
 
 
 

 

بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر فرهنگ سازمانی کارمندان ادارة 

 وپرورش شهر کرمان آموزش

2مریم ابراهیمی ،*1نعیما محمدی
 

 باهنر، کرمان، ایرانشناسی، دانشگاه شهید استادیار جامعه. 1

 شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمان، کرمان، ایرانارشد جامعه کارشناس .2

 (43/30/4031: ؛ تاریخ پذیرش30/30/4031: تاریخ دریافت)

 

 چکیده

دف بررسی تأثیر سررمایة  های دولتی، این مقاله با ه با توجه به کاهش میزان اعتماد، مشارکت و کیفیت شبکة سازمانی در بسیاری از اداره
این پژوهش از نظر هدف کراربردی و  . وپرورش شهرستان کرمان انجام گرفت اجتماعی بر ارتقای فرهنگ سازمانی کارمندان ادارة آموزش

برا   مهپایرایی پرسشرنا  . شده پرسشرنامة اسرتاندارد اسرت    کار گرفته ابزار به. ها توصیفی و از نوع همبستگی است از نظر نحوة گردآوری داده
کارمنرد شرا   در ادارة کر  سرازمان      3333جامعرة آمراری پرژوهش شرام      . تأییرد شرد  ( 03/3معراد   ) کرونباخ یآلفا محاسبة ضریب

. انتخرا  و سرنجش شردند    سراده  یتصادفگیری نفر به روش نمونه 003وپرورش شهر کرمان است که براساس فرمو  کوکران،  آموزش
شرود، ترابم میرزان سررمایة     وپررورش مری   از تغییراتی که موجب ارتقای فرهنگ سازمانی آموزشدرصد  03دهد، نتایج پژوهش نشان می

بیشترین اثربخشی را « کیفیت شبکة سازمان»و « اعتماد نهادی»های سرمایة اجتماعی، از میان مؤلفه. اجتماعی کارمندان این اداره است
 .بر ارتقای فرهنگ سازمانی مورد پژوهش داشتند

 کلیدواژگان

 .اعتماد اجتماعی، سرمایة اجتماعی، فرهنگ سازمانی، کیفیت شبکة سازمان، مشارکت سازمانی

 

 

                                                           

   Naima.mohammadi@uk.ac.ir   :نویسندة مسئول، رایانامه *

 سرمایة اجتماعیت یریمد

 4934، زمستان 4، شمارة 2دورة 

 445ـ  464صفحات  

Print ISSN: 2423-6071 

Online ISSN: 2423-608X 

http://jscm.ut.ac.ir 

 

mailto:Naima.mohammadi@uk.ac.ir
http://jscm.ut.ac.ir/


845                                                                9314، زمستان 4 ةشمار، 2 ةدور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 

 یان مسئله مقدمه و ب

هژای  بسژیاری از فاايیژت  . ای دارنژ  اهمیت ویژهه در ساختار فرهنگي و اجتماعي  هاسازمانامروزه 

های موقایت ةادار بنابراین،، دگیرها انجام مي سازماندر  اجتماعياساسي و حیاتي مربوط به زن گي 

. (111، ص1931سژطااني،  )تقریباً غیژرممنن اسژت   منسجم  يسازمانتاریف فرهنگ ب ون  دشوار

اناباق با محژی  خژارجي و انسژجام     شیوة ي از مفروضات اساسي است کهیفرهنگ سازماني، ايگو

 .(74، ص1939فیض و همناران، )کن  در جوامع مختطف مشخص ميي را سازمان درون

زیژرا   دارد،ای اهمیت ویژهه  ها،در مقایسه با دیگر سازمان وپرورش سازمان آموزشدر این میان، 

فرهنگي، اجتماعي، اقتصادی و سیاسي هر جاماژه   ةوپرورش اساس و زیربنای توسا فراین  آموزش

سژژازمان  متأسژژفانه(. 161، ص1937؛ نژژا م و دژژادقي، 19، ص1937جاهژژ ، ) رودشژژمار مژژيبژژه

، در گیژرد  انجژام مژي  تحول سژازماني   ةکه در حوز هایيتالش ةرغم همعطي ایرانرورش وپ آموزش

حوزة م یریت دانژ    اتي که درتغییر همراه باده و کرگیری بوروکراتیک خود را حفظ عمل جهت

هژا  در م ارس، آموزشگاه های فراوانيو آشفتگي يینارسا از این رو،. انجام گرفته، پی  نرفته است

هایي مانن  سرقت ادبي، فژرار از   نابهنجاری(. 9، ص1931پور، عباس) شودها مالحظه ميهو دانشگا

 . دهن های خاص بیشتر رخ ميم رسه، ون ايیزم، افت تحصیطي و جز آن که هر یک، در دوره

دهنژ ة کژاه  میژزان سژرمایة      هژای اجتمژاعي نشژان   محققان ماتق ن  بخشي از افزای  آسیب

کژردن هژر    اداالح سرمایة اجتماعي عموماً برای مشخص (.33، ص1937 و،یبورد)اجتماعي است 

شود که اعضای یک جاماه را در رسژی ن بژه اهژ ام جماژي     کار گرفته مينوع رواب  اجتماعي به

مفهوم سرمایة اجتماعي به ديیل ماهیت و محتوای آن، تقریباً بژا   .(,p.56 Grieves ,2000) یاری ده 

سژرمایة اجتمژاعي   . یابژ   ارح در حوزة انساني و اجتمژاعي ارتبژاط مژي   همة موضوعات و مسائل م

دهي جماي، مشارکتي و داوططبانه برای حل مشنالت گروهي ای است که توانایي سازمانمشخصه

در شرایاي که سرمایة اجتماعي، یاني توانایي استفادة جماي توأم بژا  . کن  یا عمومي را ح اکثر مي

ام عمومي، وجود ن اشته باشژ ، بایژ  اسژت سژرمایة مژايي و افژزای        همناری از منابع برای اه 

 (.11، ص1937بخ ، تاج)دنبال داشته باش  سرمایة انساني بتوان  نتایجي مثبت را به
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پنژ ارد کژه   ، سرمایة اجتماعي را منباي اجتمژاعي و کژا ی همگژاني مژي    (1331)روبرت پاتنام 

در ارتبژاط بژا مفهژوم    »: گوی وی مي. کن تسهیل مي همناری و هماهنگي را در جهت منافع متقابل

هژا، هنجارهژا و اعتمژاد اسژت کژه      های زنژ گي اجتمژاعي، شژبنه   سرمایة اجتماعي، منظور ویهگي

، 1933مسژاودنیا،  )« سژازد کنن گان را به عمل مؤثرتر در جهت اه ام مشترک توانمن  ميمشارکت

فرهنژگ  »: رهنژگ سژازماني، ماتقژ  اسژت    ترین محقژ  در زمینژة ف  ادگار شاین، شاخص(. 161ص

هژا را بژه   هایي است که افژراد و سیسژتم   ها، اعتقادات، هنجارها، انتظارات و فرضیهسازماني، ارزش

آرتور شارپین ارتقای فرهنگ سژازماني را در گژرو   . (,p.54 Martins, 2000)« ده ین یگر پیون  مي

دانژ  کژه در نهایژت،    ني و سیسژتم کنتژرل مژي   های جاماه، ساختار سازماارتباط متقابل میان ارزش

 (.Sharpin, 1985, p.102)دهن  ل ميهنجارهای رفتاری را در سازمان شن

ای از اشژتراکات و مفروضژات ضژمني اسژت و نحژوة       با این تاابیر، فرهنگ سازماني مجموعژه 

گي عمژ ه  ده ، این تاریف سه ویه های گوناگون را نشان مي ايامل در محی  ادراک، تفنر و عنس

 : گیردبرای فرهنگ سازماني را دربرمي

رفتژار  شود و  وارد منتقل مي پذیری به کارکنان تازهاول آننه فرهنگ سازماني از طری  جاماه -

 ده ؛  ما را در کار تحت تأثیر قرار مي

 ,Kinicki & Kreitner, 2007) کنژ   دوم آننه فرهنگ سازماني در ساوح گوناگون فاايیت مي -

p.66.) کژردن و   دانژ  کژه نحژوة عمژل    سون، فرهنگ سازماني را نیژروی ق رتمنژ ی مژي   دنی

 ؛ (Denison, 2000, p.13)کن  يرا تایین م هاچگونگي عمطیات

بر رفتار فردی، انگیزش، رضایت شژغطي، خالقیژت و نژوآوری،     1سوم آننه فرهنگ سازماني -

ان وفاداری، تاه  کاری و گیری و میزان مشارکت کارکنان در امور سازماني، میزنحوة تصمیم

ها بای  فرهنگي را حاکم کنن  که در آن، افراد به همین ديیل سازمان. مانن  آن تأثیرگذار است

بژا توجژه بژه    (. 79، ص1941 متژین، زارعي)انگیزه و توانایي  زم برای فاايیت داشته باشن  

                                                           
1. Organizational Culture 
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وپژرورش   آمژوزش  نراباة بین سرمایة اجتماعي و فرهنگ سازماني در سازما ماايب یادش ه

 .استاین مااياه مسئطة مورد بررسي  استان کرمان

وپژرورش   آیا سرمایة اجتماعي بر فرهنگ سازماني کارمن ان سژازمان آمژوزش  : پژوهش پرسش

 گذارد؟تأثیر مي

 مبانی نظری و پیشینة تحقیق

هژا  شژبنه طور گسترده، سرمایة اجتماعي  رفیت برای عمل جماي مبتني بر اعتمژاد، هنجارهژا و   به

طور فیزیني وجود   ها بهاین سرمایه بر خالم سایر سرمایه(. 61، ص1944کطمن، )شود  شناخته مي

آمژ ن سژا     توانژ  موجژب پژایین   ن ارد، بطنه حادل تاامالت و هنجارهای گروهي است که مژي 

  (.3، ص1933مقیمي، )ها شود های عمطیاتي سازمانهزینه

 کنژ   هژا تاریژف مژي   ای از هنجارهای موجژود در شژبنه  عهفوکویاما سرمایة اجتماعي را مجمو

(Peterson, 2008, p.30 .) 

سژطااني و جمژايي،   )کننژ    گروهژي اشژاره مژي    های ارتباطات بژرون به شبنه ،1انینارا و ويناک

 (. 119، ص1934

هژای  و سازمان ارتباطات ساز گسترش فرهنگ زمینهکه  کن توجه مياعتماد  اینگطهارت به مؤيفة

 (. 111، ص1939شاین، )است  وططبانهدا

های دوستي و همناری بژه ارتقژای کیفیژت شژبنة     يین نیز با تأکی  بر مفهوم مشارکت در شبنه

ترین سرمایة یک سازمان اجتماعي را در گژرو تحنژیم همژین روابژ       کن  و مهمسازماني اشاره مي

 . (lin, 2001, p.65) کن مارفي مي

شناسژان کالسژیک و مژ رن     اجتماعي در رواب  سازماني که جاماژه  های سرمایةترین مؤيفهمهم

ی ارتبژاطي و مشژارکت   هژا  شژبنه  ی مشژترک، اعتماد، هنجارها ان  از ان ، عبارت ها را تأیی  کرده آن

                                                           
1. Vulkak and Narayan 
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، 1931پاتنژام، )را بهبژود بخشژن    سژازمان    هماهنگ، کژارایي   اق امات  توانن  با تسهیل مي  که جماي

فرهنگ سازماني در این پهوه  با توجه به از این رو، (. 16، ص1931، ؛ ايواني و شیرواني131ص

او در م ل خود ارتقژای فرهنژگ سژازماني را بژا     . سازی ش ه استشاخص( 1111)نظریة دنیسون 

 .کن مارفي مي( رسايت)پذیری و مأموریت  توجه به عوامطي نظیر درگیرش ن، سازگاری، اناباق
 

 
 دنیسون زمانیسا مدل مفهومی فرهنگ. 1شکل 

سازمان از طری  توانمن سازی کارکنان گفتژه   هایکردن فاايیت به اثربخ : درگيرشدن در كار

هژای  های کاری به ه م خژود برسژ  و قابطیژت   در شرایاي که سازمان با محوریت گروه. شودمي

ارشژان  اعضای سژازمان بژه ک  . (Denison, 1997, p.761)منابع انساني را در همة ساوح توساه ده  

افراد در همة سژاوح احسژاس   . کنن ای از پینرة سازمان احساس ميشون  و خود را پاره متاه  مي

هژا مسژتقیماً بژا     ها بر کارشان مؤثر است و کار آن گیری نق  دارن  و این تصمیمکنن  در تصمیممي
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گیژری  هاین باژ  بژا سژه شژاخص زیژر انژ از      (. 11، ص1936منوریان، )اه ام سازمان پیون  دارد 

 :شود مي

ایژن امژر نژوعي    . کردن کارشان دارن  افراد اختیار، ابتنار و توانایي برای اداره توانمن سازی، .1

 . کن حس ماينیت و مسئويیت در افراد ایجاد مي

طوری شود بهسازی، در سازمان به کار گروهي در جهت اه ام مشترک، ارزش داده ميتیم .1

هژا  این سازمان. گو هستن کنن  در محل کار خود پاسخکه کارکنان مانن  م یران احساس مي

 .کنن  ها تنیه ميدادن کار به گروه برای انجام

طژور مسژتمر    سازمان به منظور تأمین نیازها و بقژا در دژحنة رقابژت، بژه     ها،توساة قابطیت .9

 .ده  های کارکنان را توساه مي مهارت

ینپژارچگي و تواتمن سژازی رفتژار     هژای سژازمان از طریژ    کردن فاايیژت  اثربخ : سازگاري

در چنین شرایاي رهبران و پیروان در رسژی ن  . های بنیادین نشأت گرفته استکارکنان که از ارزش

خژوبي هماهنژگ    های سازماني بهحتي زماني دی گاه متقابل دارن ، فاايیت. یابن به تواف  مهارت مي

ن ویهگي، فرهنگ قوی و متمژایز داشژته و بژر    هایي با چنیسازمان. گیردشود و پیوسته انجام مي مي

 :شودگیری مياین بُا  با سه شاخص زیر ان ازه. رفتار کارکنان نفوذ دارن 

هژایي شژریک باشژن  کژه هویژت و      های ادژطي، اعضژای سژازمان قادرنژ  در ارزش    ارزش .1

 .ده ها را تشنیل ميانتظارات آن

ایژن توافژ  شژامل    . توافژ  برسژن   تواف ، اعضای سژازمان قادرنژ  در اختالفژات مهژم بژه       .1

 .کردن در سا  زیرین و توانایي در ایجاد تواف  در سا  زیرین است تواف 

توانن  بژرای رسژی ن بژه    هماهنگي و انسجام، واح های سازماني با کارکردهای متفاوت مي .9

مرزهژای سژازماني بژا ایژن گونژه      . اه ام مشترک، خیطي خوب باهم و هماهنگ کار کننژ  

 .شودهم ریخته نمي کارکردن به

یابنژ ، يژذا ینپژارچگي    سختي تغییر مژي  ان ، به خوبي ینپارچه هایي که بهسازمان: پذیريانطباق

هژای   سژازمان . توان مزیت و برتری سژازمان بژه حسژاب آورد    پذیری بیروني را مي دروني و اناباق
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گیرنژ  و  خژود پنژ  مژي   کننژ ، از اشژتباه    شون ، مخاطره مژي سازگار به وسیطة مشتریان ه ایت نمي

طور مستمر در حال بهبود توانایي سازمان بژه منظژور    ها بهآن.  رفیت و تجربة ایجاد تغییر را دارن 

 .شودگیری مياین با  به وسیطة سه شاخص زیر ان ازه. ش ن برای مشتریان هستن  ارزش قائل

توان  محژی   ایجاد کن ، و مي هایي برای تأمین نیازهای تغییرسازمان قادر است راه :ایجاد تغيير

 .های جاری پاسخ ده  و پیشاپی  در د د تأمین آین ه باش مؤسسه را بشناس ، به محرک

 . ده ها پاسخ ميکن  و به آنسازمان مشتریان را درک مي :مداري مشتري

هژا دریافژت، ترجمژه و تفسژیر     میزان عالئم محیاي را کژه سژازمان   :رشد و یادگيري سازماني

 انژ ازه  کن ،مي ایجاد هايیاهایي برای تشوی  خالقیت، سبک دان  و توساة تواننن  و فردتک مي

 (.Johnson & Scholes, 1999, p.12)یرد گيم

هژایي کژه   سژازمان . ترین ویهگي فرهنگ سازماني، رسژايت و مأموریژت آن اسژت   مهم: كارایي

هژای موفژ    سژازمان . رونژ  یراهه مژي دانن  کجا هستن  و وضایتشان چگونه است؟ مامو ً به ب نمي

طوری که اهژ ام سژازماني و اهژ ام راهبژردی را      درک روشني از اه ام و جهت خود دارن ، به

در این وضایت، رهبژر   (.49ص ،1931 نز،یراب)کنن  ان از سازمان را ترسیم مي تاریف کرده و چشم

انژ از را پشژتیباني   ایژن چشژم   کن ، که کن  و فرهنگي را خط  مي ان از سازمان را مشخص مي چشم

 :شودگیری مياین با  نیز با سه شاخص زیر ان ازه. کن  مي

دهژ   های راهبردی روشن، جهت اه ام سازماني را نشان ميگیری راهبردی، گرای جهت .1

 .توان  خود را در آن بخ  مشاه ه کن و هر شخص مي

خژورد و   مان پیونژ  مژي  اه ام و مقاد ، اهژ ام بژا راهبژرد مأموریژت و افژ  دیژ  سژاز        .1

 .کن وسوی کار افراد را مشخص مي سمت

های بنیژادی را  ان از سازماني، سازمان دی گاهي مشترک از آین ه دارد که در آن ارزشچشم .9

 (.Denison, 2000, p.765) کن ابراز مي
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 های پژوهش فرضیه

 فرضیة اصلی پژوهش

 .وپرورش شهر کرمان است ادارة آموزشفرهنگ سازماني تابع میزان سرمایة اجتماعي کارمن ان 

 های فرعی پژوهش فرضیه

 :های فرعي پهوه  به شرح زیر است فرضیه

 .شخصي است ارتقای فرهنگ سازماني تاباي از افزای  اعتماد بین .1

 .ارتقای فرهنگ سازماني تاباي از افزای  اعتماد به محی  است .1

 .است ارتقای فرهنگ سازماني تاباي از افزای  اعتماد نهادی .9

 .ارتقای فرهنگ سازماني تاباي از افزای  مشارکت سازماني است .7

 .ارتقای فرهنگ سازماني تاباي از افزای  مشارکت م ني است .1

 .ارتقای فرهنگ سازماني تاباي از کیفیت شبنة سازماني است .6

 روش پژوهش

اربردی پیمایشي و از نظر هژ م در زمژرة تحقیقژات کژ     -يحاظ روش از نوع تبیینياین پهوه  به

 . کار گرفته ش  های پهوه ، آزمون رگرسیون و تحطیل مسیر به برای آزمون فرضیه. است

 جامعه و نمونة آماری

 کژه  وپرورش شهرستان کرمان اسژت  همة کارکنان ادارة آموزشجاماة آماری در این پهوه  شامل 

به دست آمژ  کژه   نفر  941حجم نمونه  ،کوکران فرمول اساس بر.  ننفر 3111 ،اطالعات اساس بر

پرسشژنامه توزیژع و    711بژرای اطمینژان بیشژتر    . انتخاب ش ن  ساده يتصادفگیری با روش نمونه

پرسشژنامه   941از ایژن میژان   . وپرورش مناط  یک و دو تنمیل شژ   توس  کارمن ان ادارة آموزش

 .مورد قبول واقع ش  و در فراین  تحطیل آماری قرار گرفت



  888                             وپرورش شهر کرمان ی بر فرهنگ سازمانی کارمندان ادارة آموزشبررسی تأثیر سرمایة اجتماع 

   

 

 هاآوری دادهابزار جمع

هژای   بخژ  اول، سژؤال  . وسژیطة پرسشژنامه اسژت کژه سژه بخژ  دارد      هژا بژه  بزار گردآوری دادها

شناختي مانن  سژن، جنسژیت، وضژایت تأهژل، میژزان تحصژیالت، میژزان درآمژ ، میژزان           جمایت

 اجتماعي ناهاپیت و گوشال ةسرمای ایگویه 13ة پرسشنامتحصیالت پ ر و مادر است؛ بخ  دوم، 

، فهژم متقابژل،   مشژارکت ، اجتماعي ، اعتمادی سازمانيهامقیاس شبنه ردههفت خاست که  (1333)

ای گزینژه  اسژاس مقیژاس پژن     و بژر  کننژ   مژي را بررسي سازماني تاه   و ها، ارزشسازماني رواب 

سژاخته  ( 1= و خیطژي مخژايفم   1= ، مخژايفم 9= ، نظری ن ارم7= ، موافقم1= خیطي موافقم)يینرت 

ی هژا مقیاس شژبنه  خردهگویه از این پرسشنامة استان ارد که سه  11 در این تحقی  فق  .ش ه است

هژای   ل سنج ، يحاظ ش ؛ بخ  سژوم نیژز شژامل سژؤا     مشارکت را مي اجتماعي و ، اعتمادسازماني

ای دنیسژون در مقیژاس   گویژه  61بر اساس پرسشنامة استان ارد  مربوط به فرهنگ سازماني است که

کژار گرفتژه شژ  و     در ایران به( 1936)نیا و عطیزاده وس  رحیماین پرسشنامه ت. يینرت طراحي ش 

 (. 113، ص1936نیا و عطیزاده، رحیم)تأیی  ش  گرفت  3/1پایایي آن با ضریب 

و از طری  آزمون رگرسژیون و تحطیژل مسژیر     SPSSافزار آماری  وتحطیل اطالعات با نرم تجزیه

وه  از اعتبار محتژوا و ضژریب آيفژای کرونبژاخ     منظور اطمینان روایي و پایایي پهبه. انجام گرفت

هژا  شود مقادیر ضریب آيفای کرونباخ بژرای همژة مؤيفژه   طور که مشاه ه ميهمان. کار گرفته ش  به

 . ده  م ل، پایایي سازگاری دروني قابل اطمیناني دارداست که نشان مي 4/1با تر از 
 

 قل و وابستة پژوهشضریب آلفای کرونباخ بر اساس متغیرهای مست. 1جدول 

 ضریب آلفاي كرونباخ تعداد گویه متغير

 اعتماد اجتماعي
 9 شخصي بین

 9 محیاي 43/1
 9 نهادی

 مشارکت اجتماعي
 9 م ني

 9 سازماني 41/1
 34/1 1  کیفیت شبنة سازماني

 فرهنگ سازماني

 16 مسئويیت کاری
 
 
33/1 

 17 سازگاری
 17 ینپارچگي
 16 کارایي
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 های پژوهشها و یافتهتحلیل داده

 . اجرا ش  interبا روش  ادطي پهوه ، رگرسیون چن گانه به منظور آزمون فرضیة
 

 آزمون فرضیة اصلی پژوهش. 2جدول 

 نتيجة آزمون معناداري سطح Fآمارة  R فرضية اصلي

 تأیی  فرضیه 111/1 919/11 413/1 فرهنگ       سازماني اجتماعيسرمایة 

  111/1  R2=   

فرضیة ادطي پهوه  مبني بر تبایت فرهنژگ سژازماني از    1با توجه به ارقام من رج در ج ول 

ده  که این رقم نشان مي. شودتأیی  مي 111/1 سرمایة اجتماعي کارمن ان با توجه به ضریب تایین

عتماد اجتمژاعي،  ا)درد  از واریانس متغیر وابستة فرهنگ سازماني به وسیطة متغیرهای مستقل  11

در سژا    919/11برابژر بژا    Fمقژ ار آزمژون   . شژود تبیین مژي ( مشارکت اجتماعي و کیفیت شبنه

شژ ه بژین    ده ، ضریب همبستگي و ضریب تبیین مشاه هماناداری دفر مانادار است که نشان مي

از  9در جژ ول  . توان به جمایت آماری مژورد مااياژه تامژیم داد   متغیرهای مستقل با وابسته را مي

سژهم هژر متغیژر مسژتقل در تبیژین متغیژر       ( inter با روش)طری  اجرای آزمون رگرسیون چن گانه 

 .وابسته مشخص ش ه است
 

 های فرعی پژوهش آزمون فرضیه. 3جدول 

 هاي فرعي فرضيه
ضریب 

 بتا

ضریب خام 

 رگرسيون
 آمارة تي

سطح 

 يمعنادار
 نتيجة آزمون

 اباال فرضیه 111/1 411/1 149/1 113/1 شخصي         فرهنگ سازمانياعتماد بین

 تأیی  فرضیه 711/1 311/1 391/1 111/1 شخصي         فرهنگ سازمانياعتماد بین

 تأیی  فرضیه 111/1 614/6 471/1 996/1 شخصي         فرهنگ سازمانياعتماد بین

 تأیی  فرضیه 111/1 367/1 111/1 147/1 خصي         فرهنگ سازمانيشاعتماد بین

 تأیی  فرضیه 111/1 141/9 111/1 111/1 شخصي         فرهنگ سازمانياعتماد بین

 تأیی  فرضیه 111/1 433/9 111/1 111/1 شخصي         فرهنگ سازمانياعتماد بین

 عرض از مب أ 111/1 113/6 179/19 - -
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بنابراین، اگر مقژ ار  . است 179/19جه به ج ول ضرایب رگرسیون، عرض از مب أ برابر با با تو

است و بژا توجژه بژه     179/19برابر با ( فرهنگ سازماني)متغیرهای مستقل دفر باش ، متغیر وابسته 

 پژهوه ،  ایژن  هژای نتای  آزمون فرضیه. توان نتای  را قابل اطمینان قطم اد کردسا  ماناداری، مي

 مااديژة  وارد نیز را دیگر ایزمینه متغیرهای متغیر، دو میان راباة در که دارد بیشتری اعتبار نگاميه

  .شویم آگاه آن خام تأثیر از و کنیم رگرسیون
 

 اینتایج رگرسیون فرهنگ سازمانی با کنترل متغیرهای زمینه. 4جدول 

سطح 

 معناداري
F 

Change 

R 
Square 

change 

ضریب 

 تعيين

ضریب 

 مبستگيه
 متغير

 ایزمینه 116/1 166/1 166/1 144/9 111/1

 اعتماد اجتماعي +ای زمینه 671/1 713/1 979/1 416/91 111/1

 مشارکت اجتماعي +ای زمینه 111/1 149/1 114/1 671/16 111/1

 کیفیت شبنه +ای زمینه 613/1 939/1 914/1 177/14 111/1

 کیفیت شبنه+ مشارکت + اعتماد  +ایمینهز 419/1 119/1 714/1 113/91 111/1

ای و متغیر فرهنژگ سژازماني ضژریب    بین متغیرهای زمینه 7با توجه به ارقام من رج در ج ول 

 979/1شژ  و   713/1ش ن متغیر اعتماد اجتماعي ضریب تایژین   است، اما پس از اضافه 66/1تایین 

ش ن متغیژر   در مرحطة دوم پس از اضافه. ستاز این مق ار مربوط به متغیر مستقل اعتماد اجتماعي ا

از ایژن مقژ ار مربژوط بژه متغیژر مسژتقل        114/1شژ  و   149/1مشارکت اجتماعي ضژریب تایژین   

در مرحطژة سژوم پژس از    . مشارکت اجتماعي شامل مشژارکت سژازماني و مشژارکت مژ ني اسژت     

مربژوط بژه    914/1ار ش ، از این مق  939/1ش ن متغیر کیفیت شبنة اجتماعي، ضریب تایین  اضافه

ای، دهن ، با وجود کنترل متغیرهژای زمینژه  نتای  نشان مي. متغیر مستقل کیفیت شبنة سازماني است

اعتماد بژه محژی  و اعتمژاد    )باز هم راباة بین متغیرهای مستقل پهوه  که شامل اعتماد اجتماعي 

نة سازماني اسژت بژا   و کیفیت شب( مشارکت سازماني، مشارکت م ني)، مشارکت اجتماعي (نهادی

طور مانادار قابل تامیم به جاماژة آمژاری   ای کاذب نیست و بهمتغیر ارتقای فرهنگ سازماني راباه

 .است
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تحطیل مسیر نیز روشي برای مااياة آثار مستقیم و غیرمستقیم متغیرهایي اسژت کژه بژه عنژوان     

در ترسژیم  (. 716ص ،1947 ر،کريینجژ )« ان  عطت برای متغیر یا متغیرهای ماطول در نظر گرفته ش ه

شژود  نمودار مسیر، آثار عطّي متغیرهای مستقل به سمت متغیر وابسژته میژاني و نهژایي ترسژیم مژي     

کژارگیری   از سه فرضیة ادژطي پژهوه  و شژ  فرضژیة فرعژي بژا بژه       (. 111ص ،1946 دواس،)

ي با تژأثیر  بنابراین، مشخص ش  ارتقای فرهنگ سازمان. رگرسیون چن گانه فق  یک فرضیه رد ش 

اعتماد به محی  کار، اعتماد نهادی، مشارکت سازماني، مشارکت مژ ني و کیفیژت شژبنة سژازماني     

هژای   توان  عالوه بر فرضیهدر ادامة تحطیل مسیر با توجه به م ل نظری پهوه  مي. شودمحق  مي

 .های غیرمستقیم را نیز آزمون کرد مستقیم، فرضیه
 

 
 

 

 مسیر تحلیل. 2 شکل

ده  فرهنگ سازماني مستقیماً تحت تژأثیر متغیرهژای مسژتقل    نشان مي 1شنل من رج در ارقام 

متغیژر کیفیژت شژبنة    . یابژ  ارتقژا مژي  ( 996/1)و اعتماد نهادی ( 111/1با ضریب )مشارکت م ني 

دورت غیرمستقیم از طریژ  متغیرهژای مشژارکت    دورت مستقیم و هم بههم به( 111/1)سازماني 
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بژر ارتقژای فرهنژگ سژازماني اثژر      ( 111/1+ 711/1)و اعتماد به محی  ( 147/1+ 163/1)سازماني 

 . گذارد مي

 بحث و نتیجه

سرمایة اجتماعي از طری  ارتقای فرهنگ سازماني موجب افزای  کارایي، ینپژارچگي و احسژاس   

گ اکثر محققان از وجود ارتباط مانژادار میژان ارتقژای فرهنژ    . شودها ميمسئويیت کاری در سازمان

 دهژ  اباژاد سژرمایة   نتای  آزمون م ل تحقی  نشان مژي . سازماني و سرمایة اجتماعي مامئن هستن 

در برخژي تحقیقژات   . کنژ  درد  از تغییرات مربوط به فرهنگ سازماني را تبیین مژي  11اجتماعي 

مشژبني و همنژاران   این نتیجه در تحقیقات . پیشین نتای  مشابهي در این زمینه گزارش ش ه است

 .تأیی  ش ه است (1934)نیا و همناران ، رحیم(1937)جمشی ی و همناران نذ، مؤ(1933)

هژای   شژ ه در فرضژیه   در میان سه مؤيفة سرمایة اجتماعي، اعتماد اجتماعي اويین متغیژر ماژرح  

ضژریب  بژا  )دار گذاشژته اسژت   بر فرهنگ سازماني تأثیر مثبت و مانژا  فرعي این پهوه  است که

 کادیما و همنژاران ، (1111)فويگیو متايو و آگری با نتای  تحقیقاتاین نتیجه (. 979/1تایین ح ود 

در مقایسه  اعتماد نهادیدر این میان، . همسو است (1937)مؤذن جمشی ی و همناران ، و (1111)

اعتمژاد  . تر استکنن ه و اعتماد محیاي است تبیین شخصيبیناعتماد با انواع دیگر اعتماد که شامل 

گذارد، اما تحطیل مسیر نشان داد اعتماد به محژی    داری نميخصي بر فرهنگ سازماني اثر ماناش بین

موجب افزای  درگیرشژ ن در فراینژ  کژار،    ( 996/1با ضریب )و اعتماد نهادی ( 111/1با ضریب )

 . شودپذیری و کارایي کارمن ان و در نهایت، ارتقای فرهنگ سازماني ميسازگاری، اناباق

نظژارت  . گیری ارتباط دادقانه بین کارمن  و سژازمان اسژت  نهادی اويین گام برای شنل اعتماد

از این رو . دادن امور توس  سازمان عمالً فراین ی موقتي و دشوار است دائمي کارمن ان برای انجام

دادن رسايت شغطي تاباي از احساس اعتمژاد نهژادی بژه محژی       کارایي، احساس مسئويیت و انجام

به میزان بیگانگي این دو عنصر از ین یگر ارتقای فرهنگ سازماني دشوار و . سازمان است کاری و

 711/1ده  کیفیت شژبنة سژازماني بژا ضژریب     همچنین، تحطیل مسیر نشان مي. شودغیرممنن مي

توان نتیجه گرفت، بهتژر اسژت   به این ترتیب، مي. بیشترین تأثیر را بر اعتماد به محی  گذاشته است
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سژازی در  تژیم . اعتماد کارمن ان به محی  از طری  بهبود کیفیت شبنة سازماني انجام گیژرد  تقویت

کن  و از های مشترک میان کارمن ان ایجاد ميسازمان از طری  تاریف کار گروهي، اه ام و ارزش

 . شوداین طری  موجب ارتقای فرهنگ سازماني و افزای  اعتماد به محی  مي

نتژای  ضژریب تایژین رگرسژیون      .ي دومین متغیر مورد بررسي اسژت موضوع مشارکت اجتماع

مفهوم مشارکت از دو با  مشارکت سژازماني  . و مانادار است 114/1نشان داد مق ار این اثربخشي 

ده  کارمنژ اني کژه   نتای  آزمون تحطیل مسیر نشان مي. و م ني در مااياة حاضر بررسي ش ه است

در ارتقای فرهنژگ سژازماني    111/1طور مستقیم و مثبت با ضریب   ان  بهمشارکت م ني را آموخته

های ارتبژاطي زیژادی   مؤثرن ، زیرا این گروه از کارمن ان در جریان تاامل با نهادهای م ني، مهارت

مشارکت سازماني نیز از طری  افزای  کیفیت شبنة سازماني زمینة ارتقای فرهنژگ  . ان  کسب کرده

از این رو، کارمن اني که توان مشارکت سژازماني بژا یي دارنژ ، بژی  از     . کن سازماني را فراهم مي

. پذیری و کارایي بیشژتری دارنژ   شون ، با محی  کاری خود سازگاری، اناباقدیگران درگیر کار مي

مؤیژ   ( 1113) یطماز و ایرگانو ( 1117) ویس مرادی ،(1931)پور و همناران نتیجة تحقی  رجایي

 . هوه  استهای این پیافته

بررسي کیفیت شبنة سازماني به عنوان آخرین متغیر مورد بررسي نشان داد، با توجه بژه مقژ ار   

تحقیقژات  . ، ارتقای فرهنگ سازماني تاباي از کیفیژت شژبنة سژازماني اسژت    914/1ضریب تایین 

یژن  هژای ا نیز با یافتژه ( 1119) بگطس ی و ( 1931)، سطااني و همناران (1939)فیض و همناران 

ایجژاد و   در نتیجژة  فرهنژگ سژازماني   توان نتیجه گرفژت ارتقژای  بنابراین، مي. تحقی  همسو است

در واقع،  .شودکارکنان با سازمان میسر ميمیان  اعتماد نهادیتقویت  سازماني وهای  گسترش شبنه

هژای مشژترک بژین    هر چه در یک سازمان زمینة تبادل اطالعات میژان کارمنژ ان در اجژرای طژرح    

شژود، بطنژه مشژارکت و    تنها اعتماد اعضا بژه سژازمان بیشژتر مژي     اح های سازمان بیشتر شود، نهو

یاب  که برآین  این ائژتالم ارتقژای فرهنژگ سژازماني     همناری میان کارمن ان و سازمان افزای  مي

 . است

 -وپژرورش کژه نهژادی فرهنگژي     شود در سژازمان آمژوزش  نظر به آنچه مارح ش ، پیشنهاد مي

سازی، و به منظور افژزای   شي است، به منظور ارتقای سا  کیفیت شبنة سازماني راهبرد تیمپرور
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کژار گرفتژه    بژه ( اجتماعي -های روانيرش  مهارت)میزان مشارکت اجتماعي توانمن سازی گروهي 

ي اژ یمحساز تقویت اعتماد محور نیز زمینههای روینرد پروژهاجرای امور با تأکی  بر رهیافت. شود

هژا  هژایي کژه اعتمژاد نهژادی در آن    سژازمان  راهبژرد استانطي دیویس ماتق  است . شودنهادی مي و

 ,.Maull et al) باورهای روزمره نهو  شون  توس  باورهای راهنما تایین دار ش ه است، بای  خ شه

2001, p.321). های ه منگری و دستیابي به  آین هبر ادطي سازمان  أکی تشود پیشنهاد مي ،بنابراین

های فرهنگي و عطمژي بژی  از آن کژه    زیرا سازمان(. Martins, 2000, p.32)ش  ابآرماني دوردست 

 & Korte)مراتب باشن ، نیازمن  کژارایي و احسژاس مسژئويیت اعضژا هسژتن        نیازمن  حفظ سطسطه

Chermack, 2007, p.649.) 
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