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چكيده
سرمایه اجتماعی به پیوندها و ارتباطات مبتنی بر اعتماد میان مجموعههای انسانی و سازمانی به عنوان منبعی ارزشممند اشمارد دارد .ایم
پژوهش با هدف بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و مؤلفهها و شاخصههای ارزیابی آن ،و بررسمی تببییمی ويمعیت ایم مفهموم در بمی
سازمانهای اجرایی استان قم (بخش كشاورزی) و تالش برای ایجاد تصویری روش از ابعاد ای سرمایه مهم انجام گرفته است .جامعمه
آماری ای پژوهش كاركنان شاغل درسازمان جهاد كشاورزی و سازمانهای زیرمجموعه آن در استان قم است .ابزار پمژوهش پرسشمنامه
است كه روایی آن به روش روایی عاملی تأیید شد و پایایی آن با محاسبه يریب آلفای كرونباخ بررسی شد .آلفای معادل  0/909نشان از
پایایی خوب ابزار تحییق است .آزمون فريیههای تحییق از طریق آزمون تی استیودنت انجام گرفت .نتایج آزمون فريمیههمای پمژوهش
نشان داد ويعیت همه مؤلفههای شناساییشدد ،و بهطوركلی ،سرمایه اجتماعی در سازمانهای مورد بررسی مبلوب و مساعد است.

كليدواژگان
دستگادهای اجرایی ،سرمایه اجتماعی ،مؤلفههای سرمایه اجتماعی.

 نویسنده مسئول

رایانامهm.m.f.897@gmail.com :
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مقدمه
امروزه یکی از مشخصات زندگی اجتماعی ،انزوای اجتماعی است که شبکه ارتباایی افارا را ااا
فرسایش رواهرو کر ه است .فر گرایی ،خو خواهی و زیا هخواهی اشار اماروزی کااهش روااا
اجتماعی را اه همراه آور ه است و کمیت وکیفیت رواا اجتماعی تنزل شدید یافته است.
سرمایه اجتماعی اراساس مجموعه شواهدی که ر ایا تقییا ااهکاار گرفتاه شاده اسات،
همچنی  ،ار اساس اتفاقنظری که میان معرفیکنندگان و ارزیاایکنندگان آن ،که عمدتاً نویساندگان
غرایاند ،شامل «مجموعه ااورها ،اعتیا ات ،ارزشها و اعتما عمومی که ااعث کاهش هزیناههاای
عمومی میشو » ،است .اه عبارت یگر ،سرمایه اجتماعی را اه سا گی میتاوان ااه عناوان وجاو
مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیررسمی تعریف کر که اعضای گروهی که همکااری
و تعاون ارند ،ر آن سهیماند.
ر مدیریت امروزی ،نیروی انسانی اه عنوان سرمایه و ارایی راهبر ی شاناخته مایشاوند ماا
چطور ارنامهریزی کنیم تا نیروی انسانی اه عنوان ارایی راهبر ی ااقی اماند .نیروی انسانی زماانی
ارایی راهبر ی مقسوب می شو که ر قالب مجموعه ای یا گیرنده ور هم جمع شوند و اهیاور
جمعی عمل کنند .ور هم جمعشدن از یری یکسری مؤلفههایی انجام میگیر و توسعه مییاااد
که اه آنها مؤلفههای سرمایه اجتماعی میگوییم و رعایات و افازایش آنهاا ااعاث ایجاا مزیات
رقااتی و حفظ ،رشد و توسعه سازمانها میشو  .میزان سرمایه اجتماعی موجو ر سازمانها تأثیر
قاال مالحظه ای ار انسجام و پیوستگی افرا جامعه ار و هر چه ای انسجام ایشتر ااشد ،نشاانگر
سطح ااالی اعتما اجتماعی ر ای افرا جامعه است و اهیور یبیعی ،موجب ثبات اجتمااعی الزم
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ارای پیشبر ارنامههای توسعه و کاهش هزینههای آن است .شواهد نشان هنده وجو ارتباا اای
سرمایه اجتماعی و سالمت روانی کارکنان است (.)Verduin et al., 2014, p.1
از ضرورتهای یگر اقث ر ای زمینه ،ای اسات کاه اایتاوجهی ااه سارمایه اجتمااعی و
مؤلفههای آن میتواند ایش از هار عامال یگاری ،تنگناهاا و مقادو یتهاایی ر ارااار افازایش
اهرهوری و ستیاای اه توسعه ،یا حصول ارنامههای سازمانی اه اهداف خو و مشکلآفرینای کناد،
یا اینکه ثبات مدیریتی ،اجتماعی ساازمانهاا را ااه خطار اناداز  ،شاایان ککار اسات از آنجاا کاه
ارنامهریزیهای سازمانی و اجرای آنها ر خالء انجام نمیگیر  ،الکه ااید هماه ااعاا مقیطای را
شناسایی کر  ،اهویژه اینکه ارنامهها ااید منطب ار ارزشهای متعالی ساازمانی و ااشاد تاا موجاب
افزایش اعتما اجتماعی اه عنوان شاکلة اصلی سرمایه اجتماعی ،اهویژه از الیههای زیری اجتماا
نسبت اه یبیه حاکم ،یا حتی اعتما اجتماعی ای افرا جامعه شو  ،ر نتیجه ،هزینههای اجتماعی،
اقتصا ی و سیاسی ارنامههای توسعه اه حداقل کاهش یاااد ،ایا پاژوهش ااه نباال پاسا ایا
سؤالهای اصلی است که شاخصهاای سانجش سارمایه اجتمااعی ر ساازمان جهاا کشااورزی
کدامند؟ و وضعیت ای سرمایه از لقاظ مؤلفههای شناساییشده آن ر سازمان جهاا کشااورزی و
زیر مجموعههای ای سازمان ر استان قم چگونه است؟
مبانی نظري
سرمایه اجتماعی

از سرمایه اجتماعی تعریف های متعاد ی ایاان شاده اسات .ااه زعام کریشانا سارمایه اجتمااعی
مجموعهای از اعتما  ،هنجارها و شبکههایی است که موجب مشارکت مایشاو  ،مشاارکت سابب
نها ینهشدن هنجارها میشو و اعتما اه مدیریت را زیاا مایکناد مشاارکت اویلباناه ااه افارا
قدرت ،اختیار و زمینه ارتبا می هد (.)Krishna, 2005, p.79
سرمایه اجتماعی مجموعهای از منااع است که جازء کاتای روااا خاانوا گی و ساازمانهاای
اجتماعی است و ارای رشد شناختی ،شخصیتی اجتماعی کو کان و افارا جاوان مفیاد اسات ،ااه
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عبارت یگر ،سرمایه اجتماعی عبارت است از کل عناصر اجتماعی که ارای رشد سارمایه انساانی
مور نیازاست (.)Gamarnikov, 2004, p.44
ااتوجه اه پیشینه موضو و تعریفهای یا شده ،مقییان هفت مؤلفه را اه عنوان ااعاا سارمایه
اجتماعی احصاء کر ند که ر ا امه مختصری رااره هر یك از مؤلفهها توضیح ا ه میشو :
اعتماد متقابل :اعتما مؤلفه اصلی سرمایه اجتماعی است .مفهوم اعتما از ل روااا نها هاا و
افرا استخراج میشو  .اعتما  ،انتظاری است که از رون اجتما ارمیخیز کاه ر آن صاداقت و
رفتار و روحیه تعاون و همکاری مبتنی ارهنجارهای مشترك و عماومی شاکل گرفتاه اسات .ایا
رفتارها نیاز اه قانون و تنظیمات ر رواا ندار  ،الکه وجدان اخالقای مبناای اعتماا متیااال اای
اعضای گروه است .ر نظر فوکویاما ،ژاپ و آلمان جاوامعی ااا اعتماا اااال هساتند کاه ر آنهاا
تعاونیهای ازرگ از رون شرکتهای خانوا گی سرارمیآورند که آن هم از یریا جامعاه مادنی
غنی و پیچیده ممک او ه است (مقمدی ،4831 ،ص.)38
تعاون و همكاري متقابل :ای عبارت ر میاال واژه رقاات اهکار گرفته میشو و ایانگر عمال
جمعی است که اعضای سازمان اا یگران ر جامعه یا گروه خو ر موار مشترك عمل مایکنناد
(مقمدی ،4831 ،ص .)453تعاونی ،اجتما مستیل افرا ی اسات کاه ااه منظاور تاأمی نیازهاا و
اهداف مشترك اقتصاا ی ،اجتمااعی و فرهنگای خاو از یریا ا اره و نظرهاای مار مسااالرانه،
مؤسسهای اا مالکیت جمعی اا همدیگر اه نقو اختیاری تواف کر هاند ،همکاری میکنند.
شبكه و هنجارهاي مشترك :را صطالح انش جامعهشناسی ،الگویی رفتااری اسات کاه فار
رواا و کنش های خاو را ر اجتماا اراسااس آن تنظایم مایکناد (رفیاعپاور ،4888 ،ص.)06
هنجارهای مشترك اراساس عضویت ر گروههای کاری مشترك ،اعتماا  ،همبساتگی و تعامال ر
جوامع ارزیاای میشو که ر آنها گرایش افارا از مناافع عضاویت ر گاروههاا و مشاارکت ر
تصمیمگیریها ،تصمیمسازیها ،اجرا و نظرها اهمیت مییااد و اه ارتیای همکااری میاان اعضاای
گروه منجر میشو  .هنجارهای مشاترك سابب رشاد اعتماا و خاو کنترلی ،پاشیرش مسائولیت،
انگیزش ارای کمكکر ن ،تیویت انیانهای اعتیاا ی ،ااروز و شاکوفایی افکاار و نظرهاا ،تساهیل
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رواا افرا ااهم ،ر نتیجه ،تعاون و همکاری ایشتر ،کشف و اصاالح خطاای ساازمانی ،اکتشااف
انش و عملیکر ن آن ،اشتراك انش ،خالقیت و زایندگی کهنی و عملی جامعه و افرا مایشاو
که یی آن خالقیت ،تعم مییااد و تیویت و تقکیم میشو (تاجاخش ،4835 ،ص.)08
همدلي (حس تفاهم ،حس مشترك در موضوعي) :همدلی ر مفهوم عام یعنی همانگوناه کاه
یگران میفهمند ما هم افهمیم و همانگونه که یگران حس میکنند ماا هام حاس کنایم .همادلی
یعنی فر اتواند زندگی یگران را حتی ر زمانی که ر آن شرای قرار ندار  ،رك کند .همدلی اه
فر کمك میکند اتواند انسانهای یگر را حتی وقتی اا آنها اسیار متفااوت اسات ،اپاشیر و ااه
آنها احترام اگشار  .همدلی رواا اجتماعی را اهبو میاخشاد و ااه رفتارهاای حمایاتکنناده و
پشیرنده ،نسبت اه انسانهای یگر منجر میشو  .مهارتهای یا شده سبب ایجاا وساتی متیااال
ای اعضای سازمان میشو و سبب اهبو و توسعه رواا اجتماعی میشو  ،اهیوریکه پیونادهای
ای اعضا ر ای شبکه قوی میشو  .همدلی سبب ایجا ارتبا عمی و قاوی و تساهیلگاری ر
رواا و کمك افرا اه همدیگر میشو  .اه صقبتهاای یگاران خاوب گاوش ا ن (گاوش ا ن
فعال) ،رعایت احترام و حرمت افرا ر حوزه همدلی تعریف میشو  .موضو همدلی ر سارمایه
اجتماعی را می توان اراساس مطالعات ویویان ر زمینه مسائل اخالقی و اینکه همدلی سبب خلا
لقظات انسانی میشو  ،اررسی کر .
انسجام و همبستتيي ممعتي :همبساتگی ،انساجام ،اتقاا و تعااون از عناصار و اساترهای
مشارکتاند که از آنها اا عنوان شالو ه حیات اجتماعی یا مایشاو (شاریفیان ،4831 ،ص.)415
شر الزم ارای پیشرفت جامعه ،توسعه همهجانبه ،ایجا رواا گرم ،گسترش انسجام و همبستگی
اجتماعی است .یکی از شرو الزم ارای انسجام و همبستگی اجتماعی ،مشارکت است .ر انسجام
اجتماعی گروه وحدت خو را حفظ میکند و اا عناصر وحدتاخش خو تطاا و همنوایی ار .
همبستگی و انسجام احساس مسئولیت متیاال ای چند نفر یا چند گروه اسات کاه آگااهی و ارا ه
اشته ااشند و یك معنای اخالقی ار که متضم وجو اندیشه یك وظیفه یا الزام متیاال اسات و
نیز یك معنای مثبت از آن ارمیآید که وااستگی متیاال کارکر ها ،اجزاء یا موجو ات ر یاك کال
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ساختیافته را شامل میشو  .انسجام اجتماعی ،عبارت است از تواف جمعای میاان اعضاای یاك
جامعه که حاصل پشیرش و رونی کر ن نظاام ارزشای و هنجارهاای جامعاه اسات ،وجاو تعلا
جمعی و تراکمای از وجاو تعامال ر میاان افارا آن جامعاه اسات .همبساتگی جمعای نیازمناد
تالشهای سازمانیافته افرا و گروهها ،ایجا انگیزه و مقركهای الزم (پاا اش) ،آگااهی و اناش
نسبت اه کنشی که میخواهد ر آن مشارکت اشته ااشد ،اعتیا اه ااورهاای سیاسای ،اجتمااعی،
ارزشیاو ن مور یا مصداقی که قرار است ارای آن مشاارکت انجاام گیار ،

فرهنگی و اقتصا ی و
است و انسجام نیز نیازمند انش ،آگاهی و اعتما است (شریفیان ،4831 ،ص.)411
هويت ممعي :هویت جمعی مانع فر یشدن رواا اجتماعی میشو  .مفهوم خاانوا ه ،ولات
ملّی ،قومیت و شغل را شامل میشو (مقمدی ،4831 ،ص .)488هویت جمعی ااه مثاااه یارح و
نگاری است که ار اافت اجتماعی نیش میاند  .رسیدن اه یك هویت جمعای از عناصار اصالی و
ملزومات تشکیل سرمایه اجتماعی است .تعلیات اولیه نسابت ااه والادی و ایرافیاان ااا رشاد و
اجتماعیشدن ایشتر فر  ،فرآیند شکلگیری هویت اجتماعی را ممک میکند .ااه زعام شایرون ،
شبکهها ر توسعه هویت جمعی مؤثرند .هویت جمعی نیازمند مشاارکت افارا ر شابکههاسات.
شبکهها ر واقع ،میدانهای تعاملی ادهاستانهای اجتماعیاند که سبب ایجا تعل خایر و هویات
جمعی میشوند .هویت جمعای ر گارو توساعه ارتبایاات ساازنده افارا رون گاروههاا و اای
گروههاست ،که سبب اتصال متیاال فر اا گروه میشو (.)Shiron, 2005, p.1
مشاركت داوطلبانه در امور :مشارکت اه معنی شرکت ا ن یا شارکتکار ن اسات کاه معنای
سهم اشت و سهمخواست نیز می هد .از ای رو ،مشارکت اراار است اا کسب قادرت ااه معناای
توان سترسی اه منااع الزم ارای حفظ معیشت و کنترل ای منااع .مشارکت اه مفهوم شرکت مؤثر
همه افرا گروه ر امور جمعی از یری اسیج هماه امکاناات ااالیوه گروهای اارای ااهکاارگیری
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آنهاست که ر فرآیند تصمیمگیری و اجرا اهکار گرفته میشو  .مشارکت اویلبانه فرآیندی است
که ر آن ،افرا اویلبانه ر تنظیم ارنامهها ،تعیی سیاست و تصمیمگیری گوناگونی که منشأ اثر ار
تصمیمگیران و یا موکلی آنها اشته ااشد ،همدیگر را تقت نفوک و تأثیر قرار می هند (شاریفیان،
 ،4831ص .)00یکی از راههای تیویت رواا افرا جامعه از یری عضویت و همکااری آنهاا ااا
نها های خیریه و اویلبانه است .ای همکاری میتواند مشارکت سیاسی ،نیا انه ،مدنی (مشاارکت
ر گروهها و انجم ها و شوراها ،گروههای مشهبی ،ااشگاههای ورزشی ،تعااونیهاا ،اتقا یاههاای
کارگری و جز آن) ،یاری مالی یا اختصاص وقت (شرکت ر جلسات) ااشد .البته امکان ار ایا
مشارکت اهیور غیررسمی ر توسعه روااا غیررسامی فعالیات انجاام گیار مثال معاشارت ااا
همکاران و وستان ا اری ر مقی خارج ا اره .مشارکت اویلبانه مستلزم یك روحیه اویلبی و
اخششی است که ای مشارکت میتواند ار حسب ی و مشهب (مشاارکت ماشهبی ) ااشاد .ر
مشارکت اویلبانه ااید احساس شو که هدف مشترك ،ارتبایات سو آور ،ارزشهاای مشاترك و
منافع مشترکی وجو ار  .حکومتها ممک است اه شیوههای مختلف مشارکت اویلبانه افرا را
کاهش هند ،یکی از آنها مقدو کر ن فضای حضور ای مشارکتهاست (تصدیگری ولاتهاا
ر اخش رفاه عمومی) ،و یگری اهکارنگرفت مشارکت اویلبانه افرا ر ارنامههاای مادیریتی و
ارنامهریزی است .مشارکت اویلبانه همان پشیرش آثار فر ی از آثار اجتمااعی اسات (پیونادهای
اجتماعی ،اعتیا اجتماعی)  ،البته تفاهم ای آحا اعضا ر مشارکت اویلبانه حرف اصلی را مای-
زند .مشارکت ر شبکههای رسمی و غیررسمی ،یا ر انجم های مدنی اراساس فعالیت اویلباناه
افرا صورت میپشیر (شریفیان ،4831 ،ص 06و  .)11مشارکت اویلبانه سبب افازایش اناش و
آگاهیهای عمومی ،و ارتیای پیوستگیهای گروهی میشو  .مر م یا میگیرند اا هم ر گروههاای
اجتماعی کار کنند از ای رو ،روحیه همیاری ر آنها زنده مایشاو  .اماروزه مشاارکت اویلباناه
1. Giving & Volunteering
2. Faith-Based Engagement
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افرا اه تشکیل سازمانهایی منجر میشو که ارای تولید منفعت عمومی اهکار گرفته میشوند ایا
سازمانها را سازمانهای اجتماعی انطباقپشیر میگویند .سازمانهای اجتماعی انطباقپاشیر سارمایه
اجتماعی را تشکیل می هند که ارای استفا ه ر سترس است (مانند ریشاهکنای فلاج ایفاال) .ر
کشور سوئد 10 ،رصد شهروندان اه تشکیالت اویلبانه تعلا

ارناد کاه آن را ااه نظاام ولات

رفاهی سوسیال موکراسی سوئد نسبت می هند .مشارکتهای اویلباناه ر اثار توساعه سااختار
فرصتها و تعامالت اجتماعی ایشتر گروههای اجتماعی ،شکل میگیر (.)Wallis, 2002, p.76
اا توجه اه مطالب یا شده و موضو پژوهش ،فرضیههای ای پژوهش اه شرح زیر است:
فرضیه اصلی :وضعیت سرمایه اجتماعی ر سازمانهای اجرایی استان قام (اخاش کشااورزی)
مطلوب است.
فرضیه فرعی  :4وضعیت مؤلفاه اعتماا متیااال ر ساازمانهاای اجرایای اساتان قام (اخاش
کشاورزی) مطلوب است.
فرضیه فرعی :0وضعیت مؤلفه شبکهها و هنجارهای مشترك ر سازمانهای اجرایی اساتان قام
(اخش کشاورزی) مطلوب است.
فرضیه فرعی :8وضعیت مؤلفه تعاون و همکاری متیااال ر ساازمانهاای اجرایای اساتان قام
(اخش کشاورزی) مطلوب است.
فرضیه فرعی :1وضعیت مؤلفه انسجام و همبستگی ر سازمان های اجرایی اساتان قام (اخاش
کشاورزی) مطلوب است.
فرضیه فرعی :5وضعیت مؤلفه همدلی ر سازمانهای اجرایای اساتان قام (اخاش کشااورزی)
مطلوب است.
فرضیه فرعی :0وضعیت مؤلفه مشارکت اویلبانه ر سازمانهاای اجرایای اساتان قام (اخاش
کشاورزی) مطلوب است.
فرضیه فرعی :8وضعیت مؤلفاه هویات جمعای ر ساازمانهاای اجرایای اساتان قام (اخاش
کشاورزی) مطلوب است.

شناسایی مؤلفههاي سرمایه اجتماعی و مقایسه وضعيت این مؤلفهها در سازمانهاي اجرایی استان قم
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روش پژوهش ،جامعه و نمونه آماري
ای پژوهش از نظر هدف ،کارار ی و از نظر روش ،توصیفی -پیمایشی است .جامعاه آمااری ایا
پژوهش همه کارکنان شاغل ر سازمانهای زیرمجموعه جها کشاورزی استان قم است که شاامل
سازمان تعاون روستایی ،ا اره کال امپزشاکی ،ا اره کال مناااع یبیعای و مرکاز تقیییاات جهاا
کشاورزی است ( .)N=135تعدا  465نفر از جامعه اه عنوان نمونه آماری ااه روش نموناهگیاری
تصا فی یبیهای انتخاب شدند.
ابزار و روش گردآوري دادهها
ر ای پژوهش ااتدا جهت گر آوری ایالعاات ر زمیناه مباانی نظاری ،تادوی متاون تقییا و
شناسایی مؤلفههای سارمایه اجتمااعی ،روش مطالعاه کتااخاناهای و مصااحبه اسااتید ،خبرگاان و
صاحبنظران ،همچنی  ،مدیران نمونه مور مطالعه اهکاار گرفتاه شاد .ساپس ،جهات جماعآوری
ایالعات ارای آزمون فرضیههای تقیی  ،پرسشانامه پاژوهش شاامل  84ساؤال (گویاه) ر ماور
مؤلفههای سرمایه اجتماعی اهکار گرفته شد .ای پرسشنامه شامل  5سؤال مراو اه مؤلفاه اعتماا
متیاال 5 ،سؤال مراو اه مؤلفه هنجارهای مشترك 1 ،سؤال مراو ااه مؤلفاه تعااون و همکااری
متیاال 5 ،سؤال مراو اه مؤلفه انسجام و همبستگی جمعای1 ،ساؤال مرااو ااه مؤلفاه همادلی،
ارتبایات (احترام متیاال و منفع مشترك)1 ،سؤال مراو اه مؤلفه همیاری و مشارکت اویلباناه و
 1سؤال پایانی مراو اه مؤلفه هویت جمعی است که افرا ار مبنای ییف هفترتبهای اوگار وس
اه آن پاس

ا ند .ارای ایمینان از روایی مقتوا از نظرهاای  45تا از اساتا ان و خبرگاان حاوزه

مدیریت و مدیران نمونه مور مطالعه اه روش لفی اهره گرفته شد و روایی سازه اازار سنجش ااا
روش تقلیل عاملی تأییدی (  )CFAاررسی شد .اه منظور تعیی پایایی سؤالهای پرسشنامه روش
سنجش سازگاری رونی پرسشنامه اهکار گرفته شد و میدار ضریب آلفای کرونباخ ارای هر یك از
1. Confirmatory Factor Analysis
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مؤلفههای سرمایه اجتماعی عبارت او از 6/81ارای مؤلفه اعتما متیاال 6/88 ،ارای مؤلفه شبکههاا
و هنجارهای مشترك 6/33 ،ارای مؤلفاه تعااون و همکااری متیااال6/88 ،اارای مؤلفاه انساجام و
همبستگی 6/80 ،ارای مؤلفه همدلی ،رك و احترام متیاال 6/33 ،ارای مؤلفه همیااری و مشاارکت
اویلبانه 6/81 ،ارای مؤلفه هویت جمعی و میزان آلفای کرونباخ کل پرسشانامه  6/161ااه سات
آمد که نشانگر پایایی مطلوب پرسشنامه پژوهش او  .ر ای پژوهش اه منظور آزمون فرضیههاای
پژوهش ،آزمون تی استیو نت اجرا شد.
یافتههاي پژوهش
ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه آماری پژوهش ر جدول  4ایان شده است .ار اساس جدول ،4
اکثر افرا نمونه مر او ند .ایشتر افرا حاضر ر نمونه مور اررسی مدرك تقصیلی کارشناسای و
ااالتر اشتند 16 .رصد نمونه ساایه کااری اای  5تاا  45ساال اشاتند .ایشاتری پاسا گویاان،
کارشناسان سازمانهای مور اررسی او ند و ایشتری آنها ر ساازمان جهاا کشااورزی اشاتغال
اشتند.
جدول .1ويژگيهاي جمعيتشناختي نمونه آماري

مر

31/50
تحصیالت

منسیت
زن

8/34

پاس ندا ه 0/08

یپلم

01/50

زیر  5سال

48/41

فوق یپلم

3/58

 45-5سال

16/15

کارشناسی

 11/80سابقه كار

 05-45سال

08/34

کارشناسی ارشد 1/50
کتری

8/08

پاس ندا ه

6

ایشتر از  05سال 48/41
پاس ندا ه

6/10

روایی سازه ابزار سنجش
محاسبه روایی سازه از طریق تحليل عاملی تأیيدي

اه لیل مقی ساختهاو ن اازار اندازهگیری ،روایی و پایایی ای اازار اه قت اندازهگیری شد .پاس
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از سنجش روایی مقتوا و روایی صوری پرسشنامه ااه روش لفای ،پاس از گار آوری ایالعاات
میدانی ،روایی سازه نیز اا اهکارگیری روش تقلیل عاملی تأییدی اررسی شد که ر ا امه ،یافتههای
حاصل از آن ایان میشو .
نتایج تقلیل عاملی تأییدی نشان می هد همه شاخصهای مراو ااه ااعاا سارمایه اجتمااعی
میا یر تی و اار عاملی قاال قبولی ارند و اارای سانجش ااعاا سارمایه اجتمااعی شااخصهاای
مناسبی مقسوب میشوند .جدول  0رااطه و نتایج تقلیل عاملی ای ااعا هفتگانه سرمایه اجتماعی
اا مفهوم سرمایه اجتماعی را نشان می هد.
جدول  .2نتايج تحليل عاملي تأييدي

مفهوم

مؤلفه

معناداري

آماره تي

بار عاملي خطاي استاندارد

اعتما

6/664

40/15

6/81

6/83

شبکهها و هنجارهای مشترك

6/664

3/88

6/88

6/14

سرمایه

تعاون و همکاری متیاال

6/664

40/68

6/81

6/15

اجتماعی

انسجام و همبستگی جمعی

6/664

46/08

6/08

6/55

همدلی ،رك و احترام متیاال

6/664

46/18

6/00

6/50

همیاری و مشارکت اویلبانه

6/664

46/68

6/01

6/51

هویت جمعی

6/664

3/00

6/55

6/10

نتایج مندرج ر جدول نشان می هد ،همه ااعا سرمایه اجتماعی ااه لیال قاوتشاان از مادل
سنجش حشف نمیشوند .ار اساس میا یر جدول  ،0اعتما متیاال اا اار عاملی  6/81ایشتری تأثیر
را ار سرمایه اجتماعی ار و هویت جمعی ااا ااار عااملی  6/55از ایا نظار ر رتباه آخار قارار
میگیر  .شکل  4نتیجه آزمون الگو را نشان می هد .ر ای نمو ار ،میزان رواا و میزان اار عاملی
ای متغیرهای مشهو (ااعا ) سرمایه اجتماعی و متغیر مکنون سرمایه اجتماعی ااالی فلشهاا رج
شده است.
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شکل  .1مدل مفهومي

ر ای میاله عالوه ار میا یر ضرایب مسیر و اارهاای عااملی منادرج ر شاکل  ،4تعادا ی از
شاخصهای مهم ارازش الگوی مفهومی نیز اندازهگیری شده است .ار ای اسااس ،چناد شااخص
مهم سنجش ارازش الگوی مفهومی که ر ایا پاژوهش مقاسابه شاده اسات ،اررسای مایشاو
(جدول.)8
جدول .3ارزيابي برازش كل الگوي مفهومي پژوهش

مقادير قابل قبول شاخصها

مقادير محاسبهشده شاخصها

شاخصهاي برازش اليوي مفهومي

-

01/58

CHI SQUARE

-

01

DF

CHI SQUARE/DF<3

0/01

CHI SQUARE/DF

RMSEA=<6/63

6/63

RMSEA

GFI >=6/16

6/10

GFI

AGFI >=6/16

6/14

AGFI

همانیور که ر جدول مشاهده میشو  ،میا یر همه شاخصها نشان هنده اارازش مناساب و
قاال قباول الگاوی مفهاومی پاژوهش اسات .انااارای  ،همخاوانی الگاوی مفهاومی ااا ا ههاای
گر آوریشده تأیید شد.
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آزمون فرضيههاي پژوهش
ای آزمون ارای تعیی معنی اری اختالف ای میانگی یك متغیر ااا یاك میادار ثااات کاه میادار
آزمون نامیده میشو  ،اهکار گرفته میشو  .مهمتری نکته ر اهکاارگیری آزماون تای اساتیو نت،
انتخاب میدار آزمون است که ااید یك نیطه وس را ایان کند .ر تقیی حاضر اا توجه ااه ییاف
پاس ها ،میدار آزمون اراار  1ر نظر گرفته شده است .چنانچاه میاانگی پاسا هاا ر هار یاك از
متغیرها از عد  1ایشتر ااشد وضعیت آن مؤلفه مطلوب خواهد او  .ر غیر ایا صاورت ،از نظار
جامعه مور آزمون ،متغیر اررسیشده ر وضعیت مطلوای قرار نخواهد اشت.
ر آزمون مور نظر فرضهای صفر و یك ارای اررسی وضعیت میانگی نظرهای جامعه ایجا
شد.

که اا توجه اه موار یا شده = 1

0

=

x

H0:

0

≠x

H1:

μ0

ر اجرای ای آزمون ،اا توجه اه  P-Valueاه ستآمده تصمیمگیری خواهد شد .چنانچه میدار
آن کمتر از سطح خطای آزمون ( )αااشد ،فرض صفر ر میشاو و اگار از ساطح آزماون ایشاتر
ااشد ،لیلی ار ر فرض صفر وجو ندار  .سطح آزمون ر ای اررسی  6/65ر نظار گرفتاه شاده
است.

جدول  1خالصهای از یافتههای حاصل از آزمون فرضیهها را نشان می هد .ار اساس ا ههاای
مندرج ر ای جدول ،همه فرضیههای فرعی پژوهش تأیید شد که اه تأیید فرضیه اصالی پاژوهش
منجر شده است .اه عبارت یگر ،سازمان جها کشاورزی و سازمانهاای زیرمجموعاه آن از نظار
همه مؤلفههای سرمایه اجتماعی ر وضعیت مطلوای قرار ارند.

1. Test Value
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جدول  .4خالصه نتايج آزمون فرضيههاي پژوهش بر اساس آزمون تي استيودنت

فرضیه
اررسی وضعیت مؤلفه اعتما متیاال
اررسی وضعیت مؤلفه شبکهها و
هنجارهای مشترك
اررسی وضعیت مؤلفه تعاون و
همکاری متیاال
اررسی وضعیت مؤلفه انسجام و
همبستگی جمعی
 :اررسی وضعیت مؤلفه همدلی ،رك و
احترام متیاال
اررسی وضعیت مؤلفه همیاری و مشارکت
اویلبانه
اررسی وضعیت مؤلفه هویت جمعی

آماره تی

P-Value

اختالف میانگی

فاصله ایمینان 15%

و میدار آزمون

کران پایی کران ااال

نتیجه آزمون وضعیت

8/48

6/660

6/83

6/41

6/04

تأیید فرضیه

0/01

6/601

6/00

6/68

6/13

تأیید فرضیه

1/00
8/86

6/66
6/6668

4/06
6/10

6/10
6/41

4/15
6/01

تأیید فرضیه
تأیید فرضیه

مطلوب
حداقل
مطلوایت
مطلوب
مطلوب

1/56

6/66

4/40

6/31

4/80

تأیید فرضیه

مطلوب

3/55

6/66

4/46

6/31

4/85

تأیید فرضیه

مطلوب

1/11

6/66

4/04

6/18

4/15

تأیید فرضیه

مطلوب

رااره مؤلفه اعتما متیاال اا توجه اه اینکه آماره تی ایشتر از  4/10است و ضاریب معناا اری
کمتر از  6/65است ،مؤلفه اررسیشده ر ساطح مطلاوای قارار ار  .ر اررسای وضاعیت مؤلفاه
شبکهها و هنجارهای مشترك نیز اا توجاه ااه اینکاه آمااره تای ازرگتار از  4/10اسات و ضاریب
معنا اری کمتر از  6/65است ،وضعیت مطلوب ای مؤلفه قاال استنبا است .رااره مؤلفاه تعااون
نیز اا توجه نتایج وضعیت مناسبی ار  .مؤلفه انسجام و همبستگی نیز اه لیال کمترااو ن ضاریب
معنا اری از سطح  6/65تأیید شد و وضعیت مطلوای ار  .همچنای  ،ر اررسای وضاعیت مؤلفاه
همدلی ،رك و احترام متیاال نیز نتایج نشان می هد وضعیت مؤلفه مزاور نیاز ر ساطح مطلاوای
قرار ار  .اررسی مؤلفه همیاری نیز نشان ا ای متغیر ر وضعیت مطلوب قارار ار  .ر اررسای
هویت جمعی نیز اا توجه اه آماره تی ( )1/11که ایش از سطح  4/10است و ضریب معنا اری نیاز
از سطح  6/65کمتر است .ر نتیجه ،فرضیه مراویه تأیید شاد و وضاعیت ایا مؤلفاه ر ساطقی
مطلوب ارزیاای میشو .
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بحث و نتيجهگيري
همانیور که ایان شد ،هدف ای میاله اررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و مؤلفههاا و شاخصاههاای
ارزیاای آن ر سازمانهای اجرایی استان قم (اخش کشااورزی) ،و تاالش اارای ایجاا تصاویری
روش از ااعا ای سرمایه مهم است .اه ای منظور پس از اررسیهای انجامگرفتاه ،ااتادا موضاو
سرمایه اجتماعی ،ااعا و مؤلفههای تشکیل هنده آن مطالعه شد .ر مرحلاه اعاد ااه آزماون مادل
پیشنها ی پژوهش ،وضاعیت ساازمان جهاا کشااورزی و ساازمانهاای زیرمجموعاه آن از نظار
مؤلفههای شناسایشده سرمایه اجتماعی اررسی شد .ار اساس تقلیل عاملی تأییدی مشاخص شاد
همه ااعا و شاخصهای هفت اعد سرمایه اجتماعی اارهای عاملی ایش از ( 6/5قاال قبول) ار و
تأیید شد .سپس ،الگوی مفهومی ار اساس شاخصهای متفاوت ،ارازش آن تأیید شد.
هنگامی که نتایج پژوهش اه مدیران و کارکنان سازمانهای مور مطالعاه ایاال

ا ه شاد یای

مصاحبههایی کارکنان و مدیران سازمان لیل مطلوباو ن وضاعیت ایا مؤلفاههاا را چنای ایاان
کر ند که اا توجه اه اینکه اخش کشاورزی اعد از پیروزی شکوهمند انیالب اسالمی اا توجاه ااه
معیارها و ارزشهای میدّس و اصیل اسالمی اه وجاو آماده اسات و کارکناان ایا ساازمان هام
اراساس همی ارزشها استخدام شدهاند ،همسویی زیاا ی ر اهاداف فار ی و گروهای کارکناان
ارای رسیدن اه اهداف سازمانی وجو ار که ای خاو مایتواناد ااعاث ارتیاای وضاعیت ایا
مؤلفهها و اهیور کلی سرمایه اجتماعی ر ای سازمان شو .
رااره سرمایه اجتماعی ر اخش کشاورزی سازمانهای اجرایی استان قام مایتاوان گفات ااا
وجو ارزشهای مشهبی ،ینی و اسالمی که از جمله مصا ی سرمایه اجتماعیاند ،اهویژه ر شاهر
مشهبی قم ،وضعیت سرمایه اجتماعی مطلوب او  ،اما ر مجمو  ،ااید مدیران ارای نیل اه اهاداف
کالن ر ارنامهها ،سیاستها ،یراحی ،اجارا و ارزیااای ،سارمایههاای اجتمااعی را وار کنناد .ر
راستای تیویت مؤلفه اعتما متیاال اه سازمانهای مور مطالعاه پیشانها مایشاو اارای حفاظ و
نگهداری و ارتیای سطح اعتما  ،ارتبا افرا اا هم اهینهسازی شو تا شعا اعتما افارا گساترش
یااد توقع و انتظارات خارج از توان سیستم ،ر افرا ایجا نشاو

سترسای ااه ایالعاات اارای
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همگان امکانپشیر ااشد نه عدهای خاص (شفافسازی) فرهنا

ساازمانی تیویات شاو و مناافع

عمومی و فر ی حاصل از اعتما اارای افارا روشا شاو  .راساتای تیویات مؤلفاه شابکههاا،
هنجارهای مشترك (گرمی اجتما انسانی ،الگوهاای رفتااری قاوی) پیشانها مایشاو  :الگوهاای
رفتاری قوی معرفی و تیویت شو (مانند اعتما  ،صداقت و جز آن) مسئوالن سازمان و همکااران
اه وعدههای خو وفا کنند فرصت الزم اه افرا ا ه شو تا ر گروههای اجتمااعی عضاو شاوند
(انتخابکر ن ،انتخابشدن) افرا از اوری و قضاوت ساریع ر هنگاام رخ ا ن تغییارات پرهیاز
کنند .جهت تیویت مؤلفه تعاون و همکاری متیاال پیشنها میشو  :اهداف مشترك و منافع حاصل
از آن ر سازمان مشخص شو تیویت وجدان کاری ،ایجاا اساتری اارای توساعه راهحالهاای
گروهی ر سازمان .ر راستای تیویت مؤلفاه انساجام و همبساتگی جمعای ااه ساازمان پیشانها
میشو ر ای کارکنان فرهن

ایثار و روحیه اخشش تیویت و گسترش یااد عوامل ایجا تفرقاه

و جدایی حشف شو هوش عاایفی و هاوش اجتمااعی ر ساازمان ااه منظاور رك احساساات
همدیگر ارای رسیدن اه ارتبایات سازنده و وفاق جمعی (هوش سازمانی) تیویت شو گساترش
تفکر سیستمی ،مهارت سیستمی ر سازمان اهیوری که افرا ااور کنند جزئای از سیساتم هساتند
وفا اری رونگروهی تیویت شو  .جهت تیویت مؤلفه همدلی ،رك و احترام متیاال (ارتبایات و
حس تفاهم) پیشنها میشو  :اه افرا ر زمینه ارتبایات آموزش ا ه شو شرای و فرصتهاای
رشد و االندگی افرا رك شو پشیرش تفاوتهاا ر ساازمان ،فرهنا ساازی شاو  .ر راساتای
تیویت مؤلفه همیاری و مشارکت اویلبانة ر سازمان پیشنها میشو کاه عباارتاناد از شارکت
اویلبانه افرا ر تصمیمگیاریهاای ساازمان تیویات روحیاه اویلبای و اخشاش ر ساازمان.
همچنی  ،ر راستای تیویت مؤلفه هویت جمعی پیشنها میشو ارای رشد ارتبایاات ساازنده ر
سازمان استرسازی شو نظم سازمانی تیویت شاو

ر ساازمان اختیاار تفاویو شاو  ،افارا ااه

هماهنگی اا یکدیگر تشوی شوند ممانعت از تبدیلشدن رواا جمعی اه فر گرایی.
همچنی  ،اه مقییان و پژوهشگران یگر پیشنها مایشاو ر زمیناه موضاوعات زیار کاه ر
راستای تکامل پژوهش حاضر است همت گمارند:

شناسایی مؤلفههاي سرمایه اجتماعی و مقایسه وضعيت این مؤلفهها در سازمانهاي اجرایی استان قم

011 

 تأثیر سرمایه اجتماعی ار رفتار شهروندی سازمانی راهکارهای افزایش و اهبو وضعیت سرمایه اجتماعی ر سازمان اررسی رااطه ای مهارتهای اجتمااعی (هاوش عاایفی) و توساعه سارمایه اجتمااعی رسازمان
 اررسی رااطه سرمایه اجتماعی و توانمندسازی کارکنان -اررسی رااطه سرمایه اجتماعی و فرهن

سازمانی شایسته

 -اررسی رااطه سرمایه اجتماعی و توان کارآفرینی افرا ر سازمان.
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