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 چکیده
هستند که ارزشمندترین خدمات را به نیازمندترین افراد  ییازجمله گروه ها یراپزشکیکادر پ

از عوامل موثر  یراپزشکیپ یدارد مدیران و مسئوالن بخش ها ضرورتو جامعه ارائه می دهند 

بر انگیزش آنان آگاه بوده تا موجبات انگیزش درونی و رضایت شغلی آنها فراهم گردد. در 

و کاهش  یماریدرست و به هنگام ب صیدر تشخ  یراپزشکیصورت باال رفتن انگیزش، کادر پ

با  زیدر بیمارستان نقش به سزایی خواهند داشت و ن اقامتطول مدت درمان و هزینه های 

 یها نهیدر کاهش هز یتواند اثر قابل توجه یم یصیخدمات تشخ یباال یها نهیه به هزتوج

و درمان داشته  صیتشخ حیصح یهاروش یریگبه کار قیکل جامعه ازطر یو درمان یصیتشخ

 دست خواهیم یافت. امعهو در نهایت به هدف نهایی یعنی افزایش سطح سالمتی ج

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر انگیزش شغلی در است تا به  در این تحقیق تالش شده

کارکنان پیراپزشکی بیمارستان های تامین اجتماعی تهران پرداخته شود. این پژوهش از نظر 

پیمایشی است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق و  - هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی

استفاده ختاری و مدل رگرسیون معادالت سابدست آوردن نتایج از نرم افزار لیزرل و مدل 

 شده است. 

سرمایه اجتماعی و ابعاد دست آمده از آزمون فرضیات این پژوهش نشان داد که ه نتایج ب

ی رابطه ای( به طور مثبتی بر انگیزش ی شناختی و سرمایهی ساختاری، سرمایهآن)سرمایه

 اثیر دارد.ت پیراپزشکی بیمارستان های تامین اجتماعی تهرانشغلی کارکنان 

ی ی ساختاری، سرمایه، سرمایهاجتماعی یسرمایه انگیزش شغلی،: کلمات کلیدی

 ایی رابطهشناختی، سرمایه
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 عادل فروغی 

 دانشــگاه پیام نور تهران غربدولتی مدیریت ، ی کارشناسی ارشدآموختهدانش
 

 نام نویسنده مسئول:

 عادل فروغی
 

 بررسی تاثیر سرمايه اجتماعی بر انگیزش شغلی 

های رکنان پیراپزشکی بیمارستانکا)مطالعه موردی: 

 (مین اجتماعی تهرانأت
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 مقدمه
ها که مانع تحقق اهداف و موجب عدم روند اصولی امور می باشد، عدم توجه جدی مسائل و معضالت موجود در سازمان یکی ازعمده

اساس موجودیت سازمان را رقم می زنند. عوامل متعددی در سازمان می تواند وجود داشته باشد که مدیریت هایی است که بی شک به انسان

های موفق، نیروی انسانی برای ایفای نقش خود برانگیخته شده نماید. در سازمانبه سادگی از کنار آنها عبور کرده و توجهی بدان منظور نمی

ورشکستگی یک سازمان نیز در شرایطی فراهم می شود که مدیران از بذل توجه به آموزش و پرورش باشد. به کار خود عالقمند می است و

 کارکنان تحت نظارت خود غفلت می ورزند.

در واقع اگر یک شغل بتواند شرایطی را برای فرد فراهم سازد که نیازهای وی ارضاء شود در بازدهی او بسیار موثر خواهد بود. بدین 

 (.253: 1389ازهای افراد در سازمان و اهمیت و اولویتی که برای هرکدام از آنها قائلند در خور توجه فراوان می باشد)الوانی،جهت ارزیابی نی

 مدیران سازمانها به طور معمول عوامل خاصی را موثر بر انگیزش کارکنان خود می دانند و بر همین اساس سعی 

که امکان دارد کارکنان نظری غیر از این داشته و در نتیجه مسئله  یزش کارکنان گردد. در حالیمی کنند عواملی را فراهم آورند که موجب انگ

 های بین این دو طیف در خصوص تاثیر و اهمیت عوامل موثر بر انگیزش مطرح می گردد.تفاوت انگیزش و اختالف دیدگاه

حساس و مشکل  اریسازمان بس یفرهنگ تیریان است و مدعنصر هر سازمان ،فرهنگ آن سازم نیتر یادیو بن نیتر ینامرئ یاز طرف

به  دیبا یسازمان ها عالوه بر سخت افزارها م ،عرصه نینا مطلوب در بر داشته باشد؛ چرا که در ا ایفوق العاده مطلوب  جیتواند نتا یاست و م

و  یتعهد، وفادار جادیدر ا یفرهنگ سازمان یدر خصوص نقش اساس یتوجه کنند. امروزه توافق عموم زیافراد)فرهنگ( ن یهنذ ینرم افزارها

ها سازمان یفیو ک یکم یبهره ور ریگکاهش چشم ای شیتواند موجب افزا ینقش م نیکه ا یاعضا وجود دارد؛ به نحو ینحوه رفتار سازمان

 (.195: 1380پور، یشود)قل

بنا نهاده شده و بقا و توسعه آن و  یابط متقابل، تعامالت و ادراکات جمعاز رو یشبکه ا هیبر پا یگروه اجتماع کیبه عنوان  سازمان

بر آن، از جمله اعتماد متقابل، مشارکت  رگذاریعناصر تأث تیروابط و تقو نیا یبه تداوم و غنا شرفت،یو پ تیاش به موفقیابیدست نیهمچن

 ( وابسته است.یاجتماع هیسرما یاصل یها)مؤلفهیاجتماع تیو حما یجمع

افراد و  یها تیبر قابل یاجتماع یارزش بوده وتماس ها یدارا یاجتماع یاست که شبکه ها نیا یاجتماع هیسرما هینظر یاصل دهیا

 .(10: 1385لد،یگروه ها مؤثرند)جان ف

مانند بانک  یمهم یرسم یو سازمان ها گرندیکدیمکمل  یبه طور کل یاجتماع هیو سرما یانسان هیکند که سرما یکلمن ادعا م مزیج

دو به شدت  نیاستدالل کرده که ا "ملل یستیز کین"به نام  2001در گزارش خود در سال  زین یو توسعه اقتصاد یو سازمان همکار یجهان

 .(17)همان، گرندیکدیمکمل 

داللت دارد  سالمت، دانش و مانند مهارت، یتر یعموم یهایژگیافراد و و شرکت ها، یبه ارزش اقتصاد یانسان هیسرما کهنیا حیتوض

باشد و توسط  یگروه ها م نیو ب یانباشته شده در اثر ارتباطات درون گروه یارزش اقتصاد گرانیب یبه نوع یاجتماع یهیو مفهوم سرما

)همان،  مشترک و اعتماد متقابل یشده متقابل و هنجارها نهیهستند، با روابط نهاد یاجتماع ساختار کیاز  یگردد که بخش یم جادیا یافراد

38) 

هستند که ارزشمندترین خدمات را به نیازمندترین افراد جامعه ارائه می دهند و نقش ارزنده ای  ییازجمله گروه ها یراپزشکیپ کادر

از اعضای کلیدی تیم بهداشتی و درمانی هستند. درمان و بهبودی بیماران بدون ارائه  یراپزشکیها دارند.کادر پ یودرمان بیمار صیدرتشخ

در  یراپزشکیاز وضع موجود نظرات کادر پ یاست که مدیران یا سرپرستان شناخت کاف نیمشکل و مساله ا نیست. انپذیرخدمات آنان امک

 یراپزشکیاور است که بدون شناخت نیازها، خواسته ها و انگیزه های کادر پگر بر این بآنان ندارند. پژوهش زشیرابطه با عوامل موثر بر انگ

کارایی، بهره وری و رضایت شغلی را از آنان داشته باشیم. بنابراین ضرورت دارد و الزم است مدیران و مسئوالن  ننباید انتظار افزایش میزا

موجبات انگیزش درونی و رضایت شغلی آنها فراهم گردد. در صورت باال از عوامل موثر بر انگیزش آنان آگاه بوده تا  یراپزشکیپ یبخش ها

و کاهش طول مدت درمان و هزینه های اقامت در بیمارستان نقش  یماریدرست و به هنگام ب صیتشخ در  یراپزشکیرفتن انگیزش، کادر پ

و  یصیتشخ یها نهیدر کاهش هز یتواند اثر قابل توجه یم یصیخدمات تشخ یباال یها نهیبا توجه به هز زیبه سزایی خواهند داشت و ن

و درمان داشته و در نهایت به هدف نهایی یعنی افزایش سطح سالمتی  صیتشخ حیصح یروشها یریبه کار گ قیکل جامعه ازطر یدرمان

و  یتن از رقبا و کسب منافع مادگرف یشیاز بازار درمان و پ یشتریگر به دنبال سهم بسازمان درمان کیجامعه دست خواهیم یافت. و اگر 

 زهیبا انگ یکه الزمه آن داشتن کارکنان دی(  ارائه نمامارانیخود)ب انیبه مشتر یخدمات درست و مطلوب دیخود است، با یبرا یشتریب یمعنو

 باشد. یم

 یدارا زین یاجتماع هیسرما( و 61: 1391،یباشد)گنج یم یسازمان یرهایکار)شغل( و متغ یرهایمتغ ،یفرد یرهایمتغ یدارا زشیانگ 

در بهبود  یدی( است و هر دو مقوله جزء عناصر کلیاجتماع تیو حما ی)اعتماد متقابل، مشارکت جمعیساختار و یشناخت ،یابعاد ارتباط
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 یاجتماع هیسرما و زشیعوامل موثربر انگ یضمن بررس قیتحق نیدر ا باشند. یخدمات کارکنان م یفیک نیو تضم شیافزا زیو ن یعملکرد کم

 .ردیگ یقرار م یمورد بررس یشغل زشیبر انگ یاجتماع هیسرما ریتاث یدر جامعه مورد نظر، چگونگ

 

 ( ادبیات تحقیق1

 ( مفاهیم سرمايه اجتماعی1-1
فته ترش یاگیر و قابل مالحظه ای گسا سرعت چشمکه در حوزه علوم اجتماعی ب مفهوم سرمایه اجتماعی از مفاهیم جدیدی است

و انسجام اجتماعی  توان در آثار بسیاری از جامعه شناسان کالسیک در مفاهیمی از قبیل اعتماد، همبستگیپای این مفهوم را می است. رد

یگاه تعریف ی، جابه شدت مورد توجه قرار گرفت و توانست با گسترش نظری و تجرب این مفهوم بود که 1980ولی تنها از دهه  مشاهده کرد

از آن پیر بوردیو  دبعمرهون کلمن جامعه شناس آمریکایی و  شناسی به خود اختصاص دهد. این امر عمدتاًهای جامعههشده ای در میان نظری

، گسترش پیدا یتالیااو نهادهای دموکراتیک در  ( در زمینه رابطه سرمایه اجتماعی1993نظریه پرداز فرانسوی صورت گرفت و مطالعه پاتنام)

 1990ه اساٌ در دهدانشمندان موضوع سرمایه اجتماعی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. سرمایه اجتماعی اسکرد و از آن پس بسیاری از 

ست و اقتصاددانان شناسان، علمای سیاهای علوم اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفت، عده زیادی از جامعهمفهوم مهمی شده و در رشته

بحث سرمایه  وه در رشته های خود با آنها مواجه بودند، به سرمایه اجتماعی متوسل شدند های متعددی کبرای یافتن پاسخ های سوال

 وف گردید.یشتر معطباجتماعی سازمانی نیز با نظریه های پروساک، ناهاپیت و گوشال، قوت گرفت و توجه مدیران سازمان ها به این سرمایه 
 

 ( تعريف سرمايه اجتماعی1-2
چه نظر ندارند. آن گران مختلف در زمینه تعریف سرمایه اجتماعی اتفاقخواننده آشکار میکند که پژوهشمرور سرمایه اجتماعی برای 

که در ختلف است، چنانمهای متعدد در حوزه های گوناگون توسط افراد بر ابهامات فراوان پیرامون تئوری سرمایه اجتماعی می افزاید، تعریف

یف ارائه شده از آن دو اند، اما مهم ترین تعارشویم که در حوزه های متفاوتی ارائه شدهروبرو می بررسی ادبیات موضوع با تعاریف متعددی

(.هر یک از این 40: 1384جامعه شناس برجسته یعنی بوردیو و کلمن و پیروان آنها رابرت پاتنام و فرانسیس فوکویاما است)ازکیا و همکاران،

 وشال( استفاده می شود. اشاره می کند که در این تحقیق اصوالٌ از تعریف سازمانی آن)ناهاپیت و گتعریف ها به جنبه ای از سرمایه اجتماعی 

 

 ( ابعاد سرمايه اجتماعی1-3
ای مطالعه آن نیز های مختلفی در برخورد با مفهوم سرمایه اجتماعی مطرح شده اند و به کار می روند، لذا این امر در روش همدل

نتخاب شده است) یعنی امدل های مختلف، مدلی که بتواند نتایج ملموس و واقعی را بیان نماید، مدل مفهومی تحقیق  تاثیر می گذاردو از بین

ی اجتماعی ، سرمایه(1998طبق نظر ناهاپیت و گوشال )نمایند.( ی سازمانی این مقوله را بررسی میهمان مدل ناهاپیت و گوشال که در زمینه

 دارای سه بعد می باشد: 
 بعد ساختاری  -1

 بعد ارتباطی  -2

 بعد شناختی  -3

 

 ی اجتماعی ( بعد ساختاری سرمايه1
فته ناهاپیت و گوشال ، این بعد ساختاری سرمایه اجتماعی به توانایی افراد برای ایجاد رابطه با سایرین در یک سازمان اشاره دارد. به گ

، به واسطه ارتقای ری اطالعات مورد نیاز می باشند. چنین جریان اطالعاتی ایروابط شامل کانال های ارتباطی می باشند که برای جمع آو

 (.354: 2009توانایی سازمان برای جذب و تلفیق دانش، باعث ایجاد مزیت رقابتی می شود)لینا و همکاران،

 بعد ساختاری دارای سه شاخص قابل سنجش است: 

 الف( پیوندشبکه ای

 ب( پیکر بندی پیوند های ارتباطی

 ج(متناسب سازی شبکه ارتباطی
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: ایجاد روابط به واسطه ایجاد شبکه، یکی از مهم ترین مولفه های سرمایه اجتماعی می باشد، روابط شبکه ای   1الف( پیوند شبکه ای

 (. 252: 1998؛ ناهاپیت و همکاران،  834: 2001امکان دسترسی به منابع )مانند دانش ( را فراهم می سازد)لسر و همکاران، 

که حاکی از رسمی یا غیر رسمی بودن و متمرکز یا غیر متمرکز بودن ارتباطات است. پیکر بندی  :2ب( پیکربندی پیوند های ارتباطی

 (. 131: 1388مشبکی،ثیر بگذارد)دهد که می تواند برتوسعه سرمایه فکری تاٌکلی روابط شبکه ای یک جنبه مهم سرمایه اجتماعی را شکل می

؛  834: 2001: که با میزان سهولت و روانی جابجایی ارتباطات ، در ارتباط است )لسر و همکاران،  3ازی شبکه ارتباطیج( متناسب س

 (. 252: 1998ناهاپیت و همکاران، 

 

 ی اجتماعی ( بعد ارتباطی سرمايه2

رین جنبه های این الت دارند. مهم تبعد ارتباطی به توصیف نوع و روابط شخصی می پردازد که افراد با یکدیگر در یک سری از تعام

 بعد عبارتند از : 

 الف( اعتماد 

 ب( هنجارها 

 ج( تعهدات و انتظارات 

 (354: 2006د( هویت )لینا و همکاران،

منبعث  ها بوده و مدیریت اثربخشتماد اعتباری ، متقابل و اجتماعی( عامل پیوند افراد و سازمانشامل انواع اع: اعتماد ) 4الف( اعتماد

نگینی را از این پیوند و اعتماد دو طرفه است. اعتماد یکی از ارزشمندترین سرمایه های اجتماعی است که مخدوش شدن آن هزینه بسیار س

(. در حقیقت اعتماد بزرگ ترین تسهیل گر کارایی سازمان است و حتی بهتر از اطالعات است ؛ چرا که 7:  1389،تحمیل خواهد کرد)الوانی

 (. 27: 1386ات ممکن است زیاد باشد،ولی غنای آن به اعتماد و میزان سرمایه اجتماعی بستگی دارد.)دلوی و عبدالباقی،اطالع

: هنجارهای اجتماعی برای سرمایه اجتماعی در سازمان در نظر گرفته می شود و به عنوان مجموعه های درونی و عمومی  5ب( هنجارها

اعضای شبکه اجتماعی تلقی می شود. هنجارهای اجتماعی به عنوان سیستم عقیدتی مشترک هستند که  از رفتار مطلوب و قابل قبول برای

 به مشارکت کنندگان اجازه می دهند تا ایده های خود را در میان گذاشته و تجارب مشترکی داشته باشند . 

عامالت مثبت تلقی می کنند که بین افراد در یک ( این جزء از سرمایه اجتماعی را به عنوان ت2000: لسر) 6ج( تعهدات و انتظارات

شبکه روی می دهد. این تعامالت تا حد زیادی مثبت هستند جون سطوح اعتماد متقابل در آنها تولید می شود. وجود این تعهدات و انتظارات 

ط وجود نداشته باشد دچار مشکل می از آینده در یک محیط سازمانی شکل می گیرد که شامل ارتباطات قوی اجتماعی بوده و اگر این رواب

 (. 96: 2005و همکاران،  7شوند)هوفمن

: هویت زمانی شکل می گیرد که افراد خودشان را با یک فرد دیگر یا گروه دیگر از افراد، همسان ببینند)ناهاپیت و همکاران،  8د( هویت

(. این فرد ارزش ها و استانداردهای سایر افراد یا گروه ها را به عنوان یک چارچوب قیاسی از مرجع تلقی می کند. هویت یک 254،ص1998

ی باعث ارتقای دغدغه فرد در مورد فرایندها و نتیجه های گروهی شده و باعث افزایش و تقویت هنجارهای گروهی و گروه یا به صورت جمع

 (. 97: 2005اهداف جمعی می شود)هوفمن و همکاران، 

 

 ( بعد شناختی سرمايه 3

تعامل هستند، آنها  از یک مجموعه درجنبه شناختی سرمایه اجتماعی به این حقیقت اشاره دارد که افراد با یکدیگر به عنوان قسمتی 

 (. 354: 2006لینا و همکاران، ته باشند)به صورت عالی می توانند اهداف خود را تنظیم کرده و یک دیدگاه مشترک به سازمان داش

ه باشند ی داشت( اعضای یک شبکه باید دارای منافع مشترک بوده و فهم مشترکی از موضوعات1998بر طبق تحقیق ناهاپیت و گوشال)

 که سازمان با آنها دست به گریبان است. مهم ترین شاخصه های این بعد عبارتند از :

                                                           
1Network ties 
2 Configuration of ties 
3 Network appropiability 
4 Trust 
5 Norms 
6 Obligations and expectations 
7 Hoffman 
8 Identity 
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 الف( زبان و کدهای مشترک 

 (. 255: 1998؛ ناهاپیت و همکاران،  836، :2001ب( حکایات مشترک )لسر و همکاران، 

 الف( زبان و کدهای مشترک 

م و مهمی در روابط که، زبان کارکرد مستقیتبادل دانش تأثیر می گذارد. اول اینبه دالیل مختلفی زبان مشترک بر شرایط ترکیب و 

پرسند و در کدیگر سؤال میکنند، از یکنند، اطالعات را مبادله میاجتماعی دارد، چرا که ابزاری است که از طریق آن افراد با یکدیگر بحث می

ما از محیط فراهم  فسیرتگذارد. کدها هم یک چارچوب مرجع برای مشاهده و تأثیر می ما جامعه، امور تجاری انجام می دهند. زبان بر ادراکات

 دهد.زبان مشترک قابلیت ترکیب اطالعات را افزایش می کهو در نهایت اینکنند. می

 مشترکب( حکایات 

در اجتماعات برای ایجاد،  ارهای قدرتمندیابز ،هاهها و استعارها، داستانعالوه بر زبان و کدهای مشترک، محققان معتقدند که اسطوره

انتقال تفسیرهای  وهای مشترک در یک اجتماع باعث خلق های غنی معانی فراهم می کنند. بنابراین، ظهور حکایتتبادل و نگهداری مجموعه

 د. کن تسهیل می، جدیدی از رویدادها شده و ترکیب اشکال مختلف دانش، که عموماً به صورت پنهان هستند را

 

 ( تعريف انگیزش1-4
 های که نشان می دهد چگونه اصطالح انگیزش به کار برده شده است، در زیر آورده می شود:ای از تعریفبرگزیده

  بیان می دارد ؛ انگیزش در معنای وسیع کلمه، عبارت از تغییری است که در ارگانیسم به وجود می  "9پیرون"گنجی به نقل از

 آید و  او  را تا کاهش این تغییر به تالش وا می دارد. 

ا، از قبل آماده ههمچنین، انگیزش یک عامل روانی است که فرد را برای انجام دادن برخی اعمال یا رفتن به سوی برخی هدف       

 کند. می

ن وادار می کنند. در کل می توان گفت انگیزش عبارت است از: مجموعه نیروهایی که افراد را به درگیر شدن در یک رفتار معی     

ی کند تا رفتار خاصی مکندو این عوامل فرد را وادار بنابراین انگیزش مفهومی است که با عوامل درونی و بیرونی ارتباط پیدا می

 (. 57: 1391اتخاذ نماید)گنجی،

 (انگیزش مرکب از تعامل و وابستگی عوامل سه گانه نیاز، سائق و اهداف است؛ 2004استیفن رابینز :) 

ادلی فیزیولوژیکی یا است، هنگامی که بی تع« کمبود»نیازها: کمبودها نیاز را به وجود می آورد. بهترین کلمه برای تعریف نیاز  -

 روانی بروز می کند. 

کمبود »ه عنوان بیا انگیزه ها برای تخفیف نیازها می باشند. یک سائق فیزیولوژیکی می تواند به سادگی سا ئق ها: سائق ها  -

 توصیف شود. « دارجهت

ق تعریف می اهداف: در پایان چرخه انگیزش، هدف ها یا مشوق ها قرار دارند که به عنوان تخفیف دهنده نیاز و کاهش سائ -

 (. 34: 1388شوند)برومند،

 انه انگیزش می گنگیزش را چنین تعریف می کند: سازمان محل کار خود باقی بماند. با توجه به خصوصیات و ابعاد سه ساعتچی ا

ی مرتبط با توان گفت منظور از انگیزش کار، اوضاع و احوال و شرایطی است که باعث برانگیختن، هدایت و ادامه رفتارها

 (. 192: 1390موقعیتهای شغلی افراد می شود)ساعتچی،

 - انگیزش را عبارت از نفوذ و تاثیرات متقارنی می داند که در راستا، شدت و پایداری کنش به عمل می آیند.10جان اتکینسون ، 

 - انگیزش را فراگرد حاکم بر گزینش هایی می داند که از سوی اشخاص یا موجودات پست تر و از میان شکل 11ویکتور وروم ،

 مل می آید.های گوناگون فعالیت ارادی، به ع

 - که هر دو از نظریه پردازان به نام در انگیزش هستند عقیده دارند که انگیزش به مجموعه روابط متغیر 12کمبل و پریچارد ،

مستقل یا غیر مستقلی که راستاء وسعت و پایداری رفتار را تبین می نمایند، مربوط است. با این شرایط که تاثیرات استعداد، 

 ورد نظر و همچنین محدودیتهای که بر محیط حاکم هستند، ثابت نگاه داشته شود.مهارت درک و وظیفه م

 - (.925: 1384گردد)استونر و فریمن ،باعث بوجود آوردن نوعی رفتار و تداوم بخشیدن به آن می انگیزش یعنی عواملی که 

                                                           
9 Pieron,1951 
1 0 S.W.Atkinson 
1 1 Vroom  
1 2 S.P.Campbell and R.D.Prichard 
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 -  (.37: 1384مطلوب)اقتداری،هدفهای انگیزش یعنی تحریک افراد به انجام کار برای رسیدن به 

 - می رود )پاریزی و ساسان صطالح کلی است که در مورد تمام کشش ها، تمایالت، نیازها و خواست ها به کار انگیزش یک ا

 (.376: 1386گهر،

 -  ،مربوط به انگیزش توجه به سه مولفه یا جزء بسیار مهم است. جزء اول، مربوط به انرژی یا نیرودهی به رفتار است و جزء دوم

هدف است که رفتار فرد را هدایت نموده وبه آن جهت می دهد و جزء سوم، به بقاء و دوام رفتار توجه دارد و تداوم آن را موجب 

می گردد. لذا از ترکیب این اجزاء سه گانه می توان به یک تعریف کلی دست یافت: فرایند انگیزش به نیروهای پیچیده سائقه 

به  نش زا یا مکانیسمهای دیگری اطالق می گردد که فعالیت فرد را برای تحقق هدف های وی آغازکرده وها، نیازها و شرایط ت

 (.130: 1388آن تداوم می بخشد)مشبکی،

 

 ( مدل و فرضیات تحقیق2
 مدل و چارچوب مفهومی تحقیق که مبنای فرضیات تحقیق نیز می باشد در شکل زیر نشان داده شده است. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 )محقق ساخته( : مدل مفهومی تحقیق1شکل

 

 :از عبارتندبر مبنای مدل تحقیق  نیز تحقیق اینفرضیات 

  پژوهش: یاصل هیفرض

 تهران( یاجتماع نیبیمارستان های سازمان تام یراپزشکی)کارکنان پیشغل  زشیبر انگ یاجتماع هیسرما

  دارد. ریتاث

 پژوهش: یفرع اتیفرض

 دارد. ریتاث یشغل زشیبر انگ یاجتماع هیسرما یبعد ارتباط -1

 دارد. ریتاث یشغل زشیبر انگ یاجتماع هیسرما یبعد شناخت -2

 دارد. ریتاث یشغل زشیبر انگ یاجتماع هیسرما یبعد ساختار -3

 

 تحقیق روش( 3
با توجه به اینکه در این تحقیق سعی بر آن است تا به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر انگیزش شغلی در کارکنان پیراپزشکی 

 پیمایشی -بیمارستان های تامین اجتماعی تهران پرداخته شود لذا این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی

ی( می باشد. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه کلیه کارکنان کارکنان بخش های پیراپزشکی)کارشناسان رادیولوژی، آزمایشگاه و فیزیوتراپ

نفر می باشد. تعداد حجم  600می باشند که تعداد آنها  1392شاغل در بیمارستان های ملکی سازمان تاٌمین اجتماعی واقع در تهران و سال 

دست آمد. برای جمع آوری داده های تحقیق از ه نفر بنفر  234با توجه به محدود بودن جامعه آماری، با استفاده از جدول مورگان  نه نیزنمو

پایایی ابزار تحقیق نیز با استفاده از آلفای کرونباخ مورد نظر تایید شد. نامه توسط اساتید صاحبروایی پرسشاستفاده شد.  نامهابزار پرسش

که نشان از پایایی مناسب به دست آمد  0.963و در مرحله نهایی  0.885ضریب آلفا برای کل پرسشنامه در مرحله آزمایشی زمون قرار گرفت. آ

 استفاده شده است.معادالت ساختاری و مدل رگرسیون و باالی ابزار تحقیق دارد. به منظور بررسی فرضیات تحقیق نیز از مدل 

 

 

 

 بعد شناختی

 متغیرهای فردی

 )شغل( متغیرهای کار

 بعد هنجاری متغیرهای سازمانی

 بعد ساختاری

 سرمايه جتماعی انگیزش
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 یق( آزمون فرضیات تحق4
های فرعی از رگرسیون چندگانه)به دلیل و به منظور بررسی فرضیهیابی معادالت ساختاری از روش مدلاصلی به منظور آزمون فرضیه 

مدل رگرسیون برای فرضیات  3فرضیه اصلی و در شکل مدل معادالت ساختاری برای  2استفاده شده است.  در شکلتاثیر متغیرهای چندگانه( 

 استفاده از نرم افزار لیزرل بدست آمده، نشان داده شده است.که با فرعی 

 

 

 )ضرايب استاندارد(فرضیه اصلیمدل معادالت ساختاری برای  :2شکل

 

 

 )ضرايب استاندارد(فرضیه های فرعی برایرگرسیون : مدل 3شکل
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که در گفت از آنجایی بایدداری اعداد، ا معنیپردازیم؛ در رابطه بدر این قسمت به بررسی معنادار بودن اعداد بدست آمده مدلها می

تر از اعدادی معنادار خواهند بود که بزرگ tبدنبال آزمون فرضیات هستیم، برای آزمون  05/0یا خطای  95/0این تحقیق در سطح اطمینان 

( 5و  4واهد بود. در مدل زیر)شکلهای معنا خ+ باشد، بی96/1و  -96/1عددی بین  t+ باشند. به این معنی که اگر در آزمون 96/1و  -96/1

 برای بررسی روابط علّی متغیرها نشان داده شده است.  tاعداد بدست آمده برای آزمون 
 

 

 (اعداد معناداری)فرضیه اصلی: مدل معادالت ساختاری برای 4شکل

 

 

 (اعداد معناداری)فرضیه های فرعی برایرگرسیون : مدل 5شکل

 

http://www.johi.ir/


 34 -45، ص 1396، تابستان 10، شماره علوم اسالمی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 
اصلی ( به بررسی فرضیات 3و  2( و مدل تخمین استاندارد)شکلهای5و  4مدل در حالت اعداد معناداری)شکلهایاز این رو با توجه به 

 پردازیم.فرعی تحقیق میو 

 

( های سازمان تامین اجتماعی تهران سرمايه اجتماعی بر انگیزش  شغلی) کارکنان پیراپزشکی بیمارستان اصلی: فرضیه

 تاثیر دارد.

 دارد.ن ریتهران ( تاث یاجتماع نیبیمارستان های سازمان تام یراپزشکی) کارکنان پیشغل  زشیبر انگ یاجتماع هیسرما: 0Hفرض

1Hفرض
 دارد. ریتهران ( تاث یاجتماع نیبیمارستان های سازمان تام یراپزشکی) کارکنان پیشغل  زشیبر انگ یاجتماع هیسرما: 

( 1.96از )بیشتر  9.30 می باشد. ضریب معناداری بین این دو متغیر 0.69، ضریب استاندارد شده بین دو متغیر 4و  2با توجه به شکل

  زشیبر انگ یاجتماع هیسرماکه نشان می دهد که این رابطه معنادار می باشد. بنابراین فرض صفر رد و فرض یک تایید می شود. به این معنا 

 دارد. ری( تاثتهران یاجتماع نیبیمارستان های سازمان تام یراپزشکیکارکنان پ)یشغل

 

 ی تاثیر دارد.شغل زشیبر انگ یاجتماع هيسرما یبعد ارتباط: 1فرعی فرضیه

 دارد.ن ریتاث یشغل زشیبر انگ یاجتماع هیسرما یبعد ارتباط: 0Hفرض

 دارد. ریتاث یشغل زشیبر انگ یاجتماع هیسرما یارتباطبعد : 1Hفرض

( 1.96از )بیشتر  3.01 می باشد. ضریب معناداری بین این دو متغیر 0.25، ضریب استاندارد شده بین دو متغیر 5و  3با توجه به شکل

 یاجتماع هیسرما یبعد ارتباطکه تایید می شود. به این معنا فرض یک رد و صفر نشان می دهد که این رابطه معنادار می باشد. بنابراین فرض 

 دارد. ریتاث یشغل زشیبر انگ

 

 .دارد ریتاث یشغل زشیبر انگ یاجتماع هيسرما یبعد شناخت: 2فرعی فرضیه

 دارد.ن ریتاث یشغل زشیبر انگ یاجتماع هیسرما یبعد شناخت: 0Hفرض

 دارد. ریتاث یشغل زشیبر انگ یاجتماع هیسرما یبعد شناخت: 1Hفرض

 

( 1.96از )بیشتر  2.98 می باشد. ضریب معناداری بین این دو متغیر 0.23، ضریب استاندارد شده بین دو متغیر 5و  3با توجه به شکل

 یاجتماع هیسرما یبعد شناختکه ود. به این معنا تایید می شفرض یک رد و صفر نشان می دهد که این رابطه معنادار می باشد. بنابراین فرض 

 دارد. ریتاث یشغل زشیبر انگ

 

 .دارد ریتاث یشغل زشیبر انگ یاجتماع هيسرما یبعد ساختار: 3فرعی فرضیه

 دارد.ن ریتاث یشغل زشیبر انگ یاجتماع هیسرما یبعد ساختار: 0Hفرض

 دارد. ریتاث یشغل زشیبر انگ یاجتماع هیسرما یساختاربعد : 1Hفرض

( 1.96از )بیشتر  3.46 می باشد. ضریب معناداری بین این دو متغیر 0.27، ضریب استاندارد شده بین دو متغیر 5و  3با توجه به شکل

 یاجتماع هیسرما یبعد ساختارکه تایید می شود. به این معنا فرض یک رد و صفر نشان می دهد که این رابطه معنادار می باشد. بنابراین فرض 

 دارد. ریتاث یشغل زشیبر انگ
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 ( آمده است.1در جدول زیر)و رگرسیون خالصه نتایج مدلهای معادالت ساختاری 

 : نتايج ضرايب استاندارد و اعداد معناداری)تايید يا رد فرضیات(1جدول

 تايید يا رد فرضیه (t values)معناداریاعداد  ضريب استاندارد شده به از

 تایید 9.30 0.69 انگیزش سرمایه اجتماعی

 تایید 3.46 0.27 انگیزش سرمایه ساختاری

 تایید 3.01 0.25 انگیزش سرمایه رابطه ای

 تایید 2.98 0.23 انگیزش سرمایه شناختی

 

، اعداد معناداری الزم)بیشتر فرعی یفرضیه 3اصلی و  یفرضیهمشاهده می شود ضرایب استاندارد برای  1طور که در جدول همان

 .تایید می شودفرضیات فرعی تحقیق  یاصلی و کلیه یفرضیه( را داشته و بنابراین 1.96از
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 گیری و پیشنهاداتنتیجه
طور که نتایج و آزمون فرضیات تحقیق نشان داد سرمایه اجتماعی و ابعاد آن)سرمایه ساختاری، سرمایه شناختی و سرمایه رابطه همان

تاثیر دارد. با توجه به تاثیر مثبت سرمایه  های تامین اجتماعی تهرانپیراپزشکی بیمارستانای( به طور مثبتی بر انگیزش شغلی کارکنان 

ن)سرمایه ساختاری، رابطه ای و شناختی( بر انگیزش شغلی کارکنان بیمارستان های تامین اجتماعی، به مدیران سازمان و اجتماعی و ابعاد آ

بیمارستان های تامین اجتماعی پیشنهاد می شود با بهبود سرمایه اجتماعی کارکنان خود، انگیزش شغلی کارکنان خود را بهبود و افزایش 

 اجتماعی کارکنان، پیشنهادات زیر به سازمان تامین اجتماعی و بیمارستان های مورد مطالعه ارائه می شود: دهد. به منظور تقویت سرمایه

 یها در شبکه هاهستند و وجود آن نیاعتمادآفر یهاارزش ،عدالت به عهد، انصاف و یصداقت، وفا ،یکارچون درست ییارزشها* 

یران سازمان تامین اجتماعی و بیمارستان های تامین اجتماعی باید به منظور بهبود سرمایه . لذا مداست یاجتماع هیسرما جادیبستر ا یاجتماع

 های مذکور در سازمان خود نمایند.اجتماعی کارکنان خود و در نتیجه، بهبود انگیزش شغلی آنها، سعی در بهبود ارزش

ه است مدیران د سرمایه اجتماعی کارکنان باشد. لذا شایست* تالش برای بهبود جو سازمانی می تواند یک استراتژی ارزشمند برای بهبو

های تامین اجتماعی با شناخت کامل جو سازمانی و فاکتورهای آن، در جهت باال بردن سرمایه اجتماعی و در نتیجه، سازمان و بیمارستان

 انگیزش شغلی کارکنان خود تالش کنند.

تی و نظام مدیریت مشارکتی، به منظور افزایش سرمایه اجتماعی. وقتی در * توسعه مکانیسم های غیر رسمی مانند فرهنگ مشارک

ضعیت روابط سازمان، فرهنگ مشارکت ارتقا یابد و کارکنان در زندگی اجتماعی سازمان مشارکت کنند، ارتباطات گسترده تر می شود و کل و

یگر فراهم می شود. به این منظور باید حضور افراد در نشست ها کند و شرایط و امکان برقراری تماس همکاران با یکدبین کارکنان تغییر می

 و همچنین کسب دانش آنها درباره فعالیتهای سازمان مورد شناسایی و تشویق قرار گیرد.

 آفرینی عدالت برای یاصل روش* عدالت سازمانی از عوامل مهمی است که موجب ایجاد سرمایه اجتماعی و انگیزش کارکنان می شود. 

. شوند می اعتماد بی کارکنان باشند، آمیز تبعیض سازمان گیریهای جهت و مقررات ها، نامه آیین اگر. است تبعیض هرگونه رفع ازمان،س در

 به توجه با کارکنان به پاداش ارائه .کند می رشدسرمایه اجتماعی  و توانمندی شادابی، و شود می  اعتمادآفرینی که است داد و عدل با

 ضیتبع بدون و مداوم و همسان طور به یسازمان یها هیرو یریبکارگ، آنها یشغل یها استرس و عملکرد تالش، زانیم تجربه، ها، تیمسئول

 با رانیمد محترمانه و منصفانه برخورد ی،سازمان یها هیرو یبرا ماتیتصم اتخاذ در کارکنان دادن دخالت نیهمچن و کارکنان همه یبرا

 موجب می شود سرمایه اجتماعی آنها افزایش می یابد. خود ردستیز کارکنان

با همکاران در جهت افزایش اعتماد کارکنان و  آنها یارتباط یمهارتها شیافزا منظور بهکارکنان  یبرا یآموزش یکالسها یبرگزار* 

 .در نتیجه، سرمایه اجتماعی آنها

 .ردیگ قرار تیاولو درسرمایه اجتماعی  ارتقاء منظور به پاداش کارآمد و موثر نظام استقرار نیهمچن و توسعه و بهبود* 

شود. چنانچه به افراد، اطّالعات الزم  یم یریپذ تیو مسئول تیمیصم، جوّ اعتماد یشدن کارکنان در اطّالعات، موجب برقرار میسه* 

، موجب یاعتمادیوالنه را انتظار داشت. جوّ بتوان از آنان، رفتار مسئ ینم گریشود و د یم جادیا یاعتماد ی، جوّ بکار داده نشود یو ضرور

، افراد با داشتن اطّالعات، گرید یمناسب را اتّخاذ کنند و از سو ماتیتوانند تصم ینمبدون اطالعات ی هاشود. آدم یم یریگمیدر تصم الفاخت

 و در نتیجه، سرمایه اجتماعی باالتری خواهند داشت. مسئوالنه عمل کنند رندیناگز

ترین جمله اصلی ها از، هنجارهای مشارکت و عضویت فرد در گروهبین فردی و سازمانی های روابط اجتماعی، هنجارهای اعتمادشبکه* 

این است که به افراد بیاموزند مبنای کارگروهی، عالیق و منافع ها سازمانهای سرمایه اجتماعی هستند. در این راستا یکی از وظایف مولفه

های گروهی و قومی خاص خود را داشته باشیم و به فعالیت در شبکه غیررسمی توانیم دلبستگیعنی در عین حال که ما میمشترک است. ی

 .خود بیندیشیم، باید اشتراکات اصلی خود را حفظ و تقویت کنیم
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