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تاریخ پذیرش نهایی مقاله1395/7/23 :

چکیده

شكلگيري فرهنگ بستگي به داليل به وجود آمدن سازمان و جايگاه آن در جامعه و عوامل موفقيت
آن از قبيل كارآيي ،كيفيت ارائه خدمات ،ابداع و نوآوري ،تالش زياد و وفاداري نسبت به سازمان دارد.
وقتي سازمان متولد ميشود ،تالش زيادي از طرف كاركنان براي موفقيت سازمان صورت ميگيرد .با
توجه به نقش فرهنگ سازماني در افزايش كيفيت مراقبتهاي درماني ،توجه به متغيرهاي تاثيرگذار بر آن
اهميت فوقالعادهاي دارد .در اين بين توانمندي اجتماعي يكي از متغيرهايي استكه بر فرهنگ سازماني
تاثيرگذار بوده و كنشهاي معين افراد را در درون ساختار تسهيل ميكند؛ بر همين اساس نيز هدف اين
مقاله بررسي نقش سرمايه اجتماعي بر فرهنگ سازماني از ديدگاه كارشناسان صنعت قطعهسازي خودرو
ميباشد .اين تحقيق با توجه به هدف آن كاربردي بوده اما بر اساس روش تحقيق از نوع توصيفي-
همبستگي ميباشد.
نمونه آماري اين تحقيق شامل  425نفر از كارشناسان صنعت قطعهسازي خودرو شاغل در بخشهاي
مختلف شهركهاي صنعتي تبريز ميباشد .در اين مقاله براي گردآوري مباني نظري و ادبيات پژوهش از
فيش تحقيق استفاده شده است؛ همچنين براي گردآوري دادهها جهت آزمون فرضيههاي تحقيق از دو
پرسشنامه استفاده گرديده كه پس از بررسي روايي و پايايي در بين نمونه آماري تحقيق توزيع شده است .به
منظور تجزيه و تحليل دادهها نيز از آزمونهاي ضريب همبستگي پيرسون و مدل معادالت ساختاري
استفاده شده است .يافتههاي تحقيق نشان ميدهد توانمندي اجتماعي با ضريب استاندارد شده  0/79و
مقدار  12/63 tبر فرهنگ سازماني تاثير دارد .همچنين سرمايه اجتماعي با ضريب  0/603بر فرهنگ تداوم،
با ضريب  0/529بر فرهنگ رسالتي ،با ضريب  0/802بر فرهنگ مشاركتي و با ضريب  0/581بر فرهنگ
سازگاري تاثير دارد .بر همين اساس پيشنهاد شده كه مديران با تفويض اختيار بيشتر به كارشناسان صنعت
 .1عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبریز( ،دانشيار) گروه مدیریت؛ تبریز -ایران.

E- mail: farahmand@iaut.ac.ir
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قطعهسازي خودرو ،تشكيل تيمهاي كاري مختلف و ايجاد احساس اعتماد بيشتر به مجموعه و همكاران،
سرمايه اجتماعي را تقويت نموده تا از طريق آن فرهنگ سازماني تقويت شده و از مزاياي فرهنگ قوي
استفاده شود .محدوديت ديگر اين تحقيق ،به محدود بودن نمونه آماري آن باز ميگردد؛ نمونه آماري
تحقيق حاضر فقط شامل  425نفر از كارشناسان صنعت قطعهسازي خودرو بوده است كه با در نظر گرفتن
تعداد شاغالن در اين شغل ،اين تعداد كم به نظر ميآيد؛ بنابراين بايستي در تعميم نتايج تحقيق به كل
جامعه احتياط بيشتري صورت گيرد .نتايج به دست آمده براي اين تحقيق با محدوديتهايي همراه بوده
است كه از جمله ميتوان به استفاده از پرسشنامه اشاره نمود كه با توجه به محدوديتهاي پرسشنامه در
تشخيص وضعيت واقعي و موجود ،پيشنهاد ميگردد تا در تحقيقات بعدي ضمن استفاده از پرسشنامه ،از
ابزارهاي ديگري نيز براي جمعآوري دادهها استفاده گردد.
واژگان کلیدی :توانمندي اجتماعي ،فرهنگ سازماني ،فرهنگ سازگاري ،فرهنگ رسالتي ،فرهنگ
مشاركتي و فرهنگ تدوام.
مقدمه

فرهنگ حاكم بر سازمان ،شكلدهنده شخصيت سازماني است و بدين وسيله ميتوان سازمانها را بر
حسب نوع فرهنگشان شناسايي كرد .بنابراين اگر فرهنگ منسجم و متناسب با اهداف و ماموريتهاي
سازماني در سازمان حاكم باشد ،كارآيي و اثربخشي آن سازمان به طرز مطلوبي افزايش مييابد(شجاعي و
همكاران6 :1384 ،؛ و فقهي فرهمند .)123-125 :1381 ،كاركنان سازمان داراي انواع گوناگوني از زمينههاي
اخالقي ،ميراثهاي فرهنگي و شخصيتي ميباشند كه توسط ميزان متفاوتي از تجربيات شكل گرفتهاند .وقتي
كاركنان با زمينههاي متفاوت در يك محيط كاري گرد يكديگر جمع شوند ،اين عوامل خود را در انواع نامحدودي
از شيوهها آشكار ميسازند .با گذشت زمان مجموعهاي از هنجارهاي برتر پديدار خواهند شد؛ اين هنجارها
مسيري را در سازمان هدايت خواهند كرد كه در آن كارها و فعاليتهاي سازماني انجام ميشوند؛ اين پديده
موجب بروز و رشد مفهوم فرهنگ سازماني ميشود(مقدسي .)47 :1385 ،فرهنگ از مهمترين مفاهيم در علوم
رفتاري است .فرهنگ واژهاي است كه علماي علم اجتماع و پژوهشگران مختلف آن را در بسياري از علوم به
كار ميبرند.
امروزه بر خالف ديدگاه سنتي كه تنها فرد ارائه كننده مراقبت را مسئول وقوع خطاها تلقي ميكرد،
پژوهشگران بر اين باورند كه عوامل مربوط به ويژگيهاي سازماني ،نظير فرهنگ سازماني ،سبكهاي
رهبري ،سيستمهاي ارتباطي ،ميزان مشاركت ذينفعان و شيوههاي مديريت منابع انساني نقش اساسي را
در ايمني ذينفعان دارندكه از ميان آنها فرهنگ سازماني بيشترين اهميت را دارا است(چيو،)89 :2008 ،1
Chiu
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چرا كه زماني ساختار فرهنگ سازماني مطلوب قلمداد ميشود كه روابط بين كاركنان مطلوب باشد .بديهي
است كه بين توانايي برقراري روابط بين فردي(آشقلي فراهاني ،)120 :2007 ،1انسجام كاركنان در محيط
مراقبتي(رافي )2007 ، 2و كيفيت مراقبتهاي پرستاري ارائه شده نيز ارتباط انكارناپذيري وجود دارد
(كايچي 3و ديگري .)733 :2004 ،بر اساس نظر ادواردز و همكاران(ادواردز و ديگران )2010 ،4در سازمان-
هاي درماني با فرهنگ قوي كيفيت مراقبت باال است و اين از ويژگيهاي فرهنگ سازماني مطلوب و قوي
است كه الگوهاي ارتباطي مناسب را شكل ميدهد(رابينز.)2002 ،5
اگرچه كارشناسان صنعت قطعهسازي خودرو به عنوان بزرگترين گروه مراقبتي وظيفه پاسخگويي به
نيازهاي گوناكون و در حال تغيير ذينفعان را به عهده دارند ،اما اين محيط كاري كارشناسان صنعت
قطعهسازي خودرو است كه نقش تعيين كنندهاي در كيفيت و ايمني مراقبت دارد(جعفرجالل و ديگران،6
.)2013
تعاريف متعددي از فرهنگ سازماني ارائه شده است و بسياري از محققان از طرق مختلف نسبت به
تعريف آن اقدام نمودهاند .به عقيده هافستد فرهنگ عبارت است از :انديشه مشترك اعضاي يك گروه يا
طبقه كه آنها را از ديگر گروهها مجزا ميكند(زرنگار .)120 :1385 ،فرهنگ سازماني يك چارچوب
شناختي كه در برگيرنده گرايشها ،ارزشها ،هنجارهاي رفتاري و انتظارات ميباشد تعريف ميگردد
(گرينبرگ 7و ديگري .)2001 ،كلمنت و گرينزپان( )2003و فقهي فرهمند( )1382فرهنگ سازماني را
مجموعهاي از افكار ،عادات ،گرايشها ،احساسات و الگوهاي رفتاري و انتظارات ميدانند .در تعريف
ديگري فرهنگ سازماني الگوي منظم از اصول يا رفتارهايي كه توسط يك جامعه ،سازمان ،گروه و يا
تيم براي حل مشكالت اتخاذ شده است ،تعريف ميگردد(احمد و ديگران .)1999 ، 8فرهنگ الگويي از
مفروضات بنيادي يا اساسي است كه بر اثر اندوختن تجربه از سوي گروهي معين از انسانها ،ايجاد،
كشف و يا پرورده شده است(فرهنگي .)87 :1386 ،اين الگوي بنيادين براي اين گروه معين از چنان
اعتباري برخوردار است كه آن را در برخورد با مسائل و دشواريهاي خود به كار ميگيرند .به عبارتي
اعضاي گروه كه داراي فرهنگ مشخصي ميباشند ،آن فرهنگ را به عنوان شيوه صحيح احساس ،ادراك
و رفتار ميشناسند و آن را به اعضاي جديد گروه نيز ميآموزند .به صورت كلي مفهوم فرهنگ عبارت
است از :كيفيت زندگي گروهي از افراد بشر كه از يك نسل به نسل ديگر انتقال پيدا ميكند(كاتر 9و
ديگري.)3 :1992 ،
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دن دنيسون بر اساس محيط رقابتي و ميزان توجه سازمان به امور داخلي يا خارجي ،چهار نوع فرهنگ
را مشخص مينمايد كه عبارت است از :فرهنگ سازگاري ،فرهنگ رسالتي ،فرهنگ مشاركتي و فرهنگ
تداوم؛ از ويژگيهاي فرهنگ سازگاري اين است كه از مجراي انعطافپذيري و از نظر استراتژيك به محيط
خارجي توجه شده و كوشش ميشود تا نيازهاي مشتريان تامين گردد .در اين نوع فرهنگ هنجارها و
باورهايي موردتاييد قرار ميگيرند يا تقويت ميشوندكه بتوان بدان وسيله عاليم موجود را درمحيط شناسايي
و تفسير نمود و بر اساس آن واكنش نشان داد و رفتاري مناسب را در پيش گرفت .در فرهنگ رسالتي
سازمان ميكوشد تا نيازهاي محيط خارجي را تامين نمايد ولي الزامي در خود نميبيند كه به سرعت دستخوش
تغييرات قرار گيرد .در فرهنگ رسالتي به ديدگاههاي مشترك توجه زيادي ميشود .اين ديدگاه نوع فعاليت
اعضاي سازمان را تعيين ميكند .در فرهنگ مشاركتي از اعضاي سازمان خواسته ميشود كه در امور
مشاركت نمايند تا سازمان بتواند از عهده انتظارات عوامل محيطي در حال تغيير برآيد؛ در اين نوع فرهنگ
به نيازهاي كاركنان توجه ميشود .فرهنگ تداوم به امور داخلي سازمان توجه ميكند و براي محيطي
مناسب است كه از ثبات نسبي برخوردار باشد؛ در چنين سازماني فرهنگي حاكم است كه براي انجام كارها
از روشي مشخص و با ثبات استفاده شود(فقهي فرهمند .)670-672 :1381 ،دفت نيز به تأسي از دنيسون
در كتاب تئوري و طراحي سازمان اين چهار نوع فرهنگ را به عنوان فرهنگهاي سازماني برميشمرد(دفت،
647-644 :1385؛ فقهي فرهمند124-159 :1382 ،؛ و فقهي فرهمند .)42-58 :1388 ،به طور كلي رابينز
براي فرهنگ سازماني هفت ويژگي را قائل است كه اين هفت ويژگي در مجموع فرهنگ سازماني را
تشكيل ميدهند و عبارت است از :خالقيت و خطرپذيري ،توجه به جزئيات ،توجه به نتيجه ،توجه به افراد،
تشكيل تيم ،تحول و ثبات؛ كه هر يك از اين ويژگيها بر روي طيفي كه دامنه آن از بسيار كم تا بسيار زياد
است ،قرار ميگيرد(رابينز .)2002 ،1فرهنگ در يك سازمان ،به مثابه شخصيت در يك انسان است .مفروضاتي
بنياني ،اعتقادات ،باورها ،هنجارها و ارزشها به عنوان مباني فرهنگي يك سازمان ،شالوده وجودي آن را
تشكيل داده ،نقطه تميز خوب و بد را مشخص ميكند(نصيريپور .)18 :1388 ،فرهنگ سازماني
كاركردهاي متنوعي دارد كه از آن جمله بر اثرگذاري آن بر تعامالت سازماني ميتوان اشاره نمود-
(فانكوايس .)79 :2006 ،2از طرفي فرهنگ يك سازمان از تعامالت اجتماعي بين افراد تاثير ميپذيرد؛ به
طوري كه هر چه ذخيره سرمايه اجتماعي در يك سازمان باال باشد نياز به تدوين قوانين و مقررات و ايجاد
نهادهاي اجرايي و نظارتي در سازمان كاهش مييابد .از طرفي فرهنگ سازماني به عنوان يك كنترلكننده
سرمايهاجتماعي جهت تقويت رفتارهاي مشخص و ارزشهاي غالب عمل ميكند(بابوسا 3و ديگري:2007 ،
 .)415به عبارت بهتر رابطه علت و معلولي بين فرهنگ و سرمايه اجتماعي رابطهاي دو سويه بوده ولي به
Robbins
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نظر ميرسد نقش تاثيرگذاري سرمايه اجتماعي بر فرهنگ سازماني قابل تاملتر باشد .تا جايي كه "كلمن"
سازمان اجتماعي را پديد آورنده سرمايه اجتماعي در نظر ميگيرد ،وي معتقد است كه سرمايه اجتماعي با
كاركردش تعريف ميشود ،به زعم وي سرمايه اجتماعي شيء واحدي نيست بلكه انواع چيزهاي گوناگوني
است كه دو ويژگي مشترك دارند؛ همه آنها جنبهاي از ساخت اجتماعي هستند و كنشهاي معين افراد را
در درون ساختار تسهيل ميكنند(ناطقپور و ديگري.)163-164 :1385 ،
توانمندي اجتماعي مفهومي است كه پيشينه طوالني زيادي ندارد .كاربرد اين مفهوم به تدريج از دهه
 1990به اين سو در تزها و مقاالت دانشگاهي و به ويژه در رشتههاي جامعهشناسي ،اقتصاد ،سياست و
آموزش با كارهاي افرادي چون كلمن ،بورديو ،پوتنام و فوكوياما افزايش يافته است(آدلر67-43 :2000 ،1؛
و فقهي فرهمند .)128-284 :1390 ،توانمندي اجتماعي ،به زعم بِرِم و ران مفهومي جمعي است كه اصل
و اساس آن بر رفتار ،طرز تلقيها و استعدادهاي فردي قرار دارد .به زعم آنان نهادهاي گوناگوني از قبيل
موسسات اجتماعي و داوطلبانه ،خانواده ،دين و الگوهاي فرهنگي در شكلدهي عادات و ارزشهايي كه
مولد توانمندي اجتماعياند ،نقش دارند(برهم 2و ديگري.)1000 :1997 ،
پوتنام توانمندي اجتماعي را بهعنوان اعتماد ،هنجارها و شبكههاي پيوند تعريف مينمايد كه همكاري
كنشگران را براي نيل به سود متقابل تسهيل مينمايد؛ نتيجه اين همكاري انواع متفاوتي از كنشهاي
جمعي است(وينتر .)2000 ،3توانمندي اجتماعي مانند شكلهاي ديگر سرمايه مولد است و دستيابي به
هدفهاي معين را كه در نبود آن دست يافتني نخواهد بود ،امكانپذير ميسازد(كلمن646 :1377 ،؛ و
كوهن و پروساك2001 ،؛ و فقهي فرهمند ،)128-284 :1390 ،سرمايه اجتماعي را به عنوان «موجودي
كه روابط فعال ميان افراد ،اعتماد ،شناخت متقابل ،ارزشها و رفتارهاي مشترك كه اعضاي شبكهها و
اجتماعات انساني را به هم پيوند ميدهد و همكاري را امكانپذير ميسازد» تعريف ميكنند .آنان به
توانمندي اجتماعي به عنوان كانوني براي حفظ و توسعه سازماني مينگرند .از نظر آنان توانمندي
اجتماعي بازده اقتصادي پديد ميآورد و بدون توانمندي اجتماعي سازمانها نميتوانند به آساني كار كنند
(ويانوآ 4و ديگري" .)15 :2003 ،افه و فوش" عالوه بر عناصري كه در تعريف بورديو ،كلمن و پوتنام از
توانمندي اجتماعي وجود دارد ،به بُعد گرايش به آگاهي و توجه ،اشاره نموده و آن را شامل مجموعه
افكار ،عقايد و حساسيت نسبت به زندگي اجتماعي و سياسي و توجه به هر چيزي كه در وسيعترين معنا
به امور عمومي اطالق ميشود ،ميدانند(آوف 5و ديگري190-191 :2002 ،؛ و فقهي فرهمند:1393 ،
 .)274-297توانمندي اجتماعي ميتواند در سطح فردي ،سطح محلي ،سطح ايالتي و حتي در سطح
1.

Adler
Berehm
3.
Winter
4.
Vilanova
5.
Offe & Fuchs
2.
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ملي تعريف و مفهومسازي شود .بسياري از نويسندگان براي طبقهبندي توانمندي اجتماعي از روشهاي
ابتكاري استفاده نموده و آن را به عنوان ويژگيهاي فردي يا ويژگيهاي گروه در نظر گرفتهاند(ماچينو1
و ديگري .)387 :2001 ،پوتنام به توانمندي اجتماعي از منظر ويژگيهاي يك سازمان مينگرد كه به
آن اجازه دستيابي به منابع را ميدهد؛ اين ويژگيها شامل ،اعتماد ،تاثير متقابل و تعهد اجتماعي است.
در تعاريف پورتس ،لوري و كلمن بر سطح فردي توانمندي اجتماعي تاكيد شده و چنين بيان ميگردد
كه توانمندي اجتماعي زماني شكل ميگيرد كه افراد به خاطر دستيابي به منابع با يكديگر كار مي-
نمايند .توانمندي اجتماعي در اين ديدگاه به وسيله پرسش از افراد درباره عضويت در گروه ،رفتارهاي
انتخابي ،تعامل با همسايهها ،اعتماد در افراد و احساس كمك به ديگران اندازهگيري ميشود(ابرين، 2
 .)1208 :2004به طور كلي در تعريف و مفهومپردازي توانمندي اجتماعي نگرش و توافق جامع و كاملي
در بين صاحبنظران وجود ندارد و بسياري از اين محققان با توجه به برداشتهاي خود و كارهايي كه در
زمينه توانمندي اجتماعي انجام دادهاند نسبت به ارائه تعريفي از توانمندي اجتماعي اقدام نمودهاند.
نظريهپردازان توانمندي اجتماعي بين عناصر ساختاري و شناختي توانمندي اجتماعي تمايز قائل شده-
اند؛ عناصر شناختي توانمندي اجتماعي ،اشاره به نگرشها دارد و شامل ارزشها ،طرز تلقيها ،اعتقادات و
اعتماد به ساير اعضاي جامعه از جمله نمونههاي عناصر شناختي سرمايه اجتماعي ميباشد .عناصر ساختاري
توانمندي اجتماعي در جلوههاي رفتاري فرد ديده ميشود و اشاره به شركت در گروهها ،جوامع و فعاليت-
هاي مدني و همچنين شبكههاي اجتماعي ،نقشها و هنجارها دارد(الچنر و ديگران )2003 ،3و (سابرمانيان
و ديگران 4و كندي .)1998 ،5اُفه سرمايه اجتماعي را به دو نوع ساختاري و شناختي تقسيم مينمايد كه در
هر كدام از سطوح خرد ،مياني و كالن ،سرمايه اجتماعي اثر خود بر توسعه را به عنوان نتيجه كنش ميان دو
نوع سرمايه اجتماعي مشخص اعمال ميكند .در جدول شماره ( )1ابعاد شناختي و ساختاري توانمندي
اجتماعي به همراه فاكتورها و منابع آن آمده است.
جدول شماره ( :)1ابعاد شناختی و ساختاري توانمندي اجتماعی

منابع و نمودها

ساختاري

شناختی

نقشها و قوانین

هنجارها

شبکهها و سایر روابط بین

ارزشها

شخصی

نگرشها

رویهها

باورها

1.

Macinko
O’Brien, et al
3.
Lochner, et al
4.
Subramanian, et al
5.
Kennedy
2.
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حوزهها

سازمانهاي اجتماعی

فاكتورهاي پویا

اعتماد ،همکاري و همیاري

فاكتورهاي مشترك
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فرهنگ مدنی
روابط افقی
روابط عمودي

انتظار ،كه منجر به هدایت رفتار به همکاري میگردد
و باعث سود متقابل میشود
منبع( :اُفه 1و دیگري.)221 :2000 ،

چنانكه از مباحث فوق مشخص است ،توانمندي اجتماعي زماني شكل ميگيردكه افرادي با يكديگر
به جهت دستيابي به منابع و توانمندي با يكديگر پيوند مييابند .توانمندي اجتماعي به عنوان مفهومي
كه حاصل كنشهاي متقابل بين افراد در يك شبكه ميباشد و ميتواند بر فرهنگ سازماني تاثير گذاشته
و ميتواند موجب بهتر و يا بدتر شدن آن شود .فرهنگ سازماني اشاره به باورهاي مشترك ميان افراد در
يك سازمان دارد و ميتواند سازمان را در جهت دستيابي به اهداف خود ياري رساند.
با توجه به مسئله اين بررسي كه نقش فرهنگ سازماني در افزايش كيفيت مراقبتهاي درماني ،توجه به
متغيرهاي تاثيرگذار بر آن اهميت فوقالعادهاي دارد ،در اين راستا بين سرمايه اجتماعي يكي از متغيرهايي
است كه بر فرهنگ سازماني تاثيرگذار بوده و كنشهاي معين افراد را در درون ساختار تسهيل ميكند؛ بر
همين اساس نيز هدف اين مقاله بررسي نقش سرمايه اجتماعي بر فرهنگ سازماني از ديدگاه كارشناسان
صنعت قطعهسازي خودرو ميباشد .به طور كلي با توجه به اهميت فوقالعاده فرهنگ سازماني و سرمايه
اجتماعيكارشناسان صنعت قطعهسازي خودرو كه ناشي از نوع مسئوليتي استكه اين افراد درجامعه بر عهده
دارند ،هدف اين مقاله بررسي نقش توانمندي اجتماعي بر فرهنگ سازماني از ديدگاه كارشناسان صنعت
قطعهسازي خودرو شاغل در شهركهاي صنعتي تبريز ميباشد .بر همين اساس نيز پنج فرضيه به صورت
زير مطرح شده است:
 توانمندي اجتماعي بر فرهنگ سازماني تاثير دارد. توانمندي اجتماعي بر فرهنگ تدوام تاثير دارد. توانمندي اجتماعي بر فرهنگ رسالتي تاثير دارد. توانمندي اجتماعي بر فرهنگ مشاركتي تاثير دارد. توانمندي اجتماعي بر فرهنگ سازگاري تاثير دارد.مواد و روشها

اين تحقيق با توجه به هدف آن كاربردي بوده اما بر اساس روش تحقيق از نوع توصيفي -همبستگي
ميباشد .جامعه آماري اين تحقيق را كليه كارشناسان صنعت قطعهسازي خودرو شاغل دربخشهاي مختلف
Offe

1.
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شهركهاي صنعتي تبريز تشكيل ميدهند .به منظور تعيين حجم نمونه ،با توجه به اينكه در اين تحقيق از
تحليل عاملي تاييدي استفاده شده است و قاعدتاً حجم نمونه بيشتري براي برازش مدل الزم است .لذا
توصيههايي براي تعيين حجم نمونه وجود دارد كه در اين تحقيق نيز به منظور تعيين حجم نمونه به اين
توصيهها توجه شده است .دينگ و همكاران( 100 ،)1995تا  150نمونه را به عنوان حداقل حجم نمونه
رضايتبخش زماني كه با متغيرهاي آشكار و پنهان سروكار داريم مناسب دانستهاند .لوهلين( )1992براي
مدلهاي اندازهگيري دو تا چهار عامل 100 ،تا  200آزمودني را پيشنهاد كرده است .بنتلرو چو()1987
پيشنهاد كردهاند كه هنگامي كه متغيرهاي پنهان داراي معرفهاي چندگانهاي هستند ،نسبتي به كوچكي 5
آزمودني به ازاي هر متغير براي يك توزيع نرمال كافي است .همچنين براي ساير توزيعها نسبتي از حداقل
 10آزمودني به ازاي هر متغير كافي خواهد بود .بر همين اساس نيز بر اساس توصيههاي انجام گرفته ،تعداد
نمونه  425نفر در نظر گرفته شده است تا كليه توصيهها رعايت گردد.
در اين مقاله براي گردآوري مباني نظري و ادبيات پژوهش از فيش تحقيق استفاده شده است؛ همچنين
براي گردآوري دادهها جهت آزمون فرضيههاي تحقيق از دو پرسشنامه استفاده گرديده است .پرسشنامه اول
براي سنجش فرهنگ سازماني ميباشد كه در اين قسمت از پرسشنامه استاندارد دنيسون استفاده شده است.
پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازماني دنيسون ،ويژگيهاي فرهنگ سازماني را بر اساس چهار مولفه فرهنگ
مشاركتي ،فرهنگ تداوم ،فرهنگ سازگاري وفرهنگ رسالتي سازمان مورد سنجش قرارميدهد .اين پرسشنامه
داراي  60سوال بسته پاسخ با طيف ليكرت (كامالً موافقم ،موافقم ،نه موافق و نه مخالف (بينظر) ،مخالفم و
كامالً مخالفم) ميباشد .يك نمره كلي از اين پرسشنامه به دست نميآيد بلكه چهار نمره حاصل ميشود كه
هر كدامشان مربوط به يك مولفه از فرهنگ سازماني ميباشد .هر  15مورد از سواالت پرسشنامه مربوط به
يك ويژگي از فرهنگ سازمان و هر  5مورد از آن مربوط به يك شاخص از هر يك از ويژگيهاي فرهنگ
سازمان است .پرسشنامه دوم نيز براي سنجش توانمندي اجتماعي ميباشد كه اين پرسشنامه نيز براساس كار
نايپت و گوشال( )1998ميباشد .اين پرسشنامه داراي  28سوال بسته پاسخ با طيف ليكرت (خيلي كم ،كم،
متوسط ،زياد و خيلي زياد) ميباشد .اين پرسشنامه داراي  3بُعد سرمايه اجتماعي ساختاري ،شناختي و رابطهاي
ميباشد .روايي پرسشنامههاي مورد استفاده به صورت روايي صوري تعيين شده است .پايايي پرسشنامهها نيز با
استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ و بر روي نمونه اصلي محاسبه شده است .ضريب آلفاي كرونباخ براي
پرسشنامه فرهنگ سازماني  0/852و براي پرسشنامه سرمايه اجتماعي  0/898محاسبه شده است كه نشان-
دهنده پايايي قابل قبول پرسشنامهها ميباشد.
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ابتدا مشخصات جمعيتشناختي پاسخگويان استخراج شده است .در جدول شماره ( ،)2فراواني و درصد
فراواني متغيرهاي جمعيتشناختي نمونه آماري پژوهش نشان داده شده است.
جدول شماره ( :)2فراوانی و درصد فراوانی متغیرهاي جمعیتشناختی تحقیق
متغیر جمعیتشناختی

زیر گروه

تعداد

تا  25سال
سن

میزان تحصیالت

سابقه خدمت

بین  25تا  35سال
بین  36تا  45سال

درصد فراوانی
4

425

44
35

بین  46تا  55سال و باالتر

17

دیپلم و فوقدیپلم

34

لیسانس

425

47

فوقلیسانس و باالتر

19

كمتر از  10سال

31

بین  10تا  20سال
باالتر از  20سال

425

53
16

چنان كه در جدول شماره ( )2نشان داده شده است ،از  425نفر نمونه آماري تحقيق 4 ،درصد در
گروه سني زير  25سال 44 ،درصد در گروه سني بين  25تا  35سال 35 ،درصد در گروه سني بين  36تا
 45سال و  17درصد در گروه سني بين  46تا  55سال و باالتر از  55سال قرار دارند .از لحاظ ميزان
تحصيالت 34 ،درصد مدرك ديپلم و فوقديپلم 47 ،درصد مدرك ليسانس و  19درصد داراي مدرك
فوقليسانس و باالتر بودهاند .از لحاظ سابقه خدمت  31درصد داراي سابقه خدمت كمتر از  10سال53 ،
درصد داراي سابقه خدمت بين  10تا  20سال و  16درصد داراي سابقه خدمت باالتر از  20سال مي-
باشند .به طور كلي از نتايج اين جدول ميتوان اين چنين برداشت نمود كه بيشترين درصد نمونه آماري
اين تحقيق از لحاظ سن ،در گروه سني بين  25تا  35سال ،از لحاظ ميزان تحصيالت داراي مدرك
ليسانس و از لحاظ سابقه خدمت بين  10تا  20سال قرار دارند.
در ادامه به منظور اطمينان از وجود رابطه خطي بين متغيرهاي تحقيق از ضريب همبستگي پيرسون
استفاده شده است .نتايج در جدول شماره ( )3نشان داده شده است.
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جدول شماره( :)3ضریب هبستگی پیرسون بین متغیرهاي پژوهش
سرمایه*

فرهنگ

فرهنگ

فرهنگ

فرهنگ

فرهنگ

اجتماعی

سازمانی

مشاركتی

تداوم

سازگاري

رسالتی

سرمایه اجتماعی

1

0/872

0/604

0/745

0/620

0/689

0/726

فرهنگ سازمانی

-

1

0/718

0/809

0/696

0/712

0/796

فرهنگ مشاركتی

-

-

1

0/563

0/443

0/339

0/542

0/592

فرهنگ تداوم

-

-

-

1

0/485

0/521

0/660

0/679

0/604

فرهنگ سازگاري

-

-

-

-

1

0/459

0/625

0/757

0/550

فرهنگ رسالتی

-

-

-

-

-

1

0/603

0/583

0/562

سرمایه ساختاري

-

-

-

-

-

-

1

0/703

0/729

سرمایه شناختی

-

-

-

-

-

-

-

1

0/578

سرمایه ارتباطی

-

-

-

-

-

-

-

-

1

ساختاري

شناختی

ارتباطی

0/795

0/615

0/874

0/736
0/524

*همه متغيرها در سطح اطمينان  99درصد معنيدار ميباشند.

با توجه به اطالعات جدول شماره ( ،)3مالحظه ميشود كه ضريب همبستگي پيرسون بين سرمايه
اجتماعي و فرهنگ سازماني در بين كارشناسان صنعت قطعهسازي خودرو شهركهاي صنعتي تبريز برابر
 0/872و سطح معناداري  0/000به دست آمده است ،لذا با اطمينان  0/99فرض  H 0رد و فرض H 1
مبني بر همبستگي مثبت معنيدار بين دو متغير تاييد ميگردد .همچنين بر اساس دادههاي جدول شماره
( ،)3رابطه مثبت بين تمامي متغيرهاي پژوهش در سطح اطمينان  99درصد تاييد ميگردد.
پس از اطمينان از وجود رابطه بين متغيرهاي پژوهش به منظور بررسي نقش توانمندي اجتماعي
كارشناسان صنعت قطعهسازي خودرو بر فرهنگ سازماني از مدل معادالت ساختاري استفاده شده است.
بدين منظور با توجه به اينكه مدلهاي ساختاري از دو بخش ساختاري و اندازهگيري تشكيل شدهاند كه
در بخش اندازهگيري براي مدل اين تحقيق ،دو مدل عاملي تاييدي وجود دارد ،ابتدا تحليل عاملي تاييدي
براي اين دوبخش يعني فرهنگ سازماني و توانمندي اجتماعي انجام گرفته استكه نتايج در ادامه نشان
داده شده است .در انجام تحليل عاملﻰ ،ابتدا بايد از اين مساله اطمينان حاصل شود كه مﻰتوان دادههاﻯ
موجود را براﻯ تحليل مورد استفاده قرار داد .به عبارت ديگر ،آيا تعداد دادههاي مورد نظر براﻯ تحليل
عاملﻰ مناسب ميباشند و يا خير؟ بدين منظور از شاخص  KMOو آزمون بارتلت استفاده ميشود .مقدار
شاخص  KMOبايستي حداقل برابر  ،0/5سطح معنيداري آزمون بارتلت كوچكتر از  0/05و بار عاملي
مربوطه باالتر از  0/5باشد .نتايج تحليل عاملي ابتدا با استفاده از نرمافزارهاي  SPSSو ليزرل براي مدل-
هاي فرهنگ سازماني و توانمندي اجتماعي انجام گرفته است كه نتايج در جداول شماره ( )4و ( )5نشان
داده شده است.

39

بررسي ديدگاه كارشناسان صنعت قطعهسازي خودرو نسبت به نقش توانمندي اجتماعي ...
جدول شماره ( :)4نتایج تحلیل عاملی تاییدي براي تایید سازه فرهنگ سازمانی
سازه

فرهنگ سازمانی

سنجه

بارعاملی

فرهنگ مشاركتی

0/779

فرهنگ تدوام

0/841

فرهنگ سازگاري

0/750

فرهنگ رسالتی

0/735

KMO

0/791

سطح معنیداري

واریانس

آلفاي

تعداد

بارتلت

تبیینشده

كرونباخ

تکرار

0/000

60/42

0/852

1

جدول شماره ( :)5نتایج تحلیل عاملی تاییدي براي تایید سازه توانمندي اجتماعی
سازه

توانمندي اجتماعی

سنجه

بارعاملی

ساختاري

0/914

شناختی

0/857

ارتباطی

0/891

KMO

سطح معنیداري

واریانس

آلفاي

تعداد

بارتلت

تبیینشده

كرونباخ

تکرار

0/000

0/719

78/79

0/838

1

با توجه به دادههاي جداول شماره ( )4و ( ،)5مقدار  KMOكه باالتر از  0/5و سطح معنيداري آزمون
بارتلت كوچكتر از  0/05ميباشد و بار عاملي مربوط به هر سنجه باالتر از  ،0/5ميتوان عنوان نمود كه
بين نتايج به دست آمده و سازه نظري توافق وجود داشته و مدلهاي عاملي تاييد ميشوند.
پس از بررسي و تاييد مدلهاي اندازهگيري ،به منظور اطمينان يافتن از وجود و يا عدم وجود رابطه
علي بين متغيرهاي پژوهش و بررسي تناسب دادههاي مشاهد شده با مدل مفهومي پژوهش ،همچنين
آزمون فرضيههاي پژوهش ،مدل مفهومي تحقيق با استفاده از مدل معادالت ساختاري آزمون شدند.
نتايج ضرايب برآوردي استاندارد شده مدل مسير و شاخصهاي برازش مدل در شكل شماره ( )1نشان
داده شده است.

شکل شماره ( :)1ضرایب استاندارد شده و برخی از شاخصهاي برازش
مدل
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در اجراي مدل معادلههاي ساختاري ،خروجي نرمافزار ليزرل ،نشاندهنده مناسب بودن مدل ساختاري
برازش يافته است .مقدار   2براي مدل تحقيق  9/23با سطح معنيداري  0/342محاسبه شده است كه
نشاندهنده برازش خوب مدل با استفاده از دادههاي مشاهده شده ميباشد .همچنين نسبت   2به درجه
آزادي  dfكمتر از به  1ميباشد كه برازش خوب مدل را نشان ميدهد .شاخص ميانگين توان دوم خطاي
تقريب ( 0/003 )RMSEAمحاسبه شده است كه نشاندهنده برازش عالي مدل است .همچنين شاخص
برازندگي ( 0/92 )GFIمحاسبه شده است كه نشاندهنده برازش خوب مدل با استفاده از دادههاي تحقيق
ميباشد .در جدول شماره ( )6نيز نتايج آزمون  tبراي ضرايب مسير نشان داده شده است.
براي اين كه آزمون شود كه آيا يك پارامتر خاص در جامعه آماري به طور معنيداري با صفر تفاوت
دارد از مقدار  tاستفاده ميشود .زماني كه مقدار  tبين  -1/96و  1/96باشد ،نشان ميدهد كه پارامتر
مربوط در سطح  5درصد تفاوت معنيداري با صفر ندارد .مقدار آماره  tبراي همه ضرايب مسير محاسبه
شده همگي بزرگتر از  1/96ميباشند كه نشاندهنده تفاوت ضرايب مسير با صفر بوده و از نظر آماري
ضرايب مسير به دست آمده معنيدار ميباشد .بر همين اساس فرضيه اصلي تحقيق در مورد تاثير سرمايه
اجتماعي بر فرهنگ سازماني با مقدار  12/58 ،tو ضريب برآوردي  0/79شكل شماره ( )1تاييد ميگردد.
در جدول شماره ( )6ضرايب مسير و مقدار  tمربوط به هر يك از مسيرها نشان داده شده است.
جدول شماره ( :)6ضرایب مسیر و مقدار  tمربوط به هر یک از مسیرها
ضریب مسیر

مقدار t

نتیجه

0/79

12/58

تایید

از فرهنگ سازمانی به فرهنگ تدوام

0/77

12/22

تایید

از فرهنگ سازمانی به فرهنگ رسالتی

0/61

10/03

تایید

از فرهنگ سازمانی به فرهنگ مشاركتی

0/58

10/03

تایید

از فرهنگ سازمانی به فرهنگ سازگاري

0/56

8/83

تایید

از سرمایه اجتماعی به سرمایه ساختاري

0/53

12/33

تایید

از سرمایه اجتماعی به سرمایه شناختی

0/34

7/68

تایید

از سرمایه اجتماعی به سرمایه ارتباطی

0/59

13/64

تایید

از سرمایه اجتماعی به فرهنگ تدوام

0/603

10/87

تایید

از سرمایه اجتماعی به فرهنگ رسالتی

0/458

12/29

تایید

از سرمایه اجتماعی به فرهنگ مشاركتی

0/802

12/26

تایید

از سرمایه اجتماعی به فرهنگ سازگاري

0/581

9/45

تایید

مسیر
از سرمایه اجتماعی به فرهنگ سازمانی

با توجه به ضرايب مسير به دست آمده و مقدار  tمتناظر با هر يك از ضرايب مسير در جدول شماره
( )6ميتوان عنوان نمود كه از ديدگاه كارشناسان صنعت قطعهسازي خودرو ،سرمايه اجتماعي بر فرهنگ
سازماني و ابعاد چهارگانه آن تاثير مثبتي دارد.
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بحث و نتیجهگیري

به طور كلي نتايج حاصل از يافتههاي تحقيق نشان ميدهد كه سرمايه اجتماعي بر فرهنگ سازماني
تاثيرگذار ميباشد؛ همچنين توانمندي اجتماعي ابعاد مختلف فرهنگ سازماني را نيز تحت تاثير قرار ميدهد
(جدول شماره ( )6و شكل شماره ( .)1در مورد نقش توانمندي اجتماعي بر فرهنگ سازماني با اين كه
تحقيقات قابل مالحظهاي در سازمانها و به خصوص در ميان كارشناسان صنعت قطعهسازي خودرو و
محيطهاي درماني انجام نگرديده است؛ ولي نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيق ژانگ و زياودي()2009
همخواني دارد .ژانگ و زياودي در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدهاند كه توانمندي اجتماعي بر فرهنگ
سازماني تاثير مثبتي دارد .همچنين پورس( )2007در تحقيق خود به اين نتيجه رسيده است كه مفهوم
سرمايه اجتماعي ارتباط نزديكي با ويژگيهاي فرهنگي يك منطقه دارد؛ هر چند نتايج تحقيق پورس ارتباط
نزديكي با نتايج اين مقاله ندارد ولي نشاندهنده ارتباط بين توانمندي اجتماعي و فرهنگ ميباشد .فرهنگ
سازماني اشاره به باورهاي مشترك ميان افراد در يك سازمان دارد و ميتواند سازمان را در جهت دستيابي
به اهداف خود ياري رساند .از طرفي نيز توانمندي اجتماعي به عنوان مفهومي كه حاصل كنشهاي متقابل
بين افراد در يك شبكه ميباشد ،معرفي ميگردد .در چنين حالتي است توانمندي اجتماعي ميتواند از
طريق تسهيل و ايجاد پيوندها بين اعضاء سازمان ،فضاي فرهنگي سازمان را تحت تاثير قرار دهد .ناوارو و
شي( )2001در تحقيقي كه به بررسي رابطه بين مشاركت و سرمايه اجتماعي پرداختهاند .به اين نتيجه
رسيدهاند كه مشاركت اعضاء در كارهاي مختلف در يك سازمان كه در قالبهاي مختلف كاري و به ويژه
تيمهاي كاري نمود پيدا ميكند ،حاصل توانمندي اجتماعي اعضاء سازمان استكه در نهايت منجر به تغيير
فرهنگ سازماني و فرهنگ مشاركتي در بين اعضاء سازمان ميگردد .نتايج اين تحقيق در راستاي فرضيه
چهارم تحقيق قابل ارزيابي است .ناوارو و شي اعتقاد دارند مشاركت يكي از ابعاد سرمايه اجتماعي است كه
هم در بعد كالن و هم در بعد خرد نتايج مثبتي به همراه دارد .به اعتقاد اين محققان وقتي در داخل يك
سازمان اعضاء در كارهاي مختلف و مسائل متنوع با يكديگر مشاركت و همكاري مينمايند ،كم كم اين
عمل به يك عادت تبديل شده و به فرهنگ مشاركتي تبديل ميگردد .به اعتقاد راب و زمسكي(،)2000
سرمايه اجتماعي قوي در بين اعضاء يك سازمان ضمن اين كه در روند تسهيل دستيابي به اهداف سازمان
موثر است ،موجب بهبود كيفيت زندگي كاري و ايجاد فضاي مناسب براي اعضاء سازمان است .در تحقيق
ديگري در ايران فيضي و گراميپور( ،)1387به بررسي تاثير توانمندي اجتماعي بر فرهنگ سازماني در بين
اعضاء هيات علمي دانشگاه پيام نور پرداختهاند ،اين محققان دراين تحقيق برخالف يافتههاي تحقيق حاضر
كه نقش سرمايه اجتماعي درتمامي ابعاد فرهنگ سازماني مشاهده شد ،در هيچ يك از متغيرهاي توانمندي
اجتماعي به جز در يك متغير هنجارهاي سازماني ،تاثير مستقيم بر فرهنگ سازماني دانشگاه پيام نور را به
دست نياوردند .محققان درتفسير اين يافته به اهميت ويژه هنجارهاي مخصوص اين دانشگاه درايجاد ارتباط
بين اعضاي هيات علمي اشاره نمودهاند .شايد بتوان گفت از داليل نتايج مختلف به دست آمده در رابطه با
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تاثير سرمايه اجتماعي بر فرهنگ سازمان به رابطه دو سويه اين متغيرها نسبت داد ،به طوري كه چند بعدي
بودن مفهوم سرمايه اجتماعي و هنجارهاي مختلف تشكيل دهنده فرهنگ سازماني مانع از دستيابي به
نتايج واحدي درتحقيقات مختلف شده است .از طرفي هم سرمايه اجتماعي و هم فرهنگ سازماني بركنش-
هاي افراد و ارتباطات بين آنها تاكيد دارند.
با توجه به ادبيات موضوع و نتايج تحقيق بايد به اين نكته توجه نمود كه شكلگيري فرهنگ بستگي به
داليل به وجود آمدن سازمان و جايگاه آن در جامعه و عوامل موفقيت آن از قبيل كارآيي ،كيفيت ارائه خدمات،
ابداع و نوآوري ،تالش زياد و وفاداري نسبت به سازمان دارد .وقتي سازمان متولد ميشود ،تالش زيادي از
طرفكاركنان براي موفقيت سازمان صورت ميگيرد .درحقيقت فرهنگ نشانگر درجه تالش و تصوير كاركنان
از كار خود و آينده سازمان است .به تدريج كه سيستمهاي پاداش ،سياستها ،خطمشيها و قوانين حاكم بر
كار تدوين ميشوند ،مجموعه اين عوامل بر شكلگيري فرهنگ اوليه سازمان تاثيرات عميق ميگذارد .اين
عوامل از طرف سازمان رسمي مشخص كننده نوع رفتار و طرز برخوردهايي هستند كه براي موفقيت سازمان
مهم خواهند بود .با توجه به نتايج به دست آمده براي تاثير سرمايه اجتماعي در فرهنگ سازماني ،به نظر مي-
رسد اگر مديران اين مراكز نسبت به تقويت توانمندي اجتماعي اقدام نمايند ،ميتوانند ضمن تقويت فرهنگ
سازماني در سازمانهاي خود ،بستر مناسبي را در جهت ايجاد همنوايي مشترك ايجاد كنند كه خود اين عامل
ميتواند بر افزايش بهرهوري و كارآيي كاركنان و به ويژه كارشناسان صنعت قطعهسازي خودرو تاثير مثبت
داشته باشد؛ در چنين شرايطي ميتوان انتظار داشت كه تواناييهاي بالقوه موجود به فعليت تبديل گردند .اين
نتيجه با نتايج حاصل از تحقيقات راب و زمسكي( ،)2000كوهن و پروساك( ،)2001ديك ( )2002و فقهي
فرهمند( )1380سازگاري دارد .بر همين اساس نيز پيشنهاد ميگردد مديران با تفويض اختيار بيشتر به
كارشناسان صنعت قطعهسازي خودرو ،تشكيل تيمهاي كاري مختلف و ايجاد احساس اعتماد بيشتر به
مجموعه و همكاران ،توانمندي اجتماعي را تقويت نموده تا از طريق آن فرهنگ سازماني تقويت شده و از
مزاياي فرهنگ قوي استفاده شود .نتايج بدست آمده براي اين تحقيق با محدوديتهايي همراه بوده است كه
از جمله ميتوان به استفاده از پرسشنامه اشاره نمود كه با توجه به محدوديتهاي پرسشنامه در تشخيص
وضعيت واقعي و موجود ،پيشنهاد ميگردد تا در تحقيقات بعدي ضمن استفاده از پرسشنامه ،از ابزارهاي ديگري
نيز براي جمعآوري دادهها استفاده گردد .محدوديت ديگر اين تحقيق ،به محدود بودن نمونه آماري آن باز مي-
گردد؛ نمونه آماري تحقيق حاضر فقط شامل  425نفر از كارشناسان صنعت قطعهسازي خودرو بوده است كه با
در نظر گرفتن تعداد شاغالن در اين شغل ،اين تعداد كم به نظر ميآيد؛ بنابراين بايستي در تعميم نتايج تحقيق
به كل جامعه احتياط بيشتري صورت گيرد.
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