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 چکيده
گر فضیلت سازمانی در رابطه بین هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین نقش میانجی

باشد. سرمایه اجتماعی و عملکرد سازمانی در میان کارکنان نیروی انتظامی شهرستان رشت می

آوری ابزار جمع باشد.همبستگی می -پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از نوع توصیفی

باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان خدمات الکترونیک شنامه استاندارد میها، پرسداده

نفر گزارش شد. روش  300مرکز هستند و تعدادشان  4است که در مجموع  10پلیس + 

نفر  169باشد و حجم نمونه برطبق فرمول کوکران ای و سیستماتیک میگیری تصادفی طبقهنمونه

ها؛ از آزمون همبستگی پیرسون)برای تعیین میزان تحلیل داده بدست آمد. برای تجزیه و

بندی متغیرهای پژوهش توسط همبستگی(، آزمون رگرسیون خطی و آزمون فریدمن جهت رتبه

های پژوهش بیانگر این است که فرضیات پژوهش در یافته استفاده گردید. SPSS 21افزار نرم

باشند بدین معنا که بین سرمایه اجتماعی و فضیلت یمورد تایید م 05/0تر از سطح معناداری کم

سازمانی، فضیلت سازمانی و عملکرد کارکنان و درنهایت بین سرمایه اجتماعی و فضیلت سازمانی با 

توان گفت که با افزایش سرمایه اجتماعی، عملکرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. لذا می

یابد و درجهت اعتالی سرمایه اجتماعی کارکنان افزایش میدنبال آن عملکرد فضیلت سازمانی و به

 .توان افزایش فضیلت سازمانی و بهبود عملکرد سازمانی را انتظار داشتگذاری مناسب میبا سرمایه
 

 .سرمایه اجتماعی، فضيلت سازمانی، عملکرد کارکنان :يديکل واژگان

 

 مقدمه

گیرد. به عبارتی رود چراکه بسیاری از وظایف مدیریت براساس آن شکل مییکی از مفاهیم بنیادین در مدیریت به شمار میعملکرد 

انداز و هایی خاص از لحاظ چشمهای با عملکرد برتر دارای ویژگیتوان در آیینه عملکردشان مشاهده کرد. سازمانها را میموفقیت سازمان

باشند)احمدیان و قربانی، هداف، تفکر راهبردی، رهبری، طراحی سـازمان، فنـاوری و فرآینـدهای سـازمانی میهای سازمان، امأموریت
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دلیل گسترش و پیشرفت فناوری، ماهیت کار نیز از سنتی و دستی به فکری و هوشی تبدیل شده است. ازطرف دیگر، همه امروزه به

ت فـشار مستمر کاهش هزینه و افزایش ارزش قابل ارائه به مشتریان قرار دارند. از این رو بسیاری از کـسب وکارهـا در سراسـر دنیـا تحـ

پذیری، نوآوری و پاسخگویی سریع از سایر دنبال یافتن راهکارهایی هستند که بتوانند ازطریق ارائه خـدمات بـاکیفیـت، انعطافها بهسازمان

 (. 24: 1390رائی باالتر دسترسی پیدا کنند)پورداوود وآذر،رقبا متمایز شوند و به اثربخشی و کا

توانند در دنیـای پر رقابت امروزی به فعالیت و حیات خود ادامه دهند که دارای هایی مـیبسیاری بر این باورند کـه سـازمان

یدات به نفـع خـود سـود ببرند)لی و همکاران، ها، از تهدعملکرد سازمانی بهینه و برتر نسبت به رقبا باشند و ضمن استفاده مناسب از فرصت

2016 :221 .) 

کنند. عوامـل بـرون ها را بـه دو دسـته عوامـل بـرون سـازمانی و عوامـل درون سازمانی تقسیم میعوامل مؤثر بر عملکرد سـازمان

هایی چـون ون سازمانی دربرگیرنـده مقولـهسـازمانی شـامل عوامـل اقتـصادی، اجتمـاعی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی هستند و عوامل در

ها باشند که نقش این عوامل در سازمانفرهنگ سازمانی، ساختار، فنـاوری، راهبردهـا و فراینـد، سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری و ... می

 (.21: 1387بیش از پیش نمایان اسـت)امیرخانی و پورعزت، 

شوند. درگذشته تنها به های مطالعات سازمانی در هزاره سوم محسوب میدترین مقولهنگر یکی از جدیهای سازمانی مثبتپژوهش

گرایی به حوزه مطالعات سازمانی راه شد ولی امروزه تحقیقات مثبتگرایی در حوزه روانشناسی توجه میسازی، تحقیق و کاربرد مثبتتئوری

 (. 2002باشد)لوتانز و جنسن، مدار میهای فضیلتو ایجاد سازمان "انیفضیلت سازم"پیدا کرده است. یکی از مباحث این حوزه، مفهوم 

سرعت درحال پیشرفت است ولی متأسفانه توجه اندکی به های رقابتی بهدنیای کسب و کار مدرن امروزی اگرچه از بسیاری از جنبه

ل مرتبط با محیط تجاری رقابتی مدرن طور معمومداری دارد. کلماتی چون فضیلت، امیدواری و شرافت بهمباحثی چون فضیلت

 (.127: 1390باشند)حجازی فر و باقری کنی،نمی

محور شاید کارکنان را تشویق هـا اثراتــی هــم دارد. احســاس کــارکردن در ســازمان فضیلتکــاربرد فضــیلت در ســازمان

ند بلکه برای رضایت شخصی یا برای انجام یک کار خوب انجام های مادی یا پیشـرفت شغلی انجام ندهکند که کار را فقط برای پاداش

دهند)درمجموع، افراد بسیار خلّاق و دارای ارتباطات اجتماعی زیاد، توانـایی و تمایـل بیشـتری بـرای پذیرش رفتارهای بابصیرت، 

ت به اهداف و نتایج مطلوب خود)اهـداف توانند در سایه فضیلهای مدرن میخودانگیخته و اخالق با فضیلت پیدا می کنند( و سازمان

 (.299: 2015پذیری، سرعت، قابلیت اعتماد یا کیفیت( برسند)هیو و ژانگ، پـذیری و تعـالی تولیـد، انعطافرقابـت

 مبانی نظري

 سرمایه اجتماعی

گی و عدم انسجام در مفهوم در رابطه با مفهوم سرمایه اجتماعی تعاریف بسیاری وجود دارد و همین کثرت تعاریف سبب نوعی آشفت

های ارتباطی است که امکان معنای هنجارها و شبکهتوان گفت که سرمایه اجتماعی بهطور خالصه میسرمایه اجتماعی شده است ولی به

یه اجتماعی (. بنابراین سرما345: 2005کند)نیرگارد و همکاران، منظور کسب سود متقابل را فراهم میمشارکت مردم در اقدامات جمعی به

 کند. ها را در یک مقطع زمانی خاص تشریح میمفهومی ترکیبی است که میزان هنجارها و شبکه

کند: سرمایه بر تعهدات و ارتباطات اجتماعی مبتنی است و خود او آن را چنین تعریف می "بوردیو"سرمایه اجتماعی ازنظر 

شده از آشنایی و ای نسبتأ پایدار از روابط کم و بیش نهادیط به داشتن شبکهای است که مربواجتماعی انباشت منابع بالفعل و بالقوه

جمعی، صالحیتی فراهم عبارتی دیگر عضویت در یک گروه برای هریک از اعضایش ازطریق حمایت یک سرمایهشناخت متقابل است یا به

 (. 19: 1383یروانی، کند)الوانی و شمعانی مختلف کلمه میکند که آنان را مستحق)اعتبار( بهمی

باشد. های مشترك و اعتماد میهای مبتنی بر ارزشدهنده یک منبع است زیرا متضمن شبکهسرمایه اجتماعی نشان "کلمن"از نظر 

گیرد تا بتوانند به عنوان منابعی در اختیار اعضاء قرار میبراین اساس، سرمایه اجتماعی عبارت از ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعی که به

 (. 130: 2015کنند)جیانگ و ویلیو،   اهداف و منافع خود دست پیدا

داند که دستیابی به منافع متقابل را تسهیل هایی می( سرمایه اجتماعی را اعتماد، هنجارهای همیاری و شبکه1993)"پاتنام"

ی را فراتر از سطح داند. بنابراین پاتنام، سرمایه اجتماعکند و هدف سرمایه اجتماعی را تامین دموکراسی کارآمد و توسعه اقتصادی میمی

پردازد)کمپس و ای و ملّی و تاثیر آن بر نهادهای دموکراتیک میگیرد و به چگونگی کارکرد سرمایه اجتماعی در سطح منطقهفردی بکار می

 (.331: 2014مارکوس، 

رض بر این است که سرمایه نویسد: فنماید و میمانند پاتنام، هنجارهای همیاری را شالوده سرمایه اجتماعی معرفی می "فوکویاما"

 (.23: 2011کند)کالپتون، اجتماعی وجود رفتارهای هنجارهای رفتاری مبتنی بر تشریک مساعی را منعکس می
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دهنده این مطلب است که منابع موجود در داخل ( معتقد است که اصطالح اجتماعی در سرمایه اجتماعی نشان2000)"بیکر"

ها نیست. این منابع در مجموعه شود و هیچ فردی به تنهایی مالک آنهای شخصی محسوب نمیکسب و کار یا روابط شخصی، دارایی

گیرد. عواطف شخصی، همکاری، صداقت، احترام متقابل و احساس منافع مشترك درمیان افراد سازمان درواقع یک نوع ارتباطات قرار می

 (. 127: 1389زاده و مقیمی، گردد)حسنشتری میدست آوردن منابع بیسرمایه است که منجر به کسب درآمد یا به

عنوان منابع باارزش اشاره دارند در تعریف سرمایه اجتماعی به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به "شیروانی"و  "الوانی"

 (.20: 1383شود)الوانی و شیروانی، که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل؛ موجب تحقق اهداف اعضا می

شود و سپس پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار در این قسمت ابتدا  مباحث نظری و مفاهیم بکار رفته در تحقیق معرفی می

 گیرد.می

 ابعاد سرمایه اجتماعی:

 * ابعاد سرمایه اجتماعی از منظر ناهاپيت وگوشال
 دهند:طبقه جای می در سه را سرمایه اجتماعی مختلف هایسازمانی جنبه رویکردی با گوشال و ناهاپیت

شما به چه  اشاره دارد یعنی افراد بین هایتماس کلی الگوی به اشاره اجتماعی سرمایه ساختاری عنصر جنبه ساختاري:  -1

 از: عبارتند عنصر های اینجنبه ترینمهم دسترسی دارید. چگونه و کسانی

 افراد؛ ای بینشبکه روابط 

 ای؛شبکه پیکربندی  

 مناسب سازمان. 

معانی  هایسیستم و تفسیرها تعبیرها، مظاهر، کنندهفراهم که دارد منابعی به اشاره عنصر ایناي(: جنبه تعاملی)رابطه -2

 از: عبارتند بعد این هایجنبه ترینمهم .است هاگروه درمیان مشترك

 مشترك؛ کدهای و زبان  

 مشترك حکایات. 

برقرار  تعامالتشان سابقه خاطربه با یکدیگر افراد که است شخصی روابط نوعی کنندهتوصیف عنصر اینجنبه کارکردي:  -3

  از: عبارتند اجتماعی سرمایه از بعد های اینجنبه ترینکنند. مهممی

 اعتماد؛  

 هنجارها؛  

 انتظارات؛ و الزامات  

  ،(.901: 2010هویت)فیلیری و آلگوزاوی 

 * ابعاد سرمایه اجتماعی از منظر پاتنام

که مشارکت بیشتر در جامعه منجر به شبکه طوریگیرند بهکلمن سرمایه اجتماعی را به منزله دارایی جوامع درنظر میپاتنام و 

کنند؛ قابل شود اما همان اثرات باید در افرادی هم که در آن جوامع زندگی میتری از تعامالت اجتماعی و اعتماد بیشتر به یکدیگر میمحکم

صورت یک رابطه دوجانبه محکم بین سطوح مشارکت مدنی و اعتماد بین فردی خود را نشان دهد. ه اجتماعی بهمشاهده باشد یعنی سرمای

آموزند تا به همدیگر اعتماد نمایند و هرچه اعتماد بین ها بیشتر میشان بیشتر باشد آنبه طوری که هرچه مشارکت شهروندان در جوامع

کنند به ارد که در امور جوامع خود مشارکت نمایند. همچنین افرادی که به یکدیگر اعتماد میها بیشتر باشد احتمال بیشتری وجود دآن

 (.123:  2012بخش و نورانی، نهادهای دولتی نیز اعتماد بیشتری دارند)نجات

 * ابعاد سرمایه اجتماعی از منظر استون

 باشد: به نظر استون سرمایه اجتماعی شامل دو بعد می

های سرمایه اجتماعی در بعد اول عبارتند از نوع روابط باشد. ویژگیها و ساختار روابط اجتماعی میاخت شبکهبعد اول شامل س

 ها ساختار درونی روابط و ساختار بیرونی روابط.اندازه شبکه

های اعتماد و های آن عبارتند از هنجارباشد که سطح روابط ویژگیبعد دوم شامل ساخت هنجارها و کیفیت روابط اجتماعی می

 (.153: 2006هنجارهای جبران)فوژل و همکاران، 
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 فضيلت سازمانی

ساز شکوفایی روابط تواند زمینهناپذیر شهروندی خوب یاد می شود؛ با ایـن تصور که میعنوان عنصر جداییدر جوامع از فضیلت به

(. از این رو فـضیلت را 75: 1393اند)خشوعی، جامعه ضروریمتقابل اثربخش و ثبات اجتماعی باشد که برای اطمینان از وجود بقاء در 

 اند. سازی( اصـول اخالقـی بـرای ایجـاد همـاهنگی اجتمـاعی معنـا کردهکردن)درونینهادینه

دادن خصیـصه فـضیلت بـه سازمان مبنی برآن است کـه سـازمان از توانمنـدی الزم بـرای ایجـاد، تقویـت و حمایـت از نـسبت

 (. 45: 1393محور در اعضای خود برخوردار است)نجف بیگی و همکاران، های پرهیزکارانه و فضیلتالیتفع

سازی فضیلت سازمانی تالش کرده است. وی و ( یکی از اولـین اندیـشمندانی اسـت کـه در زمینه مفهوم2003)"کامرون"

اند که قادرند هـای فرهنگـی یـا فرآیندهایی دانستههای جمعی، خصیـصههمکارانش فضیلت سازمانی را دربرگیرنده اقـدامات افـراد، فعالیـت

ها نیز همانند افراد در همه ها به این موضوع اشاره دارند که سازماناشاعه داده و تـداوم بخشند. آن محور راهای سازمانی فضیلتویژگی

(. اخیراً در دانش سازمانی به اهمیت فضیلت سازمانی توجه 3:  1393شرایط؛ کامالً با فضیلت یا فاقد فضیلت نیستند)مشبکی و رضایی، 

مندی ارتبـاط داشـته باشد و یا ینه انجام شده است. این ایده که عملکرد سازمانی باید با فضیلتشود اما تحقیقات کم و نادری در این زممی

 (. 6: 1393زاده و همکاران، شود تا همین اواخر دور از ذهـن و تصور بود)حسنفضیلت سازمانی سبب افزایش توانمندی سازمان می

 ابعاد فضيلت سازمانی:

 اه برایت و همکاران* ابعاد فضيلت سازمانی از دیدگ

 شود.ها باشد، فضیلت شمرده نمیهایی که بدون اثر مثبت بر روی انسانتمایالت و فعالیت اثر انسانی: -1

 برانگیز، مطلوب و درست در جامعه مطرح باشد.عنوان عملی تحسینآن چیزی است که به نيکویی اخالقی: -2

های اجتماعی را جهت ایجاد مزیت برای کند و ارزشفضیلت از منافع شخصی افراد عبور می قيد و شرط:مزیت اجتماعی بی -3

 آورد. اجتماع فراهم می

 میزان اندك تمایل جهت جستجوی خوبی دارند.دارد که تمام مردم حتی بهاذعان می آورندگی:فرض شادي -4

عنوان ابزاری باشد. فضیلت بهعنوان اولین نیت میبه عنوان آرمانی جهت جستجوی خوبیاین فرض به فرض ارزش ذاتی: -5

ای برای رسیدن به اهداف نهایی مشتاق باشند بلکه به خودی خود هدف است)برایت و همکاران، عنوان وسیلهنیست که افراد از آن به

2013.) 

 * ابعاد فضيلت سازمانی از دیدگاه کمرون و همکاران

 اند:گیری فضیلت سازمانی بیان کردهرا جهت اندازه( پنج مؤلفه 2001کمرون و همکاران)

های عمده؛ به معنی این است که اعضای سازمان به این اعتقاد برسند که حتی درصورت مواجهه با چالش خوشبينی سازمانی: -1

 موفق خواهند شد.

مان بین اعضای سازمان و اعضای نیت، توجه و اعتماد در سازدهنده حاکمیت حسناعتماد سازمانی نشان اعتماد سازمانی: -2

 سازمان نسبت به رهبر سازمان است.

سوی معرفت، عشق، تعالی، خوبی و ها افراد را بهبه این معنی است که افراد مراقب هم هستند و این شفقت شفقت سازمانی: -3

 دهد.یکپارچگی سوق می

 است که در سازمان نفوذ کرده و پخش شده است. اشاره به صداقت، اعتماد و احترامی یکپارچگی)انسجام سازمانی(: -4

عنوان فرصتی برای یادگیری و دستیابی به استانداردهای باالتر تلقی اشتباهات سریعاً بخشیده شده و به بخشش سازمانی: -5

 (. 532: 2011شود)ریگو و همکاران، می

 عملکرد سازمانی

معنای دستیابی به شود و بهموقعیت سازمان نسبت به رقبا متمرکز می عملکرد سازمانی یک مفهوم چندبعدی است که بطور کلی به

 (. 23: 1390باشد)پورداوود و آذر، عهده دارد، میهایی که سازمان بهاهداف سازمان و انجام مسئولیت

دآوری، های ملموس به مواردی چون سوهای ملموس و غیرملموس است. شاخصای از دریافتیعملکرد سازمان ترکیب گسترده

های غیرملموس به رضایتمندی کارکنان، موفقیت در ارائه محصوالت جدید و به سطح خالقیت و بازده حقوق صاحبان سهام و ... و شاخص

 (. 62: 1390نوآوری و نیز افزایش سطح دانش سازمانی اشاره دارد)امامقلی، 
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پذیری، سرعت، عـالی تولیـد اسـت و بـه هزینـه، انعطافپـذیری و تعملکـرد سازمانی تقریبـاً شـامل تمـامی اهـداف رقابـت

توان به مثابه چتری تعریف کرد که همه مفاهیم مرتبط به موفقیت و عالوه عملکرد سـازمانی را میشود. بهاعتماد یا کیفیت مربوط میقابلیت

 (.221:  2016گیرد)لی و همکاران، های کـل سازمان را دربرمیفعالیت

دهند. یکی از مسائل بسیار مهم و ملکرد عبارت است از مجموع رفتارهای مرتبط با شغل که افراد از خود نشان میدر سازمان ع

های مرتبط با شغل)میزان همکاری(، را با ویژگیوری کارکنان است که آنها؛ میزان اثربخشی، کارایی و بهرهحیاتی برای سازمان

 (. 169: 1393گیرند)مظلومی و همکاران، اوردها)مقدار بازدهی( اندازه میدادن وظایف روزمره( یا دسترفتار)انجام

 عملکرد سازمانی حاصل یا نتیجه فرآیندهای اجرایی و تحقق اهداف سـازمان اسـت. 

در تعریفی دیگر عملکرد سازمانی عبارت اسـت از بـه نتیجـه رسـاندن وظـایفی کـه ازطـرف سازمان برعهـده نیـروی انـسانی 

 (.205:  1989اشته شده است)کاسکیو، گذ

 ابعاد عملکرد سازمانی:

 عملکرد سازمانی دارای ابعاد متعددی است: مشتری، مالی، منابع انسانی و اثربخشی سازمانی است.

مندی مشتری، حفظ مشتری، پارامترهای عملکردی خدماتی و تولیدی مثبت که برای سطوح و گرایش رضایت بعد مشتري: -1

 (. 2005مهم است)چانگ، مشتریان 

 (. 2005نرخ بازگشت سرمایه، قابلیت سودآوری، نقدینگی، سهم بازار و رشد کسب و کار)کائو،  بعد مالی: -2

 رضایتمندی کارکنان، توسعه کارکنان، گردش شغلی، یادگیری سازمانی، و چیدمان کاری. بعد منابع انسانی: -3

کننده، فرایندهای پشتیبانی و های عملکردی عملیاتی طراحی، تولید، تحویل، عملکرد تأمینشاخص بعد اثربخشی سازمانی: -4

 (.221: 2015وری، دوره زمانی و ...)لی و همکاران، کسب و کار مانند بهره

 پيشينه تحقيق:

 (رابطه بین نوآوری، کارآفرینی و عملکرد را براساس مدل ساختاری در هتل2016لی و همکارانش )  مورد بررسی قرار دادند. نتایج این

پژوهش نشان داد که بین نوآوری و کارآفرینی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین بین کارآفرینی و عملکرد نیز ارتباط 

 (.220، 2016مثبت و معناداری وجود دارد)لی و همکاران، 

 در خود موفق پژوهش پس از باشندمی سازمانی فضیلت حوزه در پژوهشگران ترینشدهشناخته از که (2011و همکارانش) رگو 

 بین رابطه درباره را دیگری پژوهش گردید، سازمانی شهروندی و رفتار سازمانی فضیلت بین رابطه شناسایی به منجر که 2010سال

 تعهد روی بر و معناداری مثبت اثر سازمانی فضیلت که داد نشان پژوهش نتایج دادند که انجام سازمانی تعهد سازمانی و فضیلت

  .(529: 2011گرفت)ریگو و همکاران،  قرار مورد بررسی متغیر میانجی عنوانبه شادکامی متغیر پژوهش این در .سازمانی دارد

 (رابطه بین شخصیت و هوش عاطفی را بر روی عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش2015هو، زانگ و نیکالس ) 

نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین شخصیت و هوش عاطفی وجود دارد و همچنین بین هوش عاطفی و عملکرد سازمانی نیز 

 (.298: 2015ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد)هیو و همکاران، 

 (رابطه بین فضیلت سازمانی و مسئولیت اجتماعی شرکت2012فرناندو وال مدیا )های سریالنکایی را مورد بررسی قرار ها درمیان شرکت

ها ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین فضیلت سازمانی و مسئولیت اجتماعی شرکت

 (. 570: 2012تواند متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت را تبیین کند)فرناندو وآلمدیا، متغیر فضیلت سازمانی بیش از متوسط می

 ( در پژوهشی به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر فضیلت سازمانی در شهرداری رشت 1393رو)زاده ثمرین، همتی و نیکحسن

تر با افزایش عبارت واضحپرداختند. نتایج نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و فضیلت سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به

 یابد. ت سازمانی ارتقا و بهبود میسرمایه اجتماعی؛ فضیل

 (در پژوهشی به بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی در میان کارکنان 1393حسن زاده ثمرین و سفیدکار ،)

ی شهرداری رشت پرداختند. یافته های پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معناداری بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمان

 کارکنان شهرداری رشت بود. 

 (در پژوهشی تاثیر فضیلت سازمانی و تعلق خاطر کاری بر تعهد سازمانی را بررسی کردند. نتایج 1393مشبکی اصفهانی و رضایی )

ق پژوهش نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار فضیلت سازمانی بر تعهد سازمانی و تعلق خاطر کاری و نیز تأثیر مثبت و معنادار تعل

ها مبیّن این موضوع بود که درك وجود های پژوهش آندرصد بود. نتایج یافته 95خاطر کاری بر تعهد سازمانی در سطح اطمینان 

شدن و واسطه اثری که بر روی احساسات مثبت افراد سازمان و توسعه احساساتی چون سرزندگی، جذب سازمانفضیلت در سازمان به

 گیری سازمانی اثربخش و کارا کمک خواهد کرد.گذاشت. درنهایت به شکل شدن برای سازمان خواهدفدایی
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 (در پژوهشی به بررسی ساختار عاملی فضیلت سازمانی و نقش رفتار شهروندی سازمانی در بین کارمندان 1392خشوعی و همکارانش )

انی و رفتار شهروندی سازمانی و سه بعـد آن مخابرات استان اصفهان پرداختند. نتایج این پژوهش؛ این فرضیه را که بین فضیلت سازم

کند. از سوی دیگر این تبیین یعنـی فضـیلت مـدنی، نوع دوستی و ادب و مهربانی رابطة مثبت و معنـاداری وجـود دارد را تایید می

 را ایفـا کنـد.  تواند در ایجاد ابعاد فضـیلت سازمانی نقش مؤثرینیـز مطـرح اسـت کـه ابعاد رفتار شهروندی سازمانی می

 فرضيات پژوهش

 :فرضيه اصلی پژوهش 

استان گیالن  10بین سرمایه اجتماعی و فضیلت سازمانی با عملکرد سازمانی در میان کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک پلیس + 

 ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

 :فرضيات فرعی پژوهش 

 سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و فضیلت  -1

 بین بعد تعاملی سرمایه اجتماعی و فضیلت سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. -2

 بین بعد کارکردی سرمایه اجتماعی و فضیلت سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. -3

 بت و معناداری وجود دارد.بین فضیلت سازمانی و عملکرد سازمانی ارتباط مث -4

 روش تحقيق

پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطالعات، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل 

باشند که مرکز در شهرستان رشت می 4باشند که درمجموع شامل می 10کلیه پرسنل شاغل در دفاتر خدمات الکترونیک پلیس + 

باشد. ای و روش تصادفی سیستماتیک در درون هر طبقه میگیری شامل روش تصادفی طبقهنفر گزارش شد. روش نمونه 300تعدادشان 

تایی باتوجه به فراونی تعداد  169نفر محاسبه شد. سپس سهم هریک از مراکز براساس نمونه  169برطبق فرمول کوکران حجم نمونه 

های ها از پرسشنامهآوری دادهسب سهم هر مرکز پرسشنامه به صورت اتوماسیون توزیع گردید. برای جمعدست آمد و به تناکارکنان به

استاندارد سنجش سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال و از پرسشنامه کمرون و همکاران برای سنجش فضیلت سازمانی و همچنین از 

شده است. روایی سواالت پرسشنامه به روش روایی محتوا و توسط اساتید  پرسشنامه استاندارد برای سنجش عملکرد سازمانی استفاده

دانشگاهی و کارگروه تخصصی مراکز دانشگاهی استان گیالن مورد تایید قرار گرفت و پایایی سواالت پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 

 ( آورده شده است.2محاسبه شد که نتایج آن در جدول)

 سواالت وضریب آلفاي کرونباخ( متغيرها، تعداد 2جدول )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 ضریب آلفاي کرونباخ تعداد سواالت ابعاد متغيرها

 

 سرمایه اجتماعی

 79/0 8 بعد ساختاری

 83/0 10 بعد تعاملی

 81/0 7 بعد کارکردی

 

 

 فضيلت سازمانی

 86/0 3 خوش بینی

 77/0 3 اعتماد

 81/0 3 شفقت

 79/0 3 بخشش

 76/0 3 یکپارچگی

 84/0 15 سازمانیعملکرد 
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 تجزیه و تحليل داده ها

 آمار گردید. در ارائه  SPSS 21از نرم افزار  استفاده با استنباطی و توصیفی آمار آوری شده درقالبجمع هایداده پژوهش این در

 جهت همبستگی از آزمون استنباطی آمار در و و فراوانی واریانس معیار، انحراف مقادیر میانگین، از وابسته و مستقل متغیرهای توصیفی؛ ابعاد

( زن تشکیل شده است که از این تعداد به ترتیب % 27نفر) 44( مرد و % 73نفر) 125شده است. نمونه منتخب  استفاده هافرضیه آزمون

 45از کارکنان در گروه سنی باالتر از  %6/26سال و  45 -35از کارکنان در رده سنی  %30سال،  35 -25از کارکنان در گروه سنی  3/43%

از کارکنان دارای مدرك  %10از کارکنان دارای مدرك کارشناسی،  %7/76ارشد، درك کارشناسیاز کارکنان دارای م %7/16باشند. سال می

 باشند. از کارکنان دارای مدرك دیپلم می %7/6کاردانی و 

 :هاي پژوهشبودن دادهبررسی نرمال

ایج آن در جدول ذیا خالصه شده اسمیرنوف استفاده شده است که نت -ها از آزمون کولموگروفبودن توزیع دادهبرای بررسی نرمال

 است:

 فرضیه آماری این آزمون به شرح ذیل است:

H0متغیر مورد بررسی از توزیع نرمال برخوردار است :. 

H1.متغیر مورد بررسی از توزیع نرمال برخوردار نیست : 

توان گفت که توزیع متغیرها می %95باشد فرض صفر را رد کرده و با اطمینان  05/0تر از درصورتی که سطح معناداری آزمون کم

توان گفت که توزیع می % 95باشد فرض صفر را پذیرفته و با اطمینان  05/0نرمال نیست. درصورتی که سطح معناداری آزمون بیشتر از 

است. بنابراین فرض  05/0ها بیشتر از بودن تمامی داده(، از آنجاکه سطح معناداری آزمون؛ نرمال3باشد. باتوجه به جدول)متغیرها نرمال می

باشد. بنابراین جهت پاسخگویی به سئواالت تحقیق از آزمون های ها نرمال میتوان گفت توزیع دادهمی %95صفر را رد نکرده و با اطمینان 

 پارامتریک استفاده خواهد شد.

 اسميرنوف( –(. جدول آزمون نرمال بودن داده ها )آزمون کولموگروف 3جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 :آزمون همبستگی پيرسون

 (. آزمون ضریب هم بستگی براي بررسی فرضيه ها4جدول)
بعد   متغيرها

 ساختاري

بعد 

 تعاملی

بعد 

 کارکردي

فضيلت 

 سازمانی

عملکرد 

 سازمانی

 *Pearson Correlation 1 389/0* 234/0* 325/0* 566/0 بعد ساختاري

Sig.(2-tailed) 000/0 023/0 011/0 000/0 000/0 

 *Pearson Correlation 389/0* 1 455/0* 499/0* 667/0 بعد تعاملی

Sig.(2-tailed) 023/0  000/0 033/0 017/0 

 *Pearson Correlation 234/0* 455/0* 1 546/0* 517/0 بعد کارکردي

Sig.(2-tailed) 011/0 000/0  017/0 000/0 

 *Pearson Correlation 325/0* 499/0* 546/0* 1 611/0 فضيلت سازمانی

 سطح معناداري Zمقدار آماره  تعداد ابعاد متغير

 

سرمایه 

 اجتماعی

 051/0 321/1 169 بعد ساختاری

 054/0 343/1 169 بعد تعاملی

 064/0 451/1 169 بعد کارکردی

فضيلت 

 سازمانی

 069/0 457/1 169 خوش بینی

 072/0 285/1 169 اعتماد

 093/0 477/1 169 شفقت

 066/0 366/1 169 بخشش

 076/0 349/1 169 یکپارچگی

 087/0 465/1 169 عملکرد سازمانی
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Sig.(2-tailed) 000/0 033/0 017/0  000/0 

 Pearson Correlation 566/0* 667/0* 517/0* 611/0* 1 عملکرد سازمانی

Sig.(2-tailed) 000/0 017/0 000/0 000/0  

 معنادار هستند. 05/0* در سطح 

توان گفت که بین می %95باشند. لذا با اطمینان معنادار می 05/0ها در سطح معناداری (، تمامی فرضیه4براساس نتایج جدول)

 سرمایه اجتماعی و فضیلت سازمانی با عملکرد سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

 آزمون رگرسيون خطی:

 ی بين متغيرها(. آزمون رگرسيون خط5جدول)
 Rضریب  ضریب تعيين شدت ارتباط 

 تعدیل شده

ميزان خطاي 

 انحراف معيار

ضریب 

 معناداري

 000/0 41238/0 102/0 106/0 325/0 بعد ساختاري و فضيلت سازمانی

 000/0 30456/0 245/0 249/0 499/0 بعد تعاملی و فضيلت سازمانی

 000/0 39908/0 295/0 298/0 546/0 بعد کارکردي و فضيلت سازمانی

 000/0 40687/0 370/0 373/0 611/0 فضيلت سازمانی و عملکرد

است لذا با اطمینان  05/0تر از با توجه به اینکه سطح معناداری برای متغیر بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و فضیلت سازمانی کم

 مورد تایید هستند.توان گفت که براساس جامعه آماری پژوهش، فرضیات پژوهش می % 95

 آزمون رتبه بندي فریدمن

 شود:می تحقیق پرداخته مدل به مربوط هایمؤلفه بندیاولویت به فریدمن آزمون براساس قسمت این در

H0است. یکسان ها رتبه : میانگین 

H1باشد.می متفاوتی میانگین دارای رتبه دو : حداقل 

 (.آمار توصيفی آزمون فریدمن6جدول)

 
 

 

 

 

 

 است. 05/0تر از * سطح معناداری کم

 .ميانگين رتبه هاي متغير سرمایه اجتماعی7جدول 

 

 
 

 

 

 

 

است درنتیجه فرض صفر رد شده و فرض یک تأیید  05/0تر از کوچک 000/0(، باتوجه به اینکه عدد  معناداری 7برطبق جدول)

توان نتیجه گرفت که در بین عبارت دیگر حداقل بین میانگین دو متغیر اختالف وجود دارد. براساس نتایج آزمون فریدمن میشود. بهمی

 . ای دارای اولویت بیشتری نسبت به سایر ابعاد داردی، بعد رابطهابعاد متغیر سرمایه اجتماع

 

 

169 N 

761/143 Chi-

Square 

5 df 

000/0 Asymp.S

ig.* 

 ميانگين رتبه ها ابعاد سرمایه اجتماعی

 29/3 بعد ساختاري 

 15/3 بعد رابطه اي

 27/4 بعد کارکردي

 96/3 سرمایه اجتماعی
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 بحث ونتيجه گيري:
پس از بررسی فرضیه اول پژوهش مشخص شد که بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و فضیلت سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود 

و  325/0دارد. براساس آزمون همبستگی پیرسون، شدت همبستگی پیرسون بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و فضیلت سازمانی 

(، ضریب تعیین بین دو متغیر بعد ساختاری سرمایه 5راساس نتایج رگرسیون خطی در جدول)باشد. از سوی دیگر بدرجهت مثبت می

درصد  6/10باشد که بیانگر این مطلب است که متغیر بعد ساختاری سرمایه اجتماعی به میزان می 106/0اجتماعی و فضیلت سازمانی 

(، رگو و 1393زاده و همکارانش)با نتایج پژوهش حسن بینی کند. نتایج این فرضیهتواند متغیر فضیلت سازمانی را پیشمی

 خوانی دارد. ( هم2011همکارانش)

پس از بررسی فرضیه دوم پژوهش مشخص شد که بین بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی و فضیلت سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود 

و درجهت  499/0ای سرمایه اجتماعی و فضیلت سازمانی رابطه دارد. براساس آزمون همبستگی پیرسون، شدت همبستگی پیرسون بین بعد

(، ضریب تعیین بین دو متغیر بعد تعاملی سرمایه اجتماعی و 5باشد. از سوی دیگر براساس نتایج رگرسیون خطی در جدول)مثبت می

تواند متغیر درصد می 9/24به میزان باشد که بیانگر این مطلب است که متغیر بعد تعاملی سرمایه اجتماعی می 249/0فضیلت سازمانی 

( 2011( و رگو )1392(، خشوعی)1393زاده و همکارانش)بینی کند. نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش حسنفضیلت سازمانی را پیش

 خوانی دارد. هم

مثبت و معناداری وجود  پس از بررسی فرضیه سوم پژوهش مشخص شد که بین بعد کارکردی سرمایه اجتماعی و فضیلت سازمانی ارتباط

و درجهت  546/0دارد. براساس آزمون همبستگی پیرسون، شدت همبستگی پیرسون بین بعد کارکردی سرمایه اجتماعی و فضیلت سازمانی 

(، ضریب تعیین بین دو متغیر بعد کارکردی سرمایه اجتماعی و 5باشد. از سوی دیگر براساس نتایج رگرسیون خطی در جدول)مثبت می

تواند متغیر درصد می 8/29باشد که بیانگر این مطلب است که متغیر بعد کارکردی سرمایه اجتماعی به میزان می 298/0لت سازمانی فضی

خوانی ( هم2011(، رگو و همکارانش)1393زاده و همکارانش)بینی کند. نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش حسنفضیلت سازمانی را پیش

 دارد.

رضیه چهارم پژوهش مشخص شد که بین فضیلت سازمانی و عملکرد کارکنان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. براساس پس از بررسی ف

باشد. از سوی و درجهت مثبت می 611/0آزمون همبستگی پیرسون، شدت همبستگی پیرسون بین فضیلت سازمانی و عملکرد کارکنان 

 373/0ضریب تعیین بین دو متغیر بعد کارکردی سرمایه اجتماعی و فضیلت سازمانی  (،5دیگر براساس نتایج رگرسیون خطی در جدول)

بینی کند. تواند متغیر عملکرد کارکنان را پیشدرصد می 3/37باشد که بیانگر این مطلب است که متغیر بعد فضیلت سازمانی به میزان می

 خوانی دارد.( هم2011رگو و همکارانش)(، 1393زاده و همکارانش)نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش حسن

 پيشنهادات

باتوجه به اینکه ارتباط بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و فضیلت سازمانی براساس نتایج پژوهش حاضر مورد تایید قرار گرفت لذا 

شریک مساعی بین افراد بتوانیم فکری، همکاری و تشود که مشارکت و کارگروهی را در سازمان اعتال ببخشیم تا ازطریق همپیشنهاد می

 تری پیدا کند. بینی، همدلی، بخشش و اعتماد در سازمان پرورش شایستهجوی را در سازمان حاکم کنیم تا احساس خوش

هاد باتوجه به اینکه ارتباط بین بعد تعاملی سرمایه اجتماعی و فضیلت سازمانی براساس نتایج پژوهش حاضر مورد تایید قرار گرفت لذا پیشن

شود که حس اعتماد کارکنان به سازمان را تقویت نمائیم تا کارکنان نسبت به اهداف سازمان احساس تعهد بیشتری نمایند و همچنین می

حس اعتماد کارکنان را نسبت به همکارانشان را نیز تقویت کنیم تا ازطریق تبادل اطالعات مفید برای رسیدن به اهداف مشترك سازمانی 

 شود. گام برداشته

باتوجه به اینکه ارتباط بین بعد کارکردی سرمایه اجتماعی و فضیلت سازمانی براساس نتایج پژوهش حاضر مورد تایید قرار گرفت لذا 

شود که ازطریق تقویت اعتقادات و باورهای مشترك در بین افراد و تقویت روحیه مثبت درجهت تقویت فضیلت سازمانی گام پیشنهاد می

 برداشته شود.

شود که باتوجه به اینکه ارتباط بین فضیلت سازمانی و عملکرد کارکنان براساس نتایج پژوهش حاضر مورد تایید قرار گرفت لذا پیشنهاد می

 با تقویت یکپارچگی، همدلی و اعتماد در بین افراد، سطوح عملکردشان را به نحوی بهینه ارتقا بخشند

 مراجع

 ( .1392احمدیان، مجید؛ قربانی، رحیم .) بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی: مورد مطالعه وزارت امور
 .130-111. صص 11مجله اقتصادی، شماره اقتصادی و دارایی.
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 ( .1383الوانی، سید مهدی؛ شیروانی، علیرضا .)ص 147، ماهنامه تدبیر، شماره سرمایه اجتماعی، اصل محوری توسعه ،

16- 22. 

 تاملی بر امکان توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو عدالت سازمانی در  (.1387اصغر. )امیرخانی، طیبه؛ پورعزت، علی
 .19-32، صص1، نشریه مدیریت دولتی، شماره های دولتیسازمان

 ( .1390امامقلی، فاطمه .) شعب بانک تجارت استان نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد سازمانی)مطالعه موردی: مدیریت
 .67-59، صص 7، شماره 3. مدیریت توسعه وتحول، دوره قزوین(

 ( .1390انصاری، محمداسماعیل؛ نصراصفهانی، علی؛ شائمی برزگی، علی؛ آقاحسینی، حسین .) بررسی سرمایه اجتماعی
 .107-134، صص1شناسی کاربردی، شماره جامعه های خدماتی استان اصفهان،سازمانی در سازمان

 ( .1390پورداوود، حسین؛ آذر، مهدی .) بررسی رابطه سرمایه فکری واجتماعی با عملکرد سازمانی از نظر مدیران و
 .29-19، صص 7، شماره 3. مدیریت توسعه و تحول، دوره کارکنان

 طالعات مدیریت ، مبررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تعالی سازمانی(. 1389زاده ثمرین، تورج؛ مقیمی، سیدمحمد. )حسن

 .123-133، صص 3راهبردی، شماره 

 ( .1393حسن زاده ثمرین، تورج؛ سفیدکار، سپیده .)بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی .

 .155-141، صص 76، شماره 23فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت)بهبود و تحول(، سال

 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر (. 1393رو احمد؛ گورابی،حسن. )دوست، مهناز؛ نیکزاده ثمرین، تورج؛ همتی نوعحسن
 .84-67. صص1. شماره6. مدیریت دولتی، دوره فضیلت سازمانی)مورد مطالعه: شهرداری رشت(

 اسالم و مدارهای فضیلتمانهای محوری در سازفضیلت(. 1390الهدی. )کنی، صباحفر، سعید؛ باقریحجازی .

 .143-117، صص 3، شماره1های مدیریتی، سالپژوهش

 فرایند اینقش فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در شجاعت اخالقی حرفه(. 1393السادات. )خشوعی، مهدیه .

 .245-234، صص2، شماره 27مدیریت و توسعه، سال 

 ساختار عاملی فضیلت سازمانی و نقش رفتار شهروندی سازمانی در (. 1392سم. )السادات؛ نوری، ابوالقاخشوعی، مهدیه
 .35-27، صص 4، شماره 14. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سالآن

 های کنکاشی پیرامون پیش آینده(. 1392اصغر؛ رضاییان، علی. )دانایی فرد، حسن؛ امراللهی بیوکی، ناهید؛ فانی، علی
های مدیریت عمومی، پژوهش های دولتی(.گیری پدیده بهروزی سازمانی)مورد مطالعه: سازمانشکل موثر بر فرایند

 .24-5، صص19، شماره 6سال

 ( .1393مشبکی اصفهانی، اصغر؛ رضایی، زینب .)بررسی تاثیر فضیلت سازمانی و تعلق خاطر کاری بر تعهد سازمانی .

 .23-1، صص 73، شماره22تحول(، سالفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت)بهبود و 

 طراحی الگوی مطلوب جهت ارتقای فضیلت (. 1393ا...؛ دالور، علی. )فرد، کرمخانی، مرتضی؛ دانشبیگی، رضا؛ موسینجف
 .24، شماره 7های مدیریت عمومی، سال ، پژوهشهای دولتی ایرانسازمانی در سازمان
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