن )2015( 7در پززژوهش «ارتبززاط طززولي بززين سززرمايۀ
اجتماعي و اعتمادبهنفس» بين كاركنزان اداري شزهر سزئول در
Verduin et al.
Han

1
2

Makikangas et al.
Boyas et al.
Wahl et al.
Van Scheppingen et al.

3
4
5
6
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عزت نفس
سرمايۀ
اجتماعي
سالمت
سازماني
نمودار  - 1الگوی مفهومی پژوهش

با توجه به شواهد پژوهشي و نظري ارائه شده ،ضرورت و

رابطه وجود دارد.

اهميت پژوهش حاضر در اين نکته است كزه بزا فزراهم شزدن

روش پژوهش

اطالعات حاصل از اين پزژوهش ،مسزير بزراي پزژوهش هزاي

روش پژوهش حاضر و طرح آن ،همبستگي از نزوع الگويزابي

بيشتر دربارۀ نقش سرمايۀ اجتماعي بر سزالمت و عززت نفزس

معادالت ساختاري است .جامعۀ آماري آن شامل همۀ كاركنان

سززازماني همززوار شززود؛ همچنززين بززا مشززخصشززدن نقززش

اداري ادارات آموزشوپرورش شهرستان اروميه است كه طبزق

ميززانجيگززري عزززتنفززس سززازماني در رابطززۀ بززين سززرمايۀ

آمار كارگزيني پرسنلي آموزش وپرورش ،تعزداد ايزن كاركنزان

اجتمززاعي و سززالمت سززازماني ،مززيتززوان در مسززير افزززايش

 351نفر است كه با استفاده از روش نمونهگيري تصادفي ساده

توانمندي و عملکرد كاركنان سازمان ها گام مؤثري برداشزت و

 711نفر براي نمونه انتخاب شدند .براي تعيزين حجزم نمونزه

به افزايش بهرهوري سزازمانهزا كمزک شزاياني كزرد .در ادارۀ

با توجه به حجم جامعۀ آماري از جدول مورگان استفاده شزده

آموزش وپرورش شهرستان اروميزه نيزز بررسزي ايزن موضزوع

اسززت .دادههززاي موردنيززاز در پززژوهش بززا سززه پرسززشنامززۀ

براي مسئوالن سازمان ارزش بااليي دارد.

استاندارد به شرح زير جمعآوري شدهاند:
الف -پرسشنامۀ سرمایۀ اجتماعی :براي سنجش سرمايۀ

فرضیههای پژوهش

اجتماعي از پرسشنامۀ استاندارد براسزاس الگزوي ناهاپيزت و

 -9بين سرمايۀ اجتماعي با سالمت سازماني كاركنان ادارۀ كل

گوشال ( )1998استفاده شد .پژوهشگران پرسش نامۀ مذكور را

آموزشوپرورش شهرستان اروميه با ميانجيگزري عززتنفزس

با كمي تغييرات براي كاركنان دانشگاه بازنويسي كردنزد .ايزن

سازماني رابطه وجود دارد.

پرسش نامه شامل موارد زير است :سرمايۀ اجتماعي سزاختاري

 -7بين سرمايۀ اجتماعي و سالمت سازماني كاركنان رابطه
وجود دارد.
 -3بين سرمايۀ اجتماعي و عزت نفزس سزازماني كاركنزان
رابطه وجود دارد.
 -4بين عزت نفس سازماني و سزالمت سزازماني كاركنزان

(پرسش هاي  9تا  ،)7سرمايۀ اجتماعي شناختي (پرسش هاي 2
و  )5و سززرمايۀ اجتمززاعي رابطززهاي (پرسززشهززاي  1تززا .)97
همچنين دوازده گويه را شامل مي شود و به گونۀ تفکيکزي ،بزا
استفاده از مقياس پنج درجزه اي ليکزرت ،سزرمايۀ اجتمزاعي را
ارزيابي ميكند .پايايي اين پرسشنامه براساس ضزريب آلفزاي
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كرونباخ  α =1/27به دسزت آمزد .بزراي بررسزي روايزي كزل

( RMSEA=1/17جززذر بززرآورد واريززانس خطززاي تقريززب)،

مؤلفه هاي آن از روش تحليل عاملي تأييدي اسزتفاده شزد كزه

نشان دهندۀ روايزي مناسزب ايزن پرسزش نامزه بزراي سزنجش

شاخصهاي بزرازش( GFI= 1/11شزاخص نکزويي بزرازش)،

عزتنفس سازماني است.

( AGFI= 1/19شززاخص تعززديلشززدۀ نکززويي بززرازش)،

ج-پرسشنامۀ سالمت سازمانی :بزراي سزنجش سزالمت

= ( X2/dfنسززبت مجززذور خززي بززه درجززۀ آزادي)،

سازماني از پرسزش نامزۀ اسزتاندارد براسزاس الگزوي هزوي و

( RMSEA=1/17جززذر بززرآورد واريززانس خطززاي تقريززب)،

فيلدمن ( )1996استفاده شد .اين پرسشنامه شامل مزوارد زيزر

نشان دهندۀ روايي مناسب اين پرسش نامه براي سنجش سرمايۀ

اسززت :يگززانگي نهززادي (پرسززشهززاي  9تززا  ،)2نفززوذ مززدير

اجتماعي است.

(پرسش هاي  5تا ،)97مالحظه گري (پرسزش هزاي  93تزا،)92

7/39

ب -پرسش نامۀ عززت نفزس سزازمانی :بزراي سزنجش

سززاختدهززي (پرسززشهززاي  95تززا ،)77پشززتيباني منززابع

عزت نفس سازماني از پرسش نامۀ اسزتاندارد براسزاس الگزوي

(پرسش هاي  73تا ،)72روحيه (پرسش هاي  75تا  )37و تأكيد

پيرس و همکاران ( )1989اسزتفاده شزد .ايزن پرسزشنامزه در

علمي (پرسش هاي  32تا  .)44همچنين در قالزب  44گويزه و

قالززب  91گويززه و براسززاس طيززف پززنجدرجززهاي ليکززرت،

براساس طيف پنج درجه اي ليکرت 2 ،مؤلفۀ سالمت سزازماني

عزتنفس سازماني را ارزيابي ميكند .پيرس و گاردنر ()2004

را ارزيابي مي كند .پايايي ايزن پرسزش نامزه براسزاس ضزريب

با بررسي پژوهشهايي كه دربارۀ اين سازه انجام شزده اسزت،

آلفاي كرونباخ  α =1/55به دست آمد .براي بررسي روايي كل

ميزان ضريب پايايي اين آزمون را به طور كلزي بزين  1/57تزا

مؤلفه هاي آن از روش تحليل عاملي تأييدي اسزتفاده شزد كزه

 1/17گزززارش كردنززد .همچنززين پيززرس و همکززاران ()1989

شاخص هاي برازش ( GFI= 1/19شزاخص نکزويي بزرازش)،

روايي اين پرسش نامه را در حدي پزذيرفتني ذكزر كردنزد .در

( AGFI =1/13شاخص تعديل شدۀ نکزويي بزرازش)=9/74 ،

پژوهش حاضر نيز پايايي اين مقياس با استفاده از روش آلفاي

( X2/dfنسبت مجذور خي به درجۀ آزادي)،

كرونباخ برابر با  α =1/17به دست آمد .براي بررسزي روايزي

(جذر برآورد واريانس خطزاي تقريزب) ،نشزان دهنزدۀ روايزي

كل مؤلفه هاي اين پرسش نامه از روش تحليل عزاملي تأييزدي

مناسب اين پرسشنامه براي سنجش سالمت سازماني است.

استفاده شد كه شزاخص هزاي بزرازش ( GFI= 1/19شزاخص
نکويي برازش)( AGFI =1/17،شاخص تعزديل شزدۀ نکزويي
برازش)( X2/df =7/42 ،نسبت مجذور خي به درجۀ آزادي)،

RMSEA=1/13

بارهاي عاملي و واريانس مشترک برآوردشدۀ هزر يزک از
مؤلفههاي الگوي اندازهگيري در جدول  9آورده شده است:
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جدول  - 1بارهای عاملی و واریانس مشترك برآوردشدۀ هریک از مؤلفههای الگوی اندازهگیری

سالمت سازمانی

عزتنفس سازمانی

سرمایۀ

اجتماعی

سازه

بار عاملی

مؤلفه

واریانس تبیینشده

تی

ساختاري

1/14

97/39

1/55

شناختي

1/14

97/97

1/55

رابطهاي

1/51

93/51

1/27

گويۀ 9

1/21

93/43

1/77

گويۀ 7

1/55

94/11

1/22

گويۀ 3

1/11

1/91

1/11

گويۀ 4

1/71

1/92

1/47

گويۀ 1

1/71

5/94

1/47

گويۀ 7

1/11

2/25

1/34

گويۀ 2

1/14

7/54

1/71

گويۀ 5

1/57

97/77

1/72

گويۀ 1

1/51

93/75

1/21

گويۀ 91

1/57

93/17

1/23

يگانگي نهادي

1/51

71/17

1/21

نفوذ مدير

1/17

95/99

1/17

مالحظهگري

1/11

91/11

1/59

ساختدهي

1/14

91/53

1/55

پشتيباني منابع

1/37

4/71

1/91

روحيه

1/51

93/42

1/27

تأكيد علمي

1/73

1/95

1/32

نتايج اين جدول نشان مي دهند مقدار بارهاي عاملي و نيزز

انحراف استاندارد ،چولگي و كشيدگي ارائه شزده انزد .كاليزن

واريانس تبيين شدۀ بارهاي عاملي در هريک از مؤلفهها مناسب

پيشنهاد ميكند كه در الگويابي علي ،توزيع متغيرها بايد نرمزال

است .براي تجزيهوتحليل دادهها در اين پژوهش ،از نزرمافززار
 spssنسخۀ  71شزاخص هزاي توصزيفي اسزتفاده و مزاتريس
همبستگي آنها محاسبه شد؛ سپس براي بررسزي روابزط علزي
بين متغيرها از روش الگويابي معادالت ساختاري استفاده شد.

باشد .قدر مطلق چولگي و كشيدگي متغيرها نيز به ترتيب نبايد
از  3و  91بيشتر باشد ( .)Kline, 2011با توجه به جدول  7قدر
مطلززق چززولگي و كشززيدگي تمززام متغيرهززا كمتززر از مقززادير
مطرح شده است؛ بنزابراين پزيش فزر

الگويزابي علزي يعنزي

نرمال بودن تکمتغيزري برقزرار اسزت .در جزدول  3مزاتريس
همبستگي متغيرهاي پژوهش ارائه شدهاند.

یافتههای پژوهش
در جدول  7شاخص هاي توصزيفي متغيرهزا شزامل ميزانگين،
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جدول - 2شاخصهای توصیفی و بررسی نرمالبودن دادهها

سرمایۀ

اجتماعی

سازه

سالمت سازمانی

عزتنفس سازمانی

مؤلفه

انحراف معیار

میانگین

کشیدگی

چولگی

ساختاري

7/59

1/23

-1/91

-9/15

شناختي

7/72

9/97

-1/99

-1/53

رابطهاي

3/75

1/11

1/79

-1/77

عزتنفس سازماني

3/11

1/31

-1/93

9/94

يگانگي نهادي

7/55

1/51

1/92

-1/49

نفوذ مدير

7/11

9/73

1/41

-9/11

مالحظهگري

7/41

9/31

1/42

-9/92

ساختدهي

7/49

9/34

-1/73

-1/51

پشتيباني منابع

7/39

1/52

9/92

1/73

روحيه

3/95

3/72

1/24

1/75

تأكيد علمي

7/71

1/59

-1/77

-9/91

جدول  - 3ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
شماره

1

متغیر

1

سرمايۀ اجتماعي

9

2

عزتنفس سازماني

**

1/35

3

سالمت سازماني

**

1/37

با توجزه بزه جزدول  3سزرمايۀ اجتمزاعي بزا عززتنفزس

3

2
9
**

9

1/71

عزتنفس سازماني با سالمت سزازماني نيزز  1/71و معنزيدار

سازماني ( )r = 1/35،p <1/19و با سالمت سازماني (<1/19

است.

 )r = 1/37،pهمبسززتگي مثبززت و معنززيداري دارد .رابطززۀ
جدول  - 4برآورد ضرایب اثرات مستقیم
متغیرها

ضریب مسیر

آمارۀ t

سطح معنیداری

عزتنفس سازماني بر سالمت سازماني

1/15

1/72

1/119

سرمايۀ اجتماعي بر سالمت سازماني

1/41

4/37

1/119

سرمايۀ اجتماعي بر عزتنفس سازماني

1/32

3/74

1/119

متغیرها

ضریب مسیر

آماره t

سطح معنی داری

عزتنفس سازماني بر روي سالمت سازماني

1/15

1/72

1/119

سرمايه اجتماعي بر روي سالمت سازماني

1/41

4/37

1/119

سرمايه اجتماعي بر روي عزتنفس سازماني

1/32

3/74

1/119

متغیرها

ضریب مسیر

آماره t

سطح معنی داری

عزتنفس سازماني بر روي سالمت سازماني

1/15

1/72

1/119

سرمايه اجتماعي بر روي سالمت سازماني

1/41

4/37

1/119

سرمايه اجتماعي بر روي عزتنفس سازماني

1/32

3/74

1/119

با توجه به جدول  4اثر مستقيم عززتنفزس سزازماني بزر

معنيدار است .سرمايۀ اجتماعي بزا ضزريب  1/32و تزي 4/37

سززالمت سززازماني ( )1/22بززا تززي ( )2/94در سززطح 1/119

در سطح  1/119اثر مستقيم معنزيداري بزر سزالمت سزازماني
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دارد؛ همچنين سرمايۀ اجتماعي با ضريب مسير  1/17و آمزارۀ

اثرات غيرمستقيم متغيرها بر يکزديگر اسزت .ايزن ويژگزي بزه

تي  99/77در سزطح  1/119بزا عززتنفزس سزازماني ،رابطزۀ

پژوهشگران اين امکان را مي دهد تا نقش ميزانجي متغيرهزا را

معنيداري دارد.

در الگززو بررسززي كننززد .جززدول  1بززرآورد ضززرايب اثززرات

اثرات غیرمستقیم و بررسی میانجیگری عزتنفس سازمانی

غيرمستقيم را نشان ميدهد.

يکي از ويژگي هاي روش الگويابي معادالت ساختاري ،برآورد
جدول - 5برآورد ضرایب اثرات غیرمستقیم
متغیرها
سرمايۀ اجتماعي بر سالمت سازماني با ميانجيگري
عزتنفس سازماني

ضریب مسیر

آمارۀ t

سطح معنیداری

1/79

71/73

1/119

براي مشخص كردن اثر غيرمسزتقيم سزرمايۀ اجتمزاعي بزر

محاسززبۀ اثززرات كززل اسززت كززه مجمززوع اثززرات مسززتقيم و

سززالمت سززازماني بززا ميززانجيگززري عزززتنفززس سززازماني،

غيرمستقيم است؛ البته در پژوهش حاضر همزۀ متغيرهزا ،فقزط

حاصلضرب اثزر مسزتقيم سزرمايۀ اجتمزاعي بزر عززتنفزس

اثر مستقيم يا غيرمستقيم بر يکديگر دارند؛ ماننزد اثزر مسزتقيم

سززازماني در اثززر مسززتقيم عزززتنفززس سززازماني بززر سززالمت

سرمايۀ اجتماعي بر سالمت سازماني كه در اين حالت اثر كزل

سازماني با ضرايب مسير ( )1/32 × 1/15و همچنزين آمزارۀ t

برابر با اثر مستقيم يا غيرمستقيم اسزت؛ بنزابراين بزا توجزه بزه

( )3/74 × 1/72در جدول باال آمزده اسزت؛ يعنزي اگزر متغيزر

اينکه در جدولهاي باال اثرات مستقيم و غيرمسزتقيم گززارش

ميانجي عزت نفزس سزازماني در تزأثير سزرمايۀ اجتمزاعي بزر

شدهاند ،از ارائۀ آنها خودداري شده است.

سالمت سازماني كاركنان وارد الگو شود ،ميزان تزأثير سزرمايۀ
اجتماعي بر سالمت سزازماني بزا عززتنفزس سزازماني 1/79

مقایسۀ اثرات مستقیم ،غیرمستقیم ،کزل و میززان واریزانس

مي شود؛ بنابراين تأثير سرمايۀ اجتماعي بر سالمت سازماني بزا

تبیینشدۀ متغیرها

ميانجيگري عزت نفس سازماني با مقدار ضريب مسير ()1/79

از ديگززر ويژگززيهززاي روش الگويززابي معززادالت سززاختاري،

و آمارۀ  )71/73( tدر سزطح  1/11معنزيدار اسزت؛ ولزي اثزر

مقايسۀ اثرات كل متغيرها بر يکديگر ،مقايسۀ اثرات مستقيم بزا

مستقيم سرمايۀ اجتماعي بر سالمت سازماني با ضزريب مسزير

غيرمستقيم و اندازه گيري ميزان واريانس تبيين شدۀ هركزدام از

( )1/41بيشتر از اثر غيرمستقيم آن و با ميانجيگري عزتنفس

متغيرهاي درونزا توسط الگوست .جدول  7مربوط به ضرايب

سازماني با ضريب مسير ( )1/79است.

استانداردشززدۀ اثززرات مسززتقيم ،غيرمسززتقيم و اثززرات كززل و
واريانس تبيينشدۀ متغيرهاست.

اثرات کل
يکززي ديگززر از ويژگززيهززاي الگويززابي معززادالت سززاختاري،

جدول  - 6ضرایب استانداردشدۀ اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و اثرات کل و واریانس تبیینشدۀ متغیرها
ضریب مسیر

اثر غیرمستقیم

اثر کل

وایانس تبیینشده

متغیرها
عزتنفس سازماني بر سالمت سازماني

1/15

-

1/15

1/77

سرمايۀ اجتماعي بر سالمت سازماني

1/41

1/79

1/77

سرمايۀ اجتماعي بر عزتنفس سازماني

1/32

-

1/32

1/93

19
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با توجزه بزه جزدول  ،7سزرمايۀ اجتمزاعي و عززتنفزس

سازماني را تبيين ميكند .در جزدول  2شزاخصهزاي بزرازش

سززازماني  77درصززد از تغييززرات سززالمت سززازماني را تبيززين

الگوي آزمونشده گزارش شدهاند كه الگوي آزمزونشزدۀ كزل

ميكنند .سرمايۀ اجتماعي نيز  93درصد از واريانس عزتنفس

برازش مناسبي با دادههاي گردآوريشده دارد.

جدول - 7شاخصهای برازش کلی الگوی آزمونشدۀ پژوهش حاضر
شاخص

X2

df

X2/d.f.

CFI

GFI

AGFI

RMSEA

پژوهش حاضر

751/32

912

1/11

1/17

1/19

191

1/14

حد پذیرفتنی

معنيدار نباشد

-

كمتر از 3

بيشتر از 1/11

بيشتر از 1/11

بيشتر از 1/51

كمتر از 1/15

سپس فرضيههاي پژوهش بهطور مفصل بررسي شدهاند.

بررسی فرضیههای پژوهش
در جدول  5نتايج بررسي فرضيههاي پژوهش ارائه شده است؛

جدول - 8بررسی فرضیههای پژوهش
ردیف

فرضیه

ضریب مسیر

آمارۀ تی

p

نتیجه

9

بين سرمايۀ اجتماعي و سالمت سازماني رابطه وجود دارد.

1/41

4/37

1/119

حمايت شد

7

بين عزتنفس سازماني و سالمت سازماني كاركنان رابطه وجود دارد.

1/15

1/72

1/119

حمايت شد

3

بين سرمايۀ اجتماعي و عزتنفس سازماني كاركنان رابطه وجود دارد.

1/32

3/74

1/119

حمايت شد

4

بين سرمايۀ اجتماعي و سزالمت سزازماني كاركنزان بزه ميزانجيگزري

1/79

71/73

1/119

حمايت شد

عزتنفس سازماني رابطه وجود دارد.

فرضززیۀ اول :بززين رهبززري سززرمايۀ اجتمززاعي و سززالمت
سازماني كاركنان رابطه وجود دارد.
با توجه بزه جزدول  5اثزر مسزتقيم سزرمايۀ اجتمزاعي بزر

كاركنان رابطۀ مثبتي وجود دارد.
فرضیۀ سوم :بين سرمايۀ اجتماعي و عزت نفزس سزازماني
كاركنان رابطه وجود دارد.

سالمت سزازماني  1/41اسزت كزه در سزطح  1/119مثبزت و

با توجه بزه جزدول  5اثزر مسزتقيم سزرمايۀ اجتمزاعي بزر

معني دار است .با توجه به ايزن يافتزه از فرضزيۀ اول پزژوهش

عزتنفس سازماني كاركنان  1/32اسزت كزه در سزطح 1/119

حمايززت مززيشززود؛ يعنززي بززين سززرمايۀ اجتمززاعي و سززالمت

مثبت و معنيدار است .با توجه به ايزن يافتزه از فرضزيۀ سزوم

سازماني رابطۀ مثبتي وجود دارد.

پژوهش حمايزت مزي شزود؛ يعنزي بزين سزرمايۀ اجتمزاعي و

فرضیۀ دوم :بين عزت نفس سازماني و سزالمت سزازماني
كاركنان رابطه وجود دارد.
با توجه به جدول  5اثر عزتنفزس سزازماني بزر سزالمت

عزتنفس سازماني كاركنان رابطۀ مثبتي وجود دارد.
فرضیۀ چهارم :بين سرمايۀ اجتماعي و سزالمت سزازماني
كاركنان به ميانجيگري عزتنفس سازماني رابطه وجود دارد.

سازماني  1/15اسزت كزه در سزطح  1/119مثبزت و معنزيدار

با توجه به جدول  5اثر غيرمسزتقيم سزرمايۀ اجتمزاعي بزه

است .با توجه به اين يافتزه از فرضزيۀ دوم پزژوهش حمايزت

ميانجيگري عزتنفس سازماني بر سالمت سزازماني كاركنزان

ميشود؛ يعني بين عززتنفزس سزازماني و سزالمت سزازماني

 1/79است كه در سزطح  1/119مثبزت و معنزيدار اسزت .بزا

17
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توجه به اين يافته از فرضيۀ چهارم پژوهش حمايت مزيشزود؛

سالمت سازماني نقش ميانجي را دارد.

يعني عزتنفس سازماني در روابزط بزين سزرمايۀ اجتمزاعي و

نمودار  - 2خروجی نرمافزار لیزرل با ضرایب استاندارد

نمودار  - 3خروجی نرمافزار لیزرل با مقادیر t

نتیجه

معني دار است .با توجه به ايزن يافتزه از فرضزيۀ اول پزژوهش

نتايج تحليل آماري نشان مي دهند اثر مستقيم سرمايۀ اجتماعي

حمايززت مززيشززود؛ يعنززي بززين سززرمايۀ اجتمززاعي و سززالمت

بر سالمت سازماني  1/41است كزه در سزطح  1/119مثبزت و

سززازماني كاركنززان رابطززۀ مثبتززي وجززود دارد .ايززن نتززايج بززا

13
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يافته هاي قريشزي همزداني اصزل و رضزايي كليزدبري (،)9317

شايستگي ،چيرگزي ،پيشزرفت ،توانمنزدي ،كفايزت ،اطمينزان،

رجبززي و همکززاران ( )9314و وردوئززين و همکززاران ()2014

استقالل و آزادي كاركنان در سازمان ميشود.

همسوست؛ بنابراين اعتماد متقابزل ،تعامزل اجتمزاعي متقابزل،

به عزالوه ،اثزر غيرمسزتقيم سزرمايۀ اجتمزاعي بزر سزالمت

گروه هاي اجتمزاعي بزا احسزاس هويزت جمعزي و گروهزي،

سازماني كاركنان به ميانجيگري عزت نفس سزازماني كاركنزان

احساس وجود تصويري مشترک از آينده و كار گروهي ،سبب

 1/79است كه در سزطح  1/119مثبزت و معنزي دار اسزت .بزا

افزايش سودمندي و كزاهش ضزعف سزازمان ،كزاهش غيبزت

توجه به اين يافته از فرضيۀ چهارم پژوهش حمايت مزي شزود؛

كاركنان ،ايجاد كانال هاي ارتباطي باز و گرفتن همۀ تصميم هزا

يعني عزتنفس سازماني در روابزط بزين سزرمايۀ اجتمزاعي و

در سطوح بزاالي سزازمان و درنهايزت ايجزاد سزازماني سزالم

سالمت سازماني نقش ميانجي را دارد؛ بدين معني كزه اعتقزاد

ميشوند.

يک فرد به خود و توانايي خود و اهميت و ارزش آن به منزلزۀ

همچنين اثزر مسزتقيم عززت نفزس سزازماني بزر سزالمت

عضوي از سازمان ،سبب افزايش تأثيرگذاري سرمايۀ اجتماعي

سازماني كاركنزان  1/15اسزت كزه در سزطح  1/119مثبزت و

به منزلۀ مجموعۀ معيني از هنجارها يا ارزش هاي غيررسمي بزر

معني دار است .با توجه به ايزن يافتزه از فرضزيۀ دوم پزژوهش

احساس تعلق كاركنان نسبت به سازمان ،آمادگي براي كمک و

حمايت مي شود؛ يعني بزين عززت نفزس سزازماني و سزالمت

همکاري سازنده و درنهايت سالمت سازماني ميشود.

سازماني كاركنان رابطۀ مثبتي وجود دارد .نتايج اين فرضزيه بزا

در نهايت چنين نتيجهگيري ميشزود كزه امزروزه تغييزر و

يافتززههززاي رجبززي و همکززاران ( )9314و ماكيکانگززاس و

تحوالت روزافزون محزيط بيرونزي سزازمان هزا ،آنهزا را ملززم

همکاران ( ،)2004همسوسزت؛ زيزرا ايزن دو پزژوهش رابطزۀ

مي كند براي حفظ بقاي سازمان ،خود را بزا تغييزرات سزازگار

عزت نفس سازماني و سالمت سزازماني را بررسزي كزردهانزد؛

كنند .سرمايۀ اجتماعي مفهوم جديدي در جامعه شناسي اسزت

بدين معني كزه احساسزات فزردي از مفيزدبودن و شايسزتگي

كه ارتباط بسيار نزديکي با سرمايۀ انساني بزهمنزلزۀ مهزم تزرين

ناشي از تجارب شخصي و مستقيم و بزرآوردهكزردن نيازهزاي

منبع سازمان هزا دارد .سزرمايۀ اجتمزاعي بزه روابزط و اعتمزاد

افراد به وسيلۀ شركت در نقش هايي كه درون محزيط سزازماني

متقابل ،تعامل اجتماعي و تعاون و همکاري بزين افزراد اشزاره

وجود دارد ،سبب وجود رفتار هاي اخالقي در سازمان ،ارتقاي

دارد .عواملي از اين دست ،در سازمانها بسيار مهماند و سبب

سطح برنامههاي آموزشي و توسزعهاي و افززايش اعتمزاد بزين

پيشبرد اهداف سازماني و فردي اعضزاي سزازمان مزي شزوند؛

كاركنان سازمان ميشود.

همچنين عزتنفس سازماني و احساس هويت شخصزي افزراد

اثزر مسزتقيم سزرمايۀ اجتمزاعي بزر عززتنفزس سززازماني

و اينکه خود را به منزلۀ فردي مفيد و كارآمد باور داشته باشند،

كاركنان نيز  1/32است كه در سطح  1/119مثبزت و معنزي دار

نقززش بسززيار زيززادي در موفقيززت سززازمانهززا دارد .درنهايززت

است .با توجه به اين يافته از فرضزيۀ سزوم پزژوهش حمايزت

سالمت سازماني عامل مهمزي در رشزد و توسزعۀ سزازمان هزا

ميشود؛ يعني بين سزرمايۀ اجتمزاعي و عززتنفزس سزازماني

دارد .سازمان سالم ميزان افسردگي و نارضايتي در كاركنزان را

كاركنان رابطۀ علي مثبتزي وجزود دارد .نتزايج ايزن فرضزيه بزا

پايين مزي آورد و محيطزي سزالم بزراي كوشزش و سزازندگي

يافتزززههزززاي رجبزززي و همکزززاران ( ،)9314پوررشزززيدي و

كاركنان ايجاد مي كند و عاملي حمايت كننده محسوب مي شود؛

دهمززردهكمززک ( )9319و هززن ( )2015همسوسززت؛ بنززابراين

درنتيجه انگيزۀ افراد براي كزاركردن در سزازمان بزاال مزي رود.

كاهش نابرابري هاي اجتماعي ،تأكيد بر اهميت گزروه و شزبکۀ

چنين سازماني خود را با شرايط امزروزي سزازگار مزي كنزد و

اجتمززاعي و ارتقززاي سززطح خالقيززت و آزادي افززراد سززبب

قادر به ادامۀ حيات است .وجزود سزرمايۀ اجتمزاعي بزه منزلزۀ
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هنجاري كه از نهادهاي اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و سياسي

نهايت تالش خود را به كار گيرند و بزه موفقيزت دسزت پيزدا

به دست ميآيد ،عامل موفقيت سازمان قلمداد ميشود .روابزط

كنند

مبتني بر اعتماد ،تعاون و ...موجب عزت نفس اعضاي سزازمان

روابط خوب انساني ،بزين مزديران و كاركنزان در سزازمان

و سالمت سازماني خواهد شد .نتزايج پزژوهش حاضزر نشزان

برقرار شود؛ زيرا اين امر سزبب مزي شزود جزوي دوسزتانه در

مززيدهنززد سززرمايۀ اجتمززاعي تززأثير مثبززت و معنززيداري بززر

سازمان حاكم شزود .در چنزين شزرايطي كاركنزان همزديگر و

عزت نفس سازماني و سالمت سزازماني دارد .وجزود سزرمايۀ

كارشان را دوست خواهند داشزت و كارشزان را بزا جزديت و

اجتمززاعي بززين اعضززاي سززازمان موجززب خودبززاوري و

اشتياق انجام ميدهند.

اعتمادبه نفس در تک تک افراد سازمان مي شود؛ درنتيجه ميززان

مديران و مسئوالن آموزش وپرورش با ايجزاد جزو اعتمزاد

عزتنفس سزازماني افززايش مزييابزد .عززتنفزس سزازماني

درون سازمان به بهبود ارتباطات در سازمان كمک كننزد تزا از

موجب انگيزش ،پيشرفت و چالش در كار خواهد شد .وجزود

اين طريق مدير و كاركنان از ايجاد ارتباط با افراد حمايت هاي

سرمايۀ اجتماعي در سازمان ،سالمت سزازماني را نيزز در پزي

اجتماعي بيشتري دريافت كنند و احساس ارزش و عزتنفزس

دارد .سازمان سالم ،كاركناني وظيفهشزناس بزا روحيزۀ قزوي و

بيشتري در آنها ايجاد شود.

ارتباطات باز و شبکه هزاي گسزترده دارد .ارتباطزات گسزترده،
وجود مشتركات فرهنگزي و نيزز اعتمزاد و همکزاري متقابزل،

منابع

عامل مهمي براي سالمت سازمان قلمداد مزي شزود؛ در نتيجزۀ

انصززاري ،م.؛ اسززتادي ،ح .و جززاوري ،ف« .)9355( .بررسززي

اين مباحث ،سازمان مسير رشد و توسعۀ خود را در محيط در

رابطۀ بين سزالمت سزازماني و نگزرش هزاي مثبزت

حال تغيير همچنان ميپيمايد.

كززاري كاركنززان در ادارات امززور ماليززاتي اسززتان
اصفهان» ،پژوهشنامۀ ماليات ،د  ،92ش ( ،14 )7ص

پیشنهادهای کاربردی

.49-71

تصميمگيري هزا

مديران و مسئوالن آموزشوپرورش در برخي

بحززري ،ن« .)9351( .تززأثير آمززوزش جرئززتورزي بززه روش

بهرهمنزد شزوند؛ زيزرا ايزن
از نظر كاركنان بهصورت مشاركتي 

مشاورۀ گروهي بر عزت نفس دانش آمزوزان دختزر»،

عمل سبب افزايش اعتماد و روحيۀ تعاون بين كاركنان مي شود

پيک نزور ،د  ،5ش ( 9ويزژۀ روان شناسزي و علزوم

و آنان با درنظرگرفتن خود به منزلۀ عنصزري ارجمنزد ،تمايزل

تربيتي  ،)9ص .974-932

بيشتري به تعامل و تبادل نظر و فعاليزت هزاي مشزاركتي پيزدا
ميكنند و درنتيجه سالمت سازماني تقويت ميشود.

بخت شاهي ،ر.؛ شزيخي ،ع .و علزي زاده ،س« .)9314( .تبيزين
نقش معنويت محيط كاري بر عززتنفزس سزازماني

با عضوشدن كاركنان در گزروههزاي غيررسزمي ،احسزاس

در سازمان هزالل احمزر اسزتان گزيالن» ،كنفزرانس

باارزشبودن در آنها ايجزاد مزيشزود و آنهزا اطمينزان حاصزل

بين المللي جهتگيريهاي نوين در مديريت ،اقتصاد

ميكنند از اينکه وجودشان بهمنزلۀ عضوي از يک گزروه بزراي

و حسززابداري ،تبريززز :سززازمان مززديريت صززنعتي

ديگران ارجمند است و ايزن احسزاس عزاملي بزراي افززايش

نمايندگي آذربايجان شرقي .ر .ک.

عزت نفس كاركنان مي شود؛ همچنين كاركنان بايزد نسزبت بزه
انجام وظايف خود احساس مسئوليت بيشزتري داشزته باشزند.
احساس مسئوليت سبب مي شود افزراد بزراي انجزام وظزايف،

http://www.civilica.com/Paper-Ndmconft01Ndmconft01_400.html.

بردبززار . ،و زارعززي ،م« .)9317( .بررسززي تززأثير سززرمايۀ
اجتماعي سازماني بر ارتقاي سطح مزديريت دانزش
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ذوالقدرنسب ،م .)9353( .بررسي رابطۀ بين سالمت سزازماني

كاربردي ،س  ،74ش  ،4ص .772-744

و تعهد سازماني معلمان مدرسۀ ابتدايي در همزدان،

پوتنام ،ر .)9313( .دموكراسزي و سزنت هزاي مزدني ،ترجمزۀ:

پايان نامۀ كارشناسزي ارشزد ،دانشزگاه تربيزت معلزم

محمدتقي دلفروز ،تهران :سالم.

همدان.

پوررشيدي ،ر .و دهمردهكمک ،م« .)9319( .بررسي رابطۀ بين

رجبززي. ،؛ علززيبززازي ،هززز .؛ جمززالي ،الززف .و عباسززي ،ق.

سرمايۀ اجتماعي با عزتنفس مديران (موردمطالعزه:

(« .)9314بررسززي رابطززۀ عزززتنفززس و حمايززت

سازمانهاي دولتي شزهر زاهزدان)» ،اولزين همزايش

اجتماعي با سزالمت روان در دانشزجويان دانشزگاه

ملي بررسي راهکارهاي ارتقزاي مباحزث مزديريت،

شهيد چمران اهواز» ،روانشناسي تربيتزي ،د  ،97ش

حسززابداري و مهندسززي صززنايع در سززازمانهززا،

 ،79ص .53-914

گچساران :دانشگاه آزاد اسالمي واحد گچسزاران .ر.
ک.
http://www.civilica.com/Paper- Imimaieo01_119.html

ترکزاده ،ج .و محترم ،م« .)9313( .بررسي رابطۀ نوع ساختار
سازماني دانشزگاه و سزرمايۀ اجتمزاعي گزروه هزاي
آموزشي با رضايت تحصزيلي دانشزجويان دانشزگاه
شيراز» ،جامعه شناسي كزاربردي ،س  ،71ش  ،9ص
.921-914

تيرافکن ،خ .)9313( .بررسي رابطۀ بين عزت نفس و اثربخشي
مديران مدارس راهنمايي دولتي شهرستان مهزران در
سال تحصيلي  ،9317-13پايان نامۀ كارشناسي ارشد،
دانشکدۀ ادبيات و علوم انساني ،دانشگاه اروميه.

جززاكوبز ،ج .)9317( .مززر و زنززدگي شززهرهاي بزززر
آمريکزززايي ،ترجمزززۀ :حميدرضزززا پارسزززي و آرزو
افالطوني ،تهران :دانشگاه تهران.
حقيقي ،ج.؛ موسوي ،م.؛ مهرابيزادههنرمنزد ،م .و بشزليده ،ک.
(« .)9351بررسي تأثير آموزش مهارت هاي زنزدگي
بر سالمت رواني و عزت نفس دانزش آمزوزان دختزر

سززال اول مقطززع متوسززطه» ،مجلززۀ علززوم تربيتززي و
روان شناسي دانشگاه شهيد چمران اهزواز ،س  ،93د
 ،3ش  ،9ص .79-25
حيدري ،آ« .)9314( .عزت نفس به مثابۀ ميانجي رابطۀ سزرمايۀ
اجتماعي و سالمت رواني» ،جامعه شناسي كاربردي،
س  ،77ش ( ،15 )7ص .949-915

رضايي صوفي ،م.؛ دوستدار ،م .و سعادت ،م« .)9319( .بررسي
رابطۀ بين سالمت روانزي و اثربخشزي در ادارۀ كزل

ورزش و جوانززان اسززتان گززيالن» ،پززژوهشهززاي
كاربردي در مديريت ورزشي ،د  ،9ش  ،7ص -27
.79
سليماني ،ن« .)9351( .بررسي ميزان سالمت سازماني مزدارس
شهرستان هاي استان تهران براساس الگزوي هزوي و

فيلدمن» ،فصلنامۀ علمي  -پژوهشي رهيافتي نزو در
مديريت آموزشي ،د  ،9ش  ،4ص .73-43

شجاعي باغيني ،م .)9352( .مباني مفهزومي سزرمايۀ اجتمزاعي،
تهران :پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگي و اجتماعي.
شززريعتمززداري ،م« .)9355( .بررسززي رابطززۀ بززين سززالمت
سززازماني بززا اثربخشززي مززديران مززدارس مززديريت

آموزش وپرورش شهر تهران» ،آمزوزش و ارزشزيابي
(علوم تربيتي) ،د  ،7ش  ،7ص .991-919
شفيعا ،م .و شفيعا ،س« .)9319( .بررسي رابطۀ توسعۀ پايزدار
اجتماعي و سرمايۀ اجتماعي (نمونه :سزاكنان محلزۀ
غيررسمي شميران نو)» ،جامعه شناسي كاربردي ،س
 ،73ش ( ،47 )7ص .931-954
صادقيان ،ف.؛ عابزدي ،م .و باغبزان ،الزف« .)9355( .بررسزي
رابطۀ بين عزت نفس سازماني با بازخورد سازماني و

سازگاري شغلي و انواع تيپهاي شخصيت» ،مجلزۀ
پژوهش هاي تربيتي و روان شزناختي ،س  ،4ش ()7
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