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  چکیده          
 هاي یپویای برابر در تا داد خواهد امکان مدیران به توانا و انگیزه اب کارکنانی پرورش با توانمندسازي

. آورند فراهم را سازمانشان رقابتی برتري موجبات نموده، عمل مناسب طور به و سرعت به رقابتی محیط
 کارکناني توانمندساز به توانند یم خود يها سازمان دری اجتماع هیسرما جادیا با ها سازمان رانیمد لذا،

 سطوح تا را سازماني رهبر و کنند تیتربکارکنان توانمند  خود سازمان ندهیآي برا و بپردازند خود
ي راهکارها ازی کی یاجتماع هیسرما که باورند نیا بر مقاله نیا سندگانینو. دهند توسعه سازمان نییپا

 دری اجتماع هیسرما نقش تا شود یم تالش مقاله این دراین، بنابر؛ استن کارکنان شد توانمندتر
 کارکنان شامل تحقیق این آماري ۀجامع. شود تبیین قاتیتحق علوم دانشگاه کارکنان شدن توانمندتر
 هاي یافته. پیمایشی استفاده شده است -است و از روش تحقیق توصیفی تهران قاتیتحق علوم دانشگاه

 وجود داري معناعلی و  ۀرابط کارکناني توانمندساز وی اجتماع هیسرما بین که است آن از حاکی مقاله
 کارکناني توانمندساز وی اجتماع هیسرما يا رابطه وی شناخت ،يساختار عناصر بین همچنین. دارد
                         . دارد وجود یمثبت و دارامعن علی ۀرابط

  يا رابطه، بعد ساختاري، بعد شناختی، بعد يتوانمندساز ،یاجتماع هیسرما :هاکلید واژه
  مقدمه
 ضرورت ان،یمشتر انتظارات شیافزا ،يفناور عیسر شرفتیپ نظر از حاضر عصر یطیمح يها چالش

 انیم نیا در. است کرده وادار خود يبقا تداوم يبرا یراه يجستجو به را ها سازمان، يریپذانعطاف
 ینتر داغ از یکی به و است کرده ظهور شدهشناخته يابزار و بخش نجات عامل عنوانبه يتوانمندساز

 کارکنان توانمندسازي منظوربه. کند نیتضم را سازمان تیموفق تواند یم که گشته مبدل روز مباحث
 موجود مسائل از یکی امروزه زیرا .شود ایجاد سازمان در اجتماعی ۀسرمای که است الزم سازمان در

  anargesian@ut.ac.ir  :پست الکترونیک نویسنده پاسخگو* 
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 سازمانی افراد بین صمیمیت و دوستی همبستگی، روابط، اعتماد، میزان که است این ها سازمان در
 در سازمانی افراد میان در اجتماعی ۀسرمای که است این ةدهند نشان امر این است؛ پایین بسیار
  . برخوردارند پایینی توانمندي از کارکنان نیز آن تبع به و دارد قرار پایینی سطح

نقش  ینتر مهماقتصادي، فیزیکی، و نیروي انسانی  هاي یهسرماتوسعه  ،سنتی مدیریت هاي یدگاهددر 
اقتصادي، فیزیکی و  سرمایۀاجتماعی بیشتر از  سرمایۀ؛ براي توسعه در عصر حاضر به کردند یمرا ایفا 

در . پذیر نیست امکان ها یهسرمااستفاده بهینه از دیگر  ه،ایسرمزیرا بدون این . انسانی نیازمندیم
از این روست . شوند یمتلف  ها یهسرمابه احتمال زیاد سایر  ندارداجتماعی کافی  سرمایۀکه  يا جامعه

محسوب شده و مدیرانی موفق قلمداد  ها سازماناجتماعی محور اصلی مدیریت در  سرمایۀکه موضوع 
لذا، . جتماعی بیشتري نائل گردندا سرمایۀکه بتوانند در ارتباط با جامعه به تولید و توسعه شوند  یم

و جوامع ایفا  ها سازمانفیزیکی و انسانی در  سرمایۀاز  تر مهمنقش بسیار  اجتماعی سرمایۀامروزه 
و  ها انسانو  ها سازمان، ها انسانروابط جمعی و گروهی، انسجام بخش میان  يها شبکهو  کند یم

خود را از دست ی بخشاثر ها یهسرمااجتماعی، سایر  سرمایۀدر غیاب . هستند ها سازمانبا  ها سازمان
توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادي، ناهموار و  يها راهاجتماعی پیمودن  سرمایۀو بدون  دهند یم

 سرمایۀ که است الزم کارکنان توانمندي میزان يارتقا و افزایش براي لذا، .]5[شوند یمدشوار 
  . دهیم افزایش را سازمانی افراد میان در اجتماعی

 ها سازماناجتماعی باال براي  سرمایۀاهمیت کارکنانی با  ،با توجه به مباحث مطرح شده ،بنابراین
اجتماعی کارکنان رابطه  سرمایۀمیزان  افزایشبا  تواند یمبسیار است؛ از این رو باید عواملی را که 

 توانند یماجتماعی خود  يها هیسرمابا شناخت و شناسایی ابعاد  ها سازمان؛ داشته باشد مشخص نمود
اجتماعی  يها هیسرمادرك بهتري از الگوي تعامالت بین فردي و گروهی داشته باشند و با استفاده از 

سازمانی خود را بهتر هدایت نمایند و منابع انسانی خود را نیز براي آینده بهتر  يها نظام توانند یم
  . استشده و کمتر بدان پرداخته  جسته یمکمتر از آن بهره  معموالًتربیت و پرورش نمایند، امري که 

 دانشگاه کارکناني توانمندساز شیافزا بری اجتماع هیسرماد ابعا اثراتی بررس قیتحق نیا هدفا لذ
 زرلیل افزار نرم و يساختار معادالت يساز مدل روش با اتیفرض آزمون. باشد یم تهران قاتیتحق علوم

 ارائه یینها يریگ جهینت و شنهاداتیپ ها، لیتحل بدست آمده جینتا اساس بر و است گرفته صورت
   .شد خواهد
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  مروري بر مبانی نظري
  يساز توانمند

است که در علوم سازمانی بسیار مورد استفاده قرار گرفته است ولی  يا واژهتوانمندسازي در حقیقت، 
مدیریت هنوز واژه سازمان و در ادبیات نظري  رو،از اینت؛ لذا روي تعاریف آن توافقی حاصل نشده اس

   .تولی معناي شفافی از آن در دست نیس رود یمکار صورت بسیار وسیع بهتوانمندسازي به
واگذاري اختیار  ها آن ۀده است، اما فصل مشترك کلیشتعاریف متعددي از توانمندسازي ارائه  با آنکه

 تعریف زیرشدن مفهوم توانمندسازي اشاره به  تر روشنبراي . و مسئولیت بیشتر به کارکنان است
  : سودمند خواهد بود

توانمندسازي شامل اعطاي قدرت، مسئولیت و اختیارات بیشتر به کارکنان و مدیران جهت تصمیم 
  .و کنترل بیشتر بر مشاغلشان است ها یتفعالگیري، انجام برخی 

یکی از . اند شدهبندي متفاوتی دسته ايه یدگاهدسازي کارکنان از  مندعوامل موثر بر تواناما 
نظر عواملی اصلی ب به باور این صاح. است )م.1992( جرچن دیدگاه اسپریتزر معروف هاي یدگاهد

  :از اند ازي عبارتمندسموثر بر توان
  ، عزت نفسدرونی تحصیالت، سابقه کار، جنسیت، نژاد، کانون کنترل: عوامل فردي) 1
گروه، اهمیت گروه، اعتماد درون گروهی، ادراك افراد گروه نسبت به  یاثر بخش: عوامل گروهی) 2

  .تاثیرشان بر مدیران
ابهام در نقش، دسترسی به منابع، حیطه کنترل، دسترسی به اطالعات، حمایت : عوامل سازمانی) 3

  .  اجتماعی سیاسی، جایگاه فرد در سلسله مراتب سازمانی، جو مشارکتی واحد کار
 کار طیمح در يتوانمندساز قانونمند ۀشبک کی ۀتوسع دنبالبه یشناخت کردیرو بر رکزتم با تزریاسپر
 سو کی از که یعامل عنوانبه بلکه ند،یفرا کی جهینت عنوانبه نه يتوانمندساز تزریاسپر مدل در. بود

 ثرؤم یعامل عنوانبه تواند یم گرید طرف از و دارد قرار يفرد و یسازمان و یطیمح عوامل یرتأث تحت
 یسازمان يکارکرد يدارا يتوانمندساز منظر نیا از. شود یم ستهینگر کند، عمل سازمان یاثربخش در

 بر تزریاسپر. دارد را سازمان یاثربخش و ییکارا يارتقا تیقابل جامعه فرهنگ یرتأث تحت که است
 بودن، دار یمعن احساس( یشناخت روان يتوانمندساز بعد چهار رابطه ولتهوس و توماس مدل يمبنا

 را يتوانمندساز با) بودن موثر احساسو  )انتخاب حق( ینییتع خود احساس ،یستگیشا احساس
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 یشناخت يتوانمندساز بر یاجتماع و یسازمان عوامل رابطه یبررس به سپس و نمود آزمون
  :شود یمحال در این قسمت به طور خالصه به تشریح ابعاد این مدل پرداخته . ]24[پرداخت

 باعث افراد در تعیینی خود احساس وجود دریافتندن ریا و دسی؛ )انتخاب حق( تعیینی خود .1 
 باعث آن نبود برعکس شد، خواهد کنترلی خود و سریع واکنش عمل، ابتکار خالقیت، پذیري،انعطاف

 رضایت افزایش انگیزاننده، عامل یک عنوانبه ،تعیینی خود. شد خواهد نفس عزت شدن دار یحهجر
 زا استرس عوامل از برخی بر افراد کنترل امکان انتخاب حق همچنین. داشت خواهد پی در را شغلی

 یک شایستگی حالیکه در. شود یم شغلی استرس کاهش به منجر طریق این از و آورده مهفرا را
 پیش براي انتخاب حق مورد در فردي احساس یک انتخاب حق یا تعیینی خود. است رفتاري مهارت
 و قدمی یشپ در استقالل بیانگر انتخاب حق یا تعیینی خود حقیقت رد .هاست یتفعال تنظیم و قدمی

 انجام براي الزم هاي یتفعال تعیین در شاغل عمل آزادي به همچنین .فرایندهاست و رفتارها استمرار
  .شود یمق اطال شغلی وظایف

 یا اداري ،راهبردي پیامدهاي در نفوذ توانایی فرد آن در کهاست  حدي از عبارت؛ شغل بودن موثر .2
 کنترل کانون با یرتأث عالوه به. است ناتوانی و عجز مقابل نقطه ،یرأثت .ستدارا را خود کار در عملیاتی
 یک درونی کنترل کانون پذیرد یم نفوذ آن از و است ارتباط در شغلی محتواي با یرتأث است، متفاوت
  .است ثابت گوناگون هاي یتوضع در است شخصیتی ویژگی

 اي یفهوظ اهداف تحقق در او عملکرد اندازه چه تا اینکه به نسبت فرد باور از است عبارت بودن مؤثر
 افراد در احساس این نبود که دارند آن از حکایت شده انجام تحقیقات. بود خواهد مؤثر نظر مورد
  .شد خواهد افسردگی و انگیزش کاهش ،ها فرصت شناسایی در ناامیدي باعث

 وجودبه افراد در را احساس این توانمندسازي از ناشی بودن مؤثر احساس که است معتقد  اشفورث
 ها آن دلیل، همینبه دارد، وجود سازمان در شانهاي یدها شنیدن براي شنوایی گوش که آورد یم

 و باشند داشته نقش شان يکار واحد آتی سوي و سمت تعیین در توانند یم که کرد خواهند احساس
   .گذارند نمایش به خود از بهتري عملکرد باید

 براي خود ظرفیت و توانایی به فرد اعتقاد ،نفس کفایت یا شایستگی ؛)شایستگی( نفس کفایت. 3
 انتظار یا و شخصی توانایی عامل، اعتقادات شبیه چیزي شایستگی .است مهارتی کارهاي انجام
  .است عملکرد-تالش
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 که کند یم ترغیب را ها آن افراد نفس کفایت افزایش با انگیزشی ۀساخت یک عنوان به توانمندسازي
. دکنن بسیج خود در را رویدادها در کنترل اعمال براي الزم اقدامات مجموعه و شناختی منابع انگیزه،

 نفس کفایت ،ستها یتموقع تمامی براي خود هايقابلبیت از فرد ارزیابی که نفس به اعتماد خالف رب
 دارد یم بیانا باندور که طور همان. است خاص وظیفه یک انجام براي خود هاي یتقابل از فرد ارزیابی
 انجام براي الزم هاي ییتوانا و ها یتقابل از کنند یم فکر افراد که حدودي از است عبارت نفس کفایت

 کفایت که دارد یم بیان خود نفس کفایت تئوري در باندورا. باشد یم برخوردارند خاص وظیفه یک
  .کند یم ایفا مهمی نقش افراد اي یفهوظ عملکرد موفقیت در که است مهمی انگیزشی عامل نفس

 خود هاي یتقابل به فرد که شود یم آن از مانع پایین نفس کفایت دریافت خود تحقیقات در باندورا
 انجام در فرد عمل ابتکار به منجر باال نفس کفایت برعکس. ببخشد بهبود را ها آن و کرده اعتماد

 نتیجه این به خود مطالعات درس یکاگ .گردید خواهد موانع برابر در مقاومت و زیاد تالش وظایف،
  .شد خواهد چالشی هاي یتموقع برابر در پشتکار و تالش عمل، ابتکار به منجر نفس کفایت که رسید

- آلایده یا استانداردها با ارتباط در که شغلی اهداف ارزش از است عبارت ؛شغل بودن دار معنی. 4

 در .کند تلقی ارزش با دهد یم انجام که اي یفهوظ فرد اینکه عنیی .گیرد یم قضاوت مورد فردي هاي
 و ها ارزش و اعتقادات و طرف یک از شغل و نقش الزامات بین تطابق شامل بودن دارمعنی واقع

 اهدافی براي تالش به تمایل افراد سازمانی اجبارهاي گرفتن نظر در بدون. است دیگر طرف از رفتارها
 که کنند کار کسانی با دهند یم ترجیح کارکنان واقع در. باشد مفهوم داراي ها آن براي که دارند
 هاي یتحما به نسبت افراد خاطر اطمینان دلیل به امر این. باشند داشته ها آن با مشابهی يها ارزش

 مواجه معنیبی اهداف با زین زیردستان که وقتی. گیرد یم صورت شانیارزش سیستم از اجتماعی
  ].24[نمایند یم خود بینانهکوته منافع از دفاع به شروع شوند یم

 یاجتماع ۀیسرما

 و مدیریت در تازگی به و اقتصاد ،شناسی جامعه در امروزه که است نوینی مفاهیم از اجتماعی سرمایۀ
 میان ارتباطات پیوندها، به مفهوم این .است قرارگرفته استفاده مورد يا گسترده صورتبه سازمان
 موجب متقابل اعتماد و هنجارها خلق با که دارد اشاره ارزش با منبع عنوانبه شبکه یک اعضاي
 در انسانی و فیزیکی سرمایۀ از تر مهم بسیار نقشی امروزه سرمایه این .شود یم اعضا اهداف تحقق

 ،ها انسان میان بخش انسجام گروهی و جمعی روابط يها شبکه و ،کند یم ایفا جوامع و ها سازمان
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 تیمسئول احساس دری مهم اریبس نقش و باشد یم ها سازمان با ها سازمان و ها سازمان با ها انسان
 آنچه خصوصبه انباشته، ثروت به سرمایه اصطالح واقع، در. کند یم فایا جوامع در ها سازمانی اجتماع

 یا و فرد یک به متعلق پول موجودي سرمایه .دشو می اطالق رود می کاربه بیشتر ثروت تولید براي
د شو گذاري سرمایه آن، استهالك قصد به نه و درآمد کسب براي است ممکن که است سسهؤم

 به دیگر اضافی منابع یا درآمد ایجاد جهت تواند یم شخص که منبعی یا مولد، است ثروتی سرمایه
 تا کند می کمک ما به اجتماعی سرمایۀ در» اجتماعی« کلمه شناسیریشه نیهمچن]. 26[برد کار

 از یکی» اجتماعی« کلمۀ. شود درك بهتر سرمایه انواع سایر با آن تفاوت و اجتماعی سرمایۀ معنی
 ها، بیماري انرژي، مانند متنوعی چیزهاي به که است انگلیسی زبان صفات ترین کلی و ترین گسترده

“ Socius” التین کلمۀ از که. است جامعه ۀکلم صفت، این سما .کند یم اشاره آن مانند و بازاریابی،
 کلمۀ اساساً که دهد می نشان یابی ریشه چنین. است شده مشتق» رفیق یا دوست« معنايبه
 یکپارچگی همکاري، شخصی، دلبستگی از حاکی و است، شده ناشی دوستی ةپدید از» اجتماعی«

 مسائل و ابعاد و اجتماعی سرمایۀ تعاریف در اما. است مشترك منفعت احساس و متقابل احترام
 و گسترده نظري هاي ینهزم این کلی طوربه اما ندارد، وجود چندانی همگونی و توافق آن پیرامون

 یک هر هم هنوز که گرفت نظر در اجتماعی سرمایۀ نظري هاي یشهر عنوانبه توان یم را کلی
 دارد، وجود فکري جریانات هانحله این از یک هر در که هاییسوگیري به توجه با دارد، طرفدارانی

 ازی اجتماع هیسرما ازی فیتعار به است الزم ابتدا در نرو،یا از؛ لذا بود خواهد متفاوت نیز تعاریف
  :میبپرداز نظران صاحب از چندی تن دگاهید

 انجام با را ها آن یدو با نیستند طبیعی موهبتی اجتماعی يها شبکه بوردیو، نظر از :بوردي پیر
 سرمایۀ وي. آورد پدید منابعو  ها یهسرما دیگر به یابی دست براي هدفمندو  منطقی يها کنش

  :دارد بنیادي شکل سه او نظر از سرمایه. داند یم سرمایه اشکال از یکی را اجتماعی
  .شود نهادینه مالکیت حقوق شکل به تواند یو م است پول به شدن تبدیل قابل که اقتصادي سرمایۀ
 کیفیات شکلبهو  شود یم تبدیل اقتصادي سرمایۀ به شرایط از برخی تحت که فرهنگی سرمایۀ

 تبدیل اقتصادي سرمایۀ به شرایط از برخی تحت که اجتماعی سرمایۀ .گردد یم نهادینه آموزشی
  .گردد یم
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 اقتصادي سرمایۀ به اشکال همه نهایی تقلیل بر و سرمایه مختلف اشکال پذیريتبدیل براي بوردیو
 کنشگران ترتیب، این به. است شده انباشته انسانی کار اقتصادي سرمایۀ او، نظر از. کند یم تاکید

 نحو همینبهو  یابند دست فرهنگی یا اقتصادي سرمایۀ به اجتماعی سرمایۀ از استفاده با توانند یم
و  اقتصادي منابع در هوشمندانه هاي يگذارهسرمای باید نیز اجتماعی سرمایۀ به دستیابی براي

  ].8[دهند انجام یفرهنگ
 بوده مولد آن اشکال دیگر مانند که است سرمایه از نوعی اجتماعی سرمایۀ کلمن نظر از :کلمن جیمز

 زعمبه. سازد یم فراهم ،باشند یم نیافتنی دست آن نبود در که را معینی اهداف به یابی دست و امکان
 که اهدافی یابد، کاهش معینی اهداف به دستیابی هاي ینههز تا شود یم سبب اجتماعی سرمایۀ وي،
]. 12[شود یم پذیرامکان زیاد هاي ینههز صرف با تنها ها آن به دستیابی اجتماعی سرمایۀ نبود در

 و ها ارزش هنجارها، ازی نیمع ۀمجموع که یابیم یم دری اجتماع هیسرما فیتعار به توجه با حال
 افراد نیب دري همکار و تعاون هیروحي ریگشکل باعث جوامع و ها سازمان در افراد نیب تعامالت

 و کار اتیاخالق و ها ارزش به بودن بندیپا کارها، بهتر انجام جهت در خود هنوببه نیا شود و یم
ی اصل هیفرض؛ لذا شود واقع مؤثر تواند یم جامعه افراد قبال در کردن تیمسئول احساس نیهمچن

  :شود یم نیتدو لیذ شکل به قیتحق
  مثبت اثرت قایتحق علوم دانشگاه کارکناني توانمندسازش یافزا دری اجتماع ۀیسرما: یاصل ۀیفرض
  .دارد

  یاجتماع ۀیسرما ابعاد
 ینتر معروف ازی کی اما اند کرده میتقسی مختلف ابعاد به رای اجتماع ۀیسرما مختلف نظران صاحب

 نیا از قیتحق نیا در محققان که باشد یم گوشال و تیناهاپ به مربوط نهیزم نیا در ها يبند میتقس
 میتقس يا رابطه و یشناخت ،يساختار بعد سه بهی اجتماع ۀیسرما ،؛ لذااند کرده استفادهي بند میتقس

  ].21[شود یم
   1يساختار عنصر -1

 چه به شمای عنی دارد افراد نیب يها تماسی کلي الگو به اشارهی اجتماع هیسرماي ساختار عنصر
 نیب يا شبکه روابط از اند عبارت عنصر نیا يها جنبه ینتر مهم]. 10[دیداری دسترس چگونه وی کسان
 .مناسب سازمان و يا شبکهي کربندیپ ،افراد
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 امکان يا شبکه روابط که است نیای اجتماع ۀیسرماي تئوری اصل شنهادیپ :يا شبکه روابط  - الف
ی اطالعات يها کانال کننده جادیا ،یاجتماع روابط. سازند یم فراهم را) دانش مثل( منابع بهی دسترس
  .دهند یم کاهش را اطالعاتي گردآوري برا ازین موردي گذارهیسرما و زمان زانیم که هستند

  : يا شبکه روابط بیترک و شکل  -ب
 بر تواند یم که دهد یم شکل رای اجتماع هیسرما مهم جنبه کی يا شبکه روابطی کلي کربندیپ 

 مراتبسلسله و وندیپ تراکم،: شبکه ساختاری ژگیو سه ،مثالي برا .دبگذار یرتأثي فکر هیسرما توسعه
 سهولت وي ریپذ انعطاف باعث شبکه ياعضای دسترس تیقابل ای تماس زانیم بر ریتاث قیطر ازی همگ

 يها تماس تعداد با ،پراکنده شبکه کند یم بحث) م.1992( 2برت مثالي برا. شوند یم اطالعات تبادل
 کننده فراهم که جهت نیا از متراکم، شبکه .تاسي شتریبی اطالعاتي ایمزا کنندهفراهم کم، اریبس

 3هانسن نیچن هم .تاس ناکارا يا شبکه است، پراکنده شبکه نهیهز همان با کمتر متنوع اطالعات
  .شوند یم دانش انتقال مانع فیضعي وندهایپ که است بردهی پ) م.1999(
 کی در اعتماد و هنجارها ،وندهایپ و روابط جمله از، شده جادیای اجتماع هیسرما: مناسب سازمان  -ج

 و ،شود داده انتقالي گریدی اجتماع طیمح بهی اجتماع طیمح کی از تواند یم اغلب ،خاص طیمح
 کی توانند یم مناسبی اجتماع يها سازمان. گذارد یرتأثی اجتماع تبادلي الگوها بر بیترت نیبد

 ابعاد قیطر از؛ و کنند فراهم را دانش و اطالعات جمله از منابعشان و افراد بهی دسترس بالقوه شبکه
. کنند نیتضم تبادلي برا را تیقابل و زشیانگ است ممکنی اجتماع هیسرما يا رابطه وی شناخت

 چگونه دهد یم نشان قیتحق. شوند تبادل نیا مانع است ممکن نیچن هم ها سازمان نیا ،کنیل
 گریهمد از ساختن، هماهنگ جايبه رای سازمان يها گروه است ممکنی سازماني جار هاي یتفعال
  .سازند محدود را ها آن ،يفکر هیسرما جادیا وي ریادگی به ساختنر قاد جايبه ای سازند، جدا
 بعد این که معنا بدین. شود می یافت ها سازمان در کهدر نظر دارد  را روابطی کلی الگوي بعد این لذا

 رابطه در بعد این]. 7[کنند یم برقرار سازمان در یکدیگر با افراد کهرا در بر می گیرد   ارتباطی میزان
 در شفافیت ،عملکردشان بر رهبران و مدیران پاسخگویی نظیر مدیریتی فرآیندهاي و ساختارها با

 ندهایفرآ و ساختارها نیا که است، گروهی کار اساس بر اقدام و گیريتصمیم تنوع گیري،تصمیم
اعتماد بیشتر مدیران به  موجب و آورده فراهم را ها سازمان کارکنان و رانیمدیی پاسخگو موجبات
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 هیفرض ،؛ لذاگردد یمتوانمندسازي کارکنان  تینها درو تفویض اختیار بیشتر کارکنان و  کارکنان
  :شود یم نیتدو لیذ شکل به قیتحق اولی فرع

  .دارد مثبت اثر کارکناني سازتوانمند شیافزا دري ساختار عنصر: اولی فرع هیفرض 
  4یشناخت عنصر  -  2

 شبکهي اعضاي برا را ها ارزش و اهداف ازی مشترک نشیب ،مشترك زبان از استفاده بای شناخت بعد
 وی سازمان سطح در. نماید یم فراهم رای اجتماع نظام در آنان نهیبه تیفعال مقدمه و نموده فراهم

 و افکار نمودن کینزد و اعضا انیم در مشترك نشیب جادیا ،بزرگ يها سازمان در مخصوصاً
  ]. 1[شود یم محسوبی شناخت بعد توسعهي برا ییها روش گریهمد به آنان هاي یدگاهد

 و رهایتفس و رهایتعب ،مظاهر کننده فراهم که داردی منابع به اشارهی اجتماع هیسرمای شناخت عنصر
 و زبان ازاند  عبارت بعد نیا يها جنبه ینتر مهم]. 11[است ها گروه انیمر د مشتركی معان هاي نظام
  .مشترك اتیحکا و مشتركي کدها
 ریثأت دانش تبادل و بیترک طیشرا بر مشترك زبانی مختلف لیدالبه: مشتركي کدها و زبان  - الف

 که استي ابزار که چرا دارد،ی اجتماع روابط دری مهم و میمستق کارکرد زبان ،نکهیا اول .دگذار یم
 و ،پرسند یم سؤال گریکدی از ،کنند یم مبادله را اطالعات ،کنند یم بحث گریکدی با افراد آن قیطر از
 نیچن هم کدها .دگذار یم یرتأث ادراکاتمان بر زبان ،نکهیا دوم. دهند یم انجامي تجار امور جامعه در
 مشترك زبان ، نکهیا سوم. کنند یم فراهم طیمح از رمانیتفس و مشاهدهي برا مرجع چارچوب کی

  .دهد یم شیافزا را اطالعات بیترک تیقابل
 ها اسطوره معتقدند زین محققان ، مشتركي کدها و زبان بر عالوه :مشترك هاي یتروا و اتیحکا  -ب
 يها مجموعهي نگهدار و تبادل جاد،یاي برا اجتماعات دري قدرتمندي ابزارها ها استعاره و ها داستان ،

 نیب در را پنهان تجربه تبادل اتیحکا چگونه دهد یم نشان) م.1990( 5آر. کنند یم فراهمی معانی غن
 انتقال و خلق باعثی اجتماع کی در مشترك هاي یتحکا ظهور ن،یبنابرا. کند یم لیتسه متخصصان

 پنهان صورتبه عموماً که دانش، مختلف اشکال بیترک و شده دادهایرو ازي دیجدي رهایتفس
  .کند یم لیتسه را هستند،

 درك یا دیدگاه، یک در اجتماعی، شبکه یک درون کارکنان اشتراك میزان برگیرنده در بعد این لذا،
 سازمان، یک در افراد میان ارتباطات ماهیت به ارتباطاتی بعد مانند و است؛ آنان میان مشترك
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 باعثی اجتماع شبکه کی درون کارکنان اشتراك زانیم رینظ موارد نیهم قیطر از و ]7[پردازد می
نسبت به شغل خود احساس هویت و معناداري نمایند و از این طریق  ها سازمان در افراد که شود یم

  :شود یم نیتدو لیذ شکل به قیتحق دومی فرع هیفرض بیترت نیبد. افزوده شود ها آنبر توانمندي 
  .دارد مثبت اثر کارکناني ساز توانمند شیافزا دری شناخت عنصر: دومی فرع هیفرض

  6يا رابطه عنصر  -3

 خاطربه گریکدی با افراد که استی شخص روابطی نوع کننده فیتوصی اجتماع هیسرما يا رابطه عنصر
: از نداعبارتی اجتماع هیسرما از بعد نیا يها جنبه ینتر مهم. کنند یم برقرار شانتعامالت سابقه

  ].21[تیهو و انتظارات و الزامات هنجارها، اعتماد،
 که 7)شوندهاعتماد( اعتماد گرید طرف مورد دري دیعقاي کسری از ستا عبارت اعتماد: اعتماد - الف

- اعتماد خودي برای مثبت عواقب شونده اعتماد اقدامات که کند فرض 8کنندهاعتماد شود یم باعث

 فیتعار از خودی بررس در) م.2005( 9هارتوگ و تسیدا که طور همان .]19و15[داشت خواهد کننده
- به اعتماد: از نداعبارت که باشد داشتهی متفاوت اشکال تواند یم اعتماد گرفتند جهینت اعتماد متعدد

  ).عمل(اقدام کی عنوانبه اعتماد و میتصم کی عنوانبه اعتماد اعتقاد، کی عنوان
 لیتما افراد دارند، وجودیی باال سطح در اعتماد بری مبتن روابط کهیی جا در دهد یم نشان قاتیتحق 
 اعتماد دارد یم اظهار) م.1996( 10سزتالیم. دارند همکارانه تعامل وی اجتماع تبادلي براي ادیز

 تواند یم اعتماد کند یم مطرح نیهمچن) م.2001( 11سیبنت. است گفتمان و ارتباطات کنندهینتأم
 جادیاي برا افراد نیب اعتماد تیاهم بر زین) م.1995( 12سوتیبو. کند لیتسه راي فکر هیسرما جادیا

  . دارد يادیز دیکأت نانیاطم عدم و ابهام طیشرا در دانش
 کهی اجتماع ۀشبک است، 13»اعتماد ۀ شبک« مفهوم اجتماعی، سرمایۀ تبیین در مفید مفاهیم از یکی 

 هاي ارزش و هنجارها اطالعات، از یکدیگر؛ به متقابل اعتماد اساس بر افراد که است مطلب این بیانگر
 تسهیل در زیادي نقشمتقابل  اعتماد رو این از. کنند می استفاده خود بین تبادالت در یکسانی

 یک افراد بین تواند می اعتماد ۀشبک. دارد تبادالت گونهاین به مربوط هاي هزینه کاهش و فرآیندها
 است 14»اعتماد شعاع« گرید مفید مفهوم. آید وجودمتفاوت به هاي سازمان و ها گروه بین یا و گروه

 کلی طوربه. است گروه یک اعضاي متقابل اعتماد و همکاري دایره گستردگی میزان معنايبه که
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 بیشتر اعتماد شعاع این چه هر و اعتمادند شعاع از خاصی میزان داراي اجتماعی هاي گروه تمامی
  ].3[داشت خواهد بیشتري اجتماعی سرمایۀ نظر مورد گروه باشد

 فیتعر اعتقاد عنوانبه اعتماد مفهوم چارچوب در را اعتماد مختلف ابعاد سندگانینو ازي اریبس
 .]13[دارندی مختلف يها عنوان اما باشند یم کسانی يا گسترده طوربه ابعاد نیا ازي اریبس. کنند یم
 از خود فیتعر در) م.1995( همکارانش و ریما که دهیم یم قرار توجه مورد را بعد سه نجایا در ما

 ،یگروه يها مهارت به  15تیقابل.  انسجام - ج وی خواهکین -ب تیقابل -الف:  اند کرده ارائه اعتماد
 اطالق باشد داشته یرتأث خاص طهیح کی بر سازد یم قادر را گروه کی که هایی یژگیو و ها یستگیشا
ي برای خوب کار خواهد یم که است معتقد شوندهاعتماد که استي حد 16یخواه کین.  شود یم

 17انسجام. بردارد در اعتمادکنندهي برا کهی شخص منفعت زهیانگ ازي جدا دهد، انجام کنندهاعتماد
 که باشد یمی اصولي کسری طرفدار اعتمادشونده نکهیا بری مبن باشد یم اعتمادکننده ادراك شامل

  ].5[داند یم قبول قابل را هاآن اعتمادکننده
. آورند به وجودي فکر هیسرما جادیاي براي قو اي یهپا توانند یمي همکاري هنجارها :هنجارها  -ب
 عنوانبه رای میت کار و صداقتی اجتماعي هنجارها تیاهم) م.1995( 18استارباك مثال،ي برا
 در ها آن تیاهم کهی تعاملي هنجارها. شود یم ادآوری محور دانش يها شرکتي دیکل هاي یژگیو
 هیروح تنوع، به پاسخ وي گذارارزش به لیتما: از عبارتند اند شده داده نشاني فکر هیسرما جادیا

  .شکست تحمل وي انتقاد
. است ندهیآر دی تیفعال انجامي برا فهیوظ ای تعهد کی دهندهنشان الزامات: انتظارات و الزامات -ج

 جادیا انتظارات عنوانبه را آن و سازد یم زیمتما شدهی عمومي هنجارها از را الزامات) م.1990(کلمن
ي فکر هیسرما جادیا نهیزم در گوشال و تیناهاپ. گیرد یم نظر در خاصی شخص روابط درون در شده

 و تبادلي برا ها گروه و افراد زشیانگ وی دسترس بر احتماالً انتظارات و الزامات که دارند یم اظهار
  . گذارند یم یرتأث دانش بیترک

 عضو گر،ید افراد ازی گروه ای فرد با کنند یم احساس افراد آن در که استي ندیفرآ تیهو :تیهو  -د
 کی با کردني همانند احساس که اند یافتهدر) م.1996( 19همکارانش و کرامر. هستند واحد گروه کی

 احتمال بیترت نیبد و دهد یم شیافزا رای جمع جینتا و ندهایفرآ دربارهی نگران ، جمع ای گروه
 دهند یم نشان شانیقتحق در) م.1996( 20ونکیب وی سکیلو. یابد یم شیافزا اطالعات تبادل فرصت
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 بلکه دهد، شیافزا را اطالعات تبادل يها فرصت است ممکن تنها نه ریچشمگی گروه تیهو که
 ها گروه کهیی جا مقابل در. دهد شیافزا اعضا نیب راي همکاری واقعی فراوان است ممکن نیهمچن

 اطالعات، میتسه برابر در را يا عمده موانع است ممکن. هستند هم ریمغا و زیمتما هاي یتهوي دارا
 را سازمان یک در روابط ماهیت بعد این نکهیا به توجه با حال .آورند وجودبه دانش جادیا وي ریادگی

 سازمان، یک در کارکنان آیا که گردد می متمرکز امر این بر ساختاري بعد که حالی در گیرد، می بر در
- به( گردد می متمرکز ارتباطات این کیفیت و ماهیت بر يا رابطه بعد خیر، یا هستند ارتباط در هم با

   ]7[)خیر؟ یا شود می مشخص آن مانند و عشق صمیمیت، اعتماد، وسیلهبه روابط این آیا مثال، طور
که اعتماد مدیران دانشگاه نسبت به کارکنان افزایش  شود یماجتماعی باعث  ۀدر واقع، این بعد سرمای

. را توانمند سازند هاآندانشگاه مشارکت داده و  هايریزي و تصمیمرا در فرآیندهاي برنامه هاآنیافته و 
  :شود یم يبند صورت لیذ شکلبه قیتحق سومی فرع ۀیفرض لذا

  .دارد مثبت اثر کارکناني توانمندساز شیافزا در يا رابطه عنصر: سومی فرع ۀیفرض
  قیتحقي نظر چارچوب

 میان روابط و نظر مورد متغیرهاي که است استوار مفهومی چارچوب یک بر تحقیق مطالعات تمام
 نقشه نظري، چارچوب همچون دیگري عناوین با که مفهومی چارچوب این. سازد می مشخص را ها آن

 بین روابط درباره آن اساسر ب پژوهشگر که است الگویی شود، می شناخته تحلیلی ابزارو  ذهنی
 تواند می نظریه این. کند می پردازينظریه اند، شده داده تشخیص مهم ،مسئله یجادا در که عواملی
  .باشد گرفته تأنش قبلی تحقیقات نتایج از منطقی طوربه و نباشد پژوهشگر سخن ضرورتاً

  
  
  
  

  
  قمدل مفهومی تحقی -1نمودار شماره 

 یشناخت بعد

 يساختار بعد

 يارابطه بعد

 هیسرما
 یاجتماع

  احساس
 يدارامعن 

 احساس
 یستگیشا

 انتخاب حق

   احساس
 ندبو ثرؤم

  

 يتوانمندساز
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  قیتحق روش
) غیرآزمایشی(وصیفی تحقیقات نوع از ها داده گردآوري ةنحو حیث از و کاربردي هدف حیث از حاضر تحقیق

 روش. است علی نوع از تحقیق متغیرهاي بین ارتباط حیث از و آید یم شماربه میدانی مطالعات شاخه از و
  . باشد یم نتایج تعمیم قابلیت آن مزایاي ینتر مهم از که بوده پیمایشی صورتبه تحقیق انجام
 متغیر عنوانبه) ساختاري بعد و شناختی بعد ،يا رابطه بعد(اجتماعی سرمایۀ: تحقیق یرهايمتغ

 .اند شده گرفته نظر در وابسته متغیر عنوانبهي سازتوانمند و مستقل

. است) مرد و زن(  تهران قاتیتحق علوم دانشگاه کارکنان شامل آماري ۀنمون: آماري نمونه و جامعه
 حدود مورگان جدول اساسر ب آماري نمونه حجم. است گرفته صورت تصادفی روش به گیرينمونه

 پرسشنامه نمونه حجم از بیشتر درصد 25 محققین تجربیات اساس بر. است شده برآورد نفر 190
% 2/33نفر220 میان از. است آمده دستهب کامل پرسشنامه 220 نهایت در تا است شده پخش

 و سال، 49 تا 40 بین) نفر42% (1/19 سال، 39 تا 30 بین) نفر 88% (40 سال، 30 زیر) نفر73(
  .اند بوده زن) نفر60% (3/27و مرد)نفر160% ( 2/72. داشتند سن سال 50 باالي) نفر %17 (7/7
 بدین. است بوده پرسشنامه ها داده گردآوري اصلی ابزار: آنیی ایپا ویی روا و  ها دادهي گردآور ابزار 

 متغیرهاي براي مقیاسی ،16 نسخه SPSS افزار نرم با و اکتشافی عاملی تحلیل کمکبه منظور
 شرایط با آن سازيبومی و ها یاسمق همه طراحی در. شد طراحیي ساز توانمند و اجتماعی سرمایۀ
 عملبه الزم دقت پرسشنامه تسؤاال طراحی در. است شده استفاده استاندارد هاي یاسمق از کشور

ناهاپیت و  اجتماعی سرمایۀ ۀاولی ۀپرسشنام. باشند برخوردار کافی وضوح و سادگی از تسؤاال تا آمد
 براي سؤال 14 و شد حذف کم عاملی بار علتبه سؤال 6 که بود سؤال 20 از مرکب )م.1998(گوشال 
 در و. بود الؤس 12 گیرنده بر در نیزي سازتوانمند ۀپرسشنام. شد طراحی اجتماعی سرمایۀ متغیر

 بسیار معنايبه 5 تا مخالفم بسیار معنايبه 1 از لیکرت اي ینهگز پنج طیف اساس بر سؤال26 کل
 مربوط ها سؤال دربرگیرنده 1 جدول. است آمده 2 و 1 جداول در سئواالت همه. بود شده تنظیم موافقم

 اجتماعی سرمایۀ بعد 3 براي سؤال 14 تعداد جمعاً مذکور نامهپرسش در. است اجتماعی سرمایۀ ابعاد به
 يا رابطه بعد 3 ها سؤال این. باشند یم سؤال چندین داراي ابعاد این از یک هر که طوريبه شده طراحی

  .سنجند یم را) 14 الی 11 ها سؤال( ساختاري بعد و) 10 الی 8 ها سؤال( شناختی بعد ،)7 الی 1 ها سؤال(
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  ) گیري اندازه مدل(ي دییتأی عامل لیتحل جینتا وی اکتشافی عامل لیتحل از آمده بدست  ابعاد  –1 جدول
  یتماعجا هیسرما

  tارزش  ضریب استاندارد سؤال حاصله هايعامل شماره
 گـران ید بـه  کردن کمک با که ستا نیا من اعتقاد يا رابطه 1

 .کنم یم کمک خودمبه قتیحق در
82/0 90/14 

 خودی شخص منافع بر را سازمان منافع اوقات اکثر يا رابطه 2
 .دهم یم حیترج

95/0 76/18 

 تیموفق وی ابیکام به من سازمان که دارم نانیاطم يا رابطه 3
 .دهند یم تیاهم من

56/0 83/9 

 51/16 91/0 . کنم یم استقبال باز آغوش با گرانید انتقاد از يا رابطه 4
 نسـبت  و بوده آشنا سازمان اهداف با کارکنان اکثر يا رابطه 5

 .باشند یم وفادار آن به
51/0 46/8 

6  
 

 يا رابطه
 

 در مشـترك  خانواده کی عضو که کنم یم احساس
 .هستم سازمان

79/0  
 

19/13  
 

7  
  

ـ  عنـوان بـه  سـازمان  نیا درباره دوستانم با من  يا رابطه  کی
  .کنم یم صحبت خوب يکار طیمح

90/0  28/16  

ــا ارزش و اهــداف شــرکت، در یشناخت 8 ــان نیبــی مشــترک يه  و کارکن
 .دارد وجود رانیمد

90/0 25/16 

ـ نبا و دیبا و هنجارها یشناخت 9 ـترک ي دهای ـامالت  دری مش ـان  تع  و کارکن
 دارد وجود سازمان رانیمد

79/0 54/13 

ـترک ی معان و زبان یشناخت 10 ـامالت  دری مش ـا  و تع ـان ي گفتگوه  و کارکن
 .است جیرا سازمان رانیمد

71/0 53/11 

 حــد در ســازماني اعضــا انیــمي کــار ارتباطــات يساختار 11
 .استی مطلوب

79/0 20/13 

 مختلـف  يهـا  بخـش  در هـا  پروژه کردن هماهنگ يساختار 12
 .است آسان سازمان

66/0 32/11 

 تا سازمان رانیمد و همکاران با مالقات ای یدسترس يساختار 13
 .است آساني ادیز حد

86/0 37/14 

 76/8 59/0 .دارم عملي آزادي  ادیز حد تا خود کار انجام در يساختار 14

=  257/112= df           61=   RMSE          067/0=  GFI           93/0  =AGFI           90/0 
  

اقتباس ) م.1995(از مدل اسپریتزر  که است يتوانمندساز پرسشنامه به مربوط ها سؤال دربرگیرنده 2جدول
صورت گرفت که نتایج آن در جدول  ییديتأعامل مدل مذکور تحلیل عاملی  چهاربا توجه به  و است شده
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 ها سؤال( حق انتخاب بعد ،)17 الی 15 ها سؤال( بودن مؤثر بعد 4 ها سؤال این .منعکس شده است 2شماره 
  .سنجند یم را) 26 الی 24 ها سؤال( شایستگی بعد و) 23 الی 21 ها سؤال( داريمعنی بعد، )20 الی 18

  ي سازتوانمند) گیري اندازه مدل(يدییتأی عامل لیتحل جینتا  –2 جدول

 شماره
  هايعامل

 آمده دستبه
 سؤال

ضریب 
 استاندارد

 tارزش 

گیـري  چشـم  یرتأثافتد، اتفاق می ام يکاربر آنچه در واحد  بودن مؤثر 15
  .دارم

58/0 51/5 

 81/5 59/0 .افتد، کنترل زیادي دارماتفاق می ام يکاربر آنچه در واحد  بودن مؤثر 16
17  
18 

 بودن مؤثر
 حق انتخاب

 .گیري دارمافتد، نفوذ چشماتفاق می ام يکاربر آنچه در واحد 
، در مـورد چگـونگی انجـام دادن کـارم     گیريبراي تصمیم

 . عمل زیادي دارم يآزاد

51/0  
49/0 

25/5  
75/3 

 72/3 49/0 .در مورد چگونگی انجام دادن کارم تصمیم بگیرم توانم یم حق انتخاب 19
ــراي اســتقالل و آزادي در مــورد   حق انتخاب 20 ــوجهی ب ــل ت فرصــت قاب

 .چگونگی انجام کارم دارم
73/0 67/6 

 47/6 60/0 . دهم برایم بسیار مهم استکاري که انجام می معنی داري 21

22  
23  
24  
25  
26 

 داريمعنی
 داريمعنی

 شایستگی
 شایستگی
 شایستگی

  .معنادار هستند کامالًام برایم کاري هاي یتفعال
  .است) بااهمیت(دهم براي من بامعنا کاري که انجام می

  . براي انجام کار اطمینان دارم هایم یتقابلو  ها ییتوانابه 
  .براي انجام دادن موفقیت آمیز کار اطمینان دارم هایم یتقابلبه 
 يهـا  مهـارت یا . مورد نیاز شغلم تسلط دارم يها مهارتبه 

  .مورد نیاز شغلم را دارم

58/0  
48/0  
57/0  
56/0  
66/0 

32/6  
5/52  

75/3  
76/4  
43/5 

=  209/108= df           46=   RMSE          051/0=  GFI           92/0=  AGFI            90/0 
  

. شد گردآوري و توزیع آماري جامعه در پرسشنامه 30 تعداد پرسشنامه، پایایی تعیین منظوربه
 مقیاس کرونباخ آلفاي ضریب و 783/0 سؤال 14 با اجتماعی سرمایۀ مقیاس کرونباخ آلفاي ضریب

 سؤال 7 با يا رابطه بعد مقیاس کرونباخ آلفاي ضریب. است بوده 723/0 سؤال 12 باي  توانمندساز
 ضریب. باشد یم 789/0  سؤال 3 با شناختی بعد مقیاس کرونباخ آلفاي ضریب. باشد یم 875/0
  .باشد یم 642/0 سؤال 4 با ساختاري بعد مقیاس کرونباخ آلفاي

 براي. شد استفاده عاملی اعتبار از هم و محتوا اعتبار از هم سؤاالت روایی آزمون جهت همچنین
 خبره کارشناسان و دانشگاهی اساتید متخصصان، نظرات از پرسشنامه محتواي اعتبار سنجش
 الزم اصالحات شده، یاد افراد نظرات کسب و مختلف يها مصاحبه انجام با مرحله این در. شد استفاده
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 محققین نظر مورد خصیصه همان پرسشنامه که گردید حاصل اطمینان ترتیب بدین و آمده عملبه
  .سنجد یم را

 آزمون از ابتدا فرضیات، آزمون منظوربه:  تحقیق هاي یافته و ها داده تحلیل و تجزیه يها روش
 بین همبستگی سنجش جهت ،SPSS 16 افزار نرم از استفاده با اسپیرمن يا رتبه همبستگی

 همبستگی آزمون از متغیرها بین آن، میزان نیز و ارتباط وجود بررسی منظوربه. شد استفاده متغیرها
 استفاده اسپیرمن همبستگی از هستند کیفی متغیرها تحقیق این در اینکه دلیلبه. شود می استفاده

 دار معنی% 99 سطح در همگی و است گردیده منعکس 3 شماره جدول در آن نتایج که است شده
  .هستند

 تحقیق یرهايمتغ میان اسپیرمن همبستگی ضرایب -3 شماره جدول
   بعد

 ساختاري
   بعد

 شناختی
  بعد

 ايرابطه 
 سرمایۀ يتوانمندساز

 اجتماعی
 

 اجتماعی سرمایۀ 1    
 يتوانمندساز 530/0 1   
 ايرابطه بعد 877/0 465/0 1  
 شناختی بعد 611/0 404/0 525/0 1 
 ساختاري بعد 755/0 416/0 473/0 157/0 1

  

 ساختاري معادالت سازي مدل از بودند، شده ذکر فرضیات در که علی رابطه سنجش منظوربه
 روي ،تریشپ که است تأییدي عاملی تحلیل نهایی قدم اینکه بر عالوه کار این. شود یم استفاده

 مفهومی مدل اعتبار مدل، برازش يها شاخص طریق از گرفت، انجام تحقیق سنجش هاي یاسمق
 و اعتبار ،شود یم مشاهده 3 و 2 شماره نمودار در که طور همان. دهد یم نشان نیز را شده پیشنهاد
 به دو کاي نسبت و RMSEAمقدار دو، کاي مقدار که چرا ،شود یم تأیید ها مدل مناسب برازندگی

 ها مدل همه در  AGFA و  GFI مقدار نیز و بوده  3 از تر کم ها مدل همه در آزادي درجه
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  .باشند یم دار معنی%  95 اطمینان سطح در نیز t مقادیر کلیه. است درصد 90 باالي
 

  )ضرایب استاندارد شده(معادالت ساختاري يساز مدل -2 نمودار شماره

  
  )داريمعنی(معادالت ساختاري يساز مدل -3نمودار شماره 

  

 معادالت مدل در آمده دستهب پارامترهاي و ضرایب معناداريو  3و 2 شماره نمودار که طور همان
ي توانمندساز بری اجتماع هیسرما اثر دهد،می نشاني توانمندساز وی اجتماع هیسرما ساختاري
 علی رابطه ییدأت از حاکی مدل هاي یافته یعنی است؛ دارمعنی تهران قاتیتحق علوم دانشگاه کارکنان

 ییدأت تحقیق اصلی فرضیۀ بنابراین). 16/7(داردي توانمندساز وی اجتماع هیسرما میان مثبتی
 براي ساختاري معادالت مدل از استفاده با علی تحلیل هاي یافته 4 شماره جدول همچنین. شود یم
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 اعداد نیز و استاندارد ضرایب شامل جدول این. دهد یم نشان را تحقیق فرعی وی اصل فرضیات آزمون
 معادالت مدل هاي یافته به توجه با تحقیق فرعی فرضیات آزمون مورد در یعنی ؛باشد یم معناداري

 شود یم ییدأت يتوانمندساز باي ساختار وی شناخت ،يا رابطه ابعاد میان مثبت و علی رابطه ساختاري،
27/9 و50/8و24/11(   .شوند یم ییدأت زین قیتحق سوم دوم، اول، فرعی فرضیات بنابراین).  
 

  تحقیق فرضیات آزمون در ساختاري معادالت مدل از حاصل هاي یافته - 4 شماره جدول

 

  گیرينتیجه
ند تا براي رسیدن به اهداف سازمانی و ا زیادي در تالش يها سازماندر جهان پر شتاب امروز، 

مختلف بهره ببرند و مزیت رقابتی جدیدي کسب  يها وهیشتداوم حیات خود از الگوها و و اقتصادي 
در . سریع محیطی در امان بمانند يها یدگرگوننمایند تا از سقوط و واژگونی و خطرات ناشی از 

نقش را  نیتر مهمي، فیزیکی، و نیروي انسانی اقتصاد يها هیسرماتوسعه  ،سنتی مدیریت يها دگاهید
اقتصادي، فیزیکی و  سرمایۀاجتماعی بیشتر از  سرمایۀ؛ براي توسعه در عصر حاضر به کردند یمایفا 

  .امکان پذیر نیست ها هیسرمااستفاده بهینه از دیگر  سرمایۀزیرا بدون این . انسانی نیازمندیم
 یاجتماع ۀیسرما ابعاد بین که نمود گیرينتیجه چنین توان یم تحقیق، هاي یافته به توجه با
 معادالت مدل نتایج. دارد وجود معناداري ۀرابطي توانمندساز با) يساختار وی شناخت ،يا رابطه(

 قاتیتحق و علوم دانشگاه کارکنان شدن توانمندتر باعثی اجتماع ۀیسرما که دهد یم نشان ساختاري
 با توانند یم برخوردارندی اجتماع هیسرما از کهی کارکنان و رانیمد دانشگاه نیا در. شود یم تهران

 خود دانشجویان به نسبت سازمان، دری همبستگ يها شبکه جادیا نیهمچن و تعامل و ارتباط جادیا

 آزمون نتیجه معناداري عدد استاندارد ضریب  فرضیه
   و مثبت اثری اجتماع هیسرما: اصلی فرضیۀ
 .داردي ساز توانمندي روي داریمعن

 است شده ییدأت هفرضی 16/7 67/0

   و مثبت اثري ساختار عنصر :1 فرعی فرضیۀ
 .داردي توانمندسازي روي داریمعن

 است شده ییدأت هفرضی 24/11 77/0

   و مثبت اثری شناخت عنصر :2 فرعی فرضیۀ
 .داردي توانمندساز يروي داریمعن

 است شده ییدأت هفرضی 50/8 64/0

   و مثبت اثر يا رابطه عنصر: 3 فرعی فرضیۀ
 .دارد يتوانمندسازي روي داریمعن

 است شده ییدأت فرضیه 27/9 59/0
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ی اجتماع هیسرما دیگر، عبارتیبه. آورند فراهم را خود سازمان رشد موجبات جهینت در و بوده حساس
 با  بتوانند که سازد یم قادر را ها آن کارکنان به کننده پشتیبانی و مساعد هاي ینهزم نمودن فراهم با

 هاي ییتوانا و سازند برآورده زین را خود يها هدف و نیازها جامعه، اهداف تحقق جهت در کوشش
  .ندیبنما تیمسئول احساس جامعه قبال در و کنند آشکار را خود بالقوه

 یعنی ؛شود یم تهران قاتیتحق علوم دانشگاه کارکنان شدن توانمندتر باعث نیزي ساختار عنصر 
ی دسترس امکان یسازمان ارزش با منبع عنوان به سازماني اعضا انیم وندیپ و يا شبکه روابط

 و شود یم کمتر انیمشتر و کارکنان انیم فاصله جهینت در و نماید یم لیتسه را انیمشتر با کارکنان
 شیافزا آن، ماحصل که آورده فراهم را دانشجویان با کارکنان یدوست نوع موجبات خود نوبهبه امر نیا

  .شود یم سازمان در تیمیصم
 یعنی ؛شود یم تهران قاتیتحق علوم دانشگاه کارکنان شدن توانمندتر باعث نیزی شناخت عنصر

 و نموده فراهم خودي برا را ها ارزش و اهداف ازی مشترک نشیب مشترك، زبان از استفاده با کارکنان
 نشیب جادیا ،یسازمان سطح در لذا. نماید یم فراهم رای اجتماع نظام در آنان نهیبه تیفعال مقدمه

 ائتالف باعث گریهمدبه ها آن هاي یدگاهد و افکار نمودن کینزد و سازماني اعضا انیم در مشترك
 جامعه دری عموم وحدتی نوع موجب تر کالن سطح در و سازمان اهداف تحقق جهت در اعضا انیم
   . شود یم

 بدین ؛شود یم تهران  قاتیتحق علوم دانشگاه کارکنان شدن توانمندتر باعث يا رابطه عنصر همچنین
 سازمان کي یاعضا انیم متقابل اعتماد وي همکار رهیدای گستردگ زانیم کهی وقت که صورت

 مرز از رونیب به و شود تر گسترده اعتماد شعاع که شود یم باعث خود نوبهبه امر نیا ابد،ی شیافزا
ي همکار جامعه، افراد با اعضا متقابل اعتماد آن جهینت که شود دهیکش جامعه دری عنی سازمان
و در نهایت این امر  شود یم سازمان جامعه افراد با سازماني اعضا تیهو جادیا و آنان نیب متقابل

در شغل خود نمایند و مدیران  یشتريبباعث شده که کارکنان دانشگاه احساس هویت و معناداري 
 تحقیق هاي یافته به توجه با. نمایند و در نتیجه توانمند گردند ها آننیز تفویض اختیار بیشتري به 

  : شود یم توصیه یقات تهرانافزایش سرمایه اجتماعی در دانشگاه علوم تحق جهت زیر راهکارهاي
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یه اجتماعی فرآیندهاي براي ایجاد سرما ها سازمانگردهاي موجود در افر ینتر مهمیکی از  .1
خاص ارتباطات نقش اصلی را در  يها کالس یژهبه وعمومی  يها آموزشگذر افراد از . آموزشی است

  .کند یمایجاد سرمایه اجتماعی ایفا 
افزایش یابد چرا که ) طبق پنجره جو هري(خود افشاگري فرد ایجاد جوي که خود گشودگی یا  .2

بر اساس ادبیات موجود،  .شود یمروابط با دیگران  شدنافشاگري موجب بهتر  خودگشودگی یا خود
مدیران در خود افشاگري سعی بر . خود افشاگري کلید ارتقاي اثربخشی ارتباطات بین فردي است

  . به دیگران دارندارائه معیارها و استانداردهاي خود 
، سازمان تا افراد از نزدیک مشکالتافزایش رویکردهاي درگیر کردن افراد در سطوح باالي  .3

  .آشنا شده و جو سازمانی مبتنی بر اعتماد ایجاد شود سازمان يها قوتو  ها ضعف

د به ارزیابی عملکرد فرآیندهاي ارزیابی بای هاي نظامسرمایه اجتماعی در  يها شاخصاستفاده از  .4
در این تعبیر، تالش می شود ارزیابی  .طرقی انجام گیرد که ارزش سرمایه اجتماعی تقویت نماید

چرا که این . عنوان ابزاري براي ارتقاي و تحریک سرمایه اجتماعی محسوب گردد عملکرد سازمانی به
  . شود نقش مهم، به عنوان یکی از معیارهاي مهم عملکردي از کارکنان خواسته می

و تخصصی در سازمان با مشارکت داوطلبانه کارشناسان و  يا حرفه يها انجمنو  ها گروهیل تشک .5
افراد در قالب نهادهاي . موجب افزایش سرمایه اجتماعی در سازمان گردد تواند یممتخصصان 

این  .شود یمتقویت  ها آنگروهی در  هاي يهمکاراجتماعی داراي هویت مشترکی گردیده و زمینه 
اي بسیاري از مسائل و مشکالت سازمانی، زمینه ارتقاي هویت سازمانی و  حلیابی ریشه راهمهم ضمن 

  . انسجام فزآینده کارکنان را در بر خواهد داشت
  ها نوشت پی

 Structural Component -1 
  Burt  -2 

 Hansen -3 
Cognitive Component -4 

 Orr -5 
Relational Component  -6   
Trustee -7 
Trustor  -8   
Dietz and Hartog -9 
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Misztal -10 
Bontis -11 
Boisot -12  
Network of Trust -13 

 Radius of Trust  -14 
Capability  -15  
Benevolence -16 
Integrity  -17 
Sturbuck  -18 

 Kramer et al  -19 
 -20 Lewicki and Bunk 
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