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 آماري افزار نرم كمك به مطالعه اين در ها داده .است هشد تأييد كرانباخ آلفاي ضريب
SPSS مانند ،آماري ةپيشرفت هاي روش از ها داده تحليل براي .اند هشد تحليل و پردازش 
 شده استفاده ،مسير تحليل و ،رگرسيوني تحليل ها، ميانگين ةمقايس همبستگي، ضريب
 با اجتماعي سرماية بين داري معني مثبت ةرابط كه داد نشان تحقيق كلي ةنتيج .است

 تغييرات درصد 22 كه داد نشان مطالعه اين همچنين ؛دارد وجود سازماني فرهنگ
 اعتماد شخصي، اعتماد نهادي، اعتماد مانند مستقلي هايرمتغي وسيلة به سازماني فرهنگ

 ةدهند تشكيل هاي شاخص كه ،اجتماعي تعامل و ،گرانه ياري هاي كنش اجتماعي،
 .است تبيين مورد ،ندا اجتماعي سرماية

 گرانه، ياري هاي كنش نهادي، اعتماد ،اجتماعي سرماية سازماني، فرهنگ :ها كليدواژه
  .گلستان استان

  مقدمه .1
 organizational( »سازماني فرهنگ« روي بر مجدد تحقيقات آغاز زمان بايد را ميالدي هشتاد دهة

culture( گوناگوني عوامل از سازماني فرهنگ روي بر بيشتر تحقيقات هب عالقه .آورد شمار به 
 آغاز زمان هشتاد دهة اوالً، :كرد اشاره موارد اين به توان مي ها آن ميان از كه است گرفته تئنش

 گونه اين كاركنان بين هماهنگي بحث لذا ،رود مي شمار به كارها و كسب و ها سازمان شدن جهاني
 عملكرد مختلف سطوح كه شد مشخص دهه اين در ثانياً، ؛بود زمان آن روز بحث ها سازمان
 عنوان به تواند مي سازماني فرهنگ ثالثاً، ؛دانست مرتبط سازمان فرهنگ نوع اب توان مي را سازمان
 تقليد قابل راحتي به ها فرهنگ از برخي زيرا ،كند عمل پايدار رقابتي هاي مزيت ايجاد براي منبعي
 ژاپن صنعتي و اقتصادي قدرت ظهور به توان مي ديگر داليل از همچنين، .نيستند رقبا توسط

 را آن عمدة داليل از يكي محققان كه كرد اشاره امريكا برابر در مهم و توجه قابل يرقيب همثاب به
  .) Jones, 2001: 3; Cameron & Quinn, 2006: 16( اند دانسته كشور دو بين فرهنگي هاي تفاوت
 ندارد؛ وجود نظري اتفاق سازماني فرهنگ مفهوم روي بر ،گوناگون علمي هاي هرشت بين در

 كه اند كرده تعبير مستحكم يزنجير را سازماني فرهنگ سازماني، ديدگاه از ،اين وجود با
  ).7 :1379 بيدختي، از نقل به ،چرمك و كورت( كند مي فراهم را سازمان پايداري موجبات
 مطلق شكست به منجر اگر ،افراد هاي ارزش و ،باورها سازماني، فرهنگ به يتوجه بي عموماً
 حركت روند در را اي عديده اشكاالت حداقل نشود، هاانداز چشم و اهداف به نرسيدن و سازمان
 اهداف رودررويي از ناشي ةايجادشد معضالت حل براي را زيادي انرژي و كند مي ايجاد سازمان
 فرهنگ آيد، برمي شواهد از كه گونه آن .دهد مي هدر سازمان رايج فرهنگ با شده بيني پيش
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 سازمان دگرگوني و پيشرفت روند تسريع در حال عين در كه است پيچيده اي پديده سازماني
 آن هاي شاخص و ابعاد و خود سازماني فرهنگ از ها سازمان كه زماني لذا ؛دارد بسزايي نقش

 انسجام عدم سازماني، تعارض همانند ،فراواني مشكالت با عمل در باشند، نداشته كافي شناخت
 مديران به سازماني فرهنگ شناسايي بنابراين، .شد خواهند مواجه ،عملكرد كاهش و ،سازماني
 استفاده آن توق نقاط از سازمان بر حاكم فضاي به نسبت كامل ديد و آگاهي با تا كند مي كمك
   .نمايند بيني پيش را الزم اقدامات و تدابير ضعف نقاط براي و نموده

 محيط با نشوند، دگرگون اگر ،گذشته شان تأسيس از طوالني نسبتاً يزمان كه يهاي سازمان
 ها آن فرهنگ و كنند مي رشد ها كژي با ،ندهند تغيير را خود فرهنگي مباني و نشوند، سازگار

 ةماي آنچه به سازمان صورت اين در ؛شود مي بدل لتحو و آموزش براي يجد مانعي به
 ةالزم كه ،را افراد پذيري تحول آورده موفقيت كه فرهنگي همان و چسبد مي بوده موفقيتش
 كه است اين ها سازمان نوع اين مشكل .كند مي مشكل دچار است، محيط تغييرات با سازگاري

   .بيابند عميق لتحو يك بايد بقا ةادام براي
 رفتارها نحوة بر سازماني فرهنگ تأثير بيانگر آيد، ميبر تحقيقات و ها يافته بررسي از آنچه
 ها ارزش و كليدي باورهاي ها آن در كه هايي سازمان اغلب اعضاي امروزه كه اي گونه به است؛

 در سازماني فرهنگ و هستند ها ارزش اين به متعهدتر اند، شده گسترده و حفظ مشتاقانه طور به
 و نقل و خدمت ترك است، بيشتر ها سازمان اين در رضايت همچنين .است تر قوي ها آن

 احسن نحو به را آن و دارند وافري ةعالق خود شغل به افراد و ،است كمتر ها آن در انتقاالت
 سازمان بيشتر بخشي اثر جهت در مثبت عاملي سازمان فرهنگ ،تحال اين در .دهند مي انجام

  ).33 :1383 ،مشبكي( بود خواهد
 آن ابعاد و اجتماعي سرماية تأثير شناخت هدف با مطالعه اين فوق، هاي واقعيت به توجه با

  .است گرفته انجام گلستان استان دولتي غير و دولتي عالي آموزش مراكز در سازماني فرهنگ بر
  

  لهئمس بيان .2
 ايـن  تبـع  بـه  و ،متعـدد  هـاي  توانـايي  و مختلـف  هـاي  شخصـيت  بـا  اسـت  موجـودي  انسان

   مـادي  و روانـي  هـاي  انگيزه و رفتار روي محيطي آثار كه است متنوع و متعدد هاي شخصيت
 در را انسـان  رفتـار  هـا  يافتـه  بعضـي  ،ايـن  وجـود  بـا  .دارد بينـي  پيش قابل غير پيامدهاي وي

 فرهنـگ  بـين  اين در اصلي پارامترهاي از يكي .اند كرده بيني پيش حدودي تا خاص هاي محيط
  .است سازماني
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 توجه مورد چندان ،مستقل طور به ،مديريت كالسيك تئوري در تنها نه سازماني فرهنگ
 نگاه از كه بوده واقعيتي نيز سازمان و افراد بر حاكم هاي ارزش به توجه بلكه ،گرفتهن قرار

 مطالعات ـ انساني روابط نهضت ةنظري ،مشخص طور به .است مانده پنهان انديشمندان
 در كار روابط بر حاكم هاي ارزش و فرهنگ ةمقول ـ رفتارگرا انديشمندان و هاتورن
 از يكي به سازماني فرهنگ نام هب اي مقوله تدريج به و ساخت مطرح تر پررنگ را سازمان
 انبوه .دش مبدل سازماني، رفتار خصوص به ،مديريت علم در توجه قابل و مهم مباحث
 نگرش ةنحو گرفت، انجام 1980ةده اوايل در كه ،سازماني فرهنگ به مربوط مطالعات

 به سازماني فرهنگ تحليل و تجزيه و داد تغيير سازمان به نسبت را مديران و پژوهان دانش
 شده ثباتا نكته اين« .شد مبدل سازماني فرهنگ زمينة در ها تخصص ترين مهم از يكي
 سساتؤم بلكه نشده منحصر دانشگاهي و علمي مراكز به تنها سازماني فرهنگ كه است

 »اند كرده عالقه ابراز آن بخشيدن غنا به نسبت نيز خدماتي و ،اداري توليدي، تجاري،
  ).62 ،37 ،36 :1383 كاظمي، پور(

 تحت را ها آن رفتار كه است سازماني اعضاي مشترك ادراك گرننمايا سازماني فرهنگ
 دائماً كه دارند وجود يهاي اسطوره و ،مراسم نمادها، ها، ارزش سازمان هر در .دهد مي قرار تأثير
 جهان چگونه كارمندان كه كنند مي معين مشترك هاي ارزش اين .كنند مي تغيير زمان طول در

 )Denison, 1997( دنيسون ).52 :1385 رابينز،( دهند مي پاسخ آن به و نندك مي درك را خود
 كه مفروضاتي و باورها ،اساسي هاي ارزش از است عبارت سازماني فرهنگ كه است معتقد

 و ،شود مي ناشي مشترك هاي ارزش اين از كه اي رفتاري هاي الگو ،دارند وجود سازمان در
   .اند سازمان اعضاي رفتار و ها ارزش و مفروضات بين پيوند مبين كه نمادهايي
 و ،اعتقادات باورها، سلسله يك وجود سازماني فرهنگ تعاريف ةهم مشترك وجه
 و باورها منظا سازماني فرهنگ رو اين از ؛است سازمان يك اعضاي بين مشترك هاي ارزش
 را سازمان آن افراد رفتار و آيد مي پديد سازمان يك در كه است مشتركي هاي ارزش
  .كند مي هدايت

 هاي گروه و ها بخش با مجبورند شوند لينا خود اهداف به كه آن براي ها سازمان
 ترتيب بدين ؛كنند تأمين را ها آن نيازهاي و باشند داشته ارتباط خود محيط در مختلف

 بدون تواند مي محيط نه و كند جدا محيط از را خود تواند مي سازمان نه گفت توان مي
 اتخاذ سازمان كه تصميمي هر كه است اين الينفك ةرابط اين نتايج از .كند زندگي سازمان

 هر ،ديگر طرف از ؛گذارد مي تأثير محيط بر نحوي به ورزد، مبادرت كه عملي هر به يا كند
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 البته .گذارد مي اثر آن بقاي رب دهد، نشان سازمان اقدامات به نسبت محيط كه واكنشي
 بلكه ،ندارند محيط با مستحكم و پيوسته چنين اين يروابط ها سازمان ةهم كه است بديهي

 محيط با ارتباط خاص ميزان از شغلشان و ،كار اندازه، هدف، نوع برحسب يك هر
   ).1 :1383 ،شيرواني و الواني( برخوردارند

 دليل به ،اجتماعي سرماية كه داشت اذعان بايد ،مطالعه اين موضوع و هدف به عنايت با
 از ،اجتماعي و انساني قلمرو در مطرح موضوعات از بسياري با دارد، كه محتوايي و ماهيت
 نوع در هرچند ،پيوند و ارتباط اين .يابد مي ارتباط ،اجتماعي هاي سازمان شناسي جامعه جمله
 تنوع و ،گستردگي پيچيدگي، موجب اما است، اجتماعي سرماية كاركردي اهميت بيانگر خود

 كردن اختيار بودن، وجهي چند در توان مي را آن برايند كه نحوي به ؛است شده نيز موضوعي
 مشاهده مربوطه عملياتي هاي شاخص و ،مفهومي تعاريف متعدد، تحليل واحدهاي و سطوح

   ).52 :1388 باشي، چاوش( كرد
 رابرت هاي ديدگاه بر تأكيد با و اجتماعي سرماية از نظران صاحب تعاريف به توجه با
 ارتباطي هاي شبكه و هنجارها، اعتماد، مثل مفاهيمي از اي مجموعه اجتماعي سرماية پاتنام،
 براي اي وسيله اجتماعي سرماية ،ديگر عبارت به .شود مي شامل را اجتماع يك افراد ميان

   .سازماني فرهنگ تقويت براي ابزاري و است سازماني ةتوسع به رسيدن
 :كه گويد پاسخ اساسي الؤس اين به تا است آن پي در تحقيق اين ،فوق مطالب به توجه با
 تغيير آيا ،ديگر عبارت به دارد؟ وجود اي رابطه سازماني فرهنگ و اجتماعي سرماية بين آيا

  كند؟ ايجاد تغيير سازماني فرهنگ در تواند مي آن ابعاد و اجتماعي سرماية
  

  تحقيق موضوع اهميت .3
 آن زواياي بررسي با كه است زياد حدي به سازمان اعضاي و كاركنان بر سازماني فرهنگ أثيرت

 احتمالي العمل عكس و برد پي سازمان اعضاي نگرش و ،رفتار احساسات، چگونگي به توان مي
 عملكرد مكمل بخش واقع در سازماني فرهنگ .كرد بيني پيش آتي اتفاقات درمورد را آنان

 سازمان يك اعضاي تك تك ميان در همدلي ايجاد سبب فرهنگ اين غناي .است سازمان
 سرماية با سازماني فرهنگ .دببينن صف يك در را خود تا كند مي كمك ها آن به و شود مي

 سرماية ةريذخ هرچه .پذيرند مي تأثير يكديگر از و داشته جدي تعامل آن ابعاد و اجتماعي
 و يياجرا ينهادها جاديا و مقررات و نيقوان نيتدو به ازين باشد، ترباال سازمان در اجتماعي

 ها دستورالعمل مانند يعوامل و ها شاخص قيطر از رانيمد رسد يم نظر به .ابدي يم كاهش ينظارت
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 ،ها تيشخص بيتخر و ترور ،يپراكن عهيشا ،يبازرس و ينظارت متعدد ينهادها ،ها نامه بخش و
 ،سازمان در يكار يها تهيكم و ها ميت شكست ،سازمان به كاركنان يياعتنا يب ،يادار تخلفات

 ةيروح فقدان ،اطالعات و دانش ميتسه و روز دانش يريادگي به كاركنان نداشتن ليتما
 زانيم توانند يم ... و يمرخص و بتيغ شيافزا ،رقبا به نسبت اي سازمان درون ييجو رقابت
 سازمان در عوامل نيا زانيم چه هر كه معنا نيبد دهند؛ صيتشخ سازمان در را اجتماعي سرماية

  .بود خواهد كمتر اجتماعي سرماية باشد، يشترب
  :است زير شرح به نآ مهم موارد از برخي كه دارد متعددي كاركردهاي يسازمان فرهنگ

 قوي يارتباط شغلي رضايت و ،رهبري اثربخشي ،شخصي اثربخشي و سازماني فرهنگ بين .1
 ).298 -  295 :1380 ،سرخابي دوزي يمني از نقل به ،بوگالرسكي و كيوانتس( است شده مشاهده

 سـازمان  داخل در ادغام و سازمان از خارج در سازگاري ايجاد موجبات سازماني فرهنگ .2
  ).436 -  438 :1385 ،ديگران و شرمرهورن( دكن مي فراهم را

 انطباق و سازي هماهنگ در گروه اعضاي به هويت، اين كه سازد مي گروهي يهويت فرهنگ .3
 ).108 :1383 كريمي، حاجي( كند مي كمك سازمان هاي هدف و ،ها مأموريت ها، سياست با خويش
 ).45 :1384 ،كينيكي و كريتنر( آورد مي فراهم را گروهي تعهد موجبات سازماني فرهنگ .4
 رفتارهـاي  تقويـت  جهت اجتماعي سرماية كنندة كنترل يك عنوان به سازماني فرهنگ .5

 ).Barbosa & Cardosa, 2007: 415-430( كند مي عمل غالب هاي ارزش و مشخص
  .)Fankvise, 2006: 79, 80( است اثرگذار سازماني تعامالت تمام بر سازماني فرهنگ .6
 سرماية نقش و ،سو يك از ،ييآكار بر آن تأثير و سازماني فرهنگ هاي كاركرد هب توجه با

 يپژوهشـ  انجام ضرورت ديگر، سوي از ،اثربخشي و سازماني فرهنگ ارتقاي در اجتماعي
   .شود مي آشكار سازماني فرهنگ بر اجتماعي سرماية تأثير شناخت جهت ميعل

  
  نظري مباني .4
 ،اول :شود متولد سازماني مدرن گرايي فرهنگ كه شد موجب 1979 سال در رويداد دو

 عنوان فكري ةحوز اين براي كه )University of Champain( چمپين دانشگاه در كنفرانسي
   »سازماني فرهنگ ةمطالع« ةمقال گريتپ آندره ،سال همان در ،دوم ؛گرفت قرار كنفرانس

)On Studying Organizational Culture( مخاطبان به را فرهنگي زبان آن با كه كرد چاپ را 
   ).230 :1387 ،پور گرامي و فيضي( كرد معرفي متعددي علمي

 در بارنارد چستر .گردد مي آغاز سازمان در رسمي غير هاي گروه با سازماني فرهنگ به توجه
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 يا سازمان يخ كوه ةپوشيد و پنهان بخش امروزه آنچه يا ،رسمي غير سازمان به خود هاي نوشته
 ؛است كرده اشاره رسمي سازمان كامياب عمل براي يضرورت عنوان به ،شود مي خوانده آن فرهنگ

 هاي كوشش .است انسان يك در شخصيت همانند سازمان يك در فرهنگ گفت توان مي رو اين از
 ميان در كه را اجتماعي نهادهاي و هنجارها از يهاي نظام همكارانش و مايو التون پژوهشي

  ).11 :1372 طوسي،( كرد آشكار گذارد مي اثر آنان رفتار بر و آيد مي پديد گوناگون هاي دسته
 مفروضات و ،ها ارزش مصنوعات، از اي مجموعه سازماني فرهنگ )kiton( كيتون نظر از
 :1387 ،پور گرامي و فيضي از نقل به كيتون،( آيد مي پديد سازمان اعضاي تعامل از كه است
 مشترك بنياني مفروضات الگوي« :است كرده تعريف گونه اين را فرهنگ )Shine( شاين ).231
 حل آن با را خود داخلي يكپارچگي و خارجي سازگاري لئمسا تا آموزند مي را آن گروه كه

 به بنابراين كنند، مي عمل خوب كافي ةانداز به باشند معتبر كه زماني تا مفروضات اين .كنند
 ل،ئمسا با رابطه در كردن احساس و كردن، فكر فهميدن، درست ةشيو عنوان به ،جديد اعضاي
 معتقد دنيسون ).231 :1387 ،پور گرامي و فيضي از نقل به ،12 :1383 شاين،( »شود مي آموخته
 اي رفتاري هاي الگو ،دارند وجود سازمان در كه مفروضاتي و باورها ،اساسي هاي ارزش كه است
 و مفروضات بين پيوند مبين كه نمادهايي و ،شود مي ناشي مشترك هاي ارزش اين از كه

 .)Denison, 1990: 46( شود مي ناميده سازماني فرهنگ اند سازمان اعضاي رفتار و ها ارزش
  :اند مشترك يكديگر با چيز سه در ها آن ةهم كه دهد مي نشان مهم هاي تعريف ةمقايس
 در مناسـب  رفتـار  مشـمول  را هـا  آن اشـخاص  كـه  يهـاي  ارزش قالب در را فرهنگ .1

  .كنند مي تعريف دانند مي ها سازمان
  .اند شده انتخاب بودنشان تأكيد مورد دليل به ها ارزش اين .2
 مبادلـه  هـا  آن طريق از معمول طور هب كه نمادين هاي محمل ديگر و ها داستان بر ها آن .3
   .كنند مي تأكيد شوند مي

 بـراي  مفيـدي  بسـيار  سرمشق تواند مي سازماني فرهنگ شناسي گونه كه اين به عنايت با
 طـور  بـه  قسـمت  ايـن  در ،باشـد  آن تكـوين  با مرتبط نظريات و سازماني فرهنگ شناسايي
  .پردازيم مي ،نظران صاحب ديدگاه از ،سازماني فرهنگ شناسي گونه به خالصه

  
  سازماني فرهنگ شناسي گونه .5

  كوئين و كامرون سازماني فرهنگ شناسي گونه )الف
 ايـن  .انـد  نهـاده  بنـا  رقـابتي  هـاي  ارزش چهارچوب مبناي بر را خود مدل كوئين و كامرون
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 زيـر  شـكل  در كـه  است دهكر معرفي و شناسايي را سازماني فرهنگ نوع چهار چهارچوب
  .اند شده منعكس

  پويايي و پذيري انعطاف
  باشگاهي  ادهوكراسي

  مراتبي سلسله  بازاري

  كنترل و ثبات
 رقابتي هاي ارزش چهارچوب .1 شكل
 Cameron & Quinn, 2006: 35 :منبع

 متمايز اي مجموعه نمايانگر يك هر كه گيرد مي شكل ربع چهار پيوستار دو اين تقاطع از
 براسـاس  ها سازمان كه را اي پايه هاي ارزش ها شاخص اين .است اثربخشي هاي شاخص از
  .كند مي تعريف گيرند مي قرار قضاوت مورد ها آن

 شناسي گونه اين كه دهد مي نشان كوئين و كامرون سازماني فرهنگ شناسي گونه ارزيابي
 نوع چهار ،ديگر عبارت به ؛است برخوردار الزم ظرافت از و بوده مختصر و زيبا شكلي داراي

 از غني معناي به اجتماعي سرماية كنندة  منعكس و بوده روشن مفهومي نظر از بحث مورد فرهنگ
 محيط به توجه جمله از ،برجسته نكات برخي گرچه ،محتوا جهت از اما .است شكلي نظر

 پوشش جهت از الزم اعتبار فاقد ولي دارد ،تغيير و پذيري انعطاف بر تأكيد و خارج و داخل
 در اين بنابر .است ،)1992( شاين ديدگاه براساس ،محوري هاي ارزش و اساسي مفروضات كامل

 ،متوسط محتوايي جهت از ولي عالي، شكلي لحاظ به كوئين و كامرون بندي طبقه سادگي، مقياس
  .شود مي ارزيابي
  
  )Charls Handy( هندي چارلز سازماني فرهنگ شناسي گونه )ب

 از اي خالقانه تشريح به ،يونان اساطير از استفاده با ،مديريت خدايان كتاب در ،هندي چارلز
 ها سازمان است معتقد او .است پرداخته ها آن تغيير چگونگي و سازماني موجود هاي فرهنگ

 يونان خداي چهار او .باشد ها آن مقاصد و شرايط با متناسب كه كنند انتخاب را سبكي بايد
 خـدايان  از يـك  هر و است هكرد انتخاب ها سازمان موجود هاي فرهنگ بندي دسته براي را

 داده عاريـت  سـازماني  فرهنگ يك و مديريت ةفلسف يا مكتب يك به را خود نام چهارگانه
 تصـويري  يا نماد همچنين و تر فني و تر ميرس نامي داراي هركدام مزبور هاي فرهنگ .است
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 بـراي  كه اند خاص كاربردهايي و معاني داراي يك هر يوناني خداي و ،تصوير نام، .اند ويژه
   ).37 :1384 هندي،( شوند مي تركيب يكديگر با معنا انتقال و مفهوم به دادن شكل

  
  )1990( دنيسون نظر از سازماني فرهنگ شناسي گونه )ج

 زيادي تحقيقات سازماني، اثربخشي و سازماني فرهنگ گيري اندازه و شناخت زمينة در نيز دنيسون
 اي گونه به فرهنگ و ،محيط استراتژي، بين مناسب ةرابط كه هرسيد نتيجه اين به وي .است داده انجام
 اين .)Denison, 1990: 48( دكر بررسي را سازماني فرهنگ نوع چهار آن پاية بر توان مي كه است
 تغيير بايد رقابتي محيط كه ميزاني )الف :دارد بستگي عامل دو به فرهنگ از گانه چهار بندي طبقه
 دنيسون .گردد معطوف خارجي يا داخلي عوامل به سازمان توجه كه ميزاني )ب ،بماند ثابت يا كند
  :پردازد مي سازماني فرهنگ نوع چهار معرفي به سازماني فرهنگ از خود شناسي گونه در

 است حاكم آن بر فرهنگي چنين كه سازماني ):mission culture( مأموريتي فرهنگ )يك
 سرعت به كه بيند مين خود در ميالزا ولي ،كند تأمين را خارجي محيط نيازهاي تا كوشد مي

 از است عبارت سازماني فرهنگ اين هاي مؤلفه ترين عمده .گردد تغييرات دستخوش
 شفاف مقاصد و فاهدا و ،محوري انداز چشم آرماني، و استراتژيك گيري جهت از برخورداري

)Farahi, 2005: 113(.  
 امور بر ،باشد حاكم آن بر فرهنگي چنين كه سازماني :بوروكراتيك ةروي تداوم فرهنگ )دو
 نوعي رفتاري نظر از و ،پندارد ثابت محيط در را خود كوشد مي ،كند مي تأكيد مشاركتي درون
 تداوم به ولي ندارند فعالي چندان مشاركت افراد سازماني چنين در .بگيرد پيش در رويه تداوم
 داده زيادي اهميت مساعي، اشتراك و همكاري و مرسوم، هاي سنت فرد، سازگاري رفتار، در
 .است زياد وري بهره داشتن و ،انسجام يكپارچگي، گرو در سازمان موفقيت همچنين ؛شود مي

 انسجام و ،هماهنگي ،توافق اساسي، هاي ارزش :از اند عبارت رويه تداوم فرهنگ هاي مؤلفه
)Denison, 2005: 56.(  

 و كارها در افراد دادن مشاركت و دادن دخالت بر فرهنگ اين اصلي كيدأت :مشاركتي فرهنگ )سه
 اين در سازمان هدف .است سازماني برون محيط ةشتابند تحول و تغيير حال در انتظارات به توجه
 دادن دخالت مشاركتي فرهنگ نظر از .است بازدهي افزايش و محيط به سريع گويي پاسخ حالت
 اي فزاينده نحو به و ستها آن در تعلق و مسئوليت حس ةآفرينند سازمان هاي فعاليت در كاركنان
 هاي لفهؤم .شود مي سازمان هاي مسئوليت پذيرش و ها هدف به نسبت افراد تعهد افرايش موجب
  ).ibid: 57( ها قابليت ةتوسع و محوري تيم سازي قدرتمند :از ندا عبارت مشاركتي فرهنگ ةكنند تبيين
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 پذيري انعطاف بر كه است اين فرهنگ نوع اين هاي ويژگي از :پذيري انطباق فرهنگ )چهار
 مشتريان نيازهاي تا كوشد مي و ،دارد توجه خارجي محيط به استراتژيك نظر از ،كند مي كيدأت

 تقويت يا گيرند مي قرار ييدأت مورد باورهايي و هنجارها ،فرهنگ نوع اين در .شود تأمين
 اساس آن بر و نمود تفسير و شناسايي را محيط در موجود عالئم ها آن اب بتوان كه شوند مي

 جديد هاي طرح مقابل در پذير انطباق فرهنگ داراي هاي سازمان .داد نشان مناسب واكنش
 كار يك انجام براي و نموده ساختار تجديد سرعت به قادرند و دهند مي نشان واكنش سرعت به

 پذيري انطباق فرهنگ اصلي هاي مؤلفه .گيرند پيش در جديد رفتارهاي مجموعه جديد
  ).Farahi, 2005: 112( سازماني يادگيري مشتري، بر تمركز تحول، و تغيير ايجاد :از اند عبارت

 قابل و هساد شناسي گونه اين كه دهد مي نشان دنيسون سازماني فرهنگ شناسي گونه ارزيابي
 به كه ،فرهنگ نوع چهار شناسي گونه اين در .كند مي كسب بااليي امتياز حيث اين از و است فهم
 طريق از ،گويه 60 قالب در و مؤلفه 12 طريق از است، فرهنگي ويژگي دسته چهار ايشان ةعقيد

 سهولت موجب ويژگي اين كه گيرد مي قرار گيري اندازه و سنجش مورد خاص ةنام پرسش
 توجه شناسي، گونه اين مثبت وجوه ديگر از .شود مي سازماني فرهنگ هاي مؤلفه و ابعاد تشخيص

 و ،تغيير ثبات، بر تأكيد همچنين و سازمان بيرون و درون محيط استراتژيك تأكيدات به
   .است پذيري انعطاف
  

  پيشين تحقيقات بر مروري .6
 در اجتمـاعي  سـرماية  تـأثير  يعنـي  تحقيـق  اين اصلي موضوع دربارة كشور از خارج و داخل در

  :شود مي ارائه زير شرح به كه آمده پديد آثاري و شده انجام تحقيقاتي سازماني فرهنگ
 ايجاد اي فزاينده ترديدهاي گيرنده ياد هاي سازمان هدف اعتبار به نسبت ،1990 دهة اواخر در
 ها سازمان ولي است، شده كمتر ها سازمان در ها نظريه و فنون اين از استفاده كه آن وجود با .شد
 نظر به كه ،جديد روند .»هستند ها آن دارايي ترين بزرگ افراد« كه ببالند خود به توانند مي هنوز
 ويژه به و افراد، دربارة سرمايه مفهوم از استفاده باشد، جالب كار و كسب رهبران براي رسد مي

 .است كرده جلب خود به را ها سازمان عالي مديران توجه كه است ،اجتماعي ةسرماي ةانديش
 سرماية به رويكرد شرايط سازمان ةمحدود در اجتماعي مباحث وجود از مساعدي ةزمين چنين

 در آن از استفاده و اجتماعي سرماية بررسي و كرده فراهم مديريت و سازمان در را اجتماعي
 مطالعات در اجتماعي سرماية اهميت .است يافته افزايش سرعت به نيز سازماني مطالعات
 تحقيقات در توجه مورد هاي حوزه از بسياري در آفرينان نقش نسبي موقعيت تبيين و ها سازمان
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 ،تحقيقات انجام تاريخ اساس بر ،تحقيق تجربي ةپيشين قسمت اين در .است شده تأييد سازمان
  :گيرد مي قرار بررسي و نقد مورد

 سرماية« عنوان با خود تحقيق در ،)Nahapit & Ghoshal, 1998: 197( گوشال و ناهاپيت
 شناختي و ،اي رابطه ساختاري، بعد سه با را مدلي ،»سازماني مزيت و فكري، ةسرماي ،اجتماعي

 و ،فكري ةسرماي آمدن پديد ،اجتماعي سرماية ابعاد بين و كردند معرفي اجتماعي سرماية براي
 Leana & Van( برن ون و لينا .نمودند برقرار نظري ارتباط سازمان اجرايي سطح عملكرد

Buren, 1999: 538-544(، ضمن ،»كاركنان عملكرد و اجتماعي سرماية« عنوان با پژوهشي در 
 و منافع سازماني، اجتماعي سرماية بر ها نقش و هنجارها تاثير روابط، بر مؤثر هاي شيوه تشريح
 ,Rob & Zemesky( زمسكي و راب .دهند مي توضيح را اجتماعي سرماية ةبالقو هاي هزينه

 اعتقاد »انگيزش تشد و مشاركتي، فرهنگ ،اجتماعي سرماية« عنوان با تحقيقي در )237 :2000
 تشد و گذشته در )گرانه ياري هاي كنش( ديگران همكاري ميزان به همكاري مطلوبيت دارند

 پويايي فرايند )اجتماعي سرماية( كار نيروي همكاري نتيجه در ؛است وابسته مشاركت انگيزش
 استورك و لسر .كند مي عمل كننده كنترل متغير عنوان به انگيزش تشد آن در كه كند مي دنبال را
)Lesser & stork, 2001(، هاي گروه ،»سازماني عملكرد و اي حرفه هاي گروه« نام به پژوهشي در 

 & Seibert( كرايمر و سيبرت .اند كرده تلقي اجتماعي سرماية ةتوسع موتور عنوان به را اي حرفه

Kraimer, 2001: 56( شغلي موفقيت با را اجتماعي سرماية از هايي تئوري كه مدل، يك در 
 .است تأثيرگذار شغلي موفقيت روي بر اجتماعي شبكة كه كردند بيان كرد، مي سازي يكپارچه

 سرماية كه رسيدند نتيجه اين به خود تحقيق در )Adler & Kown, 2003: 165( كوان و آدلر
 راستاي در را كاركنان عملكرد تواند مي كند، مي توليد كه اي اجتماعي روابط طريق از اجتماعي،
 شغلي، موفقيت روي تواند مي اجتماعي سرماية همچنين .كند تسهيل سازماني اهداف به دستيابي
 هاي كنش( گروهي كارهاي تقويت ذهني، ةسرماي ايجاد كاري، و توليدي هاي روش ابداع
 بين روابط تقويت كارآفريني، فرايند تسهيل نااميدي، و كار از انصراف كاهش ،)گرانه ياري

 ,.Dijk et al( همكاران و ديك .باشد گذار تأثير جمعي عملكرد تسهيل و ،)اجتماعي تعامل( گروهي

 ةسرماي و ،اتحاد هاي توانمندي سازماني، فرهنگ« عنوان با تحقيقي در ،)415-30 :2002
 حفظ و ايجاد شركتي هر كه اي اجتماعي سرماية ميزان كه رسيدند نتيجه اين به ،»اجتماعي

 اين كه دارد بستگي شركت در يكپارچگي هاي توانمندي به ها شركت منابع از استفاده و كند مي
 به ديجك( است وابسته ،سازماني فرهنگ خصوص به دروني، يها يويژگ به خود نوبة به نيز امر
 فرهنگ بر اجتماعي سرماية تأثير زمينة در فيضي ).225 :1387 ،پور گرامي و فيضي از نقل
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 كه است داده انجام نور پيام دانشگاه در ،پيمايشي روش از استفاده با ،تجربي تحقيقي سازماني
 ارتباطات خود كار محيط در معموالً دانشگاه علمي هيئت اعضاي دهد مي نشان آن نتايج

 ةهزين است، كم دانشگاه به نسبت آنان خاطر تعلق احساس ،)اجتماعي تعامل( دارند محدودي
 در مشاركت براي چنداني ةانگيز معموالً و ،دانند مي زياد را خود ةرفت تازدس هاي فرصت
  ).246 -  244 :1387 ،پور گرامي و فيضي( ندارند دانشگاه هاي فعاليت
ـ  زمان اساس بر ،توان مي موضوع، ةدربار تحقيق تجربي و نظري ةپيشين به عنايت با  ةارائ
  :كرد ترسيم را زير جدول ،ها آن

  1 جدول

ف
ردي

  

  نتيجه  مقاله /تحقيق عنوان  محقق  سال

 و ناهاپيت  1998  1
 گوشال

 ةسرماي ،اجتماعي سرماية
 سازمانيمزيتوفكري،

 ةسرماي با اجتماعي ةسرماي بين ةرابط
  سازمان اجراييسطح عملكرد و فكري

 عملكرد و اجتماعي سرماية  برن ون و لينا  1999  2
  كاركنان

 اجتماعي سرماية بين ةرابط تبيين
 روابط، بر مؤثر هاي شيوه با سازماني

  سازمان درها نقش و هنجارها

 و راب  2000  3
  زمسكي

 فرهنگ ،اجتماعي سرماية
  انگيزش تشد و مشاركتي،

 با اجتماعي ةسرماي بين ةرابط تبيين
  سازمان در انگيزش شدت

 و سيبرت  2001  4
 كرايمر

 سرماية سازي يكپارچه هاي تئوري
 شغليموفقيتبااجتماعي

 با اجتماعي هاي شبكه تأثير تبيين
  سازماندر شغلي موفقيت

 و لسر  2001  5
 استورك

 عملكرد و اي حرفه هاي گروه
 سازماني

 و اي حرفه هاي گروه بين ةرابط تبيين
  سازمانياجتماعي ةسرماي

 و كوهن  2001  6
  پروساك

 ةتوسع و اجتماعي ةسرماي
  سازماني

 هاي مؤلفه بر اجتماعي ةسرماي تأثير
 همكاري، تعهد، :مانند سازماني ةتوسع

  ايثار واستمرار وفاداري،

 عملكرد و اجتماعي ةسرماي  كوان و آدلر  2003  7
  كاركنان

 با اجتماعي سرماية بين ةرابط تبيين
 از سازماني اهداف به دستيابي سهولت
 ثيرأت نيز و ،اجتماعي روابط توليد طريق

 شغلي، موفقيت بر اجتماعي سرماية
 ايجاد كاري، و توليدي هاي روش ابداع
 گروهي، كارهاي تقويت ذهني، ةسرماي
 نااميدي، كاهش كار، از انصراف كاهش
 روابط تقويت كارآفريني، فرايند تسهيل
  جمعي عملكرد تسهيل و گروهي بين
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ف
ردي

  

  نتيجه  مقاله /تحقيق عنوان  محقق  سال

 و ديك  2003  8
  همكاران

 هاي توانمندي سازمان، فرهنگ
  اجتماعي ةسرماي و اتحاد

 با سازماني فرهنگ بين ةرابط تبيين
  اجتماعي ةسرماي

 فيضي  1387  9
  پور گرامي

 بر اجتماعي ةسرماي تأثير
  ايران در سازماني فرهنگ

   اجتماعي ةسرماي بين ةرابط تبيين
 قشر ميان در سازماني فرهنگ با

   هاي دانشگاه دانشگاهيان
  ايران نور پيام

  حاضر تحقيق هاي يافته :منبع
  

  تحقيق نظري مدل .7
 و ها ديدگاه در ها آن از يك هر كه داد نشان نظران صاحب نظري هاي ديدگاه بر مروري
 رسمي روابط ةشبك اعتماد، مانند اجتماعي سرماية مهم ابعاد از يكي بر نوعي به خود نظريات

 عنوان به ،كاركنان ميان در همكاري و مشاركت نهايت در و ،اجتماعي تعامل رسمي، غير و
 مباني عنوان به فوق هاي ديدگاه ،ساسا اين بر .اند نموده اشاره ،سازماني هاي كنش گر تسهيل
 اجتماعي سرماية ،فوق نظري مباني بر تكيه با .گيرند مي قرار توجه مورد حاضر تحقيق نظري

 منابعي و ها ويژگي شامل اجتماعي سرماية :نمود تعريف گونه اين توان مي تحقيق اين در را
 هاي كنش( همكاري و مشاركت هنجارهاي ،)نهادي و ،شخصي اجتماعي،( اعتماد مانند
 آن تغييرات كه است سازمان يك در )روابط هاي شبكه ( اجتماعي تعامل و ،)گرانه ياري

 اعضاي )سازماني فرهنگ( مشترك رفتار عملي الگوهاي و ،ها ارزش باورها، در تغيير موجب
 اين در .گردد مي سازماني اهداف تحقق سهولت موجب خود ويژگي اين و شود مي سازمان
 دنيسون مدل سازماني، فرهنگ شناخت مختلف هاي مدل مطالعة و بررسي از پس ،پژوهش

 با پروساك و كوهن تعريف ،شده ارائه تعاريف به توجه با .شد انتخاب نظري مدل عنوان به
 سرماية )2001( پروساك و كوهن كه چنان .دارد بيشتري سازگاري تحقيق اين نظري مدل

 ،)اجتماعي و نهادي، شخصي،( اعتماد ـ افراد ميان فعال روابط كه دانند مي عاملي را اجتماعي
 به را انساني اجتماعات و ها شبكه اعضاي كه ـ مشترك رفتارهاي و ها ارزش متقابل، شناخت

 كانوني عنوان به اجتماعي ةسرماي به آنان .سازد مي پذير امكان را همكاري و دهد مي پيوند هم
  .نگرند مي سازماني ةتوسع و حفظ براي
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  تحقيق مفهومي مدل .2 شكل

 بـا  سـازماني  فرهنـگ  شود، مي مالحظه كه همچنان گرفته، صورت سازي مفهوم به توجه با
 ةسرماي تأثير تحت مفهومي ةساز اين .گيرد مي قرار سنجش مورد معرف دوازده و مؤلفه چهار

  .است شده تشكيل خود خاص هاي معرف و مؤلفه پنج از خود كه دارد قرار اجتماعي
  

  تحقيق شناسي روش . 8
 آماري ةنمون بررسي با كه ،است پيمايشي تحقيقات نوع از پژوهش اين :تحقيق روش )الف
 به عنايت با .است آماري جمعيت به تحقيق هاي يافته و نتايج تعميم دنبال هب جمعيت از گويا
 تواند مي ها سازمان از وسيعي ةعرص در اجتماعي سرماية از سازماني فرهنگ پذيري تأثير كه اين

 سطح در واقعيت ةمشاهد به كه كند مي ايجاب شناختي روش منطق لذا باشد، داشته وجود
 اين .باشند داشته ييآكار تجربي هاي تعميم سطح در حداقل نتايج تا شود گمارده همت وسيعي
 به مراجعه با خرد سطح در واقعيت ةمشاهد بنابراين ،است حصول قابل پيمايشي روش در منطق

  .پذيرد مي صورت ،سازمان هاي عرصه كنشگران عنوان به ،عالي آموزش مراكز در شاغل نيروهاي
 ةكلي پژوهش اين آماري معيتج :گيري نمونه روش و جامعه، حجم آماري، جمعيت )ب
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 گلستان استان دولتي غير و دولتي آموزشي مراكز ميعل هيئت اعضاي و ،آموزشي اداري، كاركنان
 شد برآورد نفر 360 نمونه حجم و نفر 2350 جمعيت حجم .است بوده 88 -  89 تحصيلي سال در
 حجم ،ها نامه پرسش احتمالي نواقص ةدغدغ وجود و اطمينان ضريب افزايش براي ،نهايت در ،كه

 460 ناقص، هاي نامه پرسش حذف و ها داده آوري جمع از پس ؛يافت افزايش نفر 500 به نمونه
 ةشيو از پژوهش اين در ها نمونه انتخاب براي .گرفت قرار تحليل و پردازش مورد نامه پرسش
 جدول .است شده استفاده )stratified random sampeling( متناسب اي طبقه تصادفي گيري نمونه
  .دهد مي نشان را تحقيق آماري ةنمون و جمعيت يعزتو زير

  تحقيق آماري ةنمون و آماري جمعيت توزيع .2 جدول
  )1387 گلستان، استان آماري سالنامة( دانشگاه نوع تفكيك به 

  آماري ةنمون  آماري جمعيت  شغل نوع  دانشگاه نوع  رديف

  دولتي  1

  130 714 علميتئهي
  84 462 آموزشي

  90 494 داريا
  304 1670 جمع

  دولتي  غير  2

  60 331 علميتئهي
  50 276 آموزشي

  46 253 داريا
  156 860 جمع

  460  2530  كل جمع

 89 -  90 تحصـيلي  سال اول نيمسال پژوهش اين زماني ةمحدود :پژوهش ةمحدود )ج
   .است گلستان استان سطح در دولتي غير و دولتي هاي دانشگاه مطالعه اين مكاني ةمحدود و

 كه اين به توجه با :)analysis of level( تحليل سطح و )unit of analysis( تحليل واحد )د
 هيئت اعضاي ميان در سازماني فرهنگ رد اجتماعي ةسرماي تأثير بررسي حاضر، تحقيق موضوع
 ،تحليل واحد است، گلستان استان در دولتي غير و دولتي هاي دانشگاه اداري و ،آموزشي علمي،

   .است خُرد تحليل سطح و گو پاسخ فرد تحقيق، اين در
 اسـتفاده  ميداني و اسنادي روش دو از ها داده آوري جمع در :ها داده آوري جمع ابزار )ـه
   .است شده
 دنيسون ةنام پرسش از ،تحقيق مفهومي مدل به توجه با ،سازماني فرهنگ سنجش منظور به
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 طيف قالب در ،اي گزينه پنج صورت به كه ،بود سؤال 60 شامل نامه پرسش .است شده استفاده
 گيري اندازه آموزشي مراكز در سازماني فرهنگ چهارگانة ابعاد آن كمك به و تنظيم ،ليكرت
   .شد استفاده ساخته محقق ةنام پرسش از اجتماعي سرماية سنجش براي .گرديد

 انجـام  در ،آن مقـدار  كـه  شد بررسي كرانباخ آلفاي ضريب طريق زا تحقيق ابزار پايايي
   .آمد دست هب 834/0اجتماعي سرماية و 88/0 سازماني فرهنگ براي تحقيق، دادن
 هـاي  سـازمان  در آن ابعاد و سازماني فرهنگ موجود وضعيت .1 :تحقيق هاي لاؤس )ز

  است؟ چگونه گلستان استان آموزشي
 گلسـتان  استان آموزشي هاي سازمان در آن ابعاد و اجتماعي ةسرماي موجود وضعيت .2

  است؟ چگونه
  دارد؟ وجود رابطه سازماني فرهنگ با اجتماعي ةسرماي بين آيا .3
  دارد؟ وجود رابطه سازماني فرهنگ با ...) و ،علمي ةرتب تحصيالت،( اي زمينه متغيرهاي بين آيا .4
  

  متغيرها عملياتي تعريف .9
  )سازماني فرهنگ( وابسته متغير 1.9
 دنيسون .دارد بيشتري سازگاري گويد مي دنيسون آنچه با سازماني فرهنگ مفهوم ،مطالعه اين در

 هاي الگو دارند، وجود سازمان در كه مفروضاتي و باورها ،اساسي هاي ارزش كه است معتقد
 مفروضات بين پيوند مبين كه نمادهايي و ،دنشو مي ناشي مشترك هاي ارزش اين از كه اي رفتاري

 وي .)Denison, 2005: 46( شود مي ناميده سازماني فرهنگ اند سازمان اعضاي رفتار و ها ارزش و
  :شمرد ميبر گونه اين را فرهنگي هاي ويژگي خود مدل در

  ؛كار در شدن درگير .1
  ؛)يكپارچگي و ثبات( سازگاري .2
  ؛پذيري انطباق .3
 .رسالت يا مأموريت .4
 :شود مي گيري اندازه زير هاي شاخص با ها ويژگي اين از يك هر
  :است گيري اندازه شاخص سه شامل ويژگي اين :ركا در شدن درگير )الف

 توانايي و ،ابتكار اختيار، كارشان كردن اداره براي افراد ،)empowerment( توانمندسازي - 
 .كند مي ايجاد سازمان در ليتئومس و مالكيت حس نوعي امر اين .دارند
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 مشترك اهداف جهت در گروهي كار به سازمان در ،)team orientation( سازي تيم - 
 خود كار محل در كنند مي احساس ،مديران مانند ،كاركنان كه طوري به ؛شود مي داده ارزش
  .كنند مي تكيه ها گروه به كارها انجام براي ها سازمان اين .هستند گو پاسخ
 ماندن باقي و نيازها تأمين منظور به سازمان ،)capability development( ها قابليت ةتوسع - 
  .پردازد مي كاركنان هاي مهارت ةتوسع به مستمر طور به رقابت ةصحن در

   :شود مي بررسي شاخص سه با ويژگي اين :)يگيكپارچ و ثبات( سازگاري )ب
 و هويت كه هايي ارزش دسته يك در سازمان اعضاي ،)core values( بنيادين هاي ارزش - 

  .اند شريك دهد مي تشكيل را ها آن انتظارات
 توافق اين .برسند توافق به مهم اختالف در قادرند سازمان اعضاي ،)agreement( توافق - 
  .ديگر سطوح در توافق ايجاد توانايي هم و است زيرين سطح در توافق شامل هم

 كاركردهاي با سازماني واحدهاي ،)coordination & integration( پيوستگي و هماهنگي - 
 مرزهاي .كنند كار هم با خوب خيلي مشترك اهداف به رسيدن براي توانند مي متفاوت
  .شود نمي ريخته هم به كردن كار گونه اين با سازماني
  :شود مي بررسي شاخص سه با ويژگي اين :پذيري انطباق )ج
 تغيير نيازهاي تأمين براي هايي راه است قادر سازمان ،)creating change( تغيير ايجاد - 
 از و ،دهد پاسخ جاري هاي محرك به بشناسد، را مؤسسه محيط تواند مي نيز ؛كند ايجاد

 .جويد پيشي آينده تغييرات
 پاسخ ها آن به ،كند مي درك را مشتريان سازمان ،)customer focus( گرايي مشتري - 
 نشان را اي درجه گرايي مشتري واقع در .آيد برمي آينده تأمين درصدد پيشاپيش و ،دهد مي
  .شود مي هدايت مشتريان مندي رضايت جهت در ها سازمان كه دهد مي

 گيرد مي اندازه را اي محيطي عالئم ميزان ،)organizational learning( سازماني يادگيري - 
 درك خالقيت، تشويق براي را هايي فرصت و كنند مي تفسير و ،ترجمه دريافت، ها سازمان كه

  .كنند مي ايجاد ها توانايي توسعة و دانش،
  :شود مي بررسي شاخص سه با ويژگي اين :رسالت )د
 استراتژيك هاي گرايش ،)strategic direction & intent( استراتژيك جهت و گرايش - 
 بخش آن در را خودش تواند مي شخص هر و دنده مي نشان را سازماني اهداف جهت روشن

  .دهد مشاركت )صنعت(
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 ديد افق و مأموريت استراتژي با اهداف ،)goals & objectives( مقاصد و اهداف - 
  .كنند مي مشخص را افراد كار سوي و سمت و دنياب مي پيوند سازمان
 هاي ارزش و دارد آينده وضعيت از مشترك ديدگاه يك سازمان ،)vision( انداز چشم - 
 زمان همين در و ساخته همراه خود با را انساني نيروي ةانديش و تفكر كند، مي ابراز را بنيادي
  .كند مي مشخص نيز را جهت

  
  )اجتماعي سرماية( مستقل متغير 2.9
 اجتماعي،( اعتماد مانند منابعي و ها ويژگي شامل اجتماعي سرماية مفهوم ،مطالعه اين در

 اجتماعي تعامل و ،)گرانه ياري هاي كنش( همكاري و مشاركت هنجارهاي ،)نهادي و ،شخصي
 و ،ها ارزش باورها، در تغيير موجب آن تغييرات كه است سازمان يك در )روابط هاي شبكه(

 ويژگي اين كه شود مي سازمان يك اعضاي )سازماني فرهنگ( مشترك رفتار عملي الگوهاي
  .گردد مي سازماني اهداف تحقق سهولت موجب خود

  
  تحقيق هاي يافته .10
  توصيفي هاي يافته )الف

 دانشگاه نوع برحسب نمونه گويان پاسخ فراواني توزيع .3 جدول

  نسبي فراواني مطلقفراواني دانشگاهنوع رديف
  1/66 304 دولتي 1
  9/33 156 دولتيغير 2

  100 460 جمع

 به دولتي عالي آموزش مراكز در مطالعه مورد ةنمون اكثريت كه دهد مي نشان فوق نتايج
  .دارند اشتغال كار

  شغل نوع حسب بر نمونه گويان پاسخ فراواني توزيع .4 جدول

  نسبي فراواني مطلقفراواني شغل رديف
  6/29 136 اداري 1
  1/29 134 آموزشي 2
  3/41 190 علميهيئت 3

  100 460 جمع
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  .اند داده اختصاص خود به را فراواني بيشترين علمي هيئت اعضاي كه دهد مي نشان فوق نتايج
  علمي رتبة حسب بر نمونه گويان پاسخ فراواني توزيع .5 جدول

  نسبي فراواني  مطلق فراواني  جنسيت  رديف
  1/2  4  آموزشيار مربي  1
  8/55  106  مربي  2
  3/36  69  استاديار  3
  2/3  6  دانشيار  4
  6/2  5  استاد  5

  100  190  جمع

 اختصـاص  خـود  به را نمونه حجم فراواني بيشترين مربيان كه دهد مي نشان فوق نتايج
  .است يافته اختصاص اساتيد به نيز فراواني كمترين و داده

  كار سابقة حسب بر نمونه گويان پاسخ فراواني توزيع .6 جدول

  تجمعي فراواني  نسبي فراواني  مطلق فراواني  سال رحسبب كار ةسابق  رديف

1  5 - 0  147  0/32  2/32  

2  10 - 6  74  1/16  0/48  

3  15 - 11  79  2/17  2/65  

4  20 - 16  82  8/17  0/83  

5  25 - 21  33  2/7  2/90  

6  30 - 26  45  8/9  100  

    100  460  جمع

  سال 08/12  ميانگين

 بيشترين دارند، قرار سال 0 -  5 گروه در كه افرادي دهد مي نشان فوق هاي درصد ةمقايس
 خـود  بـه  را نمونـه  حجـم  تعـداد  كمتـرين  دارند، قرار سال 25 -  21 گروه در كه افرادي و

  .است سال 08/12 با برابر مطالعه مورد ةنمون خدمتي سنوات ميانگين .اند داده اختصاص
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  اجتماعي سرماية اصلي ابعاد حسب بر پاسخگويان فراواني توزيع .7 جدول

 ةنمون تعداد  شاخص
  معتبر

  )خالص درصد( نسبي توزيع
  5 از ميانگين

 زياد خيلي زياد كم كم خيلي هيچ

  06/3  8/2  4/37  3/21  6/34  9/3  460  اجتماعي اعتماد

  69/3  1/9  8/44  3/31  3/11  460 5/3  شخصي اعتماد

  14/3  7/3  0/23  0/48  0/18  460 2/7  نهادي اعتماد

  94/3  1/46  5/31  3/16  8/4  460 3/1  اجتماعي تعامل
 هاي كنش
 گرانه ياري

460 2/2  8/2  4/10  7/18  9/65  24/4  

 .است اجتماعي سرماية دهندة تشكيل ابعاد نسبي توزيع دةنده نشان فوق جدول هاي داده
 بعد مطالعه، اين در اجتماعي سرماية دهندة تشكيل شاخص 5 بين از فوق هاي داده اساس بر

 ،است داده اختصاص خود به را مقدار بيشترين ،5 از 24/4 ميانگين با ،گرانه ياري هاي كنش
 اختصاص خود به را مقدار كمترين ،5 از 06/3 ميانگين با ،اجتماعي اعتماد شاخص كه حالي در
  .است داده

  سازماني فرهنگ اصلي ابعاد برحسب پاسخگويان فراواني توزيع .8 جدول

  معتبر ةنمون تعداد  شاخص
  )خالص درصد( نسبي توزيع

  ميانگين
 زياد خيلي زياد كم كم خيلي هيچ

  98/2  5/3  1/26  1/39  0/27  3/4  460  كار در شدن درگير

  96/2  3/1  7/10  4/42  2/35  460 4/10  سازگاري

  97/2  9/0  4/12  0/47  3/33  460 5/6  پذيري انطباق

  01/3  3/3  1/21  3/43  3/26  460 1/6  رسالت

 سـازماني  فرهنـگ  دهنـدة  تشكيل اصلي ابعاد نسبي توزيع دهندة نشان فوق جدول هاي داده
 مطالعـه،  اين در سازماني فرهنگ دهندة تشكيل شاخص 4 بين از فوق، هاي داده اساس بر .است
 ،5 از 96/2 ميـانگين  بـا  سازگاري، شاخص و مقدار بيشترين ،5 از 01/3 ميانگين با رسالت، بعد

  .است داده اختصاص خود به را مقدار كمترين
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  سازماني فرهنگ و اجتماعي سرماية مفاهيم آماري هاي شاخص .9 جدول

  مفهوم
  دولتي غير دانشگاه  دولتي دانشگاه  كل

  ميانگين
 معيار خطاي

  ميانگين
 انحراف
  معيار

  ميانگين
 معيار خطاي

  ميانگين
 انحراف
  معيار

  ميانگين
 معيار خطاي

  ميانگين
 انحراف
  معيار

 سرماية
  اجتماعي

64/3  011/0  495/0  70/3  013/0  477/0  50/3  020/0  511/0  

 فرهنگ
  سازماني

98/2  012/0  535/0  97/2  015/0  534/0  00/3  210/0  538/0  

 با ،دولتي هاي دانشگاه در اجتماعي سرماية ميانگين كه دهد مي نشان فوق نتايج مقايسة
 وضعيت اين .است بيشتر دولتي غير هاي دانشگاه در اجتماعي سرماية ميانگين از ،70/3 ميانگين
 ميانگين كه طوري به ؛دهد مي نشان را متفاوتي وضعيت گروه دو در سازماني فرهنگ درمورد
  .دارد بهتري نسبتاً شرايط دولتي هاي دانشگاه با مقايسه در دولتي غير هاي دانشگاه سازماني فرهنگ

  
  ينتبيي هاي يافته )ب
 آلفاي سطح در داري معني مثبت ةرابط كه دهد مي نشان تحقيق هاي فرضيه آزمون ةنتيج
 ؛دارد وجود ،اجتماعي سرماية و سازماني فرهنگ يعني ،تحقيق اصلي مفهوم دو بين هزارم يك
 آنان سازماني فرهنگ يابد، افزايش افراد اجتماعي سرماية چه هر ،گفت توان مي كه معني بدين
 با اجتماعي سرماية بين ارتباط بر مبني ،تحقيق اصلي ةفرضي بنابراين .يابد مي افزايش نيز

 ويز و واالس مطالعات نتايج با مطالعه اين نتايج .گيرد مي قرار تأييد مورد ،سازماني فرهنگ
)Wallace & Weese, 1995: 182-193( دارد همخواني.  

 هزارم يك آلفاي سطح در داري معني مثبت ةرابط كه است شده مشخص نتايج، به توجه با
 ،»نهادي اعتماد« بين اين در ؛دارد وجود اجتماعي سرماية ةگان پنج ابعاد با سازماني فرهنگ بين
  .است داشته سازماني فرهنگ با را همبستگي بيشترين ،401/0 همبستگي ضريب با

 دار معني ةرابط سازماني فرهنگ و تحصيالت سطح بين فقط كه شد مشخص همچنين
 سازماني فرهنگ و اي زمينه متغيرهاي ساير بين و دارد وجود درصد 5 آلفاي سطح در منفي
  .ندارد وجود داري معني ةرابط

 چنداني تفاوت دانشگاه گروه دو در سازماني فرهنگ كه داد نشان ها ميانگين تفاوت آزمون نتايج
 تفاوت اجتماعي سرماية در دانشگاه گروه دو كه حالي در است؛ مشابه گروه دو هر در و ندارد
  .است دولتي غير هاي دانشگاه از بيشتر دولتي هاي دانشگاه در ويژگي اين و دارند هم با داري معني
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  )stepwise( گام به گام يا قدم به قدم رگرسيون تحليل
 باقي مدل در گرانه ياري هاي كنش و نهادي اعتماد متغير دو فقط اجتماعي سرماية اصلي ابعاد از

 ،وابسته متغير تغييرات از درصد 3/22 اند توانسته رگرسيوني تحليل در واردشده متغيرهاي .اند مانده
 F ضريب براي شده محاسبه مقدار داري معني سطح به توجه با .كنند تبيين را ،سازماني فرهنگ يعني

)sig = 0/000، 857/12 F =( ةشيو به مستقل متغيرهاي خطي تركيب كه است شده مشخص نيز 
 ،كه دهد مي نشان شده حاصل ةنتيج .هستند وابسته متغير تغييرات بيني پيش و تبيين به قادر داري معني
 يكي عنوان به ،نهادي اعتماد ،ثانياً ؛دارند بارزتري نقش سازماني فرهنگ تبيين در شدهذكر بعد دو ،اوالً
 فرهنگ تغييرات در ديگر عناصر از بيش آموزشي هاي محيط در ،اجتماعي سرماية اصلي عناصر از

   .است تأثيرگذار سازماني
 

  مسير تحليل اجراي نتايج
 وابسته متغير بر مستقل هاي متغير مستقيم غير و مستقيم اثرات از اطالع براي مسير تحليل اجراي
 مسير، تحليل مختلف مراحل خروجي ةمطالع و آماري محاسبات ةكلي انجام از پس و ،شد انجام
  :است شده داده نشان زير شكل در شده حاصل ةنتيج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بتا ضرايب با همراه تحقيق مسير تحليل مدل نهايي نمودار .3 شكل
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  سازماني فرهنگ بر متغيرها مستقيم غير و مستقيم آثار مجموع
 زير جدول در راتيثتأ اين مجموع متغيرها، ةكلي مستقيم غير و مستقيم تأثير ةمحاسب از پس

  .است شده خالصه
  وابسته متغيرهاي بر مستقل متغيرهاي مستقيم غير و مستقيم تأثيرات مجموع .10 جدول

 و مستقيم تأثيرات مجموع  مستقيم اثرات  مستقيم غير اثرات  مستقل متغير
  غيرمت هر بر مستقيم غير

 323/0 323/0 - نهادياعتماد
 210/0 079/0 131/0 شخصياعتماد

 214/0 182/0 032/0 گرانهياريهاي كنش
 134/0 082/0 052/0 كاريسنوات
 070/0 070/0 - استخداموضعيت
 -062/0 -086/0 024/0 تحصيالتسطح

 -374/0 -130/0 -244/0 دانشگاهدركار ةسابق

 فرهنگ بر مؤثر عوامل ميان در ،كه دهد مي نشان مسير تحليل گيري كار به از حاصل هاي يافته
 بخواهيم اگر .اند بوده نيز مستقيم غير تأثيرات داراي ،مستقيم تأثيرات بر عالوه ،متغير پنج ،سازماني

  :بود خواهد زير شرح به ها آن 1اهميت ميزان نماييم بندي رتبه را ها متغير اين »بتا« وزن مقدار اساس بر
 ؛دانشگاه در كار ةسابق .1
 ؛نهادي اعتماد .2
 ؛گرانه ياري هاي كنش .3
 ؛شخصي اعتماد .4
 .كاري سنوات .5

 تأثير ضريب با ،نهادي اعتماد شاخص كه است داده نشان مسير تحليل تكنيك از استفاده
 ضريب با ،دانشگاه در كار ةسابق و است سازماني فرهنگ بر مستقيم اثر بيشترين داراي ،323/0
  .دارد را مستقيم غير اثر بيشترين ،244/0 تأثير

 است شاخصي دومين ،نهادي اعتماد شاخص از بعد 182/0 ضريب با ،گرانه ياري هاي كنش
 كار سابقة از بعد ،شخصي اعتماد كه حالي در ،داشته سازماني فرهنگ بر را مستقيم اثر بيشترين كه
  .است سازماني فرهنگ بر مستقيم غير اثر بيشترين داراي ،131/0 تأثير ضريب با ،دانشگاه در
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 عوامل ةكلي شناسايي معموالً انساني علوم تحقيقات در دانيم، مي كه طور همان ،حال عين در
 همواره مسير تحليل متغيرهاي بنابراين نيست؛ پذير امكان محقق براي وابسته متغير بر تأثيرگذار

 آنچه مسير تحليل در دليل همين به .كنند تبيين را وابسته متغير واريانس از بخشي تنها توانند مي
 نشان است، معروف »خطا كميت« به كه ،»e« وسيلة به ماند مي باقي ناشناخته عوامل يا اثر عنوان به

 تبيين به قادر قبلي مستقل متغيرهاي كه است متغيري واريانس ميزان بيانگر e مقدار .شود مي داده
 1 عدد از e مقدار چنانچه و آيد مي دست هب نشده تبيين واريانس ،e كردن مجذور با .اند نبوده آن
  .آيد مي دست هب )دهند مي نشان R با را آن كه( شده تبيين واريانس مقدار شود كم

 مسير تحليل نمودار در شده ارائه علّي مدل كه امر اين به دستيابي براي ،تحقيق اين در ،حال
 كمك توان مي )R Square( تعيين ضريب از كند، مي تبيين را وابسته متغير واريانس از ميزان چه

 خروجي جداول در متغيرها ةكلي براي گام به گام روش به آمده دست هب تعيين ضريب .گرفت
 با برابر تعيين ضريب مقدار ،آيد ميبر جداول اين از كه طور همان .است شده ارائه اول ةمرحل
 تبيين فوق تحليلي مدل توسط وابسته متغير تغييرات مجموع از درصد 3/22 يعني است؛ 223/0
  :كرد محاسبه نيز را e مقدار يا خطا ضريب توان مي تعيين ضريب طريق از .شود مي

R = 1 – e 

 - 1 = 223/0  e 

1 – 0/ 223 =  e = 777/0  
 را وابسته متغير واريانس از درصد 7/77 آمده دست به يعلّ مدل كه گفت توان مي بنابراين

 مدل از خارج متغيرهايي تأثير تحت سازماني فرهنگ تغييرات ،ديگر عبارت به .كند مين تبيين
 از دسته آن شناسايي براي .كنند مي تبيين را آن تغييرات كه هستند نيز تحقيق اين تحليلي

 تا است نياز بيشتري نظريات و تجربيات به فوق تحليلي مدل و معادله از خارج متغيرهاي
 به توجه شايد .نمود تبيين را سازماني فرهنگ واريانس از بيشتري مقدار ها آن پرتو در بتوان

 نمودن ملحوظ و ،اجتماعي شناسي روان نظريات از استفاده ،كالن سطح در ساختاري متغيرهاي
 سبك شغلي، رضايت مانند سازماني، فرهنگ بر مؤثر اجتماعي ـ رواني داليل و ها انگيزه

  .كند تبيين را آن ةنشد تبيين تغييرات از بخشي بتواند ، ... و مديريت
  
  گيري نتيجه .11
 سـطح  در ،سـازماني  فرهنـگ  بـا  مقايسـه  در ،اجتمـاعي  ةسرماي كه داد نشان تحقيق هاي يافته

 بـه  نسـبت  ،دولتـي  عـالي  مـوزش آ مراكـز  در اجتمـاعي  ةسـرماي  همچنين .دارد قرار باالتري
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 فرهنـگ  با ارتباط در وضعيت اين .است برخوردار بهتري وضعيت از ،دولتي غير هاي دانشگاه
  .است چندصدم حد در و كم بسيار ها تفاوت ميزان كه چند هر ،است متفاوت سازماني

 آموزش مراكز در كه نمود اشاره متعددي عوامل به توان مي وجودآمده هب وضعيت با ارتباط در
 امنيت وجود :هجمل از است؛ كمتر دولتي غير عالي آموزش مراكز در اما ،دارد وجود دولتي عالي

 ثبات ها، مسئوليت و ها تيمأمور تداوم فعاليت، استمرار چهره، به چهره و مستقيم ارتباط شغلي،
 اين از حاصل نتايج .كند مي تأييد را ها يافته اين )2001( پروساك و كوهن مطالعات . ... و شغلي،
 با حدودي تا دولتي غير و دولتي عالي آموزش مراكز در شاغل نيروهاي كه داد نشان مطالعه
 سنجش از حاصل نتايج تا شده باعث عامل همين و هستند آشنا مراكز اين اهداف و ماهيت
 آرمان اين كه گفت توان مي ،اساس همين بر .باشد قبولي قابل نسبتاً حد در سازمان فرهنگ
 نيروها بين هيكپارچ و متحد ينظام گيري شكل در توانسته سازمان اهداف به نسبت مشترك

 نظرات مطابق ؛دارد همخواني )1998( »گوشال و ناهاپيت« هاي يافته با نتيجه اين .باشد گذاررتأثي
 جهت در را مناسبي بستر تواند مي سازماني مشترك هاي ارزش و اهداف گوشال، و ناهاپيت
 )شخصي و ،نهادي اجتماعي،( اعتماد به مربوط هاي داده .نمايد فراهم يكديگر به افراد نزديكي
 هماهنگي و سازگاري ايجاد باعث تواند مي آميز اعتماد روابط ؛است مطالعه اين در گفته اين مؤيد
 و اهداف مجموعة به دادن شكل ضمن ،اجتماعي تعامل .گردد سازماني و فردي هاي ارزش بين

  .كند مي ايفا ميمه نقش سازماني هاي ارزش ايجاد در سازماني، مشترك هاي ارزش
 سرماية كه معناست اين به اجتماعي سرماية بيشتر )public good( عمومي خير جنبة
 سرمايه ديگر هاي شكل بيشتر با متفاوت اساساً موقعيتي در هدفمند، كُنش جهت از ،اجتماعي

 كيفيت و آنان كنش توانايي بر تواند مي و است افراد براي مهمي منبع اجتماعي ةسرماي .است
 وجود با .دارند را اي سرمايه چنين ايجاد توانايي آنان ؛گذارد تأثير بسيار شان زندگي مشهود
 از غير افرادي توسط آورند مي وجود به را اجتماعي ةسرماي كه هايي كنش منافع از بسياري اين،

  ).464 :1377 كلمن،( دنشو مي كسب كنند، مي ايجاد را آن كه كساني
 دهندة نشان مطالعه مورد گروه دو در اجتماعي ةسرماي دهندة تشكيل عوامل از حاصل نتايج
 .دارد بهتري نسبتاً شرايط دولتي مراكز در وضعيت اين هرچند ،بود مطلوبي نسبتاً وضعيت

 اعتقاد )2001( پروساك و كوهن آنچه اساس بر وضعيت اين شد، داده توضيح كه طور همان
 معتقدند آنان .گردد ايثار حتي و استمرار، وفاداري، همكاري، تعهد، ايجاد باعث تواند مي دارند

 با بتوانند تا كند كمك ها سازمان به تواند مي جتماعيا ةسرماي در سنجيده گذاري سرمايه
   .كنند تبديل مزيت به را ها آن حتي و شوند مواجه معاصر هاي چالش
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 ،سازماني فرهنگ در اجتماعي سرماية دهندة تشكيل هايمتغير تأثير و مطالعه نتايج به توجه با
 رسد مي نظر به ،است مطالعه مورد عالي آموزش اكز مر سازماني فرهنگ وضعيت كنندة تعيين كه
 تقويت ضمن توانند مي نمايند، اقدام يادشده عوامل تقويت به نسبت مراكز اين مديران اگر

 كنند ايجاد مشترك همنوايي ايجاد جهت در را مناسبي بستر يادشده، مراكز در سازماني فرهنگ
 چنين در ؛باشد داشته مثبت تأثير كارأيي و وري بهره افزايش بر تواند مي عامل اين خود كه

 با نتيجه اين .گردند تبديل فعليت به موجود بالقوة هاي توانايي كه داشت انتظار توان مي شرايطي
 پروساك و كوهن ،)2001( كرايمر و سيبرت ،)2000( زمسكي و راب تحقيقات از حاصل نتايج

   .دارد سازگاري )2003( همكاران و ديك و )2001(
  

  پيشنهادات
 بر اجتماعي ةسرماي تأثير بر مبني كوان و آدلر نظرات به توجه با :كاربردي پيشنهادات )الف

 هاي روش ابداع شغلي، موفقيت بر اجتماعي، روابط توليد طريق از سازماني اهداف به دستيابي
 كاهش كار، از انصراف كاهش گروهي، كارهاي تقويت ذهني، ةسرماي ايجاد كاري، و توليدي
 ،جمعي عملكرد تسهيل و ،گروهي بين روابط تقويت كارآفريني، فرايند تسهيل نااميدي،

  :گردد مي ارائه اجتماعي ةسرماي ارتقاي و تقويت جهت پيشنهاداتي
  ؛يا حرفه و ،يصنف ،ياجتماع ينهادها تيتقو و قيتشو .1
   ؛يسازمان و ياجتماع فرهنگ يساز يغن يبرا يزير برنامه .2
   ؛كاركنان آموزش و يعموم يها آموزش در اجتماعي ةسرماي يارتقا به توجه .3
 تقويت ها، سازمان و ،ها گروه افراد، سطح در اتياخالق به يبنديپا تحقق منظور به تالش .4

 جهت در تالش ،جامعه با افراد همبستگي و حدتو گسترش ي،اجتماع تيمسئول احساس
 در مشاغل چرخش به كمك كاركنان، آموزش بر مداوم ديتأك ها، سازمان در اعتماد حفظ و جاديا

  .يشغل تيرضا شيافزا و ،سازمان
 پيشنهاد سازماني، فرهنگ بر نهادي اعتماد زياد تأثير به توجه با :پژوهشي پيشنهادات )ب

  .گيرند قرار استفاده مورد و شوند شناسايي آموزشي هاي سازمان در آن ةكنند تقويت عوامل دشو مي
 گردد مي پيشنهاد ،سازماني فرهنگ و تحصيالت سطح بين منفي ةرابط به توجه با همچنين

  .شود اقدام ها آن حذف جهت در و شناسايي يادشده وضعيت پيدايش بر گذار تأثير عوامل
 شـود  مي پيشنهاد ،اجتماعي سرماية ابعاد با سازماني فرهنگ ةرابط بودن مثبت به توجه با
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 بـر  گذار تأثير عوامل تقويت به ،خود كاري شرايط گرفتن نظر در با ،آموزشي هاي سازمان كه
  .بپردازند يادشده مفهوم دو از كدام هر

  
  نوشت پي

  

  .استكمترين اهميت  ةدهند پنج نشان ةبيشترين اهميت و رتب ةدهند يك نشان ةرتب .1
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