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مقدمه :سرمایة اجتماعی ،مفهومی چندبعدی در علو اجتماعی است که تأایر فراوانلی بلر بسلیاری از
حوزههای اجتماعی دارد .هدف تحقیق حاضر ،بررسی رابطة بین سلرمایة اجتملاعی و بهبلود کیفیلت
محیط کار دانشگاه کاشان از دیدگاه اعضای هیات علمی بود.
روش :نو تحقیق ،توصیفی -همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش شام  153نفر از اعضای هیئت
علمی دانشگاه بودند که با استفاده از فرمول کوکران ،تعداد  050نفر به عنوان حجم نمونله انتخلاب و
به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای ،انتخاب و پیمایش شدند.
یافتهها :میانگین کیفیت محیط کار و مؤلفههای سرمایة اجتماعی به جز اعتملاد اجتملاعی ،بلاالتر از
حد متوسط بود .بین سرمایة اجتماعی و مؤلفههای آن با کیفیت محیط کار ،رابطة م بت وجود داشت.
بحث :شواهد این تحقیق نشان داد که میتوان از طریق افزایش اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتملاعی،
انسجا اجتماعی و روابط اجتماعی ،به بهبود کیفیت محیط کار سازمانها کمک نمود.
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مقدمه
در جوامع امروزی ،عالوه بر سرمایههای فیزیکی ،انسانی و اقتصادی ،نو دیگری از
سرمایه مورد بحث قرار میگیرد که سرمایة اجتماعی نامیده میشود .میزان و نحوه تعامالت
کنشگران اجتماعی که امروزه از آن سرمایة اجتماعی یاد میکنند ،از مهمترین موضوعات
مورد بررسی پژوهشگران است (پاتنا  .)1550 ،0سرمایة اجتماعی ،بستر مناسبی برای
بهرهوری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نی به موفقیت و بهبود عملکرد سازمان،
قلمداد میشود .مدیران و کسانی که بتوانند در سازمان ،سرمایة اجتماعی ایجاد کنند ،راه
کامیابی شغلی و سازمانی خود را هموار میسازند .بهکارگیری سرمایة اجتماعی در سطح
سازمانی ،مزایا و ابعاد و مؤلفههایی دارد که متناسب با فرهنگ جامعه است.
یکی از سازمانهای موجود در سطح جامعه که با محیط ارتباط پویا دارد ،دانشگاه
میباشد و اعضای هیئت علمی ،مسئولیت آموزش و اشاعه علم و دانش را در دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی برعهده دارند .کیفیت و توسعه دانش تا اندازه زیادی به کیفیت
محیط کار دانشگاه وابسته است .تحقیق و بررسی کیفیت محیط کار دانشگاهها ،ازجمله
مسائلی است که از یک سو بازخورد مناسب را برای تجزیه و تحلی مسائ آموزشی و
تصمیمگیریهای اساسی و برنامهریزیهای استراتژیک توسط مسئوالن و دستاندرکاران
نظا آموزش عالی فراهم میآورد و از سوی دیگر دانشگاهها از کیفیت محیط کار خود،
آگاهی مییابند و می توانند به اصالح و بهبود آن اقدا کنند .یکی از اقدامات مربوط به
عالی است که میتواند در عملکرد دانشگاه موار باشد .بهبود کیفیت محیط کار سازمانها در
سایه توجه به سرمایة اجتماعی ،نیروی عظیم همافزایی ایجاد میکند که این نیرو میتواند
پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصتهای تعالی سازمانی شود.
1. Putnam
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بهسازی و بهبود کیفیت محیط کار ،اهمیتدادن به نقش سرمایة اجتماعی در مراکز آموزش
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سرمایة اجتماعی ،حاص انباشت منابع بالقوه یا بالفعلی مانند تخصصها و مهارتها است
که به مالکیت شبکهای بادوا از روابط کم و بیش نهادینهشده در بین افراد مربوط میشود و
با عضویت در یک گروه به وجود میآید .سرمایة اجتماعی ،نوعی توشة فزاینده در جامعه
است که به واسطة خود جامعه ،ایجاد میشود و آن را در نی به هدف و حفظ خود جامعه،
یاری میکند .این مفهو نوپا مانند دیگر سرمایههای فیزیکی ،اقتصادی و انسانی دارای ارزش
و اهمیت است .واژة سرمایه ،فرد را قادر میسازد تا ارزشی به وجود آورد؛ کاری انجا دهد؛
به هدفی نای شود؛ مأموریتی در زندگی برعهده بگیرد و نقشی در جهان ایفا کند (شار پور،
.)0385
سرمایة اجتماعی مانند شک های دیگر سرمایه ،مولد است و دستیابی به هدفهای معینی
را امکانپذیر میسازد که دریافتنی نخواهد بود .سرمایة اجتماعی ،مانند سرمایة فیزیکی و
سرمایة انسانی ،کامالً تعویضپذیر نیست ،اما نسبت به فعالیتهای ویژه تعویضپذیر است.
این سرمایه ،مجموعه هنجارهای موجود در سیستمهای اجتماعی است که موجب ارتقای
سطح همکاری اعضای آن جامعه میشود و سطح هزینه تبادلها و ارتباطها را کاهش میدهد
(کلمن .)0399 ،0در ک  ،سرمایة اجتماعی شام منابعی است که در دسترس هستند؛ نظیر
اطالعات ،اندیشهها ،راهنماییها ،فرصتهای کسب و کار ،سرمایههای مالی ،قدرت و نفوذ،
پشتیبانی احساسی،

خیرخواهی ،اعتماد و همکاری.

«کلمن» ،سرمایة اجتماعی را راهی برای همبستگی نظریة اجتماعی با نظریة اقتصادی
(فیلد .)0381 ،1از دیدگاه او ،ویژگی و اار مهم سرمایة اجتماعی را میتوان در ایجاد سرمایة
انسانی در نس بعد مالحظه کرد .سرمایة اجتماعی ،هم در خانواده و هم در اجتما  ،نقش
1. Coleman
2. Field
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مهمی در ایجاد سرمایة انسانی در نس حاضر ایفا میکند (کلمن.)0384 ،
رابرت پاتنا  ،مفهو سرمایة اجتماعی را وارد مطالعات سیاسی کرد .عمدة مطالعات پاتنا
در زمینه بررسی ارتباط بین سرمایة اجتماعی ،جامعة مدنی و توسعه اقتصادی بوده است.
سرمایة اجتماعی با تعریف پاتنا «شبکهها ،هنجارها و اعتمادی» است که مشارکتکنندگان
را قادر میسازد تا به طور مؤاری با همدیگر ،کنش داشته باشند و اهداف مشتروشان را
پیگیری کنند (پاتنا .)0385 ،
مفهو سرمایة اجتماعی به م ابة منابع نهفته در ساختار اجتماعی میباشد که با کنشهای
هدفمند ،قاب دسترس یا گردآوری است (توسلی .)0384 ،وی بر این باور است که دسترسی
و استفاده از منابع اجتماعی و امکان اجتماعی و امکان بهرهمندی از منابع نهفته در شبکههای
اجتماعی ،راهبرد مناسبی محسوب میشود که میتواند منجر به تصاحب موقعیتهای
اجتماعی و اقتصادی بهتر شود.
بیکر ( ،)0381معتقد است در همة ادوار و بهخصوص در عصر حاضر ،سرمایة اجتماعی
نقشی بسیار مهمتر از سرمایة فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامع ایفاء مینماید و
شبکههای روابط جمعی و گروهی ،تحکیمکننده روابط میان انسانها و سازمانها با یکدیگر
میباشد .در غیاب سرمایة اجتماعی ،سایر سرمایهها ،ااربخشی خود را از دست میدهند و
بدون سرمایة اجتماعی ،پیمودن راههای توسعه و تکام فرهنگی و اقتصادی ،ناهموار و
دشوار میشود .بنابراین ،سرمایة اجتماعی به عنوان جزء بااهمیت سرمایه فکری و به عنوان
کنار سایر سرمایهها نظیر سرمایه مالی ،سرمایه ساختاری و ،...از کارکرد متفاوتی برخوردار
شده است.

باتوجهبه تعاریف فوق ،میتوان بیان نمود که مفهو سرمایة اجتماعی دربرگیرنده
مفاهیمی همچون اعتماد ،همکاری و همیاری میان اعضای گروه یا جامعهای است که نظا
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اصلیترین سرمایه سازمانی یعنی تمرکز بر سرمایه انسانی ،مشتم بر کارکنان و مشتریان در
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هدفمندی را شک میدهند و آنها را در جهت دستیابی به هدفهای ارزشمند هدایت میکند
(صادقیان .)0388 ،در این پژوهش ،مؤلفههای سرمایة اجتماعی براساس نظر پاتنا آمده
است .پانتا مؤلفههای سرمایة اجتماعی را ،اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،انسجا
اجتماعی و روابط اجتماعی میداند .از نظر پاتنا  ،اعتماد اجتماعی مهمترین مؤلفه سرمایة
اجتماعی است .اعتماد اجتماعی ،داللت دارد بر انتظارات و تعهدات اکتسابی و تاییدشده
به لحاظ اجتماعی ،که افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به سازمانها و نهادهای مربوط به
زندگی اجتماعیشان دارند .اعتماد یکی از جنبههای مهم روابط انسانی و زمینة مشارکت و
همکاری میان اعضای جامعه است .انسجا اجتماعی ،رفتارهای معینی هستند که مبتنی بر
ارزشهای اجتماعیاند؛ ارزشهای اجتماعی به تدریج به صورت هنجارهایی در میآیند که
با رعایت آنها جامعه انتظا پیدا میکند .منظور از روابط ،شبکه اجتماعی گروهی از افراد
وابسته به یکدیگر است که معموالً یک ویژگی مشترو دارند .سرمایة اجتماعی ،رابطة مکرر
بین افراد است .این روابط غالباً درون شبکهها سامان مییابند و نتیجة روابط اجتماعی
هستند.
مشارکت اجتماعی ،شرکت فعاالنة انسانها در حیات سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی و به
طور کلی تمامی ابعاد حیات میباشد .مشارکت اجتماعی به آن دسته از فعالیتهای ارادی
داللت دارد که از طریق آن ،اعضاءِ یک جامعه در امور مختلف همکاری دارند .باتوجهبه
تعریف پاتنا  ،سرمایة اجتماعی عبارت است از جنبههای خاصی از سازمان اجتماعی
به منافع مشترو را تسهی میکند .در این تعریف ،بهبود کیفیت محیط کار روزمره و هرچه
دلپذیرکردن آن ،نقش و اهمیت تعیینکنندهای دارد .باتوجهبه دیدگاه صاحبنظران مختلف،
میتوان گفت که سرمایة اجتماعی مانند سرمایههای دیگر ،بستر مناسبی برای دسترسی به
فرصتها و اهداف بوده و یکی از منابع مهم موفقیت سازمانی و اجتماعی محسوب میشود.
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تقریباً یک سو عمر هر کارمند در محیط کاری سپری میشود ،لذا فراهمآوردن شرایط
مطلوب در محیط کار ،میزان غیبت و ترو خدمت کارکنان را کاهش میدهد و منجر به
ماندگاری در سازمان میشود .بیتردید وجود عوام رفاهی و تأمین معیشت ،تا حد زیادی
آسایش فکری و آرامش خیال کارکنان هر سازمان را تأمین میکند و موجب رضایت شغلی
میشود (کول.)1550 ،0
معموالً برای آنکه کارکنان در محیط کار خود به راحتی با بازدهی باال به کار بپردازند و
نتایج خوبی را متوجه سازمانهایشان کنند ،الز است تا در محیطی سالم و مناسب ،چه از
نظر فیزیکی و چه از نظر روانی قرار گیرند .چنین محیطی باید از لحاظ فیزیکی ،امکانات
اولیه را دارا باشد .از لحاظ حقوقی و انگیزشی باید دارای یک سیستم دقیق عادالنه
پرداخت حقوق ،پاداش و پرداختهای انگیزشی باشد و از لحاظ سبک مدیریتی ،بین
همکاران با هم و با ردههای مدیریتی ارتباط سالم باشد (خلیلی عراقی.)0383 ،
در یک محیط کاری مناسب ،الز است کیفیت محیط کاری کارکنان همواره ارتقاء یابد،
کارکنان احساس عدالت نمایند و در تصمیمگیریها شرکت داده شوند تا از امنیت شغلی
الز و کافی برخوردار شوند .استفاده مطلوب از منابع انسانی ،متکی به اقداماتی است که
برای حفظ و صیانت جسم و روان کارکنان سازمان به عم میآید .این اقدامات که شام
امکانات رفاهی ،طرحهای تشویقی ،تناسب شغلی ،امنیت شغلی ،طراحی شغلی (غنیسازی
و توسعه شغ ) ،اهمیت به نقش و جایگاه فرد در سازمان ،فراهمنمودن زمینة رشد و
محیط کاری در نظر گرفته میشود (کاسیو .)1555 ،1محیط کار در صورتی دارای کیفیت
است که در آن افراد به عنوان عضو اصلی سازمان به حساب آیند و در سازمان خود
1. Cole
2. Cascio
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پیشرفت کارکنان ،آموزش آنان و مواردی از این قبی میباشد ،مجموعاً تحت عنوان کیفیت

رابطة سرمایة اجتماعی با بهبود کیفیت محیط کار

فرصت یادگیری به طرق مختلف داشته باشند و بتوانند مسیر توسعه شغلی را طی کرده و
فرصت بیشتری برای آنها فراهم باشد (رادان.)1551 ،0
آرمسترانگ )1559( 1میگوید که کیفیت محیط کاری یعنی رضایت یک کارمند از
برآوردهشدن نیازهایش از طریق منابع ،فعالیتها و نتایجی که از درگیری و مشارکت در
محیط کار به دست میآید .او همچنین میگوید :محققان بسیاری دریافتند که کیفیت محیط
 ،معموالً تحت تأایر تجربه کاری و انتظارات شغلی آیندهاش قرار میگیرد.

کاری شخ
3

دواردسون ( )1553ابعاد کیفیت محیط کار را امنیت شغلی ،تأایر و کنترل روی محیط،
رفاه ،ایمنی محیط کار و محیط بهداشتی میداند .گانت )1551( 4احساس شادابی و لذت از
با هم بودن و در کنار هم بودن ،وجود اعتماد متقاب بین کارکنان و مدیران ،نبود تبعیض یا
احساس تبعیض و ایجاد حس غرور و افتخار میان اعضاء را ،از مهمترین شاخ

های

کیفیت محیط کار میداند.
براساس این مالحظات ،تحقیق حاضر به بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و بهبود
کیفیت محیط کار دانشگاه کاشان از دیدگاه اعضای هیئت علمی این دانشگاه میپردازد.
مبانی نظری :ارتباط بین سرمایۀ اجتماعی و کیفیت محیط کار
برخی محققان معتقدند که سرمایة اجتماعی ،نه تنها برای مسائ کسب و کار ،جالب و
بااهمیت است ،بلکه دالی جالب و مهمتری برای یادگیری چگونگی توسعه و استفاده از
و کیفیت محیط کاری و کیفیت زندگی ،پیوندی مستقیم وجود دارد (بیکر.)0381 ،
سازمانهایی که سرمایة اجتماعی دارند هزینههای کمتری دارند .در سازمانی که همه افراد با
1. Raduan
2. Armstrong
3. Edvardson
4. Gant
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هم ،براساس مجموعهای از هنجارها و ارزشهای مشترو و در یک محیط پُر از اعتماد
همکاری میکنند ،بهترین فرصت برای ابدا و پیشرفت وجود دارد .در سازمانهای با سطح
باالیی از اعتماد ،امکان توسعه طیف وسیعی از روابط اجتماعی و سازمانی وجود دارد .در
سازمانی که اعتماد و سرمایة اجتماعی در آن کم است ،کنترل رسمی و قوانین الز است و
اغلب باید بعد از بحث و مناظره به اجرا گذاشته شوند .بنابراین ،نبود سرمایة اجتماعی و
اعتماد ،هزینه برای سازمان ایجاد میکند و هزینة زیادی که به توسعه یا ایجاد اعتماد و سرمایة
اجتماعی مربوط میشود ،باید مورد تأم

قرار گیرد.

سرمایة اجتماعی در گذشته منحصراً به صورت عا کاربرد داشته است و سخنی از دیگر
کارکردهای آن در محیطهای کاری به میان نیامده است ،اما به تازگی این مفهو به طور خاص
وارد تجزیه و تحلی های شغلی و سازمانی نیز شده است .در یک نگاه اجمالی ،سرمایة
اجتماعی م بت برای سازمان باعث تسهیم بهتر دانش به خاطر روابط اعتمادگونه میشود .به
خاطر سطح باالی اعتماد و روحیة همکاری ،هزینههای مبادله کاهش مییابد .به خاطر ابات
سازمانی و درو مشترو ،بین کارکنان همبستگی باالیی بهوجود میآید .نرخ جابهجایی در
سازمان کاهش مییابد .هزینههای تفکیک و آموزش و استخدا کم میشود (رضایی.)0389 ،
با پیچیدهترشدن ساختار عملکرد سازمانها ،سازماندهی محیط کار و ایجاد محیطی آرا
و بهرهور در سازمانها به طوری که منجر به فعالشدن بیشتر نیروی انسانی ،شادابی آنها،
رشد تولید ،کاهش افسردگی ،رشد خدمات م بت و در نهایت دستیابی به بهرهوری مورد
محیط کار برای نیروی انسانی میتواند در رشد خالقیتها ،خلق فرآیندها و بهبود عملکرد
اعضای سازمان موار باشد؟»« ،نقش مسئوالن سازمان در ساماندهی محیط کارِ مناسب برای
نیروی انسانی چقدر است؟»« ،نقش سرمایة اجتماعی در بهبود کیفیت محیط کار چیست؟».
پیشینۀ تحقیق
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نظر شود ،از دغدغههای مدیران اجرایی و مسئوالن سازمانهاست« .آیا سازماندهی فضا و

رابطة سرمایة اجتماعی با بهبود کیفیت محیط کار

شیروانی ( )0383در بررسی تأایر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایة اجتماعی،
به این نتیجه رسید که بین سرمایة اجتماعی و میزان فعالیتهای مشارکتجویانه ،توجه به
آموزش و توانمندسازی کارکنان ،ساختار منعطف و غیردیوانساالرانه ،مسئولیت اجتماعی و
قابلیت پاسخگویی،

رابطه وجود دارد.

قلیچ لی ( )0380در بررسی نقش سرمایه فکری و سرمایة اجتماعی در مزیت رقابتی
سازمان ،به این نتیجه رسید که یکی از قابلیتهای مهم سازمانی که میتواند به سازمانها در
خلق و تسهیم دانش کمک بسیار نماید و برای آنها در مقایسه با سازمانهای دیگر مزیت
رقابتی پایدار ایجاد کند ،سرمایة

اجتماعی است.

رضایی ( )0389دریافت که ،مفهو سرمایة اجتماعی رابطة عمیقی با محیط کار دارد و
ممکن است اهمیت بیشتری از سرمایه انسانی در دستیابی به منافع سازمانی داشته باشد.
مزایای سرمایة اجتماعی که در قالب کاهش هزینههای جابهجایی ،بهبود تسهیم اطالعات،
افزایش اعتماد در سازمان ،ابات ،اهداف مشترو و ...نمایان میشود ،منافع فراوانی به فرد،
گروه و سازمان میرساند .در نتیجه ،در عصر حاضر ،یکی از ضروریترین مهارتهای
انسانی ،مهارت کسب و ایجاد سرمایة اجتماعی است؛ چراکه سرمایة اجتماعی غنی هم،
باعث کامیابی شغلی و سازمانی افراد میگردد.
قلیپور و همکاران ( ،)0389دریافتند رابطة معناداری بین ابعاد سرمایة اجتماعی با
کارآفرینی سازمانی ،وجود دارد و افزایش یا کاهش سرمایههای اجتماعی ،تأایر مستقیم بر
زارعی متین ( )0388در تحقیقی به شناسایی مؤلفههای نشاط در محیط کار و سنجش
وضعیت این مؤلفهها در سازمانهای اجرایی استان قم پرداخت .نتایج نشان داد که در
سازمانهای منتخب استان قم ،مؤلفههای یادگیری سازمانی ،خودگشودگی ،مشارکت،
عدالت ،م بتاندیشی و ساختار منعطف ،در وضعیت نامناسب و مؤلفههای معناداربودن
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افزایش یا کاهش کارآفرینی سازمانی خواهد داشت.
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کار ،عالقه به کار ،امنیت در محیط کار و تعام با همکاران ،در وضعیت متوسط میباشند.
فیضی ( )0388با بررسی «رابطة بین سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی کاری میان
کارکنان و مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران» ،دریافت که رابطة بسیار
قوی بین سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی کاری وجود دارد.
زاهدی ( )0388در تحقیقی با عنوان رابطة سرمایة اجتماعی با رفاه اجتماعی ،دریافت
که ارتباط مؤلفههای سرمایة اجتماعی (اعتماد ،هنجارهای اجتماعی و شبکههای اجتماعی)
با رفاه اجتماعی م بت است.
هارفا  )0994( 0در پژوهشی نشان داد ،سرمایة اجتماعی ،عوام استرسزا را در زندگی
کاهش داده و خطر این عوام را کم میکند .سرمایة اجتماعی همچنین میتواند تأایر
حوادث منفی زندگی همچون از دستدادن شغ را در زندگی کاهش دهد.
جان سورد )1551( 1طی تحقیقی ،دریافت که عام اصلی ترو خدمت اعضاء هیئت
علمی ،روحیه آنهاست و عالوه بر روحیه ،پاداشها ،اولویتهای حرفهای ،حمایت و
ارتباطات اداری و کیفیت خدمات و مزایا ،در روحیه اعضاء مؤارند و ارتباط مستقیمی با
ترو خدمت آنها دارند .ادراکات اعضاء از کیفیت محیط کاریشان ،تأایر مستقیمی بر
روحیهشان دارد.
ادواردسون ( )1553در تحقیقی نشان داد که کیفیت محیط کار ،دارای ویژگیهایی م
توانایی کنترل موقعیت کار ،مشارکت در فرایندهای تصمیمگیری ،محیط کار فیزیکی ایمن
گالسر )1554( 3در تحقیقی با عنوان «بهبود کیفیت زندگی کاری و بهبود فرایند تولید»
دریافت که طراحی مجدد شغ و مدیریت مشارکتی از مهمترین عوام بهبود کیفیت محیط
1. Harpham
2. Johnsrud
3. Glaser
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و توانایی توسعه روابط اجتماعی از طریق کار میباشد.

رابطة سرمایة اجتماعی با بهبود کیفیت محیط کار

کاری و به دنبال آن بهبود عملکرد و فرایند تولید است.
تحقیقی با عنوان «نقش رهبری و محیط کار برای خالقیت و بهرهوری» توسط پولیتس

0

( )1550انجا گردید .یافتهها نشان داد ابعاد انگیزشی محیط کار ،تأایر م بت و معنادار هم
روی خالقیت و هم بهرهوری دارد .بررسی نشان داد که نقش رهبر ،فراهمکننده یک
چارچوب و موقعیت برای خالقیت و بهرهوری میباشد.
فوکویاما ،)1559( 1تحقیقات گستردهای در مورد نقش اعتماد در سازمانها انجا داد و
نتیجه گرفت ،اعتماد و آرمان مشترو در قلب ،ایجاد و حفظ سازمانهایی است که به
صورت موفقی اداره میشوند .به عالوه محققان دریافتند که در آلمان ،ژاپن و ایتالیا ،اعتماد
بین مؤسسات اقتصادی به عنوان منبع مزیت ،رقابتی است .نظریهپردازان مدیریت به نقشی
که اعتماد در شرکتهای موفق دارد ،اشاره میکنند .برعکس ،اعتماد پایین ،کششهای
صنعتی و روابط ضعیف نیروی انسانی میتواند به عنوان نتایج سرمایة اجتماعی منفی ،به
شمار آید .سازمانهایی که در توسعه منابع انسانی سرمایهگذاری میکنند ،نمیتوانند نقش
مهم سرمایة اجتماعی را نادیده بگیرند .کارکنان آموزشدیده و تحصی کرده ،نیازمند
محیطی هستند که به آنها انگیزة رشد و توسعه را بدهد که چنین محیطی تنها از راه
سرمایهگذاری روی سرمایة اجتماعی محقق خواهد شد (بروکس و مویا.)1551 ،3
هاینس ) 1558( 4به ارزشیابی تأایر محیط اداره روی بهروری پرداخت و دریافت محیط
اداره بیشترین تأایر را روی بهرهوری اداره دارد.
با متغیرهایی مانند رفاه اجتماعی ،کیفیت زندگی ،رضایت شغلی ،فرسودگی شغلی ،استرش

1. Politis
2. Fukuyama
3. Brooks and Muyia
4. Haynes
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نتایج تحقیقات انجا شده در داخ و خارج ،بیانگر این است که بین سرمایة اجتماعی
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شغلی ،کیفیت زندگی کاری و ...رابطه وجود دارد .از آنجا که تحقیقی در زمینة رابطة بین
سرمایة اجتماعی و کیفیت محیط کار در داخ و نَه در خارج یافت نشد ،محقق درصدد آن
است که ضمن بررسی و سنجش کیفیت محیط کاری ،رابطة آن با سرمایة اجتماعی (انسجا ،
اعتماد ،مشارکت و ارتباط) را در دانشگاه کاشان مورد بررسی قرار دهد و براساس آن
پیشنهاداتی برای بهبود کیفیت

محیط کاری و ارتقای سرمایة اجتماعی دانشگاه ارائه نماید.

فرضیهها
 .0میزان سرمایة اجتماعی و کیفیت محیط کار دانشگاه کاشان باالتر از حد متوسط
است.
 .1بین مؤلفههای سرمایة اجتماعی (اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،انسجا
اجتماعی و روابط اجتماعی) و بهبود کیفیت محیط کار رابطه وجود دارد.
 .3بین دیدگاه اعضای هیئت علمی در مورد سرمایة اجتماعی برحسب ویژگیهای
جمعیتی (جنسیت ،وضعیت استخدامی ،رشته تحصیلی و مرتبه علمی) ،تفاوت وجود دارد.
 .4بین دیدگاه اعضای هیئت علمی در مورد کیفیت محیط کار برحسب ویژگیهای
جمعیتی (جنسیت ،وضعیت استخدامی ،رشته تحصیلی و مرتبه علمی) ،تفاوت وجود دارد.
روش
باتوجهبه اینکه این تحقیق به تحلی

رابطة سرمایة اجتماعی و کیفیت محیط کار

پژوهش شام کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان میباشد که از میان آنها تعداد 050
نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .در تحقیق حاضر از روش نمونهگیری طبقهای متناسب با
حجم ،استفاده شده است .از آنجا که در این پژوهش ،واریانس جامعه آماری نامعلو است،
انجا یک مطالعه مقدماتی روی تعدادی از اعضای هیئت علمی ضروری بود؛ لذا  35نفر از
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دانشگاه کاشان میپردازد ،از نظر روش ،توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری این

رابطة سرمایة اجتماعی با بهبود کیفیت محیط کار

اعضاء به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامهها در بین آنها توزیع شد .پس از استخراج
دادههای مربوط به پاسخهای گروه مزبور و برآورد واریانس ،حجم نمونه آماری پژوهش با
استفاده از فرمول کوکران  050نفر ،به دست آمد.
203(1.96) 2  (.45) 2
 101
203(.02) 2  (1.96) 2  (.45) 2

n

از ک  050پرسشنامه ،تعداد  91پرسشنامه برگشت داده شد .باتوجهبه اینکه نرخ
بازگشت پرسشنامهها  5/90بود ،بر این اساس تجزیه و تحلی آماری روی  91آزمودنی،
انجا شد و توان آماری و سطح معناداری ،پس از تحلی مقدماتی ،محاسبه و کفایت آن از
طریق توان آزمون  5/8برآورد گردید.
در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شد:
الف) پرسشنامۀ سرمایۀ اجتماعی :پرسشنامة استاندارد سرمایة اجتماعی در قالب 14
سؤال بسته ،پاسخ براساس مقیاس  0درجهای لیکرت (کامالً موافقم تا کامالً مخالفم) با
میانگین فرضی ( )3بود (ناهاپیت و گوشال0998 ،0؛ پاتنا  .)1551 ،در این تحقیق ،سرمایة
اجتماعی به واسطة ابعاد آن سنجش شد که شام

 4بُعد مشارکت اجتماعی ،انسجا

اجتماعی ،روابط اجتماعی و اعتماد اجتماعی بود .هر یک از این ابعاد دارای معرفهایی به
این شرح بودند :مشارکت اجتماعی با معرفهایی از قبی

شرکت در تصمیمگیریها،

فعالیت مشترو و همفکری با همدیگر ،مورد سنجش قرار گرفت .اعتماد براساس اعتماد
روابط ،برحسب ارتباط بین همکاران ،روابط رسمی و غیررسمی و ...سنجیده شد .منظور از
انسجا اجتماعی ،توافق و هماهنگی میان اعضا ،نظم سازمانی و انضباط فردی است.
جدول ( )0برآورد پایایی هر یک از مؤلفههای سرمایة اجتماعی و کیفیت محیط کار
1. Nahapiet and Ghoshal
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بینفردی ،اعتماد متقاب فرد و سازمان ،اعتماد درونگروهی و بینگروهی ،سنجیده شد.
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متغیر

𝛂

تعداد گویه

سرمایة اجتماعی

اعتماد اجتماعی

1

5/95

مشارکت

1

5/94

انسجا

1

5/91

روابط اجتماعی

1

5/95

کیفیت محیط کار

10

p

5/80
<5/550

5/90

ب) پرسشنامۀ کیفیت محیط کاری :پرسشنامة محققساخته کیفیت محیط کاری ،در قالب
 10سؤال بسته پاسخ برحسب طیف پنجدرجهای لیکرت (کامالً موافقم تا کامالً مخالفم) ،با
میانگین فرضی ( )3بود .در این تحقیق ،کیفیت محیط کار براساس شاخ
وجود تنو و عد یکنواختی در شغ  ،استانداردهای شغلی مشخ

هایی مانند

 ،دستمزد و حقوق

کافی ،ساعات کار هفتگی مناسب ،وجود آزادی و استقالل در انجا وظایف شغلی ،حجم
کاری مناسب ،اعمال سیاستهای تشویقی ،توجه به پیشرفتهای علمی و تخصصی
اعضاء ،نظا ارزشیابی منصفانه و ...سنجیده میشود.
البته ،این پرسشنامه ابتدا در قالب  35سؤال طراحی شده بود که پس از اجرای
پیشآزمون و برآورد روایی و پایایی ،به  10سؤال تقلی داده شد .همچنین ،براساس نتایج
تحلی

عاملی روی پرسشنامه کیفیت محیط کار ،عام های استخراجشده ،توانستند 95

نیز قابلیت اجرای تحلی عاملی (عام پذیری دادهها) را نشان داده است.
برای برآورد پایایی پرسشنامهها نیز ،از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که حداق مقدار
آلفا برای شاخ
شاخ

های تحقیق برابر با  5/94بود که داللت بر سازگاری درونی گویههای

های تحقیق با هم ،دارد .ضمن اینکه ضریب پایایی پرسشنامة ک سرمایة اجتماعی
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درصد واریانس سؤالها را تبیین کنند .مقدار آزمون  )5/89( KMOو نتیجة آزمون بارتلت

رابطة سرمایة اجتماعی با بهبود کیفیت محیط کار

 5/80و پرسشنامة ک کیفیت محیط کار 5/90 ،برآورد گردید که حاکی از پایایی باالی این
دو پرسشنامه است.
يافتهها
بررسی بافت نمونه
بنابر اطالعات نمونه 99 ،درصد اعضای هیئت علمی ،مرد و  13درصد ،زن بودهاند.
اک ریت اعضای هیئت علمی دارای مرتبه استادیار ( 93درصد) و کمترین آنها مربی (5/50
درصد) بودهاند .نسبت اعضای هیئت علمی با رشتههای تحصیلی فنی و مهندسی (34
درصد) ،بیشتر از دیگر اعضای هیئت علمی بود و کمترین نسبت ،مربوط به رشته هنر
( 5/59درصد) بوده است .همچنین ،نسبت اعضای هیئت علمی با وضعیت استخدامی
پیمانی ( 04درصد) ،بیشتر از گروه رسمی -قطعی و رسمی -آزمایشی بوده است.
فرضیۀ اول :سطح سرمایۀ اجتماعی و کیفیت محیط کار دانشگاه کاشان باالتر از حد متوسط
است.

نتایج آزمون  tتکنمونهای نشان داد که میانگین کیفیت محیط کار و مؤلفههای سرمایة
اجتماعی به جز اعتماد اجتماعی در سطح خطای  ،5/50باالتر از حد متوسط است .باالترین
میانگین در سرمایة اجتماعی ،مربوط به مؤلفة انسجا با میانگین  3/00میباشد.
فرضیۀ دوم :بین سرمایۀ اجتماعی و مولفههای آن (اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی،
انسجام اجتماعی و روابط اجتماعی) با بهبود کیفیت محیط کار رابطه وجود دارد.

بعدی که با کیفیت محیط کار رابطه دارد ،انسجا اجتماعی است ( )r= 5/14 ، p<5/50و
سایر ابعاد سرمایة اجتماعی و نیز شاخ

ک سرمایة اجتماعی ،ارتباطی با کیفیت محیط

کار ندارند.
جدول ( )1مقایسة میانگین سرمایة اجتماعی و کیفیت محیط کار
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نتایج جدول ( )3حاکی از آن است که از بین ابعاد چهارگانة سرمایة اجتماعی ،تنها
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اعتماد اجتماعی

90

1/99

5/43

>5/50

مشارکت

90

3/05

1/91

<5/50

انسجا

90

3/00

1/00

<5/50

روابط

90

3/03

1/13

<5/50

کیفیت محیط کار

90

3/34

00/49

<5/550

سرمایة اجتماعی

متغیر

df

M

t

p

جدول ( )3نتایج ضریب همبستگی بین سرمایة اجتماعی و کیفیت محیط کار

متغیر

n

r

p

سرمایة اجتماعی و کیفیت محیط کار

91

5/59

>5/50

اعتماد اجتماعی و کیفیت محیط کار

91

5/59

>5/50

مشارکت اجتماعی و کیفیت محیط کار

91

5/09

>5/50

انسجا اجتماعی و کیفیت محیط کار

91

5/14

<5/50

روابط اجتماعی و کیفیت محیط کار

91

5/59

>5/50

جدول ( )4ضرایب رگرسیون سرمایة اجتماعی و کیفیت محیط کار

مقدار اابت

3/0

5/39

-

9/1

<5/550

اعتماد اجتماعی

5/58

5/59

5/03

5/88

>5/50

مشارکت اجتماعی

5/1

5/05

5/40

0/9

>5/50

انسجا اجتماعی

5/44

5/14

5/40

1/80

<5/50

روابط اجتماعی

5/01

5/0

5/1

0/08

>5/50

( Yکیفیت محیط کار) = ) 3/05 + 5/44انسجا
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متغیرها

B

SES

Beta

t

p

رابطة سرمایة اجتماعی با بهبود کیفیت محیط کار

جدول ( ) 0مقایسة دیدگاه اعضای هیئت علمی در مورد سرمایة اجتماعی برحسب ویژگیهای جمعیتی

متغیر

گروهها

f

%

M

سرمایة

مرد

90

5/99

3/00

اجتماعی

زن

10

5/13

3/59

پیمانی

04

5/09

3/04

رسمی آزمایشی

18

5/35

3/1

رسمی قطعی

05

5/00

1/98

مربی

0

5/50

3/50

سرمایة

استادیار

19

5/93

3/00

اجتماعی

دانشیار

11

5/14

3/3

استاد

1

5/51

3/9

پایه

19

5/31

1/81

سرمایة

فنی

30

5/34

1/9

اجتماعی

انسانی

10

5/19

3/34

هنر

1

5/59

3/4

سرمایة
اجتماعی

F

p

5/31

>5/50

1/91

1/09

5/803

>5/50

>5/50

>5/50

 برای آزمون تفاوت دیدگاه مردان و زنان ،از آزمون  tبا دو نمونة مستق استفاده شده است.

فرضیۀ سوم :بین دیدگاه اعضای هیئت علمی در مورد سرمایۀ اجتماعی برحسب
وجود دارد.

نتایج جدول ( )0نشان میدهد که نگرش تما اعضای هیئت علمی نسبت به سرمایة
اجتماعی ،یکسان است و تفاوتی بین نظر آنها برحسب هیچکدا از متغیرهای جمعیتی
وجود ندارد.
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ویژگیهای جمعیتی (جنسیت ،وضعیت استخدامی ،رشته تحصیلی و مرتبه علمی) ،تفاوت
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جدول ( )1مقایسة دیدگاه اعضای هیئت علمی در مورد کیفیت محیط کار برحسب ویژگیهای جمعیتی

متغیر

گروهها

F

%

M

کیفیت

مرد

90

5/99

3/43

محیط کار

زن

10

5/13

3/18

پیمانی

04

5/09

3/3

رسمی آزمایشی

18

5/35

3/39

رسمی قطعی

05

5/00

3/58

مربی

0

5/50

3/0

کیفیت

استادیار

19

5/93

3/10

محیط کار

دانشیار

11

5/14

3/0

استاد

1

5/51

3/40

پایه

19

5/31

1/81

کیفیت

فنی

30

5/34

3/49

محیط کار

انسانی

10

5/19

3/34

هنر

1

5/59

3/4

کیفیت
محیط کار

F

p

5/00

>5/50

5/19

5/49

5/10

>5/50

>5/50

>5/50

فرضیۀ چهارم :بین دیدگاه اعضای هیئت علمی در مورد کیفیت محیط کار برحسب
وجود دارد.

طبق نتایج جدول ( ،)1تفاوتی در نگرش اعضای هیئت علمی به کیفیت محیط ،برحسب
هیچکدا از متغیرهای جمعیتی وجود ندارد و نگرش همة آنها در تمامی طبقات یکسان است.
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ویژگیهای جمعیتی (جنسیت ،وضعیت استخدامی ،رشته تحصیلی و مرتبه علمی) ،تفاوت

رابطة سرمایة اجتماعی با بهبود کیفیت محیط کار

بحث
نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین کیفیت محیط کار و مؤلفههای سرمایة اجتماعی
(به جز اعتماد اجتماعی) ،در سطح خطای  5/50باالتر از حد متوسط است .باالترین
میانگین در سرمایة اجتماعی مربوط به مؤلفه انسجا با میانگین  3/00میباشد .نتایج نشان
داد که در زمینة کیفیت محیط کاری ،این دانشگاهها استانداردهای شغلی مشخصی دارند؛
ساعات کار هفتگی مناسب است؛ آزادی و استقالل در انجا وظایف شغلی وجود دارد،
سیاستهای تشویقی اعمال میشود؛ نظا ارزشیابی منصفانه است؛ حجم کاری مناسب
است؛ به پیشرفتهای علمی و تخصصی اعضاء بها داده میشود؛ به نقاط قوت اعضای
هیئت علمی اهمیت داده میشود؛ شرایط کاری مطلوب است؛ بین وظایف و مسئولیتها
تناسب و امکان مشارکت در تصمیمگیریها وجود دارد.
در بحث سرمایة اجتماعی ،یافتهها نشان داد اعضاء از رفتار و برخورد همکاران
رضایت دارند؛ فعالیتهای مشترو میان اعضاء وجود دارد؛ با همکاران در ارتباط با مسائ
و مشکالت شغلی ،به نسبت ،همفکری صورت میگیرد و میان اعضاء انسجا و هماهنگی
وجود دارد.
پایینبودن مؤلفه اعتماد را ،شاید بتوان به چند عام مانند یکساننبودن ادعا و عم
اعضاء ،تقد منافع فردی بر منافع مشترو ،جلوگیری از تبادل اطالعات (حبس اطالعات)،
حقایق را وارونه جلوهدادن و جمود فکری (چنانچه اعضاء نسبت به عقاید و نظرات
بیاعتمادی می شود .اعتماد تقریباً مانند هواست؛ تا زمانی که نیاز به آن احساس نشود و
وجود نداشته باشد؛ کسی به آن فکر نمیکند .در حقیقت ،وجود اعتماد در سازمانهای
آموزشی ،موضو مهمی است ،زیرا تشریک مساعی را تسهی میکند؛ گشودگی را افزایش
میدهد؛ پیوستگی گروهی را زیاد میکند و پیشرفت را بهبود میبخشد .افراد دوست دارند،
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دیگران بیاعتنا باشند) ،نسبت داد .قطعاً چنین محیطی ،موجب قطع ارتباطات و در نهایت

فصلنامة علمی ل پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال چهاردهم ،شماره 00

اعتماد کنند و مورد اعتماد واقع شوند (هوی و میسک .)1558 ،0
نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق ادواردسون ( ،)1553همسویی و مطابقت دارد ،ولی
با نتایج تحقیق فوکویاما )1559( 1و زارعی متین ( ،)0388همسویی و مطابقت ندارد.
ادواردسون ( )1553نشان داد که کیفیت محیط کار دارای ویژگیهایی م

توانایی کنترل

موقعیت کار ،مشارکت در فرایندهای تصمیمگیری ،محیط کار فیزیکی ایمن و توانایی
توسعة روابط اجتماعی از طریق کار میباشد .فوکویاما ( )1559نتیجه گرفت اعتماد و
آرمان مشترو ،در قلبِ ایجاد و حفظ سازمانهایی است که به صورت موفقی اداره
میشوند .به عالوه ،محققان دریافتند که در آلمان ،ژاپن و ایتالیا ،اعتماد بین مؤسسات
اقتصادی ،به عنوان منبع مزیت رقابتی است .زارعی متین ( )0388نشان داد که در
سازمانهای منتخب ،مؤلفههای یادگیری سازمانی ،خودگشودگی ،مشارکت ،عدالت،
م بتاندیشی و ساختار منعطف در وضعیت نامناسب و مؤلفههای معناداربودن کار ،عالقه
به کار ،امنیت در محیط کار و تعام با همکاران ،در وضعیت متوسط میباشند.
همچنین ،نتایج نشان داد که بین سرمایة اجتماعی و کیفیت محیط کار رابطه وجود
ندارد ،گرچه جهت آن م بت است .از بین مؤلفههای سرمایة اجتماعی ،فقط مؤلفه انسجا
اجتماعی با کیفیت محیط کار ،رابطة م بت وجود دارد .تحلی رگرسیونی نیز نشان داد که
از میان مؤلفههای سرمایة اجتماعی ،فقط مؤلفه انسجا اجتماعی قابلیت پیشبینی کیفیت
محیط کار را دارد و میتواند در معادله مدل رگرسیونی قرار گیرد .استنباط محقق این است
اعتماد میکنند ،زمینة ارتقای شغلی افراد فراهم میشود و کارها براساس سلسهمراتب
اداری انجا میگردد .اعضاء در چنین محیطی احساس تعلق مینمایند ،احساس میکنند که
1. Hoy and Miskel
2. Fukuyama
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که سرمایة اجتماعی باعث بهوجودآوردن محیط کاری میشود که در آن افراد به یکدیگر

رابطة سرمایة اجتماعی با بهبود کیفیت محیط کار

خودشان و کارشان مورد نیاز سازمان است و میتوانند از توان بالقوة خود برای تحقق
اهداف سازمانی استفاده کنند .بنابراین ،وجود مؤلفههای سرمایة اجتماعی موجب افزایش
پایبندی شغلی ،رضایت شغلی و تعلق سازمانی میشود که این مسئله به نوبه خود روی
فعالیتهای افراد در داخ

سازمان تأایر میگذارد .همچنین ،مشارکت ،سبب افزایش

بازدهی ،باالرفتن کیفیت ،کاهش تعارض و کاهش مقاومتهای منفی نظیر غیبت ،تأخیر و
کمکاری و افزایش سود خواهد شد .افزایش انسجا اجتماعی ،باعث میشود تا بین اعضا،
اهداف و موضوعات سازمان ،توافق و هماهنگی بیشتری به وجود آید و نتیجة آن ،کارایی
بیشتر است ،به طوری که فرآیند زمانی رسیدن به هدف و مقصد کاهش مییابد و اعضاء
با آرامش و امنیت روانی بهتری فعالیت میکنند؛ زیرا امید دستیابی به موفقیت در آنان
افزایش یافته و فعالیتها از سوی اعضاء ،مفید و سازنده ارزیابی میشود .همچنین اعتماد،
نقش مهم و حیاتی در حمایت از تعداد زیادی از فرایندهای بیرونی و درونی و فعالیتهایی
دارد که برای سازمانها مزیت رقابتی ایجاد میکنند .سازمانهای برخوردار از جو قوی اعتماد
درونسازمانی ،روابط مبتنی بر اعتماد با شرکای بیرونی را به راحتی توسعه میدهند و نسبت
به سازمانهای با اعتماد پایینتر ،موفقتر و بهتر عم میکنند.
نتایج تحقیق با نتایج تحقیق هارفا ( ،)0994شیروانی ( ،)0383فیضی ( ،)0388رضایی
( )0389و زاهدی ( ،)0388همسویی دارد .گالسر ،)1554( 0طراحی مجدد شغ

و

مدیریت مشارکتی را ،از مهمترین عوام بهبود کیفیت محیط کاری و به دنبال آن بهبود
را در زندگی کاهش داده و خطر این عوام را کم میکند .سرمایة اجتماعی همچنین
میتواند تأایر حوادث منفی زندگی همچون ازدستدادن شغ را در زندگی کاهش دهد.
قلیچ لی ( )0380به این نتیجه رسید ،سرمایة اجتماعی میتواند به سازمانها در خلق و تسهیم
1. Glaser
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عملکرد و فرایند تولید میداند .هارفا ( )0994معتقد بود سرمایة اجتماعی عوام استرسزا
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دانش کمک بسیار نماید و برای آنها در مقایسه با سازمانهای دیگر ،مزیت رقابتی پایدار
ایجاد کند .شیروانی ( )0383دریافت که بین سرمایة اجتماعی و میزان فعالیتهای
مشارکتجویانه ،توجه به آموزش و توانمندسازی کارکنان ،ساختار منعطف و
غیردیوانساالرانه ،مسئولیت اجتماعی و قابلیت پاسخگویی ،رابطه وجود دارد .فیضی
( )0388دریافت که بین سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی کاری ،رابطة بسیار قوی است.
رضایی ( )0389دریافت ،مفهو سرمایة اجتماعی ،رابطة عمیقی با محیط کار دارد و ممکن
است اهمیت بیشتری از سرمایه انسانی در دستیابی به منافع سازمانی داشته باشد .زاهدی
( )0388دریافت که رابطة م بتی بین مؤلفههای سرمایة اجتماعی (اعتماد ،هنجارهای
اجتماعی و شبکههای اجتماعی) با رفاه اجتماعی وجود دارد.
عالوه بر این ،اعضای هیأت علمی با شرایط متفاوت از لحاظ جنسیت ،رشته تحصیلی،
مرتبه علمی و وضعیت استخدامی ،نگرش تقریباً یکسانی نسبت به سرمایة اجتماعی و
مؤلفههای آن دارند .نتایج تحقیق حاضر با نتیجة تحقیق تیمبرلیک ،)1550( 0همسویی و
مطابقت ندارد .وی در تحقیقی ،اارات نسبی سرمایة اجتماعی و انسانی بر یشرفت زنان
استخدا شده در صنعت بانکداری در استرالیا را ،بررسی کرد .نتایج تحلی نشان داد که
پیشرفت شغلی زنان در تما سطوح صنعت بانکداری ،به خاطر سرمایه انسانی یا تجربه
فردی بوده و سرمایة اجتماعی تأایر کمی داشته است.
همچنین ،اعضای هیأت علمی با شرایط متفاوت از لحاظ جنسیت ،رشته تحصیلی،
هماهنگی کار با توانایی آنها ،شرایط سازمان ،نو رفتار و برخورد همکاران با یکدیگر،
میزان فرصتهای برابر برای ارتقاء و ترفیع و حقوق و مزایا دارند .شاید بتوان این گونه
استدالل کرد که امنیت شغلی ،آرامش روانی ،امکان مشارکت در تصمیمگیریها ،مطابقت
1. Timberlake

115

] [ Downloaded from refahj.uswr.ac.ir on 2023-01-07

مرتبه علمی و وضعیت استخدامی ،نگرش تقریباً یکسانی نسبت به کیفیت محیط کار،

رابطة سرمایة اجتماعی با بهبود کیفیت محیط کار

شغ با تخص

و توانایی ،سازگاری با همکاران ،امکانات و فرصتهای ترفیع ،شرایط

مطلوب کار ،حقوق مکفی ،تسهیالت رفاهی ،فرصت مطالعاتی ،قوانین و مقررات مشخ
و نظایر آن ،برای همه وجود دارد .به نظر میرسد نتایج حاصله در اک ر سازمانهای دولتی
نیز صادق باشد .لذا ،مسألة کیفیت محیط کار در مورد سازمانهای دولتی ،یک مقولة
فراسازمانی میباشد .سازمانها و بهویژه محیطی م

دانشگاه ،به م ابه سیستمهای باز ،با

محیط اطراف ارتباط ناگسستنی دارند و از این رهگذر ،در تعاملی پایدار و مستمر با
پیرامون خود ایفای نقش نموده و از آن تأایر میپذیرند یا بر آن اار میگذارند .بنابراین،
مجموعة عل و عوام مؤار بر کیفیت محیط کاری در سازمان ،میتواند به آسانی از
سیاستگذاریها و آنچه که در محیط وسیعتر اجتماعی آن میگذرد ،ناشی گردد .نتایج تحقیق
با نتایج تحقیق پاتنا ( ،)0990همسویی ندارد .نتایج تحقیق پاتنا نشان داد که زنان در
محیطی با تسهیم اطالعات بیشتر و ارتباط نزدیک ،موفقترند .در حالی که مردان در
شبکههای کارآفرینانه با محدودیت کم و فرصت زیاد ،در دستیابی به قدرت و اطالعات
موفقترند .برای زنان ،شبکههایی با روابط قوی حمایتی ،احتمال ارتقا به سطوح باالی
اجرایی را افزایش میدهد .این تفاوت احتماالً به خاطر تفاوت در فرایند اجتماعیشدن
مردان و زنان باشد ،که زنان در گروههای کوچکی از دوستان راحتترند ،در حالی که
مردان در یک محیط رقابتی با روابط دوستانه ،کمتر راحتترند .وقتی زنان به موفقیت
دست مییابند که آنها به آسانی زنان دیگر را در شبکههایشان به حساب آورند (حسنپور،
سازمانها و جوامع ایفاء میکند .در غیاب سرمایة اجتماعی ،سایر سرمایهها ااربخشی خود
را از دست میدهند و پیمودن راههای توسعه و تعالی سازمانی دشوار میشود .در ضمن
وجود اعتماد ،هنجارها ،مشارکت ،انسجا و روابط در سازمان ،به نوعی سرمایه یک
سازمان محسوب میشود که سبب کیفیت باالی محیط کاری خواهد شد .این پژوهش

111

] [ Downloaded from refahj.uswr.ac.ir on 2023-01-07

 .)0381سرمایة اجتماعی نسبت به سرمایه فیزیکی و انسانی ،نقش بسیار مهمتری در
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نشان داد که سرمایة اجتماعی در بهبود کیفیت محیط کار موار بوده و نه فقط کارکنان و
مدیران دانشگاهها ،بلکه سایر سازمانها نیز میتوانند با بهکارگیری روشهای مناسب مانند
اعتمادسازی بین اعضای سازمان و واحدهای سازمانی ،مشارکت و گستردهکردن شبکههای
ارتباطی میان اعضاء ،مشارکت اعضاء در قسمتهای مختلف سازمان و برقراری انسجا
بیشتر میان واحدها و بخشها در جهت افزایش سرمایة اجتماعی اعضاء ،اقدا کرده و در
نهایت به تحقق سرآمدی و تعالی سازمانی دست یابند.
در راستای نتایج تحقیق فوق ،پیشنهاد میگردد که در دانشگاه ،اهداف شفافسازی و
تصریح شود؛ بین اهداف و سیاستها هماهنگی ایجاد شود؛ اهداف برای اعضاء تشریح
گردد؛ بین اهداف فردی و سازمانی سازگاری برقرار شود؛ از اعضاء انتظارات معقول و
منطقی داشته باشند؛ ساختار حوزة فعالیت افراد روشن گردد؛ توجه کافی و همزمان به
آموزش و پژوهش صورت گیرد؛ رعایت کام قوانین و مقررات باید در اولویت قرار گیرد؛
تالش مدیران و روسا باید در جهت ارتقای شغلی و حرفهای اعضاء باشد؛ از ابتکارات و
نوآوریهای اعضاء حمایت شود؛ فعالیت مشترو بین اعضاء ایجاد و تبادل تجربیات
دوستانه میان همکاران برقرار گردد؛ مبارزه قدرت میان اعضاء از بین رود؛ تعام و جلسات
گفتوگو بین مدیران و اعضاء صورت گیرد؛ امکان رشد و ترقی در دانشگاه فراهم گردد؛
ارزشیابی اعضاء براساس معیارهای اعال شده باشد؛ سیاست و دستورالعم ارتقاء برای
اعضای هیات علمی روشن و واضح شود؛ تصمیمگیری مبتنی بر خردگرایی و علمی باشد
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و معیارهای منطقی برای سنجش عملکرد آموزشی تعیین گردد.
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