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نقش سرمایه اجتماعیمدنی بر شکلگیری سرمایه اجتماعیکار نیرویانسانی
(مورد مطالعه :پیمانکاران قرارگاه خاتم االنبیاء)
احسان ابراهیمی ورکیانی
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زاداله فتحی
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تاریخ دریافت مقاله  19/99/92 :تاریخ پذیرش مقاله 11/07/22 :
چکیده

سرمایه اجتماعی در چند دهه اخیر به عنوان یکی از مهمترین مباحث مدیریت در بین اندیشمندان
شاخههای مختلف علوم اجتماعی و انسانی مطرح شده است .هدف این پژوهش مدیریت و بررسی نقشش
سرمایه اجتماعی مدنی بر شکلگیری سرمایه اجتماعیکاری جهت ایجشاد کسش وکشاری پویشا و فعشا
درکشور است .این پژوهش از نظر هدف کاربردی بشوده و در روششی صوفشی ی ،اطالعشا جامعشه مشورد
مطالعه با است اده از پرسشنامهای که روایی و پایایی آن مورد صائیشد رشرار گرفشت ،جمش آوری و صحلیشل
گردید .جامعه آماری این پژوهش پیمانکاران خاصماالنبیا( 834ن ر) بودند ،که بر اساس جشدو مورگشان،
حدارل نمونه ای برابر با  091ن ر صعیین شد ،اما با صوجشه بشه پشیشبینشیهشای فشور گرفتشه در مشورد
پرسشنامههای غیررابل ربو  ،در مجموع 031پرسشنامه صوزی گردید که از این صعداد  002پرسششنامه
به فور رابل ربو برگشت دادهشد .در این پژوهش ،افراد نمونشه بشه رون نمونشهگیشری در دسشترس
انتخاب و مورد آزمون ررار گرفتند و نتایج آزمون فرضیا این پژوهش با است اده از معادال ساختاری و
نرم افزار لیزر  ،حاکی از این بود که سرمایه اجتماعی مدنی نقشش معنشاداری بشر ششکلگیشری سشرمایه
اجتماعی کاری نیروی انسانی دارد.
کلمات کلیدی
نیروی انسانی ،سرمایه اجتماعی کاری ،مدنی
-0گروه مدیریت فنعتی ،واحد صهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،صهران ،ایرانOmm1344@yahoo.com .
 -0گروه مدیریت فنعتی ،واحد صهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،صهران ،ایران( .نویسنده مسئو ) Eh.ebrahimi.v@gmail.com
 -3گروه مدیریت فنعتی ،واحد صهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،صهران ،ایرانAr.fadavi@gmail.com .
 -8گروه مدیریت فنعتی ،واحد صهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،صهران ،ایرانZ_fathi46@yahoo.com .
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مقدمه
به طورکلی ،م هومی که صحت عنوان سرمایه اجتماعی مطرح شدهاسشت از صشاریخی بسشیار طشوالنی
برخوردار است .مت کرینی که رابطه بین زندگی انجمنی و دموکراسشی را بررسشی مشیکردنشد و م شاهیم
مشابهی را مرصباَ در ررن نوزدهم است اده مینمودند به کار نویسندگانی همچون جیمزمدیسون و آلکسی
دوصوکویل(دموکراسی در آمریکا) کشیده میشود که م اهیم همبستگی و روابش اجتمشاعی را در سشنت
کثر گرا درعلوم سیاسی آمریکا به هم میپیوستند .جاندیوئی احتمشاال بشرای نخسشتینبشار در جریشان
افلی اندیشه ،مستقیما م هوم سرمایه اجتمشاعی را در« مدرسشه و جامعشه» در سشا  0499بکشاربشرده،
اگرچه صعری ی از آن ارائه ندادهاست(احمدی) 0-04-،0391(،
الزم بهذکر است کشه سشرمایه اجتمشاعی در چنشد دهشه اخیشر بشه عنشوان یکشی از مباحشث در بشین
اندیشمندان شاخههای مختلف علوم اجتماعی و انسانی مطرح شدهاست (افش هانی و همکشاران.)0391،
بنابه صعریف کلمن ،سرمایه اجتماعی ،رواب میان اشخاص ،گروهها و اجتماعها که اعتماد را شکل داده و
صسهیلگر کنشها میباشد(دانچف.)0112،0
به طورکلی نتایج صازهصرین پشژوهشهشا در حشوزه سشرمایه اجتمشاعی ،بیشانگر نتشایج مثبشت سشرمایه
اجتماعی در سازمانها میباشد .درهمین راستا پادیمان)0104( 0؛ پوداوامان و ساصارالن )0104( 3و بشن
هادور )0102(8در پژوهشهای خود نشان دادند که سرمایه اجتماعی نقشش مثبتشی بشر عملکشرد دارد و
نتایج پژوهش سازبیلیر )0104(5نیز حاکی از نقش مثبت سشرمایه اجتمشاعی بشر خالریشت و کشارایی در
سازمان بود ،همچنین ازان و همکاران  )0102(2درپژوهشی نشان دادند که سرمایه اجتماعی مشیصوانشد
نقش مثبتی بر رضایت ششللی و سشط انگیشزه ای شا کنشد .در حشوزه پشژوهشهشای داخلشی نیشز ،نتشایج
پژوهشهای پیشین همچشون منتظشری و همکشاران( )0395درزمینشه نقشش مثبشت سشرمایه احتمشاعی
برکارآفرینی سازمانی؛ نصرافش هانی و همکشاران( )0395در حشوزه نقشش مثبشت سشرمایه اجتمشاعی بشر
صوانمندسازی کارکنان؛ عالمه و همکاران( )0395در حوزه نقش مثبت سرمایه اجتماعی بر صسهیم دانش
و سرمایه فکری؛ مصباحی و همکاران( )0398در زمینه نقش مثبت سرمایه اجتمشاعی بشر کشارآفرینی و
رفتار شهروندی سازمانی؛ عباس زاده و همکاران( )0398در حوزه نقش مثبت سرمایه اجتماعی سازمانی
بر ظرفیت انطباقپذیری سازمانی؛ بیانگر نقش مهم سرمایه اجتماعی در محی کار میباشند.
علیرغم پژوهشهای متعدد انجامشده در زمینه نقش سرمایه اجتماعی بر مول ههای سازمانی ،اما
عوامل موثر بر افزایش سرمایه اجتماعی درمحی کار( سرمایه اجتماعی کاری) به ندر

مورد بررسی

ررار گرفته است ،این در حالیاست که در غیاب این سرمایه ،سایر سرمایههای سازمانی ممکن است
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اثربخشی خود را از دست دهند و پیمودن راههای صوسعه و صکامل ارتصادی در سازمان ،ناهموار و دشوار
گردد .با صوجه به این شکاف صحقیقاصی و همچنین نقش مهم سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد
سازمانی و ارصقای بهرهوری ،در این پژوهش برآن شدیم صا یکی از عواملی که به نظر میرسد بتواند نقش
مهمی در افزایش سرمایه اجتماعی کاری ای ا کند را مورد بررسی ررار دهیم ،به عبارصی سوا افلی که
در این پژوهش به دنبا پاسخگویی به آن هستیم این است که آیا سرمایه اجتماعی مدنی نقش
معناداری بر شکلگیری سرمایه اجتماعی کارسازمان ای ا می کند؟
چهارچوب نظری پژوهش
تعاریف مفهومی و عملیاتی
سرمایه اجتماعی مدنی :بیانگر میزان مشارکت افراد در انجمنهای داوطلبانه ،میزان اعتماد
متقابل بین افراد و پذیرن عملکرد موسسا و نهادها و همچنین اشاره دارد(هاوسر.)02-0: 0105،2
سرمایه اجتماعی کاری :به کی یت رواب اجتماعی ،میزان اعتماد به رهبر و هنجارها و ارزنهای
کارکنان در زمینه صعامال کاری اشارهدارد(هاوسر.)02-0: 0105 ،
پیشینه پژوهش
به طورکلی ،صحقیقا انجامشده در خصوص موضوع مورد پژوهش طی سالیان گذشته را میصوان در
بخش صحقیقا خارجی و داخلی به فور جدو ( )0ارایه نمود.
جدول -9تحقیقات پیشین خارجی و داخلی

ساتارالن

پوداوامان و

این محققان 40 ،ن ر از ماموران شهر و کارکنان را به رون نمونه گیری صصادفی
«بهبود عملکرد کارکنان از طریق طبقهای انتخاب و مورد بررسی رراردادند؛ نتایج این پژوهش حاکی از این بود که
افزایش سرمایه اجتماعی موج افزایش رضایتمندی فرد از کار شده و در نهایت
سرمایه اجتماعی»
به بهبود عملکرد کارمند منجر میشود.

9

پادیمان

وی  032ن ر از استادان و مدرسان موسسا خصوفی مباحث اسالمی را به
« نقش سرمایه اجتماعی و صعهد
سازمانی بر عملکرد استادان مباحث رون نمونهگیری صصادفی انتخاب و مورد بررسی ررار داد .یکی از نتایج و یافته-
های این پژوهش حاکی از اینبود که سرمایه اجتماعی و صعهد سازمانی نقش و
اسالمی؛ با در نظر گرفتن نقش
صأثیر مثبت معناداری بر عملکرد استادان دارد.
میانجی اخالقکاری اسالمی »
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«ارصباط بین سرمایه اجتماعی،
خالریت و کارایی در سازمانها»

وی  030ن ر از مدیران آژانسهای کاریابی صرکیه را به عنوان نمونه انتخاب و
مورد بررسی ررار داد ،نتایج و یافتههای این محقق حاکی از این بود که سرمایه
اجتماعی نقش و صاثیر معناداری بر خالریت و کارایی سازمانی دارد.

به گ تهوی ،سرمایه اجتماعی در سه سط به فور سرمایه اجتماعی شخصی،
سرمایه اجتماعی درون سازمانی و سرمایه اجتماعی بیرونی وجود دارد که هر یک
« سه سط سرمایه اجتماعی
از این سه سط دارای ویژگیها مزایا و ریسکهای منحصر به فرد است ،نتایج
اجتماعی و ارصباطش با عملکرد »
این پژوهش حاکی از این بود که هر یکی از این سه سط میصواند موج صقویت
اجزای عملکرد شود.
« صاثیر عنافر سرمایه اجتماعی بر
رضایت شللی و سط انگیزه
معلمان »
« صأثیر سرمایة اجتماعی بر
کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه:
کس وکارهای کوچک و متوس
منطقة ویژة ارتصادی سیرجان)»
« صأثیر سرمایه اجتماعی بر
صوانمندسازی کارکنان (مورد
مطالعه :پرستاران بیمارستان
شریعتی صهران)»

نتایچ پژوهش حاکی از اینبود که ابعاد سرمایه اجتماعی(ابعاد صعهد سازمانی،
صعامال اجتماعی و ارصباطا  ،همکاری و صحمل اختالفا و اشتراکگذاری
هنجاریها) ،نقش مهمی بر سطوح انگیزن شللی معلمان دارند؛ اما یافتههای
دیگر نشان داد که از میان این ابعاد ،صنها بعد صعامال اجتماعی و ارصباطا  ،بر
سطوح رضایت شللی معلمان نقش معناداری دارند.
نتایج این پژوهش حاکی از این بود همه ابعاد سرمایه اجتماعی صاثیر مثبت و
معناداری بر کارآفرینی سازمانی اعما میکنند.

نتایج و یافته های این محققان حاکی از این بود که سرمایه اجتماعی نقش
معناداری بر صوانمندسازی کارکنان در مول ه های احساس شایستگی ،احساس
معناداری ،احساس موثربودن و داشتن حق انتخاب اعما میکند.

نتایج این پژوهش حاکی از این بود که دو بعد سرمایه اجتماعی یعنی بعد رابطه-
« صاثیر سرمایه اجتماعی بر صسهیم
ای و شناختی بر صسهیم دانش صاثیر مثبت و معنی داری دارند ،اما صاثیر بعد
دانش و سرمایه فکری»
ساختاری بر صسهیم دانش معنیدار نبود.
این محققان 048 ،ن ر از کارمندان دانشگاه یزد را به رون نمونهگیری صصادفی
« صأثیر سرمایة اجتماعی بر
طبقه بندی انتخاب و مورد بررسی ررار دادند ،نتایج پژوهش آنها حاکی از این بود
کارآفرینی و رفتار شهروندی
که سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی و رفتار شهروندی اثر مثبت و
سازمانی (بررسی نقش صعدیلگری
معناداری دارد.
هون هیجانی کارکنان)»
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مبانی نظری
سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی م هومی چند بعدی وکلی است که در کنشار سشایر سشرمایههشای انسشانی ،فکشری،
فرهنگی ،ارتصادی به فور موضوعی جهانی مطرح شده است(فوکویاما .)0342،به طشورکلشی ،سشرمایه
اجتماعی نقش مهمی در برخورد با نیازهای سازمانی و کمک به بقای موفقیشت و مانشدگاری سشازمان در
دنیای ررابتی امروز بازی میکند .به عبار دیگر ،سرمایه اجتماعی ،صسهیم دانشش ،خلشق ارزن ،مزیشت
ررابتی ،عملکرد سریعتر و بهتر و پیشرفت آینده سازمان را صسهیل میکند(فرجی.)0344،
سرمایه اجتماعی مدنی
سرمایه اجتماعی مدنی ارائه شده در این پشژوهش بشر اسشاس رویکشرد ارائشه ششده صوسش

وندث00

( )0113میباشد .وندث ( )0113در این رویکرد ،بین نگرن افراد نسبت به صعامال اجتمشاعی(اعتمشاد
اجتماعی و نهادی) و اطالعا مربوط به پیروی از شبکه اجتماعی کارکنان صمشایز رائشل مشیششود .ایشن
ابعاد ،صوالی صوسعه مثبت پیشنهاد شده صوس پاصنام را نشان مشیدهشد کشه بشراسشاس آن ،مششارکت در
انجمنهای داوطلبانه را به صشکیل اعتماد متقابل بین افراد(اعتماد اجتمشاعی) و ششکلگیشری و پشذیرن
عملکرد موسسا و نهادها (اعتماد سازمانی) مرصب میسازد( .هاوسر .)02-0: 0105،در زیر به ششرح و
صوضی این ابعاد میپردازیم:
اعتماد اجتماعی :اعتماد اجتماعی شکلی از سرمایه اجتماعی است که جامعه آن را درگشذر زمشان،
به صدریج و از طریق صعامال افراد به فور فرد با فرد به دست آورده و آنگاه بشه نشوعی«خیشر عامشه»
صبدیل میشود که مبنای اعتماد سایر افراد جامعه ررار میگیرد.
اعتماد نهادی :اعتماد نهادی ،حالت انتزاعی اعتماد به نهادها و سازمانها اسشت .نهادهشا و سشازمان
هایی نظیر مدرسه ،ارصش ،دانشگاه ،دادگاه ،نیرویانتظامی و مانند آن .به طورکلی ،میزان اعتمشادی کشه
مردم به نهادهای گوناگون دارند ،در میان جوامش مت شاو اسشت و در طشی زمشان دسشتخشون صلییشر
میشود .همچنین نوعی از اعتماد به نهادها وجود دارد که اعتماد رویهای نامیده میشود.
عضویت انجمنی :به میزان مشارکت افراد در انجمنهای داوطلبانشه اششاره دارد .میشزان مششارکت
افراد در باشگاههای ورزشی ،انجام امور مرصب در سازمانهای مذهبی ،فرهنگی و موسسههای آموزششی
و همچنین فعالیت درگروههای فعا و ص ریحی همگی بیانگر میزان عضویت افراد در انجمنها میباششد
(هاوسر .)02-0: 0105 ،
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سرمایه اجتماعی کاری
باندورا ،)0114(03م هوم پانتنام 08در زمینه سرمایه اجتماعی را به سه حوزه اعتماد ،هنجار و شبکه-
های اجتماعی گسترن داد .در این چارچوب سرمایه اجتماعی یک سازمان شامل سه عنصری است کشه
با صعریف پانتنام همخوانی بسیاری دارد :کی یت رواب اجتماعی بشا همکاران(ششبکه اجتمشاعی)؛ میشزان
اعتماد نسبت به رهبریسازمانی(اعتماد به رهبری) و ارزنهایی که صعامال محی کار را پایه-ریزی
میکند(هنجارها) .این سه بعد ارائه شده صوس باندورا( )0114ارصبشاط نزدیکشی بشا طبقشههشای سشرمایه
اجتماعی ارائه شده صوس ناهاپیت و روسها  )0994( 05دارد.
چارچوب نظری پژوهش
مهمصرین عنصر سرمایه اجتماعی مدنی م هوم اعتماد میباشد که میصواند بشه ششکلهشای مختلشف
اعتماد اجتماعی ،اعتماد نهادی و ...باشد .به طورکلی ،همه ما ناگزیر از اعتماد هستیم .اعتماد به دیگران،
اعتماد به محی زندگی ،اعتماد به زمان و اعتماد به همه عرفههای زندگی اجتماعی .از اعتماد صعشاریف
متعدد و گاه مت اوصی ارائه شدهاست.
به طورکلی ،فاح نظران بسیاری در چند دهه اخیر به بحث جامعهشناختی درباره اعتماد ،الزامشا
و پیامدهای آن پرداختهاند که برخی از این آثار به زبانفارسی نیز صرجمه و منتشر شده کشه از آن جلشه
مششیصششوان از پاصنششام()0341؛ اینگلهششار ()0323؛ زصومپکششا()0348؛ کلمششن( ،)0322فیلششد()0344؛
گیدنز()0348؛ میزصا ()0992؛ افه()0345؛ و  ....نام برد.
به اعتقاد گیدنز( ،)0322اعتماد ابراز اطمینان نسبت به اشخاص یا نظامهای مجرد ،براسشاس نشوعی
جهش به ایمان است ،که معموال مشکل نشادانی یشا بشیاطالعشی را بشرطشرف مشیسشازد .بنشا بشه صعریشف
افه( )0345نیز ،اعتماد فرض شناختی است که کنشگران فردی یا گروهی در صعامل با دیگران بشه کشار
میبندند .این فرض شناختی ،با صرجیحا و صمایال رفتاری دیگران از لحاظ آمادگی آنها بشرای کمشک،
همکاری ،و پرهیز از ارداما خودخواهانه ،فرفتطلبانه و خصمانه ارصباط دارد.
مدل مفهومی پژوهش
در این بخش ،ابتدا شاخصهای مطرح شده در زمینه سرمایه اجتماعی در پژوهشهای پیشین مورد
بررسی ررار میگیرد و سپس شاخصهایی که در این پژوهش ،جهت سنجش سشرمایه اجتمشاعی مشورد
است اده ررار میگیرد ،شرح داده میشود.
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جدول -2شاخصهای مطرح شده در پژوهشهای پیشین جهت سنجش سرمایه اجتماعی
ردیف
0

منب

عنوان پژوهش

سیمدینس و «کی یت و شاخص های ارزیابی
سرمایه اجتماعی»
همکاران02

«شاخص های سرمایه
اجتماعی»

سا
پژوهش

ابعاد مطرح شده به عنوان سرمایه اجتماعی
(نحوه سنجش سرمایه اجتماعی)

0105

مشارکت مدنی در فرایندهای اجتماعی و همچنین صعامل
اجتماعی و شبکهها

این محققان ،دو نوع سرمایه اجتماعی را به شرح زیر مورد
بررسی رراردادند :سرمایه اجتماعی مدنی(عضویت انجمنی،
0105
اعتماد اجتماعی و اعتماد نهادی)وسرمایهاجتماعی
کاری(شبکه اجتماعی و رواب غیررسمی ،اعتماد به رهبری،
هنجارهایکاری)

0

هاوسر و
همکاران

0

ریقی02

مشارکت درانجمنهایی هدفمند و با اهداف خاص ،مشارکت
« اندازهگیری سرمایه اجتماعی:
0103
سیاسی و رواب دوستانه
آمار رسمی در ایتالیا»

3

ادواردز04

این محققان ،درپژوهشخود؛ شاخصهای سرمایه اجتماعی
در این کشور را به فور زیر مورد بررسی ررار دادند:
.0هنجارها (اعتماد /امانتداری ،حساثربخشی ،همکاری،
«اندازه گیری سرمایه اجتماعی
پذیرن صنوع).0اهداف مشترک(مشارکت اجتماعی،
0118
چارچوب و شاخص های
مشارکت مدنی ،حمایت انجمنی ،دوستی ،کارهای داوطلبانه
استرالیا»
در مشارکت ارتصادی .3صعامال شبکه.8اشتراک دانش
(مهار ها و اطالعا  ،معرفیها).5مذاکره.2اعما صحریم

8

اسپلبرگ09

«چارچوب سنجش سرمایه
اجتماعی در نیوزیلند»

این محققان ،چهار شاخص زیر را به عنوان ابعاد سرمایه
اجتماعی مد نظرررار دادند.0:رفتارها( مشارکت در سازمان-
های داوطلبانه ،مشارکت در شبکههای غیررسمی).0 ،نگرن-
 0110ها و ارزنها(باور نسبت به خود ،نگرن نسبت به دیگران-،
ارزنها و هنجارها).3گروههای جمعیتی (خانواده ،فرهنگ،
ارصباطا ) .8.سازمان ها (صعداد ،نوع ،اندازه عضویت ،ساختار،
لینک و شبکه ها) .

الزم به ذکر است که با صوجه به هدف پژوهش و اینکه سرمایه اجتماعی در حوزه محشی کشار رشرار
گاه سازندگی(سرمایه اجتماعی کاری) نیز باید مورد بررسی ررار میگرفت؛ لذا از ششاخصهشای مطشرح
شده در پژوهش هاوسر و همکاران( )0105جهت سنجش سرمایه اجتماعی در این پژوهش ،بهرهگرفتشه
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شد .به طورکلی ،فوکویاما )0112( 01مناب ایجادکننده سرمایه اجتماعی را اینگونشه مطشرح مشینمایشد:
« هنجارهایی که به لحاظ نهادی ساخته شدهاند و منتج از نهادهای رسشمی ماننشد دولشت و نظشامهشای
رانونی هستند» (موحد مجد .)00 :0390 ،سرمایه اجتماعی مدنی ارائه شده در این پشژوهش بشراسشاس
رویکرد ارائه شده صوس وندث ( )0113میباشد .وندث ( )0113در ایشن رویکشرد ،بشین نگشرن افشراد
نسبت به صعامال اجتماعی(اعتماد اجتماعی و نهادی) و اطالعا مربوط بشه پیشروی از ششبکهاجتمشاعی
کارکنان صمایز رائل میشود .این ابعاد ،صوالی صوسعه مثبت پیشنهاد شده صوس پاصنم را نششان مشیدهشد
که بر اساس آن ،مشارکت در انجمنهای داوطلبانه(عضویت انجمنی) را به صشکیل اعتمشاد متقابشل بشین
افراد (اعتماد اجتماعی) و شکلگیری و پذیرن عملکرد موسسا

و نهادهشا (اعتمشاد سشازمانی) مشرصب

میسازد(.هاوسر.)02-0: 0105،
با صوجه به مطال گ ته شده و هچنین شاخصهشای مطشرح ششده در جشداو بشاال ،مشد م هشومی
پژوهش در زمینه نقش سرمایه اجتماعی مدنی بر شکل گیری سرمایه اجتمااعی کاار نیاروی
انسانی به فور زیر طراحی و صدوین میگردد:

نمودار  -9مدل مفهومی پژوهش ،منبع( :نگارنده)9919 ،

با صوجه به مد م هومی صرسیم شده ،فرضیه پژوهش را می صوان به فور زیر مطرح نمود:
فرضیه پژوهش  :سرمایه اجتماعی مدنی بر شکلگیری سرمایه اجتماعی کار نیروی انسشانی نقشش
معناداری دارد.
روش تحقیق
این صحقیق براساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطالعا  ،صحقیقی صوفی ی -
همبستگی است .کاربردی به این جهت که دانش جدیدی را که کاربرد مشخصی درباره فرآورده یا
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فرآیندی که وارعیت دارد ،دنبا میکند .صوفی ی ا ز آن جهت که آنچه را که هست صوفیف و ص سیر
میکند و به شرای یا رواب موجود ،عقاید متداو  ،فرآیندهای جاری ،آثار مشهود یا روندهای در حا
گسترن صوجه دارد .همبستگی هم به آن جهت که رابطه بین متلیرها را بر اساس هدف صحقیق صحلیل
میکند چرا که رابطه همبستگی زمانی وجود دارد که صلییرا یک متلیر با صلییرا متلیر دیگر همراه
باشد .جامعه آماری این صحقیق ،پیمانکاران(به صعداد  834ن ر) بودند که جهت صعیین حدارل حجم
نمونه مورد نیاز از این جامعه ،از جدو مورگان است اده شد .حجم نمونه با است اده از جدو مورگان
 091در نظرگرفته شد ،که با صوجه به پیشبینیهای فور گرفته در مورد پرسشنامههای غیررابل
ربو  ،در مجموع  031پرسشنامه صوزی گردید که از این صعداد  002پرسشنامه به فور

رابلربو

برگشت داده شد .رون نمونهگیری در این صحقیق ،یک رون نمونهگیری غیراحتمالی از نوع نمونهگیری
در دستر س بود .همچنین رون گردآوری اطالعا در این پژوهش ،پرسشنامهای محقق ساخته بود که
جهت صدوین آن از گویههای است اده شده در پژوهش هاوسر ) 0105(00و آرمان( )0393در حوزه
سرمایه اجتماعی بهره گرفته شد.
روایی  :جهت سنجش روایی پرسشنامه پژوهش از نسبت روایی محتوایی الوشه(  )CVRاست اده
شد .جهت محاسبه این نسبت از نظرا

کارشناسان متخصص در زمینه محتوای آزمون مورد نظر

است اده شد و با صوضی اهداف آزمون برای آنها و ارائه صعاریف عملیاصی مربوط به محتوای سؤاال به
آنها ،از آنها خواسته شد صا هریک از سؤاال

را بر اساس طیف سه بخشی لیکر

«گویه ضروری

است»« ،گویه م ید است ولی ضروری نیست» و «گویه ضرورصی ندارد» طبقهبندیکنند .سپس براساس
فرمو زیر ،نسبت روایی محتوایی محاسبه گردید ،که حاکی از روایی مناس پرسشنامه پژوهش بود:
𝑁
𝑛𝑒 −
2
= 𝑅𝑉𝐶
𝑁
2

 :Nصعداد کل متخصصین
 : Neصعداد متخصصینی که گزینه ضروری را انتخاب کردهاند.
حدارل میزان  CVRرابل ربو براساس صعداد خبرگان
بر اساس صعداد متخصصینی ( 01ن ر) که سؤاال را مورد ارزیابی ررار دادند ،حدارل مقدار CVR
رابل ربو بر اساس جدو زیر بایستی حدارل  1/20باشد که در این پژوهش مقدار  CVRبرابر با
 1/24و حاکی از روایی مناس ابزار پژوهش بود.
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جدول -9حداقل مقدار  CVRقابل قبول بر اساس تعداد خبرگان
صعداد
خبرگان
5
2
2
4
9
01

مقدار cvr
1/99
1/99
1/99
1/25
1/24
1/20

صعداد خبرگان
00
00
03
08
05
01

مقدار cvr
1/59
1/52
1/58
1/50
1/89
1/80

صعداد خبرگان
05
31
35
81

پایایی :همچنین در این پژوهش برای صعیین پایایی پرسش نامه از محاسبه ضری

مقدار cvr
1/32
1/33
1/30
1/09

آل ای کرونباخ

است اده شده است .میزان آل ای کرونباخ به ص کیک متلیرهای پژوهش به شرح جدو زیر است که
حاکی از پایایی مناس ابزار پژوهش میباشد:
جدول -7آلفای کرونباخ پرسشنامه پژوهش به تفکیک هر متغیر
متلیرها
سرمایه اجتماعی
مدنی
سرمایه اجتماعی
کاری

مول ه

صعداد سوا

عضویت انجمنی
اعتماد اجتماعی
اعتماد نهادی
شبکه اجتماعی(رواب غیررسمی)
اعتماد به رهبری
هنجارهای کاری

 2سوا
 3سوا
 9سوا
 8سوا
 8سوا
 8سوا

آل ای
کرونباخ
1/25
1/22
1/20
1/23
1/21
1/24

آزمون کفایت نمونهگیری :الزم بهذکر است که ربل از صجزیه و صحلیل اطالعا و اجرای صحلیل
عاملی مرصبه او و دوم ،آزمون ک ایت نمونهگیری ضرور

دارد .براساس نتایج بدست آمده مقدار

آزمون  kmoبرای هر یک از متلیرهای سرمایه اجتماعی مدنی ،سرمایه اجتماعی کاری به صرصی

برابر

با )kmo>0/5( 1/408 ، 1/425میباشد و این حاکی از ک ایت نمونه گیری هر یک از متلیرهای
پژوهش جهت انجام صحلیل عاملی است.
روش تجزیه و تحلیل اطالعات
در این بخش ربل از صجزیه و صحلیل اطالعا  ،ابتدا خالفهای از آمشار صوفشی ی مربشوط بشه سشن و
صحصیال نمونه آماری به فور جدو و درفد فراوانی ارائه میگردد .بشر اسشاس جشدو ( )5وضشعیت
سنی پاسخ دهندگان به این فور است که به صرصی سنین بین  35صا  85سشا بشا  23درفشد (054
ن ر) بیشترین فروانی را به خود اختصاص دادهاند .کمترین طبقه سنی نیز با  2درفد مربشوط بشه طبقشه
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سنی کمتر از  05سا (00ن ر) است .از نظر وضعیت صحصیلی نیز ،طبقه فشوق لیسشانس و بشاالصر بشا 29
درفد از نمونه ( 051ن ر) بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است.
جدول -1توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان
سن پاسخگویان

فراوانی

درفد

صحصیال پاسخگویان

فراوانی

درفد

کمتر از  05سا

00

2

فوق لیسانس و باالصر

051

29

 05صا  35سا

01

9

لیسانس

22

30

 35صا  85سا

054

23

جم کل

002

011

 85سا به باال

02

00

داده های گمشده

1

1

جم کل

002

011

معادالتساختاری
در این صحقیق برای صجزیه و صحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از مد سازی معادال ساختاری
( )SEMبا است اده از نرم افزار  Lisrelاست اده شد .در این پژوهش نیز از رویکرد دو مرحلهای
معادال ساختاری است اده شده است.

گام اول :مدل اندازهگیری
مدل اندازهگیری سرمایه اجتماعی مدنی
همانگونه که در جدو شماره( )2مشاهده میشود نشانگرهای مربوط به سرمایه اجتماعی مشدنی از
نظر مقدار ( λبار های عاملی) دارای بار عاملی حدارل  1/50برای( )Intrust5صشا حشداکثر  1/20بشرای
سوا ( )sotrust1میباشد .در ضمن صمامی بارهای عاملی به دست آمده مقادیر نسبتاً مناسشبی بشرای
برآورد میباشد و همگی آنها معنادار میباششند(  .)P<0/01همچنشین نتشایج مشد در حالشت صخمشین
استاندارد حاکی از آن است که در میان ابعاد سه گانه سرمایه اجتمشاعی مشدنی ،بعشد اعتمشاد اجتمشاعی
نسبت به ابعاد دیگر سهم بیشتری را در صبیین متلیر سرمایه اجتماعی مدنی دارد .همچنین با صوجه بشه
ششششاخصهشششای بشششرازن بشششه دسشششت آمشششده  𝑥 2 /df=0/00؛  RMSEA=1/130؛ NFI= 1/95؛
 CFI = 1/99 ،NNFI= 1/99؛  GFI = 1/95و  AGFI = 1/93؛ مد انشدازهگیشری از بشرازن
خوبی برخودار بود.
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جدول -2بارهای عاملی استاندارد و مقدار معناداری حاصل از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول متغیر
سرمایه اجتماعی مدنی
ضریب مسیر

شاخص
اعتماد اجتماعی
)) Social trust
عضویت انجمنی
)Association
( memebership

اعتماد نهادی
))institution trust

./94
()9/14

./42
()9/03

./98
()4/01

گویه

ضریب مسیر

مقدار t

Sotrust1
Sotrust2
Sotrust3
Associa1
Associa3
Associa4
Associa5
Associa6
Intrust2
Intrust3
Intrust4

./20
./54
./21

2/00
2/30

./20
./20
./54
./53
./50
./59
./52
1/50

2/81
2/30
2/50
2/09
2/32
5/94

Intrust5

1/51

5/48

نمودار  -2مدل اندازهگیری سرمایه اجتماعی مدنی
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مدلاندازهگیریسرمایه اجتماعی کاری
همانگونه که در جدو شماره( )2مشاهده میشود نشانگرهای مربوط به سرمایه اجتمشاعیکشاری از
نظر مقدار ( λبار های عاملی) دارای بار عشاملی حشدارل ( 1/59بشرای سشوا  )Network3صشا حشداکثر
( 1/48برای سوا  )Letrust3هستند .در ضمن صمامی بارهای عاملی به دستآمده در مشد افشالحی
مقادیر نسبتاً مناسبی برای برآورد میباشد و همگی آنها معنشادار مشیباششند .همچنشین نتشایج مشد در
حالت صخمین استاندارد حاکی از آن است که در میان ابعاد سهگانه متلیر سرمایه اجتماعیکشاری ،بعشد
شبکههای غیررسمی و اجتماعی ،نسشبت بشه ابعشاد دیگشر سشهم بیششتری را در صبیشین متلیشر سشرمایه
اجتماعیکاری دارد .همچنین با صوجه به شاخصهشای بشرازن بشه دسشتآمشده  𝑥 2 /df=0/22؛ 1/121
=RMSEA؛ NFI= 1/92؛  CFI = 1/94،NNFI= 1/94؛  GFI = 1/98و  AGFI = 1/91؛
مد اندازهگیری از برازن خوبی برخودار بود.
جدول -4بارهای عاملی استاندارد و مقدار معناداری حاصل از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم متغیر
سرمایه اجتماعی کاری
شاخص

ضری مسیر شاخص

شبکههای اجتماعی
social
))networks

./92
()2/82

اعتماد به رهبری
leadership
))trust

./93
()2/82

هنجارهای کاری
)( work norms

./05
()3/05

گویه

ضری مسیر

مقدار t

Network1
Network2
Network3
Network4
Letrust1
Letrust2
Letrust3
Letrust4
Norm1
Norm2
Norm3

./29
1/20
./59
./25
./23
./25
./48
./41
./21
./21
./40

4/12
2/95
4/52
01/59
00/22
00/00
9/94
00/30

Norm4

./23

01/35
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نمودار  -9مدل اندازهگیری سرمایه اجتماعیکاری

گام دوم :مدل معادالت ساختاری و آزمون
برازش مدل مفهومی پژوهش :ربل از پاسخ به سواال پژوهش ،باید ابتشدا برازنشدگی کلشی مشد
آماری مورد بررسی ررار بگیرد ،به همین منظور ابتدا برازن مد را مشورد بررسشی رشرار مشیدهشیم .در
صحقیق حاضر GFI= 1/43 ،هست که نشاندهنده آن است که مد از برازن خوبی برخشوردار اسشت.
در این صحقیق ،RMR= 1/140 ،میباشد که نشاندهنده این است که مد به خوبی برازن شدهاست.
بدین صرصی مد فوق با صوجه به اینکه RMSEAبرابر با  1/125دارد از برازن نسبتا خوبی برخشوردار
است .با صوجه به شاخصهای ارائه شده میصوان گ ت که مد فشوق از بشرازن خشوبی برخشوردار اسشت.
جدو شماره ( ،)4نمایی از شاخصهای برازندگی مد ساختاری پژوهش را نشان می دهد.
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جدول -9شاخصهای برازندگی مدل ساختاری پژوهش
شاخص
) Chi-Square(x 2
Df
x 2 /df
RMSEA
NFI
NNFI
CFI
GFI
AGFI
ریشه میانگین مجذور باریماندههاRMR

حد مطلوب
کمتر از 3
کمتر از 1/0
مقادیر باالی 1/91
مقادیر باالی 1/91
مقادیر باالی 1/91
مقادیر باالی 1/41
مقادیر باالی 1/41
نزدیک به ف ر

مقدار گزارن شده
581/29
083
0/00
1/125
1/91
1/91
1/90
1/43
1/41
1/140

به منظور رد یا صائید فرضیه پژوهش ،از ضرای استاندارد و اعداد معناداری است اده ششده اسشت .در
نمودار زیر نمایی از ضرای استاندارد و معناداری هر یک از رواب فرضی پژوهش صرسیم شده است.

نمودار -7مدل فرضیه پژوهش در حالت استاندارد
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نمودار -1مدل فرضیات پژوهش در حالت معناداری
بر اساس مد ساختای صرسیم شده ،خالفه مد فرضیه پژوهش به فور زیر صرسیم میگردد:

911

فصلنامه مدیریت کسب و کار -شماره چهل و هفتم -پائیز 9911
الزم به ذکر است که اگر مقدار ردر مطلق آمارهصی کوچکتر از  0/92باششد ،فرضشیه فش ر را نتیجشه
میگیریم و در فورصی که مقدار ردر مطلق آماره صی بزرگتر از  0/92باشد فرضیه یک مورد صاییشد رشرار
میگیرد .به دلیل اینکه مقدار ردر مطلق آماره صی برابر با  3/92و بیشتر از  0/92میباشد ،پس فرضشیه
پژوهش صایید میشود .یعنی سرمایه اجتماعی مدنی بر شکل گیری سرمایه اجتمشاعیکشاری پیمانکشاران
صاثیر مثبت و معناداری دارد و مقدار این صاثیر برابر با  1/20و مستقیم میباشد.
بحث و نتیجهگیری
نتایج آزمون فرضیه پژوهش حاکی از این بود که سرمایه اجتماعی مدنی نقش معناداری بر سشرمایه
اجتماعی کاری کارکنان دارد .در صبیین این مطل میصوان اینطور بیشان کشرد کشه اعتمشاد اجتمشاعی و
نهادی باال در میان شهروندان یک کشور ،می صواند به حشوزه کشاری افشراد نیشز سشرایت کشرده و متقشابال
اعتماد کارکنان به رهبری و سایر همکاران را نیز افزایش دهد و موج گردد که در پروژههشای اجرایشی،
جو و فضای خوبی بین همکاران برررار شده وکی یت اعتماد متقابل با همکاران ،به حدی گشردد کشه بشه
راحتی در رابطه با مسائل و موضوعا مبهم مربوط به کار به صباد نظر بپردازنشد .در همشین راسشتا ،بشه
گ ته هاوسر ( )0105نیز؛ صعامل در شرکت ها به شد صحت صأثیر سرمایه های اجتماعی کارکنان است
و میصوان انتظار داشت سرمایه مدنی بیشتر ،زمینشه مسشاعدی را بشرای همکشاری بشا همکشاران و سشایر
مدیران در سازمان(یعنی سرمایه اجتماعی کاری) فشراهم مشیسشازد .در وارش مشیصشوان انتظشار داششت
کارکنانی که از سرمایه مدنی بیشتری برخوردار میباشند ،سرمایه اجتمشاعی بیششتری در محشل کشار از
خود بروز می دهند.
همچنین میصوان انتظار داشت که اعتماد اجتماعی ،عدم صمرکز در صصمیمگیشری را افشزایش داده و
در نتیجه صخصیص بهینه مناب و افزایش همکاری کارکنان با مدیران را رادر میسازد .الزم به ذکر است
که در خال پژوهش حاضر پیشنهاداصی به نظر پژوهشگر رسیدهاست که به بشرح ذیل ارائه میگردد:
با صوجه به نقش معنادار سرمایه اجتماعی مدنی بر سرمایه اجتماعیکاری ،پیشنهاد میگردد کشه در
گزینش کارکنان ،به سرمایه اجتماعی مدنی داوطلبان صوجهی ویشژه اعمشا گشردد .همچنشین پیششنهاد
میگردد که جهت شکلگیری سرمایه اجتماعیکاری ،مدیران صالن کنند کی یت اعتماد متقابشل میشان
همکاران را به حدی که به راحتی در رابطه با مسائل و موضوعا شخصی بتوانند فحبت کنند ،افزایش
دهند و از طرفی ،به طور منظم ،پیمانکاران و کارکنان را در سازمان دورهم گردآورده و اطالعا مهمشی
را در رابطه با پروژه در اختیار آنها ررار دهند صا بدین طریق اعتماد کارکنان به رهبری را افزایش دهند و
با افزایش این اعتماد ،نقش اثربخشی در افزایش سرمایه اجتماعیکاری کارکنشان ای شا کننشد .همچنشین
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پیشنهاد میشود که در پروژه های اجرایی ،با منارشا و اختالف نظرا بشه طشور هدفمنشد و منصش انه
برخورد شده و صالن شود که مدیران و کارکنان بر اساس مجموعهای از هنجارها و ارزنهای مششترک،
فعالیتهای روزانه خود را انجام دهند.
در پایان ،با صوجه به محدودیت در رونشناسی بخش کمی این پژوهش و است اده فرف از
دادههای کمی ،پیشنهاد میگردد که در آینده؛ پژوهشی مشابه ،با است اده از دادههای کی ی نظیر
مصاحبه فور پذیرد و به عنوان مکمل نتایج حافل از این صحقیق ،به بهبود اعتبار یافته ها کمک
نماید .همچنین به پژوهشگران پیشنهاد میگردد که صحقیقی با عنوان مشابه درسایر فنای و جوام
آماری انجام دهند صا عالوه برغلبه برمحدودیت صعمیمپذیری آن ،نتایج آن را با صحقیق حاضر مطابقت
دهند صا بینش دریقصری در زمینه نقش سرمایه اجتماعی مدنی بر شکلگیری سرمایه اجتماعیکاری
حافل شود.
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