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Abstract
The general purpose of this study was the structural equation modeling of university social
capital and the employee tendency to participate through the mediating role of their readiness
for change in Shiraz University. The statistical population of the study involved all employees
of Shiraz University (990 individuals), from among whom 339 individuals were selected as
the study sample through simple random sampling method. The research instrument included
three questionnaires of social capital, readiness for change, and tendency to participate, which
were distributed and received back for data collection after the calculation of validity and
reliability through item analysis and Cronbach’s alpha. The obtained data was analyzed using
one-sample t-test and multivariate regression analysis in SPSS and Amos software. The
findings of the study showed that the social capital in the sample was higher than the
benchmark average. While the cognitive readiness of the employees was less than the
benchmark average, the other dimensions – including the general readiness level of the
employees – were higher than the benchmark averages. The average score of the employees’
tendency to participate was higher than the benchmark average. The structural equation model
also showed that the university social capital and the employees’ readiness to change were
direct, significant predictors of the employees’ tendency to participate. Moreover, the findings
indicate that the mediating role of employees’ readiness makes social capital a stronger
predictor of the employees’ tendency to participate.
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مدلیابی ساختاری سرمایة اجتماعی دانشگاه و تمایل کارمندان به
مشارکت با نقش واسطهای آمادگی آنها برای تغییر در دانشگاه
شیراز
معصومه محترم ،1جعفر ترکزاده ،2نغمه صالحی

3

 .1استادیار دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
 .2دانشیار دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
 .3دانشآموختة دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
(تاریخ دریافت 0077/70/32 :ـ تاریخ پذیرش)0077/07/70 :

چکیده
هدف کلی از این پژوهش مدلیابی رابطة ساختاری سرمایة اجتماعی دانشگاه و تمایل کارمندان به مشارکت با نقش واسطهای آمادگی
آنها برای تغییر در دانشگاه شیراز بود .جامعة آماری پژوهش شامل همة کارمندان دانشگاه شیراز ( 999نفر) بود که با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی ساده  339نفر به عنوان نمونة پژوهش به پرسشنامهها پاسخ دادند .ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامة سرمایة
اجتماعی ،آمادگی برای تغییر ،و تمایل به مشارکت بود که پس از محاسبة روایی و پایایی با استفاده از روش تحلیل گویه و آلفای کرونباخ
توزیع و گردآوری شد .دادههای پژوهش به کمک نرمافزار  Spssو  Amoosو با استفاده از روشهای آماری تیتست تکنمونهای و
رگرسیون چندمتغیرة تحلیل مورد تحلیل قرار گرفت .یافتههای پژوهش نشان داد وضعیت سرمایة اجتماعی از میانگین معیار بیشتر است.
درحالیکه آمادگی شناختی کارمندان از میانگین معیار کمتر بود ،مابقی ابعاد و آمادگی کلی کارمندان از میانگین معیار بیشتر بود .میانگین
تمایل کارمندان به مشارکت نیز از میانگین معیار بیشتر بود .مدل معادلة ساختاری نشان داد سرمایة اجتماعی دانشگاه و آمادگی کارمندان
برای تغییر به طور مستقیم پیشبینیکنندة معنادار تمایل کارمندان به مشارکت است .بهعالوه ،یافتهها مبین آن است که سرمایة
اجتماعی با نقش واسطهگری آمادگی کارمندان برای تغییر از قدرت باالتری برای پیشبینی تمایل آنها به مشارکت برخوردار است.

کلیدواژگان
آمادگی برای تغییر ،تمایل به مشارکت ،دانشگاه ،سرمایة اجتماعی ،کارمند.
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مقدمه
دانشگاه یکی از نهادهای تأثیرگذار در توسعه و پیشرفت کشورها به شمار میرود .بنابراین ،کارآیی
دانشگاهها زمانی تحقق مییابد که با ایجاد تحوالتی در تصمیمات مشارکتی در انجام دادن
فعالیتهای علمیـ آموزشی زمینة مشارکت را برای کارکنان فراهم سازد (باقریمجد و همکاران
 .)4931مشارکت عنصر اصلی و کلیدی در اجرای موفقیتآمیز استراتژیهای جدید مدیریت در
سازمان محسوب میشود ( )Zainuddin & Isa 2011; Zaware et al. 2020و عالوه بر اینکه باعث
درک مثبت کارمندان از فعالیتها و تصمیمات سازمانی میشود ( )Khalid & Nawab 2018منجر
به ارائة ایدهها و راهحلهای جدید و نوظهور برای رفع مسائل و مشکالت احتمالی سازمان توسط
کارمندان نیز میشود ( .)Birasnav et al. 2013; Cortes & Herrman 2020بدین ترتیب ،مطابق با
یافتههای پژوهشی ،توسعة روحیة مشارکت و همکاری در سازمانها ،از جمله دانشگاهها ،ضمن
اینکه بستر نشر و انتقال دانش و مهارت را بین کارمندان به وجود میآورد (

Simula & Vuori

 ،)2012در صورت روبهرو شدن کارمندان با موانع اجرایی ،بهخصوص در مراحل بلوغ سازمانی ،به
حل سریع موانع و مشکالت سازمانی نیز یاری میرساند (.)Chen 2008
با این وصف ،ترغیب کارکنان دانشگاه به مشارکت در تصمیمات کیفیت عملکرد آنها و میزان
تعهدشان به سازمان (دانشگاه) و همچنین حفظ بقای آنها در سیستم را تحت تأثیر قرار میدهد
( )Agwu & Olele 2014; Allen 2015و باعث میشود کارمندان با تصمیمگیریها و ارائة پیشنهادها
به مدیریت راهحلهایی برای تغییر سازندة سازمانی داشته باشند (

;Barry & Wilkinson 2016

 .)Allen 2015مطابق با یافتههای پژوهشی ،مشارکت کارکنان در تصمیمات سازمانی متأثر از علل و
عوامل مختلف ،از جمله سرمایة اجتماعی ،است که بدون درک چگونگی کارکرد آن برنامههای
تحقق اهداف سازمانی ناکام میماند (شوهانی و شوهانی 4931؛ .)Muringani et al. 2021
سرمایة اجتماعی ابزاری برای تقویت سرمایة انسانی و دستیابی به اهداف سازمان (دانشگاه)
محسوب می شود که در صورت عدم تحقق و دستیابی به آن هزینة مبادالت و ارتباطات در درون
سازمان افزایش خواهد یافت (رفعتجاه و قربانی  .)4931سرمایة اجتماعی همچون چسبی است
که افراد را در سیستمهای اجتماعی با هم نگه میدارد ( )Singh 2018و کارکنان را ترغیب میکند

مدلیابی ساختاری سرمایة اجتماعی دانشگاه و تمایل کارمندان به مشارکت با نقش واسطهای آمادگی آنها برای تغییر ...

201 

تا با تسهیم و مبادلة دانش خود با دیگران دسترسی به اطالعات و منابع و پیشنهادهای شغلی را ،که
کلید موفقیت شغلی به شمار میآیند ،فراهم کنند

(2018

 .)Tengاز نظر کالر 4و همکارانش

( )1141نیز سرمایة اجتماعی شامل داراییهای اجتماعی ،روانی ،فرهنگی ،شناختی ،ارتباطی ،و
نهادی است که نهتنها به میزان قابل توجهی زمینة افزایش مشارکت کارکنان در سیستم را فراهم
میآورد ،بلکه با ایجاد روحیة مشارکتجویی و اعتماد موجب تسهیل کنش کارکنان و در نتیجه
سالمت انسانی برای نیل به اهداف سازمانی و تمایل آنان به مشارکت میشود (قیاسی و همکاران
4931؛

2019

 .)Meng et al.بنابراین اگر مشارکت در اجتماع هدف در نظر گرفته شود ،سرمایة

اجتماعی منبع نیل به این هدف را در اختیار کارکنان سازمان قرار میدهد و باعث کاهش هزینة
تعامالت و کنشهای کارکنان در سیستم میشود (باقریمجد و همکاران .)4931
گفتنی است مشارکت کارکنان در دانشگاه فقط متأثر از الگوهای ارتباطی و شبکههای اجتماعی
و به طور کلی سرمایة اجتماعی موجود در سازمان نیست ،بلکه مطابق با یافتههای پژوهشی میزان
آمادگی افراد برای برخی فعالیتها یا برنامههای تغییر نیز از دیگر عناصری است که میتواند
کیفیت مشارکت آنها در دانشگاه را تحت تأثیر قرار دهد (
2017; Wanberg & Banas 2000

Lee 2018; Lee & Lee 2018; Lee et

 .)al.از این رو ،با افزایش میزان آمادگی کارکنان برای تغییر،

عالوه بر اینکه زمینة مشارکت فعال کارکنان در دانشگاه فراهم میشود ،با افزایش همکاری و
مشارکت کارمندان ،بستر الزم برای توسعة محیطی دوستانه و توأم با اعتماد و اطمینان متقابل اعضا
به همدیگر ایجاد خواهد شد (.)Katsaros et al. 2014
آمادگی برای تغییر بیانگر میزان تمایل اعضای سازمان (دانشگاه) برای پذیرش تغییر وضعیت
موجود در یک سیستم است

(& Vardaman 2013

 .)Holtبنابراین ،از آنجا که اعمال تغییر در

دانشگاه وابسته به مشارکت و همکاری افراد و کارکنان در درون سازمان است ،ایجاد آمادگی در
افراد برای پذیرش تغییر و همکاری با برنامههای تغییر الزم و ضروری است (لگزیان و ملکزاده
4913؛  .)Valeri et al. 2020در این زمینه ،ضمن اینکه کانتز و گوم )1141( 1اظهار داشتند میزان

1. Klar
2. Kuntz & Gomes
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موفقیت تغییرات سازمانها تا حد زیادی وابسته به میزان آمادگی کارکنان برای پذیرش تغییر و
فرصت مشارکت و توسعة صالحیتها و شایستگیهای الزم برای اجرای برنامة تغییر است ،رادیان
و مانجاجیا )1143( 4بر اساس یافتة پژوهشی خود بیان کردند عامل اصلی شکست سازمانها در
اجرای برنامههای تغییر سازمانی توجه بسیار کم آنها به کارکنان در تصمیمگیریها و عدم ایجاد
آمادگی الزم در آنهاست

(et al. 2020; Katsaros et al. 2020

 .)Valeriبدین ترتیب ،چنانچه

مدیران دانشگاه بخواهند سازمان را به سمت اهداف و تغییرات موفق سوق دهند ،باید ،ضمن
توجه به کیفیت سرمایة اجتماعی موجود در دانشگاه ،با آگاه کردن کارمندان از برنامههای تغییر و
بیان پیامدهای مثبت و منفی تغییر برای آنها ،از میزان مقاومت آنها در برابر تغییر بکاهند .زیرا
آمادگی برای تغییر این امکان را به وجود میآورد که کارکنان از نظر روحی و روانی و جسمی
آمادگی مشارکت در فعالیتهای توسعة سازمانی را داشته باشند (.)Valeri et al. 2020
طبق نتایج پژوهشهای اخیر ،نظامهای دانشگاهی با چالشهای زیادی مواجه شدهاند؛ تا جایی که
کارویژههای اصلی آن ،آموزش و پژوهش و خدمات اجتماعی ،دچار دگرگونی (کیخا و ابیلی )4931
و نظام اداری آن دچار ویژگیهای نامطلوب نظیر فقدان روحیة مشارکتجویی ،تمرکزگرایی و
انعطافناپذیری ،مسئولیتناپذیری ،بهرهوری پایین و ناکارآمدی شده است (اکبری و امیرمحمودی
 .)4931مطابق با بسیاری از یافتههای پژوهشی ،بیشتر مدیران به دلیل عدم درک و پذیرش واقعیت
موجود توانایی کارکنان را جهت مشارکت در تصمیمات سازمانی دستکم یا نادیده میگیرند
(مشکلگشایی و انعمی  )4931و با نگاهی بدبینانه به توانایی آنان مینگرند

( Park 2015; Banaccio

)et al. 2019؛ تا جایی که تالش میکنند فرهنگی را در سازمان خود ایجاد کنند که فلسفه و سبک
مدیریتی خود را منعکس کنند و در نتیجه استراتژی مد نظر خود و کنترل و نظارت مستقیم را تقویت
کنند .بنابراین بسیاری از مدیران به مقاومت در برابر مشارکت کارکنان تمایل دارند و مشارکت دادن
کارکنان در تصمیمگیریهای سازمانی را مغایر با روش تفکر و رفتار خود میدانند (Daniel 2019؛
مشکلگشایی و انعمی  .)4931بنابراین ،موضوع سرمایة اجتماعی و آمادگی برای تغییر به منظور
توسعة بستر الزم با هدف ایجاد روحیة مشارکت بین کارکنان باید مورد توجه جدّی مدیران
1. Radian & Mangundjaya
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دانشگاهی قرار گیرد .میتوان گفت مدیران دانشگاه باید بتوانند با افزایش و بهبود سرمایة اجتماعی
درون و بین تیمها و آمادگی برای تغییر جهت ایجاد مشارکت کارکنان بستر مناسب برای جوّی
مشارکتی را بین کارکنان دانشگاهی به وجود آورند (.)Jakobsen et al. 2020
با توجه به موارد یادشده ،دانشگاه به منزلة یکی از نهادهای تأثیرگذار در جامعه زمانی به رشد
و توسعه دست مییابد که بتواند در تصمیمات سازمانی زمینة مشارکت کارکنان را فراهم سازد
(باقریمجد و همکاران  .)4931زیرا مشارکت کارکنان در تصمیمات و اقدامات دانشگاهی نقشی
مهم در بهبود عملکرد و توسعة دانشگاه دارد ( .)Faupel & Su 2019بر این اساس ،دانشگاهها و
مراکز آموزش عالی ناگزیر باید بکوشند تا با ایجاد جوّی توأم با اعتماد و حمایت از فرایندهای
منعطف ،از طریق توسعة سرمایة اجتماعی و ایجاد زمینهای برای آمادگی کارکنان برای تغییر ،در
جهت تمایل کارکنان به مشارکت و حفظ بقای خود در محیط تالش کنند .بنا بر آنچه گفته شد و
با توجه به ضرورت مشارکت کارمندان در برنامهها و تصمیمات سازمانی با کمترین میزان
مقاومت ،در این پژوهش تالش شد به بررسی رابطة سرمایة اجتماعی دانشگاه با تمایل کارمندان
به مشارکت با نقش واسطهای آمادگی آنها برای تغییر پرداخته شود .گفتنی است خروجی این کار
میتواند اطالعات مفیدی در اختیار مدیران و برنامهریزان تغییر و توسعة دانشگاهی ،به منظور
ایجاد یا اصالح و توسعة زیرساختهای الزم برای ترغیب و تشویق کارمندان به مشارکت در
تصمیمگیریها ،قرار دهد .بنابراین هدف کلی از این پژوهش بررسی رابطة ساختاری سرمایة
اجتماعی دانشگاه با تمایل کارمندان به مشارکت با نقش واسطهای آمادگی آنها برای تغییر در
دانشگاه شیراز بود.
پیشینة پژوهش
مشارکت کارکنان در تصمیمگیری عنصر اصلی و کلیدی در اجرای موفقیتآمیز استراتژیهای
جدید مدیریت در سازمانها (دانشگاهها) محسوب میشود
2020

(Zainuddin & Isa 2011؛ Zaware et

 .)al.زیرا مشارکت دادن کارمندان در تصمیمات سازمانی ،ضمن اینکه باعث درک مثبت

آنها از فعالیتها و تصمیمات سازمانی میشود ( ،)Khalid & Nawab 2018زمینة ارائة ایدهها و
راهحلهای جدید و نوظهور را ،برای رفع مسائل و مشکالت احتمالی سازمان توسط کارمندان،
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فراهم میآورد (Birasnav et al. 2013؛  .)Cortes & Herrmann 2020در این زمینه میتوان به یافتة
پژوهشی سیموال و ووری )1141( 4اشاره کرد که طی پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که توسعة
روحیة مشارکت و همکاری در سازمانها ،ضمن اینکه بستر نشر و انتقال دانش و مهارت را بین
کارمندان به وجود میآورد ،در صورت روبهرو شدن کارمندان با موانع اجرایی ،بهخصوص در
مراحل بلوغ سازمانی ،به حل سریع موانع و مشکالت سازمانی نیز منجر میشود (.)Chen 2008
دنیل )1143( 1نیز اظهار داشت مشارکت کارکنان با افزایش میزان تعهد و مسؤلیتپذیری آنها
نسبت به شغلشان رابطه دارد .بنابراین ،دانشگاهها به منظور نیل به پیشرفت و توسعه باید مشارکت
کارمندان در تصمیمات دانشگاهی را مورد توجه قرار دهند (Bailey et al. 2017؛ یعقوبی .)4911
از نظر مکبت 9و همکارانش ( )1111سرمایة اجتماعی یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر میزان
مشارکت افراد در سازمان است که بستر الزم را برای تمایل کارکنان به مشارکت فراهم میآورد.
به عبارت دیگر ،سرمایة اجتماعی با ایجاد و تبیین هنجارهای گروهی و ایجاد زبان مشترک و
الگوی ارتباطی میان افراد حاضر در یک گروه یا سیستم اجتماعی آنها را به تولید محتوا و
مشارکت و همکاری با هم ترغیب و تشویق میکند ( .)Yang & Li 2016در این خصوص ،برخی
پژوهشگران نیز اظهار داشتند سرمایة اجتماعی ،ضمن اینکه باعث افزایش مشارکت و کاهش
مبادالت و هزینههای ارتباطی میشود ،به مثابة یک عامل بسترساز زمینة مشارکت و همکاری افراد
در سیستمهای اجتماعی را فراهم میآورد
Sanchez-Pages

(& Ramirez 2017

 .)Langبه عالوه،

& Jennings

( )1141اظهار داشتند میزان و کیفیت سرمایة اجتماعی موجود در یک سیستم

اجتماعی ،ضمن اینکه موجب افزایش کارایی و تسهیل فرایند توسعه و پیشرفت سرمایة انسانی و
مشارکت افراد در دانشگاه میشود ،به رشد و توسعة دانشگاه نیز یاری میرساند (

Chumg et al.

2016؛ باقریمجد و همکاران .)4931
از نظر برخی از صاحبنظران نیز سرمایة اجتماعی شامل داراییهای اجتماعی ،روانی ،فرهنگی،
شناختی ،ارتباطی ،و نهادی است که به میزان قابل توجهی زمینة افزایش مشارکت کارکنان در
1. Simula & Vuori
2. Daniel
3. Macbeth

مدلیابی ساختاری سرمایة اجتماعی دانشگاه و تمایل کارمندان به مشارکت با نقش واسطهای آمادگی آنها برای تغییر ...

سازمان را فراهم میآورد

(et al. 2018

201 

 )Klarو با ایجاد روحیة مشارکتجویی و اعتماد موجب

ت سهیل کنش کارکنان و در نتیجه سالمت انسانی برای نیل به اهداف سازمانی و تمایل آنان به
مشارکت میشود (Meng et al. 2019؛ قیاسی و همکاران  .)4931بنابراین اگر مشارکت افراد در
تصمیمات و برنامههای دانشگاهی هدف در نظر گرفته شود ،سرمایة اجتماعی منبع نیل به این
هدف را در اختیار کارکنان دانشگاه قرار میدهد و باعث کاهش هزینة تعامالت و کنشهای
کارکنان در سازمان میشود

(et al. 2019

Meng؛ باقریمجد و همکاران  .)4931البته ،مطابق با

پژوهشهای انجام شده ،تمایل کارمندان به مشارکت در سازمان ،عالوه بر تأثیرپذیری از کیفیت
سرمایة اجتماعی ،متأثر از سایر متغیرهای موجود در سازمان ،از جمله میزان آمادگی کارمندان برای
تغییر ،نیز هست ( .)Helfrich et al. 2018از نظر واینر )1113( 4زمانی که مدیران به دنبال اعمال
تغییر در سازمان هستند ،سازمانهایی که دارای آمادگی باالتری هستند ،عالوه بر اینکه خروجی
بهتری به دست میآورند ،میزان مشارکت افراد در برنامة تغییر در این سازمانها نسبت به
سازمانهایی که از آمادگی کمتری برخوردارند بیشتر خواهد بود .پس ،میتوان گفت آمادگی
کارکنان برای تغییر در بهبود عملکرد آنها و همچنین کیفیت مشارکتشان در تغییر سازمانی دارای
نقش مؤثری است (.)Jundt et al. 2015
بهعالوه ،مطابق با یافتههای پژوهشی ،میزان آمادگی افراد برای برخی فعالیتها یا برنامههای
تغییر از دیگر عناصری است که میتواند کیفیت مشارکت آنها در سازمان را متأثر سازد

( & Lee

Lee 2018؛ Lee 2018؛ Lee et al. 2017؛ Wanberg & Banas 2000؛ Katsaros et al. 2014؛ همدانی
 .)4913در این زمینه والری 1و همکارانش ( )1111طی پژوهشی اعالم کردند آمادگی فرد برای
تغییر عامل مهمی در موفقیت یک سازمان برای ایجاد تمایل آنها به مشارکت و همکاری در
سازمان است .بنابراین میزان موفقیت تغییرات سازمان بر آمادگی کارکنان برای پذیرش تغییر،
فرصت مشارکت ،و توسعة صالحیتها به منظور اجرای آن مؤثر است (.)Kuntz & Gomes 2012
بدین ترتیب و با نظر به آنچه گفته شد و با توجه به ضرورت مشارکت کارمندان در برنامهها و

1. Weiner
2. Valeri
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تصمیمات سازمانی ،در این پژوهش تالش شد به بررسی رابطة سرمایة اجتماعی دانشگاه با تمایل
کارمندان به مشارکت با نقش واسطهای آمادگی آنها برای تغییر پرداخته شود .بنابراین ،مطابق با
مدل مفهومی ترسیمشده در شکل  ،4درحالیکه سرمایة اجتماعی دارای سه بُعد پنهان شبکة
اجتماعی و هنجار اجتماعی و اعتماد اجتماعی (ترکزاده و محترم  )4934بود ،تمایل کارمندان به
مشارکت با سه بُعد پنهان تمایل فیزیکی و تمایل شناختی و تمایل عاطفی به مشارکت (ترکزاده و
عبدشریفی  )4931بررسی شد و آمادگی کارمندان برای تغییر با سه بُعد پنهان آمادگی هدفمند برای
تغییر و آمادگی شناختی برای تغییر و آمادگی عاطفی برای تغییر (محترم  )4111به منزلة متغیر
واسطهای تحلیل شد.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

گفتنی است بر اساس چارچوب مفهومی مد نظر در این پژوهش (شکل  )4سؤاالتی بدین
شرح مطرح و پیگیری شد:
 .4آیا از نظر کارمندان سرمایة اجتماعی دانشگاه در وضعیت مطلوبی (

≤ ) قرار دارد؟

 .1آمادگی کارمندان برای تغییر به چه میزان است؟
 .9تمایل به مشارکت کارمندان به چه میزان است؟
 .1آیا رابطة معناداری بین سرمایة اجتماعی دانشگاه با تمایل کارمندان به مشارکت وجود دارد؟
 .1آیا رابطة معناداری بین آمادگی کارمندان برای تغییر با تمایل آنها به مشارکت وجود دارد؟
 .1آیا رابطة معناداری بین سرمایة اجتماعی دانشگاه و تمایل کارمندان به مشارکت با نقش
واسطهای آمادگی آنها برای تغییر وجود دارد؟
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روش و ابزار تحقیق
با توجه به اینکه در این پژوهش به مدلیابی ساختاری سرمایة اجتماعی دانشگاه و آمادگی
کارمندان برای تغییر با نقش واسطهای تمایل آنها به مشارکت در دانشگاه شیراز پرداخته شده
است ،روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعة آماری پژوهش شامل
کارمندان دانشگاه شیراز ( 331نفر) بود که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده و مطابق با
جدول مورگان  911نفر به عنوان نمونة پژوهش انتخاب شدند که از بین آنها  993نفر به
پرسشنامهها پاسخ کامل دادند و پاسخ آنها در تحلیلهای پژوهش استفاده شد .دادههای میدانی
پژوهش با استفاده از سه پرسشنامة سرمایة اجتماعی (ترکزاده و محترم  ،)4934آمادگی برای تغییر
(محترم  ،)4111و تمایل به مشارکت (ترکزاده و عبدشریفی  )4931گردآوری شد .در این
پژوهش نیز به منظور سنجش روایی و پایایی هر سه پرسشنامه از دو روش تحلیل گویه و آلفای
کرونباخ استفاده شد که نتایج بهدستآمده مؤید روایی و پایایی هر سه ابزار مورد استفاده در
پژوهش بود (جدول .)4
جدول  .1روایی و پایایی پرسشنامههای مورد استفاده در پژوهش

ضریب همبستگی

سطح معناداری

آلفای کرونباخ

شبکة اجتماعی

r=1/11-1/11

1/14-1/1114

1/19

هنجار اجتماعی

r=1/11-1/19

1/1114

1/31

اعتماد اجتماعی

r=1/11-1/13

1/1114

1/34

سرمایة اجتماعی

r=1/13-1/31

1/1114

1/31

آمادگی هدفمند برای تغییر

r=1/11-1/11

1/111-1/1114

1/11

آمادگی شناختی برای تغییر

r=1/11-1/11

1/1114

1/19

آمادگی عاطفی برای تغییر

r=1/11-1/11

1/1114

1/13

آمادگی برای تغییر

r=1/11-1/11

1/1114

1/11

تمایل فیزیکی به مشارکت

r=1/14-1/19

1/1114

1/31

تمایل شناختی به مشارکت

r=1/14-1/11

1/1114

1/11

تمایل عاطفی به مشارکت

r=1/19-1/11

1/111-1/1114

1/11

تمایل به مشارکت

r=1/11-1/31

1/1114

1/11
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تجزیهوتحلیل دادهها
به منظور تحلیل سؤاالت اول تا سوم پژوهش از آزمون تی تکنمونهای و جهت محاسبة سؤاالت
چهارم تا ششم پژوهش ،بعد از محاسبة ضریب همبستگی بین ابعاد متغیرهای پژوهشی با ضریب
همبستگی پیرسون ،از روش تحلیل رگرسیون چندمتغیره با استفاده از مدل معادلة ساختاری و
نرمافزار  Amoosاستفاده شد.
یافتههای پژوهش
 .1آیا از نظر کارمندان سرمایة اجتماعی دانشگاه در وضعیت مطلوبی قرار دارد؟
جدول  .2ارزیابی وضعیت سرمایة اجتماعی دانشگاه

ابعاد

میانگین

انحراف استاندارد

شبکة اجتماعی

9/13

1/14

هنجار اجتماعی

9/11

1/31

اعتماد اجتماعی

9/19

1/33

سرمایة اجتماعی

9/9

1/19

میانگین

مقدار t

معیار

سطح

درجة

معناداری

آزادی

9/9
3/9

9

49/1

1/1114

991

3/1

مطابق با جدول  ،1نتیجة آزمون تی تکنمونهای نشان داد از منظر کارمندان میانگین سرمایة
اجتماعی و هر یک از ابعاد آن از میانگین معیار باالتر است .این بدین معناست که از نظر کارمندان
سرمایة اجتماعی در محل کارشان در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
 .2آمادگی کارمندان دانشگاه شیراز برای تغییر به چه میزان است؟
جدول  .3ارزیابی میزان آمادگی کارمندان برای تغییر

انحراف

میانگین

استاندارد

معیار

ابعاد

میانگین

آمادگی هدفمند برای تغییر

1/11

1/14

آمادگی شناختی برای تغییر

1/11

1/11

آمادگی عاطفی برای تغییر

1

1/11

آمادگی برای تغییر

9/1

1/11

مقدار t

سطح

درجة

معناداری

آزادی

3/9
9

14/1
1/1
1/1

1/1114

991
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مطابق با جدول  ،9نتیجة آزمون تی تکنمونهای نشان داد درحالیکه میانگین آمادگی شناختی
برای تغییر از میانگین معیار کمتر است ،میانگین ابعاد آمادگی هدفمند و آمادگی عاطفی برای تغییر
و همچنین آمادگی کلی کارمندان برای تغییر از میانگین معیار بیشتر است .این بدین معناست که
هرچند کارمندان آمادگی شناختی متوسطی برای تغییر دارند ،از نظر خودشان از آمادگی الزم برای
تغییر برخوردارند.
 .3تمایل به مشارکت کارمندان دانشگاه شیراز به چه میزان است؟
جدول  .4ارزیابی میزان تمایل کارمندان به مشارکت

انحراف

میانگین

استاندارد

معیار

ابعاد

میانگین

تمایل فیزیکی به مشارکت

1/19

1/11

تمایل شناختی به مشارکت

9/33

1/11

تمایل عاطفی به مشارکت

9/11

1/11

تمایل به مشارکت

1/11

1/11

9

مقدار t

سطح

درجة

معناداری

آزادی

41/1

1/1114

1/1

1/1114

1/11

1/11

1/14

1/1114

991

مطابق با جدول  ،1نتیجة آزمون تی تکنمونهای نشان داد میانگین تمایل کارمندان به مشارکت
و هر یک از ابعاد آن از میانگین معیار باالتر است .این یافته بدین معناست که کارمندان از تمایل به
مشارکت باالیی در دانشگاه برخوردارند.
 .0آیا رابطة معناداری بین سرمایة اجتماعی دانشگاه و تمایل کارمندان به مشارکت وجود دارد؟

در این قسمت به بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و تمایل کارمندان به مشارکت با استفاده از
مدل معادلة ساختاری پرداخته شد .در این مرحله سرمایة اجتماعی به عنوان متغیر مستقل و تمایل
به مشارکت به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد .مطابق با شکل  ،1تمایل کارمندان به
مشارکت از طریق متغیر سرمایة اجتماعی پیشبینی میشود .بین سرمایة اجتماعی با تمایل کارمندان
به مشارکت رابطة مثبت معناداری ( P ≥0/0000و  )β = 0/33وجود دارد.
گفتنی است همانگونه که در شکل  1مشاهده میشود ابعاد شبکة اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،و
هنجار اجتماعی دارای توان پیشبینیکنندگی به مقدار  ،4/14 ،1/11و  1/11در تبیین سرمایة
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اجتماعی دانشگاهاند .این یافتة پژوهشی به این معناست که هنجار اجتماعی دانشگاه با مقدار 4/14
دارای بیشترین قدرت تبیینکنندگی برای کیفیت سرمایة اجتماعی موجود در دانشگاه است .بر این
اساس شاید بتوان گفت توسعة هنجار اجتماعی موجود در دانشگاه و توسعة هنجارهای مثبت
گروهی و اجتماعی در آن به بهبود کیفیت سرمایة اجتماعی کمک خواهد کرد.
به منظور تعیین برازش مدل نیز ،با استفاده از نرمافزار  ،Amoosمقادیر مختلف برازش با توجه به
جدول  1محاسبه شد .بر این اساس با توجه به باال بودن شاخصهای برازش  NFI4و  GFI1و پایین
بودن شاخص خطای  SRMR9میتوان دریافت که مدل یادشده از برازش باالیی برخوردار است.

شکل  .2رابطة بین سرمایة اجتماعی با تمایل به مشارکت کارمندان دانشگاه
جدول  .5شاخصهای برازش مدل

شاخصهای برازش

GFI

NFI

CFI

SRMR

مقادیر برازش

1/31

1/31

1/31

1/1114

 .5آیا رابطة معناداری بین آمادگی کارمندان برای تغییر با تمایل آنها به مشارکت وجود دارد؟

در این قسمت به بررسی رابطة بین آمادگی برای تغییر و تمایل کارمندان به مشارکت در دانشگاه با
استفاده از مدل معادلة ساختاری پرداخته شد .در این مرحله آمادگی برای تغییر به عنوان متغیر
مستقل و تمایل کارمندان به مشارکت به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد .مطابق با شکل ،9
تمایل کارمندان به مشارکت از طریق متغیر آمادگی برای تغییر پیشبینی میشود .بین آمادگی برای
تغییر با تمایل کارمندان به مشارکت رابطة مثبت معناداری ( P ≥0/0000و  )β = 0/84وجود دارد.
1. normed fit index
2. goodness of fit index
3. standardized rmr
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گفتنی است ،همانطور که در شکل  9مشاهده میشود ،ابعاد آمادگی هدفمند برای تغییر،
آمادگی شناختی برای تغییر ،و آمادگی عاطفی برای تغییر به ترتیب دارای توان پیشبینیکنندگی به
مقدار  ،1/41 ،1/11و  1/14در تبیین آمادگی برای تغییر کارمندان هستند .این یافتة پژوهشی به این
معناست که آمادگی هدفمند برای تغییر با مقدار  1/11دارای بیشترین قدرت تبیینکنندگی بر
کیفیت تمایل کارمندان به مشارکت در دانشگاه است  .بر این اساس شاید بتوان گفت توجه به
آمادگی هدفمند برای تغییر کارمندان دانشگاه بر کیفیت آمادگی کارمندان برای تغییر اثر
تعیینکنندهای خواهد گذاشت.
به منظور تعیین برازش مدل نیز با استفاده از نرمافزار  Amoosمقادیر مختلف برازش با توجه به
جدول  1محاسبه شد .بر این اساس با توجه به باال بودن شاخصهای برازش  NFIو  GFIو پایین
بودن شاخص خطای  SRMRمیتوان دریافت که مدل یادشده از برازش باالیی برخوردار است.

شکل  .3رابطة بین آمادگی برای تغییر با تمایل به مشارکت کارمندان دانشگاه
جدول  .6شاخصهای برازش مدل

شاخصهای برازش

GFI

NFI

CFI

SRMR

مقادیر برازش

1/31

1/39

1/ 31

1/1114

 .6آیا رابطة معناداری بین سرمایة اجتماعی دانشگاه و تمایل کارمندان به مشارکت با نقش
واسطهای آمادگی آنها برای تغییر وجود دارد؟

در این قسمت به بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و تمایل کارمندان به مشارکت با نقش واسطهای
آمادگی آنها برای تغییر با استفاده از مدل معادلة ساختاری پرداخته شد .برای این منظور سرمایة
اجتماعی دانشگاه و آمادگی کارمندان برای تغییر به عنوان متغیر مستقل و تمایل به مشارکت به
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عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد .با توجه به شکل  ،1تمایل به مشارکت از طریق سرمایة
اجتماعی و با واسطة آمادگی کارمندان برای تغییر پیشبینی میشود .بین سرمایة اجتماعی با واسطة
آمادگی برای تغییر با تمایل کارمندان به مشارکت رابطة مثبت معناداری ( P ≥0/0000و )β = 0/84
وجود دارد.
گفتنی است ،همانگونه که در شکل  1مشاهده میشود ،متغیر سرمایة اجتماعی به صورت
مستقیم ( P ≥0/0000و  )β = 0/42تمایل به مشارکت را پیشبینی میکند .اما با واسطة آمادگی
برای تغییر از توان پیشبینیکنندگی قویتری ( P ≥0/0000و  )β = 0/84برای تمایل کارمندان به
مشارکت برخوردار میشود.
به منظور تعیین برازش مدل نیز ،با استفاده از نرمافزار  ،Amoosمقادیر مختلف برازش با توجه به
جدول  1محاسبه شد .بر این اساس ،با توجه به باال بودن شاخصهای برازش  NFIو  GFIو پایین
بودن شاخص خطای  ،SRMRمیتوان دریافت که مدل یادشده از برازش باالیی برخوردار است.

شکل  .4رابطة سرمایة اجتماعی با نقش واسطهای آمادگی برای تغییر برای تمایل به مشارکت کارمندان دانشگاه
جدول  .7شاخصهای برازش مدل

شاخص های برازش

GFI

NFI

CFI

SRMR

مقادیر برازش

1/31

1/31

1/ 39

1/1114
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نتیجه
مطابق با یافتههای این پژوهش این نتیجه حاصل شد که از نظر کارمندان میانگین سرمایة اجتماعی
و ابعاد آن از میانگین معیار باالتر است .این بدین معناست که از نظر کارمندان وضعیت سرمایة
اجتماعی در محل کارشان در حد مطلوب است .نتیجة این پژوهش با یافتههای اسمعیلی ماهانی و
میرعلیخانی ( )4933همسو و با یافتههای سبحانی و نیکپور ( )4931و نصیری و همکارانش
( )4931ناهمسو است .از علل احتمالی دستیابی به این یافتة پژوهشی میتوان به تأکید دانشگاه بر
توسعة شبکههای اجتماعی درون و برون دانشگاهی (ترکزاده و محترم  ،)4931تیممحور یا
گروهمحور بودن همة برنامهها و فعالیتهای مرتبط با کارمندان ،یا وجود روحیة کار تیمی و
گروهی بین کارمندان اشاره کرد .بنابراین ،با توجه به نقش سرمایة اجتماعی و تأثیر کارکرد مثبت
آن بر کارآمدی شبکههای اجتماعی موجود در دانشگاه و میزان صمیمیت ،همدلی ،همکاری ،و
مشارکت اعضا با یکدیگر الزم است مدیران و برنامهریزان توسعة دانشگاهی تالش کنند با بهبود
روابط اجتماعی و افزایش میزان اعتماد کارمندان به یکدیگر و به مدیران

(et al. 2018

)Meng

ضمن افزایش میزان شبکههای اجتماعی درون و برون گروهی و بستن قرارداد با سایر دانشگاهها و
سازمانهای آموزشی و خدماتی و فنی زمینة برقراری تعامل بیشتر کارمندان با گروهها و شبکههای
درون و برون دانشگاهی را فراهم آورند و از این طریق به افزایش سرمایة اجتماعی موجود در
دانشگاه یاری رسانند.
مطابق با یافتة دیگر این پژوهش ،میانگین آمادگی شناختی کارمندان برای تغییر از میانگین
معیار کمتر است؛ اما از آمادگی هدفمند و آمادگی عاطفی برای تغییر برخوردارند .این بدین
معناست که هرچند کارمندان از نظر شناختی آمادگی چندانی برای تغییر ندارند ،در صورت روبهرو
شدن با برنامههای تغییر ،به صورت هدفمند و همسو با اهداف برنامههای تغییر و همچنین از نظر
عاطفی پذیرای تغییرند و چندان مقاومتی در برابر برنامههای تغییر از خود نشان نمیدهند .در
خصوص ضرورت آمادگی شناختی برای پذیرش تغییر ،میتوان به یافتة پژوهشی محترم ()4931
اشاره کرد که اظهار کرد توسعة پندارة مفهومی چیستی و چرایی تغییر ،ابعاد ،ویژگیها ،روشها،
ارزشها ،و الزامات اساسی تغییر برای پذیرش آن توسط اعضا ضروری است .بنابراین ،میتوان
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گفت تا افراد به آگاهی و شناخت بیشتری در زمینة ماهیت تغییر و فرایند و پیامدهای آن دست
نیابند به حمایت و پشتیبانی از آن نمیپردازند .در این خصوص االحمد )1141( 4طی پژوهشی
اعالم کرد حمایت افراد از جریان تغییر مستلزم بیان دالیل متقاعدکننده و شفاف برای آنهاست.
بنابراین ،عدم آگاهی افراد از ماهیت تغییر و فرایندها و پیامدهای آن در آینده نهتنها باعث عدم
اعتماد افراد به جریان تغییر می شود ،بلکه مقاومت افراد در برابر تغییر را در پی خواهد داشت.
کمرون و گرین )1113( 1نیز اظهار کردند همة احساسات و مشکالت و مقاومتهای افراد در برابر
تغییر در نتیجة تفکر آنها دربارة وقایع بروز و ظهور میکند .از این رو ،چنانچه روند فکری افراد
تغییر کند ،امکان پاسخگویی آنها به شرایط تغییر بهراحتی مهیا میشود .با این وصف ،شایسته
است با شفافسازی فلسفه ،ماهیت ،فرایندها ،و پیامدهای تغییر برای تکتک افراد با هدف جلب
حمایت و پشتیبانی افراد از تغییر تالش شود.
یافتة دیگر این پژوهش حاکی از آن بود که میانگین تمایل به مشارکت کارمندان و ابعاد آن از
میانگین معیار باالتر است .این یافته بدین معناست که کارمندان از تمایل به مشارکت باالیی در
دانشگاه برخوردارند .نتیجة این پژوهش با یافتههای کورتس و هرمن )1111( 9همسو است .در
خصوص یافتة این بخش از پژوهش میتوان اذعان کرد زمانی که کارمندان از تمایل به همکاری و
مشارکت در سازمان برخوردار باشند و سازمان نیز بستر این همکاری را برای آنها فراهم آورد،
نهتنها زمینه برای ارائة ایدههای نو و خالقانه در سازمان فراهم میآید ،بلکه کارمندان از طریق
حمایت و پشتیبانی از هم در جهت رفع مسائل و مشکالت بهوجودآمده در سازمان تالش میکنند
(et al. 2020; Ben Hador 2017

 .)Zawareبدین ترتیب و با توجه به پیامدهای مثبت مشارکت

کارمندان در عملکرد آنها ،الزم است مدیران و برنامهریزان توسعة دانشگاهی بستر الزم را برای
مشارکت کارمندان در تصمیمگیریهای سازمانی فراهم آورند و با ارائة مکانیسمهای تشویقی
روحیه و میل به مشارکت را در آنها تقویت کنند.
همچنین در بررسی رابطة ساختاری میان سرمایة اجتماعی و تمایل به مشارکت کارمندان این
1. Al-Haddad
2. Cameron & Green
3. Cortes & Herrmann
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نتیجه به دست آمد که سرمایة اجتماعی دانشگاه پیشبینیکنندة مثبت معناداری برای تمایل کارکنان
به مشارکت است .به این معنا که بین سرمایة اجتماعی با تمایل کارمندان به مشارکت رابطة مثبت
معناداری ( P ≥0/0000و  )β = 0/33وجود دارد .یافتة این بخش از پژوهش با نتیجة تحقیق چام

4

و همکارانش ( )1141مبنی بر تأثیر سرمایة اجتماعی بر ایجاد زمینة همکاری و مشارکت بین
کارمندان همسو است .بدین ترتیب مطابق با یافتة بهدستآمده در این پژوهش و وجود رابطة مثبت
معنادار میان سرمایة اجتماعی و تمایل به مشارکت کارمندان میتوان گفت سرمایة اجتماعی در
قلمرو پژوهش از کارکرد درونی و بیرونی مثبت برخوردار است .در این زمینه میتوان گفت
عضویت کارمندانـ به عنوان یک گروه همگنـ در شبکة اجتماعی گروه و حمایت قوی آنها از
یکدیگر ،هرچند ممکن است مزایا و پیامدهای مثبتی برای آنها به دنبال داشته باشد ،همین
حمایتها و پشتیبانیهای استادان از یکدیگر باعث افزایش تمایل آنها به مشارکت در تصمیمات
اتخاذشده و برنامههای تنظیمشده توسط دانشگاه و در نهایت مسئولیتپذیری آنها در برابر
برنامهها نیز میشود ( .)Tang 2016در مجموع میتوان گفت سرمایة اجتماعی یکی از شاخصهای
مهم برای بقا و دوام هر سیستمی ،از جمله گروههای کارمندی ،است .با توجه به اهمیت نقش
همبستگی اجتماعی در رشد و موفقیت و توسعة پایدار سیستمهای اجتماعی ،مدیران و مسئوالن
توسعة دانشگاهی باید دائم از طریق اصالح و تغییر برخی عناصر یا زیرساختهای اساسی
دانشگاهـ مانند تسهیل برخی قوانین و فرایندهای سخت و بعضاً دستوپاگیر ،اصالح و تغییر
الگوهای روابط اجتماعی و سازمانی موجود در دانشگاه ،و همچنین توسعة جوّ اعتماد ،اطمینان،
امنیت ،وفاداریـ شرایط توسعة سرمایة اجتماعی موجود در دانشگاه و تبدیل کردن آن به سرمایة
اجتماعی پلزننده 1و حتی ارتباطی 9را ایجاد کنند .زیرا از این طریق (توسعة شبکههای اجتماعی)
هم مانع توسعة سرمایة اجتماعی با کارکرد منفی در دانشگاه خواهند شد هم به توسعة بستر
مناسب جهت افزایش میزان تمایل به مشارکت کارمندان در دانشگاه کمک خواهند کرد.

1. Chumg
 .1مشتمل بر افراد متعدد با خاستگاههای متفاوت (گروههای ناهمگن) است.

 .9به روابط افراد و گروهها به صورت افقی و عمودی اشاره میکند.
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بهعالوه در بررسی رابطة بین آمادگی کارمندان برای تغییر با تمایل آنها به مشارکت این نتیجه
به دست آمد که آمادگی برای تغییر پیشبینیکنندة مثبت معناداری برای تمایل کارمندان به
مشارکت است  .بدین معنا که میان آمادگی کارمندان برای تغییر با تمایل آنها به مشارکت رابطة
مثبت معنادار

(P ≥0/0000

و  )β = /84مشاهده شد .در تأیید این یافتة پژوهشی میتوان گفت

نگرش افراد به تغییر رفتار آنان در حمایت و پشتیبانی از برنامههای مورد نظر دانشگاه و تمایل
آنها به مشارکت در اجرای تصمیمات اتخاذشده را تحت تأثیر قرار میدهد

(2011

.)Shah

بنابراین ،مطابق با یافتة بهدستآمده در این بخش الزم است دانشگاه با توجیه و متقاعدسازی
کارمندان و بیان ارزشها و ویژگیها و پیامدهای تغییر ،ضمن توسعة پندارة مفهومی اعضا ،تمایل
و آمادگی آنها را برای مشارکت در اجرای مؤثر برنامهها و تصمیمات توسعه دهد .در این زمینه
االحمد ( )1141اعالم کرد آمادگی برای تغییر به این معناست که افراد تا چه اندازه دربارة ضرورت
اعمال تغییر دارای دید مثبتاند و تا چه حد باور دارند این تغییرات برای شخص آنها و سازمان
پیامدهای مثبت دارد که این موضوع تا حد زیادی میل و رغبت آنها به همکاری و مشارکت در
برنامهها را تحت تأثیر قرار میدهد .بنابراین ،از آنجا که تمایل اعضا به مشارکت با میزان آمادگی
آنها برای تغییر رابطه دارد ،ایجاد آمادگی برای تغییر در افراد یکی از راهبردهای مهم و تأثیرگذار
بر توسعة روحیة همکاری و مشارکت در دانشگاه به شمار میآید که باید مورد توجه ویژه از سوی
مدیران و برنامهریزان توسعة دانشگاهی قرار گیرد .به عبارت دیگر ،زمانی که افراد از لحاظ
شناختی و عاطفی در زمینة اهداف و پیامدهای تغییر غنی باشند و دانشگاه دانش و اطالعات کافی
را در این خصوص در اختیار آنها قرار دهد ،نهتنها در برابر تغییر مقاومت نمیکنند ،بلکه به دلیل
شکلگیری این پنداره در آنها که پیامدهای تغییر برای آنها و دانشگاه مفید است و آنها نیز از
توانایی و مهارت الزم برای مشارکت و ارائة پیشنهاد دربارة برنامهها و تصمیمات دانشگاه
برخوردارند از آن حمایت میکنند و به آن متعهد نیز میشوند (
2002

& Weiner 2009; Herscovich

 . )Meyerبا این وصف ،به منظور همکاری و همراهی کارمندان با دانشگاه ،بیان نتیجه و

پیامدهای مثبت تغییر برای افراد و به طور کلی مفهومسازی این جریان برای آنها امری مهم است
که باید از سوی عامالن تغییر مورد توجه ویژه قرار گیرد.
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در نهایت در بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی دانشگاه و تمایل کارمندان به مشارکت با نقش
واسطهای آمادگی آنها برای تغییر نیز این نتیجه به دست آمد که سرمایة اجتماعی با واسطة آمادگی
کارمندان برای تغییر پیشبینیکنندة مثبت و معناداری برای تمایل کارمندان به مشارکت است .بدین
معنا که بین سرمایة اجتماعی با واسطة آمادگی کارمندان برای تغییر با تمایل آنها به مشارکت
رابطة مثبت معناداری ( P ≥0/0000و  )β = 0/84مشاهده شد .مطابق با این یافتة پژوهشی ،زمانی
که متغیر آمادگی برای تغییر به عنوان یک متغیر واسطهگر در ارتباط میان سرمایة اجتماعی و تمایل
به مشارکت وارد میشود ،قدرت پیشبینیکنندگی سرمایة اجتماعی برای تمایل به مشارکت بیشتر
از زمانی می شود که به صورت مستقل و بدون وجود متغیر واسطهای بررسی میشود .این یافته
بدین معناست که هرچند کیفیت سرمایة اجتماعی و گروهها و شبکههای موجود در دانشگاه
تعیینکنندة روحیه مشارکت و همکاری در کارمندان خواهد بود ،این تأثیرگذاری زمانی دوچندان
میشود که کارمندان در جریان برنامهها و تصمیمات جدید دانشگاه باشند و قبل از اجرای آن
برنامه ها از آمادگی الزم برای پذیرش تغییر برخوردار شده باشند .در این صورت چون خود را در
ارتباط با مدیران و مسئوالن دانشگاهی در اتخاذ تصمیمات دانشگاهی میدانند ،میزان مقاومت آنها
در برابر تغییرات مد نظر دانشگاه کاهش و تمایل آنها به مشارکت در اجرای برنامهها به نحو
احسن افزایش مییابد ( .)Chen et al. 2016بنابراین با توجه به یافتة این پژوهش از آنجا که افراد و
پندارة ذهنی و شناختی آنها مهمترین عامل در هدایت فعالیتها و رفتارهای آنها محسوب
میشود ( )Dalton & Gottlieb 2003; Oakland & Tanner 2007توسعة پندارة مفهومی اعضا قبل و
ضمن اعمال تغییر برای هدایت نگرش مثبت آنها به تغییر و توسعة سطح شناختیشان از عناصر
اساسی محسوب میشود که در جریان افزایش میل و رغبت آنها به مشارکت در کنار توسعة
سرمایة اجتماعی در دانشگاه باید مورد توجه ویژه قرار گیرد .بدین ترتیب بر مبنای یافتههای این
پژوهش پیشنهادهایی بدین شرح مطرح میشود:
 انجام دادن این پژوهش در قلمرو وسیعتر از دانشگاه شیراز یا سایر دانشگاهها شناسایی سایر عوامل مؤثر بر تمایل کارمندان به مشارکت در تصمیمگیری و اقدامات دانشگاهی -بررسی متغیرهای پژوهش بین سایر نیروهای انسانی دانشگاه
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سبحانی ،عبدالرضا؛ عبداهلل نیکپور (« .)4931بررسـی رابطـة مؤلفـههـای سـرمایة اجتمـاعی و توسـعة
اجتماعی کارکنان (مطالعة موردی :دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال)» ،کنفرانس ملی نقـش
مدیریت در چشمانداز  ،4111رشت.
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قیاسی ،مجتبی؛ احمد سرلک؛ هادی غفـاری (« .)4931تـأثیر متقابـل سـرمایة اجتمـاعی و سـالمت در
استانهای کشور» ،مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی ،)94(3 ،صص  441ـ .491

کیخا ،احمد؛ خدایار ابیلی (« .)4931مطالعة مسئولیت اجتماعی گـروههـای آموزشـی» ،آمـوزش عـالی
ایران ،)4(41 ،صص  449ـ .491
لگزیان ،محمد؛ غالمرضا ملکزاده (« .)4913بررسی رابطة میان آمـادگی بـرای تغییـر و ابعـاد سـازمان
یادگیرنده» ،چشمانداز مدیریت دولتی ،)1( ،صص  441ـ .441
محترم ،معصومه (« .)4931توسعة جوّ تغییر در دانشگاه شیراز با رویکـرد راهبـردی :مطالعـة ترکیبـی»،
رسالة دکتری ،دانشگاه شیراز.
مشکلگشایی ،مریم؛ فائزه السادات انعمی (« .)4931دالیل کاهش مشارکت سازمانی (مطالعة موردی در
شـرکت سـاخت تجهیـزات سـپاهان)» ،دومـین همـایش بـینالمللـی و چهـارمین همـایش ملـی
پژوهشهای مدیریت و علوم انسانی.
نصیری ،شهرام؛ فاطمه موردینینژاد؛ الهام شیبانی تـذرجی؛ احمـد پـورامینی (« .)4931ارائـة مـدلی بـه
منظور بررسی نقش سرمایة اجتماعی بر روی مدیریت دانش و نوآوری دانشگاهی (مورد مطالعـه:
کارکنان دانشگاههای شهرستان سیرجان)» ،هشتمین کنفرانس بینالمللی فناوری اطالعات و دانش،
همدان.
همدانی ،علیاهلل (« .)4913جایگاه روابط در مدیریت مشارکتی ،مرکزآموزش مدیریت دولتـی فارسـی»،
مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر ،)99(41 ،صص  14ـ .11
یعقوبی ،نورمحمد (« .)4911مشارکت کارکنان در تصمیمگیری و تأثیر آن بر تعهد سـازمان» ،پایـاننامـة
کارشناسیارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
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