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مقدمه:
مطالعه سازمانها از منظر بحران به بررسی و تحلیل آن دسته از سازمانهایی که در مقابله با حوادث و
رویدادهای بزرگ دچار فروپاشی شدهاند ،میپردازد .عدم اطمینان نسبت به آینده ،تغییرات ،تحوالت و
مخاطرات محیطی بقای سازمانهای امروزی را به خطر انداخته است ،برای مثال بالیای طبیعی ،تغییر در سطح
انتظارهای مشتریان ،حمالت تروریستی ،رکود اقتصادی ،خرابی تجهیزات و تغییرات تکنولوژی مواردی هستند
که به درك اینکه چگونه بعضی از حوادث مختلف موجب تضعیف ثبات و امنیت یک سازمان میشود ،کمک
میکنند .اما سؤالی که به ذهن میرسد این است که چرا بعضی از سازمانها با وجود این حوادث همچنان به
قوت خود باقی ماندهاند و مسیر رو به رشد خود را ادامه میدهند و بعضی دیگر در چنین شرایط یکسانی قادر
به رویارویی با مخاطرات محیطی نبوده و محکوم به شکست میشوند؟ راز موفقیت و وجه تمایز اینگونه
سازمانها در چیست؟ ضرورت دستیابی به حفظ بقا و موفقیت پایدار موجب آن شده است که بسیاری از
سازمانها در اولویتهای کسب وکار تجدید نظر کرده و تمرکز خود را بر انطباق با تغییرات کسب وکار و
پاسخگویی مناسب به الزامهای محیطی ایجاد شده قرار دهند .به منظور رسیدن به این مهم مفهوم نوینی با عنوان
تاب آوری سازمانی به علم مدیریت ورود پیدا کرده است .تاب آوری به ظرفیت یک سازمان به منظور زنده
ماندن ،انطباق و رشد در برابر تغییرات اطالق میشود(.ابراهیمی و همکاران ،1396 ،ص  .)38تاب آوری
سازمانی به حفظ و بهبود عملکرد سازمان در شرایط بحرانی کمک میکند ،سازگاری و پایایی سازمان را ارتقا
میدهد و مدیریت چالشها و اختالالت را تسهیل میکند .به طور کلی توجه به تاب آوری دو دلیل عمده دارد،
اوال به دلیل اینکه در یک محیط پیچیده ،تاب آوری جامعه و سازمان به یکدیگر وابسته است و ثانیا به این دلیل
که تاب آور بودن میتواند سازمانها را به مزیت رقابتی مجهز کند .اهمیت تاب آوری سازمانی زمانی بیشتر نمود
پیدا می کند که فرایندهای کاری سازمان به دلیل برخی بحرانهای پیش بینی شده مانند ترك خدمت نیروهای
کلیدی با اختالل مواجه میشود(.کوثر و همکاران ،1398 ،ص  .)2یکی از متغیرهایی که میتواند بر بهبود تاب
آوری سازمانی تاثیرگذار باشد سرمایه اجتماعی است .سرمایه اجتماعی از این موضوع نشات میگیرد که در
یک سازمان ،ارتباطات بین کارمندان ،کارگران و مدیران با یکدیگر و با اهداف سازمان ،همچون یک سرمایه و
شبکه ای قدرتمند عمل میکند .این سرمایه شامل مولفه های رفتار خانواده گونه ،تیم سازی اثربخش ،توجه به
کیفیت زندگی کاری و غیرکاری ،همدلی و رفتار شهروندی است .وقتی مدیران سازمان ،افراد را به عنوان یک
خانواده بدانند و رفتار آنها نیز مثل اعضای خانواده باشد ،برای رسیدن به یک هدف و هنگام بحرانها و مشکالت
در کنار یکدیگر خواهند بود تا به اهداف تعیین شده دست یابند .همچنین تیم سازی اثربخش کمک میکند تا
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این سرمایه ،با رفتارهای گروهی و تیمی بهبود یابد تا بتواند به علل تاب آوری و اجرای آنها کمک
نماید(.مرادزاده و همکاران ،1399 ،ص  90و  .)95امروز در جهانی پرشتاب  ،ناپایدار و پیچیده ،دارایی های
مادی و مالی دیگر "دارایی استراتژیک" تلقی نمیشوند ،زیرا امکان تقلید و الگوبرداری از آن نسبت به گذشته،
ساده و کم هزینه شده است .لذا مدیران به این واقعیت پی بردهاند که بدون سرمایه انسانی نمیتوانند بهره وری
مطلوب را از منابع سنتی بدست آورند .سرمایه انسانی به مهارت ها ،تواناییها و دانشی اطالق میشود که شخص
با خود به سازمان میآورد و سازمان های موفق ،از جذب و توسعه و نگهداری آن برنامه دارند .دانشمندان به
این نتیجه رسیدهاند که موفقیت در دنیای کنونی نیازمند سرمایهی دیگری به نام "سرمایه اجتماعی" در سازمان
است .به اعتقاد آنها ،سرمایه اجتماعی نوعی دارای محسوب میشود که هم برای سازمان و هم برای اعضای
سازمان مفید و سودمند است .بسیاری از فرایندهای جدید مدیریتی از قبیل توسعه سازمان یادگیرنده ،مدیریت
دانش ،توسعه محصوالت و خدمات ،رضایت مشتریان درون سازمانی و برون سازمانی ،تحت تاثیر وجود و
توسعه سرمایه اجتماعی است( .جوان پور و همکاران ،1396 ،ص  .)109سرمایه ی اجتماعی در بهبود تاب
آوری سازمانها و مؤسسات تاثیرگذار است و از مفاهیمی است که امروزه در بررسیهای اقتصادی و اجتماعی
جوامع مدرن مطرح شده و سبب ایجاد نظریه هایی شده که پایه ای برای سایر مطالعات مدیریت است و نقشی
به مراتب مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامع ایفا می کند .سرمایه اجتماعی برخالف سرمایه
فیزیکی وجود عینی ندارد؛ بلکه حاصل تعامالت و هنجارهای گروهی و اجتماعی تاب آوری سازمانی ،افزایش
آن میتواند موجب پایین آمدن جدی هزینههای اداره جامعه و هم هزینه های عملیاتی سازمان شود .در واقع
سرمایه اجتماعی با تقویت سیستم های اجتماعی از طریق همکاری و ارتباطات در بین سازمان های مختلف،
نخبگان و گروه های اجتماعی میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبپذیری ناشی از سوانح طبیعی و بهبود
کارایی مدیریت سانحه در جوامع در معرض خطر ایفا کند .از دیدگاه مدیریت سانحه ،ساختار جامعه محلی با
تصمیم گیری غیرمتمرکز از طریق شبکه های اجتماعی با استفاده از رفتار هنجاری توام با اعتماد و همکاری
متقابل منجر به پاسخی منطقی به سانحه و کاهش اثرات آن می شود(.فاضلی کبریا و همکاران ،1399 ،ص .)74
در ادامه به مرور ادبیات تحقیق ،پیشینه ی تحقیق و تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده پرداخته می
شود.
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ادبیات تحقیق:
طبق ادبیات موجود ،سرمایه اجتماعی به عنوان شبکه هایی تعریف می شود که اقدام جمعی را تسهیل
می کنند .فردی با سرمایه اجتماعی باال احتماال دارای شبکه بزرگتر و دوستان بیشتری است و دارای هنجارهایی
بوده که کار با یکدیگر را تسهیل می کند ،مانند اعتماد به دیگران .هنجارها و شبکه ها به هم مرتبط هستند;
مشارکت در یک سازمان هنجارهایی را ایجاد می کند که منجر به همکاری مانند اعتماد به دیگران می شود و
این هنجارها مشارکت در شبکه ها را تسهیل میکند .تسای و قشال )1998(1دریافتند که تعامل اجتماعی،
جلوهای از بعد ساختاری سرمایه اجتماعی ،و اعتماد جلوهای از بعد رابطهای آن بوده و به طور معناداری با هم
مرتبط هستند(.بودرکس و همکاران ،2021 2،ص  .)6صاحبنظران سرمایه ی اجتماعی را در ابعاد مختلفی طبقه
بندی کرده اند :شریف و دیگران )2006(3و ناهاپیت و گوشال )1998(4ابعاد ساختاری(تعداد شبکه ها و تراکم
ارتباطات) ،رابطه ای(همکاری ،تعهدات و انتظارات ،اعتماد) و شناختی(زبان ،اهداف و حکایات مشترك) را
برای سرمایه ی اجتماعی معرفی کرده اند .بعد ساختاری سرمایه ی اجتماعی به الگوی کلی تماسهای بین افراد
اشاره دارد؛ یعنی افراد به چه کسانی و چگونه دسترسی دارند .پژوهشگران ،در تعاریفی که از سرمایه ی
اجتماعی بیان میکنند ،بیشتر بر جنبه ی ساختاری آن تاکید دارند .در واقع صاحبنظران اظهار میکنند که سرمایه
ی اجتماعی دربردارنده ی جنبه ای از ساختار اجتماعی است که کنش افراد درون ساختار را تسهیل میکند.
بعد شناختی سرمایه ی اجتماعی به منابعی اشاره می کند که مظاهر ،تعبیرها و تفسیرها و سیستم های معانی
مشترك در میان گروه ها را فراهم میآورد .این بعد دربرگیرنده ی میزان اشتراك دیدگاه کارکنان درون یک
شبکه ی اجتماعی یا درك مشترك میان آنان است و مانند بعد ارتباطی به ماهیت ارتباطات میان افراد در یک
سازمان می پردازد .بعد رابطه ای سرمایه ی اجتماعی به انواع روابط فردی می پردازد که افراد طی تعامالت
خود برقرار می کنند .کانون توجه بعد رابطه ای سرمایه ی اجتماعی بر رفتارهای خاصی همچون احترام ،اعتماد،
امانت داری ،مهربانی و صمیمیت استوار است که افراد در برخورد با دیگران بروز میدهند .برای مثال ،دو فرد
با دو شبکه و موقعیت ،اگر روابط شخصی متفاوتی با دیگر اعضای شبکه داشته باشند ،احتماال با واکنشها و
نتایج متفاوتی روبه رو خواهند شد .یعنی اگر افراد موقعیت ساختاری مشابهی داشته باشند اما روابط متفاوتی
در پیش گیرند ،نتایج متفاوتی به دست خواهند آورد .اعتماد باعث پیوندهایی محکم میشود و این پیوندها
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تبادل اطالعات را آسان میکند .بعد رابطه ای سرمایه ی اجتماعی ماهیت روابط در اجتماع را دربر میگیرد و
به انواع روابط فردی میپردازد که افراد در طی تعامالت خود برقرار میکنند و بر اعتماد متقابل در ارتباط ها
تاکید دارد .به عبارت دیگر ،بعد ساختاری بر وجود ارتباط بین افراد متمرکز است ،حال آنکه بعد رابطه ای بر
ماهیت و کیفیت این روابط تمرکز دارد(.اکبری و همکاران ،1397 ،ص  .)36آدلر و کوون( )2002معتقدند
سرمایه اجتماعی سبب ایجاد ارزش هایی مانند همبستگی ،یکپارچگی ،همکاری و مشارکت برای سازمان
میشود .سرمایه اجتماعی به طور کلی بر روابط میان انسانها تمرکز دارد .روابطی که در تمام لحظات زندگی
روزمره و در طول عمر انسان ها جریان دارد و رفتار و نگرش آنها را تحت تاثیر قرار میدهد .به همین لحاظ،
سرمایه اجتماعی در هر جایی حاضر است ،چه در رفتار با نزدیکان و دوستان در خانه و مدرسه و دانشگاه و
چه در رفتار با همکاران و آشنایان در محل کار و تحصیل و چه در رفتار با مردم در جامعه .به طور کلی سرمایه
اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم اجتماعی است که موجب ارتقای همکاری اعضای آن جامعه
شده و موجب پایین آمدن سطح هزینههای تبادل و ارتباطات میشود(.جوان پور و همکاران ،1396 ،ص .)109
تاب آوری سازمانی در واقع توانایی سازمان در پاسخ به شرایط اضطراری و انجام کارکردهای حیاتی
سازمان در آن شرایط است .سویا و همکاران تاب آوری سازمانی را "توانایی برای زنده ماندن و حتی رشد
بالقوه در زمان بحران" تعریف میکنند .مک مانوس معتقد است تاب آوری سازمانی آگاهی از عملکرد کلی
وضعیت سازمان ،مدیریت آسیب پذیری های اساسی و ظرفیت سازگاری در محیط پیچیده و پویا است(.قنبری
و همکاران ،1397 ،ص  .)103امروزه سازمانها جهت همراهی با محیط پویا و بشدت متغیر حاکم بر آنها،
نیازمند فرآیندهایی هستند که بتوانند آسیب تغییرات محیطی را برای خود به حداقل برسانند .تاب آوری سازمان
اغلب به دو صورت بیان میشود -1 :توانایی یک سازمان به منظور جذب فشار و حفظ یا بهبود عملکرد با
وجود سختیها و اختالالت؛ -2توانایی یک سازمان به منظور ترمیم و بازگشت به حالت اولیه بعد از مواجهه با
یک رویداد نامساعد .بر اساس تعریفی که ماستن )2007(1ارائه داده است ،تاب آوری ،مقاومت منفعل در برابر
آسیبها یا شرایط تهدیدکننده نیست ،بلکه فرد تاب آور مشارکت کننده فعال و سازنده محیط پیرامونی خود
است(.رستگار و همکاران ،1398 ،ص  .)110هر اندازه که سرمایه اجتماعی میان افراد بیشتر شود ،موجب
همفکری ،همکاری ،استفاده از شایسته ساالری ،افزایش تاب آوری ،حفظ آرامش و اعتماد به نفس در شرایط
بحرانی در برابر بالیای طبیعی میشود .سرمایه اجتماعی به عنوان کنش های اجتماعی در عرصه های مختلف
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در سطح خرد و کان مطرح است که میتواند با ایجاد روحیه همیاری و همبستگی بین کارکنان و در نتیجه
سازمان و جامعه نقش به سزایی را در افزایش تاب آوری فراهم کند(.فاضلی کبریا و همکاران ،1399 ،ص .)79
در این راستا متغیرهای مستقل مورد مطالعه شامل ابعاد ساختاری ،ارتباطی و شناختی مربوط به
سرمایه اجتماعی و تاب آوری سازمانی ،متغیر وابسته است.
با توجه به تحقیقات انجام شده و لزوم ارتقای تاب آوری سازمانی دانشگاه های دولتی استان خوزستان،
این پژوهش بدنبال پاسخگویی به این سوال است که متغیر های سرمایه اجتماعی چه تأثیری بر تاب آوری
سازمانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان دارد؟

پیشینه تحقیق(تحقیقات داخلی و خارجی):
قنبری و همکاران( )1397در تحقیق خود با عنوان " شاخص های سنجش تاب آوری سازمانی
خبرگزاریهای ایران در بالیای طبیعی" نشان دادند که بر روی  70زیرشاخص در قالب  14شاخص و  5بعد
تاب آوری ارتباطی ،تاب آوری اطالعاتی ،تاب آوری سازه ای ،تاب آوری فردی و سازمانی -فنی برای سنجش
تاب آوری سازمانی خبرگزاری های کشور در بالیای طبیعی اجماع وجود دارد .این  70زیرشاخص با نگاهی
همه جانبه به ابعاد سازمانی خبرگزاری های کشور به گونه ای مطرح شده اند که می توانند تاب آوری آینده
نگرانه ،تاب آوری همزمان و تاب آوری گذشته نگر را برای خبرگزاری ها در بالیای طبیعی رقم بزنند .مرادزاده
و همکاران( )1399در پژوهش خود با عنوان "تأثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقای تاب آوری سازمانی ،تبیین نقش
میانجی تسهیم دانش مرتبط با بحران کووید " 19 -نتیجه گرفتند که سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش مرتبط با
بحران کووید 19 -تأثیر مثبت داشته و از طریق تسهیم دانش ،بر تاب آوری کارکنان اثر مثبت دارد .لذا لزوم
توجه به تاب آوری کارکنان در شرایط بحران با رویکرد تسهیم دانش از طریق ارتقای سرمایه اجتماعی مشخص
میشود .نتایج پژوهش فاضلی کبریا و همکاران( )1399در تحقیقی با عنوان "تأثیر سرمایه اجتماعی بر تاب
آوری با تاکید بر نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در بحرانها (مورد مطالعه :کارکنان جمعیت هالل احمر
استان کرمانشاه) ارتباط معناداری بین سرمایه اجتماعی و تاب آوری و رفتارشهروندی سازمانی نشان داد .بدین
معنی که فرضیه های تحقیق مورد تایید واقع شده اند ،اما رفتار شهروندی سازمانی به عنوان نقش میانجی مورد
تایید واقع نشد.
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سبزه ای و همکاران( )1398در پژوهشی با عنوان " بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر تاب آوری
اجتماعی روستاییان در مخاطرات محیطی(با تأکید بر خشکسالی) ،مطالعه موردی :روستاهای دهستان بدر
شهرستان روانسر در سال  "1396نتیجه گرفتند که بین سطح سرمایه اجتماعی و زیرشاخه های آن شامل شبکه
های روابط ،مشارکت ،اعتماد و هنجارهای معامله متقابل و تاب آوری اجتماعی روستاهای نمونه رابطه مثبت
و معناداری وجود دارد .نتیجه تحلیل رگرسیونی نشان میدهد متغیرهای سرمایه اجتماعی در مجموع  52درصد
از واریانس میزان تاب آوری اجتماعی را تبیین میکنند.
مطالعات لیو و همکارا ن )2021(1با عنوان "تحلیل عوامل موثر بر تاب آوری سازمانی در
چارچوب  :ISMیک مطالعه اکتشافی بر اساس موارد متعدد" نشان داد تقویت تابآوری سازمانی یک عامل
کلیدی ،یادگیری سازمانی مبنایی مهم ،مدیریت هیجان شرطی الزم و منابع سازمانی تضمینی اساسی است که
مکمل نظری و راهنمایی عملی برای مطالعه تابآوری سازمانی ارائه میدهند.
مورسات و همکاران )2021(2در مقاله خود با عنوان " پیوند تابآوری ،آسیبپذیری ،سرمایه اجتماعی
و ریسکآگاهی برای تحقیقات بحران و بالیا" یک مدل مفهومی برای کمک به سادهسازی و پژوهشپذیرتر
کردن مفاهیم تاب آوری ،آسیب پذیری ،سرمایه اجتماعی و آگاهی از ریسک پیاده سازی کرده اند که این مدل
از مثلثبندی روشها با هدف ارائه تعاریف قابل تحقیق بیشتر از این مفاهیم و نشان دادن پیوندهای بین آنها
ناشی میشود ،که به ندرت به روشی که این مدل پیشنهاد میکند ،در چارچوب چرخه مدیریت بحران پرداخته
میشود.
نوروزی و همکاران )2020(3در پژوهشی با عنوان "بررسی تأثیر کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع
انسانی بر تاب آوری سازمانی با تأکید بر میانجی گری سرمایه اجتماعی" نتیجه گرفته است که کارکردهای
مدیریت استراتژیک منابع انسانی به طور مستقیم و قابل توجهی با تاب آوری سازمانی و سرمایه اجتماعی
مرتبط است .سرمایه اجتماعی نیز با تاب آوری سازمانی رابطه معناداری دارد .میانجیگری سرمایه اجتماعی در
رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و تابآوری سازمانی نیز تایید شده است.

1

Liu et al
Morsut et al
3
Nourozi et al
2
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فرضیه های تحقیق:
فرضیه اصلی:
سرمایه اجتماعی بر ارتقای تاب آوری سازمانی در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان تاثیر دارد.
فرضیه فرعی  :1بعد ساختاری سرمایه اجتماعی بر ارتقای تاب آوری سازمانی در دانشگاه کشاورزی و منابع
طبیعی خوزستان تاثیر دارد.
فرضیه فرعی  :2بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی بر ارتقای تاب آوری سازمانی در دانشگاه کشاورزی و منابع
طبیعی خوزستان تاثیر دارد.
فرضیه فرعی  :3بعد شناختی سرمایه اجتماعی بر ارتقای تاب آوری سازمانی در دانشگاه کشاورزی و منابع
طبیعی خوزستان تاثیر دارد.
روش شناسی تحقیق:
روش تحقیق با توجه به هدف کاربردی بوده و از نوع توصیفی و همبستگی است .ابزار گردآوری داده
ها پرسشنامهی سرمایه اجتماعی ناپاهیت و گوشال( )1998با  15گویه و سه بعد ساختاری ،ارتباطی و شناختی
و پرسشنامهی تاب آوری سازمانی مک مانوس( )2008با  16گویه بوده است .روایی و پایایی پرسشنامه ،با نرم
افزار  spssمورد محاسبه قرار گرفته است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه کشاورزی
و منابع طبیعی خوزستان به تعداد  220نفر می باشد .تعداد نمونه با کمک جدول کرجسی مورگان تعداد 136
نفر تعیین شد .برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزار  spssاستفاده می
شود.
یافته ها:
 آمار توصیفی:توزیع فراوانی پاسخ به لحاظ جنسیت در جدول( )1مشاهده می شود:
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جدول ( -)1تفکیک پاسخ گویان براساس جنسیت
جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

زن

57

42

مرد

79

58

جمع

136

100

براساس نتایج جدول ( )1از بین کلیه پاسخ گویان  57نفر( 42درصد) را زنان و  79نفر( 58درصد) را
مردان تشکیل می دهند.
-

سن پاسخ گویان

جدول ( )2وضعیت سنی افراد پاسخگو به پرسشنامه را نشان می دهد.

جدول ( -)2تفکیک پاسخ گویان براساس سن
سن

فراوانی

درصد فراوانی

کمتر از  30تا 30

9

6/61

 31تا 35

19

13/9

از  36تا 40

44

32/3

از  41تا 45

31

22/7

از  46تا 50

15

11/09

از  51به باال

18

13/23

جمع

136

100
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نتایج جدول ( )2نشان می دهد که اکثریت افراد در محدوده سنی بین  36تا  40سال هستند.

سابقه خدمت پاسخ گویان

-

جدول ( -)3تفکیک پاسخ گویان براساس سابقه خدمت
سابقه خدمت

فراوانی

درصد فراوانی

تا  5سال

17

12/5

بین  6تا  10سال

23

16/9

بین  11تا  15سال

35

25/7

بین  16تا  20سال

17

12/5

بین  21تا  25سال

17

12/5

 26سال به باال

27

19/8

جمع

136

100

نتایج جدول ( )3نشان می دهد که اکثریت افراد سابقه خدمت بین  11تا  15سال دارند.
 آمار استنباطی:در این بخش داده ها و فرضیه های پژوهش با آزمون همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد
بررسی
قرار گرفته است.
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جدول( -)4آزمون همبستگی بین سرمایه اجتماعی با تاب آوری سازمانی
متغیر

مقدار همبستگی

مقدار sig

(Nتعداد پاسخ گویان)

سرمایه اجتماعی

0/706

0/000

136

جدول( -)5آزمون همبستگی بین متغیرهای سرمایه اجتماعی با تاب آوری سازمانی
متغیر

مقدار همبستگی

مقدار sig

(Nتعداد پاسخ گویان)

عوامل ساختاری

0/793

0/000

136

عوامل شناختی

0/672

0/000

136

عوامل ارتباطی

0/734

0/000

136

همبستگی نشاندهنده میزان ارتباط خطی بین دو متغیر است و مقدار ضریب همبستگی به طور کلی
بین  +1تا  -1در نوسان است .برای انجام آزمون همبستگی برای متغیرهای تحقیق بدلیل رتبه ای بودن داده ها
از ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده شده است .براساس جدول مقدار ضریب همبستگی بین سرمایه
اجتماعی و همچنین متغیرهای آن با تاب آوری سازمانی در سطح مطلوب با سطح معناداری  0/000بوده و می
توان نتیجه گرفت که این ضرایب همبستگی با سطح اطمینان  99درصد معنادار است .لذا وجود رابطه خطی
میان سرمایه اجتماعی با تاب آوری سازمانی اثبات میشود.
جدول( -)6تحلیل رگرسیون متغیرهای سرمایه اجتماعی با تاب آوری سازمانی
متغیر

(Rضریب همبستگی )

(R2ضریب تعیین)

ضریب تعیین تعدیل شده

بتا

عوامل ساختاری

0/703

0/433

0/431

0/333

عوامل شناختی

0/711

0/442

0/436

0/287

عوامل ارتباطی

0/721

0/470

0/457

0/200

برای پیش بینی تغییرات متغیر وابسته با کمک متغیرهای مستقل از روش رگرسیون چندگانه استفاده
شده است .این نوع رگرسیون با استفاده از ترکیب خطی چند متغیر مستقل به پیشگویی متغیر وابسته می پردازد.
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در رگرسیون چندگانه به روش گام به گام قوی ترین متغیرها یک به یک وارد معادله شده و این کار تا زمانی
ادامه یافته تا خطای آزمون معناداری به  5درصد برسد .در این آزمون متغیر تاب آوری سازمانی به عنوان متغیر
وابسته و متغیرهای ابعاد ساختاری ،ارتباطی و شناختی به عنوان متغیرهای مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفته اند .جدول( )6نشان می دهد که متغیرها در سطح  99درصد( )sig=0/000معنادارند .ضریب همبستگی
چندگانه شدت رابطه بین متغیر وابسته و متغیر یا متغیرهای مستقل را نشان می دهد که مقدارش همواره بین 0
تا  +1است .ضریب هبستگی چندگانه متغیرها به ترتیب برابر با 0/711 ،0/703و  0/721می باشد .براساس
مقدار بتا سهم و نقش واقعی عوامل ساختاری در تبیین متغیر تاب آوری سازمانی بیش از سایر متغیرهاست.
بطور کلی فرضیه های فرعی مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار عوامل بر تاب آوری سازمانی مورد تأیید هستند.
یافته ها تا حدودی با یافته های تحقیقات مرادزاده و همکاران( ،)1399فاضلی کبریا و همکاران( )1399و
مورسات و همکاران( )2021همخوانی دارد.
نتیجه گیری و پیشنهادها:
باتوجه به یافته های تحقیق حاصل از تجزیه و تحلیل داده های آماری ،کلیه فرضیه های تحقیق
موردتایید قرار می گیرند .مطابق فرضیه اصلی ،سرمایه اجتماعی بر ارتقای تاب آوری سازمانی در دانشگاه
کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان تاثیر مثبت و معناداری دارد .هر اندازه که سرمایه اجتماعی افزایش یابد،
تاب آوری کارکنان در برابر مسایل سازمان افزایش می یابد .لذا توجه به سرمایه اجتماعی که با متغیرهایی مانند
اعتماد ،مشارکت و همبستگی با دیگران مرتبط است بسیار اثرگذار است .مطابق فرضیه های فرعی کلیه متغیرهای
سرمایه اجتماعی بر ارتقای تاب آوری سازمانی موثرند که در این میان براساس آزمون های آماری ،سهم عوامل
ساختاری از بقیه متغیرها باالتر است .لذا باتوجه به مطالب بیان شده پیشنهادهای زیر ارائه می شود:
 انجام پژوهش های بیشتر در زمینه تاب آوری و شناسایی متغیرهای موثر دیگر برگزاری کارگاه های آموزشی در سازمانها جهت آشنایی با اهمیت تقویت و توجه به متغیرهایسرمایه اجتماعی
 در زمینه شکل گیری اعتماد ،همبستگی و مشارکت کارکنان تدابیری سنجیده شود. برگزاری جلسات دوستانه ،مراسمات ،دورهمی و جشنها در جهت آشنایی افراد و تقویت شبکهروابط اجتماعی در میان کارکنان
 باتوجه به اهمیت بیشتر عوامل ساختاری ،نسبت به بهبود تعامالت و ارتباطات در سراسر سطوحسلسله مراتب سازمانی و عملکرد بین طرفین تالش شود.
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روستاییان در مخاطرات محیطی(با تأکید بر خشکسالی) ،مطالعه موردی :روستاهای دهستان بدر
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