
  

  

 
 
 

  پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی -فصلنامه علمی 

)36 یاپی(پ 1397تابستان ، چهارم، شماره نهم سال 
 

 یبرفرهنگ سازمان یاجتماع یهوسرما يمعنو یهسرما یرتأث یبررس

 دماوند واحد ین دانشگاه آزاداسالمکارکنا

  2هانیه فرهوديو  1دکتر پریناز بنی سی

  چکیده 

در دانشگاه آزاد  ی کارکنانرا بر فرهنگ سازمان یو اجتماع يمعنو هايهیحاضر تأثیر سرما پژوهش

را آن  يجامعه آمارمی باشد.  یشیمایپ-یفی. روش پژوهش توصدهدمورد بررسی قرار می واحد دماوند یاسالم

. بر اساس جدول مورگان دهندیم لینفر تشک 175به تعداد  دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوندکارکنان  هیکل

ابزار به کار گرفته شده در این پژوهش پرسشنامه می باشد که انتخاب شدند. به عنوان نمونه نفر  118تعداد 

براي سنجش فرهنگ سازمانی از  سوال، 19با  )2005(3زوهر براي سنجش سرمایه معنوي از پرسشنامه

با )2001(4كساوپرو  کوهنسوال،براي سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامه 60) با 1985پرسشنامه دنیسون(

و  79/0، سرمایه اجتماعی عدد 75/0آلفاي کرانباخ براي پرسشنامه سرمایه معنوي عدد. پرسش استفاده شد 23

آزمون به کار برده نشان از پایایی مناسب ابزار پژوهش دارد .که بدست آمد  78/0براي فرهنگ سازمانی عدد 

هاي معنوي و همچنین به منظور بررسی تأثیر  سرمایه. ي می باشدا تک نمونه tآزمون شده در این پژوهش 

که از استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان دادندSmartPLSاجتماعی بر فرهنگ سازمانی از نرم افزار 

 تیوضع ازی و همه ابعاد آن فرهنگ سازمانموجود  تیوضعدانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند، کارکنان  دگاهید

، انداز محوري و ارزش محوري چشمابعاد  هاي؛ در مورد سرمایه معنوي(بجز مولفه.بودبرخوردار  یمطلوب

ضعیت ودر  ي)مشارکت و همکار يهنجارهاسرمایه اجتماعی(بجز مولفه؛)و براي دگرخواهیو  نگري کل

بر فرهنگ  ها دهنده آن هاي تشکیل ی و مولفهاجتماعي معنو يها هیسرما. همچنین تأثیرداردمطلوب قرار 

  بود.  درصد معنادار شده 95در سطح اطمینان  واحددماوندی آزاداسالم دانشگاه ی درسازمان

 سرمایه معنوي، سرمایه اجتماعی، فرهنگ سازمانی:يدیکل واژگان

  

                                                   
  استادریار، گروه علوم تربیتی، واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی، رودهن، ایران   1
  ی، واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی، رودهن، ایران  گروه علوم تربیت دانش آموخته کارشناسی ارشد، 2

٣-Zohar 
٤-Cohen & Prusak 
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  مقدمه:

 
هـا و   ات در روزگار ما بیشتر از هر زمان دیگر در تاریخ زندگی بشـر اسـت. سـازمان   سرعت تغییر

جوامع بشري نه تنها براي سرآمد شدن بلکه براي بقاء نیز باید متناسب با تغییرات جهان حرکت کننـد.  

هـاي مشـابه خـود     ها و جوامعی که توان تغییر مناسب را نداشته باشند نسبت به سایر مجموعـه  سازمان

ادي تحـت تـأثیر نگـرش       روند. موفقیت و پیشرفت سازمان شوند یا از بین می عیف میض ها تا حـدود زـی

هـا   هاي سازمانی قرار دارد و نحوه مدیریت، توسعه و بکـارگیري ایـن سـرمایه    مدیران نسبت به سرمایه

  ها در عصر کنونی بر عهد دارد.   بدیلی را در حرکت رو به جلو سازمان نقش بی

ر     ح سرمایه سازمان یازآنجاناشی میضرورت طر شودکه یکسازمان براي کسبم وفقیـت عـالوه ـب

ه فضـاییداردکه درآن نیروهاوامکانـات     امکانات مادي مثل سرمایه هاي فیزیکی ونیروي کاربامهارت نیازـب

هاکه به دالیل مختلف ممکن است درسـازمان ایجادشـودو    افزایی داشته وتاحدامکان ازاصطکاك آن هم

شود،جلوگیري گردد.این فضادربین اعضاي یکسازمان وجـوددارد   در  دادنا مکانات واستعدادهامیباعث ه

. حال یاکارکردآن مثبت ودرجهـت تقویـت نیروهـاي سـازمان ویاکـارکردآن منفـی ودرجهـت تخریـب         

انـواع   توانـد  یبلکـه مـ   سـت ین يمـاد  هیسازمان تنهـا سـرما   کی هیسرمانیروهاو امکانات سازمان است.

 يمعنـو  هیرا شـامل شود.سـرما   يو نـوآور  يفکـر  ،يمعنـو  ،یاجتماع ،یانسان هیاز جمله سرما یمختلف

 نایـ . انـد  دانـش معـروف   هـاي  ییبعنوان دارا نیاست که همچن یناملموس يها ییمجموعه دارا ندهینما

 ايهـ  ییکاال و دارا يموجود ای زاتیآالت و تجه نیهمچون اموال، ماش یکیزیف هاي ییاز دارا ها ییدارا

 يدیـ بعنوان منبع کل اي ندهیاست و بطور فزا زیمتما ینگیو نقد ها گذاري هیهمچون مطالبات، سرما یمال

  ).291: 2006(سودرسانام و همکاران،  ابدی یم تیاهم شان یرقابت هاي يشرکت در استراتژ

ورد که توسـط افـراد مـ    یاجتماع يها به عنوان منابع موجود در شبکه تواند یم یاجتماع هیسرما

ـ   فـراد ا لهیبوسـ  يگذار هیبه عنوان سرما تواند یم نیو همچن ردیگ یاستفاده قرار م  يفـرد  نیدر روابـط ب

ـ در بازارها، مـورد نظـر قـرار گ    دیمف ط   ،یاجتمـاع  هی) بـاور دارد کـه: در سـرما   1990( 1. کلمـن ردی رواـب

رخالف سـرما    دیرا تول یارزش توانند یهستند و م ینیب شیقابل پ تیبا ظرف یروابط ،یاجتماع  هیکننـد. ـب

اسـت   يدار یمعنـ  یروابط اجتمـاع  جهینت اًمنحصر یاجتماع هیسازمان، سرما یسنت يها ییو دارا یانسان

). سـرمایه اجتمـاعی   4: 2005ثبـاتینی،  (کننـد  یمـ  يگـذار  هیآن سـرما  يکه افراد در طول زمان بـر رو 

رك هسـتند،یعنی همــه  هـاي مختلفـی اسـت کـه تمـامی آنهادردوعنصـر مشـت        دربرگیرنـده موجودیـت  

                                                   
١-Coleman 
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اي ازساخت اجتماعی رادرخوددارندوواکنش معینـی ازکنشـگران رادردرون ایـن ساختارتسـهیل      آنهاجنبه

رخالف اشـکال        .کننـد می سـرمایهاجتماعی هماننددیگراشـکال سـرمایه مولداست.سـرمایه اجتمـاعی ـب

  .دیگرسرمایه،درذات ساختارروابط میان کنشگران وجوددارد

در عملکردش به طور معنـاداري تحـت تـأثیر  فرهنـگ سـازمانی آن قـرار       موفقیت هر سازمانی 

هاي حیـاتی مـورد مطالعـه    هاي اخیر یکی از جنبهگیرد و بدین سبب است که مقولۀ فرهنگ در دههمی

  ).231: 1386مدیریت و سازمان به شمار آمده است (حیدري تفرشی، 

د کـه موفقیـت چشـمگیر سـازمان     اکنون همه پذیرفته موفـق، نـه در ابعـاد فیزیکـی و      هـاي اـن

هـا و باورهـاي   تکنولوژي آنها، بلکه در عوامل غیر ملموس قدرتمنـد در فرهنـگ سـازمانی آنهـا، ارزش    

تواند به عنوان یـک عامـل اولیـه در ایجـاد انگیـزش و      کارکنان نهفته است. فرهنگ سازمانی قوي می

هـاي اساسـی سـازمان بـا     قـوي، ارزش همکاري در کارکنان نقش ایفاد کنـد. در یـک فرهنـگ پویـا و     

-). بنابراین، نوع این سیستم اعتقادي می2005شوند (مبلی و همکاران یکدیگر به اشتراك گذاشته می

ه عنـوان         تواند اثر زیادي بر روي چگونگی رفتار اعضاي سازمان داشـته باشـد. بـا پـذیرش دانشـگاه ـب

یابیم که نوع فرهنگ سـازمانی کـه   معه در میها در خدمت جاسازمان، آن هم یکی از مهمترین سازمان

 زمـانی هاي کارکنان نظام آموزشی داشته باشد. تواند اثر زیادي در فعالیتگیرد، میدر دانشگاه شکل می

 باشـند،درعمل  نداشـته  کـافی  شـناخت  آن هـاي خودوابعادوشـاخص  سـازمانی  هاازفرهنـگ سـازمان  که

 عملکرد،مواجـــه وکـــاهش ســـازمانی انســـجام ســـازمانی،عدم فراوانی،هماننـــدتعارض بامشـــکالت

ــایی خواهندشد ــا ابعــادمختلف واســتعدادها وتوان ــه تبــع ایــن  .انســان موجــودي اســت ب هــاي متعدد،وب

ارمحیطی روي رفتـاروانگیزه     ل       ابعادمتعددومتنوع اسـت کـه آـث ی ومـادي وپیامـدهاي غیرقاـب هـاي رواـن

انـد.یک  بینـی کـرده  هاي خاص تاحدودیپیشطهارفتارانسانرادر محی پیشبینی دارد. باوجوداین،بعضی یافته

ـانگرادراك مشـترك اعضـاي      پارامترهاي اصلی دراین بین فرهنگ سازمانیاست. فرهنگ سـازمانی نمای

هـایی  ها،نمادها،مراسم واسـطوره دهد.درهرسازمان ارزشهاراتحت تأثیرقرارمی سازمانی است که رفتارآن

هـاي مشـترك معـین مـی کنندکـه کارمنـدان       .این ارزشکنندوجوددارندکه دائماً درطول زمان تغییرمی

  ). 52: 1385کنند و به آن پاسخ میدهند(رابینز، چگونه جهان خود را درك می

هـاي مختلـف درمحـیط    هـاوگروه هابراي آنکه به اهداف خودنایل شـوندمجبورندبابخش سازمان

-ن گفـت نـه سـازمان مـی    تـوا خودارتباط داشـته باشـندونیازهاي آنهاراتـأمین کنند؛بـدین ترتیـب مـی      

تواندبدون سازمان زندگی کنـد.ازنتایج ایـن رابطـۀالینفک ایـن     تواندخودراازمحیط جداکندونه محیط می

-است که هرتصمیمی که سازمان اتخاذ کند یابه هرعملی که مبادرت ورزد،به نحوي برمحیط تـأثیرمی 

-ن دهد، بر بقـاي آن اثـر مـی   واکنشی که محیط نسبت به اقدامات سازمان نشاگذارد؛ازطرف دیگر،هر 
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د،      بدیهی است که همۀ سازمان گذارد. البته ها روابطی این چنین پیوسـته و مسـتحکم بـا محـیط ندارـن

  هــر یــک برحســب نــوع هــدف، انــدازه، کــار و شغلشــان از میــزان خــاص ارتبــاط بــا محــیط    بلکــه

  ).1: 1383برخوردارند(الوانی و شیروانی، 

هـا و توسـعه و   جـویی و رقابـت بـین سـازمان     هانی شدن، برتريبا ورود به هزاره سوم و عصر ج

هـاي مـادي   هاي ملموس و سرمایهپیشرفت پایدار موجب شده است که اساس و مبناي رقابت از دارایی

راي   هاي غیر مادي تغییر کند. توانـایی و تـالش سـازمان   هاي ناملموس و سرمایهبه سمت دارایی هـا ـب

-هاي معنوي و اجتماعی مـی هاي غیر مادي از جمله سرمایهثیر  سرمایهبکارگیري، توسعه و افزایش تأ

تواند به شایستگی و مزیت رقابتی یک سـازمان تبـدیل و عامـل حیـاتی و منبـع برتـري در موفقیـت و        

ل افـراد پدیـدار مـی      بهبود کسب و کار سازمان شـود. سـرمایه   ها شود. سرمایه اجتماعی از روابـط متقاـب

ه عنـوان      اجتماعی منحصر به ف رد است، بدین علت که سرمایه اجتماعی بوسـیله روابـط اجتمـاعی و ـب

نتیجه روابط اجتماعی معنادار توسعه یافته است و افراد به اتفاق همدیگر براي ایجـاد آن در گـذر زمـان    

فهم و درك مفهوم سرمایه اجتمـاعی، سـنجش و تحلیـل     ). 2002کنند (استوربرگ، گذاري میسرمایه

هـا   ها و تمایزات رقابتی و نیز بهبود موضـع رقـابتی آن  ها به منظور تشریح و تبیین تفاوتانآن در سازم

مشـی و موضـوعات بوسـیله    هاي خطتر گزینهتر و عمومیتواند ما را در تحلیل گستردهمهم است و می

جوامـع   هـا و توانند به بهبود رفـاه و سـعادت افـراد، گـروه، سـازمان     شناسایی عواملی کمک کند که می

  ). 2001کمک نماید(اسپلربرگ، 

ت  به پرداختن امروزبشرهمواره دغدغه که ازآنجایی  اسـت؛بنابراین ) آن مختلـف  بااشـکال (معنوـی

 داراي وسـازمانی  رفتارانسانی هاوادبیات درمدل واردشدن براي پدیدارشناسی،معنویتو ازنظرساختارگرایی

 وتبیـین  بررسـی  سـمت  ومدیریت،به سازمان قاتجدیدتحقی خاطرپارادایم همین به. است بسیاري ارزش

(کاراکـاس،   اسـت  نمـوده  ثرازآن،حرکـت أمت یا و برآن موثر وعوامل سازمانی معنویت هايهوشاخص ابعاد

2010 .(  

هاي اجتماعی خودبنیانگـذاري  هاباآگاهی کامل نسبت به مسئولیت باوجودسرمایه معنوي سازمان

دکه نتیجه آن چیزي جزکامیابی،موفقیت وسودآوري دائمـی  گردنشده ورسالتی بزرگ براي خودقائل می

ـانهاحیات تـازه     .باشد نمی اي بسیاري ازمحققان معتقدندکه سرمایه معنوي به زندگی کـاري وفـردي انس

ودرنهایــت ایــن کـه وجودســرمایه معنــوي دریــک   .کــنبخشـیده ودوام و پایــداري آن راضــمانت مـی  

رد        تواندباعث بهم پیوستگی واتحاد سازمان،می  – افـرادآن سـازمان شـده و در یـک شـبکه گسـترده ـب

بردمنافع گروهی افرادآن سازمان راتأمین نمایدودرعین حال به سازمان کمـک کنـد بـه تعـالی وتوسـعه      

  .)3: 1389 ،پایداردست یابد(بدخشانی و پیروي
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هـاي  محقق سعی دارد در این تحقیق مشخص نماید کـه آیـا بکـارگیري و اسـتفاده از سـرمایه     

نوي و اجتماعی توانسته است بر فرهنگ سازمانی کارکنان دانشـگاه تـأثیري داشـته باشـد. وضـعیت      مع

، خـــودانگیختگی، ذهنــی  تغییرچــارچوب ، خودآگــاهی هــاي معنــوي را از ابعـــاد   موجــود ســرمایه  

، يأر اسـتقالل ، بنیادي سواالت طرح، دگرخواهی، فروتنی، نگري کل، محوري وارزش اندازمحوري چشم

ـالت  احساس، ها ازچالش ثبتم استفاده هـاي اجتمـاعی را از ابعـاد    و سـرمایه  هـا  ازتفـاوت  اسـتقبال و  رس

اري  اعتماد(اجتماعی، شخصی، نهادي) هنجارهاي مشارکت و همکـاري(کنش  ه) و تعامـل   هـاي ـی گراـن

اجتماعی (شبکه روابط) مورد بررسی قرار دهد. در نهایت اینکه وضعیت فرهنگ سازمانی کارکنـان را از  

از و رسـالت مـورد سـنجش و ارزیـابی قـرار دهـیم.         پـذیري  انطبـاق ، سازگاري، درکار درگیرشدنعاد اب

آن سـازمان اسـت و کارکنـان در     یانسـان  يرویهر سازمان، ن ییدارا نترییاتیو ح نیکه مهمتر ییآنجا

خت لـذا توجـه و شـنا    شـوند، یسازمان محسوب م شرفتیدر توسعه و پ یسازمانها به عنوان رکن اساس

اسـت.   رخـوردار ب يوافـر  تیـ از اهم یمهم سازمان ییدارا نیا هايو ضعف ازهاین هايتوانمند ها،یژگیو

ـ مز یو منبع اصل هیسرما نیو مهمتر دیعامل تول نتریبا ارزش یمنابع انسان کننـده   جـاد یو ا یرقـابت  تی

ستیابی بـه مزیـت رقـابتی    هاي د آیند، یکی از مؤثرترین راه اساسی هر سازمانی به شمار می هايتیقابل

و  یها است. آنچه که در راسـتاي توسـعه منـابع انسـان     ، کارآمدترکردن کارکنان سازمان در شرایط فعلی

 هـاي ه آمـوزش یدارد فقـط در سـا   تیـ اهم یانسـان  يرویموجود ن هايلیاز پتانس يحداکثر برداريبهره

در  فیضـع  يو کارکردهـا  هـا یناز مشـکالت و نابسـاما   ياریبلکـه بسـ   دآییبدست نم یو فن یتخصص

از  نیو مسـئول  رانی. مـد باشدیو مشکالت مربوط به آن م یاز عدم شناخت منابع انسان یها ناش سازمان

ـ نامهشناخته و با بر یخود را بخوب یسازمان هايهیو سرما هاییدارا ستباییم کسوی  ،یسـازمانده  ،يزری

. نـد ینما ،یسـازمان  هايخود به عنوان فرصت هاياز داشته يدر استفاده حداکثر یسع ينظارت و رهبر

در کـاهش و   یخود سـع  تیریموجود در موسسه تحت مدهاي دهاوتهدیبا شناخت ضعف گریاز طرف د

ـ کارکنان دانشگاه کمک نما نیو همچن رانیپژوهش به مد نیا جیاست نتا دیام. ندیحذف آنها نما تـا   دی

موجود در سازمان متبوع خود آشـنا   هايهاوقوت ضعف خود با یسازمان هايهیسرما شتریضمن شناخت ب

د.     هاييو ارتقا با کمک ابزارها و توانمند شرفتیپ يشوند و برا موجود حداکثر توان خـود را بکـار بندـن

سـازمان و   هـاي یـی دارا نیموجود سازمان به عنوان قدرتمندتر یو اجتماع يمعنو هايهیسرما ییشناسا

ر ارزش    یچگونگ ـ کارکنـان   هاوباورهـاي ارتبـاط آنهـا ـب ه عبـارت د   ای نقـش   یفرهنـگ سـازمان   گـر یـب

سازمان خواهد داشت. چه بسا حل شدن مشـکالت و   اندازهايبه اهداف و چشم دنیدر رس يریچشمگ

 زیـ جامعـه ن  یو فرهنگـ  یانسـان  ،یاز مشـکالت اجتمـاع   ياریبه حل بسـ  یدرون سازمان یفرهنگ موانع

ا تغ    و افراد جامعه روز بـه روز  دیکمک نما ـ توانمنـدتر و سـازگارتر ـب پـور و  نیـک  شـوند.  یطـ یمح راتیی
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ا عنـوان   ) در مطالعه1390همکاران ( ت محـیط کـاري و رفتارهـاي        «اي ـب بررسـی رابطـه بـین معنوـی

ه  » شهروندي سازمانی در کارکنان سازمان بنیاد شهید شهر کرمان نفـري از   190که بر روي یک نموـن

ین نتیجه رسیدند کـه بـین متغیرهـاي معنـادار کـار، همبسـتگی بـا        کارکنان این سازمان انجام شد به ا

هاي سازمان و رفتارهـاي شـهروندي سـازمانی رابطـه معنـادار وجـود دارد.       دیگران و همسویی با ارزش

ر   » تاثیر سرمایه اجتماعی بر فرهنگ سازمانی«) در پژوهشی با عنوان 1387پور (فیضی و گرامی کـه ـب

اعضاي هیأت علمی دانشگاه پیام نور انجام دادند به این نتیجـه رسـیدند    نفري از 146روي یک نمونه 

اثیر مسـتقیم بـر فرهنـگ         که  به جز هنجارهاي سازمانی، هیچ یـک از متغیرهـاي سـرمایه اجتمـاعی ـت

ژه هنجارهـاي مخصـوص ایـن دانشـگاه در      سازمانی دانشگاه ندارد. این رابطه نشان دهنـده اهمیـت وی  

ه       .ي هیات علمی استایجاد ارتباط بین اعضا نتیجه برجسته ایـن تحقیـق نقـش هنجارهـاي قـانونی ـب

عنوان یکی از متغیرهاي سرمایه اجتماعی در ایجاد ارتباط بین سرمایه اجتماعی و فرهنـگ سـازمانی، و   

  .بین فرهنگ سازمانی با سایر متغیرهاي سرمایه اجتماعی این دانشگاه است

  

  چارچوب تحقیق

  
  

 هدف تحقیق

  هدف اصلی

هاي معنوي و اجتماعی بر فرهنگ سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسـالمی  بررسی تأثیر  سرمایه
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  واحد دماوند

 سوال تحقیق

  سوال اصلی

  انی تأثیر  دارد؟  سازم فرهنگربی واجتماعي معنوهاي هیسرماآیا

  روش پژوهش

از آنجـایی  اسـت.   2،  و از نوع پیمایشـی 1یفیها توصپژوهش حاضر از لحاظ روش گردآوري داده

 و هـا  سـازمان ی انسـان  منـابع  بخـش  وکارشناسـان  رانیمـد  مورداسـتفاده تواند یم ازآن حاصل جینتاکه 

ـ نروتحقیردازایقرارگدانشگاه آزاد اسالمی واحـد دماونـد    ژهیبو مختلفي نهادها از نظـر هـدف   حاضـر  قی

  .شودیمحسوبمي کاربرد

  مونه گیريجامعه، نمونه و روش ن

لذا با اسـتفاده از   .175 به تعداددانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند جامعه آماري شامل کلیه کارکنان  

نفـري، تعـداد    175براي جامعـه   3روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي نسبی وهمچنین جدول مورگان

ي جامعه مـورد مطالعـه در   اي، واحدهاگیري طبقهدر روش نمونه نفر، به عنوان نمونه انتخاب شد. 130

هـا  ها درون گـروه شوند تا تغییرات آن بندي میتر هستند، گروههایی که از نظر صفت متغیر همگنطبقه

ه انتخـاب مـی    کمتر شود، سپس از هر یک از طبقه بنـدي  شـود. معمـوالً بـراي طبقـه     ها تعـدادي نموـن

ا صـفت متغیـر مـورد مطالعـه        شـود عنوان مالك در نظر گرفته مـی واحدهاي جامعه، متغیري به کـه ـب

ر جـدول        ). 1390همبستگی داشته باشد (سرمد و همکاران، براي تعیـین حجـم نمونـه نیـز از عـالوه ـب

  مورگان از فرمول کوکران براي جوامع محدود استفاده شد.

  واحد دماوند یکارکنان دانشگاه آزاد اسالم: طبقه بندي - 1جدول 

  نمونه تعداد  تعداد  طبقه  ردیف

  33  44  معاونت مالی  1

  30  41  معاونت پژوهشی و فناوري  2

  38  51  معاونت آموزشی  3

  29  39  معاونت آموزشی  4

  130  175  جمع

                                                   
١- Descriptive Researchs 
٢- Survey Research 

Morgan -3 
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نفـر در   38نفـر در معاونـت پژوهشـی و فنـاوري،      30نفر در معاونت مـالی،    33با توجه به طبقات، 

ت دانشـجویی فرهنگـی جهـت پاسـخگوی       29معاونت آموزشی و  ی بـه پرسشـنامه هـاي    نفـر در معاوـن

  شد.در نظر گرفته  پژوهش

  ابزارپژوهش

آوري گردیـده اسـت. در مرحلـه اول بـا     در تحقیق حاضر اطالعات مورد نیاز در دو مرحله جمـع 

ه ادبیـات     اي شامل کتابمراجعه به منابع کتابخانه ها، مجالت و مقاالت علمی معتبر، مطالـب مربـوط ـب

دوم در این تحقیق اطالعات به شیوه میدانی با استفاده از ابـزار   آوري شده است. در مرحلهتحقیق جمع

پرسشنامه جمع آوري شده است. پرسشنامه تحقیق از دو بخش تشکیل شـده اسـت. ابتـدا مشخصـات     

هاي مربوط به سازه هاي مربوط به ارزیابی عملکـرد بـر پایـه مـدل     ها و سپس پرسشعمومی آزمودنی

پرسشـنامه  از سـرمایه معنـوي    نـه یهـا در زم  گردآوري داده يپژوهش برا نیدر اباشد.تعالی سازمانی می

 یبسـته پاسـخ مـ    هیـ گو 19يپرسش نامـه دارا  نی. ا) استفاده کرده است2005(1استاندار پژوهش زوهر

)، 6تــا 1(ســواالت خودآگاهی؛شــده کــه شامل میتنظــ کــرتیل يپــنج درجــه ا اسیــباشــد کــه بــا مق

ــــــــا  9(ســـــــــواالت خودانگیختگی)، 8تـــــــــا  7(ســـــــــواالت  تغییرچارچوبذهنی )، 10ـت

)، 16(سـوال  دگرخواهی)، 15تا  13(سواالت کلنگري)،12تا  11(سواالت چشماندازمحوریوارزشمحوري

 نـه یهـا در زم  گـردآوري داده  جهتباشد. یم) 19(سوال طرحسئواالتبنیادي) و18تا  17فروتنی(سواالت 

پرسش نامه  نی. ااستفاده کرده است) 2001(2كساوپرو  کوهنپرسشنامه استاندارد از سرمایه اجتماعی 

ــباشــد کــه بــا مق یبســته پاســخ مــ هیــگو 23يدارا شــده کــه  میتنظــ کــرتیل يپــنج درجــه ا اسی

ــواالت ؛شامل ــا 1اعتماد(س ــواالت   14ت ــارکت و همکاري(س ــاي مش ــا  15)، هنجاره ــل 16ت ) و تعام

ـ یهـا در زم  گـردآوري داده  يبـرا  همچنینباشـد.  یمـ ) 23تا  17اجتماعی(سواالت  از  یفرهنگسـازمان  هن

 یبسـته پاسـخ مـ    هیـ گو 60يپرسش نامه دارا نی. ادیاستفاده گرد )1985(سونیدنپرسشنامه استاندارد 

سـواالت  ( یا درگیرشدن در کار مشارکت ؛شده که شامل میتنظ کرتیل يپنج درجه ا اسیباشد که با مق

) 45تــا  31ســواالت ( يرپــذیانعطــاف) 30تــا  16ســواالت ( ی یــا ســازگاريکپــارچگی،ثباتو)15تــا  1

 هیپرسشـنامه سـرما   ينباخ بـرا وکر يآلفا همچنین مقدار کلی باشد. یم ) 60تا  46سواالت (یتیومأمور

عـدد   یپرسشـنامه فرهنـگ سـازمان    براي  و79/0عدد  یاجتماع هیپرسشنامه سرما يبرا، 75/0 يمعنو

  .   یباشندمو حاکی از پایایی مناسب این پرسشنامه بدست آمد 78/0

 

                                                   
١-Zohar 
٢-Cohen & Prusak 
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  فته هایا

) مدل مفهومی پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد سازه ها براي سوال اصـلی  1شکل (

ین شـکل  ای نشـان مـی دهـد.   بر فرهنگ سازمان یو اجتماع يمعنو هاي هیسرماپژوهش مبنی بر تأثیر 

ون آزمـ  يو بـرا  باشـند  ی) و پنهـان مـ  یرهپنهان(دا یرهايمتغ ینکه روابط ب یبیضرا یااعداد و  خروجی،

ا توجـه بـه مـدل در      شـود  یگفته م یرمس یباصطالحاً ضرا یبضرا ین. به اشوند یاستفاده م ها یهفرض ـب

  .  را برآورد کرد یرمس یبضرا توان یم یبضرا ینحالت تخم

  
 : مدل مفهومی پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد سوال اصلی1شکل 

  پژوهش

ر فرهنـگ سـازمان    يمعنو هیسرمامیزان تأثیر  با توجه به ضریب استاندارد می توان گفت که  یـب

ر   T، معناداري این رابطه(آماره 2بوده، که با توجه به شکل  0,300واحددماوندی اسالم آزاد دانشگاه براـب

ر   اجتمـاعی  هیسرمادرصد نیز تایید شده است. این میزان تأثیر  در مورد  95)در سطح اطمینان  2,02 ـب

د ی اسالمآزاد دانشگاه یفرهنگ سازمان ه شـکل       0,555بـه میـزان   واحددماوـن ا توجـه ـب وده، کـه ـب ، 2ـب
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  درصد تایید شده است. 99) نیزدر سطح اطمینان 4,40برابر  Tمعناداري این رابطه(آماره 

مـدل   یـن . ادهد ی) نشان مt-value( یبضرا يپژوهش را در حالت معنادار يها مدل، 2شکل 

 یـن . بـر طبـق ا  کند ی، آزمون مt) را با استفاده از آماره ریمس یب(ضرا يمعادالت ساختار یدر واقع تمام

ـ  -96/1(  ي خارج بازه tي اگر مقدار آماره باشد، ی% معنادار م95 یناندر سطح اطم یرمس یبمدل ضر  ات

ـازه قـرار گ   یـن درون ا tي و اگر مقدار آماره یرد+) قرار گ96/1 معنـادار   یر،مسـ  یبضـر  یجـه در نت یـرد، ب

  .یستن

  
  پژوهش ها در مدل جهت سوال اصلی ب معناداري فرضیه: ضرای2شکل 

  

درصـد   95تمـامی ضـرایب مسـیر در سـطح اطمینـان       tبر طبق نتایج به دست آمده از آزمـون  

  اند. هاي خود سهم معناداري را ایفا کرده گیري سازه اند و در اندازه معنادار شده

مولفـه هـاي   تـأثیر  یر را مبنی بر معناداري مس 4حالت تخمین ضرایب استاندارد و شکل 3شکل

د ی آزاداسالم دانشگاه ی دربر فرهنگ سازمان یو اجتماع يمعنو يها هیسرماتشکیل دهنده   واحددماوـن

  نشان می دهد.
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مولفه هاي تشکیل دهنده تأثیر حالت تخمین ضرایب استاندارد مبنی بر  3شکل 

  یبر فرهنگ سازمان یو اجتماع يمعنو يها هیسرما

و ضـرایب اسـتاندارد مـی تـوان گفـت کـه بیشـترین میـزان تـأثیر  گـذاري            3ه شـکل  با توجـ 

االترین ضـریب مسـیر را       بر فرهنگ سازمان اجتماعی هیسرماابعاد ی؛ از جانب اعتماد بـوده اسـت زیـرا ـب

اري  ). بعد از اعتماد به ترتیب هنجارهاي مشارکت و همکاري (کنش0,442داشته است( ه)  هـاي ـی گراـن

ط)  یتعامـل اجتماع نهایت  ) و در0,306( ي، معنـو  هیسـرما ) بـوده اسـت. در مـورد    0,299((شـبکه رواـب

ــأثیر  گـــذاري ابعـــاد  ــزان ـت ــب بـــر فرهنـــگ ســـازمان يمعنـــو هیســـرما بیشـــترین مـی ی؛ از جاـن

) و پس از آن 0,544بوده است زیرا باالترین ضریب مسیر را داشته است( چشماندازمحوریوارزشمحوري

  ) بوده است.0,412(به میزان  خودآگاهیمولفه 
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 هیسرمامولفه هاي تشکیل دهندهتأثیر مبنی بر ضرایب معناداري پژوهش  4شکل 

  یبر فرهنگ سازمان یو اجتماع يمعنو يها

 يهـا  هیسـرما ، تـأثیر مولفـه هـاي تشـکیل دهنـده       tبر طبق نتایج به دسـت آمـده از آزمـون    

 کـل ، محـوري  وارزش نـدازمحوري ا چشـم ، خـودانگیختگی ، ذهنـی  تغییرچـارچوب ، خودآگاهیي(معنو

ی(اعتمــاد، اجتماع همچنــین ابعــاد ســرمایه و )بنیــادي ســئواالت طــرح، دگرخــواهی، فروتنــی، نگــري

ی آزاداسـالم  دانشـگاه  ی دربـر فرهنـگ سـازمان    هنجارهاي مشـارکت و همکـاري و تعامـل اجتمـاعی)    

هاي خود سـهم معنـاداري را    گیري سازه و در اندازه  درصد معنادار شده 95در سطح اطمینان واحددماوند

  اند.   ایفا کرده

 1نوع دیگر از روابط بـین متغیرهـاي پنهـان در مـدل معـادالت سـاختاري از نـوع اثـر مسـتقیم         

                                                   
١- Direct Effect 



 117دماوند  واحد یه آزاداسالمکارکنان دانشگا یبرفرهنگ سازمان یاجتماع یهوسرما يمعنو یهسرما یرتأث یبررس

   
هاي معادالت ساختاري است و رابطه جهـت   باشد. اثر مستقیم که در واقع یکی از اجزاء سازنده مدل می

مـورد   2وابط عمدتاً به وسیله آنالیز واریانس یـک طرفـه  دهد. این نوع ر را میان دو متغیر نشان می 1داري

گر تأثیر  خطی علی فـرض شـده یـک متغیـر بـر متغیـر       گیرد. این نوع اثر در واقع بیان ارزیابی قرار می

اي را میان یـک متغیـر وابسـته و متغیـر مسـتقل،       دیگر است. در درون یک مدل هر اثر مستقیم، رابطه

تواند متغیر مستقل باشـد   یک متغیر وابسته در یک اثر مستقیم دیگر میکند. اگرچه  مشخص و بیان می

ا چنـدین متغیـر     و برعکس. عالوه بر این در یک مدل رگرسیون چندگانه، یک متغیر وابسته می تواند ـب

تواند بـا   یک متغیر مستقل می 3وابسته مرتبط شود و همچنین در تحلیل واریانس چندگانه / چند متغیره

ـ   یسـوال اصـل   جـه یو نتوابسته مرتبط شود. نتایج اثرات مستقیم  چندین متغیر بـر تـأثیر     یپـژوهش مبن

و  4ی وهمچنـین ابعـاد ایـن دو متغیر(سـوال فرعـی      بر فرهنگ سازمان یو اجتماع يمعنو يها هیسرما

  نیز آورده شده است.2)در جدول 5

  پژوهش يها هیفرض جهیو نت tآماره  م،ی: اثرات مستق2جدول

  بحث ونتیجه گیري

                                                   
١- Directional 
٢- ANOVA 
٣- MANOVA 

  نتیجه  t  sigآماره   )βضریب مسیر(  سرمایه معنوي هايمولفه  

ی
مان

از
س

گ 
هن

فر
  

  موثر است >01/0 4,09** 0,412  خودآگاهی

  موثر است >05/0 2,51* 0,340  تغییر چارچوب ذهنی

  موثر است >01/0 2,59** 0,351  خودانگیختگی

  موثر است >01/0 4,95** 0,544  چشم انداز

  وثر استم >01/0 2,63** 0,360  کل نگري

  موثر است >05/0 2,10* 0,312  دگرخواهی

  موثر است >01/0 2,73** 0,361  فروتنی

  موثر است >01/0 2,46** 0,335  طرح چراهاي بنیادي

  نتیجه  t sigآماره   )βضریب مسیر(  هاي سرمایه اجتماعیمولفه

  موثر است >05/0 2,13* 0,422  اعتماد

  موثر است >05/0 2,05* 0,603  هنجارهاي مشارکت و همکاري

  موثر است >05/0 2,21* 0,299  تعامل اجتماعی

  درصد. 95درصد. * معناداري در سطح اطمینان  99** معناداري در سطح اطمینان 
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نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سرمایه اجتماعی و سـرمایه معنـوي بـر فرهنـگ سـازمانی تـأثیر       

؛ عربشـاهی کریـزي،   1392ته با یافته هاي محققان پیشین (سرگزي و محمدي آریا، دارد. نتایج این یاف

) مبنی بر تأثیر سرمایه اجتماعی بر فرهنگ سازمانی همخـوان اسـت.   2012؛ الینگر و همکاران، 1393

سرمایۀ اجتماعی با شبکۀ روابط سر و کار دارد، که ممکن است در راستاي رویۀ فرهنگی شـکل گرفتـه   

واقع، در جوامعی که به طور فزاینده در حال متنوع  شدن است، سرمایۀ اجتماعی، به خصـوص  باشد. در 

ر اسـاس    افراد را براي فراگرفتن فرهنگ هاي مختلف توانمند می سازد . اعضاي شبکه هاي ارتباطی ـب

ه        هنجارهاي مشترك با هم ارتباط برقرار می کنند که به آن ها اهـداف متعـالی مـی بخشـد. باورهـا ـب

ایی نقـش اساسـی در ایجـاد سـرمایۀ         شکل آرمان هاي راهبردي مشترك، تفسیرها و نظـام هـاي معـن

ا حـدودي   همچنـین  اجتماعی بازي می کنند. سرمایۀ اجتمـاعی   از امکـان دسـتیابی بـه نظـام     ناشـی  ـت

ـابع   را ، که به افراد امکان تبادل آرا و کسب تجربیات مشترك است باورهاي مشترك می دهد چنـین من

اطی منجر به دیدگاه مشترك، و مفروضات و انتظارات مشترك افراد می شود و عملکرد مشـترك را  ارتب

کند با توجه به این کـه در سـازمان هـا میـزان متفـاوتی از فرهنـگ، هنجارهـا و ارزش هـا          تسهیل می

ط  بسـیاري از   .نهادینه شده است، انسجام ضروري براي توسعۀ سرمایۀ اجتماعی، تقریباً وجـود دارد  رواـب

ل و یـا تجـانس      متقابلی که در سازمان ها ایجاد و توسعه یافته است به دلیل آن است که محبـت متقاـب

.همچنـین در  بین افراد و شبکه هاي اجتماعی در آن ها ایجاد و موجب رشد سرمایۀ اجتماعی می شود 

ــاي آن مانند؛      ــاخص ه ــوي وش ــرمایه معن ــدکه س ــخص ش ــق مش ــن تحقی ــایج ای ــرمانت ــا هیس  يه

 کـل ، محـوري  وارزش انـدازمحوري  چشـم ، خـودانگیختگی ، ذهنـی  تغییرچـارچوب ، خودآگاهیي(معنو

بر فرهنگ سازمانی تأثیر معنـاداردارد. ایـن یافتـه بـا      بنیادي سئواالت طرح، دگرخواهی، فروتنی، نگري

وجود سرمایه معنوي در سـازمان سـبب   ) همخوان است. 1391پور (صانعی و حسننتایج یافته پژوهش 

ه افراددرجهــت تلفیــق ویکپارچــه ســاختن کــار وزنــدگی معنویشــان،ممکن اســت تقریبابــه   کمــک بــ

ــذت بخـــش تر،متـــوازن  ــدگی کـــاري ایـــن افرادمعناوجهـــت ببخشـــدوکاري ـل صدهزارســـاعت زـن

درواقــع کارکنــانی کــه درکارشــان احســاس  .ترومعنادارترایجادکنــدوروح وروان آنــان را پــرورش دهــد

د، در محـیط کـار احسـاس           معناومفهوم عمیقی دارند، باور دا ا یکـدیگر پیونـد دارـن رندکـه انسـان هـا ـب

ـاور        همبستگی با دیگران دارند، ارزش ها و اهداف خود را همسو بـا ارزش هـاي سـازمان مـی بیننـد و ب

دارندکه سازمان نسبت به آن ها و مسائلشان مثل رفاه همه کارکنان سازمان توجـه ومالحظـه دارد،کـه    

بنـابراین   چنین کارکنانی در محیط کار ازخودرفتارهاي اخالقی نشان دهنـد. همین امر سبب می شود تا 

ط   و سرمایه معنوي اگر چه سرمایۀ اجتماعی  می توان گفت ناشی از روابط بین افراد است، اما ایـن رواـب

بر مبناي ارزش ها، باورها، هنجارها، اعتماد، ارتباط متقابل و سایر ویژگی هاي فرهنگ سـازمانی شـکل   
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د ابعـاد مختلـف     بر همین اساس پیشنهاد می شود مسئوالن رد.می گی دانشگاه آزاد اسالمی واحـد دماوـن

هاي فرهنگ سازمانی را از طرق مختلـف در بـین کارکنـان و    سرمایه معنوي، سرمایه اجتماعی و مولفه

  هاي الزم براي تقویت این ابعاد را فراهم نمایند.  سازمان خود تقویت نماید و زمینه
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