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بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با جامعهپذیری سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم
دریایی امام خمینی (ره) نوشهر به منظور ارائه راهکارهای کاربردی
محمد غفاری مجلج ،2مرتضي اماني ،1جمال عبدالملکي

3

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با جامعهپذيری سازماني م يباش د .جامع ه پ ژوهش یل ه یارین ا
دانشگاه علوم دريايي امام خم ني (ره) نوشهر هستند ،از اين جامعه با روش نمونهگ ری تصادفي ساده ،نمونهای ب ه حج
 247نفر انتخاب گرديد .روش پژوهش یم ي ،توی في و از ن وط مطالع اب همبس تگي اس ا .اب هار پ ژوهش پرسش نامه
ميباشد .جها سنجش وضع ا سرمايۀ اجتماعي از پرسشنامۀ 19سؤالي محقق ساخته ی ه ب ر اس ا م دل ناهاپ ا و
گوشال ( )2776طراحي شده و جها سنجش وضع ا جامعهپذيری سازماني از پرسشنامهی  14سؤالي محقق ساخته یه
بر اسا مدل تائورم نا ( )2779طراحي شده بود ،استفاده شد .جها تع ن پايايي و روايي اب هار از تکن که ای آلف ای
یرانباخ و تحل ل عاملي تائ دی استفاده شد ،نت ايج ب انگر پاي ايي و رواي ي مطل وب اب هار ب ود .جه ا تحل ل دادهه ا از
تکن کهای توی في (شاخصهای مریه و پرایندگي) و استنباطي (آزمو های ض ري همبس تگي پ رس و و رگرس و
چند متغ ره خطي) با استفاده از نرمافهار  SPSSاستفاده شد .نتايج ب انگر آ هس تند ی ه رابط ه س رمايه اجتم اعي ب ا
جامعهپذيری سازماني و ابعاد آ در یارینا دانشگاه عل وم دري ايي ام ام خم ن ي (ره) نوش هر مبب ا و در س ط 5/50
معنادار ميباشد .رابطه ابعاد سرمايه اجتماعي با جامعهپذيری سازماني در یارینا دانشگاه علوم دريايي امام خم ن ي (ره)
نوشهر مببا و در سط  5/50معنادار ميباشد .رابطه ابعاد سرمايه اجتماعي با ابعاد جامع هپ ذيری س ازماني در یارین ا
دانشگاه علوم دريايي امام خم ني (ره) نوشهر مببا و در سط  5/50معنادار ميباشد.
واژگان کلیدی :سرمایه اجتماعی ،جامعهپذیری سازمانی ،کارکنان ،دانشگاه علوم دریاایی اماام خمینای (ره)
نوشهر

تاريخ دريافا مقاله 78/57/12
تاريخ پذيرش مقاله 79/52/29
1

 .استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالو
 . 1دانشجوی دیترای مديريا آموزشي دانشگاه خوارزمي
 . 3یارشناسي ارشد تحق قاب آموزشي دانشگاه تهرا (نويسنده مسئول) j_abdolmaleki@sbu.ac.ir
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مقدمه
سرمايۀ اجتماعي ،2مفهومي جديد ،پ چ ده و مه اسا یه در ینار سرمايههای انساني و اقتص ادی پ از س قو دي وار
برل ن بهیورب موضوعي جهاني مطرح شد (فویوياما .)21 1552 ،1اين مفه وم را نخس ا ،جامع هشناس ا معرف ي و در
پژوهشهايشا از آ استفاده یردند؛ سپ مفهوم موردبحث ب هت دريج ،توج ه انديش مندا در ديگ ر رش تهه ای عل وم
اجتماعي را به خود جل یرد و در دهههای اخ ر ،در حوزههای علوم س اسي ،آموزش و پرورش و مديريا ب ه ی ار رفت ه
اسا (الواني و س د نقوی .)28 2363 ،در یورب نبودِ سرمايۀ اجتم اعي ،ديگ ر س رمايهه ا ارربخش ي خ ود را از دس ا
ميدهند و راههای توسعه و تکامل فرهنگي و اقتصادی ،دشوار ميشوند (پکستو .)71 2777 ،3
واژۀ «اجتماعي» در مفهوم سرمايۀ اجتماعي بر اين مسئله تأی د ميیند یه اي ن من اب  ،داراي ي شخص ي ن س تند و در
شبکۀ روابط قرار دارند .سرمايۀ انساني عبارب اسا از مجموط شناخاها ،مهاربها و تجرب اب؛ ولي س رمايۀ اجتم اعي ب ه
اين مسئله بستگي دارد یه چه یساني را ميشناس و با آ ها ارتبا داري  .واژۀ «س رمايه» ن ه ب ر اي ن مس ئله تأی د
ميیند یه سرمايۀ اجتماعي مبل سرمايۀ انساني يا مالي ،مولد اسا .اين سرمايه ،سب ميشود بتوان ارزش ي ب ه وج ود
آوري  ،یاری انجام ده دم ،به هدفي دسا ياب  ،مأموريتي را در زندگي انجام ده و نقشي در جها ايفا ین ؛ بنابراين،
ه چ فردی نميتواند بدو سرمايۀ اجتماعي به موفق ا دسا يابد )علمي و شارطپور و حس ني.)9 2363 ،
از ديدگاه آدلر 4و وا ( ،)32 1551اول ن مهيا مستق سرمايۀ اجتم اعي ،توزي اطالع اب اس ا .س رمايۀ اجتم اعي،
دسترسي به مناب اطالعاتي وس تر را تسه ل ميیند و ی ف ا ،مربو بود  ،مناس با داش تن و ب هعن وا اطالع اب را
بهبود ميبخشد .اين دو محقق ،ايجاد شبکههای نفوذ ،ینترل و قدرب را دوم ن مهيا سرمايۀ اجتماعي دانسته و معتقدند
انسجام ،سوم ن مهيا سرمايۀ اجتماعي اسا .پورت  )25 2776( 0قدرب نوآورانه و ایتشافي سرمايۀ اجتم اعي را در دو
مسئله دانسته اسا نخسا ،آنکه اين مفهوم بر پ امدهای مببا معاشربپذيری متمریه اسا و ويژگيهای یمت ر جال
توجه آ را ینار ميگذارد؛ دوم ،آنکه پ امدهای مببا را در چهارچوب فراتر بحث سرمايه جای ميدهد و توجه همگ ا را
به اين نکته جل ميیند یه چطور چن ن اشکال غ ر پوليای ،درسا مبل حج داراييه ا ي ا حس اب ب انکي م يتوانن د
سرچشمههای مه قدرب و ارربخشي باشند.
یلمن )79 2779( 8بر سودمندی سرمايۀ اجتماعي به عنوا منبعي ب رای همک اری ،برق راری رواب ط دوجانب ه و توس عۀ
اجتماعي تأی د یرده اسا؛ زيرا از اين مسائل ميتوا بهعنوا منابعي برای در پ شگرفتن ینشي مؤرر و دساي افتن ب ه
هدفهای موردنظر استفاده یرد .او اين روابط را بهعنوا مناب سرمايهای مف د برای افراد توی ف یرده اسا.
زندگي اجتماعي بشر ،مستلهم وجود سازما های گوناگوني اسا .اين س ازما ه ا ،نهاده ای اجتم اعي هس تند ی ه دارای
هدف ميباشند و برای رس د به اهداف خود ،مداوم در حال تغ ر و نوسازی هستند .از انحا یه مه ترين عنصر سازماني،
افراد هستند ،اغل سازما های بهرگ ،امروز دريافتهاند یه به خاطر مهاربها و تجارب ن روی انسانيشا موف ق خواهن د
بود ،نه به خاطر س ست های ف هيکي و مکان کي و اگر نتوانند سط علمي و تخصصي ن روهای انس اني را در س ازما ب ا
ببرند و ن روهای جديدی را استخدام ینند ،رو به زوال خواهند رفا (آرش و همکارا  .)6 2371،همچن ن زندگي سال و
موفق اآم ه برای انسا بدو همکاری و هماهنگي با ديگر انسا ها دشوار و برخ ي مواق ن اممکن اس ا .فعال اه ای
گروهي افراد در سازما ها در برگ رنده هويا و یارايي سازما اسا .یارايي و توسعه هر سازما تا حد زيادی ب ه ی اربرد
یح ن روی انساني بستگي دارد ،هر اندازه یه سازما ها بهرگتر ميشوند ،بالطب به مشکالب اين ن روی عظ اض افه
1. Social Capital
2. Fukuyama
3.Paxton
4. PauL Adler and Sand Seok-Woo kwon
5.Portes
6. Colman
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ميشود .امروزه هنر و عل مديريا را از ظريفترين ،دشوارترين و پررمرترين یاره ا م يدانن د و آ را ب هعن وا يک ي از
شاخصهای مه تمد معایر ،ازجمله عامل مؤرر در رشد و توسعه اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادی جوام ینوني به ش مار
ميآورند (سلطا زاده و همکارا  .)286 2374،لذا سازما ها امروزه با اين مسئله روبرو هستند یه چگونه ميتوانند اف راد
تازه جذب شده را باارزشها و هنجارها و اهداف سازماني ،هماهنگ و همسو نمايند.
2
يکي از مفاه مي یه در اين زم نه ميتواند به مديريا در هر سازماني یمک نمايد ،مفهوم جامعهپذيری س ازماني اس ا.
جامعهپذيری سازماني ،يکي از نکاب یل دی و ض روری در هنگ ام گ هينش ن روی انس اني در ه ر س ازما اس ا .ب رای
سازما ها بس ار ضروری اسا یه پ از گهينش ،استخدام و ورود افراد جديد ،برای آنه ا ت داب ری اتخ اذ گ ردد ت ا آن ا
بتوانند خود را بافرهنگ حای بر سازما تطب ق دهن د (آت ش پ ور و ن درا  .)14 2368،یارین ا جدي د ،ارزشه ا و
منشهای ب رو سازما را با خودشا به داخل سازما ميآورند و در مقابل ،سازما ها تالش ميینند آنها را باارزشها و
منشهای دروني آشنا و سازگار نمايند (تائورم نا .)97 1554،1توجه به فرآيند جامعهپذيری برای سازما ه ا ،ب هوي ژه در
خصوص تازهواردها از اهم ا خایي برخوردار اسا ،زيرا ت أر راب پذيرفت ه ش ده در چن د م اه اول ،ب ر رفت ار و عملک رد
یارینا ماندگار و عم ق خواهد بود ،از طرفي ی ت وجهي ب ه اي ن فرآين د امک ا ب روز رفتاره ای ب رو از چ ارچوب و
هنجارهای سازماني ،توسط یارینا تازهوارد را ب شتر ميیند .تداوم اين وضع ا موج شکلگ ری نگرشها و رفتارهای
منفي ،تعارضاب و یشمکشها ،جابهجايي و ترک شغل ميشود (اعتباريا و خل ل ي .)61 2369،اي ن فرآين د در ی ورب
اجرای یح آ بهويژه در سازما هايي یه دارای مأمورياها و وظايف متنوط و بااينحال حسا و خطرناک م يباش د،
ميتواند شوک و تنشهای حایل از تفاوبهای ب ن انتظاراب یارینا و واقع اه ای ش غلي را ب ه ح داقل رس انده و در
ههينههای مربو به جذب و استخدام ،تلفاب جاني ،خساربهای مالي و م ها تقاض ا را ب رای جاب هج ايي ی اهش ده د
(سلطا زاده و همکارا .)286 2374،
لذا محوريا ایلي پژوهش حاضر را بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با جامعهپذيری سازماني یارینا دانشگاه علوم دريايي
امام خم ني (ره) نوشهر تشک ل ميدهد ،بنابراين ميتوا گفا مسئله ایلي پژوهش حاض ر اي ن اس ا ی ه آي ا س رمايه
اجتماعي دارای رابطه معنادار با جامعهپذيری سازماني در یارینا دانشگاه علوم دريايي امام خم ني (ره) نوشهر هسا ي ا
خ ر؟
اين مفهوم ،عبارب از مجموعۀ مناف بالفعل و بالقوهای اسا یه با عضويا ینشگرا و سازما ها در شبکهه ای اجتم اعي
به وجود ميآيد؛ به عبارتي ،مجموعهای مع ّن از هنجارها يا ارزشه ای غ ررس مي اس ا ی ه اعض ای گروه ي مج از ب ه
همکاری در آ  ،سه اند (فویويام ا .)7 1552 ،س رمايۀ اجتم اعي ب هط وریلي ،نهاده ا ،رواب ط ،گ رايشه ا ،ارزشه ا و
هنجارهايي را شامل ميشود یه بر رفتارها و تعاملهای ب ن افراد ،حای اند (گروتر و فنبستلر)4 1551 ،3؛ بهعباربديگ ر،
مراد از سرمايۀ اجتماعي ،آ دسته از شبکهها و هنجارهايي اسا یه مردم را به عم ل جمع ي ق ادر م يین د (ولک اک،4
 .)204 2776سرمايۀ اجتماعي ،مجموعۀ مناف بالفعل و بالقوهای اسا یه با عضويا ینشگرا و سازما ها در شبکههای
اجتماعي 0به وجود ميآيد؛ به عبارتي ،سرمايۀ اجتماعي يعني مناب در دستر در ساختارهای اجتماعي همچو اعتماد،
هنجارهای روابط متقابل و هدف متقابل 8یه افراد را برای انجام داد ینش جمعي آماده ميیند و بهعنوا محصول فرعي
روابط اجتماعي و درگ ری مدني در سازما های رسمي و غ ررسمي نمود مييابد (یاواچي.)33 1552 ،9
نظريههای مبنايي سرمايۀ اجتماعي را مي توا در موارد زير به یورب خالیه توض داد
1 . Organizational Socialization
2 . Taormina
3. Grootaert and T. Van Bastelaer
4. Woolcock
5. Social Networks
6. Mutual Aide
7. Kawachi
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نظريۀ پ وند ضع ف 2گرانووتر ،1بن ا گذار نظريۀ پ وندهای ضع ف ،معتقد اسا سرمايۀ اجتماعي را ميتوا ازلحاظ شدب
تکرار و شامل شد بر انواط مختلف روابط م ا دوستيها ،همکاریها و ...س نج د .ش دب و اس تحکام رواب ط ي ک گ روه
اجتماعي در داخل گروه ،موج تضع ف روابط اعضای آ گروه با ب رو ميشود (گرانووتر .)2380 2793 ،به اعتقاد اي ن
یاح نظر ،روابط منسج م ا اعضای يک گروه به تضع ف روابط آنا با اعضای گ روهه ای خ ارجي منج ر م يش ود و
سرمايۀ اجتماعي را یاهش ميدهد؛ در مقابل ،پ وندهای ضع ف درو گروهي ،ايجاد روابط با افراد و گروهه ای خ ارجي را
بهدنبال دارد و به ايجاد سرمايۀ اجتماعي ميانجامد (هما .)2394
نظريۀ شکاف ساختاری 3اين نظريه را در سال  ،2771برب 4برای مفهومسازی سرمايۀ اجتماعي به یار گرفا و در آ ب ر
رابطۀ م ا فرد و همکارانش در شبکۀ اجتماعي و همچن ن روابط م ا همکارا با يکديگر تأی د ميشود .در اين نظري ه،
منظور از شکاف ،نبودِ ارتبا م ا دو فرد در يک شبکۀ اجتماعي اسا یه به خودی خ ود ،مهيت ي ب رای س ازما تلق ي
ميشود .بر اسا اين نظريه اگر يک فرد در شبکۀ اجتم اعي خ ود ب ا همک اراني ی ه ب ا يک ديگر در ارتب ا ن س تند ي ا
دسا ی  ،با ه ارتباطي ضع ف دارند ،رابطه برقرار یند ،ب شترين نف را خواهد برد .تقويا شبکههای ش کافدار ،مهاي ايي
همچو ارزيابي سري اطالعاب ،قدرب چانهزني دوچندا و افهايش قدرب ینترل بر مناب و نتايج دارد و بهگون های ديگ ر
ن ه مي توا مفهوم نظريۀ شکاف ساختاری را بررسي یرد .در اين نظريه فرض ميشود اگر روابط م ا بازارها ،سازما ها و
افراد مرتبط با ه سازما ن افته ،بينظ و تعريفنشده باشد ،سرمايهای سودآور برای آ ها تلقي م يش ود و از آ س وی،
هر چه روابط م ا آ ها منظ تر و ساختارمندتر باشد ،از اين سرمايه یاسته ميشود .بهطور یل ي ،رس م ا و قانونمن دی
ساختاری با سرمايۀ اجتماعي تعارض دارد (برب .)10-12 1555 ،در نظريۀ شکاف ساختاری ،سرمايۀ اجتماعي ،عبارب از
شبکهای ساختارگونه تعريف ميشود یه از عوامل زير ارر ميپذيرد
 اندازۀ شبکه بهطوریلي ،شبکههای گسترده ،یمتر از نوط تحم لياند و در آ ها اجبار برای تبع ا اعضا یمتر اسا. ترای (چگالي) شبکه بهطوریلي ،در شبکههايي یه ارتبا و تعامل م ا اعضا ب شتر باشد ،اجب ار اعض ا ب رای تبع ا،زياد اسا.
 سلسلهمرات شبکه بهطوریلي ،شبکههايي یه در آ ها روابط بر پايۀ ارتباطي مس لط ش کل م يگ رد ،حال ا جب ر وتحم ل ب شتری دارند (برب.)47 1555 ،
مطابق اين نظريه ،برای سنجش م ها سرمايۀ اجتماعي بايد به سه عامل يادشده توج ه ی رد؛ بن ابراين ،ه رق در ش بکه،
وس تر و ترای و سلسلهمرات موجود در آ  ،یمتر باشد ،م ها سرمايۀ اجتماعي رو به فهوني خواهد بود (هما .)41
اين نظريه در مطالعاب ل ن و یاتور 0در سال  2762ريشه دارد و بر اسا آ  ،پ وندهای موجود در ش بکه ،ب دو وج ود
مناب داخل آ  ،یارآمد ن سا .طبق نظريۀ موردبحث ،فقط مناب موجود در شبکه را ميتوا سرمايه قلم داد ی رد؛ م بال
ممکن اسا اعضای شبکه ،دارای مناب زيادی ازجمله قدرب ،نفوذ و تحص الب ع الي باش ند و منبع ي ب اارزش محس وب
شوند؛ اما اين مناب  ،تنها در یورتي سرمايه به شمار خواهند آمد یه فرد به آ ها ن از داشته باشد .در مبال اخ ر اگر ف رد
برای رس د به هدفي ،ن ازمند قدرب نفوذ همکارا خود باشد ،آ منب خودبهخود سرمايه تلقي خواهد شد و طبعا ديگر
مناب اعضا مانند تحص الب عالي ،سرمايه به حساب نخواهند آمد .ب ه ب ا مختص ر ،در اي ن دي دگاه ،اعض ای موج ود در
شبکه ،دارای منابعي باارزشاند یه فرد را دررس د به هدفهايش ياری ميدهد (مک نل.)212 2777 ،8

1. Weak Ties Theory
2. Granovetter
3. Structural Hole Theory
4. Burt
5. Lin and Kator
6. R. McNeal
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به نظر ل ن ،)1552( 2سرمايۀ اجتماعي به لحاظ علمي ،عبارب از منابعي محا در شبکههای اجتماعي تعريف ميشود یه
در دستر و مورداستفادۀ ینشگرا اجتماعي هستند؛ درنت جه ،اين مفهوم ،دو ويژگي مه ب دين ش رح دارد نخس ا،
آنکه نشا مي دهد مناب محا در روابط اجتماعي قرار دارند تا افراد؛ دوم ،آنکه دسترسي به اين مناب و استفاده از آ ه ا
در اخت ار افراد اسا .اين یاح نظر ،ایول و قضايای مربو به نظريۀ سرمايۀ اجتماعي را بدين شرح مطرح یرده اسا
 ایل ساختاری مناب ارزشمند محا در ساختارهای اجتماعي قرار دارند. ایل تعامل اين تعامل معمو ب ن ینشگرا ه سط و دارای سبک زندگي مشابه یورب ميگ رد. ایل شبکه در قال شبکههای اجتماعي ،به یورب مستق و غ رمستق  ،ینشگرا  ،حامل ان واعي گون اگو از من ابهستند .مناب محا به لحاظ ساختاری در حک سرمايۀ اجتماعي برای ینشگرا شبکهها هستند.
 ایل ینش بر اسا اين ایل ،ینشگرا  ،دارای انگ هۀ حفظ مناب يا بهرهگ ری از آ ها در قال ی نشه ای هدفمن دهستند (ل ن.)12-26 1552 ،
1
مدل سرمايۀ اجتماعي ناهاپ ا و گوشال :اين دو نظريهپرداز ،سرمايۀ اجتماعي را عبارب از جم من اب بالفع ل و ب القوۀ
موجود در درو  ،قابل دستر از طريق و ناشي از شبکۀ روابط يک فرد يا يک واحد اجتماعي تعريف ميینند (ناهاپ ا و
گوشال .)143 2776 ،آنا سرمايۀ اجتماعي را دارای سه بعد اساسي ش ناختي ،س اختاری و رابط های م يدانن د ی ه در
ادامه ،آ ها را شرح خواه داد.

شکل ( )1ابعاد سرمایۀ اجتماعی از دیدگاه ناهاپیت و گوشال ()422 :1991

الف) بعد شناختي اين بعد از سرمايه اجتماعي ،ناظر به منابعي اسا یه مظاهر ،تعب رها و تفس رها و نظ امه ای مع اني
مشترک م ا گروهها را فراه ميینند .مه ترين مؤلفههای اين بع د از س رمايۀ اجتم اعي عب اربان د از زب ا و قواع د
مشترک و حکاياهای مشترک (شامل تجرب اب و خاطراب مشترک) (هما .)144
ب) بعد رابطهای اين بعد از سرمايه اجتماعي ،نوعي از روابط شخصي را توی ف ميیند یه اف راد ب ا يک ديگر ب ه س ب
سابقۀ تعاملهايشا برقرار ميینند .مه ترين جنبههای اين بعد از سرمايه اجتماعي عبارباند از اعتماد ،هنجارها ،الهامها
و انتظارها و هويا (هما .)144
ج) بعد ساختاری اين عنصر از سرمايه اجتماعي ،ب انگر الگوی یلي تما های ب ن افراد اسا؛ يعن ي م يگوي د ب ه چ ه
یساني و چگونه دسترسي داري  .مه ترين مؤلفههای اين بعد عباربان د از رواب ط گروه ي ،پ کربن دی رواب ط گروه ي و
سازما های مناس (هما .)140
جامعهپذيری س ازماني ،یل دی یارآم د و م ؤرر در يکپارچ هس ازی یارین ا ت ازهوارد در س ازما اس ا (آنتون ایولو و
گوتل )17 1525،3و در ساخا ارزشها و نگرشهای افراد و همچن ن سوء گ ریهای اجتماعي آ ه ا درب اره بس اری از
مسائل اجتماعي ،نقشي بس ار مهمي دارد (موحد و عباسي .)91 2360 ،هماهنگ شد با شغل و وظ فه جديد م يتوان د
يک گهاره دلهرهآور باشد ،افراد تازهوارد در سازما  ،به يادگ ری چگونگي انجام داد وظ ايف و همچن ن دس اي ابي ب ه
1. N. Lin
2. J. Nahapiet and S. Ghoshal
3. Antonacopoulou, & Guttel,
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رفتار نرمال و مقبول از سوی همکارا ن از دارند (یام رمولر و همکارا  .)135 1522،2در واق اف راد ت ازهوارد ،باي د ي اد
بگ رند یه چگونه مح ط جديد را درک ینند و با آ سازگار شوند (گرومن و همکارا  .)251 1558،1جامعهپذيری ،تغ ر
مهاربهای نوين ،دانش ،توانش ،تواناييها ،نگرشها ،ارزشها و روابط و درک یح و چارچوبهای ی اری را در ب ر دارد
یه از طريق آ فرد دانش و مهاربهای اجتماعي و فرهنگ را آموخت ه و ب ا ش وهه ای عم ل آش نا م يش ود و آنچ ه را
فراميگ رد یه در سازما مورد انتظار اسا ،در نت جه ،فقدا ا طم ن ا و اض طراب ف رد در اواي ل ورود ب ه س ازما ی
ميشود (ف لستاد2387 1554،3؛ یوپرتوما و اندرسو .)052 1558 ،4
از ديدگاه تلف قي ،جامعهپذيری فرآيندی مستمر اسا یه در آ فرد و سازما با ه تعامل یرده و بر ه تأر ر ميگذارند.
از يکسو فرآيند يادگ ری اسا یه از طريق آ  ،افراد ،ارزشها ،هنجارها ،شبکهه ای غ ررس مي و مه اربه ای موردن از
سازماني را ميآموزند و از سوی ديگر فرآيند مديريتي اسا یه از طريق آ س ازما  ،یارین ا را ب ه اطاع ا و پ روی از
ارزشها ،قوان ن و رفتارهای مورد انتظار ملهم ميیند .جامعهپذيری سازماني به محتوايي اشاره دارد یه از طريق آ فرد با
نقش خاص خود در سازما سازگار ميشوند (گي و همکارا 292 15250،؛ چوهن و ول دهچا .)045 1556،8توج ه ب ه
جامعهپذيری سازماني ،برای سازما  ،ح اتي ميباشد ،زيرا ميتواند فریاهای ي ک ف رد را ب رای موفق ا در ش غل و در
دن ای یار توسعه دهد (جي و درک .)19 1525 ،9طبق اذعا یارشناسا مديريا مناب انساني ،جامعهپذيری س ازماني،
مانند چرخش شغلي آموختهها اسا و سازما ها ميتوانن د فرآين د جامع هپ ذيری را ،م ديريا ههين ه ماهران ه س ازما
بهحساب آورند (منهور و نع 032 1522 ،6؛ گائو .)13 1522،7درنت جه ميتوا شاهد بود یه افراد را ب ه یارین ا فع ال
تبديل یرده و به استمرار توسعه سازما منجر ش ده ی ه فری اه ای مناس را ب رای اف هايش رقاب ا ف راه م يآورد
(ه تسانن 25و همکارا .)4 1522 ،
تائورم ن ا ( )33-37 2779جامع هپ ذيری س ازماني را در چه ار بع د مه ارب آم وزش ،تف اه  ،حماي ا یارین ا و
چش اندازهای آينده از سازما تب ن و ب ا ميیند .مهارب آموزش 22آم وزش م يپرس د ی ه یارین ا ب رای درياف ا
مهاربهای ارائهشده از سوی سازما  ،چگونه خود را ارزيابي ميینند .آموزشهايي را شامل ميشود ی ه در نهاده ا ب رای
ترويج و ارتقاء سازگاری یارینا در سازما ها طراحي و به اجرا در ميآيد .اين آموزشه ا بس ار س ودمند هس تند ،زي را
در س ازما ه ا
سب ميشوند یه یارینا از سط مهاربهای فني و یاریردی مناسبي بهرهمن د ش وند و ب دين ترت
یارآمدتر شده و رضايا ب شتری را تجربه ینند .از طرف ديگر ارائه آموزشه ای زم ب رای س ازگاری ب ا فض ای ی اری و
اجتماعي سازما  ،باعث ميشود تا یارینا ن ه به نحو شايسته نسبا به اهداف و ارزشهای سازما احسا تعهد ینن د.
تفاه  21تفاه ميپرسد یه یارینا  ،عمل اب سازما را چگونه درک ميینند .درواق فه نقشه ای خ ود و س ازما را
شامل ميشود یه اين امر بس ار مه جلوه ميیند  .به اي ن دل ل ی ه خطاه ا و اش تباهاب یارین ا را در درو س ازما
یاهش ميدهد یه درنهايا رضايا و احسا خودیار آمدی با تر یارینا را باعث ميشود .درواق تفاه يا فه متقاب ل

1 . Kammeyer-Mueller,; Livingston.& Liao,
2 . Gruman,Saks& Zweig
3 . Filstad
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5 . Ge, Su & Zhou
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8 . Manzoor & Naeem,
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م ا یارینا و سازما بهويژه سرپرستا و مديرا بهسادگي به سط با تری از موفق ا و ارربخشي سازما و به دنب ال
آ تعهد هر چه ب شتر یارینا به سازما منجر ميشود.
حمايا یارینا  2حمايا یارینا ميپرسد یه یارینا همکاری و پشت باني اعضای سازما را چگونه ارزيابي ميینن د،
اين بعد تعاملهای مببا و حمايتگرايانه همکارانه در درو سازما را ش امل م يش ود .اي ن تعام له ا ب هطورج دی ب ا
رفتارهای مدني -سازماني (رفتارهايي یه جهء نقشهای سازماني یارینا ن سا ،اما انجام داد آ ه ا ب ه عملک رد م ؤرر
فردی و سازماني منجر ميشود) رابطه مببا دارد .بعد بس ار مه در فرآيند جامعهپ ذيری س ازماني ،تعام ل یارین ا ب ا
همکارا اسا ،زيرا چن ن تعاملهايي برای عملکرد مؤرر و یارآمد یارینا در سازما بس ار ضروری اسا.
چش انداز از آينده سازما  1چش انداز از آينده سازما ميپرسد یه یارینا  ،فریاها و پاداشهای س ازما را در آين ده
چگونه ارزيابي ميینند .ادرایاب یارینا  ،از چش اندازهای شغل خود و پذيرش آ در سازماني یه در آ یار ميینن د را
شامل ميشود .اين حوزه مواردی را در بر ميگ رد ،نظ ر اينکه آيا فرد در آينده ه در سازما محل یارش خواه د مان د؟
تکال ف و مسئول اهای آينده او در سازما چه خواهد شد؟ و چه پاداشهايي از یار در سازما عايد او ميش ود (ن ادی و
همکارا 280 2366،؛ تائورم نا75 1556،؛ تائورم نا.)883 1557،
نادی و همکارا ( )2366به بررسي رابطه جامعهپذيری سازماني با آرزوهای شغلي در یارینا وابسته ب ه وزارب نف ا در
شهر ایفها پرداختند .نتايج ب انگر وجود رابط ه مبب ا جامع هپ ذيری س ازماني ب ا آرزوه ای ش غلي در یارین ا ب ود.
حسنزاده رمرين و مق مي ( ) 2367به بررسي ارر سرمايه اجتماعي بر تعالي سازماني پرداختند .نتايج ب انگر ار ر مبب ا و
معنادار سرمايه اجتماعي بر تعالي سازماني و ابعاد آ بود .د ور و جه ا ت اب ( )2375در پ ژوهش خ ود ،ت أر ر س رمايۀ
اجتماعي بر احسا امن ا را بررسي یردهاند و نتايج تحق ق آنا نشا ميدهد سرمايۀ اجتماعي و ابع اد آ ب ا احس ا
امن ا و ابعادش رابطۀ مببا دارد .هويدا ،جمش ديا و مختاری فر ( )2375به بررسي رابط ه جامع هپ ذيری س ازماني و
تعهد سازما در معلما مدار متوسطه شهر تهرا پرداختند .نتايج نشا داد یه جامع هپ ذيری س ازماني دارای رابط ه
مببا با تعهد سازماني و ابعاد آ در معلما اسا .حافظن ا و ب گلری ( )2375جايگاه سرمايۀ اجتم اعي در تص م ه ای
راهبردی را بررسي یردهاند و بر اسا نتايج تحق ق آنا س رمايۀ اجتم اعي ب ر عنای ر فک ری موج ود در تص م ه ای
راهبردی بهطور عام و همچن ن بر هريک از عنایر آ (شامل عنایر انساني ،رابطهای و ساختاری) بهطور خاص ارر مببا
و معنادار ميگذارد .جهانگ ری و همکارا ( )2372به بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با رفتار شهروند سازماني پرداختن د.
نتايج ب اگر را بطه مببا و معنادار سرمايه اجتماعي ب ا رفت ار ش هروند س ازماني و ابع اد آ ب ود .عب ا زاده و همک ارا
( ) 2372به بررسي رابطه رفتار شهروند سازماني و سرمايه اجتماعي پرداختند .نتايج ب اگر رابط ه مبب ا و معن ادار رفت ار
شهروند سازماني با سرمايه اجتماعي و ابعاد آ بود .س لطانهاده و قالون دی ( )2371در مطالع ه خ ود ب ه بررس ي رابط ه
تک هگاههای شغلي با جامعهپذيری سازماني در اعضای ه اب علمي دانشگاه اروم ه پرداختند .نت ايج ب انگر رابط ه مبب ا
تک هگاههای شغلي با جامعهپذيری سازماني و ابعاد آ بود .آرش و همکارا ( )2371در مطالع ه خ ود ب ه بررس ي رابط ه
جامعهپذيری سازماني و بروندادهای نقش معلما تازهیار در معلما ش هر ته را پرداختن د .نت ايج آن ا نش ا داد ی ه
جامعهپذيری سازماني و ابعاد آ دارای رابطه مببا با بروندادهای نقش معلما تازهیار دارد .مج بي و نب وی ( )2373ب ه
بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و مسئول ا اجتماعي یارینا پرداختن د .نت ايج ب انگر رابط ه مبب ا و معن ادار س رمايه
اجتماعي با مسئول ا اجتماعي یارینا بود .رح مي و همکارا ( )2374به بررسي رابطه ب ن ه وش اخالق ي و س رمايه
اجتماعي با مسئول اپذيری پرداختند .نتايج ب انگر آ اند یه ه وش اخالق ي و س رمايه اجتم اعي دارای رابط ه مبب ا و
معنادار با مسئول اپذيری ميباشند .یاوسي ( ) 2374ب ه بررس ي رابط ه س رمايه اجتم اعي ب ا فعال ا ش غلي یارین ا
پرداخا .نتايج ب انگر رابطه مببا و معنادار سرمايه اجتماعي با فعال ا شغلي یارینا بود .موس وند و ش ف پ ور مطل ق
1 . Coworker Support
2 . Future Prospects
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( )2374به ارزيابي سط سرمايه اجتماعي و رابطه رگرس وني آ با تعالي سازماني پرداختند .نتايج ب انگر رابط ه مبب ا و
معنادار سرمايه اجتماعي با تعالي سازماني و ابعاد آ بود .سلطانهاده ،قالوندی و س د عبا زاده ( )2374در مطالعه خ ود
به بررسي رابطه جامعهپذيری سازماني و مسئول اپذيری اجتماعي در یارینا دانشگاه اروم ه پرداختند .نتايج نش ا داد
یه جامعهپذيری سازماني دارای رابطه مببا با مسئول اپذيری اجتماعي و ابعاد آ در یارینا اسا.
اگهوم )2776( 2در مطالعه خود به بررسي رابطه جامعهپذيری سازماني و تعهد سازماني با رضايا شغلي و تغ ر نق ش در
دانشجويا پرداخا .نتايج نشا داد یه جامعهپذيری سازماني دارای رابطه مبب ا ب ا تعه د س ازماني و رض ايا ش غلي و
رابطه منفي با تغ ر نقش در دانشجويا اسا .ف لد و اسپن  ،1از بن ا گذارا نظري هه ای ح وزۀ س رمايۀ اجتم اعي ،در
مقالۀ خود با عنوا «يادگ ری غ ررسمي و سرمايۀ اجتماعي» ( )1555معتقدند بس اری از ي ادگ ریه ای غ ررس مي در
قال وظايف روزمره و اغل در تعامالب اجتماعي برنامهريهی نشده ب ن افراد رخ ميدهند .يادگ ریهای غ ررسمي ،دانش
را به حوزههای مختلف سازما منتقل ميینند یه توسط شبکهها اطالعاب پراینده را تفس ر ميینند به تبادل داخل ي و
خارجي ميپردازند .يادگ ری های غ ررسمي با شکلي از يادگ ری تکامل مييابد یه در آ  ،شبکههای غ ررس مي ،اعض ای
سازما را یانال های ارتباطي متقابل در يادگ ری سازماني ميدانند؛ زيرا آ ها از طري ق برق راری رواب ط متقاب ل ،تب ادل
دانش را برای افراد امکا پذير ميینند .گروتار و بستلر ( )1551در مقال ۀ خ ود ب ا عن وا «ش ناخا و س نجش س رمايۀ
اجتماعي» معتقدند وقتي سرمايۀ اجتماعي با باشد در روابط ب ن افراد ،انتقال اطالعاب بهسادگي انجام ميشود و از اي ن
طريق ،سوء استفادۀ افراد از فریاها یاهش مييابد؛ انتقال اطالعاب در مح ط سازما تسه ل ميشود و درنت جه ،ش دب
مشکل شکسا بازار در حوزۀ اطالعاب یاهش مييابد؛  -فعال اهای جمعي از طريق شبکههای غ ررسمي ،مناف حای ل
از همکاری و توافق را افهايش ميدهد و انتقال اطالعاب بهآساني یورب ميگ رد؛ اعتماد متقابل ،مبنای يادگ ری سازماني
اسا؛ افراد ،دانش ضمني خود را به اشتراک ميگذارند و در ارر اين تالش جمعي و مشاریتي ،ي ادگ ری س ازماني ش تاب
مي گ رد؛ ی ف ا و گش ودگي رواب ط ب ن اف راد در س طحي ب ا ق رار دارد و درنت ج ه ،توان ايي ي ادگ ری زي اد اس ا؛
3
دستاوردهای گروه ميتواند به وض يا ايجاد استاندارد يادگ ری متقابل برای یل سازما یمک یند .ب گل اردی و پتروني
( )1550اظهار یردهاند یه جامعهپذيری سازما با آرزوهای شغلي رابطه مببا دارد .بر اسا اين مطالعه ،جامع هپ ذيری
سازماني به احسا وجود فریاهای شغلي در سازما اشاره دارد .اين احسا وجود فریا ش غلي ،ازي کط رف س ب
افهايش و تقويا اریا یار راهه شغلي افراد یه بخشي از خودپنداره شغلي آ هاسا ،م يش ود و از ط رف ديگ ر موج
یاهش تمايل به ترک خدما ميشود .همچن ن ،چش انداز شغلي و ايجاد چش انداز مناس از ط رف س ازما ب ه ايج اد
ام دواری در یارینا منجر ميشود و بد ين ترت انواط آرزوهای شغلي را تعديل و تقويا نموده و تفاه ب ن س ازما و
یارینا در ینار حمايا همکارا  ،یارمندا را برای فعال ا یارامد تشويق و ترغ ميین د .ل ن و ي وا  )1550( 4ب ه
بررسي تأر ر سرمايه اجتماعي و توانايي یارآفرينا بر عملکرد یارین ا پرداختن د .نت ايج ب انگر ت أر ر مبب ا و معن ادار
سرمايه اجتماعي و توانايي یارآفرينا بر عملکرد یارینا ميباشد .الن )1558( 0و چائو )1551( 8در تحق قاتي مشابه ب ه
اين نت جه رس دند یه روشهای جامعهپذيری سازماني ،سازما ها را قادر ميسازد یه یارین ا جدي د را ج ذب س ازما
ینند ،هم چن ن جذب شد به یار ،رابطه منفي با ترک شغل دارد و روابط ب ن برخي از روشه ای جامع هپ ذيری ،تعه د
سازماني و ترک شغل را تعديل ميیند .یروز و همکارا  )1558( 9به بررسي رابطه سرمايه اجتماعي ،مشاریا ،انس جام و
تعامالب اجتماعي با بهبود عملکرد و ارتقای ی ف ا س ازماني پ رداختن د .نت ايج ب انگر رابط ه مبب ا و معن ادار س رمايه
1 . Exum
2. Field &Spence
3 . Bigliardi & Petroni,
4 . Lin & Yin-Mei
5. Allen
6 . Chow
7 . Krause, Handffield & Bevlerly
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2

اجتماعي ،مشاریا ،انسجام و تعامالب اجتماعي با بهبود عملکرد و ارتقای ی ف ا س ازماني ب ود .ن ا چ ن و همک ارا
( )1559به بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با جهاگ ری یارآفرينانه و مناب سازماني پرداخا .نتايج ب انگر رابطه مببا و
معنادار سرمايه اجتماعي با جهاگ ری یارآفرينان ه و من اب س ازماني م يباش د .ی رو )1559( 1تحق ق ي را ب ا عن وا
جامعهپذيری حرفهای و سازماني معلما انجام دادند .نتايج نشا داد یه تجرب اب معلما با تجرب اب زي ا ب ار س ال اول
خدما مرتبط بود و اين تجارب ناشي از مس ائل م ديريتي ب ود .یوت ه )1556( 3در مطالع ه خ ود ب ا بررس ي روشه ای
جامعهپذيری و سازگاری مهندسا جوا با سازما پرداخا .نتايج نشا داد یه روشهای جامعهپذيری به م ها زي ادی
وضوح نقش تازهیار ،انسجام گروه یاری و سلطه شغلي را تحا تأر ر قرار ميدهد و اين نتايج منج ر ب ه اف هايش رض ايا
شغلي و تعهد سازماني ميشود .فورن ر )1556( 4به بررسي رابطه رضامندی ارتباطي با رفتار ش هروند س ازماني پرداخ ا.
نتايج ب انگر رابطه مببا و معنادار رضامندی ارتباطي با رفتار شهروند سازماني بود .زنگ و جا  )1557( 0ب ه بررس ي ار ر
مناب سرمايه اجتماعي بر رفتار شهروند سازماني پرداختند .نتايج ب انگر تأر ر مببا و معنادار سرمايه اجتم اعي ب ر رفت ار
شهروند سازماني یارینا بود .نورمن و همک ارا  )1525( 8ب ه بررس ي ت أر راب تع املي س رمايه روا ش ناختي و تعه د
سازماني بر رفتار شهروند سازما یارینا پرداختند .نتايج ب انگر تأر ر مببا و معن ادار س رمايه روا ش ناختي ب ر رفت ار
شهروند سازماني یارینا بود .آريني )1525( 9تحق قي را با عنوا تجربههای جامعهپ ذيری ناش ي از دس ت اری آم وزش
مهندسي در دانشگاه پوردو اينديانا انجام دادند .نت ايج نش ا داد ی ه مش اریا در آم وزش دس ت ارا آموزش ي از ان واط
مختلف ،تعامل با گروههای مختلف افراد ،تعهد داشتن به مسئول اهای گوناگو دست ارا آموزش ي ،آم وزش و پ ژوهش
متعادل ،ايجاد برخي مهاربها به نوط انتصاب در دست اری بستگي داشا.
سؤاالت تحقیق
آيا سرمايه اجتماعي دارای رابطه معنادار با جامعهپذيری سازماني و ابعاد آ در یارینا دانشگاه علوم دريايي امام
.2
خم ني (ره) نوشهر ميباشد؟
آيا ابعاد سرمايه اجتماعي دارای رابطه معنادار با جامعهپذيری سازماني در یارین ا دانش گاه عل وم دري ايي ام ام
.1
خم ني (ره) نوشهر ميباشد؟
آيا ابعاد سرمايه اجتماعي دارای رابطه معنادار با بعد مهارب آموزش جامعهپذيری س ازماني در یارین ا دانش گاه
.3
علوم دريايي امام خم ني (ره) نوشهر ميباشد؟
آيا ابعاد سرمايه اجتماعي دارای رابطه معنادار با بعد تف اه جامع هپ ذيری س ازماني در یارین ا دانش گاه عل وم
.4
دريايي امام خم ني (ره) نوشهر ميباشد؟
آيا ابعاد سرمايه اجتماعي دارای رابطه معنادار با بعد حمايا یارینا جامعهپذيری سازماني در یارین ا دانش گاه
.0
علوم دريايي امام خم ني (ره) نوشهر ميباشد؟
آيا ابعاد سرمايه اجتماعي دارای رابطه معنادار با بعد چش انداز از آينده سازما جامعهپذيری سازماني در یارینا
.8
دانشگاه علوم دريايي امام خم ني (ره) نوشهر ميباشد؟

1 . Nan-Chen, Lun-Chung, Wei-Ming, & Kai-Ti
2 . Crow
3 . Kowtha
4 . Fournier, William
5 . Zheng, Wei; Wei, Jun
6 . Norman, Avey,Nimnicht, & Pigeon
7 . Irene
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روش تحقیق
پژوهش حاضر با توجه به فلسفه پژوهش ،پژوهش یمي ،با توجه ب ه ه دف از ن وط مطالع اب ی اربردی و از لح اظ ش وه
جم آوری دادهها و تحل ل آنها؛ روش مورداستفاده روش توی في و از نوط مطالعاب همبستگي ميباشد.
جامعه پژوهش حاضر شامل یل ه یارینا دانشگاه علوم دريايي امام خم ني (ره) نوش هر م يباش ند .در راس تای ب رآورد
حج نمونه پژوهش از جدول مورگا استفاده شد لذا حج نمونه آماری  247نفری تع ن گرديد ،لذا با اس تفاده از روش
نمونهگ ری تصادفي ساده  247یارمند از م ا یارینا دانشگاه علوم دريايي امام خم ني (ره) نوشهر ب ه عن وا اعض ای
نمونه انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند.
جها سنجش سرمايه اجتماعي و ابعاد آ از پرسشنامه محقق ساخته  19سؤالي ب ر مبن ای دي دگاه ناهاپ ا و گوش ال
( )2776به منظور سنجش سرمايه اجتماعي و ابعاد آ در یارینا یه پ از بررسيهای یورب گرفته توسط محقق و بر
اسا مطالعاب نظری و تجربي در مفهوم سرمايه اجتماعي (ابعاد و شاخصها) انتخاب گرديد ،استفاده شد .اين پرسشنامه
دارای  3بعد و  19سؤال و بر اسا مق ا ل کرب پنجدرجهای به شرح زير ميباشد
جدول ( )1ابعاد و سؤاالت پرسشنامه سرمایه اجتماعی

متغ ر

تعداد سؤا ب

شماره سؤا ب

2

بعد شناختي

7

2-7

1

بعد ساختاری

7

25-26

3

بعد رابطهای

7

27-19

4

سرمايه اجتماعي

19

2-19

جها سنجش جامعهپذيری سازماني و ابعاد آ از پرسشنامه محقق ساخته  14سؤالي بر مبنای ديدگاه (تائورم نا)2779،
به منظور سنجش جامعهپذيری سازماني و ابعاد آ در یارینا یه پ از بررسيهای یورب گرفت ه توس ط محق ق و ب ر
اسا مطالعاب نظری و تجربي در مفهوم سرمايه اجتماعي (ابعاد و شاخصها) انتخاب گرديد ،استفاده شد .اين پرسشنامه
دارای  4بعد و  14سؤال و بر اسا مق ا ل کرب پنجدرجهای به شرح زير ميباشد
جدول ( )4ابعاد و سؤاالت پرسشنامه جامعهپذیری سازمانی

متغ ر

تعداد سؤا ب

شماره سؤا ب

2

مهارب آموزش

8

2-8

1

تفاه

8

9-21

3

حمايا یارینا

8

23-26

4

چش انداز از آينده سازما

8

27-14

0

جامعهپذيری سازماني

14

2-14

در پژوهش حاضر جها تع ن پايايي ابهار پژوهش از روش آلف ای یرانب اخ اس تفاده ش د ،ل ذا اب هار م دنظر ب ر روی 35
پاسخگو یه بهیورب تصادفي انتخاب شده بودند اجرا و سپ ضراي پايايي مدنظر محاسبه شد یه نت ايج آ در ج دول
زير ارائه خواهد شد.
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جدول ( )3ضرایب پایایی مقیاس سرمایه اجتماعی و جامعهپذیری سازمانی

ابعاد ی ف ا زندگي یاری

تعداد سؤا ب

شماره سؤا ب

آلفای یرانباخ

2

بعد شناختي

7

2-7

5/62

1

بعد ساختاری

7

25-26

5/63

3

بعد رابطهای

7

27-19

5/64

4

سرمايه اجتماعي

19

2-19

5/65

0

مهارب آموزش

8

2-8

5/69

8

تفاه

8

9-21

5/60

9

حمايا یارینا

8

23-26

5/61

6

چش انداز از آينده سازما

8

27-14

5/68

7

جامعهپذيری سازماني

14

2-14

5/75

با توجه به نتايج حایل از تحل ل ضراي پايايي آلفای یرانباخ ،ازآنجایه ضراي پايايي پرسشنامه سرمايه اجتماعي و ابعاد
آ در دامنه حداقل  5/65تا  5/75قرار دارد ميتوا گفا ابهار از ويژگي پايايي مناس برخوردار اسا ،همچن ن ازآنجایه
ضراي پايايي پرسشنامه جامعهپذيری سازماني و ابعاد آ در دامنه حداقل  5/65تا  5/71قرار دارد ميتوا گفا اب هار از
ويژگي پايايي مناس برخوردار اسا.
جها تع ن روايي مق ا سرمايه اجتماعي و جامعهپذيری س ازماني در پ ژوهش حاض ر از ف ن تحل ل ع املي تائ دی
استفاده شد .هدف ایلي اين نوط فن ن ه آزمو فرض اتي در باب تعداد عوامل زيربنايي موجود در مجموعهای از متغ ره ا،
روابط عاملها با نشانگرها و برازش مدل اندازهگ ری با توجه به مباني نظری و تجرب ي در ب اب ي ک مجموع ه از متغ ره ا
ميباشد و زماني بکار ميرود یه عوامل مکنو موجود در يک مجموعه از متغ رها دارای ي ک س ط باش ند ،ط وری ی ه
عاملهای مکنو ما خود ناشي از عوامل مکنو ديگر نباشند.
جدول ( )2شاخصهای برازندگی تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول ابزارهای پژوهش

رديف

شاخص

مالک

سرمايه اجتماعي

جامعهپذيری سازماني

2

خي دو

UP 1/151P:

432/56

458/76

1

درجه آزادی

-

310

351

3

نسبا
RMSEA

 1و یمتر

2331

2330

 5/50و پاينتر

5/536

5/517

0

CFI

حداقل 5/7

5/75

5/74

8

GFI

حداقل 5/7

5/72

5/71

9

AFGI

حداقل 5/7

5/75

5/75

6

PGFI

حداقل 5/0

5/09

5/61

4

با توجه به نتايج حایل از شاخصهای برازندگي در مدلهای اندازهگ ری تحل ل عاملي تائ دی ابهارهای پژوهش ميت وا
گفا مقدار خي دو حایل در تمامي مدلهای اندازهگ ری ابهارها در سط  5/50معن ادار نم يباش د و ح ایي از ب رازش
مدل مفهومي با مدل تجربي ابهار مد نظر دارد ميباشد .همچن ن نس با خ ي دو ب ر درج ه آزادی در تم امي م دله ای
اندازهگ ری ابهارها ن ه با توجه به مالک مد نظر ب انگر برازش مناس مدل مفهومي ابهارها با دادههاسا.
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مقدار شاخص  RMSEAدر تمامي مدلهای اندازهگ ری ابهارها در دامنه مالک قابل قبول قرار دارد و اين امر ن ه گوي ای
مقدار خطای قابل قبول در تمامي مدلهای اندازهگ ری ابهارها ميباشد .مقادير ش اخصه ای  AGFI،GFI،CFIو PGFI
در تمامي مدلهای اندازهگ ری ابهارها ن ه با توجه به مالک مدنظر مطلوب ارزيابي م يگردن د و نش انگر ب رازش مناس
تمامي مدلهای اندازهگ ری ابهارها ميباشد؛ بنابراين با توجه به نتايج مدلهای اندازهگ ری ابهارها؛ ميتوا گف ا تم امي
ابهارهای پژوهش دارای برازش مناس و قابل قبول (روايي) ميباشند.
در پژوهش حاضر جها تجهيه و تحل ل دادهه ا از تکن که ای آم اری و ب ا اس تفاده از ن رمافهاره ای آم اری  SPSSو
 LISRELبه شرح زير استفاده خواهد شد .در تحل ل توی في دادهها از جداول توزي فراواني ،شاخصهای مری هی (نم ا،
م انه و م انگ ن) ،شاخصهای پرایندگي (انحراف مع ار و واريان ) استفاده خواه د ش د .در آزم و س ؤا ب پ ژوهش از
تکن کهای آماری ضري همبستگي پ رسو و رگرس و چند متغ ره خطي استفاده شد.
یافتههای تحقیق
جدول ( )5بررسی توصیفی وضعیت متغیر سرمایه اجتماعی و جامعهپذیری سازمانی

رديف

متغ ر

فراواني

م انگ ن

انحراف استاندارد

2

سرمايۀ اجتماعي

247

3/10

2/52

1

بعد شناختي

247

3/29

2/22

3

بعد ساختاری

247

3/18

2/58

4

بعد رابطهای

247

3/33

2/54

0

جامعهپذيری سازماني

247

3/20

2/57

8

مهارب آموزش

247

3/14

2/59

9

تفاه

247

3/26

2/51

6

حمايا یارینا

247

3/24

2/54

7

چش انداز از آينده سازما

247

3/58

2/56

با توجه به نتايج حایل از تحل ل توی في دادهها م انگ ن و انحراف استاندارد متغ ر سرمايه اجتماعي به ترت ( 3/10و
 )2/52ميباشد .م انگ ن و انحراف استاندارد ابعاد متغ ر سرمايه اجتماعي به ترت عباربان د از بع د ش ناختي ( 3/29و
 ،)2/22بعد ساختاری ( 3/18و  )2/58و بعد رابطهای ( .)2/54 3/33م انگ ن و انح راف اس تاندارد متغ ر جامع هپ ذيری
سازماني به ترت ( 3/20و  )2/57ميباشد .م انگ ن و انحراف استاندارد ابعاد متغ ر جامع هپ ذيری س ازماني ب ه ترت
عبارباند از بعد مهارب آموزش ( 3/14و  ،)2/59بعد تفاه ( 3/26و  ،)2/51بع د حماي ا یارین ا ( )2/54 3/24و بع د
چش انداز از آينده سازما ( 3/58و .)2/56
سؤال اول آيا سرمايه اجتماعي دارای رابطه معنادار با جامعهپذيری سازماني و ابعاد آ در یارینا دانشگاه علوم دريايي
امام خم ني (ره) نوشهر ميباشد؟
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جدول ( )6بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با جامعهپذیری سازمانی و ابعاد آن

متغ ر
وابسته

فراواني

ضري
همبستگي

رتبه
همبستگي

سط
معناداری

متغ ر
مستقل

جامعهپذيری سازماني

247

5/388

-

5/50

مهارب آموزش

247

5/312

4

5/50

تفاه

247

5/302

1

5/50

حمايا یارینا

247

5/341

3

5/50

چش انداز از آينده سازما

247

5/376

2

5/50

سرمايه اجتماعي

با توجه به نتايج حایل از تحل ل ضراي همبستگي پ رسو ميتوا گفا متغ ر سرمايه اجتماعي دارای رابطه مبب ا و
معنادار با متغ ر جامعهپذيری سازماني به مقدار ( )5/388در سط  5/50ميباشد .متغ ر س رمايه اجتم اعي دارای رابط ه
مببا و معنادار با ابعاد متغ ر جامعهپذيری سازماني در سط  5/50ميباشد .مقادير همبستگي سرمايه اجتم اعي ب ا بع د
مهارب آموزش ( ،)5/312بعد تفاه ( ،)5/302بعد حمايا یارینا ( )5/341و بعد چش انداز از آين ده س ازما ()5/376
ميباشد .با توجه به مقادير همبستگي مذیور ميتوا گفا بعد چش انداز از آينده سازما دارای ب ش ترين همبس تگي و
بعد مهارب آموزش دارای یمترين همبستگي با متغ ر سرمايه اجتماعي ميباشد.
سؤال دوم :آیا ابعاد سرمایه اجتماعی دارای رابطه معنادار با جامعهپذیری سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم
دریایی امام خمینی (ره) نوشهر میباشد؟
جدول ( )7بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی با جامعهپذیری سازمانی

ضري همبستگي

ابعاد سرمايه اجتماعي

فراواني

2

بعد شناختي

247

1

بعد ساختاری

247

5/342

3

بعد رابطهای

247

5/329

ضري رگرس وني

R
5/380

رتبه
2

Sig.
5/50

Beta
5/312

2

1

5/50

5/322

1

5/50

3

5/50

5/180

3

5/50

ضري همبستگي چندگانه

5/369

ضري تع ن چندگانه

5/247

ضري تع ن ایالحشده

5/242

F
23/51

رتبه

Sig.
5/50

Sig.
5/50

با توجه به نتايج حایل از تحل ل ضراي همبستگي پ رسو ميتوا گفا ابع اد متغ ر س رمايه اجتم اعي دارای رابط ه
مببا و معنادار با متغ ر جامعهپذيری سازماني در سط  5/50ميباشد .مقادير همبستگي ابعاد متغ ر س رمايه اجتم اعي
عبارباند از بعد شناختي ( ،)5/380بعد ساختاری ( )5/342و بعد رابطهای ( .)5/329با توجه به مقادير همبستگي مذیور
ميتوا گفا بعد شناختي دارای ب شترين همبستگي و بعد رابطهای دارای یمترين همبستگي با جامعهپ ذيری س ازماني
ميباشد.
با توجه به نتايج حایل از تحل ل رگرس و چند متغ ره خطي م يت وا گف ا ض ري همبس تگي چندگان ه (،)5/369
ضري تع ن چندگانه ( )5/247و ضري تع ن ایالحشده ( )5/242ابعاد سرمايه اجتماعي با جامعهپ ذيری س ازماني ب ا
عنايا به شاخص  Fدر سط  5/50معنادار اسا و ب انگر آ اسا یه ابع اد س رمايه اجتم اعي ق ادر ب ه تب ن معن ادار
 %24/2واريان متغ ر جامعهپذيری سازماني ميباشند .ابعاد متغ ر سرمايه اجتماعي دارای ارر مببا و معنادار ب ر متغ ر
جامعهپذيری سازماني در سط  5/50ميباشد .مقادير ارر (ضراي رگرس وني استانداردشده) ابع اد س رمايه اجتم اعي ب ر
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جامعهپذيری سازماني عبارباند از بعد شناختي ( ،)5/312بعد ساختاری ( )5/322و بعد رابطهای ( .)5/180ب ا توج ه ب ه
مقادير ارر (ضراي رگرس وني استانداردشده) مذیور ميتوا گفا بعد شناختي دارای ب شترين ارر و بع د رابط های دارای
یمترين ارر بر جامعهپذيری سازماني مي باشد.
سؤال سوم آيا ابعاد سرمايه اجتماعي دارای رابطه معنادار با بعد مهارب آموزش جامعهپذيری سازماني در یارینا
دانشگاه علوم دريايي امام خم ني (ره) نوشهر ميباشد؟
جدول ( )1بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی با بعد مهارت آموزش جامعهپذیری سازمانی

ضري همبستگي

ابعاد سرمايه اجتماعي

فراواني

2

بعد شناختي

247

1

بعد ساختاری

247

5/327

3

بعد رابطهای

247

5/182

ضري رگرس وني

R
5/169

رتبه
1

Sig.
5/50

Beta
5/183

1

2

5/50

5/196

2

5/50

3

5/50

5/141

3

5/50

ضري همبستگي چندگانه

5/351

ضري تع ن چندگانه

5/572

ضري تع ن ایالحشده

5/57

رتبه

Sig.
5/50

Sig.
5/50

F
6/01

با توجه به نتايج حایل از تحل ل ضراي همبستگي پ رسو ميتوا گفا ابع اد متغ ر س رمايه اجتم اعي دارای رابط ه
مببا و معنادار با بعد مهارب آموزش متغ ر جامعهپذيری سازماني در سط  5/50ميباشد .مقادير همبستگي ابعاد متغ ر
سرمايه اجتماعي عبارباند از بعد شناختي ( ،)5/169بعد ساختاری ( )5/327و بعد رابطهای ( .)5/182با توجه به مق ادير
همبستگي مذیور ميتوا گفا بعد ساختاری دارای ب شترين همبستگي و بعد رابطهای دارای یمترين همبستگي با بع د
مهارب آموزش جامعهپذيری سازماني ميباشد.
با توجه به نتايج حایل از تحل ل رگرس و چند متغ ره خطي م يت وا گف ا ض ري همبس تگي چندگان ه (،)5/351
ضري تع ن چندگانه ( )5/572و ضري تع ن ایالح ش ده ( ) 5/57ابع اد س رمايه اجتم اعي ب ا بع د مه ارب آم وزش
جامعهپذيری سازماني با عنايا به شاخص  Fدر سط  5/50معنادار اسا و ب انگر آ اسا ی ه ابع اد س رمايه اجتم اعي
قادر به تب ن معنادار  %57/5واريان بعد مهارب آموزش متغ ر جامعهپذيری سازماني م يباش ند .ابع اد متغ ر س رمايه
اجتماعي دارای ارر مببا و معنادار بر بعد مهارب آموزش متغ ر جامعهپذيری سازماني در سط  5/50ميباشد .مقادير ارر
( ضراي رگرس وني استاندارد شده) ابعاد سرمايه اجتماعي بر بعد مهارب آموزش جامعهپذيری سازماني عباربان د از بع د
شناختي ( ،)5/183بعد ساختاری ( )5/196و بعد رابطهای ( .)5/141با توجه به مقادير ارر (ضراي رگرس وني اس تاندارد
شده) مذیور ميتوا گفا بعد ساختاری دارای ب شترين ارر و بعد رابطهای دارای یمت رين ار ر ب ر بع د مه ارب آم وزش
جامعهپذيری سازماني ميباشد.
سؤال چهارم آيا ابعاد سرمايه اجتماعي دارای رابطه معنادار با بعد تفاه جامعهپذيری سازماني در یارینا دانشگاه علوم
دريايي امام خم ني (ره) نوشهر ميباشد؟
جدول ( )9بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی با بعد تفاهم جامعهپذیری سازمانی

ابعاد سرمايه اجتماعي

فراواني

2

بعد شناختي

247

1

بعد ساختاری

247

ضري رگرس وني

ضري همبستگي
R
5/319

رتبه
2

Sig.
5/50

Beta
5/167

2

5/327

1

5/50

5/191

1
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5/50
5/50
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5/328

247

ضري همبستگي چندگانه

5/330

ضري تع ن چندگانه

5/221

ضري تع ن ایالح شده

5/251

5/50

3

5/104

5/50

3

Sig.
2
5/50

F
7/79

با توجه به نتايج حایل از تحل ل ضراي همبستگي پ رسو ميتوا گفا ابعاد متغ ر سرمايه اجتماعي دارای رابطه مببا
و معنادار با بعد تفاه متغ ر جامعهپذيری سازماني در سط  5/50ميباشد .مقادير همبستگي ابعاد متغ ر سرمايه اجتم اعي
عبارباند از بعد شناختي ( ،)5/319بعد ساختاری ( )5/327و بعد رابطهای ( .)5/328با توجه به مقادير همبس تگي م ذیور
ميتوا گفا بعد شناختي دارای ب شترين همبستگي و بعد رابطهای دارای یمترين همبستگي با بعد تفاه جامع هپ ذيری
سازماني ميباشد.
با توجه به نتايج حایل از تحل ل رگرس و چند متغ ره خطي ميتوا گفا ضري همبستگي چندگانه ( ،)5/330ض ري
تع ن چندگانه ( )5/221و ضري تع ن ایالح شده ( )5/251ابعاد سرمايه اجتماعي با بعد تفاه جامعهپذيری سازماني ب ا
عنايا به شاخص  Fدر سط  5/50معنادار اسا و ب انگر آ اسا یه ابعاد سرمايه اجتماعي قادر به تب ن معن ادار %25/1
واريان بعد تفاه متغ ر جامعهپذيری سازماني ميباشند .ابعاد متغ ر سرمايه اجتماعي دارای ارر مبب ا و معن ادار ب ر بع د
تفاه متغ ر جامعهپذيری سازماني در سط  5/50ميباشد .مقادير ارر (ضراي رگرس وني اس تاندارد ش ده) ابع اد س رمايه
اجتماعي بر بعد تفاه جامعهپذيری سازماني عبارباند از بعد شناختي ( ،)5/167بعد س اختاری ( )5/191و بع د رابط های
( .)5/104با توجه به مقادير ارر (ضراي رگرس وني استاندارد شده) مذیور ميتوا گفا بعد شناختي دارای ب شترين ار ر و
بعد رابطهای دارای یمترين ارر بر بعد تفاه جامعهپذيری سازماني ميباشد.
سؤال پنج آيا ابعاد سرمايه اجتماعي دارای رابطه معنادار با بعد حمايا یارینا جامعهپذيری سازماني در یارینا
دانشگاه علوم دريايي امام خم ني (ره) نوشهر ميباشد؟
جدول ( )11بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی با بعد حمایت کارکنان جامعهپذیری سازمانی

ضري همبستگي

ابعاد سرمايه اجتماعي

فراواني

2

بعد شناختي

247

1

بعد ساختاری

247

5/301

3

بعد رابطهای

247

5/336

ضري رگرس وني

R
5/347

رتبه
1

Sig.
5/50

Beta
5/172

1

2

5/50

5/321

2

5/50

3

5/50

5/163

3

5/50

ضري همبستگي چندگانه

5/382

ضري تع ن چندگانه

5/235

ضري تع ن ایالح شده

5/214

F
23/14

رتبه

Sig.
5/50

Sig.
5/50

با توجه به نتايج حایل از تحل ل ضراي همبستگي پ رسو ميتوا گفا ابعاد متغ ر سرمايه اجتماعي دارای رابطه مببا
و معنادار با بعد حمايا یارینا متغ ر جامعهپذيری سازماني در س ط  5/50م يباش د .مق ادير همبس تگي ابع اد متغ ر
سرمايه اجتماعي عبارباند از بعد شناختي ( ،)5/347بعد ساختاری ( )5/301و بعد رابطهای ( .)5/336با توج ه ب ه مق ادير

1
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همبستگي مذیور ميتوا گفا بعد ساختاری دارای ب شترين همبستگي و بعد رابطهای دارای یمترين همبس تگي ب ا بع د
حمايا یارینا جامعهپذيری سازماني ميباشد.
با توجه به نتايج حایل از تحل ل رگرس و چند متغ ره خطي ميتوا گفا ضري همبستگي چندگانه ( ،)5/382ض ري
تع ن چندگانه ( )5/235و ضري تع ن ایالح شده ( )5/214ابعاد سرمايه اجتماعي با بعد حمايا یارینا جامعهپ ذيری
سازماني با عنايا به شاخص  Fدر سط  5/50معنادار اسا و ب انگر آ اسا یه ابعاد س رمايه اجتم اعي ق ادر ب ه تب ن
معنادار  %21/4واريان بعد حمايا یارینا متغ ر جامعهپذيری سازماني ميباشند .ابعاد متغ ر سرمايه اجتماعي دارای ار ر
مببا و معنادار بر بعد حمايا یارینا متغ ر جامعهپذيری سازماني در سط  5/50ميباشد .مقادير ارر (ضراي رگرس وني
استانداردشده) ابعاد سرمايه اجتماعي بر بعد حمايا یارینا جامعهپذيری سازماني عب اربان د از بع د ش ناختي (،)5/172
بعد ساختاری ( )5/321و بعد رابطهای ( .)5/163با توجه به مقادير ارر (ضراي رگرس وني استاندارد شده) مذیور م يت وا
گفا بعد ساختاری دارای ب شترين ارر و بعد رابطهای دارای یمترين ارر بر بعد حماي ا یارین ا جامع هپ ذيری س ازماني
ميباشد.
سؤال شش آيا ابعاد سرمايه اجتماعي دارای رابطه معنادار با بعد چش انداز از آينده سازما جامعهپذيری سازماني در
یارینا دانشگاه علوم دريايي امام خم ني (ره) نوشهر ميباشد؟
جدول ( )11بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی با بعد چشمانداز از آینده سازمان جامعهپذیری سازمانی

ضري همبستگي

ابعاد سرمايه اجتماعي

فراواني

2

بعد شناختي

247

1

بعد ساختاری

247

5/369

3

بعد رابطهای

247

5/343

ضري رگرس وني

R
5/451

رتبه
2

Sig.
5/50

Beta
5/387

2

1

5/50

5/319

1

5/50

3

5/50

5/352

3

5/50

ضري همبستگي چندگانه

5/420

ضري تع ن چندگانه

5/291

ضري تع ن ایالح شده

5/280

F
20/96

رتبه

Sig.
5/50

Sig.
5/50

با توجه به نتايج حایل از تحل ل ضراي همبستگي پ رسو ميتوا گفا ابعاد متغ ر سرمايه اجتماعي دارای رابطه مببا
و معنادار با بعد چش انداز از آينده سازما متغ ر جامعهپذيری سازماني در سط  5/50ميباش د .مق ادير همبس تگي ابع اد
متغ ر سرمايه اجتماعي عبارباند از بعد شناختي ( ،)5/451بعد ساختاری ( )5/369و بعد رابطهای ( .)5/343ب ا توج ه ب ه
مقادير همبستگي مذیور ميتوا گفا بعد شناختي دارای ب شترين همبستگي و بعد رابطهای دارای یمترين همبستگي ب ا
بعد چش انداز از آينده سازما جامعهپذيری سازماني ميباشد.
با توجه به نتايج حایل از تحل ل رگرس و چند متغ ره خطي ميتوا گفا ضري همبستگي چندگانه ( ،)5/420ض ري
تع ن چندگانه ( )5/291و ضري تع ن ایالحشده ( )5/280ابعاد سرمايه اجتماعي با بع د چش ان داز از آين ده س ازما
جامعهپذيری سازماني با عنايا به شاخص  Fدر سط  5/50معنادار اسا و ب انگر آ اسا یه ابعاد سرمايه اجتماعي ق ادر
به تب ن معنادار  %28/0واريان بعد چش انداز از آينده سازما متغ ر جامعهپذيری سازماني ميباشند .ابعاد متغ ر س رمايه
اجتماعي دارای ارر مببا و معنادار بر بعد چش انداز از آينده سازما متغ ر جامعهپذيری سازماني در سط  5/50ميباش د.
مقادير ارر (ضراي رگرس وني استاندارد شده) ابعاد سرمايه اجتماعي ب ر بع د چش ان داز از آين ده س ازما جامع هپ ذيری
سازماني عبارباند از بعد شناختي ( ،)5/387بعد س اختاری ( )5/319و بع د رابط های ( .)5/352ب ا توج ه ب ه مق ادير ار ر
(ضراي رگرس وني استاندارد شده) مذیور ميتوا گفا بعد شناختي دارای ب شترين ارر و بعد رابطهای دارای یمترين ار ر
بر بعد چش انداز از آينده سازما جامعهپذيری سازماني ميباشد.
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بحث و نتیجهگیری
در گهارشها و سم نارهای مختلف از سرمايۀ اجتماعي با عناوين مختلفي همچو حلقۀ گ ش دۀ توس عه ،ش اخص رش د و
توسعه ،چس اجتماعي ،2مطلوب ا اقتصادی ،سرمايۀ جذاب ،مهارب اساسي زندگي ام روزی ،روح ۀ مل ي ،ويژگ ي ای لي
جامعهها و ملاها ،ارتقادهندۀ انگ هۀ فردی به ع رفه ای هنج اری ،نه ادی و گروه ي يادش ده اس ا .درمجم وط ،س رمايۀ
اجتماعي ،نوعي روغن اجتماعي دانسته مي شود یه در مناسباب ب ن افراد نقش دارد؛ يعني در ع ن تسه ل یرد مناسباب،
چسبندگي ه ايجاد مي یند؛ به عبارتي ه چس اجتم اعي اس ا و ه روغ ن اجتم اعي؛ ب دا معن ا ی ه زب ریه ا و
ایطکاکهای افراد و واحدها را ی و برخوردها و مناسباب را تسه ل ميیند و در ع ن حال ،همچو يک چس اجتم اعي،
افراد را ینار ه و در يک مح ط تعامل اجتم اعي نگ اه م يدارد (وا دب .)64 1553 ،1ه دفه ايي ی ه در ی ورب نب ودِ
سرمايۀ اجتماعي ،دسايافته به آ ها تنها با یرف ههينههای زياد ،امکا پذير ميشود .باوجود سرمايۀ اجتماعي ،ههينهه ای
دسا يافتن به آ ها یاهش مييابد .بهزع یلمن ،سرمايۀ اجتماعي ،مقولهای واحد ن سا؛ بلکه انواط گوناگو دارد یه هم ه
دارای دو ويژگي مشترکاند نخسا ،آنکه شامل جنبهای از يک ساخا اجتماعي هستند و دوم ،آنک ه وای نشه ای مع ّن
افراد درو ساختار را تسه ل ميینند .یلمن سازما اجتماعي را پديدآورندۀ سرمايۀ اجتم اعي دانس ته اس ا؛ ب ه عب ارتي
ازنظر یلمن ،یاریردی یه بهوس لۀ مفهوم سرمايۀ اجتماعي مشخص ميشود ،ارزش جنبهه ايي از س اختار اجتم اعي ب رای
ینشگرا اسا یه بهمنهلۀ مناب ینشگرا ميتوانند برای تحقق يافتن عاليقشا از آ ه ا اس تفاده ینن د (یلم ن2779 ،
 .)84در ینار اين مسئله سازما ها امروزه شاهد تغ راب سري و پ شب ني نشدني زيادی در مح ط هستند .رقابا فهاينده
جهاني ،توسعه و گسترش فناوری اطالعاب و تغ راب در ويژگيهای جمع ا شناختي ن روی انساني در قل تغ راب ق رار
دارد .در چن ن شرايطي مديرا فریا چنداني برای ینترل یارینا ندارند و بايد ب شترين وق ا و ن روی خ ود را ی رف
شناسايي مح ط داخلي و خارجي سازما ینند و ساير وظايف روزمره را به عهد یارینا بگذارند .ازاينرو مه ت رين مهي ا
رقابتي در سازما ها ،یارینا متعهد ،برانگ خته و وظ فهشنا اسا .هدف ایلي جامعهپذيری آ اسا یه برای یارین ا
اطالعاب یافي ،به شکل تصور واقعي از شغل ،قبل از ورود به سازما مه ا نمايد .جامعهپ ذيری م ؤرر م يتوان د ب ا اف هايش
سازگاری فرد و سازما و سازگاری فرد و شغل با قصد ترک شغل سازماني تأر راب سازنده پايداری بر یارینا داشته باش د.
جامعهپذيری ميتواند موج یاهش عدم اطم نا گردد ،تئوری یاهش عدم اطم نا ميگويد ی ه ت ازهوارده ا در س ازما
تمايل دارند پ شب نيهای تعاملي ب ن خودشا و ديگ را هم راه ب ا س ازما ه ای جدي د را اف هايش دهن د .برنام هه ای
جامعهپذيری در سازما ها و نهادها برای ترويج و ارتقاء سازگاری یارینا در سازما طراحي و اجرا ميشوند .آموزشه ايي
یه در نهادها و سازما های مختلف برای اين منظور استفاده و اجرا ميشوند ،بس ار سودمند هستند ،چرایه باعث م يش ود
در س ازما ه ا یارآم دتر ش ده و
تا یارینا از سط مهاربهای فني و یاریردی مناسبي برخوردار ش وند و ب دين ترت
رضايا ب شتری را تجربه ینند ،از طرف ديگر ارائه آموزشهای زم برای سازگاری ب ا فض ای ی اری و اجتم اعي س ازما ،
باعث ميشود تا یارینا ن ه به نحو شايستهای نسبا به اهداف و ارزشهای سازما احسا تعهد ینند.
هدف پژوهش حاضر ،بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با جامعهپ ذيری س ازماني م يباش د .جامع ه پ ژوهش یل ه یارین ا
دانشگاه علوم دريايي امام خم ني (ره) نوشهر هستند ،از اين جامعه با روش نمونهگ ری تصادفي س اده ،نمون های ب ه حج
 247نفر انتخاب گرديد .نتايج ب انگر آ هستند یه
رابطه سرمايه اجتماعي با جامعهپذيری سازماني و ابعاد آ در یارینا دانشگاه علوم دريايي امام خم ني (ره) نوش هر

مببا و در سط  5/50معنادار ميباشد.

 رابطه ابعاد سرمايه اجتماعي با جامعه پذيری سازماني در یارینا دانشگاه علوم دريايي امام خم ني (ره) نوشهر مببا
و در سط  5/50معنادار هسا.
1. Social Glue
2. Van Deth
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 رابطه ابعاد سرمايه اجتماعي با ابعاد جامعهپذيری سازماني در یارینا دانشگاه علوم دريايي امام خم ن ي (ره) نوش هر
مببا و در سط  5/50معنادار ميباشد.
نتايج پژوهش حاضر با نتايج مطالعاب نادی و همکارا ( ،)2366حسنزاده رم رين و مق م ي ( ،)2367د ور و جه ا ت اب
( ،)2375هويدا ،جمش ديا و مختاری فر ( ،)2375حافظن ا و ب گلری ( ،)2375جهانگ ری و همکارا ( ،)2372عبا زاده
و همکارا ( ،)2372سلطانهاده و قالوندی ( ،)2371آرش و همکارا ( ،)2371مج بي و نبوی ( ،)2373رح مي و همکارا
( ،)2374یاوسي ( ،)2374موس وند و شف پور مطلق ( ،)2374سلطانهاده ،قالون دی و س د عب ا زاده ( ،)2374اگ هوم
( ،)2776ف لد و اسپن ( ،)1555گروتار و بستلر ( ،)1551ب گل اردی و پتروني ( ،)1550ل ن و يوا ( ،)1550الن ()1558
و چائو ( ،)1551یروز و همکارا ( ،)1558نا چن و همکارا ( ،)1559یرو ( ،)1559یوته ( ،)1556فورن ر ( ،)1556زنگ
و جا ( ،)1557نورمن و همکارا ( )1525و آريني ()1525
بصورب مستق و غ ر مستق همخواني و همسويي دارد.
در نهايا راهکارهای زير به مسئول ن دانشگاه علوم دريايي جها بهبود وضع ا سرمايه اجتماعي و جامعه پذيری س ازماني
در یارینا پ شنهاد مي گردد
الف) راهکارهای بهبود وضعیت سرمایه اجتماعی و ابعاد آن در کارکنان:
 .2برای تقويا تعامل یارینا با يکديگر و بهويژه با همکارا قسماهای مختل ف س ازما  ،زم ن هه ای تعام ل ب هوس لۀ
گفاوگوهای اداری و نشساهای رسمي و غ ررسمي دربارۀ مباحث و مسائل یاری را فراه ینند.
 .1دورههای آمورزش مهاربهای اجتماعي را بهويژه برای یارینا جوا  ،دارای تحص الب پاي نتر و سابقۀ خدما یمت ر و
شاغل در منطقههای خدمتي محرومتر برگهار ینند تا رشد مهاربهای اجتماعي در یارینا بهبود يابد.
 .3زم نۀ مساعد را برای تقويا هنجارهای مشترک و اعتماد ب ن اعضای سازما  ،ازطريق اِعمال نظره ای آن ا در فراين د
تع ن هنجارها و از جمله اعتماد و ارربخشي فردی و جمعي در سازما  ،مشاریاداد اعضا در مسائل و فعال اهای سازما
و همچن ن حماياهای عاطفي ،اجتماعي و اقتصادی از آنا فراه ینند.
 .4بهمنظور فراه آورد زم نۀ مساعد برای گسترش شبکه های ارتباطي م ا اعضای سازما  ،ازطري ق ارتب ا چه ره ب ه
چهره و تلفني به توسعۀ شبکههای ارتباطي اعضای سازما اقدام ینند.
 .0بهمنظور فراه آورد زم نه برای تحرک شبکههای ارتباطي م ا اعضای سازما  ،ازطريق ايجاد ارتبا با س ازما ه ا و
نهادهای مرتبط با مأمورياهای سازما اقدام ینند.
 .8بهمنظور فراه آورد زم نه برای تقويا انسجام ارتباطاب م ا اعضای سازما  ،ازطري ق ب هوج ودآورد ی م م ا در
امور سازما  ،ايجاد توافق و مشاریا در امور سازما و همچن ن تقويا مهارب پذيرش متقابل ب ن اعض ای س ازما اق دام
ینند.
 .9برای فراه آورد زم نه بهمنظور تبادل دانش و اطالعاب ب ن اعض ای س ازما  ،از راهه ای زي ر اق دام ینن د تقوي ا
گفاو گوهای حضوری و چهره به چهره م ا اعضای سازما ؛ تقويا انگ هه برای مطالعۀ یتاب و روزنامه و ن ه تفس ر و نق د
آ ها م ا اعضای سازما ؛ فراه آورد زم نه و امکاناب زم برای توسعۀ دامنۀ یس دان ش و اطالع اب اعض ای س ازما
بهمنظور تبادل آ ها درم ا یارینا .
 .6بهمنظور فراه آورد زم نۀ مناس برای تبادل دانش و اطالعاب م ا یارینا  ،مديرا و مسئو سازما از راهه ای
زير اقدام ینند فراه آورد زم نه برای گفاوگوهای حضوری و چهره به چهره م ا یارینا  ،مديرا و مسئو سازما ؛
تشک لداد جلسههای گروهي م ا یارینا  ،مديرا و مس ئو س ازما ب همنظ ور تب ادل دان ش و اطالع اب؛ تش ويق
یارینا به مطالعۀ یتاب و روزنامه و برگهاری مسابقههای گروهي تفس ر و نقد یتاب يا موضوطه ای مختل ف؛ آم وزشداد
مهاربهای فناوری اطالعاب و چگونگي استفاده از آ ها به یارینا  ،مديرا و مسئو سازما .
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 .7بهمنظور فراه آورد زم نۀ مناس برای شکلگ ری شبکههای ارتباطي خارج از سازما برای یارینا باهدف تقوي ا
سرمايۀ اجتماعي ب نگروهي ،از اين راهها اقدام ینند فراه آورد زم نۀ مساعد برای ارتبا یارینا با یارینا ديگر مرایه
خدمتي سازما ؛ فراه یرد زم نه برای ارتبا یارینا با ديگر مديرا ديگر مرایه خدمتي.
 .25برای تقويا و توسعۀ شبکههای ارتباطي م ا یارینا از راههای زير اقدام ینند حماي ای رد از یارین ا و تش ويق
آنا به مشاریا و فعال ا در نهادها و سازما های جامعه؛ معرف ي یارین ا ب ه نهاده ا و س ازما ه ای جامع ه ب همنظ ور
مشاریا و فعال ا در آ سازما ها.
ب) راهکارهای بهبود وضعیت جامعه پذیری سازمانی و ابعاد آن در کارکنان:
 .2برای افهايش بعد مهارب آموزش در م ا یارینا پ شنهاد مي گردد بستری در سازما فراه گردد تا با ارائه آم وزش
های توج هي یارینا و اجتماعي شد آنها سب یاهش ابهام شغلي ،تعارضاب شغلي و ترک شغل در یارینا گردد.
 .1برای افهايش بعد تفاه در م ا یارینا پ شنهاد مي گردد بستری در سازما فراه گردد ی ه یارین ا ب ا اه داف،
جايگاه ،وظايف و نقش های سازما در مقابل جامعه آشنا شوند .اين یار مي تواند درک مشتریي را از اهداف و نقش ه ای
سازما در م ا یارینا فراه یند.
 .3برای افهايش بعد حمايا در م ا یارینا پ شنهاد مي گردد یه مح ط سازما  ،پ ذيرای رواب ط و تع امالب س ازنده
یارینا با يکديگر باشد یه در نت جه آ  ،روابط یم مانه و شبکه های دوستي در م ا یارینا شکل گ رد.
 .4برای افهايش بعد چش انداز از آينده سازما در م ا یارینا پ شنهاد مي گردد ی ه فری ا ه ای رش د و پ ش رفا
شغلي بصورب عاد نه برای تمامي یارینا م سر و بر عدالا سازماني در همه ابعاد و سطوح تای د خاص شود.
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آرش ،مج د ،احمدی ایل ،فرهاد ،عباسي ،جعفر و عل پور ،داوود ( .) 2371بررسي رابطه ب ن جامع ه پ ذيری س ازماني و برون دادهای
نقش معلما تازه یار .فصلنامه نوآوری های مديريا اموزشي ،سال هشت  ،شماره ،1یص.9-20
سلطانهاده ،وح د و قالوندی ،حسن ( .) 2371مطالعه تک ه گاه های شغلي اعضای ه اب علمي دانش گاه اروم ه و رابط ه ا ب ا جامع ه
پذيری سازماني .فصلنامه انديشه های نوين ترب تي ،)1( 7 ،یص.7-34
سلطانهاده ،وح د ،قالوندی ،حسن و س د عبا زاده ،م ر محم د ( .)2374رواب ط س اده و تری ب ي ب ن جامع ه پ ذيری س ازماني و
مسئول ا پذيری اجتماعي مطالعه مورد یارینا دانشگاه اروم ه .فصلنامه ره افتي ن و در م ديريا آموزش ي-267 ،)2( 8 ،
.289
حافظن ا ،محمدرضا و ب گلری ،محمد ( .)2375بررسي جايگاه سرمايۀ اجتماعي ب ر تص م ماب راهب ردی .فص لنامۀ مطالع اب دف اعي
استراتژيک.41-13 ،)34( 6 .
حسن زاده رمرين ،تورج؛ مق مي ،س د محمد ( .)2367ارر سرمايه اجتماعي بر تعالي سازماني .فصلنامه مطالع اب م ديريا راهب ردی،
شماره  ،3یص .243-213
جهانگ ری ،علي؛ قوپرانلو ،مهرنوش و حاج زاده ،مصطفي ( .) 2372بررسي رابطه ب ن س رمايه اجتم اعي و رفت ار ش هروند س ازماني.
فصلنامه مطالعاب جامعه شناختي جوانا .63-76 ،)6(55 3 ،
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،.)19( 20 . دورۀ جدي د. مطالعاب امن ا اجتم اعي.امن ا

 تأر ر سرمايۀ اجتماعي بر احسا.)2375(  محمد، علي و جها تاب،د ور
.70-93
 بررسي رابطه ب ن هوش اخالقي و سرمايه اجتماعي با مسئول ا پ ذيری.) 2374(  آس ه،  س د احمد؛ محمديا، حم د؛ مدني،رح مي
.210-252 ،)2( 0 ،24 دوره، مجله فرهنگ در دانشگاه اسالمي. دانشجويا
 بررسي رابطه رفتار شهروند سازماني و.)2372(  ابراه، حس ن پور، محمد، ل ال؛ حسن پور، علي؛ مقتدايي، محمد؛ بوداقي،عبا زاده
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 مجل ۀ تحق ق اب. سرمايۀ اجتماعي و چگونگي تأر ر آ ب ر اقتص اد.) 2363(  س د ام رحس ن، حس ني، محمود، شارطپور، زهرا،علمي
.178-137 ،)92( 29 .  دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهرا.اقتصادی
 مجل ه. بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با فعال ا شغلي یارینا دانشگاه آزاد اس المي واح د ته را ش رج.) 2374(  اسماع ل،یاوسي
.254-60 ،)4( 9 ، مطالعاب توسعه اجتماعي ايرا
) بررسي رابطه سرمايه اجتم اعي و مس ئول ا اجتم اعي یارین ا دانش گاه آزاد اس المي واح د2373(  فرشته، تورج و نبوی،مج بي
.45-32 ،)38( 22 ،) فصلنامه مديريا(پژوهشگر.ف روزیوه
 بررسي رابطه جامعه پذيری و نگرش دخترا ب ه ارزش ه ای س نتي و م در در.) 2360(  محمد تقي، مج د و عباسي شوازی،موحد
.89-77 ،)2( 4 ،  مطالعاب زنا،زم نه روابط ب ن شخصي دو جن پ ش از ازدواح
 ارزيابي سط سرمايه اجتماعي و رابطه رگرس وني آ با تعالي سازماني در س ازما.) 2374(  فرهاد، مري ؛ شف پور مطلق،موس وند
.19-7 ،)35( 6 ، مجله آموزش و ارزش اب.دانشگاه آزاد اسالمي
 جامعه پذيری سازماني و آرزو های شغلي یارینا در مح ط ه ای.)2366(  س د علي، محسن و س ادب، گل پرور، محمد علي،نادی
.207-298 ،)39( 12 ، جامعه شناسي یاربردی،یاری
 رابطه جامعه پذيری سازماني و تعهد سازماني در ب ن دب را.) 2375(  حجا اهلل، عبدالرسول و مختاری فر،  جمش ديا، رضا،هويدا
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