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Abstract 
Introduction: Improvement and success of the organization includes a wide range 
of activities with endless developments, and in order to increase organizational 
success, it is necessary to identify content and structural factors as well as social 
capital in the administrative system. Therefore, the present study aims to design the 
role model of the content and structural factors on the organization with social 
capital and organizational success in Arak University of Medical Sciences. 
Methods: This research is developmental in terms of purpose and descriptive-
analytical in nature. The statistical population of the study was all employees of Arak 
University of Medical Sciences, from which a sample of 305 people was selected. A 
researcher-made questionnaire was used to collect information. Descriptive and 
inferential statistical methods (correlation test and structural equation modeling) 
were used to analyze the data. 
Results: Based on the opinions and suggestions of experts, five dimensions (strategy 
and goals, technology, size, organizational culture and environment) are content 
factors and three dimensions (complexity, formality and Focus) are Structural factors 
in model. Organizational success with three-dimensional (organizational agility, 
knowledge sharing and innovation) and social capital with three-dimensional 
(structural, specialized, and communicative) are in the model. Structural factors have 
a significant positive effect on organizational success(r = 0.120) and social capital(r 
= 0.116), and content factors have a significant effect on organizational success(r = 
0.780) and social capital(r = 0.771). 
Conclusions: According to the final model and the positive effect of structural and 
content factors on organizational success and social capital, by controlling these 
factors, organizational success and social capital can be strengthened. 
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 سازمانی موفقیت و اجتماعی سرمایه در ساختاری و محتوایی عوامل نقش الگوی طراحی

 (اراک پزشکی علوم دانشگاه: موردی مطالعه)
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 02/05/1398 :دریافت تاریخ

 15/10/1398 :پذیرش تاریخ
 چکیده

 ازمانیس موفقیت افزایش جهت و گیرددربرمی را پایانبی تتحوال با هاییفعالیت از وسیعی طیف سازمان، موفقیت و بهبود :مقدمه

 ویالگ طراحی هدف با حاضر پژوهش لذا. باشدمی اداری نظام در اجتماعی سرمایه نیز و ساختاری و محتوایی عوامل شناسایی به نیاز

 .تاس گرفته انجام اراک پزشکی معلو دانشگاه در سازمانی موفقیت و اجتماعی سرمایه با سازمان ساختاری و محتوایی عوامل نقش

 شگاهدان کارمندان تمامی پژوهش، آماری جامعه. است تحلیلی -توصیفی ماهیت، نظر از و ایتوسعه هدف، نظر از قیتحق نیا :کار روش

 ساخته قمحق پرسشنامه از اطالعات گردآوری برای. شد انتخاب نفر 305 حجم به اینمونه هاآن میان از که بود اراک پزشکی علوم

 .دش استفاده( ساختاری معادالت یابیمدل و همبستگی آزمون) استنباطی و توصیفی آمار روش از هاداده تحلیل برای. شد استفاده
 ییحتوام عوامل( طیمح و یسازمان فرهنگ اندازه، ،یکینولوژکت اهداف، و یاستراتژ) بُعد پنج خبرگان نظرات بررسی اساس بر :هایافته

 کیچاب) بُعد سه قالب در یسازمان تیموفق و دهندیم لکیتش را قیتحق مدل ساختاری عوامل( رسمیت و تمرکز یچیدگی،پ) بعد سه و

. نددهمی تشکیل را مدل در( یارتباط و یشناخت ،یساختار) ُبعد سه یاجتماع هیسرما و (ینوآور و دانش یگذارکاشترا به ،یسازمان

 05/0) است گذاشته مثبت ریتأث (r = 116/0) اجتماعی سرمایه و( r =120/0) سازمانی موفقیت بر دار معنی طور به ساختاری عوامل و

> P) سازمانی موفقیت بر دار معنی طور به نیز محتوایی عوامل و (780/0= r) اجتماعی سرمایه و (771/0 = r) 05/0) اندداشته ریتأث 

> P). 
 با توانمی اجتماعی سرمایه و سازمانی موفقیت بر محتوایی و ساختاری عوامل مثبت ریتأث و نهایی مدل به توجه با :گیری نتیجه

 .نمود تقویت را اجتماعی سرمایه و سازمانی موفقیت عوامل این کنترل

 :کلیدی واژگان

 یساختار عوامل

 ییمحتوا عوامل

 یسازمان تیموفق

 یاجتماع هیسرما

مقدمه

در عصر حاضر که جهان رو به ترقی و پیشرفت ناگهانی است، نقش 

ا بت. اداری در پیشرفت اهداف عالی کشور انکارناپذیر اس یهاسازمان

هر کشوری در صحنه اقتصاد جهانی  پیشرفت این موضوع، توجه به

 تمستقیم تحول و موفقی ریها و تحت تأثمنوط به موفقیت سازمان

ها همواره خواهان موفقیت در انجام سازمانی است. افراد و سازمان

 ،وظایف خود هستند اما به دلیل عدم آگاهی از عوامل کلیدی موفقیت

برای  .[1] انددر بعضی از مواقع در این زمینه توفیقی کسب نکرده

و  دستیابی به آن یهاراهت هر سازمانی نیاز به مطالعه موفقیت، پیشرف

؛ بنابراین، شناخت عوامل باشدمیآن  یهابازدارندهغلبه بر موانع و 

یکی از عواملی که  است.مختلف موفقیت سازمانی بسیار حائز اهمیت 

در تحقیقات مختلف مورد توجه قرار گرفته است، سرمایه اجتماعی 

تواند است که می ی سازمانداراینوعی تماعی سازمانی سرمایه اج. است

هم برای سازمان )مانند ایجاد ارزش برای سهامداران( و هم برای اعضاء 

سرمایه اجتماعی سازمانی،  )مانند تقویت مهارت کارکنان( مفید باشد

به جای آنکه حاصل جمع ارتباطات اجتماعی افراد باشد، یک ویژگی 

های سازمانی است و جزء الزم موفقیت لیتجمعی و محصول فرعی فعا

 .[2] شودیعمل جمعی نیز محسوب م

که عوامل محتوایی و ساختاری سازمان  رسدیاز سوی دیگر، به نظر م

 اجتماعی سازمانی و درتواند نقشی کلیدی در افزایش سطح سرمایه می

)مثل رسمیت،  یساختار ها ایفا نمایند. عواملنتیجه موفقیت سازمان

 یدرون یهایژگیو نندهک انیتمرکز، پیچیدگی و سلسله مراتب( ب

 نوع سازمان، یبزرگ ایاندازه  مانند فرهنگ،) ییمحتوا عواملو سازمان 

 عوامل رب و ( معرف کل سازمان هستندآن اهداف و طیمح ،ینولوژکت

گذارند. برآیند عوامل ساختاری و محتوایی سازمان مییاثر م یساختار

 تواند به باال بردن میزان موفقیت و افزایش کارایی سازمانی کمک نمایند

[3]. 

 و شده آگاهانه هماهنگ طور به هک است یاجتماع یادهیپد ازمانس

 بر ،یاهداف ای هدف تحقق یو برا بوده مشخص نسبتا   نفوذ و حدود یدارا

 مقاله پژوهشی
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 همکارانو  حبیبی

 نهاد یک . سازمانکندیم تیفعال یدائم یمبان سلسله یک اساس

طرح آگاهانه یصورت به آن است که ساختار هدف بر یمبتن یاجتماع

 هکنیا سرانجام و است هماهنگ و فعال یهاستمیس یدارا و شده یزیر

 .[4] باشدیم تعامل در خود طیبا مح

ه کی آن توجه شود هامؤلفهد به ابعاد و یبهتر سازمان با کدر یاما برا

ن ابعاد به همان صورت یسازمان هستند. ا یک یی درونهایژگیوگر انیب

معرف  یکیزیی فهایژگیوت و یه شخصک کنندیمح یسازمان را تشر

م یبه دو گروه ابعاد محتوایی و ساختاری تقس یافراد هستند. ابعاد سازمان

 .[5] شوندیم

مان، ساز یا بزرگیل سازمان هستند مانند اندازه ک: معرف ییابعاد محتوا

 یه بر ابعاد ساختارک ...، فرهنگ وهایاستراتژو  هاهدف، ینولوژکنوع ت

در ادبیات مدیریت، پنج عامل استراتژی، محیط، . گذارندیماثر 

عوامل محتوایی برشمرده  نیترمهمتکنولوژی، اندازه و فرهنگ از 

 .[10-6] اندشده

را به  ییهستند و مبنا سازمان یی درونهایژگیوانگر ی: بیابعاد ساختار

ی و با هم ریگاندازهرا  هاسازمانله یبدان وس توانیمه ک آورندیمدست 

بودن و داشتن استاندارد، سلسله مراتب،  یسه نمود شامل تخصصیمقا

برای  توانیم. سه عامل اصلی ساختاری را باشدیم ...ز بودن وکمتمر

اص سازمان هستند. ی خهایژگیوگرفت که بیانگر  در نظر هاسازمان

از: پیچیدگی، رسمیت و تمرکز در سازمان.  اندعبارتاین سه عامل 

[11-13]. 

توان حاصل عوامل متعددی یرا م یه اجتماعیسرما سرمایه اجتماعی:

از: اعتماد متقابل، تعامل  اندعبارتدانست که  یستم اجتماعیس یکدر 

، یو گروه یت جمعی، احساس هویاجتماع یهاگروهمتقابل،  یاجتماع

. طبق نظر کلمن، یار گروهکنده و یاز آ کمشتر یریاحساس وجود تصو

ی اجتماعی و روابط بین هاشبکهی متشکل از هنجارها، سرمایه اجتماع

یی اشاره دارد هاشبکهبه هنجارها و  . سرمایه اجتماعی[14]افراد است 

که این به نهادها،  کندیمجمعی و اشتراکی را فعال  یهاتیفعالکه 

و کمیت تعامالت  تیفیکه ک، روابط و هنجارهایی اشاره دارد هاسازمان

 .[11] دهدیماجتماعی جامعه را تشکیل 

قات یبه توف یابیاز دست عبارت استت سازمان یموفقیت سازمان: موفق

. در هاتیمسئولو  هاتیمأمور یفایها در ابلندمدت و مستمر سازمان

 ت.سا موفقیت به دستیابی سازمانی، هر اصلی اهداف از حقیقت، یکی

 ،سیستمی دیدگاه نوعی به توسل راهی جز هدف، این به رسیدن یبرا

ندارد. در ادبیات سازمان و مدیریت از دو دیدگاه  وجود یکاربرد و بومی

 .[15] شودیمبه موضوع موفقیت و سرآمدی سازمان نگریسته 

ها و با توجه به اهمیت تأثیرگذاری و ارتباط عوامل مذکور، پژوهش

مطالعات پیشین به بررسی روابط و تأثیرات میان این عوامل پرداخته

 ریتأثبررسی »در پژوهشی با هدف  [16]اند. رستگاری و مقصودی 

« ی تسهیم دانشگریانجیمبر نوآوری سازمانی با  نیآفرتحولرهبری 

ی تحلیل عاملی، همبستگی پیرسون و مدل معادالت هاروشبا کمک 

غیر با حضور مت نیآفرتحولساختاری به این نتیجه رسیدند که رهبری 

د. وآوری سازمانی دارمثبت و معناداری بر ن ریتأثمیانجی تسهیم دانش، 

ارزیابی سطح »ای با عنوان در مطالعه [17]ی پژوهش موسیوند هاافتهی

سرمایه اجتماعی و رابطه رگرسیونی آن با تعالی سازمانی در سازمان 

اری ساخت نشان داد که ابعاد شناختی، ارتباطی و« آزاد اسالمی دانشگاه

را بر سرمایه اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی  ریتأثبه ترتیب بیشترین 

علیرغم اهمیت عوامل محتوایی و ساختاری و نیز سرمایه داشتند. 

ها، ها در موفقیت سازمانو نقش کلیدی آن داریاجتماعی در نظام ا

به بررسی وضعیت فعلی عوامل محتوایی و  یاعهتاکنون هیچ مطال

ساختاری سازمان و نیز سرمایه اجتماعی در نظام اداری کشور و نیز 

صلی مسئله ا؛ بنابراین ها بر موفقیت سازمانی نپرداخته استآن ریتأث

ارتباط عوامل  دهندهنشانکه  است مطلوب یمدلارائه  تحقیقاین 

ایه اجتماعی کارکنان و موفقیت ساختاری و محتوایی سازمان با سرم

 باشد.دانشگاه علوم پزشکی اراک میسازمانی در 

 کارروش 

دل بر م یو مبتن یتحلیلی از نوع همبستگ-یفیق توصیروش تحق

 98. که در سال باشدیمی اتوسعهقات یو از نوع تحق یمعادالت ساختار

 در دانشگاه علوم پزشکی اراک انجام پذیرفته است.

 ی چند مرحله انجام شد:این پژوهش ط

از ابعاد  کیدر هر هیاول یهاها(، شاخصمرحله اول )استخراج شاخص در

 قرار گرفت. ییمقاالت و کتب موجود مورد شناسا لیبا تحلمدل، 

مشخص شده در  یها(، شاخصیپرسشنامه دلف میمرحله دوم )تنظ در

 یراحط کرتیگانه لپنج فیبا ط یصورت پرسشنامه دلفمرحله قبل، به

در حوزه مدیریت دولتی و  خبرگاننفر از  20 اریشده و در اخت

 قرار گرفت. بیمارستانی

از  ماندهیباقی هاشاخص( هاشاخصدر مرحله سوم )بررسی اهمیت 

ی پیشنهادی توسط گروه خبرگان در قالب هامؤلفهمرحله اول و 

رار ق ی لیکرت در اختیار گروه خبرگانانهیگزی با طیف پنج اپرسشنامه

 گرفت.

در مرحله چهارم، الگوی به دست آمده از مرحله قبل، در جامعه مورد 

 نظر بررسی گردید.

( هامؤلفهدر مرحله پنجم )بررسی وضعیت مطلوب بودن و ارتباط میان 

 به دست آمد. هادادهاز طریق تحلیل 

، چهارمحاصل از مرحله  جی)ارائه مدل(، با توجه به نتا ششم مرحله در 

 شد. نیتدو ارائه شدهمدل 

اعتبار مدل(، با کمک پرسشنامه محقق ساخته،  یمرحله هفتم )بررس در

 قرار گرفته است. یمورد بررس ارائه شدهاعتبار مدل 

ق حاضر از دو گروه تشکیل شده است. گروه خبرگان یتحق یجامعه آمار

 دولتی و بیمارستانی تیریعلوم مد نیخبرگان و متخصص یهیلکشامل 

ارشد  یکارشناس التیتحص یه حداقل داراک باشدیم 1398ل در سا

( استاد راهنما، مشاور یا داور حداقل 1و واجد این شرایط باشند:  باشند

ار ک( مجری یا هم2نامه دانشگاهی در زمینه مدیریت، سه پایان

تاب یا مقاله در ک( دارای 3های تحقیقاتی در زمینه مدیریت، پروژه

یا علمی پژوهشی معتبر  ISIه در مجالت کبع انسانی وری منازمینه بهره

نفر بود. که به صورت هدفمند  20 هاآنچاپ رسیده است که تعداد  به

 .اندشدهانتخاب 

دانشگاه ( یو قرارداد یمانی، پینان )رسمکارکه یلکگروه دوم شامل 

توجه به جدول مورگان مشخص  با حجم نمونهعلوم پزشکی اراک بودند. 

های از پرسشنامه یاستفاده بودن تعداد رقابلیغبه شده است. 

 320ها تعداد از نرخ بازگشت پرسشنامه نانیاطم یبراشده، تکمیل

هر کدام از  یتصادف یاروش طبقه ،یریگروش نمونه .شد عیمورد توز

ستاد، درمان، بهداشت و آموزش در دانشگاه علوم پزشکی اراک  هابخش
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فته شده است و از هر طبقه به صورت به عنوان یک طبقه در نظر گر

 متناسب نمونه گیری شده است.

 های مورد نیاز، از پرسشنامه استفاده شد:آوری دادهبه منظور جمع

که  دلم دیتائ واند این تحقیق از نوع محقق سلخته بوده پرسشنامه -1

نفر از خبرگان و اساتید متخصص در زمینه علوم مدیریت  20توسط 

 4یت دولتی صورت پذیرفته است. در این پرسشنامه سالمت و مدیر

که به روش دلفی شناسایی گردیدند  مؤلفه 18متغیر اصلی تحقیق با 

 مورد سنجش قرار گرفتند.

نفر از کارمندان دانشگاه علوم  305یی که توسط نها پرسشنامه -2

 پزشکی اراک تکمیل شد.

روایی ظاهری و های ابتدا از نظر به منظور تعیین روایی، پرسشنامه

ز دو نفر از خبرگان مورد یو ن مفهومی توسط اساتید راهنما و مشاور

 ها وبرای اطمینان از اعتبار دادهبررسی و تأیید قرار گرفت و سپس 

گیری قبل از تحلیل عاملی از معیار کایزر، میجر، بررسی صحت نمونه

است و  کیصفر و  نیب KMOمقدار ( استفاده شد. KMOالکین )

 تیمناسب هستند. آزمون کرو لیتحل ی( برا7/0باالتر از ) یهادهدا

 یعامل لیتحل جیبا هم رابطه دارند و نتا رهایکه متغ دادنشان  زیبارتلت ن

 تیفیدر باب ک KMOمقدار  هاافتهیاعتماد است. بر اساس  قابل

عوامل  ری(، در متغ884/0با ) ابربر ییعوامل محتوا ریدر متغ یریگنمونه

( و در 938/0) یت سازمانیموفق ری(، در متغ932/0برابر با ) یارساخت

 بود.( 955/0برابر با ) یه اجتماعیسرما ریمتغ

آزمون بارتلت در هر  یداریو با توجه به معن بود یکه مقدار قابل قبول 

 یاملع لیانجام تحل یالزم برا طیمقدار( شرا -P < 05/0) ریسه متغ

یی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ جهت بررسی پایا .بود برقرار

بود  7/0و با توجه به اینکه مقادیر آلفای کرونباخ باالتر از  شدهمحاسبه 

ها مورد تأیید قرار گرفت. مقدار این آماره رهایمتغپایایی درونی تمامی 

 ها از پایایی باالیی برخوردارند.نشان داد که پرسشنامه

صیفی از میانگین و انحراف تک تک در سطح آمار تودر مطالعه حاضر 

سؤاالت و در سطح آمار استنباطی از روش مدل یابی معادالت ساختاری 

ها استفاده از مدل روابط ساختاری جهت تحلیل دادهو  استفاده شد

 هایها و سایر تحلیلها و انجام آزمون فرضیه. برای تحلیل دادهگردید

به کار گرفته شد.  AMOS و 11SPSSآماری  یافزارهااین پژوهش نرم

جهت رعایت مالحظات اخالقی شرکت در این پژوهش اختیاری بوده 

است و عالوه بر حفظ محرمانگی اطالعات شرکت کنندگان رضایت 

 اخذ گردید کتبی از پاسخگویان

 هاافتهی

عد گروه خبرگان، پنج بُ یدگاه اعضایدر بخش کیفی تحقیق بر اساس د

ط( یو مح ی، اندازه، فرهنگ سازمانیکیوژنولکو اهداف، ت ی)استراتژ

د ب، ُبعین ترتیدهند. بدیل مکیق را تشیمدل تحق ییعوامل محتوا

، یطیرات محییمؤلفه )توجه سازمان به تغ 6و اهداف با  یاستراتژ

سازمان در  یی، توانایانسان یهاهیدر توسعه سرما یگذارهیسرما

، مدتکوتاه یهایزیرد برنامهکی، تأیطیمح یهااز فرصت یریگبهره

 اهشکها و تیدرست فعال ید بر اجراکیو تأ یطیرات محییش تغیپا

 یبرا ینولوژکمؤلفه )استفاده از ت 5با  یکینولوژک( بُعد تیانسان یخطاها

، ینولوژکنان در سازمان از تکارکها، استفاده ر سازمانیبا سا یارکهم

فاده د، استیجد یهاجاد فرصتیو ا ییشناسا یبرا ینولوژکاستفاده از ت

 ینولوژکتر دانش و استفاده از تعیتبادل سر یبرا ینولوژکنان از تکارک

مؤلفه  8با  یُبعد فرهنگ سازمان (،یارک یندهایل در فرایتسه یبرا

همکاری واحدهای  )وجود منابع سازمانی کافی در اختیار کارکنان،

ا، تشویق هگذاری دیدگاهحمایت مدیران از به اشتراک سازمانی،

تشویق کارکنان بابت یادگیری  ،یهای آموزشکارکنان در شرکت دوره

از اشتباهات، تشویق کارکنان در بهبود فرآیند کاری، بازنویسی و باز 

گذاری دانش و حمایت مدیریت از نقش تدوین قوانین مانع از به اشتراک

منسوخ باالی مؤلفه )سرعت 4ط با یدانش در موفقیت سازمان( و بُعد مح

بینی راحت تقاضا و ترجیحات شدن محصوالت/خدمات سازمان، پیش

مشتریان، تغییرات در فناوری و پر ریسک بودن اتخاذ تصمیمات غلط( 

 شدند. یینها

عد در قالب سه بُ یت سازمانیبر اساس نتایج بخش کیفی عوامل موفق

ن یشدند. بر ا یینها یدانش و نوآور یگذارک، به اشترایسازمان کیچاب

مؤلفه )استفاده اثربخش از فناوری  4با  یسازمان کیاساس ُبعد چاب

روزرسانی فرآیندهای کاری، ارائه خدمات نوین و پاسخ به اطالعات،

مؤلفه )به اشتراک  3گذاری دانش با سریع به مشتریان(، بُعد به اشتراک

( گذاری اطالعاتگذاری آموزش و تمایل به اشتراکتجربیات، به اشتراک

رشد چشمگیر  مؤلفه )رشد نوآوری محصوالت، 4با  یو بُعد نوآور

های جدید ارائه های جدید ارائه خدمات، رشد چشمگیر روشروش

 ییهای مدیریتی جدید برای بهبود هماهنگی( نهاخدمات و رشد پست

 شدند.

ه یگروه خبرگان، عوامل سرما یدگاه اعضایهمچنین بر اساس د

( است. ُبعد یو ارتباط ی، شناختیاختاربُعد )س 3 یدارا یاجتماع

مؤلفه )تسهیل دستیابی به اطالعات، ساختار  4 یدارا یساختار

گرای افراد به تبادل اطالعات، قوانین سازمانی و فرآیندهای حل تعامل

به  های سازمان،)سیاست مؤلفه 3 یدارا یمسئله( بُعد شناخت

 یدارا یبُعد ارتباط گذاری دانش و درک انتظارات کارکنان( واشتراک

مؤلفه )کسب اطالعات در زندگی و کار، مزیت به اشتراک گذرای  5

فهم بودن سیاست سازمان و سیاست ای، قابلدانش، روابط حرفه

 باشند.یسازمان( م

عات طالدر بخش کمی مطالعه به بررسی مدل کلی تحقیق با توجه به ا

 .میپردازیمبخش پیمایشی 

و متوسط سنی  اندبودهدرصد(  55) ن مطالعه مرداکثر پاسخگویان در ای

سال بوده  11سال بوده است و متوسط سابقه کار پاسخگویان  37آنها 

درصد پاسخگویان تحصیالتی در حد فوق لیسانس  35است. همچنین 

 اند.و باالتر داشته

 ن نمره متغیر عوامل محتوایی در سطح خوبیانگیبر این اساس م

( در سطح 22/3) و اهداف هایاستراتژهای مؤلفه (. قرار داشت و78/3)

( در سطح قوی و 05/4) فرهنگ سازمانی مؤلفه، بخشتیرضابیش از 

در سطح خوب  (3.78) ( و اندازه92/3) (، محیط96/3) تکنولوژی مؤلفه

 قرار گرفتند.

بر همین اساس میانگین نمره متغیر عوامل ساختاری در سطح بیش از 

 تمرکز( و 27/3) تیرسمی هامؤلفه( و 24/3) تداشقرار  بخشتیرضا

( در 91/2) پیچیدگی مؤلفهو  بخشتیرضا( در سطح بیش از 46/3)

 (.1 جدول) داشتندقرار  بخشتیرضاسطح 

همچنین میانگین نمره متغیر موفقیت سازمانی در سطح بیش از 

( در 94/3) مانیچابکی ساز مؤلفه( و 09/3) گرفتقرار  بخشتیرضا
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 همکارانو  حبیبی

( و 38/3) ی دانشگذاراشتراکی به هامؤلفهو  بخشتیرضاسطح 

 (.1 )جدول قرار گرفتند بخشتیرضا( در سطح بیش از 04/3) نوآوری

 شبختیرضامیانگین نمره متغیر سرمایه اجتماعی در سطح بیش از 

( و 29/3) (، شناختی33/3) ی ساختاریهامؤلفه( و 24/3) قرار داشت

 جدول) قرار داشتند بخشتیرضا( نیز در سطح بیش از 13/3) یارتباط

1.) 

 < 05/0رابطه معنادار ) دهندهنشاننتایج حاصل از آزمون همبستگی 
P ی عوامل ساختاری و سرمایه هامؤلفه( از نوع مستقیم و افزایشی میان

و سرمایه  ی عوامل محتواییهامؤلفهاجتماعی است و همچنین میان 
( را نشان P < 05/0اجتماعی نیز رابطه معنادار مستقیم و افزایشی )

 (.2جدول داد )

ی عوامل ساختاری و موفقیت سازمانی، همچنین هامؤلفهارتباط میان 

( P < 05/0ی عوامل محتوایی و موفقیت سازمانی نیز معنادار )هامؤلفه

 (.3جدول شی است )و از نوع مستقیم و افزای

به منظور بررسی مدل پیشنهادی پژوهش در این بخش با استفاده از 

ی معادالت ساختاری به بررسی الگوی پیشنهادی سازمدلرویکرد 

پژوهش و رابطه بین عوامل محتوایی و ساختاری سازمان با سرمایه 

شکی اراک پرداخته اجتماعی و موفقیت سازمانی در دانشگاه علوم پز

مناسب بودن الگوی پیشنهادی  دهندهنشان افزارنرمشد. خروجی 

پژوهش بود به طوری که مقدار ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

(RMSEA برابر با )061/0( مقدار کای اسکوئر بهنجار ،CMIN/DF )
 912/0( برابر با GFIو مقدار شاخص نیکویی برازش ) 587/1برابر با 

آورده  4جدول برای برازش الگوی پیشنهادی در  هاشاخص. سایر بود

رابطه مثبت و  دهندهنشان، 5جدول شده است. نتایج ارائه شده در 

( بین عوامل محتوایی با موفقیت سازمانی و سرمایه P < 05/0معنادار )

و معنادار میان عوامل ساختاری اجتماعی است. همچنین رابطه مثبت 

( و P < 05/0با موفقیت سازمانی و سرمایه اجتماعی نیز وجود داشت )

شکل انجام شده مدل نهایی پژوهش در  یهایبررسدر نهایت با توجه به 

 ارائه شده است. 1
 

 دانشگاه علوم پزشکی اراکپژوهش از نظر کارکنان  یهامؤلفهبررسی میانگین ابعاد و  .1جدول 

 اریانحراف مع نیانگیم متغیر
 00/3میانگین نظری = 

 t Pآماره 

     عوامل محتوایی

 001/0 68/5 72/0 22/3 استراتژی و اهداف

 001/0 45/31 88/0 96/3 تکنولوژی

 001/0 43/36 58/0 05/4 فرهنگ سازمانی

 001/0 91/17 97/0 92/3 محیط

 001/0 65/20 67/1 72/3 اندازه

 001/0 02/24 62/0 78/3 عوامل محتوایی

     عوامل ساختاری

 001/0 73/5 91/0 27/3 رسمیت

 001/0 58/9 91/0 46/3 تمرکز

 978/0 -03/2 86/0 91/2 پیچیدگی

 001/0 27/5 85/0 24/3 عوامل ساختاری

     موفقیت سازمانی

 875/0 -11/1 92/0 94/2 چابکی سازمانی

 001/0 96/7 91/0 38/3 ی دانشگذارتراکاشبه 

 153/0 02/1 83/0 04/3 نوآوری

 018/0 11/2 85/0 09/3 موفقیت سازمانی

     سرمایه اجتماعی

 001/0 03/7 91/0 33/3 ساختاری

 001/0 95/5 95/0 29/3 شناختی

 001/0 15/3 79/0 13/3 ارتباطی

 001/0 37/5 85/0 24/3 سرمایه اجتماعی

 

 بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی با ابعاد عوامل ساختاری و عوامل محتوایی .2جدول 

 متغیر
 عوامل ساختاری عوامل محتوایی

 یدگیچیپ تمرکز تیرسم اندازه طیمح یسازمان فرهنگ یتکنولوژ ها و اهدافاستراتژی

 **749/0 **697/0 **721/0 **662/0 **550/0 **551/0 **517/0 **732/0 یه اجتماعیسرما
 05/0دار در سطح معنی*، 01/0دار در سطح معنی**

 

 بررسی رابطه میان موفقیت سازمانی با ابعاد عوامل ساختاری و عوامل محتوایی .3جدول 

 متغیر
 عوامل ساختاری عوامل محتوایی

 یدگیچیپ تمرکز تیرسم اندازه طیمح یسازمان فرهنگ یتکنولوژ ها و اهدافاستراتژی

 **733/0 **683/0 **757/0 **667/0  **564/0  **549/0  **512/0  **730/0 سازمانیموفقیت 

 05/0دار در سطح معنی*، 01/0دار در سطح معنی**
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 های برازش الگوی پیشنهادی پژوهششاخص .4جدول 

 شدهمقدار گزارش قبولحد قابل شاخص

 061/0 08/0تر از برابر یا کوچک (RMSEA)ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

 587/1 3تر از برابر یا کوچک (CMIN/DF)کای اسکوئر بهنجار شده 

(GFI)برازش  ییویکشاخص ن
 

 912/0 9/0از  تربزرگبرابر یا 

(AGFI)شده برازش اصالح ییویکشاخص ن
 

 893/0 9/0از  تربزرگبرابر یا 

(CFI)شاخص برازش تطبیقی 
 

 914/0 9/0از  تربزرگبرابر یا 

(NFI)اخص برازش هنجار شده ش
 

 919/0 9/0از  تربزرگبرابر یا 

(TLI)س یلوئ -رکشاخص تا
 

 908/0 9/0از  تربزرگبرابر یا 

(IFI)شاخص برازش افزایشی 
 

 919/0 9/0از  تربزرگبرابر یا 

 

 پژوهش در مدل تحلیل مسیر اصلی سؤالو بررسی  آنداری ضریب مسیر و معنی .5جدول 

 نوع رابطه نتیجه مقدار t رضریب مسی سؤال

 افزایشی تأیید سؤال **619/7 120/0 موفقیت سازمانی ←عوامل محتوایی

 افزایشی تأیید سؤال **859/6 116/0 سرمایه اجتماعی ←عوامل محتوایی

 افزایشی تأیید سؤال **070/23 780/0 موفقیت سازمانی ←عوامل ساختاری

 افزایشی تأیید سؤال **775/22 771/0 سرمایه اجتماعی ←عوامل ساختاری

 05/0در سطح  معنادار 96/1تر از ** مقادیر بزرگ

 

 
 مدل پیشنهادی پژوهش .1ل کش

 

 بحث

ازه، ، اندیکینولوژکو اهداف، ت یبا توجه به نتایج پنج ُبعد )استراتژ

ل کیق را تشیمدل تحق ییط( عوامل محتوایو مح یفرهنگ سازمان

تمرکز و رسمیت( عوامل ساختاری مدل  پیچیدگی،) بعددهند و سه یم

ا ن بخش بیج حاصله از ایه نتاکر است کاند الزم به ذرا تشکیل داده

و  [19] ، اسالم و همکاران[18]قات البوسیدی و الفمن یج تحقینتا

 خوانی دارد.هم [20]احمد و همکاران 

 یارگذک، به اشترایسازمان کیدر قالب سه ُبعد چاب یت سازمانیموفق

ج ین بخش با نتایج حاصله از ایشدند که نتا یینها یدانش و نوآور

هم [22]و چین  [21]، پاندا و رات [18]قات البوسیدی و الفمن یتحق

 ی، شناختیبُعد ساختار 3 یدارا یه اجتماعیرماباشد. عوامل سیجهت م

اندینو و ق فیج تحقین بخش با نتایج حاصله از ایه نتاکاست  یو ارتباط

 .باشدیمدر یک راستا  [23]همکاران 

همانطور که گفته شد در تحقیقات مشابه از جمله تحقیق مارشیا و 

ارتباط میان عوامل ساختاری و محتوایی  [25]و دانهام  [24]همکاران 

گرفته است. بر این اساس سازمان قرار  دییتأبا موفقیت سازمانی مورد 

با بررسی بیشتر در عوامل محتوایی مخصوصا  تبیین بهتر  تواندیم

گذار باشد. بر این  ریتأثبر موفقیت سازمان خود  استراتژیها و اهداف

زیادی بر موفقیت  ریتأث توانندیماساس همچنین عوامل ساختاری 

 ها داشته باشند.سازمان

 ؤثرمختاری و محتوایی بر سرمایه اجتماعی نیز از طرف دیگر عوامل سا 

منطبق است.  [27]و مسچتی  [26]بوده است که بر نتایج پژوهش چن 

در کنار ایجاد  توانندیمبر این اساس عوامل ساختاری و محتوایی 
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 همکارانو  حبیبی

ند. باش مؤثرعی در سازمان موفقیت سازمانی در باال بردن سرمایه اجتما

و در عوامل محتوایی استراتژای ها و اهداف عالوه بر اینکه باعث افزایش 

سرمایه اجتماعی سازمان را نیز  توانندیم شوندیمموفیقت سازمانی 

 هانسازماشود که پشتیبانی نمایند و در عوامل ساختاری نیز دیده می

 یت سازمانی را در سازمان بهبا پیچیدگی باالتر سرمایه اجتماعی وموفق

 .کنندیمصورت توام کنترل 

 نتیجه گیری

شود با بهبود عوامل ساختاری از با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می

ت و یمسئول یمرزها یساز، شفافیساختار سازمان ینیطریق بازب

های ساختارهای ارگانیک و ... از طرفی گیری از ویژگیارات، بهرهیاخت

 ان سطوح مختلفیم یجاد رابطه قویعوامل محتوایی از طریق ا با بهبود

 یی اطالعات، استفاده از راهبردهاگذاراشتراکم و به یسازمان، تسه

روز و...  یو استفاده از فناور یرات در فناورییشفاف و قابل فهم، تغ

موفقیت سازمانی و سرمایه اجتماعی را افزایش دهند. با توجه به 

ی دانش، رسمیت گذاراشتراکهر متغیر از جمله  ذاررگیتأثی هامؤلفه

ی هایبررسجهت  شودیمدر سازمان و پیچیدگی در سازمان، پیشنهاد 

 دیأکتیی در خصوص طراحی الگو موفقیت سازمانی با هاپژوهشبیشتر 

ر ب دیتأکی دانش، طراحی الگوی سرمایه اجتماعی با گذاراشتراکبر 

همچنین طراحی الگوی عوامل عوامل فردی و عوامل سازمانی و 

 بر رسمیت و پیچیدگی در سازمان انجام شود. دیتأکساختاری با 

 و قدردانی تشکر
م که ما را در انجا اراکدانشگاه علوم پزشکی مدیران و کارکنان  از کلیه

این پژوهش یاری رساندند. کمال تشکر را دارم

. 
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