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 و مدیران مستمر شغلی آموزش چون عواملی ،اجمال طور به
 یشتر،ب و بهتر کار برای کارکنان میان انگیزش ارتقاء کارکنان،

 و مدیران خالقیت و ابتکار صورت به مناسب هایزمینه ایجاد
 و عملکرد بر مبتنی پرداخت مناسب نظام برقراری کارکنان،
  ماعی،اجت انضباط و کاری وجدان تشویق، و تنبیه نظام برقراری
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 چکیده

 اركنانيك نيازمند نيز هاسازمان است، داده منعطف مديريتي به را خود جاي ساالرانه ديوان و خشك ساختارهاي كه امروز دنياي در :مقدمه

 سرمايهيابند ) دست پايدار رقابتي مزيت به ،درون هايسرمايه و منابع از گيريبهره با تا نمايند فعاليت خود شغلي تكاليف از فراتر كه هستند

 سازماني ملكردع بر اجتماعي سرمايه تأثير بررسي باهدف حاضر مطالعه راستا اين در. نمايند كمك سازماني عملكرد بهبود به و( اجتماعي

 .  رسيد انجام به اصفهان سالمت بيمه كل اداره كاركنان بين در

 آماري نمونه .پذيرفت انجام اصفهان استان سالمت بيمه كل اداره در 3131سال  در مقطعي شيوه به كه بود تحليلي-توصيفي نوع از مطالعه ینا روش:

 و اجتماعي عماريم خودساخته پرسشنامه ،استفاده مورد ابزار. گرفتند قرار مطالعه مورد تصادفي به صورت كه بودند ستادي كاركنان از نفر 351 شامل

 خدمت) عملكرد ارزيابي با مرتبط سؤال 62 سازماني عملكرد استاندارد پرسشنامه. بود (Chaudhury)چودهوري سازماني عملكرد استاندارد پرسشنامه

 ليكرت مقياس مطابق و مطالعه اهداف اساس بر نيز اجتماعي يمعمار پرسشنامه و داشت ليكرت مقياس پنج در( نوآوري و كيفيت ،يوربهره مشتري، به

 هايآزمون كمك به و 63نسخه  SPSS افزارنرم توسط ياستنباطو  توصيفي آمار سطح دو در پژوهش يهاداده تحليل و يهتجز .گرديد طراحي

 .شد انجام مستقل تي آزمون و پيرسون همبستگي

 در. بود( 61/1) كيفيت بعد به مربوط ميانگين كمترين و( 13/1) مشتري به خدمت بعد به مربوط ميانگين ترينيشب عملكرد، بعد 4 ميان از :هایافته

 مكان و جا تسهيالت، طرح بعد به مربوط ميانگين كمترين و( 44/1) ايرشته چند هاييمن بعد به مربوط ميانگين ترينيشب اجتماعي، معماري مؤلفه

 .داشت وجود معناداري و مثبت همبستگي مطالعه مورد كاركنان سازماني عملكرد و اجتماعي معماري فنون بين. بود( 41/6)

 در آور اطمينان ايگونه به را اجتماعي معماري بايستمي ها،سازمان در انساني نيروي شغلي ماهيت بودن حساس به توجه با: گیرییجهنتبحث و 

 به واحد هر هايبرنامه و اهداف روشن بيان همچنين و مسئوالن رفتار سازماني، واحدهاي روزمره امور در شفافيت ديگر سوي از. نمود عملي هاسازمان

 .رسدمي بنظر كننده كمك آنان عملكرد ارتقاي در آنان، زحمت و تالش از قدرداني و دادن مشاركت و كاركنان

 ، اصفهانسالمت بيمه سازماني، عملكرد اجتماعي، یمعمار کلیدی: یهاواژه

 

 مقاله پژوهشی
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  معماری اجتماعی و عملکرد کارکنان

 

 9314 تابستان 2 شماره/2دوره/کرمان پزشکی رسانی اطالع و مدیریت دانشکده مجله 934

 

 دارند، کلیدی و حساس نقش که هاروش و سیستم در تحول
 ملکردع در امور، بر سازمان هایسیاست تسلط و حاکمیت تقویت

 هایسیستم با درگیر هایسازمان در(.9) دارند اثر سازمان مؤثر
 تربیت و آموزش باالی هزینه به توجه با درمانی و بهداشتی
 شغلی بهبود عملکرد شغلی، باالی استرس آن دنبال به و کارکنان

 یکی لذا. شودمی محسوب هاسازمان این مدیران اهداف از یکی
 زیادی هزینه که درمانی و بهداشتی هایسازمان هایاولویت از

 نیروها این یوربهره کنند،می انسانی نیروی آموزش صرف
 در ویژه به ها،سازمان در کارکنان عملکرد(. 2) باشدیم

 ی درشماربی عوامل ثیرأت تحت همواره دولتی هایسازمان
 اذاتخ که یابه گونه گیرد،می قرار سازمان از خارج و داخل محیط

 کردعمل سطح ارزیابی و بررسی در مندنظام و جانبههمه رویکردی
 هک است الزاماتی ترینمهم جمله از کارکنان وریبهره میزان و

 منابع مدیریت حوزه ریزانبرنامه و مدیران رویپیش همواره
 (.3) داشته قرار سازمان در انسانی

 عوامل بینیپیش بر سازمانی، عملکرد زمینه در تحقیقات اکثر
 رضایت همچون متغیرهایی و اندبوده متمرکز آن ایجادکننده

 و اداعتم سازمانی، عدالت سازمانی، هویت سازمانی، تعهد شغلی،
 4) اندکرده مطرح آن ایجادکننده عوامل عنوانه ب را رهبری انواع

 هتج فراوانی بالقوه توان که دیگری متغیر حاضر، در حال (.5و 
. است اجتماعی سرمایه دارد، سازمانی عملکرد بر اثرگذاری

 رماه یک عنوان به که است نوینی مفاهیم از اجتماعی سرمایه
 این .است شده واقع فراوان استقبال مورد و مطرح آفرین توفیق

 و یزیکیف و انسانی سرمایه وریبهره برای مناسبی بستر سرمایه،
 اجتماعی سرمایه. شودمی قلمداد موفقیت به نیل برای راهی
 دو هک است گوناگونی چیزهای انواع بلکه نیست واحد شیئی

 ساخت یک از ایجنبه شامل هاآن همه: دارند مشترک ویژگی
 ارساخت درون در که را افرادی ،معین هایکنش و هستند اجتماعی

 دیگر هایشکل مانند اجتماعی سرمایه. کنندمی تسهیل هستند
 بودن در که را معینی هایهدف به دستیابی و است مولد سرمایه

 (.6) سازدمی یرپذامکان بود، نخواهد یافتنیدست آن
 دندا نشان برای بیستم قرن اوایل در ابتدا ،اجتماعی سرمایه
 زا منبعث همدردی و دوستی رفاقت، تفاهم، حسن و نیت حسن

 حوزه در یراًاخ و( 7) شد معرفی اجتماعی تبادالت و معاشرت
 از یکی(. 3) است گرفته قرار بررسی مورد و کرده نفوذ سازمانی

 اجتماعی معماری نام به ،مفهومی اجتماعی سرمایه رویکردهای
 توسعه، حال در کشورهای در ویژه به اخیر یهاسال در که است

 این .است گردیده معماری در مشارکتی هایالگوواره تغییر موجب
 یرتأث از کاستن در سعی ،صحیح تحلیل و بررسی با حرکت

 محیط کیفی بهبود جستجوی در و داشته کاذب یکردهایرو
 هایخواست و هاارزش و اجتماعات فهم طریق از بشر ساخت
 Community) "جمعی عماریـم" اصطالح. باشدیم ایشان

Architecture)مانند ارکتیـمش رویکردهای دیگر با 
 معماری"و (Social Architecture)"اجتماعی معماری"

 یکسان (Participatory Architecture)"مشارکتی
 معماری عنوان تحت هاآن همه عمده طور به و شودمی قلمداد

 در جمعی معماری کهیدرحال شوند،می خوانده مشارکتی
 قیاس،م کاربر، با متخصص رابطه کاربر، به نگاه مانند موضوعاتی

 رویکردهای دیگر با...  و معماری سبک پروژه، کاربری و مکان
 90 که دهدمی نشانها پژوهش. است متمایز معماری مشارکتی

-تهرش چند هاییمن استخدام، مکان، و جا تسهیالت، طرح متغیر

 هایفرآیند اجرایی، هایانجمن آموزش، شغلی، چرخش ای،
 هایستمسی و بیرونی هایشبکه مدیریتی، هایشبکه مشارکتی،
 امروز ایدنی در لذا. بودند گذارتأثیر اجتماعی معماری بر انگیزشی

 مدیریتی به را خود جای ساالرانه دیوان و خشک ساختارهای که
 هک هستند کارکنانی نیازمند نیز هاسازمان است، داده منعطف

 منابع از یریگبهره با تا نمایند فعالیت خود شغلی تکالیف از فراتر
 مایهسر) یابند دست پایدار رقابتی مزیت به ،درون هایسرمایه و

 (.1) نمایند کمک سازمانی عملکرد بهبود به و( اجتماعی

 اجتماعی معماری
 شرایط که دارد اجتماعی معماری یک سازمانی هر ناخواه، خواه

 کی طراحی کنندمی تصور افراد معموالً. سازدیم فراهم را تعامل
 گاهیچه و پذیرندمی را آن یبه سادگ است؛ درست کامالً سازمان
 ن،سازما یک وسیع دنیای. اندیشندنمی یبه درست آن درباره
 سازند، مرتبط یکدیگر با را هادسته ها،محوریت که زمانی

 و هادسته که است آن معماری این وظیفه. شودمی ترکوچک
 اجتماعی و فیزیکی معماری و کرده یدهسازمان را هامحدودیت

 سازمان و شود شکستهدرهم موانع، که دهد شکل یابه گونه را
 سازمان سطوح تمام در اجتماعی معماری. گردد یکپارچه دوباره
 آورند، نظر در را آن مختلف هایروش افراد است کافی ،دارد وجود
 لیلتح تجزیه سازمان در خود تعامل شرایط بر را آن فعلی اثرات
  دهند غییرت را آن بایستی چگونه که نمایند قضاوت سپس و نمایند

 (.90) بخشند بهبود را تعامل شرایط تا
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 علیرضا شیروانی و همکاران 
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 سازمانی عملکرد
 هم و عملکرد ارزشیابی هم که است فرایندی ،عملکرد مدیریت

ه ب را شکایات به رسیدگی هایمشی خط و انضباطی هاینظام
 دیریتم این ابزار و فنون. گیردمی بر در خود مدیریتی ابزار عنوان
 ازمانس رقابتی مزیت کسب و کارکنان یوربهره بردن باال برای
 .(99) رود می بکار

 پروفسور دیدگاه از عملکرد اصلی ابعاد یا و محورها معیارها،
Sink (9135) کیفیت، کارایی، ،اثربخشی :از اندعبارت 

 و یده سود قابلیت نوآوری، کاری، زندگی کیفیت وری،بهره
 نسبت همان یاثربخش ،Sink نظر نقطه از .(92) بندیبودجه

 یچگونگ به کارایی. است انتظار مورد خروجی به واقعی خروجی
. شودیم اطالق شدهیینتع اهداف به نیل جهت منابع یریکارگبه

 نابعم مدیریت کیفیت: گیردمی قرار توجه مورد بعد 5 از کیفیت
 نیازهای با هاورودی برابری از اطمینان فعالیت، از قبل ورودی

 بهبود موجبات خود که افزوده ارزش فرایند از اطمینان سازمان،
 شود،می موجب را کاری زندگی کیفیت و نوآوری و وریبهره

 انمشتری نیاز با مقایسه در هاخروجی بودن بیشتر از اطمینان
 بودن باالتر یا مساوی از اطمینان نهایت در و خارجی و داخلی

. مشتریان هایخواسته به توجه با هاخروجی کیفی محتوای
 ندگیز کیفیت. است اثربخشی و کارایی از ترکیبی وریبهره

 توسط او نیازهای رفع از کارکنان مندیرضایت درجه به کاری
 عبور برای ،خالقانه است تالشی نوآوری. پردازدمی سازمان
 رآمدهاد نسبت به سودآوری و سازمان در پیوسته به طور عملیات

 با متفاوت سودآوری. شودیم اطالق سود مراکز در هاهزینه و
 اقعیو هایهزینه نسبت به بندیبودجه که چرا ،است بندیبودجه

 (.92) شودمی اطالق هزینه مراکز در انتظار مورد هایهزینه به
 معماری تأثیر زمینه در گرفتهانجام میدانی مطالعات بین در

 ملکردع و اجتماعی محیط بین مثبتی رابطه ،عملکرد بر اجتماعی
 دکاربر انسانی منابع مدیریت. است شده داده نشان سازمانی

 مثال، برای. دارد خدماتی صنایع در فعال هایسازمان در زیادی
Bartel(2004()93)، منابع مدیریت کارکردهای بین رابطه 

 کانادا بزرگ هایبانک از یکی در را بانکی شعب عملکرد و انسانی
 خشب در انسانی منابع مدیریت اهمیت که نموده بیان تحلیل
 ارتباط رخاط به این و باشد تولید بخش از بیشتر تواندمی خدمات

 رد ریانــمشت و کارکنان بین که است مستقیمی تماس و
و Terpstra  آن، از پیش. دارد وجود خدماتی هایسازمان

 اجتماعی معماری و هاکارکرد که دریافتند( 94) (9113) همکارش
 ملکردع معیارهای با بیشتری و ترقوی همبستگی انسانی منابع

 همقایس در خدماتی صنایع در فروش و سودآوری نظیر سازمانی
 با یامطالعه در( 9313) همکاران و کریمی.دارد تولیدی صنایع با

 انکارکن یوربهره و سازمانی یریپذجامعه رابطه بررسی" عنوان
 و یریپذجامعه بین "اصفهان منتخب هایبیمارستان در

 Yongmei (.95) یافتند( P < 05/0) معناداری ارتباط یوربهره

 نسانیا منابع مدیریت آیا که سؤال این به پاسخ در یزن همکاران و
 91000 هایداده پایه بر گذارد؟می اثر سازمان عملکرد بر

 رزشا انسانی منابع مدیریت که رسیدند نتیجه این به سازمان،
 (.96) کندمی خلق هاسازمان برای باالیی

 ،یسازمان عملکرد و اجتماعی معماری متغیر دو بین رابطه مورد در
 گزارش ار متغیر دو این ابعاد تمامی بین رابطه مختلف تحقیقات

 رمایهس تأثیر بررسی باهدف حاضر مطالعه راستا این در. اندننموده
 مهبی کل اداره کارکنان بین در سازمانی عملکرد بر اجتماعی
 .رسید انجام به اصفهان استان سالمت

 
 

 9313 الس در مقطعی شیوه به حاضر تحلیلی -توصیفی مطالعه
 از. گرفت انجام ایرانیان سالمت بیمه کل اداره کارکنان روی بر

 اسناد) هایواحد کلیه از نفر 959 سازمان، این پرسنل 250
 استفاده با...( و روستایی بیمه نظارت، کارگزینی، مالی، پزشکی،

  شدند. انتخاب ساده تصادفی یریگنمونه روش از
. شد فادهاست پرسشنامه دو از ،یازمورد ن اطالعات به دستیابی برای

 (Chaudhuryچودهوری سازمانی عملکرد استاندارد پرسشنامه
 سؤال 26 شامل پرسشنامه این و شد برگردانده فارسی به که( 97)

 فیتکی ،یوربهره مشتری، به خدمت) عملکرد ارزیابی با مرتبط
 مانیساز عملکرد پرسشنامه به مربوط تسؤاال که بود( نوآوری و

 کامالً=9) شدند یریگاندازه لیکرت ایگزینه پنج مقیاس توسط
 معماری خودساخته پرسشنامه(. موافقم کامالً=5 و مخالفم

 اساس بر که بود سؤال 23 و مؤلفه 90 دربرگیرنده نیز اجتماعی
 .گردید طراحی مطالعه اهداف

به  مانیساز عملکرد استاندارد پرسشنامه روایی تعیین منظوره ب
 ستفادها جهت و بود انگلیسى اصلى نسخه داراى فقط آنکه یلدل
 از آن فارسى نسخه بود الزم ،زبانیفارس کاربران میان در آن از

 اعتبار حاظل بدین ،بگیرد قرار تأیید مورد یشناسزبان ثبات لحاظ
 Backward translation روش از استفاده با آن صورى

 هاروش
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و عملکرد کارکنان معماری اجتماعی   
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 ییمحتوا روایی. قرار گرفت نهایى تأیید و بررسى مورد
 نیز مدیریت رشته مشاوران و یداسات از جمعی نظر با هاپرسشنامه

 پایلوت روش از استفاده با نیز هاپرسشنامه اعتبار. گردید بررسی
 لفایآ ضریب. گردید محاسبه کرونباخ آلفای ضریب محاسبه و

 رتیبت به اجتماعی معماری سازمانی، عملکرد پرسشنامه کرونباخ
 هامتغیر تمامی آلفای ضریب که جا آن از. شد حاصل %73 و 31%

 یآورجمع ابزار که گفت توانمی بنابراین ،بود %70 از تربزرگ
 زا استفاده با هاداده تحلیل. است پایا یا اعتمادقابل اطالعات،

 .گرفت انجام 29 نسخه SPSS افزارنرم
 درصد، فراوانی، توزیع نظیر توصیفی آمار از پژوهش این در

 از یاستنباط آمار بخش در .شد استفاده معیار انحراف و میانگین
 استفاده مستقل تی آزمون و پیرسون همبستگی هایآزمون
 .گردید

 
 

 .دادند تشکیل زنان را درصد 34و  مردان را پاسخگویان درصد 66
 بیشتر. بودند مجرد درصد 7/90 و متأهل پاسخگویان درصد 3/31

 و بوده کارشناسی تحصیلی مقطع در( درصد 7/53) پاسخگویان
 حصیلیت مدرک دارای کارکنان به مربوط تحصیلی سطح کمترین

 33) انپاسخگوی بیشتر کاری سابقه لحاظ از. بود یسانسلفوق
 نیز سال 5 تا 9 بین سابقه. داشتند سابقه سال 95 تا 90( درصد

 در( درصد 7/54) پاسخگویان بیشتر. داد نشان را فراوانی کمترین

 رد کارکنان فراوانی کمترین و داشتند قرار سال 50 تا 40 سن
 بیشتر استخدامی وضعیت. بودند سال 30 زیر سنی فاصله

 رد نیز فراوانی کمترین و بوده رسمی( درصد 7/63) پاسخگویان
 .بود پیمانی استخدامی گروه

 بعادا و سازمانی عملکرد مؤلفه معیار انحراف و میانگین 9 جدول
 میانگین ترینیشب ،عملکرد بعد 4 بین در. دهدمی نشان را آن

 کمترین و( 79/3±56/0) مشتری به خدمت بعد به مربوط

 و کلی به طور. بود( 20/3±70/0) کیفیت بعد به مربوط میانگین
 قبولابلق نمره میانگین با سازمانی عملکرد ابعاد مقایسه اساس بر
 ابعاد از بعد 3 در سازمانی عملکرد که رسدمی به نظر بعد، هر در

 ریمشت به تمخد بعد دو در لیکن ،بوده ضعیف حد در چهارگانه
 .است نموده عمل خوب یوربهره و

 هاییمنمیانگین مربوط به بعد  ترینیشب 2بر اساس نتایج جدول 

 رحط( و کمترین میانگین مربوط به بعد 34/3±6/0ی )ارشته چند

کلی و بر اساس  به طور( بود. 33/2±11/0) مکان و جا الت،یتسه
در هر  قبولقابلمقایسه ابعاد معماری اجتماعی با میانگین نمره 

 گانهدهبعد از ابعاد  7که معماری اجتماعی در  رسدمی به نظربعد، 
لیکن در سه بعد چرخش شغلی، طرح تسهیالت  ،در حد خوب بوده

بیانگر  3جدول  و فرایندهای مشارکتی ضعیف عمل نموده است.
بعد از ابعاد معماری  1آن است که میان عملکرد سازمانی با 

 اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد.
 

  
 آن ابعاد و یسازمان عملکرد مؤلفه اریمع انحراف و نیانگیم .1جدول 

 هامؤلفه
تعداد 

 ماده
 انحراف معیار میانگین ترینیشب کمترین دامنه نمره

در نمونه  مؤلفهوضعیت 

بر اساس ) یبررسمورد 

 میانگین نمره(

 خوب 56/0 79/3 5 2 1-45 1 یمشتر به خدمت

 ضعیف 70/0 20/3 33/4 33/9 6-30 6 کیفیت

 خوب 69/0 56/3 33/4 33/9 6-30 6 یوربهره

 ضعیف 63/0 45/3 5 2 4-20 4 نوآوری

 ضعیف 41/0 59/3 76/4 36/2 25-925 25 عملکرد سازمانی

 

 یافته ها
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 علیرضا شیروانی و همکاران 
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 آن ابعاد و معماری اجتماعی مؤلفه اریمع انحراف و نیانگیم .2جدول 

 هامؤلفه
تعداد 

 ماده
 میانگین نترییشب کمترین دامنه نمره

انحراف 

 معیار

در نمونه  مؤلفهوضعیت 

بر اساس ) یبررسمورد 

 میانگین نمره(

 ضعیف 11/0 33/2 5 9 4-20 4 جا و مکان ،التیرح تسهط
 خوب 09/9 96/3 5 9 3-95 3 استخدام

 خوب 6/0 34/3 5 67/9 3-95 3 یاچند رشتهی ها میت
 ضعیف 63/0 22/3 5 67/9 3-95 3 یچرخش شغل

 خوب 54/0 30/3 5 2 3-95 3 آموزش
 خوب 61/0 94/3 5 9 3-95 3 ییاجرا هایانجمن

 ضعیف 33/0 03/3 5 33/9 3-95 3 یمشارکت فرآیندهای
 خوب 60/0 41/3 5 2 3-95 3 یتیریمد هایشبکه
 خوب 41/0 54/3 67/4 2 3-95 3 یرونیب هایشبکه

 خوب 77/0 23/3 67/4 33/9 3-95 3 یزشیانگ یها ستمیس
 خوب 43/0 33/3 40/4 37/2 23-940 23 معماری اجتماعی

 همبستگی پیرسون عملکرد سازمان با معماری اجتماعی و ابعاد آن .3جدول 

       

  

معماری 

 اجتماعی

 ابعاد معماری اجتماعی

تسهیالت، 

 جا و مکان

تیم های چند  استخدام

یارشته  

چرخش 

 شغلی

 یهاانجمن آموزش

 اجرایی

فرایندهای 

 مشارکتی

 یهاشبکه

 بیرونی

سیستم 

های 

 انگیزشی

عملکرد 

 سازمان
r=0665 

p=06009 
r=0646 

p=06009 

r=0657 
p=06009 

r=0649 
p=06009 

r=0623 
p=06004 

r=0644 

p=06009 
r=0621 

p=06009 

r=0644 
p=06009 

r=062 
p=0609 

r=0665 
p=06009 

 
 عوامل بین که داد نشان( 93()9313) همکاران و ارقند مطالعه
 بیتتر معلمان در اجتماعی سرمایه ابعاد و افراد عملکرد در درگیر
 سرمایه هرچه و دارد وجود داریمعنا تفاوت ،گیالن استان بدنی

. دباشمی هاآن عملکرد کاهش به منجر باشد کمتر هاآن اجتماعی
 سرمایه بینکه  داد نشان( 91()9313) ایزدی و همکاران مطالعه

 تحصیلی عملکرد و ورود یزهباانگ نهادی و عینی فرهنگی
 وجود ریمعنادا ارتباط گلستان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان

 اب درونی فرهنگی سرمایه بین معنادار ارتباط تنها و نداشت
 تعاملی فرهنگی سرمایه و (=P 023/0) تحصیلی عملکرد

 (=P 0/ 005) تحصیلی عملکرد و =P) 000/0) ورود یزهباانگ
 نتایج( 20) (9313) دهقانان مطالعه در. است داشته وجود

 ،آن بعادا و اجتماعی سرمایه لفهؤم که بود موضوع این کنندهیانب
 حاضر طالعهم نتایج با که دارند کارکنان عملکرد بر مستقیمی تأثیر

یتفعال کلیه در کارکنان عملکرد که آنجایی از و دارد مطابقت
 اجتماعی معماری به باید لذا ،کندمی پیدا نمود سازمانی هر های

 هب تا نمود خاص توجه سازمان در اجتماع فرهنگ ساخت شیوه و
 .دهد ارتقاء را کارکنان عملکرد و گرفتهشکل صحیح شیوه

 کارشناسان که داد نشان( 29) (9336) سجادی مطالعه نتایج 
 و ندبرخوردار بهتری شغلی انگیزش و شغلی عملکرد از ستادی

 انکارکن فیزیکی فضای و محیط بودن بهتر را امر این دلیل
. است داشته هاآن عملکرد بر مثبت تأثیر که دانسته ستادی

 رایطش که است آن از حاکی روانشناسی هایبررسی و تحقیقات
 اثرات هاسازمان کارکنان روانی بهداشت بر کار محیط فیزیکی
 ناسبم کار محیط در فیزیکی شرایط که صورتی در و دارد زیادی
 واهدخ کارکنان کار کیفی ارتقای و وریبهره بهبود سبب باشد،

 .شد
 استخدامی وضعیت و فرآیند که نمود عنوان چنین توانمی 

 هک کارکنانی و باشدمی ثرؤم هاآن یوربهره میزان بر کارکنان
 بهتر ،باشدمی پیمانی و رسمی شیوه به هاآن استخدامی وضعیت

 و شایان. است قراردادی استخدامی وضعیت با کارکنان از
 هایویژگی چون عواملی ،دادند نشان( 22()9319) همکاران

 بحث و نتیجه گیری
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  معماری اجتماعی و عملکرد کارکنان
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 ثرؤم کارکنان سازمانی عملکرد بر سازمانی تعهد و شخصیتی
 در دهدمی انـنش حاضر مطالعه و مطالعه این نتایج. است

 انگیزه ،است باالتر هاآن در سازمانی تعهد که هاییسازمان
 .است بیشتر نیز سازمانی عملکرد آن دنبال به و کارکنان

Ramstad (2001) (23 )توسعه که داد نشان تحقیقی در نیز 
 و ءارتقا به ،است هافعالیت کردن اجرایی شامل که سازمان جامع
 ود؛شمی منجر کاری زندگی کیفیت و عملکرد در همزمان بهبود

 که تاس کارکنانی الزمه ،سازمان در فرآیندها نمودن عملیاتی لذا
 پیش یندهافرآ با همگام و بمانند سازمان در را بیشتری مدت
-ازمانس لذا. بخشید بهبود را عملکرد بتوان صورت این در و بروند

 هب توجه با درمانی و بهداشتی هایسازمان جمله از مختلف های
 وضعیت به باید ها،آن کارکنان شغلی ماهیت بودن حساس

 یرأثت بی را هاآن عملکرد و داشته توجه خود کارکنان استخدامی
 نبنابرای؛ نداند خود شغلی امنیت میزان و هاآن وضعیت نوع از

 یبررس و زمانی فواصل در کارکنان عملکرد بررسی با توانمی
 ی،استخدام وضعیت جمله از عملکرد این میزان بر مختلف عوامل

 به صورت و نموده ترشفاف زمینه این در را خود کارکنان دید
 .نمایند برخورد موضوع این با منطقی

 بین ،داد نشان( 24) (9312) همکاران و فدا آزاد مطالعات نتایج
 بالوالی هاییمن عملکرد و تیمی اثربخشی با گزارخدمت رهبری

. داشت وجود معنادار و مثبت آماری رابطه ایران، مردان برتر لیگ
 حائز گوناگون دالیل به سازمان در کاری هایگروه بررسی
 اجزای از یکی کاری هایگروه امروزه که آن اول. است اهمیت

 ررفتا دوم، و دهندمی تشکیل را هاسازمان دهندهیلتشک و مهم
 هر که است کاری مجموعه از ،متفاوت کاری هایگروه در افراد
 اشخاص رفتار واقع در. دهندمی انجام تنهایی به اعضاء از یک
 از یکی. پذیردمی یرتأث گروه از هم و گذاردمی اثر هاگروه بر هم

 دارند، کلیدی نقش آن در مدیران که پراهمیت و حساس موارد
 ایده .است ایشان مدیریت تحت نیروهای توسط تیمی کار ارائه

 انیسازم اهداف به دستیابی کاری، هاییمن از استفاده در اصلی
 به و هبود سازمانی مکاتبات کاهش و باالتر بازده و یاثربخش با

-می رسمی یدهسازمان هایضعف بر غلبه جهت ابزاری عنوان

 لعوام به تیم یک شکست یا موفقیت که آنجایی از باشد؛
 هاآن تنظیم نحوه و عوامل این شناخت است، وابسته متعددی
 پژوهش در. دارد هاسازمان اهداف تحقق در یاالعادهفوق اهمیت
 یاتهرش چند هایتیم با سازمانی عملکردبین  رابطه نیز حاضر
 .شد دیده

 نشان (25( )9333) همکاران و پور نصیری پژوهش هاییافته
 و انتارــپرس شغلی عملکرد بر تأثیری شغلی گردش که داد

 و اخالقی رفتار عملکردی، عوامل جمله از عملکرد هایمؤلفه
. شدبامی حاضر مطالعات نتایج با مغایر که ندارد شغلی رفتار

Jarvi بین که داد نشان پژوهشی در( 26) (2004) و همکارش 
 رابطه دفنالن هایبیمارستان در پرستاران عملکرد و شغلی گردش
 در نیز( 27) (2003)و همکارش  Jordan. دارد وجود مثبت

 رتأثی شغلی گردش دادند نشان اتریش کشور در خود پژوهش
 وجهت با. است داشته مطالعه مورد کارکنان عملکرد بر دارییمعن
-ازمانس ارانذگسیاست شودمی توصیه حاضر پژوهش نتایج به

 تخصصی به خود کارکنان عملکرد افزایش جهت ای،بیمه های
 و بپردازند واحدها در تخصصی هایرشته ایجاد و مشاغل کردن

 .نمایند توجه پیش از بیش موضوع این به
 دادند نشان خود مطالعه در نیز( 23) (9336) همکاران و امینی

 در شرکت جهت درمانی مراکز کارکنان اهداف ترینمهم که
 ءارتقا و موقعیت بهبود جهت امتیاز کسب ،بازآموزی هایدوره

 Dolphin. باشدمی محققین سایر تجربیات با شدن آشنا و شغلی

 افراد نمودن شرکت در مؤثر عوامل خود پژوهش در( 21) (9133)
 مهارت افزایش اهمیت، ترتیب به را مداوم آموزش هایبرنامه در

 ثراتا کارفرما، خواست دقیق، یادگیری باالتر، مدرک اخذ شغلی،
 قبول مورد کارمند، برای منافع مطبوع، اداره با جامعه متقابل
-یم نشان و شماردبرمی دقیق شغلی هایفعالیت و بودن جامعه

 از. بخشدمی بهبود را سازمانی عملکرد ،عوامل این مجموعه دهد
 در محوری موضوعی آموزشی هایدوره اثربخشی که آنجایی
 بهداشتی هایسازمان به خصوص سازمانی و آموزشی هاینظریه

 آن یمحتوا و برگزاری شیوه به توجه لذا شود،می تلقی درمانی و
 پیش از بیش باید فراگیران دیدگاه گرفتن نظر در با به خصوص

 یمعمار ابعاد از آموزش نیز حاضر مطالعه در. گیرد قرار توجه مورد
 .آمد حاصل قبولقابل حد در اجتماعی

 حاضر مطالعه همانند( 30) (9331) همکاران و بخشفرح مطالعه
 ناستا بهداشت مرکز در اجرایی هایانجمن از استفاده ،داد نشان

 رد خدمات کیفیت و هافرآیند بهبود ضمن شرقی آذربایجان
 را سازمان و بخشدمی بهبود نیز را سازمان کلی عملکرد گردش،

 .نمایدمی هدایت جلو به آسان مسیر در
 دهندهنشان نیز( 39) (9313) همکارش و درخشیده مطالعهنتایج 

 رشه یدارهتل صنعت در کارکنان شغلی مشارکت که بود آن
 یتنها در و دهدمی قرار یرتأث تحت را آنان شغلی عملکرد مشهد،
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 مدیران ذال. شودمی نیز شغلی رضایت بهبود باعث شغلی مشارکت
 هایریگیمتصم در کارکنان مشارکت به توجه طریق از توانندمی

 زایشاف در سعی مناسب، تشویقی هایسیستم از استفاده با و
 شغلی عملکرد و رضایت بردن باال همچنین و کارکنان تعهد

 تیمشارک فرایندهای وضعیت حاضر مطالعه در. نمایند کارکنان
 و مدیران بیشتر توجه امر این لذا .شد حاصل ضعیف حد در

 در کنانکار مشورتی نظرهای بیشترو  کندمی جلب را سرپرستان
 .طلبدمی را گیرییمتصم امر

 " عنوان با خود مطالعه در( 32) (9313) و همکارش قدوسی
 هایشبکه در آب یوربهره افزایش یکارهاراه بندییتاولو

راتبی م سلسله تحلیل فرایند از استفاده با کشی زه و آبیاری
((Analytic Hierarchy Process موردی مطالعه :

 ار سازمانی عملکرد بر مؤثر عوامل از "قزوین آبیاری شبکه
 اضرح مطالعه نتایج با مغایر که نمود عنوان مدیریتی هایشبکه

 در ودموج مدیریتی هایشبکه دهدمی نشان نتایج این. باشدمی
 اشتهد کارکنان عملکرد بر ضعیفی نقش سالمت بیمه سازمان

 .است

 خارج هایشبکه و روابط وجود که است امر این بیانگر نتایج این
 هداشت مطالعه مورد کارکنان عملکرد بر زیادی نقش سازمان از

 نایرانیا سالمت بیمه کارکنان از بخشی که آنجایی از. است
 هابیمارستان و مراکز سایر با زیادی روابط دارای اصفهان استان
 نقش عملکرد بر هاآن دید از هاشبکه و روابط این لذا ،هستند

 هایکانال از خارج اجرایی هایانجمن. است داشته دارییمعن
 برای را خود متخصصان ،سازمان که مشکالتی حل برای اداری
 بنابراین؛ آیندیم پدید ،است نکرده تجهیز هاآن با مقابله

 فقودشدهم منبع به دستیابی برای سازمان سردرگم هایتکنسین
 قاصدم باید اجرایی انجمن یک. نهادند بنا اطالعاتی شبکه یک

 و باشد داشته اجرایی اهداف از ایمجموعه و واضح شغلی
 (. 90)باشد  پاسخگو باید همچنین
 اهسازمان سایر با را روابطی ،محیط در خود حفظ برای هاسازمان
 به را هاییسیستم فرا سازمانی بین روابط این .کنندمی برقرار
 باهم سازمانی هایسیستم آن وسیله به که وردآمی وجود

 .کنندمی مبادله را منابع و اطالعات

که  دادند نشان خود مطالعه در( 33) (9312) همکاران و ارشدی
 و اصرین. دارد سازمانی عملکرد بر مثبتی تأثیر شغلی انگیزش
 تناسب ،دادند نشان خود پژوهش در نیز( 34()9319) همکاران

 ایهبیمارستان پرستاران شغل -فرد تناسب هم و سازمان -فرد
 و مثبت رابطه شغلی، عملکرد با نیز اصفهان شهر دولتی

-پاداش بر بیشتر تکیه با توانندمی هاسازمان لذا .دارد دارییمعن

 در بهتر کردن کار جهت در را افراد پول، همچون مادی های
 ولتید هایسازمان برانگیزانند، مالک سود مینأت و اهداف راستای

 پیشبرد جهت در کار برای کارکنانشان از درخواست بر بیشتر باید
 باشند متکی شخصی نیازهای ارضای همچنین و جامعه اهداف

 ترینشیب نیز حاضر مطالعه در. باشند شاهد را باالتری ییکارا تا
 اعیاجتم معماری ابعاد از انگیزشی سیستم با عملکرد ارتباط
  شد. حاصل
 بین که داد نشان پژوهش از حاصل هایداده تحلیل و تجزیه
 عهمطال مورد کارکنان سازمانی عملکرد و اجتماعی معماری فنون

 مختلف هایسازمان لذا. دارد وجود داریمعنا و مثبت همبستگی
 غلیش ماهیت بودن حساس به توجه با ایبیمه هایسازمان نظیر

 خود انکارکن یوربهره ءارتقا هایشیوه به بایستی شان،کارکنان
. دانندن هاآن وضعیت نوع از تأثیریب را هاآن عملکرد و داشته توجه

 به هاسازمان این در اجتماعی معماری بایستمی میان این در
 مورا در شفافیت راستا این در. شود اجرایی آور اطمینان ایگونه

 افاهد روشن بیان همچنین و سرپرستاران رفتار ها،بخش روزمره
 از قدردانی و دادن مشارکت و کارکنان به بخش هایبرنامه و

 .گرددمی عملکرد ءارتقا باعث ایشان، زحمت و تالش
 
 

 بین هرابط بررسی عنوان با نامهیانپا از بخشی حاصل مقاله این
 در موردی مطالعه) کارکنان عملکرد و اجتماعی معماری فنون
 رشدا کارشناسی مقطع در( اصفهان استان سالمت بیمه کل اداره

 آزاد دانشگاه حمایت با که بود 9313 سال در دولتی مدیریت
 دانند می الزم مقاله نویسندگان. شد اجرا دهاقان واحد اسالمی
 پژوهش این انجام در که کسانی تمام از را خود امتنان مراتب
 .نمایند ابراز رساندند، یاری
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Abstract 

Introduction: Nowadays that dry and bureaucratic structures have been replaced by flexible management, 

organizations need the employees that act beyond their job duties to achieve sustainable competetive 

advantages (social capital) by use of internal resources and assets and to help improve organizational 

performance. In this regard, the purpose of this study was to evaluate the impact of social capital on 

organizational performance among employees of the General Administration of Health Insurance in Isfahan. 

Methods: The present research was a descriptive–analytical one conducted in health insurance organization 

in 2014. The sample included 150 headquarters personnel selected randomly. Social Architecture and 

standard cheudhury organizational performance questionnaire were used to gather the data. The 

organizational performance questionnaire was standard consisted of 26 questions related to performance 

appraisal (customer service, productivity, quality and innovation) in five- likert scale and social architecture 

questionnaire was designed based on the likertscale. The data were analyzed in SPSS software, version 21 

Descriptive and analytical statistics including Pearson correlation coefficient and independent t-test were 

used 

Results: The results showed that in 4 dimensions of performance, highest mean belonged to customer service 

dimension (56 ±71.3) and lowest to the quality (20.3 ±70). The highest mean in   social architecture was for 

multidisciplinary team (84.3 ±6) and the lowest belonged to the facility layout and location. Data analysis 

showed that there were significant positive correlations between techniques of social architecture and 

organizational performance of personnel (α=0.001, r=0.65). 

Discussion and Conclusion:  Due to the sensitive nature of the job in organizations, social architecture 

should undoubtedly be applied. On the other hand, the transparency of routine affirs in organizational units 

and responsible behavior as well as articulation of the goals and programs, engaging staff and appreciating 

their efforts will be helpful in improving their performance. 

Key words:  Social architecture, Organizational performance, health insurance review, Isfahan 
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