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 کارکنان سازمانی سالمت در کاری وجدان و اجتماعی سرمایه نقش پژوهش حاضر بررسی -چکیده

 کارکنان کلیه را حاضر پژوهش آماری در پژوهش همبستگی حاضر جامعه اهواز بود. شهرستان شهرداری

از  .باشند می خدمت به مشغول شهر این شهرداری اداره در 1195 سال در که دهند می اهواز تشکیل شهرداری

 های سالمت گیری در دسترس انتخاب شدند، از پرسشنامهبه روش نمونه نفر 200ای به تعداد این میان نمونه

های  آوری اطالعات پژوهش استفاده گردید. از روشو سرمایه اجتماعی برای جمع سازمانی، وجدان کاری

نتایج  ها استفاده گردید. جهت تجزیه تحلیل داده رگرسیون و پیرسون آمار توصیفی و استنباطی شامل هبستگی

ها نشان داد وجدان کاری و سرمایه اجتماعی ارتباط مثبت معناداری با سالمت سازمانی دارا  دادهتحلیل 

با  بینی سالمت سازمانی داشتند.باشند، همچنین وجدان کاری و سرمایه اجتماعی توانایی معناداری در پیش می

عی با سالمت سازمانی، پیشنهاد های پژوهش حاضر مبنی بر ارتباط وجدان کاری و سرمایه اجتما توجه به یافته

 های افزایش کیفیت سازمان شهرداری استفاده گردد. شود که از نتایج پژوهش حاضر در طراحی برنامه می

 سرمایه اجتماعی، سالمت سازمانی، شهرداری، وجدان کاری های کلیدی: واژه

   

 مقدمه  -1

منظور ی گروهی از افراد که بهها تیفعالریزی شده سازمان عبارت است از هماهنگی یا هماهنگ سازی برنامه

ی مشترک و از طریق تقسیم کار و وظیفه و رعایت سلسله مراتب قدرت و مسئولیت ها هدفدستیابی به بعضی 

سالمت سازمانی به وضعی فراتر از اثربخشی کوتاه مدت » 1دیگو یم(. مایلز 1199چی، ساعت) ردیگ یمانجام 

به نظر او سالمت سازمانی  کند یمای از خصایص سازمانی نسبتا پردوام اشاره به مجموعهسازمان داللت داشته، 
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به دوام بقای سازمان در محیط خود و سازگار با آن و ارتقاء و گسترش تونایی خود، برای بقاء  کند یم اشاره

اجتماعی برای بقاء و ی ها ستمیسی  همه1 که دیگو یمسازش بیشتر. پارسونز در تعریف یک سازمان سالم 

دست آوردن مقاصد خود بسیج کنند، هتوسعه، باید خود را با محیط اطراف انطباق دهند، منابع مربوط را برای ب

ی خود را هماهنگ و همسان سازند، و در کارکنان خود ایجاد انگیزه نمایند. در این صورت سالمت ها تیفعال

 و پرداخته بد و نیک تشخیص به که استعدادی از است بارتع همان منبع(. وجدان) گردد یمتضمین  ها آن

 وجدان. کند می ایجاد عملی الزام نوعی ما برای و گذاشته فرق هم از را بد و است نیک قائل ارزش امور برای

 بودن دارا صورت در .آورد می وجودهب ارزشی نظام سازمانی فرد در که عواملی مجموعه از است عبارت کاری

 تا دارند سعی مشاغل گوناگون در افراد آن در که کرد تصور را ایجامعه توان می کار وجدان حد باالترین

 وجدان پس. دهند انجام سازیبهینه اصول رعایت با و کامل و دقیق طوربه و وجه بهترین به را محوله کارهای

 (.1197دار، لیاقت) گردند مندنظام و سیستمی افراد تا گردد می موجب کاری

 

 سرمایه اجتماعی -2

ای و چند بعدی بودن و نیز تنوع در اشکال، سطح مشاهده و سرمایه اجتماعی از حیث مفهومی به دلیل بین رشته

ای که بحث . این وضعیت در حوزه نظری نیز صادق است. به گونهباشد یمتحلیل دارای تعاریف متعددی 

ی مختلف علوم ها میپارادا، در شود یمی سرمایه اجتماعی دنبال ها هینظرسرمایه اجتماعی که معموالً در قالب 

شناسی اختیار شده برای اجتماعی که بر مبنای هستی شناختی، واقعیت مورد بررسی، سطح تحلیل و نیز روش

 (.1197)ریاحی،  شوند یمفهم و تبیین واقعیت از یکدیگر متمایز 

شکاف حکومت و مردم، روابط گروهی، سازمانی،  ی اجتماعی،ها یمشسرمایه اجتماعی ابزار سنجش خط

ها موضع دیگر است. ای، سطوح ابعاد همکاری، مشارکت فعال، پویایی گروهی و بدون اغراق دهنهادی، شبکه

ای نسبتاً گسترده از متغیرهای دیگر که مجموعه شود یمسرمایه اجتماعی در شرایطی که متغیر مستقل تلقی 

ای یا . لیکن در عین حال، سرمایه اجتماعی در سطح دیگری، متغیر واسطهبخشد یمان را ج شود یموابسته تلقی 

و در سطح سومی به متغیر وابسته که محصول کنش و واکنش متغیرهای دیگر است بدل  شود یممیانگر 

سرآمد . مفهوم سرمایه اجتماعی مانند بسیاری از مفاهیم علوم اجتماعی، سهل و ممتنع است، لیکن گردد یم

، بخشد یم، و در نتیجه به اغتشاش تعریف جانی رود یمکار آنان است، زیرا در هر جایی با معانی مختلفی به

دلیل این امر این است که سرمایه اجتماعی در حال پدید آمدنی دائمی است که هنوز هم به فرجام خود نرسیده 
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به  تواند یماشد. مثالً انسجام قدرتمند درون گروهی آثاری منفی داشته ب تواند یمی آن ها جنبهاست، و برخی از 

عدم تحمل و فقدان مدارا نسبت به دیگران بیانجامد و بیگانه یا غیرستیزی را جان بخشد و گسترده نماید 

 (. 1197نژاد، )ساروخانی و هاشم

 

 اجتماعی سرمایه ماهیت -3

. است اجتماعی آن ماهیت آن، کارکردهای اساس بر چه و نماییم تعریف منابع عنوانبه چه را اجتماعی سرمایه

 به دستیابی برای تواند می او و گیرد می قرار دیگر سازمان و گروه فرد، خدمت در گروه با اجتماع یک یعنی

 جامعه پندارهای. است ساختاری و پنداری بعد دو از مرکب ایجامعه هر. گیرد بهره آن از خود اهداف

 جز چیزی نیز جامعه ساختاری بخش و است، نهادها و اعتقادات تلقی، طرز احساسات، ها،ارزش از ایمجموعه

 هنجارها، از ایمجموعه ساختارها با متناسب و پندارها اساس بر. نیست شده الگویی متقابل روابط از ایشبکه

 از وقتی. گردد می نهادینه و یابد می جریان و گرفته شکل اجتماعی ساختار درون در نیز رسوم و سنن عادات،

 درون در و تناسب به و جامعه پنداری بخش اساس بر که است آن منظور شود، می بحث اجتماعی سرمایه

 خدمت در را افرادی و اعضاء جامعه یا و اجتماعی گروه یک سنن و عادات و هنجارها اجتماعی، ساختار

 پیوند دارای او با که گیرد می قرار گروهی یا فرد خدمت در زمانی گروه یا جامعه یک. دهند می قرار دیگری

 پیوندهای. است عینی پیوندهای و ذهنی پیوندهای جزء دو مستلزم اجتماعی سرمایه بنابراین باشد، عینی و ذهنی

 همسایگان با وآمدرفت) غیررسمی های مشارکت و( گروهی عضویت) رسمی های مشارکت که افراد بین عینی

 برقرار بایست می که شود می مربوط افراد بین عینی شبکه ساختار به عینی پیوندهای. شود می شامل را( دوستان و

 .باشد هاآن بین ارتباط کننده

 

 اجتماعی سرمایه اهمیت -4

 احساس با و کنند حل ترساده را جمعی مسایل تا سازد می فراهم شهروندان برای را امکان این اجتماعی سرمایه

 مهم های راه از یکی. نکنند خالی شانه اجتماعی مسئولیت از و داده انجام را خود وظایف متقابل مسئولیت

 ملزم را خود و پذیرفته را هاآن مقبولیت افراد که است پرقدرتی مکانیسم کارگیریبه عمومی ولیتئمس احساس

 مردم متقابل اعتماد بیشتر چه هر فراگیری موجب اجتماعی سرمایه کهاین دیگر. بدانند آن هنجارهای رعایت به

 و دارند خود به نسبت را حس این هم و دانند می اعتماد قابل را دیگران هم که ایگونه به. شود می یگر یکد به



 

 9317ماه چهل و نه، اسفند شماره                                                          های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

 

27 

 

 در خود همشهریان با مدام که هستند کنشگرانی مثابه به افراد که جاییآن از. نگرند می را خود دیگران نگاه از

 با اجتماعی سرمایه. پذیرد می صورت کمتر هزینه و بیشتر شوق با روزمره های فعالیت انجام هستند، ارتباط

 در. برند می زندگی از تریعمیق بهره است، وابسته هاآن به سرنوشتشان که هایی راه از مردم آگاهی گسترش

 در هستند مناسب جامعه آرامش برای که را ایویژه شخصیتی عناصر آمده، پدید اعتماد و روابط پویایی واقع

-محنت افراد با و کنند می جویی عیب و بدگمانی کمتر و مدارا بیشتر اعضا حالت این در. دهند می توسعه خود

 (.1197 ریاحی،) هستند ترمهربان دیده

 

 هامواد و روش -5

 روش کار  -5-1

 باشد. میبررسی توصیفی از نوع مطالعات همبستگی  پژوهش حاضر با توجه به ماهیت متغیرهای مورد

 جامعه مورد پژوهش -5-2

که در سال  دهند یمنفر( تشکیل  1777جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان شهرداری اهواز )

 .باشند یمدر اداره شهرداری این شهر مشغول به خدمت  1195

 گیرینمونه و روش نمونه -5-3

گیری در دسترس انتخاب روش نمونه بانفرتعیین که  200حجم نمونه با توجه به روش کوکران تعداد 

 شدند.

 روش انجام پژوهش -5-4

 جلب و کارکنان به پژوهش فرایند توضیح زا پس مجوز اخذ شهرداری شهر اهواز و اداره به مراجعه با

 ها آن کنارپاسخگویی کارکنان نیز در  حین در و توزیع گردید، افراد این بین درها  پرسشنامه آنان، رضایت

 پاسخ گویم. ها آن احتمالی سوال هرگونه تا به حضور داشتم

 ها داده تحلیل روش -5-5

 یها روش از استفاده با 22نسخه  SPSS آماری ارزافنرم توسط پژوهش این در شده گردآوری اطالعات

 .گرفت قرار تحلیلو  تجزیه همبستگی مورد شامل استنباطی آمار و توصیفی آمار
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 نتایج -6

 های توصیفی یژگیو -6-1

 ی جمعیت شناختی نمونهها یژگیوبررسی 

نفر از هر منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و  177بدین شرح بود1 تعداد  ها نمونهتوزیع جمعیت شناختی 

 21درصد مجرد و  29بودند.  بخش اجراییدرصد از کارکنان  51و  بخش اجراییدرصد از کارکنان  40مرکز. 

درصد فوق دیپلم،  11درصد دیپلم،  14 درصد زیر دیپلم، 1درصد متاهل بودند. وضعیت تحصیالتی افراد نیز 

 درصد دکترا بودند. 2د فوق لیسانس و صدر 24درصد لیسانس،  41

و انحراف  12/11درصد کارگر بودند. همچنین میزان سابقه افراد با میانگین  11درصد کارمند و  90

درصد رسمی  55درصد قراردادی و  11درصد پیمانکاری،  14نیز  ها یآزمودنبود. نوع قرارداد  41/0استاندارد 

 بودند.

ی ها یآزمودنی شناخت تیجمعی ها یژگیو 1بود. جدول  04/29±59/4میانگین سنی نمونه مورد بررسی 

 .دهد یماین پژوهش در متغیرهای تحصیالت و وضعیت تاهل را نشان 
 ی )تحصیالت و وضعیت تاهل( در نمونه مورد پژوهششناخت تیجمعی ها یژگیو1 1 جدول

 درصد فراوانی ها گروه متغیر

 تحصیالت

 41/20 02 کاردانی

 01/49 115 کارشناسی

 91/27 59 کارشناسی ارشد

 99/2 9 دکتری

 177 200 جمع کل

 وضعیت تاهل

 97/24 29 مجرد

 17/02 279 متاهل

 177 200 جمع کل

 

درصد دارای  41/20معادل  نفر 02که در نمونه مورد پژوهش،  شود یممشخص  1بر اساس جدول شماره 

درصد  91/27نفر معادل  59درصد دارای تحصیالت کارشناسی،  01/49معادل  نفر 115تحصیالت کاردانی، 
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 29. همچنین باشند یمدرصد دارای تحصیالت دکتری  99/2نفر معادل  9دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و 

 .باشند یمدرصد متاهل  17/02نفر معادل  279درصد مجرد و  97/24نفر معادل 

 .دهند یماعضای نمونه با توجه به مقطع تحصیلی و وضعیت تاهل را نشان  توزیع فراوانی 2و  1نمودارهای 

 
 توزیع فراوانی اعضای نمونه با توجه به مقاطع تحصیلی -1نمودار 

 

 
 توزیع فراوانی اعضای نمونه با توجه به وضعیت تاهل -2نمودار 

 

۰ 

۵۰ 

۱۰۰ 

۱۵۰ 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

 مقاطع تحصیلی

 مقطع تحصیلی

۰ 

۵۰ 

۱۰۰ 

۱۵۰ 

۲۰۰ 

۲۵۰ 

 متاهل مجرد

 وضعیت تاهل

 وضعیت تاهل
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و  باشند یمبیشتر اعضای نمونه دارای مدرک کارشناسی  شود یمگونه که در نمودارهای فوق مشاهده همان

 .باشند یمپس از آن به ترتیب مقاطع کاردانی، ارشد و دکتری قرار دارند. همچنین بیشتر اعضای نمونه متاهل 

 دهد. میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مورد پژوهش را نشان می 1جدول 
 

 وهشهای توصیفی متغیرهای پژ یژگیو -2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیر

 14/5 14/21 200 وجدان کاری

 51/4 22/19 200 سرمایه اجتماعی

 59/1 52/21 200 سالمت سازمانی

 

 

 بررسی فرضیه پژوهش

 فرضیه اصلی

بین سرمایه اجتماعی و وجدان کاری با سالمت سازمانی اداره شهرداری شهرستان اهواز ارتباط معناداری 

 وجود دارد.

 دهد. ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش را نشان می 1در ادامه جدول 
 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش -1جدول 

 3 2 1 متغیر

   1 وجدان کاری

  1 97/7** سرمایه اجتماعی

 1 12/7** 12/7* سالمت سازمانی

 

سازمانی،  اجتماعی و سالمت با سرمایهکاری  شود، بین متغیر وجدان یممشاهده  1گونه که در جدول همان

اجتماعی با سالمت سازمانی رابطه مثبت  دست آمده است. همچنین بین سرمایهرابطه مثبت معناداری به

 دست آمده است.معناداری به

اسمیرنف،  -در ادامه پس از بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون کالموگروف

بینی سالمت سازمانی، از مدل رگرسیون  یشپدر  اجتماعی سرمایه و کاری بررسی نقش وجدانمنظور به
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گام، کلیه بهگام استفاده شد. در روند اجرای هر کدام از مراحل مدل رگرسیون چندمتغیره گامبهچندمتغیره گام

ص تحمل و عامل واتسن برای بررسی استقالل خطاها، آزمون شاخ دوربین های موجود )آزمون فرض یشپ

 ی( مورد بررسی قرار خواهد گرفت.خط همتورم واریانس برای بررسی 

 

 دهد. یممنظور بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها را نشان اسمیرنف، به -نتایج آزمون کالموگروف 4جدول 
 منظور بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهااسمیرنف، به -نتایج آزمون کالموگروف -4جدول 

 داریسطح معنی کالموگروف اسمیرنف متغیر

 211/7 752/1 وجدان کاری

 491/7 911/7 سرمایه اجتماعی

 215/7 071/7 سالمت سازمانی

 

توان توزیع نرمال،  یمتایج آزمون کالموگروف اسمیرنوف را نشان داد. از طریق این آزمون ن 1جدول 

داری متغیرهای پژوهش در نشان داد که سطوح معنییکنواخت و طبیعی نمرات را مورد بررسی قرار داد. نتایج 

از توزیع مورد  ها دادهاسمیرنف، پیروی  -بزرگ تر است. فرضیه صفر در آزمون کولموگروف 75/7آزمون از 

-ها از توزیع موردنظر. با توجه به مقدار معنیباشد و فرضیه مقابل آن عبارت است از عدم پیروی داده یمنظر 

 گردد. یمها منطبق بر توزیع نرمال و طبیعی نمرات قلمداد فرضیه صفر، توزیع دادهداری و عدم رد 

دهد. نتایج آزمون  های شخصیتی را نشان می بینی تعهد سازمانی بر اساس ویژگی نتایج پیش 4جدول 

س ( و عامل تورم واریان21/7( به منظور بررسی استقالل خطاها، آزمون شاخص تحمل )94/1واتسن ) -دوربین

 ها است.بین، بیانگر رعایت این مفروضهخطی متغیرهای پیش( برای بررسی هم09/1)
 بینی سالمت سازمانی بر اساس وجدان کاری یشپگام برای بهنتایج تحلیل رگرسیون گام -5جدول 

 T Beta داریمعنی
β 

 استاندارد
ضریب 

F 
df 

R
2 

تعدیل 

 شده

R
2 

R 
-متغیرهای پیش

 بین
 مدل

 1 وجدان کاری 59/7 14/7 11/7 (1-202) 92/42** 54/7 09/1 12/9 000/0

 

از واریانس سالمت  14/7دهد که وجدان کاری، روان آزردگی و انعطاف پذیری،  نشان می 5نتایج جدول 

 کنند. سازمانی را تبیین می
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-آزمون دوربیندهد. نتایج  بینی سالمت سازمانی بر اساس سرمایه اجتماعی را نشان می نتایج پیش 2جدول

( 97/1( و عامل تورم واریانس )04/7( به منظور بررسی استقالل خطاها، آزمون شاخص تحمل )29/1واتسن )

 ها است.خطی متغیرهای پیش بین، بیانگر رعایت این مفروضهبرای بررسی هم

 

 اجتماعی بینی سالمت سازمانی بر اساس سرمایه یشپگام برای بهنتایج تحلیل رگرسیون گام -2جدول 

 T Beta داریمعنی
β 

 F dfضریب  استاندارد
R

تعدیل  2

 شده
R

2 
R مدل بینمتغیرهای پیش 

 1 اجتماعی سرمایه 54/7 11/7 11/7 (1-202) 22/47** -51/7 -21/1 -99/0 000/0

 

از واریانس سالمت سازمانی را تبیین کرده  11/7 اجتماعی دهد که ویژگی سرمایه نشان می 2نتایج جدول 

 است.

 

 بحث

نتایج  بین سرمایه اجتماعی با سالمت سازمانی اداره شهرداری شهرستان اهواز ارتباط معناداری وجود دارد.

ارتباط مثبت معناداری وجود دارد و  نشان داد که سرمایه اجتماعی با سالمت سازمانی ها دادهتجزیه تحلیل 

ها همسو با مطالعات سالمت سازمانی دارد این یافته بینیسرمایه اجتماعی توانایی معناداری برای پیش همچنین

 باشد. یم (2715) و هریسون (2715) کوکس و ، جها(1194) ، محمدیان(1192) موسوی

-ی اصلی بین دو متغیر سرمایه اجتماعی و سالمت سازمانی رابطه خطی معنی طبق تحقیقات حاضر و فرضیه

ب محاسبه شده رابطه مستقیمی وجود دارد یعنی با افزایش داری موجود است که با توجه به مثبت بودن ضرای

 بهبود بر مؤثر عوامل ترین مهم جمله از سازمانی یابد. سالمت سالمت سازمانی افزایش می سرمایه اجتماعی،

 و شناختیجامعه ایپدیده عنوانبه اجتماعی سرمایه طرفی از. روند می به شمار ها سازمان اثربخشی و عملکرد

 و افراد برای را مثبت و سالم زندگی بلکه نوعی دارد، نقش افراد تکتک زندگی بهبود در تنها نه شناختیروان

 (.2715آورد )جها و کوکس،  می فراهم جامعه

های سرمایه عنوان یکی از خرده مولفههای ارتباطی به آهنچیان و منیدری در تحقیقی با عنوان رابطه مهارت
سالمت سازمانی به این نتایج دست یافتند که برقرای ارتباط صحیح میان کارکنان سازمان اجتماعی مدیران با 

مخالفت و مقاومت  تنش، باالتر و از طرفی باعث کاهش فشار ناشی از کار، عملکرد باعث تقویت روحیه،
تایید وجود های تحقیق ضمن  تحلیل یافته منجر خواهد شد. گردد که در نهایت به افزایش سالمت سازمانی می
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های ارتباطی هستند و  های باالتر از متوسط در زمینه دانشگاه، دارای مهارت رابطه نشان داد که مدیران
های ارتباطی مدیران و سالمت  از متوسط برخوردارند و بین مهارت ها از سالمت سازمانی باالتردانشکده

 (.1191و منیدری، آهنچیان )داری وجود دارد ها، ارتباط معنیسازمانی دانشکده
ی فرعی اول نیز بین دو متغیر سرمایه اجتماعی و سالمت سازمانی رابطه  براساس تحقیق حاضر و فرضیه

مستقیمی وجود دارد بنابراین هر چه قدر سرمایه اجتماعی کارکنان بهبود یابد سالمت سازمانی مشاهده شده نیز 
ت فراوانی برخوردار است و بایستی در سطوح مختلف از اهمی یابد. سرمایه اجتماعی در سازمان افزایش می

 سازمان بهبود یابد.
عنوان یکی از های سالمت سازمانی و اعتماد سازمانی بهصراف فرد در تحقیقی به بررسی رابطه بین مولفه

نشان نتایج  های دخترانه شهر اصفهان پرداخته است. دبیرستان های سرمایه اجتماعی در میان دبیرانخرده مولفه

 روحیه، کاربرد منابع اتحاد و همبستگی، توزیع بهینه قدرت، داد که بین تمرکز بر هدف، کفایت ارتباطات،
کفایت حل مشکالت و اعتماد سازمانی در میان دبیران  خودمختاری سازگاری با محیط، نوآور بودن،

 (.1191صراف فرد، ) های دخترانه شهر اصفهان همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت. دبیرستان
ز اهمیت ئدوستی در سازمان حامداری و صلحعواملی همچون نوع دوستی، صداقت، وفای به عهد، قانون

( در 1190 هاست )صالحی امیری و کاوسی، چرا که سرمایه اجتماعی سازمان در گرو آن باشند فراوانی می
در این شرایط احساس بهتری خواهند داشت و  پذیر ترویج شود، چرا که افرادهای انعطاف سازمان بایستی شیوه

عنوان (. سرمایه اجتماعی به1191یابد )الوانی،  در مجموع سرمایه اجتماعی و زایندگی سازمان افزایش می
اند که عقل  ها است نیاکان ما در این باور بوده دارایی با ارزشی برای ایجاد و حفظ سالمت و توانمندی سازمان

ها نیز تسری داد و گفت کار توان این گفته کهن را به سازما ن رسد که می ست و به نظر میسالم در بدن سالم ا

سالمت  شود. چنان که تندرستی در انسان موجب نشاط، سرزندگی و تالش میسالم در سازمان سالم است. آن
یابی به اهداف سازمانی نیز سبب ایجاد محیطی دلپذیر برای کار و کوشش باال رفتن روحیه سازندگی و دست

 (.1195لنچیونی، )سازمانی خواهد شد 
 هاآوریفن امکانات آخرین به تجهیز و مادی ثروت انباشت در تنها توان نمی را هاسازمان توفیق امروزه

 از بهینه ی استفاده دیگر عبارتبه. است موثر کارایی فاقد انسانی و فیزیکی مالی، ی سرمایه زیرا کرد، ارزیابی
 با توام که سازمان اعضای بین متقابل روابط ی شبکه بدون سازمان در انسانی و فیزیکی و مالی های سرمایه
 سالمت. بود نخواهد پذیرامکان است، سازمان هنجارهای و هاارزش حفظ جهت در دوستی و محبت اعتماد،

 سازش برای خود توانایی گسترش و ارتقا و آن با سازگاری و خود محیط در سازمان بقای و دوام به سازمانی
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 و روحیه از و هستند سودمند و شناس وظیفه و متعهد کارمندان، سالم، های سازمان در. کند می اشاره بیشتر
 شایسته تعلق، امنیت، روانی، فیزیکی، لحاظ از سازمان سالمتی حقیقت در. برخوردارند باالیی عملکرد
 انجام و هاآن های قابلیت به دادن رشد و نفعانذی شخصیت تخصص، دانایی، به گذاریارزش ساالری،
 و مدیران ها،سازمان از مشتریان و جامعه انتظار. دارد بسزایی تاثیر سیستمی هر اثربخشی در شده، محول وظایف

 برای که است مفهومی سازمانی سالمت .باشد می سازمانی سالمت ارتقای و حفظ استقرار، ها،آن کارکنان
 محیط های تفاوت شامل که کند می شناسایی را فرآیندی. رود می کاربه متغیر درمحیط سازمان یک کارایی

 وظایف به عمل در مدیریت کامیابی های نشانه از یکی سازمانی سالمت. باشد می سازمان کارکنان و کار
 رساندن حداکثر به ی درباره و سالم شرایط در کار از اینشانه سازمانی، سالمت. شود می شناخته اش اصلی

 مشتریان جامعه، گذاران،سرمایه مانند نفعانذی برای سالم ایداده برون همچنین. است کارکنان رفاه و سالمتی

 (.1190 نیا،ملکی و )میرکمالی است استراتژیک و جامع نگر،کل سازمانی سالمت. دارد دربر را موکالن و
 همکاری سطح ارتقای موجب که است اجتماعی های سیستم در موجود هنجارهای مجموعه اجتماعی سرمایه
 سرمایه یعنی گردد، می ارتباطات و تبادالت های هزینه سطح آمدن پایین موجب و گردیده جامعه آن اعضای

 تعریف هاسازمان و هاگروه در عمومی اهداف جهت در یکدیگر با کار برای افراد توانایی عنوانبه اجتماعی
 . (1999 فوکویاما،) .شود می

 حال. دارد جامعه اجتماعی شبکه در او جایگاه با روشنی رابطه فرد اجتماعی سرمایه آنکه تر مهم ویژگی
 .سازد می مشخص را زندگی های کیفیت از او بهره میزان که است فرد جایگاه همین

 اجتماعی سرمایه واقع در. است موجود اجتماعی و فرهنگی وضعیت از ناشی جامعه هر اجتماعی سرمایه
 .است جامعه فرهنگی و اجتماعی وضعیت مهم های شاخص از یکی

دهد که اگر سازمانی بخواهد با برخورداری از رسالتی روشن، راهبردهای  نتایج پژوهش حاضر نشان می
های خود دست یابد نباید از وجدان کاری  مطلوب، ساختار سازمانی کارآمد و طراحی شغل مناسب به هدف

های دیگر مانند  کارکنان خود غفلت نماید، وجدان کاری نه تنها در محیط کاری بلکه در انواع محیط
های ورزشی، تحصیلی و روابط بین فردی و زناشویی افراد نیز با نتایج مثبت رابطه دارد، این عوامل در  محیط

 (.2711، 1سالمت سازمانی )پرابهو توانند با انواع نتایج مثبت ارتباط داشته باشند از جمله سازمان نیز می

 

 

                                                             
1 Prabhu 
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 یشنهادات پ

 پیشنهادات پژوهشی
  بررسی تاثیرات متغیرهای جمعیت شناختی در رابطه بین سرمایه اجتماعی و وجدان کاری با سالمت

 سازمانی

 آوری اطالعات مانند مصاحبهاستفاده از سایر ابزارهای جمع 

 ها ها و ارگان سالمت سازمانی در دیگر سازمان بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و وجدان کاری با 

 پیشنهادات کاربردی
 های افزایش سالمت  های وجدان کاری و سرمایه اجتماعی برای طراحی برنامه استفاده از آزمون

 سازمانی
 هایی ضمن خدمت برای آشنایی با وجدان کاری و سرمایه اجتماعی و تاثیرات آن در  ارائه آموزش

 سالمت سازمانی
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شهروندان.  روانی و جسمی سالمت بر اجتماعی سرمایه اثرگذاری (، چگونگی1197ریاحی، اسماعیل ) -
 91-109 1197 زمستان ،292 شماره اقتصادی، - سیاسی اطالعات مجله
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