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Abstract 

Background and Aim: Attention to social capital as an important asset for building and maintaining healthy 

and empowered organizations have been obvious and apparent. This study aims to examine the social capital 

status and its relationship with organizational health and social health of military staff. 

Methods: In this cross-sectional study, the study population was randomly selected from all administrative 

staff is a military hospital in Tehran, Iran. Data collection was done by demographic questionnaire, Feldman 

organizational health questionnaire, researcher-made questionnaire of social capital and Keyes Social Health 

Questionnaire. Data were analyzed by SPSS 16 software. 

Results: There is a significant positive correlation between the dimensions of social capital [reciprocity, trust, 

social participation, public awareness, sense of responsibility and beliefs  [ with social health and organizational 

health. In general, after performing the regression equation, the relationship of total social capital with the social 

and organizational health of hospital staff had correlations of 0.555 and 0.518, respectively. According to the 

coefficients of determination (28 and 26 percent), this means that 28% of social health changes are explained by 

social capital changes and 26% of organizational health changes are explained by social capital changes. 

Conclusion: The direct relationship between social capital and social and organizational health can be 

explained by proper communication among the employees of the organization to enhance morale, higher 

performance and at the same time reduce work-related stress, conflicts, opposition and resistance, which 

ultimately increases organizational and social health. 
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  khosravi_pejman@yahoo.com . پست الکترونیک:پژمان خسروی  نویسنده مسئول:*

 .دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران آدرس: 

 

 

شاغل در یک  کارکنان سلامت سازمانی و اجتماعی سلامت با اجتماعی سرمایه رابطه بررسی

 نظامیبیمارستان 

 
 3، عباس حاجی اسفندیاری 2معصومه چوبین ، 1⃰  پژمان خسروی

 
 ، تهران، ایرانعلامه طباطبایی، دانشگاه مددکاری اجتماعیکارشناس ارشد  1

 انشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، سمنان، ایراند 2
 ، تهران، ایرانواحد تهران مرکز اسلامی، آزاد، دانشگاه مدیریتکارشناس ارشد  3

 

 22/22/1332 پذیرش مقاله:     22/22/1332 دریافت مقاله:

  دهکیچ

 امری سازمانها توانمندی و سلامت حفظ و ایجاد برای ارزشی با دارایی عنوان به به سرمایه اجتماعی توجه ضرورت ف:هدزمینه و 

لامت با وضعیت سرا کوشد تا وضعیت سرمایه اجتماعی و رابطه این مفهوم و ابعاد آن بدیهی و آشکار است. بر این اساس پژوهش حاضر می

 کند.اجتماعی و سلامت سازمانی کارکنان بیمارستان نظامی بررسی 

ر ددر شهر تهران  یک بیمارستان نظامیکارکنان  از مطالعه مورد و جامعهباشد میمقطعی  - توصیفی پژوهش حاضر از نوع ها:روش

امه پرسشن سازمانی هوی و فیلدمن، سلامت پرسشنامه شناختی، جمعیت اطلاعات پرسشنامه ها باداده آوری جمع .شد انتخاب 1332 پاییز

تجزیه و تحلیل  SPSS16 افزار نرم از استفاده با ها داده. کییز انجام شد اجتماعی سلامت و پرسشنامه بردباراجتماعی  سرمایه محقق ساخته

 .شدند

 ان های نظامیبیمارست داری بین ابعاد سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی و سلامت سازمانی کارکنانهمبستگی مثبت و معنا ها:یافته

در مجموع پس از انجام معادله رگرسیون رابطه کل سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی و سازمانی کارکنان بیمارستان، با مقدار  گزارش شد.

تغییرات سلامت اجتماعی با تغییرات  % 22توان اذعان داشت ، میبا توجه به ضریب تعیینتأیید شد.  212/2و  225/2همبستگی به ترتیب 

 .تغییرات سلامت سازمانی با تغییرات سرمایه اجتماعی قابل توضیح است % 25سرمایه اجتماعی و 

 صحیح باطارت برقرای که بیان داشت توانسازمانی میسلامت اجتماعی و  با اجتماعی سرمایة مستقیمِ رابطة سبر اسا گیری:نتیجه

 که گرددمی مقاومت و مخالفت تنش، کار، از ناشی فشار کاهش باعث طرفی از و عملکرد بالاتر روحیه، تقویت باعث سازمان کارکنان میان

 .می شود منجر اجتماعی و سازمانی سلامت افزایش به نهایت در

 

 .، افراد نظامی، سلامت سازمانیسلامت اجتماعیسرمایه اجتماعی،  :هاکلیدواژه
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 1318 تابستان، 2 ، شماره1 دوره                                 دریامجله طب 

 

 مقدمه
آن  یتر بُعد جسمانشی، بآمده انیبه م یسخن سلامتهرگاه از 

ه تر به بحث گذاشتآن کم یو روان یمورد توجه بوده و جنبة اجتماع

حال  نیو در ع نیتردهیچیسلامت پ یبُعد اجتماع دیشده است. شا

، به یسلامت اجتماع امروزهجنبه از سلامت باشد.  نیزتریبحث انگ

 یعنوو م یو روان یاز ابعاد سلامت، در کنار سلامت جسم یکیعنوان 

سلامت اجتماعی به شرایط  است. افتهی یاگسترده تینقش و اهم

، اجتماع و ملت بکه روابط اجتماعی شامل؛ خانوادهرفاه افراد در ش

 صحبتوقتی از سلامت اجتماعی  همچنین(. 1) شودتعریف می

، این بُعد از سلامت ون تحقق ابعاد جسمانی و روانی آنشود بدمی

 ی را ارزیابیسلامت اجتماعLarson (1335 ) (.2) تأمین نخواهد شد

( یهای اجتماعبا افراد دیگر )نزدیکان و گروه فرد از کیفیت روابط

کند و معتقد است که مقیاس ست تعریف میاز آن اکه عضوی 

-سنجد و شامل پاسخاجتماعی بخشی از سلامت فرد را میسلامت 

احساس، تفکر و رفتار( است که نشانگر رضایت )های درونی فرد 

 (.3،3) باشدمی محیط اجتماعیایت فرد از زندگی و یا فقدان رض

مدل پنج بعدی سلامت اجتماعی خود را  Kayes 1332در سال 

م از مدل، فرد سالاین تحت تأثیر مدل سلامت پیشنهاد کرد. طبق 

نظر اجتماعی زمانی عملکرد خوبی دارد که اجتماع خویش را به 

ایی برای بالقوهامکانات ، قابل فهم و دارای ة معنادارصورت جامع

احساس کند که متعلق به خود همچنین ، رشد و شکوفایی بداند

اوست و خود را در اجتماع و پیشرفت آن شریک بداند. محتوای 

مقیاس سلامت اجتماعی هر فرد، طیف مثبتی از ارزیابی فرد از 

 (.2،5) تجانس در جامعه است

 نیترتیاز با اهم یکی سازمانیسلامت  از سوی دیگر

 یربنایزو سازمان است  کی ییکارا و یاثربخش یهاشاخص

. دباشیسازمان م تحول در وتوسعه  رشد و یهرگونه حرکت به سو

کرد به  انیب 1353سال  در Milesنخستین بار را  یسلامت سازمان

خود و  طیسازمان در مح یبقا به دوام و یسلامت سازمان نظر او

 شتریب زشسا یخود برا ییبا آنان و ارتقاء و گسترش توانا یسازگار

 یاتازه باًیمفهوم تقر کی یسلامت سازمان همچنین (.7) پردازدمی

خود به طور موثر  فیانجام وظا یسازمان برا ییاست و شامل توانا

راد است که اف ییسازمان سالم جا کی. استو رشد و بهبود سازمان 

موثر و سودمند  یخواهند در آنجا بمانند و کار کنند و خود افرادیم

 انیانس رفتارهای محصول را شغلی عملکرد ،روانشناسان د.باشن

 تنهای در و افراد عملکرد در نیازها و هاانگیزه معتقدند و دانندمی

  (.2،3) دارد تاثیر اقتصادی توسعه و رشد

خود و  طیدر مح یسازمان یبه دوام و بقا یسازمان سلامت

 شتریسازش ب یخود برا ییبا آن و ارتقا و گسترش توانا یسازگار

  (.12،11) کندیاشاره م

 یسلامت اجتماع بویژهاز اشکال سلامت  یمیامروزه بخش عظ

 و است یدر ارتباط با عوامل اجتماع تاو سازمانی کارکنان ادار

به مفهوم  یجد توجهعوامل است.  نیاز ا یکی یاجتماع هیسرما

مانند  یاجتماع یهاجنبش و یلادیم 1352 به دهه یاجتماع هیسرما

 نینچهم (.12،13) گرددیباز م اهانیس یخواه یو برابر سمیفمن

 یاجتماع یهاوجوه گوناگون سازمان یاجتماع هیمنظور از سرما

و  جادیتوانند با ایاست که م هاشبکه جارها واعتماد، هن رینظ

 جود(. و13) جامعه را بهتر کنند ییاامکانات هماهنگ، کار لیتسه

و  یشهروند اتیو ح یاستقرار جامعه مدن دیکل یاجتماع هیسرما

ت. و استقرار آن اس سیبر تاس یمانع اساس یاجتماع هیفقدان سرما

 یریگشکل یمناسب برا یبستر هینوع سرما نیا یجوامع دارا

 سازند. اما دریتوانمند، پاسخگو و کارآمد فراهم م یجامعه مدن

 یبه ناکارآمد یاجتماع هیسرما ازجامعه  کیشدن  یمقابل، ته

 یزیردر حوزه برنامه یشنهادیپ یهاها و طرحاستیاز س یاریبس

  (.12) دشویمنجر م

 یبالا باشد قاعدتاً نوع یاجتماع هیکه در آن سرما هاییسازمان

ود شیو وفاق موجب م یو وفاق در آن هست. همبستگ یهمبستگ

متصور شوند افراد شاغل در آن سازمان پناهگاه امنی برای خود هم 

 (.15) تر باشندو هم در پیگیری اهداف متعالی سازمان مصمم

 سلامت بررسی میزان حاضر پژوهش اساسی هدف بنابراین،

 ظامین های منتخببیمارستان کارکنان بین در سازمانی و اجتماعی

 لامتس ارتقای در آن ابعاد و اجتماعی سرمایه متغیر تأثیر همچنین و

 می باشد. سازمانی و اجتماعی

 هاروش
یک در  ،1332سال  پاییز در مقطعی، -توصیفی پژوهش این

میزان سلامت  و شد انجام در شهر تهران بیمارستان نظامی

اجتماعی، سلامت سازمانی و سرمایه اجتماعی کارمندان بخش 

 . بیمارستان مورد ارزیابی قرار گرفت اداری این
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ی هاکارکنان بخشجامعه پژوهش در این مطالعه، شامل کلیه 

ی )از جمله: معاونت درمان، حراست، مدیریت، واحد آموزش و رادا

 کتابخانه( طبق لیست مدیریت بیمارستان بود. 

ملاک  وشرایط ورود به مطالعه داشتن حداقل یکسال سابقه کار 

  .خروج از مطالعه عدم رضایت برای شرکت در مطالعه بود

ب لین بیمارستان و کسها پس از هماهنگی با مسئوپرسشنامه

مجوز در بین کارکنان به صورت در دسترس در محل کار افراد 

اد افر به و نحوه تکمیل آن در خصوص اهداف پرسشنامهوزیع و ت

مشخصات فردی )جنس، سابقه کار و وضعیت توضیح داده شد. 

بدیهی است که تکمیل نمودن پرسشنامه هیچ  ( ثبت شد.تأهل

 آورد.درمان و مراقبت بیماران به وجود نمی اخلالی را در روند ارائه

  ها جمع آوری گردید.پرسشنامه ،پس از تکمیل

 هاابزار گردآوری داده

 سوالی 32 استاندارد پرسشنامه :سازمانی سلامت پرسشنامه

questionnaire Hui Feldman 1335 (OHI) که سازمانی سلامت 

 در مشارکت ارتباطات، شایستگی هدف، بر تمرکز هایمولفه دارای

 ایستگیش پذیری، انطباق استقلال، نوآوری، صنایع، کاربرد اختیار،

 برآورد شد. 2/75آلفای کرونباخ می باشد.  روحیه و مشکل حل

 گزینه 2 مفهوم این هایگویه از یک هر برای لیکرت مقیاسطبق 

 نظربی ،(3) موافق حدودی تا ،(2) موافق کاملاً : شد داده قرار پاسخ

 سلامت نمره. (1) مخالف کاملاً و ،(2) مخالف حدودی تا ،(3)

 سلامت= 112 تا 32 د:ش گرفته نظر در زیر صورت به سازمانی افراد

 .زیاد= 232تا 175 متوسط،= 175 تا 112 سازمانی کم،

 12 استاندارد پرسشنامه :اجتماعی سرمایه پرسشنامه

 اعتماد، هایمولفه شامل که (1331) بردبار ساخته محقق سوالی

 مسئولیت احساس عمومی، آگاهی مشارکت، متقابل، روابط

 مقیاس دربرآورد شد.  3/23آلفای کرونباخ می باشد.  اعتقادات

 نوسان در (خیلی زیاد) 2 تا (اصلاً) 1 از آن بندی رتبه که) لیکرت

 از یک هر برایطبق مقیاس لیکرت  .آوردمی دست به( است

 اصلاً: شد داده قرار پاسخ ایگزینه 2 اجتماعی سرمایه هایگویه

 سرمایه نمره. (2) زیاد خیلی و ،(3) زیاد ،(3) حدودی تا ،(2) کم ،(1)

 سرمایه=  32 تا 12 د:ش گرفته نظر در زیر صورت به افراد اجتماعی

  .زیاد=  32 تا 55 ،متوسط=  55 تا 32 ،کم اجتماعی

 سوالی 22 استاندارد پرسشنامه :اجتماعی سلامت پرسشنامه

 انسجام هایمولفه شامل که( keyes) 2222 اجتماعی سلامت

 ماعیاجت شکوفایی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، پذیرش اجتماعی،

 5/71آلفای کرونباخ باشد. می اجتماعی( همبستگی) انطباق و

 پاسخ گزینه 2 مفهوم این هایگویه از یک هر برایبرآورد شد. 

 ،(3) نظربی ،(3) موافق حدودی تا ،(2) موافق کاملاً: شد داده قرار

 اجتماعی سلامت نمره. (1) مخالف کاملاً و ،(2) مخالف حدودی تا

 سلامت=  22/ 33تا22 د:ش گرفته نظر در زیر صورت به افراد

 .زیاد= 122تا 7/31 ،متوسط=  7/31تا 33/22 ،کم اجتماعی

یی که هامعرفدر این پژوهش کوشش شد تا : روایی و پایایی

نی ظران شوند با مشورت اساتید و صاحببرای اندازه گیری تعیین می

، تهیه و آماده شود. بنابراین، پس که بر روی موضوع کار کرده اند

گویان سخ، در اختیار پافناز آماده شدن پرسشنامه، و تأیید اساتید 

 باخکرون آلفای زار پژوهش از تکنیکقرار گرفت. جهت پایایی اب

  .شد استفاده گویه تحلیل و (هاگویه درونی انسجام جهت)

در تحلیل اطلاعات از نرم  :هاتجزیه و تحلیل آماری داده

میانه و مد و  های آمار توصیفی )میانگین،و آزمون SPSS16افزار 

درصد فراوانی( و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی رگرسیون 

جهت تعیین ارتباط میان ابعاد سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی 

 استفاده شد. 22/2و سلامت سازمانی در سطح معنی داری کمتر از 

 بیمارستان پژوهش واحد با هماهنگی از بعد :اخلاقی ملاحظات

 رضایتنامه و توزیع بدون نام اهپرسشنامه، لازم مجوزهای اخذ و

این طرح مصوب به شماره . شد اخذ همه از آگاهانه و کتبی

 کد اخلاق به شمارههمچنین داراری  و 31221523

IR.BMSU.REC.1396.152  است. 

 نتایج

 335و  پرسشنامه ناقص و از رده خارج شد 3 پرسشنامه 322 از

( از افراد شرکت کننده زن % 5/22نفر ) 172. پرسشنامه آنالیز شد

افراد شرکت کننده  % 3/33( متاهل بودند. % 3/27نفر ) 232بودند و 

سال سابقه  12تا  11دارای  % 3/22 و سال سابقه کار 12بیش از 

 . (1-)جدول بودند کار

 

 نفر( 335) مشخصات فردی و جمعیت شناختی کارکنان بیمارستان .1-جدول

 

 یتجنس

 درصد فراوانی 

 5/22 172 زن
 3/33 155 مرد

 

 تأهل

 7/12 33 مجرد
 3/27 232 متأهل

 

 سابقه کار

 3/33 133 سال و کمتر 2
 3/22 52 سال 12تا  5

 3/22 75 سال 12تا  11
 3/17 22 سال 12بیشتر از 
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 متوسط یسازمانمیزان سلامت ( % 2/75)اکثر پاسخگویان 

و  % 2/72 بود. % 5/12و بالا ، % 3/53 متوسط روابط متقابل. داشتند

 الامتوسط و باعتماد  زانیماز به ترتیب  از افراد مورد مطالعه % 5/12

از افراد مورد  % 7/12و ، % 5/53 متوسط مشارکتمیزان  برخوردارند.

ی عموم یآگاهبالایی برخوردارند. میزان  مشارکتاز میزان  مطالعه

ی بالا عموم یآگاهاز میزان  % 5/13 ، پس از آن% 2/75متوسط 

احساس از جهت میزان  افراد مورد مطالعه % 21برخوردارند. 

از جهت میزان نیز  % 2/75. بودند در سطح متوسط تیمسئول

  %1/71ی در اجتماع هیسرما. میزان بودند اعتقادات در سطح متوسط

 (.2-بود )جدولسطح متوسط در 

 

کارکنان  سازمانی و سرمایه اجتماعی درسطح سلامت اجتماعی و  .2-جدول
 نفر( 335بیمارستان )

 

 

 اجتماعی سلامت

 درصد فراوانی 

 3 32 بالا

 2/73 252 متوسط

 2/11 32 پایین

 

 سلامت سازمانی

 1/12 33 بالا

 2/75 227 متوسط

 3/13 32 پایین

 

سرمایه 

 اجتماعی

 3/17 22 بالا

 1/71 233 متوسط

 5/11 33 پایین

 

 متقابل روابط

 5/12 23 بالا

 3/53 215 متوسط

 22 57 پایین

 

 اعتماد

 5/12 32 بالا

 2/72 232 متوسط

 5/12 53 پایین

 

 مشارکت

 7/12 35 بالا

 5/53 233 متوسط

 7/13 55 پایین

 

 عمومی آگاهی

 5/13 55 بالا

 2/75 222 متوسط

 5/3 12 پایین

 

 احساس

 مسئولیت

 2/5 22 بالا

 21 272 متوسط

 2/12 32 پایین

 

 اعتقادات

 3/13 52 بالا

 2/75 225 متوسط

 2/3 12 پایین

یل از تحل یسلامت اجتماعو  یاجتماع هیسرمابرای رابطه بین 

 مقدار ضریب رگرسیونی 3-جدولطبق رگرسیون استفاده شد. 

227/2B= 225/2 . مقدار ضریب همبستگی برابر باباشدمیR=  و

2 =272/2ضریب تعیین 
 R باشد که به این معناست که متغیر می

سلامت از واریانس متغیر  % 22قادر به تبیین  یاجتماع هیسرما

در جمعیت نمونه است. در جامعه آماری نیز واریانس متغیر  یاجتماع

 قابل تبیین است. % 22تا حد  یاجتماع هیسرماوابسته توسط متغیر 

نشان دهنده مقدار تأثیری است که  (BETA)ضریب رگرسیون 

ر اش با متغیرهای دیگمستقل از رابطه یاجتماع هیسرماکه متغیر 

 یاجتماع هیسرمامتغیر  لذاباشد. می 225/2 غیر وابسته دارد،بر مت

 تأثیر داشته است.  یسلامت اجتماعبر میزان  % 25مقدار تقریبی 

یل از تحل یسلامت سازمانو  یاجتماع هیسرمابرای رابطه بین 

مقدار ضریب  3-جدولرگرسیون استفاده شد. طبق نتایج 

باشد، ضریب رگرسیون یا شیب خط بدین می =353/2Bرگرسیونی 

معنی است که با تغییر یک واحد میزان متغیر مستقل، میزان متغیر 

تغییر خواهد کرد. مقدار ضریب همبستگی  % 37وابسته به اندازه 

باشد که می 2R=223/2ضریب تعیین باشد می R=212/2برابر با 

 %25اً قادر به تبیین حدود یاجتماع هیسرمابه این معناست که متغیر 

در جمعیت نمونه است. در جامعه  یسلامت سازماناز واریانس متغیر 

تا  یماعاجت هیسرماآماری نیز واریانس متغیر وابسته توسط متغیر 

( که نشان BETAقابل تبیین است. ضریب رگرسیون ) % 25حد 

ز مستقل ا یاجتماع هیسرمادهنده مقدار تأثیری است که متغیر 

باشد. می 212/2رابطه اش با متغیرهای دیگر بر متغیر وابسته دارد، 

سلامت بر میزان  % 22مقدار تقریبی  یاجتماع هیسرمابنابراین متغیر 

 تأثیر داشته است.  یسازمان

، عتمادا، متقابل روابطسرمایه اجتماعی، و ابعاد آن ) بین ارتباط

امت سل( با اعتقاداتو  تیمسئول احساسی، عموم یآگاه، مشارکت

، با استفاده از ضریب همبستگی یو سلامت سازمان یاجتماع

 .آمده است 2-رگرسیون مورد آزمون قرار گرفت که در جدول

 بحث
سلامت و  یاجتماع هیسرماکه بین میزان  دادایج نشان نت

داری وجود دارد. معنیرابطه نظامی  کارکنان بیمارستان یاجتماع

 کارکنان و یسلامت سازمانو اعتماد همچنین اینکه بین میزان 

بین  در وکارکنان  یسلامت اجتماعمیزان پایبندی به اعتقادات و 

-عنیکارکنان رابطه م یسلامت سازمانو به اعتقادات  یبندیپامیزان 

 ارد. داری وجود د
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 داری آنو معنی ابعاد آن ی بر اساس متغیر سرمایه اجتماعی وسلامت اجتماعپیش بینی  .3-جدول
 ضریب متغیر

 (R)همبستگی 

 ضریب تعیین

𝑹𝟐 

ضریب تعدیل شده  

A-R 

 ضریب

 Bرگرسیونی 

 ونیرگرس بیضر

 BETA  ییجز

P value 

 222/2 225/2 227/2 322/2 272/2 225/2 یاجتماع هیسرما

 222/2 375/2 327/2 222/2 232/2 375/2 روابط متقابل

 222/2 312/2 312/2 131/2 225/2 312/2 اعتماد

 223/2 325/2 222/2 123/2 172/2 325/2  اعتقادات

 223/2 332/2 252/2 112/2 123/2 352/2 مشارکت

 212/2 -223/2 -232/2 221/2 -223/2 -222/2 آگاهی

 222/2 322/2 325/2 127/2 223/2 322/2 تیاحساس مسئول

 داری آنابعاد آن و معنی متغیر سرمایه اجتماعی وسازمانی بر اساس سلامت پیش بینی  .4-جدول
 

 متغیر

 ضریب

 Rهمبستگی 

 ضریب تعیین

𝑹𝟐 

 ضریب

 A-Rتعدیل شده  

 ضریب

 Bرگرسیونی 

 رگرسیون جزییضریب 

BETA 

P value 

 222/2 212/2 353/2 257/2 223/2 212/2 یاجتماع هیسرما
 222/2 223/2 321/2 235/2 222/2 223/2 روابط متقابل

 222/2 323/2 352/2 152/2 133/2 322/2 اعتماد
 223/2 273/2 222/2 125/2 135/2 272/2  اعتقادات
 222/2 /333 322/2 132/2 212/2 323/2 مشارکت

 223/2 325/2 222/2 123/2 172/2 325/2 آگاهی
 222/2 323/2 352/2 152/2 133/2 325/2 تیاحساس مسئول

 یو سلامت سازمان یسلامت اجتماعارتباط بین سرمایه اجتماعی، و ابعاد آن با  .5-جدول
 متغیر مستقل         

 متغیر وابسته

 اعتقادات تیمسئول احساس یعموم یآگاه مشارکت اعتماد متقابل روابط جتماعیاسرمایه 

 تأیید تأیید رد دییتأ تأیید تأیید تأیید سلامت اجتماعی
 تأیید تأیید تأیید دییتأ دییتأ تأیید تأیید سلامت سازمانی

و  مشارکتی، سلامت اجتماعو مشارکت های میزان بین مولفه

ی سلامت اجتماعو  یعموم یآگاهکارکنان،  یسلامت سازمان

احساس ی، میزان سلامت سازمانی و عموم یآگاه کارکنان،

و  تیاحساس مسئولکارکنان و میزان  یسلامت اجتماعو  تیمسئول

 قیقطبق تحکارکنان بیمارستان رابطه وجود دارد.  یسلامت سازمان

دو  نیب یو معنادار میرابطه مستق زینیات مطرح شده حاضر و فرض

وجود دارد. مشارکت افراد با  یو سلامت سازمان مشارکت ریمتغ

نقش  لیاز قب یداریمعن یهاآنها با هم، نقش یها و هم گامگروه

نوبه  ها بهنقش نیا تی، تقوکندیم فیها تعرآن یرا برا یخانوادگ

 جادیا در افراد یخود احساس ارزشمند بودن و تعلق داشتن و وابستگ

 .کندیم

 و یعموم یآگاه ریدو متغ نیب یمیرابطه مستق همچنین

ه ک ییهادر سازمان نیوجود دارد. بنابرا یسازماناجتماعی و سلامت 

 یمانسازاجتماعی و سلامت  زانیم ابدییم شیکارکنان افزا یآگاه

 یریادگی شیدر جهت افزا یستی. سازمان باابدییم شیافزا زین

ش مختلف تلا یهابا آموزش آنان یو بالا بردن سطح آگاه انکارکن

د است که در حل مشکلات فعال باشن یکارکنان ازمندیکند. سازمان ن

بر عهده، بلکه در برابر بهبود کارکرد  فیو نه تنها در قبال وظا

 یندبیکه پا یاجامعه همچنین درکنند.  تیمجموعه احساس مسئول

 رانگیبا د یهمکار زانیمردم دارد، م یدر تعهد درون شهیبه قانون، ر

از  گرید یو از سو ابدییم شیافزا یقانون یهاهیبه رو لیتما زیو ن

خوردار بر یتر نییو از سطح فساد پا افتهی شیسطح سلامت افزا

کنان کار نیکه اعتقادات در ب ییهادر سازمان نیبنابرا. خواهند بود

حقیقات نتایج تاست.  رشتیب یسلامت سازمان زانیتر است، مپررنگ

 هیسرما ریتأث زانیم یبررسی که به مهربا مطالعه جریبی و 

در ابعاد معلمان شهر همدان  یو روان یبر سلامت اجتماع یاجتماع

با یافته  (. همچنین17)پرداخته همسویی دارد سرمایه اجتماعی 

های سلامت سازمانی رابطه مؤلفه که به بررسی طالعه یزدیهای م

پذیری اجتماعی دبیران آموزش و اعتماد سازمانی و مسئولیتبا 

و  آیباغی(. 12)پرداخته است همخوانی دارد  پرورش ساری

تأثیر سرمایة اجتماعی بر سلامت همکاران در تحقیقی با عنوان 

پرداخته که نتایج از رابطه مثبت و  های دولتیسازمانی در سازمان
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حکایت دارد ( 13مت سازمانی )معناداری بین سرمایه اجتماعی و سلا

ان و همکاران مهاجرو با یافته های مطالعه حاضر سازگاری دارد. 

اجتماعی و سلامت  هرمایه سبررسی رابطای با عنوان در مطالعه

ج نشان نتای که پرداخته نفس سازمانیگری عزتسازمانی با میانجی

 گریاثر سرمایة اجتماعی بر سلامت سازمانی با میانجی داد

مثبت  221/2است که در سطح  21/2نفس سازمانی کارکنان، عزت

 هرابطبه بررسی  همکاران و موسوی خامنه .(22) دار استو معنی

ت و با تأکید بر شفافی اجتماعی سازمانی و سلامت سازمانی هسرمای

ای های ایشان نیز با یافته هپرداختند که یافتهموافق  گوییپاسخ

  (.21) بودمطالعه حاضر همراستا 

 گیرینتیجه

زون مبحث های پژوهش حاضر حاکی از اهمیت روز افیافته

بر  رهای گوناگون و به عنوان عاملی مؤثسرمایه اجتماعی از جنبه

 و تیبا فراهم آوردن موقعباشد. سلامت اجتماعی و سازمانی می

را در سازمان ارتقاء  یسلامت سازمان یهامؤلفهتوان می یطیشرا

 .شودیسازمان مبیشتر  تیو موفق یمنجر به اثربخش نیکه ا داد

هایی با محوریت رابطه توسعه و سلامت اجتماعی و انجام پژوهش

ت جهت تواند گامی مثبتأثیرات متقابل این دو فاکتور میسازمانی و 

 .برداشتارتقای عوامل رشد و توسعه در جوامع 

د مور نظامی بیمارستان کارکنان همه از تشکر و قدردانی:

در  ما به هاپرسشنامه کردن پر برای وقت صرف با که پژوهش

 . از مدیرانسپاسگزاری می گردد رساندند یاری پژوهش این انجام

و مسئولین بیمارستان نیز جهت انجام هماهنگی ها و صدور 

 .مجوزهای لازم قدردانی می گردد.

 که مایندنمی تصریح نویسندگان وسیله بدین منافع: تضاد

 .ندارد وجود حاضر پژوهش خصوص در منافعی تضاد هیچگونه
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