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رابطة سرماية اجتماعی با فرهنگ سازمانی در
مراکز آموزش عالی استان گلستان
**

حسينعلی سرگزی* ،عليرضا محمدیآريا

عوام مرتبط با آن از اهمیت باالیی برخوردار است که در این بلین ،سلرمایة اجتملاعی جایگلاه
ناشناختهای دارد و هدف این مطالعه شناسایی رابطة بین سرمایة اجتماعی و فرهنگ سلازمانی در
مراکز آموزش عالی استان گلستان میباشد.
روش :تحقیق حاضر از نو توصیفی و روش بهکار رفته ،پیمایش است که در بین  415نفر از
کارکنان آموزشی و اداری شاغ در مراکز آموزش عالی دولتلی و غیردولتلی اسلتان گلسلتان بله
روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب ،اجرا شد .فرهنگ سازمانی ،باتوجهبه ملدل مفهلومی
تحقیق و به کمک پرسشنامه استاندارد شده دنیسون و سرمایة اجتماعی بلا اسلتفاده از پرسشلنامه
محققساخته ،اندازهگیری شد.
یافتهها :بین سرمایة اجتماعی و فرهنگ سازمانی ،رابطة م بلت وجلود دارد و  39/9درصلد از
تغییرات فرهنگ سازمانی ،به وسیله اعتماد نهادی ،اعتماد شخصی ،اعتماد اجتملاعی ،کلنشهلای
یاریگرانه و تعام اجتماعی تبیین می شود .ضلمن اینکله ،اعتملاد نهلادی ،بیشلترین نقلش را در
پیشبینی فرهنگ سازمانی کارکنان دارد.
بحث :نتایج این تحقیلق ،بسلط نظریلههلای پاتنلا و کلملن اسلت کله از اعتملاد بله عنلوان
تسهی کننده کنش در روابط سازمانی یاد کردهاند.
واژههای کليدی :اعتماد نهادی ،سرماية اجتماعی ،فرهنگ سازمانی ،کنشهای ياريگرانه
تاريخ دريافت28/7/92 :

تاريخ پذيرش29/4/91:

* دانشجوی دکتری علو تربیتی ،مرکز آموزش عالی فرهنگیان استان گلستان
** دکتر روان شناسی تربیتی ،دانشگاه علو بهزیستی و توانبخشی ،تهلران ،ایلران<mohammadiarya@yahoo.com> ،
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مقدمه :باتوجهبه نقش فرهنگ سازمانی در تحقلق اهلداف سلازمانهلای آموزشلی ،آگلاهی از
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مقدمه
سازمان به عنوان یک گروه اجتماعی بلر پایلة شلبکهای از روابلط متقابل  ،تعلامالت و
ادراکات جمعی بنا نهاده شده و بقاء و توسلعة آن و همچنلین دسلتیابیاش بله موفقیلت و

استراتژی سازمان ،شناخت فرهنگ سازمانی نقش مهملی ایفلا ملیکنلد (هلدایتی )0380 ،و
نزدیک به سه دهه است که فرهنگ سازمانی در عرصههای مختلف مطرح شده و بلهعنلوان
یکی از مؤارترین عوام پیشرفت و توسعة کشورها شناخته شده است .فرهنلگ سلازمانی،
بهعنوان مجموعهای از باورها و ارزشهای مشترو ،بر رفتار و اندیشة اعضای سلازمان االر
میگذارد و میتواند نقطة شروعی برای حرکت و پویایی و یلا ملانعی در راه پیشلرفت بله
شمار آید .سرمایة اجتماعی ،مجموعه ای از مفلاهیم شلام اعتملاد (اجتملاعی ،شخصلی و
نهللادی) ،هنجارهللای مشللارکت و همکللاری (کللنشهللای یاریگرانلله) و تعام ل اجتمللاعی
(شبکههای روابط) را در بر میگیرد که در حوزههای مختللف جامعله ،نقلشآفرینلی دارد.
هدف اصلی این تحقیق ،شناسایی رابطة بین سرمایة اجتماعی و ابعاد آن با فرهنگ سازمانی
و ابعاد آن در مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی استان گلستان است.
فرهنگ سازمانی ،بستری است به هم پیوسته که اجزاء سازمان را بله هلم ملیچسلباند

(کوئین و کامرون .)1551 ،0هافستد )1550( 1فرهنگ سازمانی را برنامهریزی جمعلی ذهلن
بیان میکنند که افراد یک سازمان را از سازمانهای دیگر متملایز ملیکنلد .بله طلور کللی،
فرهنگ سازمانی ،ادراکی است که افراد از سازمان خلود دارنلد و چیلزی اسلت کله نله در
سازمان وجود دارد و نه در فلرد .ویژگلیهلای خاصلی کله در یلک سلازمان وجلود دارد،
نمایانگر خصوصیات معمول و الابتی اسلت کله سلازمانها را از یکلدیگر متملایز ملیکنلد

(مشبکی .)0383 ،دنیسون 3معتقد است که ارزشهای اساسی ،باورهلا و مفروضلاتی کله در

1. Quinn and Cameron
2. Hofstede
3. Denison
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پیشرفت ،به تداو و غنای این روابط و تقویت عناصر تأایرگلذار بلر آن ،از جملله اعتملاد
متقاب  ،مشارکت جمعلی و حمایلت اجتملاعی وابسلته است(کاوشلی .)0389 ،در تلدوین

رابطة سرمایة اجتماعی با فرهنگ سازمانی ...

سازمان وجود دارند ،الگوهای رفتاری که از بین این ارزشهای مشلترو ناشلی ملیشلود و
نمادهایی که مبین پیوند بین مفروضلات و ارزشلها و رفتلار اعضلای سلازمانانلد ،فرهنلگ
سازمانی نامیده میشوند (.)0999
کارآیی ،بهره وری ،رضایت شلغلی و ماننلد اینهلا ملرتبط اسلت .بله طلوریکله کلوبرگ و

چاسمیر )0989( 0به تأایر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی ،کولسون و توملاس)0993( 1
و الیس ،دیک )1553( 3و شاین ( )0999به تأایر کارِ گروهی بر بهرهوری سلازمانی ،واالس
و ویز )0990( 4به تأایر فرهنگ سازمانی قلوی و م بلت بلر مشلارکت کارکنلان و افلزایش

کارآیی؛ هرسی و بالنچارد )0988( 0و اسپنس ،)1551( 1به تأایر فرهنگ سازمانی بلر تعهلد
سازمانی؛ اردالن و همکارانش ( )0389به تأایر فرهنگ سازمانی بر یگلانگی فلرد-سلازمان؛

زار  )1550( 9به تأایر فرهنگ سازمانی بلر نگهداشلت نیلروی انسلانی و ییلملاز و ارگلان
( )1558به تأایر بُعد رسالت بر افزایش عملکرد سازمانی ،اشاره کردهاند.
بنابراین ،پیشینة تحقیق نشان می دهد که مطالعات انجا شده پیرامون فرهنگ سلازمانی،
عمدتاً بر تأایر فرهنگ سازمانی (به عنوان یک متغیر مستق ) بلر عوامل درون سلازمانی از
قبی کارآیی ،ااربخشی فعالیتها ،بهرهوری سازمانی ،عملکلرد سلازمان و رضلایت شلغلی
کارکنان و کاهش می به ترو خدمت اسلت و در ملورد تلأایر عوامل دیگلر بلر فرهنلگ
سازمانی (به عنوان یک متغیر وابسته) نظیلر سلرمایة اجتملاعی ،اعتملاد اجتملاعی و شلبکه
روابط اجتماعی ،کمتر تحقیق شده است .بنابراین ،سؤال اصلی پژوهش این اسلت کله «آیلا
بین سرمایة اجتماعی و ابعاد آن با فرهنگ سازمانی در مراکلز آملوزش دولتلی و غیردولتلی
استان گلستان ،رابطه وجود دارد؟»

3. Elis and Dick
6. Spence

2. Coulson and Thomas
5. Hersy and Blanchared

1. Koberg and Chusmir
4. Wallace and Weese
7. Zare
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مروری بر مطالعات انجا شده ،نشان میدهد که فرهنگ سازمانی بلا متغیرهلایی ماننلد
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چارچوب نظری

1. Barnard
2. Koontz and Weihrich
3. Oreilly
4. Blake and Mouton
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در حوزة سازمان و مدیریت ،توجه صاحبنظران به نیازها ،مسائ و روابط اجتماعی ،از
زمانهای گذشته ،زمینة مساعدی برای گسترش مباحث سرمایة اجتماعی ایجاد کلرده اسلت.
تحلی بارنلارد 0از وظلایف ملدیر ،ناشلی از رهیافلت سیسلتمهلای اجتملاعی اسلت .او در
جستوجوی وظایف اصلی مدیر در یک سیستم است ،جایی که او در آن عم ملیکنلد .از
نظر بارنارد ،سازمان رسمی ،نظا کوششها یا نیروهلای هماهنلگشلده آگاهانله دو یلا چنلد
شخ است .او اعتقاد داشت یک سازمان ،زمانی پدید میآید که افرادی کله آن را تشلکی
دادهاند ،برای رسیدن به یک هدف همگانی و مشترو ،آماده گفت و شنود با یکدیگر و آماده
همکاری باشند .سرزندگی و توان زیستن سازمانها ،در گرو آمادگی افراد بلرای یلاریدادن
نیروها به نظا همکاری است .او تأکید میکند که وظیفه ملدیران ،حفلظ نظلا تلالشهلای
همکارانه در یک سازمان رسمی است (کونتز و ویهریچ.)0988 ،1
دیدگاه داگالس ملک گریگلور ( )0914-0951دربلاره ماهیلت رفتلار انسلان بله صلورت دو
مجموعه مفروضات نظریه ( Xپلیشفلرضهلای اساسلی سلنتی دربلارة رفتلار انسلان) و نظریلهY
(پیشفرضهای ناشی از علو اجتماعی جدید دربارة رفتار انسلان( مطلرح شلده اسلت .از نظلر او،
مدیریت باید با این سؤال اساسی آغاز شود که «مدیران چگونه خود را در رابطه بلا دیگلران مشلاهده
میکنند؟» .این دیدگاه مستلز تفکراتی دربارة استنباط ماهیت انسان است (کونتز و ویهریچ.)0988 ،
به اعتقاد اوریلی ،)0990( 3فرهنگ سازمانی است که تعیین میکند شخ چگونله خلودش
را با سازمان وفق دهد ،یا چگونه به صورت مطلوب با سازمان ارتباط برقرار کند؛ زیلرا ایلن کلار
موجب میشود که فرد در داخ آن جوِ سازمانی ،احساس راحتی و خوشایندی کند.
بلیک و موتون 4در نظریه «شبکه مدیریت» ،ضمن تشریح سبکهای مختللف ملدیریت،
سبک مدیریت تیمی را مطلوب میدانند؛ زیرا این سبک مدیریت ،هم به کار و هم بله انسلان

رابطة سرمایة اجتماعی با فرهنگ سازمانی ...

1. Certo
2. Argyris
3. learning organization
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توجه زیاد دارد .این سبک مدیریت ،بر وابسلتگی متقابل  ،اعتملاد و احتلرا بلین ملدیران و
کارکنان در پیگیری اهداف سازمان ،تأکید دارد؛ بنابراین موجب موفقیت ،بهرهوری و کارآیی
بیشتر میشود (سرتو.)0993 ،0
کریس آرجریس 1بر یادگیری دربارة «خود» و دیگران تاکید کرده و اعتقاد دارد تعهد بله
آموختن بر نوعی رابطه داللت دارد که متضمن معنای مشترکی است و نه تنها احتمال ایجلاد
شرایط اعتماد ،گشودگی و عزتنفس را در بر دارد ،بلکه شرایط مراودة اجتماعی عا را نیلز
ایجاد میکند .او اعتقاد دارد ،اگر املروز اک لر سلازمانها از بلیاعتملادی ،ارتباطلات بسلته و
رسمیت بیش از حد رنج میبرند ،باید تغییراتی در راستای اعتملاد متقابل شخصلی بیشلتر،
ارتباطات بازتر ،انعطافپذیری شخصی و سازمانی بیشتر ایجاد کرد .او اعتقاد دارد کله بایلد
الگوهای سنتی ،محو و الگوهای جدید ،اقتباس و ت بیت شود (رابرت بی.)0385 ،
در دهة  ،0995اندیشههای تحول سازمانی به شک سازمان یادگیرنلده ،3تجدیلد حیلات
یافت .جنبش سازمان یادگیرنده ،فرضیههای خوشبینانهای داشت و بلر ایلن بلاور بلود کله
باتوجهبه تیمها و ک سازمان ،میتواند سطح جدیدی از آموزش جمعی را پدید آورد کله در
جهت بهتر شدن سازمان ،تغییرات اساسی در آن ایجاد کند (کانینگها .)1551 ،
زیرا در سازمانهای یادگیرنده افراد به طور مستمر تواناییهای خود را افزایش میدهند
تا به نتایجی که مورد نظرشان است ،برسند .در این سازمانها ،الگوهای جدید تفکر ،پرورش
مییابد؛ اندیشههای جمعی و گروهی ترویج میشود و افراد« ،چگونه آموختن» را بله اتفلاق
هم یاد میگیرند (سنگه.)0395 ،
رابرت پاتنا در آاار مختلف« ،کم و بیش» ،سلرمایة اجتملاعی را بله عنلوان شلبکههلای
اجتماعی ،هنجارهای ارتباط متقاب  ،اعتماد و قابلیت اعتماد ناشی از آن تعریف کلرده اسلت.
به بیان او« :سرمایة اجتماعی به خصوصیاتی از سازمان اجتماعی نظیر شبکههلا ،هنجارهلا و
اعتماد اشاره دارد که همکاری و هماهنگی برای منافع متقاب را تسهی مینمایلد» (.)0999
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1. Cohen and Prusak
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در جایی نیز از پاتنا میخوانیم« :مردمی که ارتباطات فعال و اعتمادآمیز با یکدیگر دارند -
چه فامیلی ،چه دوستان یا بازیکنان بولینگ -خصوصیات شخصی مفید به حال جامعله ،در
آنها گسترش مییابد .این افراد ،بردبارتر هستند ،کمتر بدبین و خودخواه هستند و بیشلتر بلا
مشکالت دیگران همدلی دارند» (پاتنا  .)1555 ،شبکهها ،هنجارها و اعتماد ،سه پایه اصللی
سرمایة اجتماعی نزد پاتنا را تشکی میدهند.
کوهن و پروساو ،0سرمایة اجتماعی را به عنوان «عاملی که روابط فعال میلان افلراد ،اعتملاد،
شناخت متقاب  ،ارزشها و رفتارهای مشترو که اعضای شبکهها و اجتماعلات انسلانی را بله هلم
پیوند میدهد و همکاری را امکانپذیر میسازد» ،تعریف میکنند .آنلان بله سلرمایة اجتملاعی بله
عنوان کانونی برای حفظ و توسعه سلازمانی ملینگرنلد .از نظلر آنلان ،سلرمایة اجتملاعی ،بلازده
اقتصادی پدید میآورد و بدون سرمایة اجتماعی ،سازمانها نمیتوانند به آسانی کار کنند.
مروری بر دیدگاههای نظری صاحبنظران نشان داد که هر یک از آنها در دیلدگاههلا و
نظریات خود به نوعی بر یکی از ابعاد مهم سرمایة اجتملاعی ماننلد اعتملاد ،شلبکه روابلط
رسمی و غیررسمی ،تعام اجتماعی و در نهایت مشارکت و همکاری در میان کارکنان ،بله
عنوان تسهی گر کنشهای سازمانی اشاره نمودهاند .بر این مبنا ،دیدگاههای فوق بله عنلوان
مبانی نظری تحقیق حاضر ،مورد توجه قرار میگیرند .با تکیه بر مبانی نظری فوق ،سلرمایة
اجتماعی در این تحقیق را میتوان اینگونه تعریف نمود« :سرمایة اجتماعی ،شام ویژگیها
و منابعی مانند اعتماد (اجتملاعی ،شخصلی و نهلادی) ،هنجارهلای مشلارکت و همکلاری
(کنش های یاریگرانه) و تعام اجتماعی (شلبکههلای روابلط) در یلک سلازمان اسلت کله
تغییرات آن ،موجب تغییر در باورها ،ارزشلها و الگوهلای عمللی رفتلار مشلترو (فرهنلگ
سازمانی) اعضای یک سازمان میشود که این ویژگی ،خود موجب سهولت تحقلق اهلداف
سازمانی میگردد ».در این پژوهش ،پس از بررسی و مطالعة ملدلهلای مختللف شلناخت
فرهنگ سازمانی ،مدل دنیسون به عنوان مدل نظری انتخاب شد .باتوجلهبله تعلاریف ارائله
شده ،تعریف کوهن و پروساو با مدل نظری این تحقیق سازگاری بیشتری دارد .چنانکه

رابطة سرمایة اجتماعی با فرهنگ سازمانی ...

توانمندسازی
تیمسازی

درگیری

توسعة قابلیتها
ارزشهای بنیادی
توافق

اعتماد
سازگاری

فرهنگ

هماهنگی

اعتماد شخصی

سازمانی

تغییرپذیری
مشتریمداری

اجتماعی

تعام اجتماعی
انطباق پذیری
کنشهای یاریگرانه

یادگیری سازمانی
جهتگیری
اهداف و مقاصد

رسالت

چشمانداز

شک ( )0مدل مفهومی تحقیق مبنی بر تأایر سرمایة اجتماعی بر فرهنگ سازمان

کوهن و پروساو ،سرمایة اجتماعی را به عنوان «عاملی کله روابلط فعلال میلان افلراد ،اعتملاد
(شخصی ،نهادی و اجتماعی) ،شناخت متقاب  ،ارزشها و رفتارهای مشترو که اعضای شبکههلا
و اجتماعات انسانی را به هم پیوند میدهد و همکاری را امکانپذیر میسازد» ،تعریف میکنند.
آنان به سرمایة اجتماعی به عنوان کانونی برای حفظ و توسعه سازمانی مینگرند.
باتوجهبه مفهو سازی صورت گرفته ،همچنان که مالحظه میشلود ،فرهنلگ سلازمانی بلا
چهار مؤلفه و دوازده معرف ،مورد سنجش قرار گرفته است .این سازه مفهلومی ،در رابطله بلا
سرمایة اجتماعی قرار دارد که خود از پنج مؤلفه و معرفهای خاص خود تشکی شده است.
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پیشینۀ تحقیق
تحقیقات هرسی و بالنچارد نشان میدهد که فرهنگ قلوی ،منجلر بله ایجلاد احسلاس
بهتر برای کارکنان و انجا بهتر کارها میشلود .همچنلین فرهنلگ قلوی سلازمان ،موجلب
میشود و این ،عام مؤاری در جهت افزایش بهرهوری است (.)0988
ناهاپیت و گوشال 0در تحقیق خود با عنوان «سرمایة اجتماعی ،سرمایه فکری و مزیلت
سازمانی» در سال  ،0998مدلی را با سه بعد ساختاری ،رابطلهای و شلناختی بلرای سلرمایة
اجتماعی معرفی و بین ابعاد سرمایة اجتماعی ،پدیدآمدن سرمایة فکلری و عملکلرد سلطح
اجرایی سازمان ،ارتباط نظری برقرار کردهاند.
لینا و ون برن 1در پژوهشی با عنوان «سرمایة اجتملاعی و عملکلرد کارکنلان» در سلال
 ،0999ضمن تشریح شیوههای مؤار بلر روابلط ،هنجارهلا و نقشلها بلر سلرمایة اجتملاعی
سازمانی؛ منافع و هزینههای بالقوه سرمایة اجتماعی را توضیح میدهند.
راب و زمسکی )1555( 3در تحقیقی با عنوان «سرمایة اجتملاعی ،فرهنلگ مشلارکتی و
شدت انگیزش» ،اعتقاد دارند مطلوبیت همکاری به میلزان همکلاری دیگلران (کلنشهلای
یاریگرانه) در گذشته و شدت انگیزش شرکت ،وابسته است .در نتیجه ،همکاری نیروی کار
(سرمایة اجتماعی) ،فرآیند پویایی را دنبال میکند که در آن شدت انگیزش به عنوان متغیلر
کنترلکننده ،عم میکند.
اسکات و کرایمر )1550( 4در یک ملدل کله تئلوریهلایی از سلرمایة اجتملاعی را بلا
موفقیت شغلی یکپارچهسازی می کرد ،بله ایلن نتیجله رسلیدند کله شلبکه اجتملاعی روی
1. Nahapit and Ghoshal
2. Leana and Van Buren
3. Rob and Zemsky
4. Scott and Kraimer

041

Downloaded from refahj.uswr.ac.ir at 19:19 +0430 on Friday June 22nd 2018
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موفقیت شغلی تأایرگذار است.
لسر و استورو 0در سال  1550در پژوهشلی بله نلا «گروههلای حرفلهای و عملکلرد
سازمانی» ،گروههای حرفهای را به عنوان موتور توسعه سرمایة اجتماعی تلقی کردهاند.
بر کارکنان دارد و آنان را متعهد میسازد که در انجا وظایف سازمانی تالش بیشتری کنند.
آدلر و کوان ،)1551( 1نشان دادند که سرمایة اجتماعی از طریلق روابلط اجتملاعی کله
تولید میکند (تعام و تبادل تجربة کاری) ،میتواند عملکرد کارکنان را در راستای دستیابی
به اهداف سازمانی تسهی کند .همچنین سرمایة اجتماعی میتوانلد روی موفقیلت شلغلی،
ابدا روشها و الگوهای جدید ،ایجاد سرمایه ذهنی ،تقویت کارهلای گروهلی (کلنشهلای
یاریگرانه) ،کاهش انصراف از کار و ناامیلدی ،تسلهی فرآینلد کلارآفرینی ،تقویلت روابلط
بینگروهی (تعام اجتماعی) و تسهی عملکرد جمعی تأایرگذار باشد.
بیگلس دیلک و همکلاران1553( 3؛ بله نقل از فیضلی )0389 ،در تحقیقلی بلا عنلوان
«فرهنگ سازمانی ،توانمندیهای اتحاد و سرمایة اجتماعی» ،به ایلن نتیجله رسلیدهانلد کله
میزان سرمایة اجتماعی که هر سلازمانی ،ایجلاد و حفلظ ملیکنلد و اسلتفاده از منلابع ایلن
سازمانها ،به توانمندیهای یکپارچگی در سازمان بستگی دارد که این امر نیز به نوبة خلود
به ویژگیهای درونی ،بهخصوص فرهنگ سازمانی وابسته است.
ویالنووا و جوسا ،)1553( 4سرمایة اجتماعی را به منزلة پدیدههای مدیریتی تلقی نموده
و برای آن ویژگیهای گوناگونی تعیین کردهانلد کله شلام اعتملاد (هنجارهلا) ،ارزشلها و
رفتارهای مشترو ،ارتباطات ،همکاری ،تعهد متقاب  ،شناخت متقاب و شلبکههلا ملیشلود.
1. Lesser and stork
2. Adler and Kown
3. Beuggelsdijk
4. Vilanova and Josa
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این دو محقق معتقدند که سرمایة اجتماعی به منزله پدیدة مدیریتی و با ویژگیهای مذکور،
موجب دستیابی به منلافع متقلابلی ملیشلود کله ارزش دارایلیهلای نامحسلوس (سلرمایة
اجتماعی) را افزایش میدهد.
و کار موجود است و از طریق آنها در دسترس قرار میگیلرد .ایلن منلابع شلام اطالعلات،
اندیشهها ،راهنماییها ،فرصتهای کسب و کلار ،سلرمایه ملالی ،قلدرت و نفلوذ ،حمایلت
عاطفی ،حتی حسن نیت ،اعتماد و همکاری میگردد (واین.)0381 ،
واالس و ویز )0990( 0به این نتیجه رسیدند که سازمانهای موفق و برتر ،فرهنگ قوی
و م بتی دارند ،زیرا فرهنگ سازمانی قوی و م بت ،موجب افزایش سطح مشارکت کارکنلان
و ک رت توافق همگان روی نکات راهبردی و افزایش کارآیی میشود.
در تحقیقی ،ییلماز و ارگان ( )1558تأایر ابعلاد ملدل فرهنلگ سلازمانی دنیسلون را بلر
عملکرد سازمانها مطالعه کردهاند .در این تحقیق ،مشخ

شد که برای بُعد انطبلاقپلذیری،

بیشترین امتیاز و بعد سازگاری ،کمترین امتیاز به دست آمده است .همچنلین ،از نتلایج ایلن
تحقیق بر میآید که بُعد رسالت ،بیشترین تأایر را بر افزایش عملکرد سازمانها دارد .همچنین،
توانایی سازمان در تولید رویههای جدید کاری ،به شدت تحت تأایر ابعاد انطبلاقپلذیری و
سازگاری میباشد (به نق از رحیمنیا.)0389 ،
فیضی ( )0389در تحقیق خود به این نتیجه رسلیده اسلت کله اعضلای هیئلت علملی
دانشگاه معموالً در محیط کار خود ارتباطات محدودی دارند (تعامل اجتملاعی)؛ احسلاس
تعلق خاطر آنان نسبت به دانشگاه کم است؛ هزینة فرصتهای از دست رفته خلود را زیلاد
میدانند و معموالً انگیزة چندانی برای مشارکت در فعالیتهای دانشگاه ندارند.

1. Wallace and Weese
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سرمایة اجتماعی با تاکید بر جنبه سازمانی ،به منابعی اشاره دارد که در شبکههای کسب

رابطة سرمایة اجتماعی با فرهنگ سازمانی ...

بررسی تحقیقات انجا شده در حلوزة سلرمایة اجتملاعی ،بیلانگر تلأایر م بلت سلرمایة
اجتماعی بر عملکرد نیروهلا از طریلق تسلهی در برقلراری ارتباطلات و افلزایش میل بله
مشارکتهای یاریگرانه است .فضای بهوجود آمده در سایة سرمایة اجتماعی ،باعث گردیده
سازمانی گردند .با افزایش رضایت در سازمانها ،امکان تبادل تجربه از طریق تقویت روحیة
مشارکتجویانه ،افزایش مییابد .افراد به شغ خود عالقة وافری پیدا نموده و آن را به نحلو
احسن انجا میدهند .عالوه بلر آن ،سلرمایة اجتملاعی از طریلق تأایرگلذاری بلر فرهنلگ
سازمانی ،در واقع میتواند بخش مکم عملکرد سازمان باشد .غنای سرمایة اجتماعی سبب
ایجاد همدلی در میان تک تک اعضای یک سلازمان شلده و بله آنهلا کملک ملیکنلد تلا بلا
بهرهگیری از مهارتها و تجارب کاری ،بستر مناسبی را در جهت دستیابی به اهداف سازمانی
مهیا

نمایند.

با مرور مطالعات پیرامون سرمایة اجتماعی در سازمان ،مشخ

میگردد که نلو نگلاه

به سرمایة اجتماعی ،نگاهی درون سازمانی بلوده و بلر هملین اسلاس ،محققلان در تلالش
بوده اند تا به رابطة سرمایة اجتماعی با سایر متغیرها نظیر سرمایه فکری ،عملکرد ،موفقیلت
شغلی ،تعهد ،وفاداری ،همکاری و مانند اینها بپردازند .جدول ( )0روند انجا پژوهشهای
مرتبط با سرمایة اجتماعی در درون سازمانها طی  00سال گذشته را نشان میدهد.
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جدول ( ) 0خالصة پیشینة تجربی در مورد تأایر سرمایة اجتماعی بر فرهنگ سازمانی
ردیف
1

0998

ناهاپیت و گوشال

سرمایة اجتماعی ،سرمایة
فکری و مزیت سازمانی

رابطه بین سرمایة اجتماعی و سرمایة فکری
و عملکرد سطح اجرایی سازمان

2

0999

لینا و ون برن

3

1555

راب و زمسکی

4

1550

اسکات ای سیبرت و
ماریا ،ال کرایمر

5

1550

لسر و استورو

سرمایة اجتماعی و
عملکرد کارکنان
سرمایة اجتماعی،
فرهنگ مشارکتی ،و
شدت انگیزش
تئوریهای یکپارچه
سازی سرمایة اجتماعی
با موفقیت شغلی
گروههای حرفه ای و
عملکرد سازمانی

رابطه بین سرمایة اجتماعی سازمانی و
شیوههای مؤار بر روابط ،هنجارها و نقشها
در سازمان
رابطه بین سرمایة اجتماعی و شدت انگیزش
در سازمان

6

1550

کوهن و پروساو

سرمایة اجتماعی و
توسعه سازمانی

7

1553

آدلر وکوان

سرمایة اجتماعی و
عملکرد کارکنان

رابطة بین سرمایة اجتماعی با سهولت
دستیابی به اهداف سازمانی از طریق تولید
روابط اجتماعی و نیز تاایر سرمایة اجتماعی
بر موفقیت شغلی ،ابدا روشهای تولیدی و
کاری ،ایجاد سرمایه ذهنی ،تقویت کارهای
گروهی ،کاهش انصراف از کار ،کاهش
ناامیدی ،تسهی فرآیند کارآفرینی ،تقویت
روابط بین گروهی و تسهی عملکرد جمعی

9

1553

بوگِلز دیک و همکاران

فرهنگ سازمانی،
توانمندیهای اتحاد و
سرمایة اجتماعی

رابطة بین فرهنگ سازمانی و سرمایة
اجتماعی

8

0389

طاهره فیضی

تأایر سرمایة اجتماعی بر
فرهنگ سازمانی در ایران

041

تأایر شبکههای اجتماعی بر موفقیت شغلی
در سازمان
رابطه بین گروههای حرفه ای و سرمایة
اجتماعی سازمانی
تأایر سرمایة اجتماعی بر مؤلفههای توسعه
سازمانی مانند تعهد ،همکاری ،وفاداری،
استمرار و ای ار

رابطة بین سرمایة اجتماعی و فرهنگ
سازمانی در میان قشر دانشگاهیان
دانشگاههای پیا نور ایران
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سال

محقق

عنوان تحقیق/مقاله

نتیجه

رابطة سرمایة اجتماعی با فرهنگ سازمانی ...

روش
ماهیت و روش تحقیق
از لحاظ منطق روششناختی ،این پژوهش از نو توصیفی و روش بکاررفته پیمایش است.
جامعة آماری این پژوهش شام کلیة کارکنان اداری ،آموزشی و اعضای هیئت علملی
مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی استان گلسلتان در سلال تحصلیلی  ،0389-0395اسلت.
حجم جامعة آماری  1305نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 315 ،نفر بلرآورد
شد که در نهایت برای افزایش ضریب اطمینان و دغدغله نلواق

احتملالی پرسشلنامههلا،

حجم نمونه به  055نفر افزایش یافت که پس از جمعآوری دادهها و حذف پرسشنامههلای
ناق

 415 ،پرسشنامه تحلیل شلد .بلرای انتخلاب نمونلههلا در ایلن پلژوهش ،از شلیوه

نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب ،0استفاده شد.
ابزارهای جمعآوری دادهها
الف -پرسشنامۀ دنیسون :برای سنجش فرهنگ سازمانی ،باتوجهبه مدل مفهومی تحقیق،
از پرسشنامه دنیسون ( )1555استفاده شد .دنیسون در مطالعه و الگوی خود ،ابعلاد فرهنلگ
سازمانی را در چهار بُعد درگیرشدن در کلار ،سلازگاری ،انطبلاقپلذیری و رسلالت مطلرح
نموده است .این پرسشنامه در موقعیتها و مناطق مختلف در داخ و خارج از کشلور ملورد
استفاده قرار گرفته است .از جمله منوریان ( ،)0380رحلیم نیلا ( )0389و ییلملاز و ارگلان
( )1558در مطالعات خود از این پرسشنامه استفاده نموده و به ترتیب پایایی آن را بلا روش
آلفای کرونباخ  5/83 ،5/90و  5/98گزارش نموده اند .همچنین ،پایایی پرسشلنامه دنیسلون
در تحقیق حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  5/88محاسبه شده است.
1. stratified random sampling
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جامعۀ آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگیری

فصلنامة علمی ل پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال چهاردهم ،شماره00

جدول ( )1ابعاد و مؤلفهها و گویههای سنجش سرمایة اجتماعی

مفهوم

 -0اعتماد و
قابلیت اعتماد

اعتماد شخصی

میزان اعتماد فرد به خانواده ،خویشاوندان ،دوستان،
همسایگان و همکاران.

اعتماد اجتماعی

اعتماد به اک ریت مرد  ،صداقت اک ریت مرد

اعتماد نهادی

 -1تعام
اجتماعی

تعام فردی و
گروهی

 -3کنشهای
یاریگرانه

هنجارهای
مشارکت و
همکاری

میزان اعتماد فرد به رانندگان تاکسی و اتوبوس،
پزشکان ،معلمان و اساتید دانشگاه ،روحانیون،
نمایندگان مجلس ،شورای شهر و روستا ،پلیس،
مدیران دستگاههای اجرایی ،وسای ارتباط جمعی،
بازاریان
تبادل تجربه در بین همکاران ،استفاده از نظرات
همکاران ،همکاری در جهت پیشبرد کارها ،استقبال
از انجا کار تیمی ،پذیرش چرخش کاری
گوش دادن به مسائ و مشکالت همکاران،
قرضدادن ابزار و وسای کار به همکاران ،رفتن به
عیادت و دیدار همکاران یا دوستان در مواقع الز ،
پول قرضدادن یا ضمانت مالی همکاران یا دوستان،
کمک کردن به همکاران یا دوستان از طریق انجا
کارهای کوچک ،کمک به همکاران نیازمند ،دیدار
همکارانی که از سفر زیارتی آمدهاند (مکه ،کربال،
سوریه و ،)...راهنمایی به منظور انجا بهتر کارها،
کمک به اتخاذ تصمیمات بهتر در مح کار ،حضور
فعال در جلسات

ب -پرسشنامه محقـقسـاختۀ سـرمایۀ اجتمـاعی :بلرای سلنجش سلرمایة اجتملاعی ،از
پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که شام سه بعد اعتماد ،تعام اجتماعی و کلنشهلای
یاریگرانه بود که بعد اعتماد از سه مؤلفة اعتماد شخصی ،اعتماد اجتماعی و اعتملاد نهلادی
تشکی شده بود.
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سرمایه ی اجتماعی شام ویژگیها و منابعی مانند اعتماد (اجتماعی ،شخصی و نهادی)،
هنجارهای مشارکت و همکاری (کنشهای یاری گرانه) و تعام اجتماعی ( شبکههای
روابط) در یک سازمان است

ابعاد اصلی

ابعاد فرعی

گویهها

رابطة سرمایة اجتماعی با فرهنگ سازمانی ...

جدول ( )3ماتریس همبستگی دومتغیره بین مؤلفههای سرمایة اجتماعی

نام مؤلفه
اعتماد شخصی
اعتماد نهادی
تعامل اجتماعی
کنشهای یاریگرانه

0
**

5/990

**

5/195

**

5/015

**

5/011

0
**

5/950

**

5/015

5/508

0
**

5/015

**

5/000

0
**

5/009

0

** 5/550
اعتبار پرسشنامة سرمایة اجتماعی با دو روش «اعتبار محتوایی» و «اعتبار سازه» ،محاسبه
<p

شد .در روش اعتبار محتوایی ،پرسشنامة تدوین شده به  05نفر از متخصصان ارائه شد کله
ضریب توافق داوران با استفاده از ضریب توافق کاپا 5/99 0محاسلبه گردیلد .همچنلین ،بله
منظور برآورد اعتبار سازه ،ماتریس ضریب همبستگی دومتغیره بین ابعاد و مؤلفههای مفهو
سرمایه محاسبه شد و نتایج نشان داد که به است نای مؤلفله اعتملاد شخصلی بلا کلنشهلای
یاریگرانه ،هر یک از مؤلفههای پنجگانه با هر چهار مؤلفه دیگلر رابطله دارنلد (.)p<5/550
این نتیجه نشان میدهد که انتخاب این مؤلفهها به عنوان ابعاد اصللی سلرمایة اجتملاعی از
درجه اعتبار باالیی برخوردار است (جدول .)1
پایایی پرسشنامه سرمایة اجتماعی نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ  ،5/83برآورد شد
که نشان میدهد که گویههای مربوط به ابعلاد و مؤلفلههلای سلازندة سلرمایة اجتملاعی از
سازگاری درونی و در نتیجه پایایی باالیی ،برخوردارند (جدول .)4

1. Kappa
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اعتماد اجتماعی

اعتماد
اجتماعی

اعتماد
شخصی

اعتماد نهادی

تعامل
اجتماعی

کنشهای
یاریگرانه

فصلنامة علمی ل پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال چهاردهم ،شماره00

جدول ( )4مقدار آلفای کرونباخ برای مفاهیم اصلی سازة سرمایة اجتماعی

تعداد گویهها

ابعاد

𝛂
5/930

اعتماد شخصی

0

5/911

اعتماد نهادی

05

5/898

تعام اجتماعی

05

5/813

کنشهای یاریگرانه

0

5/814

31

5/810

ک سرمایة اجتماعی

شاخ

تحلیل دادهها
تحلی دادهها ،متناسب با سطح سنجش متغیرها و هدف تحلی  ،صورت گرفتله اسلت.
برای این منظور ،از روش های آمار توصیفی شام میانگین و انحلراف معیلار و روشهلای
آمار استنباطی شام ضریب همبستگی ،تحلی رگرسیونی و تحلی مسیر ،استفاده شد.
يافتهها
الف -یافتههای توصیفی
بررسی بافت نمونه :توزیع فراوانی متغیرهای زمینهای ،نشان داد که از نظر عنوان شغ ،
 35/9درصد اداری 31/3 ،درصد آموزشی و  33درصد اعضای هیئت علمی بودند و از نظر
رتبة علمی  3/3درصد مربلی آموزشلیار 10/1 ،درصلد مربلی 11/3 ،درصلد اسلتادیار1/1 ،
درصد دانشیار و  3درصد دارای رتبة استادی بودهاند .از نظر مدرو تحصیلی 43/3 ،درصد
دارای مدرو کارشناسی 39/8 ،درصد کارشناسی ارشد و  08/9درصد دکترا بودهاند .از نظر
تجربة کاری ،به طور متوسط افراد نمونه دارای  01/58سال تجربه بودهاند.
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اعتماد اجتماعی

1

رابطة سرمایة اجتماعی با فرهنگ سازمانی ...

بررسی شاخصهای آماری ابعاد فرهنگ سازمانی و سرمایۀ اجتماعی
متغیر وابسته این تحقیق« ،فرهنگ سازمانی» بود که در سطح خُرد و مقیلاس رتبلهای از
خیلی کم تا خیلی زیاد ،در پنج گزینه محاسبه شد و میانگین آن  1/98از  0بله دسلت آملد
سازمانی در سه وضلعیت ،کللی و دانشلگاههلای دولتلی و غیردولتلی ملیباشلد .میلانگین
«درگیرشدن در کار» در وضعیت کللی  1698از  0و دانشلگاههلای دولتلی و غیردولتلی بله
ترتیب  1/99و  3/50از  ،0میانگین «سازگاری» در وضعیت کلی  1/91از  0و دانشگاههلای
دولتی و غیردولتی به ترتیب  1/91و  1/90از  ،0میانگین «انطباقپلذیری» در سله وضلعیت
کلی و دانشگاههای دولتی و غیردولتی برابر با  1/99و میانگین «رسالت» در وضلعیت کللی
 3/50از  0و دانشگاههای دولتی و غیردولتی به ترتیب  1/99و  3/58از  ،0است.
همچنین ،متغیر مستق این تحقیق« ،سرمایة اجتماعی» بود که در سطح خلرد و مقیلاس
رتبهای از خیلی کم تا خیلی زیاد ،در پنج سطح محاسبه شده که میلانگین آن  3/14از  0بله
دست آمد (شک  .)3در رابطه با مؤلفههای سازندة سرمایة اجتماعی در سه وضعیت کللی،
دانشگاههای دولتی و غیردولتی ،میانگین «اعتماد اجتماعی» در وضلعیت کللی  3/51از  0و
دانشگاههای دولتی و غیردولتی به ترتیب  3/03و  1/91از  ،0میانگین «اعتماد شخصلی» در
وضعیت کلی  3/19از  0و دانشگاههای دولتی و غیردولتلی بله ترتیلب  3/95و  3/18از ،0
میانگین «اعتماد نهادی» در وضعیت کلی  3/04از  0و دانشگاههای دولتلی و غیردولتلی بله
ترتیللب  3/09و  3/59از  ،0میللانگین «تعاملل اجتمللاعی» در وضللعیت کلللی  3/94از  0و
دانشگاههای دولتی و غیردولتی به ترتیب  4/50و  3/90از  ،0میانگین «کنشهای یاریگرانه»
در وضعیت کلی  4/14از  0و دانشگاههای دولتی و غیردولتی به ترتیلب  4/30و  4/05از 0
است.
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(شک  .)1نتایج جدول ( )0نشاندهندة شاخ

های آملاری مؤلفلههلای سلازندة فرهنلگ

فصلنامة علمی ل پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال چهاردهم ،شماره00

مفهوم

ابعاد

جدول ( )0شاخ
کل

های آماری ابعاد سرمایة اجتماعی و فرهنگ سازمانی
دانشگاه غیردولتی
دانشگاه دولتی

فرهنگ سازمانی

درگیرشدن
در کار

1/98

5/109

5/500

1/99

5/104

5/508

3/50

5/113

5/511

سازگاری

1/91

5/011

5/503

1/91

5/049

5/500

1/90

5/098

5/513

انطباقپذیری

1/99

5/043

5/501

1/99

5/034

5/500

1/99

5/003

5/511

3/50

5/193

5/500

1/99

5/190

5/509

3/58

5/130

5/510

رسالت

سرمایۀ اجتماعی

شاخ ک
فرهنگ
سازمانی
اعتماد
اجتماعی
اعتماد
شخصی
اعتماد
نهادی
تعام
اجتماعی
کنشهای
یاریگرانه
شاخ ک
سرمایة
اجتماعی

001

1/98

5/501

5/030

1/99

5/500

5/034

3/55

5/105

5/038

3/51

5/508

5/854

3/03

5/511

5/993

1/91

5/531

5/859

3/19

5/503

5/015

3/95

5/501

5/018

3/18

5/510

5/044

3/04

5/500

5/191

3/09

5/509

5/195

3/59

5/511

5/191

3/94

5/508

5/801

4/50

5/510

5/919

3/90

5/534

5/810

4/14

5/510

5/959

4/30

5/510

5/893

4/05

5/531

5/909

3/14

5/500

5/490

3/95

5/503

5/499

3/05

5/515

5/000
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M

SEM

SD

M

SEM

SD

M

SEM

SD

رابطة سرمایة اجتماعی با فرهنگ سازمانی ...

3.05

3.01
2.97

2.96

2.98

2.98

3

4.24

6
3.94

3.14

3.69

3.06

3.64

2.95

2

در مجمو  ،مقایسة شلاخ

0

شک ( )3میانگین ابعاد سرمایة اجتماعی

هلای آملاری دو مفهلو اصللی سلرمایة اجتملاعی و فرهنلگ

سازمانی براساس آمارة میانگین ،نشان داد که سرمایة اجتماعی (بلا میلانگین  3/14از  )0در
مقایسه با فرهنگ سازمانی (با میانگین  1/98از  ،)0از وضلعیت بهتلری در مراکلز آملوزش
عالی برخوردار است .همچنین مقایسه نتایج فوق نشان داد که میانگین سرمایة اجتماعی در
دانشگاههای دولتی ( 3/95از  ،)0از میانگین سرمایة اجتملاعی در دانشلگاههلای غیردولتلی
(میانگین  3/05از  ،)0بیشتر است .این وضعیت در ارتباط با فرهنگ سازمانی در دو گلروه،
وضعیت متفاوتی را نشان داد؛ بهطوریکه میانگین فرهنگ سازمانی دانشگاههلای غیردولتلی
( 1/99از  )0در مقایسه با میانگین دانشگاههای دولتی ( 3از  ،)0شرایط نسلبتاً بهتلری را بله
خود اختصاص داده است.
ب -یافتههای استنباطی
سؤال اول :آیا بین مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی و فرهنگ سازمانی رابطه وجود دارد؟

نتایج نشان داد که بلین دو مفهلو اصللی تحقیلق ،یعنلی فرهنلگ سلازمانی و سلرمایة
اجتماعی رابطة م بت در حد متوسط وجلود دارد ( .)r= 394 ،p<5/550بنلابراین ملیتلوان
گفت هر چه سرمایة اجتماعی افزایش یابد ،فرهنگ سازمانی نیز افزایش مییابد.
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2.9

شک ( )1میانگین ابعاد فرهنگ سازمانی

4

فصلنامة علمی ل پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال چهاردهم ،شماره00

جدول ( )1آزمون رابطة بین ابعاد سرمایة اجتماعی و فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی

اعتماد اجتماعی

**5/151

فرهنگ سازمانی

اعتماد شخصی

**5/131

فرهنگ سازمانی

اعتماد نهادی

**5/450

فرهنگ سازمانی

تعام اجتماعی

**5/088

فرهنگ سازمانی

کنشهای یاریگرانه

**5/130

فرهنگ سازمانی

شاخ

ک سرمایة اجتماعی

**5/394
**

p<5/550

در ضمن ،باتوجهبه اینکه آزمون بهکاررفته ،دو دامنه بوده است ،میتوان گفت که رابطلة
بین سرمایة اجتماعی و فرهنگ سازمانی ،یک رابطة تعلاملی بلوده و ایلن دو مفهلو رابطلة
متقاب با یکدیگر دارند .بدین صورت که همزمان با افزایش یکی از متغیرهلا ،متغیلر دیگلر
نیز افزایش خواهد یافت و با کاهش یکی ،دیگری کاهش مییابد.
سؤال دوم :آیا رابطۀ بین مؤلفههای سـرمایۀ اجتمـاعی و فرهنـگ سـازمانی تحـت تـأثیر
متغیرهای تعدیل کنندة دانشگاه ،جنسیت ،وضعیت تأهـل ،محـل سـکونت ،وضـعیت بـومی و
وضعیت استخدام قرار دارد؟

نتایج همبستگی بین دو متغیر اصلی تحقیق یعنی سرمایة اجتماعی و فرهنلگ سلازمانی
به تفکیک سطوح متغیرهای تعدی کنندة دانشگاه ،جنسیت ،وضعیت تأه  ،مح سلکونت،
وضعیت بومی و وضعیت استخدا در جدول ( )9ارائه شده اسلت کله طبلق آن ،حتلی بلا
کنترل متغیرهای تعدی کننده ،سرمایة اجتماعی رابطة م بت و معنیداری با فرهنگ سازمانی
داشته و این همبستگی کاذب نبوده است.
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متغیر وابسته

متغیر مستقل

r

رابطة سرمایة اجتماعی با فرهنگ سازمانی ...

جدول ( ) 9آزمون رابطة بین ابعاد سرمایة اجتماعی و فرهنگ سازمانی به تفکیک متغیرهای تعدی کننده

متغیر تعدیل

جنسیت
وضعیت تأه
مح سکونت
وضعیت بومی
وضعیت استخدا

دولتی
غیردولتی
مرد
زن
متأه
مجرد
شهر
روستا
بومی
غیربومی
رسمی
غیررسمی

فرهنگ سازمانی

سرمایة اجتماعی

فرهنگ سازمانی

سرمایة اجتماعی

فرهنگ سازمانی

سرمایة اجتماعی

فرهنگ سازمانی

سرمایة اجتماعی

فرهنگ سازمانی

سرمایة اجتماعی

فرهنگ سازمانی

سرمایة اجتماعی

5/401
5/395
5/318
5/090
5/313
5/180
5/381
5/438
5/399
5/391
5/309
5/389
**

p<5/550

سؤال سوم :کدامیك از مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی تأثیر بیشتری بر فرهنگ سازمانی دارند؟

نتایج حاص از تحلی مسیر نشان داد کله از بلین مؤلفلههلای تشلکی دهنلدة سلرمایة
اجتماعی ،مؤلفة اعتملاد نهلادی ،بیشلترین سلهم را در پلیشبینلی فرهنلگ سلازمانی دارد.
همچنین ،باتوجهبه قرارگرفتن مقدار  Fدر سطح خطای کلوچکتر از  ،5/550مشلخ

شلد

که ترکیب خطی متغیرهای مستق به شیوة معنیداری قادر به تبیلین و پلیشبینلی تغییلرات
متغیر وابسته ،یعنی فرهنگ سازمانی هستند ( .)F=15/889 ،p<5/555به عبارت دیگر ،مدل
رگرسیونی از برازش مناسبی برخوردار است.
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دانشگاه

گزینهها

متغیر وابسته

متغیر مستقل

r
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جدول ( )8نتایج حاص از تحلی رگرسیونی چند متغیره تأایر سرمایة اجتماعی ،فرهنگ سازمانی و سایر
متغیرها بر گرایش به استفاده از روشهای فعال تدریس

عدد اابت ()Constant

-

01/001

<5/550

اعتماد نهادی

5/313

0/008

<5/550

اعتماد شخصی

5/599

1/100

>5/50

کنشهای یاریگرانه

5/081

4/481

<5/550

وضعیت استخدا

5/595

0/091

>5/50

سابقة کار در دانشگاه

-5/035

-0/194

<5/50

میزان تحصیالت

-5/581

-0/199

>5/50

سنوات کار

5/581

0/001

>5/50

یافته های حاص از به کارگیری تحلی مسلیر نشلان داد کله در میلان عوامل ملؤار بلر
فرهنگ سازمانی ،تعداد پنج متغیر ،عالوه بر االرات مسلتقیم ،دارای االرات غیرمسلتقیم نیلز
بودهاند .اگر بخواهیم براساس مقدار وزن «بتلا» ایلن متغیرهلا را رتبلهبنلدی نملاییم ،میلزان
اهمیت 0آنها به شرح زیر است:
 -0سابقة کلار در دانشلگاه -1 ،اعتملاد نهلادی -3 ،کلنشهلای یاریگرانله -4 ،اعتملاد
شخصی و  -0سنوات کاری

 .0رتبة یک نشاندهندة بیشترین اهمیت و رتبة پنج نشاندهندة کمترین اهمیت میباشد.
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متغیرها

Beta

t

p

رابطة سرمایة اجتماعی با فرهنگ سازمانی ...

جدول ( ) 9مجمو تأایرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مؤار بر فرهنگ سازمانی

مستقیم

غیرمستقیم

مستقیم و غیرمستقیم

5/313
5/599
5/081
5/581
5/595
-5/581
-5/035

5/030
5/531
5/501
5/514
-5/144

5/313
5/105
5/104
5/034
5/595
-5/511
-5/394

طبق نتایج تحلی مسیر ،شاخ

اعتماد نهادی با ضریب تلأایر  ،5/313دارای بیشلترین

اار مستقیم و سابقة کار در دانشگاه با ضریب تأایر  ،-5/144دارای بیشترین اار غیرمسلتقیم
بر فرهنگ سازمانی هستند .کنش های یاریگرانه ،دومین متغیر است که بعد از اعتماد نهادی،
بیشترین ( )5/081اار مستقیم را بلر فرهنلگ سلازمانی داشلته اسلت .در حلالیکله اعتملاد
شخصی با ضریب تأایر  ،5/030دارای بیشترین اار غیرمستقیم بر فرهنلگ سلازمانی بعلد از
سابقة کار در دانشگاه است .مجمو اارات مستقیم ،غیرمسلتقیم و کل تملامی متغیرهلا در
جدول ( )9خالصه شده است.
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اعتماد نهادی
اعتماد شخصی
گرانه
یاریگرانه
های یاری
کنشهای
کنش
سنوات کار
وضعیت استخدا
میزان تحصیالت
سابقة کار در دانشگاه

اثرات

اثرات

مجموع اثرات
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سابقه کار در
دانشگاه

استخدا

فرهنگ

اعتماد

اعتماد

سازمانی

نهادی

شخصی

تحصیالت

کنشهای

سنوات

یاریگرانه

کاری

شک ( )4نمودار نهایی مدل تحلی مسیر مبنی بر تأایر سرمایة اجتماعی بر فرهنگ سازمانی
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وضعیت

رابطة سرمایة اجتماعی با فرهنگ سازمانی ...

بحث
براساس فرضیه اصلی تحقیق ،بین سلرمایة اجتملاعی و فرهنلگ سلازمانی رابطلة قابل
مالحظهای وجود دارد .براساس نظرات صاحبنظران ،سرمایة اجتماعی به عنوان عاملی که
و اجتماعات انسانی را به هم پیوند میدهد و همکاری را امکانپذیر میسازد؛ عامل مهملی
است که در سازمانها عالوه بر تأایر در فرهنگ سازمانی ،به عنلوان کلانونی بلرای حفلظ و
توسعة فرهنگ سازمانی به شمار میرود .بر اساس این ملدعای ایلن نوشلته ،تلأایر و نفلوذ
سرمایة اجتماعی از طریق ابعادی چون اعتماد شخصلی ،اعتملاد نهلادی ،تعامل اجتملاعی،
شبکة روابط اجتماعی و کنشهای یاریگرانه ،بر فرهنگ سازمانی در سازمانهای آموزشی و
فرهنگی نظیر دانشگاهها میباشد.
با عنایت به هدف تحقیق ،این مطالعه با اسلتفاده از روش پیمایشلی در مراکلز آملوزش
عالی استان گلستان انجا شد که نتایج نشان داد سلرمایة اجتملاعی در مقایسله بلا فرهنلگ
سازمانی در سطح باالتری قرار دارد .همچنین ،سرمایة اجتملاعی در مراکلز آملوزش علالی
دولتی نسبت به دانشگاههای غیردولتی از وضعیت باالتری برخوردار است .این وضعیت در
ارتباط با فرهنگ سازمانی ،متفاوت است؛ هر چند که میلزان تفاوتهلا بسلیار کلم و در حلد
ناچیزی است .مطالعات کوهن ،پروساو ،واالس و ویز ( )0990نیز از این یافتهها حمایلت
میکند .به نظر میرسد ابات مدیریت و امنیت شغلی باالتر در مراکز آموزش علالی دولتلی،
موجب افزایش اعتماد در روابط بینشخصی ،اعتماد نهادها و سلازمانهلای آموزشلی و در
نهایت گسترش شبکه روابط اجتملاعی در ایلن سلازمانهلای آموزشلی دولتلی نسلبت بله
غیردولتی شده است.
همچنین ،در بخش توصیفی نتایج آمده بود که مؤلفههای تشکی دهندة سرمایة اجتماعی
در دو گروه مورد مطالعه ،وضعیت نسبتاً مطلوبی دارند .به طوریکه میانگین بهدسلتآملده
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روابط فعال میان افراد ،اعتماد ،شناخت متقاب  ،ارزشها و رفتارهای مشترو اعضای شبکههلا
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برای هر دو گروه ،بزرگتر از میانگین فرضی مورد انتظار در وضعیت نرمال بوده است .این
وضعیت براساس آنچه کوهن و پروساو ( )1550اعتقاد دارند ،میتواند باعث ایجاد تعهد،
همکاری ،وفاداری ،استمرار و حتی ای ار گردد .آنلان معتقدنلد سلرمایهگلذاری سلنجیده در
و حتی آنها را به مزیت تبدی کنند .در ارتباط با وضعیت بهوجودآمده ،میتلوان بله عوامل
متعددی اشاره نمود که در مراکز آموزش عالی دولتی وجود داشته ،املا در مراکلز آملوزش
عالی غیردولتی کمتر وجود دارد.
نتایج تحلیلی نشان داد که رابطة م بتلی بلین مؤلفلههلای سلرمایة اجتملاعی و فرهنلگ
سازمانی وجود دارد .بدین معنی که هر چه سرمایة اجتماعی افزایش یابد ،فرهنگ سلازمانی
نیز افزایش مییابد .این نتیجه می تواند بیانگر کلارآیی نظریلة سلرمایة اجتملاعی در حلوزة
سازمان و مدیریت نیز باشد .این یافته با یافتههلای ناهاپیلت و گوشلال ( ،)0998لینلا و ون
برن ( )0999و مطالعات کوهن ،پروساو ،واالس و ویز ( )0990همخوانی دارد.
نتیجه بهکارگیری کنترل متغیرها نشان داد که رابطة بین مؤلفههلای سلرمایة اجتملاعی و
فرهنگ سازمانی تحت تاایر متغیرهای تعلدی کننلدة دانشلگاه ،جنسلیت ،وضلعیت تأهل ،
موقعیت سکونت ،وضعیت بومی و وضعیت استخدا قرار ندارد .این نتیجه نشان ملیدهلد
که رابطة بین سرمایة اجتماعی و ابعاد آن با فرهنگ سازمانی تصلادفی نبلوده و دارای نظلم
منطقی میباشد؛ بهطوریکه این رابطه پس از کنترل نو دانشگاه ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،
موقعیت سکونت ،وضعیت بومی و وضعیت استخدا بله قلوت خلود بلاقی مانلده و فلرو
نریخته است .به عبارت دیگر ،متغیرهلای کنتلرل شلده هلیچ تلأایری در تغییلرات فرهنلگ
سازمانی نداشته و نوسلانات فرهنلگ سلازمانی ،وابسلته بله سلرمایة اجتملاعی و ابعلاد آن
میباشد .این نتیجة تجربی ،تأییدی بر کارآیی نظریة سرمایة اجتملاعی در کلارکرد فرهنلگ
سازمانی در سازمانهای آموزشی میباشد .لکن به نظر میرسد که بله دلیل فقلر مطالعلات
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سرمایة اجتماعی ،میتواند به سازمانها کمک کند تا بتوانند با چالشهای معاصر مواجه شوند

رابطة سرمایة اجتماعی با فرهنگ سازمانی ...

تجربی در این زمینه ،برای تأیید و تبدی این نظریه به یک نظریه مطرح و قاب اتکلاء ،نیلاز
به تکرار مطالعات تجربی در حالتهای مختلف و تأیید مجدد آن دارد.
بررسی بیشتر نشان داد که از بین مؤلفههلای تشلکی دهنلدة سلرمایة اجتملاعی ،مؤلفله
است که اعتماد نهادی (اعتماد به گروهها ،سازمانها و نهادهای اجتماعی) در بین مؤلفههلای
سرمایة اجتماعی در ارتباط با اارگذاری بر فرهنگ سازمان ،از جایگاه رفیعتلری برخلوردار
است؛ گویی اعتماد به سازمانها و نهادهای اجتماعی که بیرون از سازمانِ فرد پاسخگو ،قرار
دارند؛ در تقویت عناصر فرهنگ سازمانی نقش قاب توجهی دارد .این نتیجه با نتایج حاصل
از تحقیقات راب و زمسکی ( ،)1555سیبرت و کرایمر ( ،)1550کوهن و پروساو ()1550
و دیک و همکاران ( )1553همخوانی دارد.
در خصوص آشنایی کارکنان با اهداف و سیاستهای مراکز آموزش عالی ،نتایج نشلان
داد که نیروهای شاغ در مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی ،تا حلدودی بلا ماهیلت و
اهداف این مراکز آشنا بودهاند .بر همین اساس ،میتوان گفت که این آرمان مشترو نسلبت
به اهداف سازمان ،تا حدودی توانسته در شلک گیلری یلک نظلا متحلد و یکپارچله بلین
نیروها ،نقش بهسزائی داشته باشد .این نتیجله بلا یافتلههلای «ناهاپیلت و گوشلال» ()0988
همخوانی دارد .مطابق نظرات ناهاپیت و گوشال ،اهداف و ارزشهلای مشلترو سلازمانی،
می تواند بستر مناسبی را در جهت نزدیکی افراد به یکدیگر فراهم نماید .دادههای مربوط به
مؤلفه های فرهنگ سازمانی (سازگاری ،رسالت ،انطباق پذیری و درگیری در کار) ،مؤید این
مدعا در این مطالعه است .سازگاری و انطباقپذیری ،ملیتواننلد باعلث ایجلاد همنلوایی و
هماهنگی بین ارزش های فردی و سازمانی گردند .این نتیجه ،مؤید وجود رابطة تعاملی بین
فرهنگ سازمانی با سرمایة اجتماعی بوده؛ بهطوریکه مؤلفههای ایلن دو سلازه بلهصلورت
تعاملی یکدیگر را تقویت می نمایند .مدیران از ایلن ویژگلی ملیتواننلد در جهلت توسلعه
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فرهنگ سازمانی و تحقق اهداف و آرمانهای سازمان خود ،بهرهبرداری نمایند.
نتایج بهدست آمده باتوجهبله بلرازش ملدل رگرسلیونی و احلراز سلایر شلرایط روش
شناختی ،مانند کنترل متغیرهای ششگانه مذکور ،نشان داد که سرمایة اجتملاعی بله عنلوان
تبیین نماید .این نتیجة تجربی ،تأییدی بر کارآیی نظریة سرمایة اجتماعی در کارکرد فرهنگ
سازمانی در سازمانهای آموزشی میباشد .از بین مؤلفههای سرمایة اجتماعی ،اعتماد نهادی
از وزن باالتری در تبیین فرهنگ سازمانی برخوردار بلود کله حلاکی از اهمیلت اعتملاد بله
سازمانها و نهادهای اجتماعی در اعلتالی فرهنلگ سلازمانی ملیباشلد .در بررسلی االرات
مستقیم ،پس از اعتماد نهادی ،کلنشهلای یاریگرانله دارای وزن بلاالیی در تبیلین فرهنلگ
سازمانی بود و پس از آن سابقه کلار در دانشلگاه قلرار داشلت .همچنلین ،بررسلی االرات
غیرمستقیم نشان داد که به ترتیب ،سابقه کار در دانشگاه و اعتماد شخصی ،بیشترین تأایر را
بر فرهنگ سازمانی دارند.
پیشنهادها
با توجهبه قدرت پیشبینی تغییرات فرهنگ سازمانی توسط سلرمایة اجتملاعی ،ملدیران
مراکز آموزش عالی می توانند نسبت به تقویت مؤلفههای سرمایة اجتماعی به منظور ارتقای
فرهنگ سازمانی اقدا نمایند .توجه به اعتماد نهادی و سپس اعتماد شخصی میتواند بلیش
از سایر ابعاد سرمایة اجتماعی تغییرات مطلوبی در فرهنگ سازمانی ایجاد نمایلد .در چنلین
شرایطی میتوان انتظار داشت که تواناییهای بالقوة موجلود در سلازمانهلای آموزشلی بله
فعالیت درآیند .این وضلعیت ملیتوانلد ضلمن تقویلت شلبکة روابلط اجتملاعی در درون
سازمانهای آموزشی ،بستر مناسبی را در جهت نزدیک نمودن ارزشها و باورهلای کارکنلان
به یکدیگر ،بهحداق رساندن اختالفات و تعارضات سازمانی و افلزایش حلس همکلاری و
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یک مفهو جدید در مطالعات سازمانی توانسته  39/9درصد از تغییرات فرهنگ سازمانی را
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مشارکت در راستای تحقق اهدف سازمانی فراهم نماید.
پژوهش حاضر محدود به استان گلستان است .همچنین ،نتایج این مطالعه را نملیتلوان
به محیطهای غیرآموزشی تعمیم داد ،زیرا ممکن است ،فرهنگ حاکم بر مراکز آموزشلی بلا
پژوهش اوالً در سایر استانها و محیطهای غیرآموزشی نیز انجا شود .همچنین با عنایت بله
اینکه از بین ابعاد چهارگانة فرهنگ سازمانی ،بُعد سازگاری دارای کمترین مقدار میباشلد،
پیشنهاد ملی گلردد بله منظلور تقویلت توافلق ،هملاهنگی و یگلانگی و در نهایلت تعمیلق
ارزشهای بنیادی (که از عناصر اصلی بُعد سازگاری محسوب میشوند) ،بلا ایجلاد سلاز و
کارهای مناسب ،اعضای هیئت علمی دولتی و غیردولتلی بله انجلا فعالیلتهلای علملی و
پژوهشی ،بیشتر ترغیب شوند .در نهایت باتوجهبه پایینبلودن میلزان سلرمایة اجتملاعی در
مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نسبت به مراکز آموزش عالی دولتی ،پیشلنهاد ملیگلردد بلا
تقویت انجمن های علمی موجود در سلطح دانشلگاههلای غیرانتفلاعی اسلتان ،زمینلههلای
گسترش ارتباطات علمی و به طریق اولی ،توسعه شبکة روابط اجتماعی فراهم شود.
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