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نقش سرمایه اجتماعی ( از دو دیدگاه سرمایه اجتماعی مدنی و

سرمایه اجتماعی کاری) بر نگرش اقتصاد مقاومتی در سازمان
(مطالعه موردی :پیمانکاران خاتماالنبیا)


احسان ابراهیمی ورکیانی ،دکتر مهرزاد مینویی


دکتر زاداله فتحی ،دکتر عارفه فدوی

تاریخ دریافت96/54/74 :
تاریخ پذیرش96/78/85 :

چکیده
واژه اقتصاد مقاومتی اولین بار توسط مقام معظم رهبری مطرب شد و بر این اسا  ،رهبر معظـم
انقالب «اقتصاد مقاومتی» را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی نمودند .معظمله بـرای نیـاز اساسـی
کشور به کـارآفرینی نیـز دو دلیـل «فشـار اقتصـادی دشـمنان» و «آمـادگی کشـور بـرای جهـش» را
برشمردند .هدف این اقتصاد ،بازسازی و احیای اقتصاد ملی است .الزم به ذکـر اسـت کـه رویکـرد
اقتصاد مقاومتی نه فقط در حوزه مصـرف کننـده (اسـتفاده از محصـوالت نهـایی داخلـی) ،بلکـه در
بخش صنعت نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد .یکی از مفاهیم صنعتی موردنیاز بـرای تبیـین
و اجرایی کردن راهبرد اقتصاد مقاومتی ،موضوع «لجستیک معکو » است که در این پـژوهش بـه
آن توجهی ویژه شده است .در همین راستا در این پژوهش ،نقـش سـرمایه اجتمـاعی از دو دیـدگاه
سرمایه اجتماعی مدنی و سرمایه اجتماعی کاری در تبیین نگرش اقتصاد مقاومتی موردبررسی قـرار
گرفته است .این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و در روشی توصیفی ،اطالعات جامعـه مـورد
مطالعه با استفاده از پرسشنامهای که روایی و پایی آن مورد تائید قرار گرفت ،جمـعآوری و تحلیـل
گردیده است .جامعه آماری این پژوهش کلیه پیمانکاران قرارگاه سازندگی خاتماالنبیـا(ص) (636
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پیمانکار) بودند که بر اسا جدول مورگان ،حداقل نمونهای برابر با  795نفر تعیین شد؛ اما با توجه
به پیشبینیهای صورت گرفته در مورد پرسشـنامههـای غیرقابـلقبـول ،در مجمـوع  835پرسشـنامه
توزیع گردید کـه از ایـن تعـداد  871پرسشـنامه بـه صـورت قابـلقبـول برگشـت داده شـد .در ایـن
پژوهش ،افراد نمونه به روش نمونهگیری در دستر انتخـاب و مـورد آزمـون قـرار گرفتنـد .نتـای
آزمون فرضیات این پژوهش با استفاده از معادالت ساختاری و نرمافزار لیـزرل ،حـاکی از ایـن بـود
که هر دو مؤلفه سرمایه اجتماعی (سرمایه اجتماعی مدنی و سرمایه اجتماعی کاری) نقش معناداری
بر شکلگیری نگرش اقتصاد مقاومتی در ادراکات پیمانکاران خاتماالنبیا(ص) دارند.
کلیدواژهها :سرمایه اجتماعی ،سرمایه اجتماعی مدنی ،سرمایه اجتماعی کاری ،فرهنگ اقتصاد
مقاومتی.

 .0مقدمه و طرح مسئله
در سالهای اخیر و با شدت یافتن تحریمهای غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسـالمی ایـران،
واژهی جدید «اقتصاد مقاومتی» به ادبیـات اقتصـادی کشـور اضـافه و متناسـب بـا وضـعیت اقتصـاد
کشورمان موردبحث قرار گرفته است .این واژه اولین بار توسط مقام معظم رهبری مطرب شد و بـر
این اسا  ،رهبر معظم انقالب «اقتصاد مقاومتی» را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز
اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برای جهش» را
برشمردند.
اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی است که هماهنگ با سیاستهای کالن سیاسـی و امنیتـی
نظام اسالمی و برای مقاومت در برابر اقدامات تخریبی شکل میگیـرد تـا بتوانـد در برابـر ضـربات
متعدد اقتصادی تحریمها و توطئههای گوناگون اقتصادی و نظام استکبار مقاومت کرده و توسعه و
پیشرفت خود را ادامه دهد و روند رو به رشد همهجانبه خود را در ابعـاد ملـی ،منطقـهای و جهـانی
حفظ کند (میالنی .)88-0 :7396،هدف اقتصاد مقاومتی ،بازسازی و احیای اقتصاد ملی است .ایـن
نوع اقتصاد ،مردمی است و از ظرفیتهای مردم و نخبگان در آن استفاده میشـود؛ ضـمن اینکـه از
دانش فنی دنیا هم در آن استفاده میشود .اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که با توجه به همه قوتها
و ضعفهای داخلی و خارجی و تهدیدها و فرصتهای بیرونی سناریوسازی مـیکنـد و بـرای هـر
شرایطی برنامه دارد و محیط سن است و درون و بـرون را بـهخـوبی مـیشناسـد و بـرای تیییـرات
واکنش مناسبی دارد (حسینزاده بحرینی.)7398،
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از مهمترین عناصر رویکرد اقتصاد مقاومتی میتوان بـه ظرفیـت سـازمانی (اتخـاذ تصـمیمات
مناسب ،استفاده از امکانات موجود و توجه به تخصص و شایستگی کارکنان و ...به هنگام مواجه با
بحران اقتصادی)؛ کنترل مصرف (کنترل میزان مصـرف در همـه بخـش هـا و اسـتفاده از الگوهـای
صحیح مصـرف در وقـت و هزینـه) و اسـتفاده از تولیـد داخلـی (اسـتفاده از امکانـات و تجهیـزات
داخلی ،توانمندی و پتانسیل های کارکنان و همچنین حمایت از سرمایه گذاران داخلی) اشاره نمود.
عالوه بر مؤلفههای فوق به نظر میرسد لجستیک معکو

نیز را بتوان یکی از مهمترین مؤلفههـای

اقتصاد مقاومتی در نظر گرفت.
الزم به ذکر است که رویکرد اقتصاد مقاومتی نـهفقـط در حـوزه مصـرفکننـده (اسـتفاده از
محصوالت نهایی داخلی) بلکه در بخش صنعت نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است .بهطورکلی،
یکی از مفاهیم صنعتی موردنیاز بـرای تبیـین و اجرایـی کـردن راهبـرد اقتصـاد مقـاومتی ،موضـوع
«لجســتیک معکــو » اســت .لجســتیک معکــو  ،بــر بازگردانــدن مــواد و محصــوالت قابــل احیـا
(بازیافت) به زنجیره ت مین روبهجلو داللت دارد .هدف اصلی لجستیک معکو  ،طوالنیتر نمودن
عمر مواد و محصوالتی است که دارای مزایای زیست -محیطی نیستند ،بلکه فرصتهای اقتصـادی
و مالی مناسبی را نیز بر پایه اصل برنده -برنده ایجـاد مـینماینـد .ایـن اصـل بـدین معناسـت کـه از
دیدگاه اقتصادی ،شرکتها میتوانند از سود حاصل از احیا و بازیافت محصوالت به طور مسـتقیم
استفاده نمایند و از سوی دیگر مدیریت مواد زائد جامد که مهمترین ارکان مهندسی محیطزیسـت
است نیز بهخوبی صورت گیرد (خواجهزاده دزفولی .)48-69 :7398،موضوعی که بـیتـوجهی بـه
آن باعث به وجود آمدن زیانهای اقتصادی ،از بین رفتن منابع و آلودگی محیطزیست مـیگـردد.
مت سفانه در کشور توجه زیادی به این بخش نشده اسـت .بـر اسـا

آمارهـای موجـود ،روزانـه در

حدود  3/0میلیون تن زباله در سراسر دنیا تولید میشود که سهم کشور مـا در تولیـد آن در حـدود
 65هزار تن در روز است .در ایران  80تـا  35درصـد زبالـههـای تولیـدی بـه مـواد خشـک و قابـل
بازگشت به صنعت اختصاص دارد که از این رقم تنها  0درصد بازیافت میشود و عالوه بر این ،از
سهم  15درصدی زبالههای تـر از کـل زبالـههـای تولیـدی نیـز تنهـا  75درصـد بازیافـت مـیشـود
(خواجهزاده دزفولی.)48-69 :7398،
یکی از مفاهیمی که به نظر میرسد بتواند نقش مهمی در شکلگیری نگرش اقتصاد مقاومتی
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ایفا کند ،مفهوم سرمایه اجتماعی است .این سرمایه را میتوان در دو حوزه سرمایه اجتماعی کاری
و سرمایه اجتماعی مدنی مطرب ساخت .در حوزه سرمایه اجتماعی کاری ،باندورا ،)8556( 7مفهوم
پانتنام 8در زمینه سرمایه اجتماعی را به سه حوزه اعتماد ،هنجار و شبکههای اجتماعی گسـترش داد.
در این چارچوب سرمایه اجتماعی یک سـازمان شـامل سـه عنصـری اسـت کـه بـا تعریـف پانتنـام
همخوانی بسیاری دارد :کیفیت روابط اجتماعی با همکاران (شبکه اجتماعی)؛ میزان اعتمـاد نسـبت
به رهبری سازمانی (اعتماد به رهبری) و ارزشهایی که تعامالت محیط کار را پایـهریـزی مـیکنـد
(هنجارها) .این سه بعـد ارائـهشـده توسـط بانـدورا ( )8556ارتبـاط نزدیکـی بـا طبقـههـای سـرمایه
اجتماعی ارائهشده توسط ناهاپیت و قوسهال )7996( 3دارد .درحالیکه شبکه کارکنان و اعتماد بـه
رهبری در جنبههای ساختاری و ارتباطی سرمایه اجتماعی ت کیـد مـیکنـد ،امـا مؤلفـه سـوم ،یعنـی
ارزشها و هنجارها ،نشاندهنده حضور یک سیستم مشترک از معنا است و بهطور گسترده ،بیـانگر
ادراک جمعی میباشد (هاوسر.)81-7: 8570،6
سرمایه اجتماعی مدنی ارائهشده در این پژوهش نیز بر اسـا

رویکـرد ارائـهشـده توسـط ون

دث )8553( 0میباشد .ون دث ) 8553( 4در ایـن رویکـرد ،بـین نگـرش افـراد نسـبت بـه تعـامالت
اجتماعی (اعتماد اجتماعی و نهادی) و اطالعـات مربـوط بـه پیـروی از شـبکه اجتمـاعی کارکنـان
(روابط قوی و روابط ضعیف) تمایز قائل میشود .این ابعاد ،توالی توسعه م بت پیشنهادشده توسط
پاتنم را نشان میدهد که بر اسا

آن ،مشارکت در انجمنهـای داوطلبانـه (روابـط ضـعیف) را بـه

تشکیل اعتماد متقابل بین افراد (اعتماد اجتمـاعی) و شـکل گیـری و پـذیرش عملکـرد مؤسسـات و
نهادها (اعتماد سازمانی) مرتبط میسازد.
الزم به ذکـر اسـت کـه علیـرغم اهمیـت نگـرش اقتصـاد مقـاومتی در جامعـه امـروز و لـزوم
فرهنگسازی در این زمینه ،بررسی عوامل مؤثر بر شکلگیری این نگرش موردتوجه قرار نگرفتـه
است .از این رو به منظور کمک به گسترش ادبیات مربوط به ایـن حـوزه ،ایـن پـژوهش در تـالش

1. Badura et al
’2. Putnam
3. Nahapiet and Ghoshal
4. Hauser
5. Van Deth
6. Van Deth
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است تا با استفاده از روش کمی درصدد پاسخگویی به سؤال اصلی پژوهش برآید که «ارائـه مـدل
اجرایی استراتژیک سرمایه اجتماعی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در سازمان های خـدماتی صـنعتی» بـه
چه صورت است؟

 .1ادبیات تحقیق
 .0-1تعاریف مفهومی و عملیاتی
سرمایه اجتماعی مدنی :بیانگر میـزان مشـارکت افـراد در انجمـنهـای داوطلبانـه ،میـزان
اعتماد متقابل بین افراد و پذیرش عملکرد مؤسسات و نهادها است (هاوسر .)81-7: 8570 ،7الزم به
ذکر است که در این پژوهش ،این متییر بهصورت شاخصهای میـزان اعتمـاد و پـذیرش عملکـرد
مؤسسات و نهادها ( اعتماد نهادی)؛ نگرش افراد نسبت به تعامالت اجتماعی و میزان تشکیل اعتمـاد
متقابل بین افـراد (اعتمـاد اجتمـاعی) و همچنـین میـزان مشـارکت افـراد در انجمـنهـای داوطلبانـه
(عضویت انجمنی) سنجیده میشود.
سرمایه اجتماعی کاری :به کیفیت روابط اجتماعی ،میزان اعتمـاد بـه رهبـر و هنجارهـا و
ارزشهای کارکنان در زمینه تعامالت کاری اشاره دارد (هاوسر .)81-7: 8570 ،الزم به ذکر است
که در این پژوهش ،این متییر از طریـن شـاخصهـای کیفیـت روابـط اجتمـاعی فـرد بـا همکـاران
(شبکههای اجتماعی)؛ میزان اعتماد فرد نسبت به رهبری سازمانی (اعتمـاد بـه رهبـری)؛ و همچنـین
ارزشهایی که تعامالت محیط کار را پایهریزی مـیکنـد (هنجارهـای کـاری) ،سـنجیده مـیشـود
(هاوسر.)81-7: 8570 ،
فرهنگ اقتصاد مقاومتی :یک نظام اقتصادی است که هماهنـگ بـا سیاسـت هـای کـالن
سیاسی و امنیتی نظام اسالمی و برای مقاومت در برابر اقدامات تخریبی شکل میگیرد تـا بتوانـد در
برابر ضربات متعدد اقتصادی تحریم ها و توطئه های گونـاگون اقتصـادی و نظـام اسـتکبار مقاومـت
کرده و توسعه و پیشرفت خود را ادامه دهد و روند رو به رشـد همـه جانبـه خـود را در ابعـاد ملـی،
منطقهای و جهانی حفظ کند (میالنی .)88-0 :7396،الزم به ذکر است کـه در ایـن پـژوهش ،ایـن
متییر از طرین شاخصهای ظرفیت سازمانی؛ همبستگی با کارکنان (توجه به کارکنان و انتظاراتشان
1. Hauser
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و همچنین توجه به نظرات آنها به هنگام تصمیمگیری)؛ کنترل مصرف (کنترل میـزان مصـرف در
همه بخشها و استفاده از الگوهای صـحیح مصـرف در وقـت و هزینـه)؛ اسـتفاده از تولیـد داخلـی
(استفاده از امکانات و تجهیزات داخلی ،توانمندی و پتانسیلهـای کارکنـان و همچنـین حمایـت از
سرمایهگذاران داخلی) و همچنین لجستیک معکو

(برنامهریزی ،پیادهسازی و کنترل کارآمـد بـا

هزینههای مؤثر جریان مواد خام ،داراییهای در حال اجرای فرایند ،محصوالت نهایی و اطالعـات
مربوط به آنها از نقطهی مصرف به نقطهی مبدأ با هدف بازیـابی ارزش یـا دفـع مناسـب) سـنجیده
میشود.

 .3پیشینه تحقیق
تحقیقات انجامشده در خصوص موضوع موردپژوهش طی سالیان گذشته را مـیتـوان در دو
بخش تحقیقات خارجی و داخلی به شرب جدول ( )7و ( )8ارائه نمود.
جدول  .0تحقیقات پیشین خارجی
سال
پژوهش

محقق

پادیمان

7

()8576

عنوان

یافتهها

«نقش سرمایه اجتماعی و تعهد

وی  834نفــر از اســتادان و مدرســان مؤسســات
خصوصــ ـی مباحــــث اســــالمی را بــــه روش

سازمانی بر عملکرد استادان
مباحث اسالمی؛ با در نظر گرفتن

نمونه گیری تصادفی انتخاب و موردبررسی قرار
داد .یک ـی از نتــای و یافتــههــای ایــن پــژوهش

نقش میانجی اخالق کاری
اسالمی»

حاکی از این بود که سـرمایه اجتمـاعی و تعهـد
سازمانی نقش و ت ثیر م بت معناداری بر عملکرد
استادان دارد.
این محققان 68 ،نفر از م موران شهر و کارکنان

پوداوامان و
ساتارالن

8

()8576

«بهبود عملکرد کارکنان از
طرین سرمایه اجتماعی»

را به روش نمونه گیری تصادفی طبقهای انتخاب
و موردبررسی قرار دادنـد؛ نتـای ایـن پـژوهش
حاکی از این بود که افزایش سـرمایه اجتمـاعی
موجب افزایش رضایتمندی فرد از کـار شـده و
درنهایــت بــه بهبــود عملکــرد کارمنــد منجــر
میشود.
1. Pardiman
2. PudawawanBayu, Sutarlan

31

نقش سرمایه اجتماعی (از دو دیدگاه سرمایه اجتماعی مدنی و سرمایه اجتماعی کاری) بر نگرش اقتصاد مقاومتی در سازمان

محقق

سال
پژوهش

عنوان

()8576

«ارتباط بین سرمایه اجتماعی،
خالقیت و کارایی در سازمانها»

()8571

«سه سطح سرمایه اجتماعی و
ارتباطش با عملکرد»

یافتهها
وی  737نفــر از مــدیران آژانــسهــای کاریــابی
ترکیه را بهعنوان نمونـه انتخـاب و موردبررسـی

سازبیلیر

7

قرار داد؛ نتای و یافتههای این محقن حـاکی از
ایــن بــود کــه ســرمایه اجتمــاعی نقــش و ت ـ ثیر
معناداری بر خالقیت و کارایی سازمانی دارد.
بــه گفتــه وی ،ســرمایه اجتمــاعی در ســه ســطح
به صـورت سـرمایه اجتمـاعی شخصـی ،سـرمایه

بن هادور

8

اجتمــاعی درونســازمانی و ســرمایه اجتمــاعی
بیرونی و جود دارد که هر یک از این سه سطح
دارای ویژگـــیهــــا مزایــــا و ریســــکهــــای
منحصربهفرد است .نتای این پژوهش حـاکی از
این بود که هریکی از این سـه سـطح مـیتوانـد
موجب تقویت اجزای عملکرد شود.

گریکو

3

()8571

«آیا ابعاد سرمایه اجتماعی
قابلیتهای نوآوری را پیشبینی
میکند»

نتای پژوهش نشان داد که هر سه بعـد سـرمایه
اجتماعی (ابعاد شناختی ،ارتبـاطی و سـاختاری)
ت ـ ثیر م بــت و معنــاداری بــر توانــایی نــوآوری
ســازمان دارنــد ،امــا تــ ثیر ســرمایه اجتمــاعی
ساختاری بر توانایی نوآوری بیشتر از ابعاد دیگر
بود.
نتای پژوهش حاکی از این بود که ابعاد سرمایه
اجتمـــاعی (ابعـــاد تعهـــد ســـازمانی ،تعـــامالت
اجتمـــاعی و ارتباطـــات ،همکـــاری و تحمـــل

ازان و همکاران

6

«ت ثیر عناصر سرمایه اجتماعی بر
()8571

رضایت شیلی و سطح انگیزه
معلمان»

اختالفات و اشتراک گذاری هنجاریها) ،نقـش
مهمی بر سطوب انگیزش شـیلی معلمـان دارنـد؛
اما یافتههای دیگر نشان داد که از میان این ابعاد،
تنهــا بعــد تعــامالت اجتمــاعی و ارتباطــات ،بــر
سطوب رضایت شـیلی معلمـان نقـش معنـاداری
دارند.

1. Sözbilir
2. Ben Hador
3. Grieco
4. Özan et al.
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جدول  .1تحقیقات پیشین داخلی
محقق

سال پژوهش

یافتهها

عنوان

این محققان سـعی کردنـد بـا مطالعـه دیـدگاههـای
صاحبنظران و بررسـی نتـای فعالیـتهـای علمـی
«مفهوم شناسی اقتصاد
باقری و
موسوی

()7391

مقاومتی و تبیین نقش
و جایگاه آن در
دوران پساتحریم»

پژوهشگران ،مفاهیم و مبانی نظری سیاست اقتصـاد
مقــاومتی و راهبردهــای اصــولی پیـادهســازی آن را
بهتفصیل موردبحث قرار داده و بـه تحلیـل نقـش و
جایگــاه ایــن الگــوی اقتصــادی بــهعنــوان نســخه
همهجانبه در شرایط تحریم و پـسازآن بپردازنـد و
راهبـــرد سیاســـتهـــای اقتصـــاد مقـــاومتی را در
چشمانداز آینده کشور بررسی کنند.

علمی و
قربانی

()7390

«اثر سرمایه اجتماعی

نتــای تحقیـن نشــان داد کــه ســرمایه اجتمــاعی اثــر

بر رشد اقتصادی در

م بت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد.

کشورهای خاورمیانه
و شمال آفریقا»

منتظری و
همکاران

«ت ثیر سرمایة اجتماعی

نتای این پژوهش حاکی از این بود کـه همـه ابعـاد

بر کارآفرینی سازمانی

ســرمایه اجتمــاعی تــ ثیر م بــت و معنــاداری بــر

(موردمطالعه:
()7390

کارآفرینی سازمانی اعمال میکنند.

کسبوکارهای
کوچک و متوسط
منطقه ویژه اقتصادی
سیرجان)»

نصر اصفهانی
و همکاران

()7390

«ت ثیر سرمایه اجتماعی

نتای و یافتههای این محققان حاکی از این بود کـه

بر توانمندسازی

سرمایه اجتماعی نقش معنـاداری بـر توانمندسـازی
کارکنان در مؤلفههای احسا

کارکنان
(موردمطالعه:

معناداری ،احسا

پرستاران بیمارستان

اعمال میکند.

شریعتی تهران)»

42

شایستگی ،احسا

مؤثر بودن و داشتن حن انتخاب
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محقق

عالمه و
همکاران

سال پژوهش

یافتهها

عنوان
«ت ثیر سرمایه اجتماعی

()7390

بر تسهیم دانش و
سرمایه فکری»

نتای این پـژوهش حـاکی از ایـن بـود کـه دو بعـد
سرمایه اجتماعی یعنی بعـد رابطـهای و شـناختی بـر
تسهیم دانش تـ ثیر م بـت و معنـیداری دارنـد؛ امـا
ت ثیر بعد ساختاری بر تسهیم دانش معنیدار نبود.
نتای نشان دادند که میانگین ظرفیت انطباقپـذیری
کارمندان دانشگاه تبریـز ( )98/64در حـد متوسـط

«ت ثیر سرمایه اجتماعی
عبا زاده و
همکاران

()7396

سازمانی بر ظرفیت
انطباقپذیری

بــه بــاال بــوده و همچنــین بــر اســا

نتــای تحلی ـل

رگرسیونی به ترتیـب اثـرات ابعـاد اعتمـاد نهـادی،
انســجام ،اعتمــاد ب ـین شخص ـی و توانمندســازی بــر
متیی ـر وابســته (ظرفیــت انطبــاقپــذیری ســازمانی)

سازمانی»

معنیدار بوده و متییرهای یاد شده توانسته است 00
درصد تیییرات ظرفیت انطبـاق پـذیری سـازمانی را
تبیین نمایند.

 .4مبانی نظری
 .0-4سرمایه اجتماعی
بــهطــورکلی ،از ســرمایه اجتمــاعی تعــاریف مختلفــی ارائــه شــده اســت .ســرمایه اجتمــاعی
مجموعهای از شبکهها ،هنجارها و ارزشها میباشد که همکاری درونگروهـی و بـین گروهـی را
جهت کسب منافع متقابل و رسیدن به اهداف مشترک تسهیل میکند .یکی از تعاریف مطـرب ایـن
است که سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستمهای اجتمـاعی اسـت کـه موجـب
ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینههای تبادالت و
ارتباطات میشود .به نظر فوکویاما سرمایه اجتماعی با شعاع اعتماد ارتباط تنگاتنگی دارد .هـر چـه
قدر شعاع اعتماد در یک گروه اجتماعی گستردهتر باشد ،سرمایه اجتماعی نیز زیاد خواهـد بـود؛ و
به تبعیت از آن میزان همکاری و اعتماد متقابل اعضای گروه نیز افزایش خواهـد یافـت .فوکویامـا

7

( )8551منابع ایجادکننده سرمایه اجتماعی را اینگونه مطرب مینماید« :هنجارهـایی کـه بـه لحـا
1. Fukayama
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نهادی ساخته شدهاند و منت از نهادهای رسمی مانند دولت و نظامهای قانونی هستند» (موحد مجد،
 .)78 :7398از مؤلفههای سرمایه اجتماعی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
اعتماد اجتماعی :اعتماد اجتماعی شکلی از سـرمایه اجتمـاعی اسـت کـه جامعـه آن را در
گذر زمان ،بهتدری و از طرین تعامالت افراد بهصورت فرد با فرد به دست آورده و آنگاه بهنوعی
«خیر عامه» تبدیل میشود که مبنای اعتماد سایر افراد جامعه قرار میگیـرد .ازآنجاکـه ایـن سـرمایه
ظرف مدتهای جدیـدی شـکلگرفتـه ،بـرخالف سـرمایههـای متعـارف از بـین نمـیرود .اعتمـاد
اجتماعی برخالف اعتماد فردی ،از شبکههای موجود در امور اجتماعی ،مدنی و هنجارهای روابط
متقابل ناشی میشود .حن کنترل رفتار و اعمال فرد ،صرفاً از آن وی نبوده ،بلکه بـهطـور جمعـی از
سوی جامعهای که در آن قرار دارد بر وی اعمال میشود .علـت آن عمـدتاً ایـن اسـت کـه ممکـن
است این اعمال بر دیگران نتای ناخواستهای را تحمیل کنند؛ عواقبی که نمیتوان در جامعه ،مبادله
آنها را تحت کنترل در آورد .احتماالً هنجارهای مؤثر ارتباطهای متقابل ،به شبکههای درهمتنیده
و متراکم مبادالت اجتماعی مربوط میگردند .بهویژه آن دسته از روابط اجتماعی که بهطور افقـی
در پهنه گروهبندیهای گوناگون اجتمـاعی سـازمانیافتـهانـد .بـرای م ـال شـبکههـای عمـودی در
سلسلهمراتب سازمانی که پاسخگویی را طلب میکنند ،امـا عـدم تقـارن اطالعـاتی وجـه مشخصـه
آنهاست و نمیتوانند بهتنهایی اعتمـاد ایجادشـده توسـط شـبکههـای افقـی از نـوع سلسـلهمراتـب
کوتاه تر را تروی کنند .این نوع اعتماد اجتماعی ،سـطوب بـاالتری از پـذیرش داوطلبانـه کارهـا را
تروی میکند و هزینه مبادالت را به دلیـل کـاهش هزینـههـای قـراردادی و کنترلـی ،بسـیار پـایین
میآورد .اعتماد همکاری را روان میسازد (الوانی و شیروانی.)781 :7365 ،
اعتماد نهادی :اعتماد نهادی ،حالت انتزاعی اعتماد به نهادها و سـازمانهـا اسـت .نهادهـا و
سازمانهایی نظیر مدرسه ،ارتش ،دانشگاه ،دادگاه ،نیروی انتظامی و مانند آن .بـهطـورکلی ،میـزان
اعتمادی که مـردم بـه نهادهـای گونـاگون دارنـد در میـان جوامـع متفـاوت اسـت و در طـی زمـان
دستخوش تیییر میشود .همچنین نوعی از اعتماد به نهادها وجود دارد کـه اعتمـاد رویـهای نامیـده
میشود .اعتمادی که در اعمال یا رویههای نهادی شده بر مبنای این اعتقاد وجـود دارد کـه اگـر از
این رویهها و اعمال پیروی شود ،بهترین نتای حاصل خواهد شد؛ مانند اعتماد به شـیوههـای مـردم
ساالرانه (انتخابات ،نمایندگی ،بیشتر آرا و  )...بهعنوان بهترین شیوه برای ت مین منافع بزرگتـرین
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بخش از جمعیت و کسـب مسـتدلتـرین توافـنهـا در میـان منـافع متعـارض ،یـا اعتمـاد بـهدرسـتی
فرآیندهای قانونی بهعنوان بهترین ابزار نیل به داوری موجه و عادالنه .البته بیاعتمـادی نیـز ممکـن
است معطوف به چنین رویههایی شود؛ مانند واگذاری امتیـازات دولتـی بـه مؤسسـات صـنعتی کـه
متضمن بیاعتمادی است ،زیرا بروز فساد مالی را تسهیل میکند (شارع پور و همکاران.)7369،
عضویت انجمنی :به میزان مشـارکت افـراد در انجمـنهـای داوطلبانـه اشـاره دارد .میـزان
مشارکت افراد در باشگاههـای ورزشـی ،انجـام امـور مـرتبط در سـازمانهـای مـذهبی ،فرهنگـی و
مؤسسات آموزشی و همچنین فعالیت در گروههای فعال و تفریحی همگی بیـانگر میـزان عضـویت
افراد در انجمنها میباشد (هاوسر.)81-7: 8570 ،
 .1-4اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی است که هماهنگ با سیاستهای کالن سیاسـی و امنیتـی
نظام اسالمی و برای مقاومت در برابر اقدامات تخریبی شکل میگیـرد تـا بتوانـد در برابـر ضـربات
متعدد اقتصادی تحریمها و توطئههای گوناگون اقتصادی و نظام استکبار مقاومت کرده و توسعه و
پیشرفت خود را ادامه دهد و روند رو به رشد همهجانبه خود را در ابعـاد ملـی ،منطقـهای و جهـانی
حفظ کند .اقتصاد مقاومتی رابطه نزدیکی با انسجام ملی دارد .منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی یک
اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته؛ بهطوریکه کشور ضمن مقاومـت در
مقابل موانع و نامالیمات مسیر خود ،روند پیشرفت پایدار خود را حفظ کند .مفهوم اقتصاد مقاومتی
به این م عناست که حتی در فراینـد فشـار ،رونـد روبـه رشـد اقتصـادی در کشـور محفـو بمانـد و
آسیبپذیری آن کاهش یابد و کمتر آسیب ببیند (میالنی.)88-0 :7396،
محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی مفهومی است کـه در پـی مقـاوم سـازی ،بحـران زدایـی و تـرمیم سـاختارها و
نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرب میشود که قطعاً باور و مشـارکت همگـانی و
اعمال مدیریت های عقالیی و مدبرانه ،پیش شرط و الزام چنـین موضـوعی اسـت .اقتصـاد مقـاومتی
کاهش وابستگیها و ت کید روی مزیت های تولید داخل و تالش بـرای خوداتکـایی اسـت .برخـی
محورهای اساسی و مهم اقتصاد مقاومتی عبارتاند از:
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حمایت از تولید ملی :ت کید مقام معظم رهبری در ابتدای سال بر ضرورت تـداوم تولیـد
ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی ،مبین سه وظیفه برای دولت ،دسـتانـدرکاران تولیـد و مـردم
میباشد .سه حلقه ای که نحوه تعامل آن ها بر رویهم ت ثیر مستقیم دارد و نتیجه نهایی آن ،بـه ایـن
تعامل وابسته است؛ یعنی هرچه قدر که مردم را تشوین به خرید کاالی داخلی کنـیم ولـی کیفیـت
تولید کاالی داخلی پایین باشد ،عمالً رغبتی از سمت مردم به خرید کاالی تولیـد داخلـی نخواهـد
بود .اگر تولیدکننده هم برای تولید کاالی باکیفیت همت کند ولی دولت و سیستم بانکی کشـور،
خدمات پولی و مالی ارائه ندهند و یا قوانین اقتصادی ،فضای کسب وکار را سخت کند و یـا مـردم
نسبت به کاالی داخلی بیرغبت باشند ،بازهم نتیجه منفی خواهد بود .لذا باید تمامی ارتباطات این
ســه حلقــه بــا هــم اصــالبشــده و در راســتای افــزایش تولی ـد مل ـی بهبــود پی ـدا کنــد (غفــارپور و
پورحاتمی.)7390،
سیاست های اصل  44قانون اساسی :محدودسازی اقتصاد دولتی و آزادسازی اقتصاد از
پیامدهای مهم اصـل  66قـانون اساسـی اسـت .اقتصـاد مقـاومتی فعـال و پویـا نیازمنـد برنامـه ریـزی
استراتژیک و راهبردی ،مبتنی بر مردمی کردن اقتصاد از طرین میدان دادن بیشتر بـه فعـاالن بخـش
خصوصی و رفع موانع و مشکالت این بخش میباشد .بخش خصوصی به عنوان موتـور و محـرک
اصلی رشد اقتصادی و صنعتی است که با بهکارگیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایههای
غیردولتی ،استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کارآمد ،ضمن ایفای نقش خود در رشـد
اقتصادی و صنعتی کشور ،میتواند اهداف توسعه ای دولت را محقن نماید .اقتصاد مقاومتی بر پایـه
و اسا

سرمایه معنوی افراد و جامعه استوار است و بخش خصوصی بدون شک برترین بستر ،برای

همراهی مردم به عنوان اصلیترین ارکان مقاومت در جامعه ،برای ضدضربه کردن اقتصـاد در برابـر
تحریمهاست (غفارپور و پورحاتمی.)7390،
توجه به نخبگان و استفاده از فناوری نوین :نخبه به فرد برجسته و کارآمـدی اطـالق
میشود که اثرگذاری وی در تولید علم ،هنر و فناوری کشور محسو

باشـد و هـوش ،خالقیـت،

کارآفرینی و نبوغ فکری وی در راستای تولید دانش و نوآوری موجب سرعت بخشیدن به رشد و
توسعه علمی و متوازن کشور گردد .زمانی که فناوریهای نوین مشمول تحـریم قـرار مـیگیرنـد و
کشورهای دشمن اجازه نمیدهند این فناوریها بـه ایـران برسـند ،اگـر از نخبگـان حمایـت شـود،
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میتوان این فناوریها را تبدیل به فعالیت تجاری کرد .میدان دادن بـه نخبگـان در عرصـه صـنعت،
تجارت و کشاورزی ،از ویژگیهای اقتصاد مقاومتی است و نیز باید شـرایط بـه گونـه ای باشـد کـه
نخبگان بدون مانع کارهای خود را پیش برند .آنچه جای نگرانی است ،تحریم خارجی نیست بلکه
نگرانی در خصوص موانع تولید و تجارت در داخل کشور است که گـاهی شـدیدتر از تحـریم هـا
عمل میکند (غفارپور و پورحاتمی.)7390 ،
لجستیک معکوس؛ نگرشی در راستای اقتصاد مقاومتی
بهطورکلی ،از جمله مباح ی که امروزه در حوزه لجستیک و مـدیریت زنجیـره تـ مین صـنایع
مختلف مطرب است ،موضوع لجستیک معکو

و مدیریت بازگشتیها میباشد؛ امری که بـه نظـر

میرسد تاکنون در صنایع مختلف کشورمان به آن توجـه جـدی نشـده اسـت .طـی دو دهـه اخیـر،
شرکتها و صنایع زیادی در کشورهای پیشرفته ،بررسی در این زمینـه را آغـاز کـرده و لجسـتیک
معکو

را یکی از فرآینـدهای مهـم در زنجیـره تـ مین خـود در نظـر گرفتـهانـد .حتـی بـهتـازگی

گواهینامه ایزو در خصوص فرایندهای مرجوعی نیز توسط برخی از شرکتهـای پیشـرفته دریافـت
شده است .امروزه در کشورهای پیشرفته جهان ،سازمانهای صنعتی ،دولتی ،تجاری و خـدماتی بـر
فرایندهای لجستیک معکو

و زنجیـره تـ مین تمرکـز کـردهانـد کـه ایـن مقولـه در ایجـاد ارزش

اقتصادی واقعی کاالها و خدمات به همراه پشتیبانی از مالحظات زیستمحیطی نقش مـؤثری دارد.
ایــن تمرکــز اکنــون در کلیــه بازارهــا ازجملــه بخــشهــای صــنعتی و فنــاوری پیشــرفته ،تجــاری و
محصوالت مصرفی رو به افزایش است (خواجهزاده دزفولی.)48-69 :7398،
آنچه در جریان سنتی کاال وجود دارد و مدیران صنایع بر کنترل و مدیریت آن جریان ت کیـد
میکنند ،جریان مستقیم یا روبهجلوی مواد و محصوالت است که عمدتاً از طرف ت مینکنندگان به
سازندگان ،توزیـعکننـدگان ،خـردهفروشـان و درنهایـت مشـتریان جریـان دارد؛ امـا در بسـیاری از
صنایع ،جریان مهم دیگری نیز در زنجیرههای ت مین وجود دارد که بهصورت معکو

شکل گرفته

و در آن ،محصوالت از سطوب پائین زنجیره ت مین به سطوب باالتر عودت داده میشوند .لجستیک
معکو

به دنبال بررسی و مدیریت جریانهای معکو

زنجیرههای ت مین است (احمد جو و براتی.)7396 ،
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اگرچه فعالیتهای زیادی را میتوان در قالب لجستیک معکو
اهم فعالیتهای لجستیکی معکو
است از  :تعمیر و تعوی

در نظر گرفت ،اما برخی از

که عمدتاً بهطور اختصاصی در این حوزه مطرب است ،عبـارت

 ،نوسازی محصـول ،سـاخت مجـدد ،بازیافـت ،فـروش مجـدد و اسـتفاده

مجدد .البته لجستیک معکو

تنها به استفاده مجدد یا بازیافـت محـدود نمـیشـود؛ بلکـه طراحـی

مجدد بستهبندیها بهمنظور استفاده کمتر از مواد در آنها و یا کـاهش انـرژی و آلـودگی ناشـی از
حمل محصوالت را نیز میتوان بخشی از لجستیک معکو

تحت عنوان «لجستیک سـبز» دانسـت

(احمد جو و براتی.)7396 ،

 .5چارچوب نظری پژوهش
سرمایه اجتماعی :بهطورکلی ،فوکویامـا )8551( 7منـابع ایجـادکننـده سـرمایه اجتمـاعی را
اینگونه مطرب مینماید« :هنجارهایی که به لحا نهادی ساخته شدهاند و منت از نهادهای رسـمی
مانند دولت و نظامهای قانونی هستند» (موحد مجد .)78 :7398 ،سرمایه اجتماعی مـدنی ارائـهشـده
در این پژوهش بر اسا

رویکرد ارائهشده توسط ون دث )8553( 8مـیباشـد .ون دث ( )8553در

این رویکرد ،بین نگرش افراد نسبت به تعامالت اجتماعی (اعتماد اجتمـاعی و نهـادی) و اطالعـات
مربوط به پیروی از شبکه اجتماعی کارکنان تمایز قائـل مـیشـود .ایـن ابعـاد ،تـوالی توسـعه م بـت
پیشنهادشده توسط پاتنم را نشان میدهـد کـه بـر اسـا

آن ،مشـارکت در انجمـن هـای داوطلبانـه

(عضویت انجمنی) را به تشکیل اعتماد متقابل بین افراد (اعتماد اجتماعی) و شکل گیری و پـذیرش
عملکرد مؤسسات و نهادها (اعتماد سازمانی) مرتبط میسازد( .هاوسر .)81-7: 8570،3الزم به ذکـر
است که باندورا ،)8556( 6مفهوم پانتنام 0در زمینه سرمایه اجتماعی را به سه حوزه اعتماد ،هنجار و
شبکههای اجتماعی گسترش داد .در این چارچوب سرمایه اجتماعی یک سازمان (سرمایه اجتماعی
کاری) شامل سه عنصری است که با تعریف پانتنام همخوانی بسیاری دارد :کیفیت روابط اجتماعی
با همکـاران (شـبکه اجتمـاعی)؛ میـزان اعتمـاد نسـبت بـه رهبـری سـازمانی (اعتمـاد بـه رهبـری) و
1. Fukayama
2. Van Deth
3. Hauser
4. Badura et al
’5. Putnam
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ارزش هایی که تعامالت محیط کار را پایهریزی میکند (هنجارها) .این سه بعـد ارائـهشـده توسـط
باندورا ( )8556ارتباط نزدیکی با طبقههای سرمایه اجتماعی ارائهشده توسـط ناهاپیـت و قوسـهال

7

( )7996دارد .درحالیکه شبکه کارکنان و اعتمـاد بـه رهبـری در جنبـههـای سـاختاری و ارتبـاطی
سرمایه اجتماعی ت کید میکند ،اما مؤلفه سوم ،یعنی ارزشها و هنجارها ،نشاندهنده حضـور یـک
سیستم مشترک از معنا است و به طـور گسـترده ،بیـانگر ادراک جمعـی مـیباشـد (هاوسـر:8570،8
.)81-7
اقتصاد مقاومتی :در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز الزم به ذکر اسـت کـه بـهطـورکلی ،هـدف
اقتصاد مقاومتی بازسازی و احیای اقتصاد ملی است .این نوع اقتصاد ،مردمی است و از ظرفیت های
مردم و نخبگان در آن استفاده میشود ،ضمن اینکه از دانش فنی دنیا هم در آن اسـتفاده مـیشـود.
اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که بـا توجـه بـه همـه قـوت هـا و ضـعف هـای داخلـی و خـارجی و
تهدیدها و فرصت های بیرونی سناریوسازی میکند و برای هر شرایطی برنامـه دارد و محـیط سـن
است و درون و برون را به خـوبی مـیشناسـد و بـرای تیییـرات واکـنش مناسـبی دارد (حسـین زاده
بحرینی .)7398،چهار راهبرد کنترل ،مهار ،کـم اثـر و درنهایـت بـی اثرسـازی تهدیـدها در فراینـد
اقتصاد مقاومتی باید موردتوجه قرار گیرد (میالنی .)88-0 :7396،روبرو شدن با ریسکهای مربوط
به زمان ،هزینه و کیفیت در حین اجرای پروژه های ساخت وساز ،یکی از تهدیداتی است که به نظر
میرسد نگرش اقتصاد مقاومتی بتواند نقش مهمی در خن یسازی آن ایفا کند .الزم بـه ذکـر اسـت
که از مهم ترین حوزه های رویکرد اقتصاد مقاومتی میتوان با استناد به پژوهش یوسـفی ( )7396بـه
مؤلفههای ظرفیـت سـازمانی (اتخـاذ تصـمیمات مناسـب ،اسـتفاده از امکانـات موجـود و توجـه بـه
تخصص و شایستگی کارکنان و ...به هنگام مواجـه بـا بحـران اقتصـادی)؛ همبسـتگی بـا کارکنـان
(توجه به کارکنان و انتظاراتشان و همچنین توجه به نظرات آن ها به هنگام تصـمیم گیـری)؛ کنتـرل
مصرف (کنترل میزان مصرف در همه بخش ها و استفاده از الگوهـای صـحیح مصـرف در وقـت و
هزینه)؛ استفاده از تولید داخلی (استفاده از امکانات و تجهیزات داخلی ،توانمنـدی و پتانسـیل هـای
کارکنان و همچنین حمایت از سرمایه گذاران داخلی) اشاره کرد .عالوه بر مؤلفه های فوق بـه نظـر
1. Nahapiet and Ghoshal
2. Hauser
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میرسد لجستیک معکو

نیز را بتوان یکی از مهم ترین مؤلفههای اقتصاد مقاومتی در نظر گرفـت.

به طورکلی یکی از مفاهیم موردنیاز برای تبیین و اجرایی کردن راهبـرد اقتصـاد مقـاومتی ،موضـوع
«لجستیک معکو » است .اگرچه فعالیت های زیادی را میتـوان در قالـب لجسـتیک معکـو
نظر گرفت ،اما برخی از اهم فعالیت های لجستیکی معکو
حوزه مطرب است ،شامل تعمیر و تعـوی

در

که عمدتاً بـه طـور اختصاصـی در ایـن

 ،نوسـازی محصـول ،سـاخت مجـدد ،بازیافـت ،فـروش

مجدد و استفاده مجدد میباشد.

 .6مدل مفهومی پژوهش
در این پژوهش ،ابتدا شاخصهای مطـربشـده در زمینـه سـرمایه اجتمـاعی در پـژوهشهـای
پیشین مورد بررسی قرار گرفت و سپس با توجه بـه هـدف پـژوهش و اینکـه سـرمایه اجتمـاعی در
حوزه محیط کار قرارگاه سازندگی (سرمایه اجتماعی کاری) نیز باید مورد بررسی قرار میگرفت؛
لذا از شاخصهـای مطـربشـده در پـژوهش هاوسـر و همکـاران ( )8570جهـت سـنجش سـرمایه
اجتماعی در این پژوهش ،بهره گرفته شد.
شاخصهای سرمایه اجتماعی

جدول  .3شاخصهای مطرحشده در پژوهشهای پیشین جهت سنجش
سرمایه اجتماعی
ردیف

7

عنوان پژوهش

محقق

سیمدینس
و همکاران

7

سال

ابعاد مطرحشده بهعنوان سرمایه اجتماعی

پژوهش

(نحوه سنجش سرمایه اجتماعی)

«کیفیت و شاخصهای
ارزیابی سرمایه

()8570

اجتماعی»

مشــارکت مــدنی در فراینــدهای اجتمــاعی و
همچنین تعامل اجتماعی و شبکهها

1. Cimdins et al.
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ردیف

عنوان پژوهش

محقق

سال

ابعاد مطرحشده بهعنوان سرمایه اجتماعی

پژوهش

(نحوه سنجش سرمایه اجتماعی)
این محققان ،دو نوع سرمایه اجتماعی را بـه شـرب
زیر مـورد بررسـی قـرار دادنـد :سـرمایه اجتمـاعی

8

هاوسر و
همکاران

7

«شاخصهای سرمایه
اجتماعی»

مدنی (عضویت انجمنی ،اعتماد اجتماعی و اعتماد
()8570

نهادی) و سرمایه اجتماعی کاری (شبکه اجتماعی
و روابط غیررسمی ،اعتماد به رهبـری ،هنجارهـای
کای)

«اندازهگیری سرمایه
8

ریقی

8

اجتماعی :آمار رسمی در

()8573

ایتالیا»

مشــارکت در انجمــنهــایی هدفمنــد و بــا اهــداف
خاص ،مشارکت سیاسی و روابط دوستانه

1. Hauser
2. Righi
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ردیف

عنوان پژوهش

محقق

سال

ابعاد مطرحشده بهعنوان سرمایه اجتماعی

پژوهش

(نحوه سنجش سرمایه اجتماعی)
ایــن محققــان ،در پــژوهش خــود؛ شــاخصهــای
سرمایه اجتماعی در این کشور را بـهصـورت زیـر
موردبررسی قرار دادند:
کیفیت شبکههای اجتماعی
 .7هنجارها (اعتماد ،امانتداری ،حس اثربخشـی،
همکاری ،پذیرش تنوع)
 .8اهداف مشترک (مشارکت اجتماعی ،مشارکت

«اندازهگیری سرمایه
7

3

ادواردز

6

اسپلبرگ

اجتماعی چارچوب و

مــدنی ،حمایــت انجمنــی ،دوســتی ،کارهــای
()8556

شاخصهای استرالیا»

داوطلبانه در مشارکت اقتصادی)
 .3تعامالت شبکه
 .6اشــتراکگــذاری حمای ـت (کمــک فیزیکــی /
مـــالی ،حمایـــت احساســـی ،تشـــوین ،اقـــدام
مشترک)
 .0اشـــتراک دانـــش (مهـــارتهـــا و اطالعـــات،
معرفیها)
 .4مذاکره
 .1اعمال تحریم
این محقن ،چهار شـاخص زیـر را بـه عنـوان ابعـاد
ســرمایه اجتمــاعی مــد نظــر قــرار داد .7:رفتارهــا
(مشارکت در سازمانهای داوطلبانه ،مشـارکت در

«چارچوب سنجش
8

سرمایه اجتماعی در

شـبکههــای غیررسـمی) .8 ،نگــرشهـا و ارزشهــا
()8557

نیوزیلند»

(باور نسبت بـه خـود ،نگـرش نسـبت بـه دیگـران،
ارزش هــا و هنجارهــا) .3،گــروه هــای جمعیتــی
(خــانواده ،فرهنــگ ،ارتباطــات) .6.ســازمان هــا
(تعداد ،نـوع ،انـدازه عضـویت ،سـاختار ،لینـک و
شبکه ها).

1. Edwards
2. Spellerberg
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شاخصهای اقتصاد مقاومتی
الزم به ذکر است که از مهم ترین حوزه های رویکرد اقتصاد مقـاومتی مـیتـوان بـا اسـتناد بـه
پژوهش یوسفی ( )7396بـه مؤلفـههـای ظرفیـت سـازمانی (اتخـاذ تصـمیمات مناسـب ،اسـتفاده از
امکانات موجود و توجه به تخصص و شایستگی کارکنان و ...به هنگام مواجه با بحران اقتصـادی)؛
همبستگی با کارکنان (توجه به کارکنان و انتظاراتشان و همچنین توجه به نظرات آن هـا بـه هنگـام
تصمیم گیری)؛ کنترل مصرف (کنترل میزان مصرف در همه بخش ها و استفاده از الگوهای صحیح
مصـرف در وقـت و هزینـه)؛ اسـتفاده از تولیـد داخلـی (اسـتفاده از امکانـات و تجهیـزات داخلـی،
توانمندی و پتانسیلهای کارکنان و همچنین حمایت از سرمایهگذاران داخلی) اشـاره کـرد .عـالوه
بر مؤلفه های فوق به نظر میرسد لجستیک معکو

نیز را بتوان یکی از مهم ترین مؤلفه های اقتصاد

مقاومتی در نظر گرفت .به طورکلی یکی از مفاهیم مورد نیاز برای تبیـین و اجرایـی کـردن راهبـرد
اقتصاد مقاومتی ،موضوع «لجستیک معکو » است .اگرچه فعالیت های زیادی را میتوان در قالب
لجستیک معکو

در نظر گرفت ،اما برخی از اهم فعالیتهای لجستیکی معکو

اختصاصی در این حوزه مطرب است ،شامل تعمیر و تعـوی

که عمدتاً بهطور

 ،نوسـازی محصـول ،سـاخت مجـدد،

بازیافت ،فروش مجدد و استفاده مجدد میباشد.
بنابراین با توجه به مطالب مطربشده در چهـارچوب نظـری پـژوهش و شـاخصسـازیهـای
صورت گرفته در این بخش ،مدل مفهومی پژوهش در زمینـه مدل سرمایه اجتماعی مبتنی بر
فرهنگ اقتصاد مقاومتی در سازمان به صورت نمودار ( )7طراحی و تدوین میگردد:
با توجه به مدل مفهومی ترسیمشده ،فرضیات پژوهش را میتوان بهصورت زیر مطرب نمود:

 .7سرمایه اجتماعی مدنی بر فرهنگ اقتصـاد مقـاومتی در ادراکـات پیمانکـاران نقـش
معناداری دارد.
 .8سرمایه اجتماعی کاری بر فرهنگ اقتصاد مقـاومتی در ادراکـات پیمانکـاران نقـش
معناداری دارد.
 .3سرمایه اجتماعی مدنی بر سرمایه اجتماعی کاری پیمانکاران نقش معناداری دارد.
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نمودار  .0مدل مفهومی پژوهش ،منبع( :نگارنده)0311 ،

 .1روش تحقیق
این تحقین بر اسا

هدف از نوع کـاربردی و از نظـر شـیوه گـردآوری اطالعـات ،تحقیقـی

توصیفی  -همبستگی است .کاربردی به این جهـت کـه دانـش جدیـدی را کـه کـاربرد مشخصـی
درباره فرآورده یا فرآیندی که واقعیت دارد دنبال میکند .توصـیفی ازآنجهـت کـه آنچـه را کـه
هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود ،عقایـد متـداول ،فرآینـدهای جـاری،
آثار مشهود یا روند های در حال گسترش توجه دارد .همبستگی هـم بـه آن جهـت کـه رابطـه بـین
متییرها را بر اسا

هدف تحقین تحلیل میکند چرا کـه رابطـه همبسـتگی زمـانی وجـود دارد کـه

تیییرات یک متییر با تیییـرات متییـر دیگـر همـراه باشـد .جامعـه آمـاری ایـن تحقیـن ،پیمانکـاران
(به تعداد  636نفر) بودند که جهت تعیین حداقل حجـم نمونـه موردنیـاز از ایـن جامعـه ،از جـدول
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مورگان استفاده شد .حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  795در نظر گرفته شد که با توجه به
پیشبینیهای صورت گرفته در مورد پرسشنامههای غیرقابلقبول ،درمجموع  835پرسشنامه توزیـع
گردید که از این تعداد  871پرسشنامه بهصورت قابلقبول برگشت داده شد .روش نمونهگیـری در
این تحقین ،یک روش نمونهگیری غیر احتمالی از نوع نمونهگیری در دستر

بود .همچنین روش

گردآوری اطالعات در این پژوهش ،پرسشنامهای محقن ساخته بود که جهت تدوین آن از ادبیات
پیشین مربوط به پـژوهشهـای چـایلش و همکـاران )8576( 7در حـوزه فرهنـگ اقتصـاد مقـاومتی
(مؤلفه لجستیک معکو )؛ یوسفی ( )7390در حوزه فرهنگ اقتصاد مقاومتی (مؤلفههـای ظرفیـت
سازمانی ،کنترل مصرف ،استفاده از کاالی داخلی و همبسـتگی بـا کارکنـان) و هاوسـر )8570( 8و
آرمان ( )7393در حوزه سرمایه اجتماعی بهره گرفته شد.
روایی  :جهت سنجش روایی پرسشنامه پژوهش از نسبت روایـی محتـوایی الوشـه ()CVR
استفاده شد .جهت محاسبه ایـن نسـبت ضـمن اسـتفاده از نظـرات کارشناسـان متخصـص در زمینـه
محتوای آزمون مورد نظر و توضیح اهداف آزمون و ارائـه تعـاریف عملیـاتی مربـوط بـه محتـوای
سؤاالت به آن ها ،از آن ها خواسته شد تا هریک از سؤاالت را بر اسا

طیـف سـه بخشـی لیکـرت

«گویه ضروری است»« ،گویه مفید است ولی ضروری نیست» و «گویه ضرورتی ندارد» طبقه بنـدی
کنند .سپس بر اسا

فرمول زیر ،نسبت روایی محتوایی محاسبه گردید که حاکی از روایی مناسب

پرسشنامه پژوهش بود:

 :Nتعداد کل متخصصین
 : Neتعداد متخصصینی که گزینه ضروری را انتخاب کردهاند.
حداقل میزان  CVRقابلقبول بر اسا
بر اسا

تعداد خبرگان

تعداد متخصصینی ( 75نفر) که سؤاالت را مورد ارزیابی قرار دادند ،حـداقل مقـدار

 CVRقابلقبول بر اسا

جدول زیر بایستی حداقل  5/48باشد کـه در ایـن پـژوهش مقـدار CVR

برابر با  5/16و حاکی از روایی مناسب ابزار پژوهش بود.
1. Chileshe et al.
2. Hauser
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جدول  .4حداقل مقدار  CVRقابلقبول بر اساس تعداد خبرگان
تعداد
خبرگان

مقدار cvr

تعداد

مقدار cvr

خبرگان

تعداد
خبرگان

مقدار cvr

0

5/99

77

5/09

80

5/31

4

5/99

78

5/04

35

5/33

1

5/99

73

5/06

30

5/37

6

5/10

76

5/07

65

5/89

9

5/16

70

5/69

75

5/48

85

5/68

پایایی :همچنین در این پژوهش برای تعیـین پایـایی پرسـشنامـه از محاسـبه ضـریب آلفـای
کرونباخ استفاده شده است .آلفای کرونباخ یک ضریب اعتبار اسـت کـه میـزان همبسـتگی م بـت
یک مجموعه را با هم منعکس میکند .آلفای کرونباخ بر حسب میانگین همبسـتگی داخلـی میـان
پرسشهـایی کـه یـک مفهـوم را مـیسـنجد محاسـبه مـیشـود .هرقـدر آلفـای کرونبـاخ بـه عـدد
 7نزدیکتر باشد ،اعتبار سازگاری درونی گویهها بیشتر است .در این روش اگر ضریب آلفا کمتر
از 5/45باشد معموالً اعتبار آن ضعیف تلقی میشود ،دامنه  5/15قابلقبـول و بـیش از  5/65خـوب
تلقی میشود .میزان آلفای کرونباخ به تفکیک متییرهای پژوهش بـه شـرب جـدول ( )0اسـت کـه
حاکی از پایایی مناسب ابزار پژوهش میباشد:
آزمون کفایت نمونهگیری :الزم به ذکر اسـت کـه قبـل از تجزیـهوتحلیـل اطالعـات و
اجرای تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم ،آزمون کفایت نمونهگیری ضرورت دارد .این آزمون که به
منظور تشخیص مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی میباشد با استفاده از آزمون  kmoو بارتلت
انجام میشود .مقدار آن همواره بین  5و  7در نوسان است .درصورتیکه  kmoکمتـر از  5/0باشـد
دادهها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهد بود و اگر مقدار آن بین  5/0تا  5/49باشد دادهها متوسط
بوده و اگر مقدار این شاخص ،بزرگتر از  5/1باشد همبستگیهـای موجـود در بـین دادههـا بـرای
تحلیل عاملی مناسب خواهند بود.
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جدول  .5آلفای کرونباخ پرسشنامه پژوهش به تفکیک هر متغیر
متغیرها

سرمایه اجتماعی مدنی

سرمایه اجتماعی کاری

فرهنگ اقتصاد مقاومتی

بر اسا

مؤلفه

تعداد سؤال

آلفای کرونباخ

عضویت انجمنی

 4سؤال

5/40

اعتماد اجتماعی

 3سؤال

5/44

اعتماد نهادی

 9سؤال

5/17

شبکه اجتماعی (روابط غیررسمی)

 6سؤال

5/13

اعتماد به رهبری

 6سؤال

5/45

هنجارهای کاری

 6سؤال

5/16

ظرفیت سازمانی

 1سؤال

5/19

همبستگی با کارکنان

 8سؤال

5/68

کنترل مصرف

 8سؤال

5/67

استفاده از تولید داخلی

 6سؤال

5/63

نتای بهدستآمده مقدار آزمون  kmoبرای هر یک از متییرهـای سـرمایه اجتمـاعی

مدنی ،سرمایه اجتماعی کاری و نگرش اقتصاد مقاومتی بـه ترتیـب برابـر بـا 5/686 ،5/610و5/634
( )kmo>0/5میباشد و این حاکی از کفایت نمونهگیری هر یک از متییرهای پژوهش جهت انجام
تحلیل عاملی است.

 .1روش تجزیهوتحلیل اطالعات
در این بخش قبل از تجزیهوتحلیل اطالعات ،ابتدا خالصهای از آمار توصیفی مربوط به سن و
تحصیالت نمونه آماری بهصورت جدول و درصد فراوانی ارائه مـیگـردد .بـر اسـا

جـدول ()4

وضعیت سنی پاسخدهندگان به این صورت است که به ترتیب سنین بین  30تا  60سال با  13درصد
( 706نفر) بیشترین فروانی را به خود اختصاص دادهاند .کمترین طبقه سنی نیز با  4درصد مربوط به
طبقه سنی کمتر از  80سال ( 78نفر) است .از نظر وضعیت تحصیلی نیز ،طبقه فوقلیسانس و بـاالتر
با  49درصد از نمونه ( 705نفر) بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است.
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جدول  .6توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان
سن پاسخگویان

فراوانی

درصد

تحصیالت پاسخگویان

فراوانی

درصد

کمتر از  80سال

78

4

فوقلیسانس و باالتر

705

49

 80تا  30سال

85

9

لیسانس

41

37

 30تا  60سال

706

13

جمع کل

871

755

 60سال به باال

81

78

دادههای گمشده

5

5

جمع کل

871

755

معادالت ساختاری
در این تحقین برای تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از مدلسازی معادالت سـاختاری
( )SEMبا استفاده از نرمافزار  Lisrelاستفاده شد .مدل معادالت ساختاری شـامل دو قسـمت «مـدل
اندازهگیری» و «مدل ساختاری» است .در قسـمت مـدل انـدازهگیـری تعیـین مـیشـود کـه چگونـه
متییرهای مکنون یا سازهها برحسب متییرهایی قابلمشاهده موردسنجش قرار میگیرنـد و اعتبـار و
روایی آنها به چه میزان است .در قسمت دوم ،یعنی در مدل ساختاری روابط علـی بـین متییرهـای
مکنون با سازهها مشخصشده و اثرات علی و میزان واریانس تبیین شده را شرب مـیدهـد .در ایـن
پژوهش نیز از رویکـرد دومرحلـهای معـادالت سـاختاری اسـتفاده شـده اسـت .بـهطـورکلی ،مـدل
معادالت ساختاری یک فن تحلیل چند متییری نیرومند از خانواده رگرسیون چند متییری یا به بیان
دقینتر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان آن را میدهد تا مجموعهای از معـادالت
رگرسیون را بهگونهای همزمان مورد آزمون قرار دهد .این مدل رویکرد آماری جامع برای آزمون
فرضیههایی درباره روابـط بـین متییرهـای مشـاهدهشـده و مکنـون اسـت کـه گـاه تحلیـل سـاختار
کوواریانس یا مدل یابی علی و گاه نیز لیزرل نامیده مـیشـود .الزم بـه ذکـر اسـت مـدل معـادالت
ساختاری دارای شاخصهای برازندگی متعددی است که مهمترین این شـاخصهـا ،شـاخصهـای
( /dfx2کمتر از  3؛الزم به ذکر است کـه بـه گفتـه برخـی از محققـان کمتـر از  0نیـز موردپـذیرش
اساست (فیدانی و همکاران))7398،؛ ( RMSEAکمتر از )5/7؛ ( CFI ،NNFI ، FIباالتر از )5/95
 GFIو ( AGFIباالتر از ( RMR )5/65دیک به صفر)؛ میباشد.
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 .0-1گام اول :مدل اندازهگیری
 .0-0-1مدل اندازهگیری سرمایه اجتماعی مدنی

همان گونه که در جدول ( )1مشاهده میشود نشانگرهای مربوط بـه سـرمایه اجتمـاعی مـدنی
ازنظر مقدار ( λبارهای عاملی) دارای بار عـاملی حـداقل  5/07بـرای ( )Intrust5تـا حـداک ر 5/18
برای سؤال ( )sotrust1میباشد .در ضمن تمامی بارهای عاملی به دست آمده مقـادیر نسـبتاً مناسـبی
برای برآورد میباشد و همگی آن ها معنادار میباشـند ( .)P<0/01همچنـین نتـای مـدل در حالـت
تخمین استاندارد حاکی از آن است که در میان ابعاد سه گانه سرمایه اجتمـاعی مـدنی ،بعـد اعتمـاد
اجتماعی نسبت به ابعاد دیگر سهم بیشتری را در تبیین متییر سرمایه اجتماعی مدنی دارد .همچنین با
توجه به شاخصهای برازش بـهدسـتآمـده =7/88

 RMSEA=5/538 /df؛5/99 NFI= 5/90

= GFI = 5/0 CFI = 5/99 ،NNFIو  AGFI = 5/93مـــدل انـــدازهگیـــری از بـــرازش خـــوبی
برخوردار بود.
جدول  .1بارهای عاملی استاندارد و مقدار معناداری حاصل از تحلیل عاملی تأییدی
مرتبه اول متغیر سرمایه اجتماعی مدنی
شاخص

ضریب مسیر

اعتماد اجتماعی

5/96

))Social trust

()9/56

عضویت انجمنی

5/64

()association memebership

()9/83

اعتماد نهادی

5/96

Intrust3

()institution trust

()6/75

Intrust4

5/07

Intrust5

5/05

51

گویه

ضریب مسیر

مقدار t

Sotrust1

5/18

-

Sotrust2

5/06

1/78

Sotrust3

5/45

1/37

Associa1

5/48

-

Associa3

5/48

1/65

Associa4

5/07

4/38

Associa5

5/03

4/07

Associa6

5/07

4/89

Intrust2

5/09

-

5/04

4/34
0/96
0/66
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نمودار  .1مدل اندازهگیری سرمایه اجتماعی مدنی

 .1-0-1مدل اندازهگیری سرمایه اجتماعی کاری

همان گونه که در جدول ( )6مشاهده میشود نشانگرهای مربوط به سرمایه اجتماعی کاری از
نظر مقدار ( λبارهای عاملی) دارای بار عاملی حداقل ( 5/09بـرای سـؤال  )Network3تـا حـداک ر
( 5/66برای سؤال  )Letrust3هستند .در ضمن تمامی بارهای عاملی به دست آمده در مدل اصالحی
مقادیر نسبتاً مناسبی برای برآورد می¬باشد و همگی آن ها معنادار میباشند .همچنین نتای مدل در
حالت تخمین استاندارد حاکی از آن است که در میان ابعاد سه گانه متییر سرمایه اجتماعی کـاری،
بعــد شــبکههــای غیررســمی و اجتمــاعی ،نســبت بــه ابعــاد دیگــر ســهم بیشــتری را در تبیــین متییــر
سرمایه اجتماعی کاری دارد .همچنین با توجه به شاخصهـای بـرازش بـهدسـتآمـده /dfx2=7/14

 RMSEA=5/545؛ GFI = 5/6 CFI = 5/96 ،NNFI= 5/96 NFI= 5/ 94و  AGFI = 5/95مــدل
اندازهگیری از برازش خوبی برخوردار بود.
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جدول  .1بارهای عاملی استاندارد و مقدار معناداری حاصل از تحلیل عاملی تأیید
مرتبه دوم متغیر سرمایه اجتماعی کاری

گویه

ضریب مسیر

مقدار t

شاخص

ضریب مسیر شاخص

Network1

5/49
5/47
5/09
5/40
5/13
5/10
5/66
5/65
5/15
5/15
5/67
5/13

6/54
1/90
6/01
75/09
77/11
77/88
9/96
77/38
75/30

شبکههای اجتماعی

5/94

Network2

)(social networks

()1/61

Network3

اعتماد به رهبری

5/93

Letrust2

)(leadership trust

()1/64

Letrust3

هنجارهای کاری

5/80

Norm2

)(work norms

()3/70

Norm3

Network4
Letrust1

Letrust4
Norm1

Norm4

نمودار  .3مدل اندازهگیری سرمایه اجتماعی کاری
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 .3-0-1مدل اندازهگیری نگرش اقتصاد مقاومتی

همانگونه که در جدول ( )9مشاهده میشود نشانگرهای مربوط به نگرش اقتصاد مقاومتی نیز
در مدل اصالحی ،ازنظر مقـدار ( λبارهـای عـاملی) دارای بـار عـاملی حـداقل ( 5/81بـرای سـؤال
 )Logis1تــا حــداک ر ( 5/95بــرای ســؤال  )Capacit4هســتند .در ضــمن تمــامی بارهــای عــاملی
بهدستآمده مقادیر نسبتاً مناسبی برای برآورد میباشد و همگی آنها معنـادار مـیباشـند .همچنـین
نتای مدل در حالت تخمین استاندارد حاکی از آن است که در میان ابعاد چهارگانه متییـر نگـرش
اقتصاد مقاومتی ،بعد همبستگی با کارکنان ،نسبت به ابعـاد دیگـر سـهم بیشـتری را در تبیـین متییـر
نگرش اقتصاد مقاومتی دارد .همچنین با توجه به شاخصهای برازش بـهدسـتآمـده =8/98

/df

 RMSEA=5/596؛ GFI = 5/3 CFI = 5/8 NNFI= 5/97 NFI= 5/95و  AGFI = 5/67مـدل
اندازهگیری از برازش خوبی برخوردار بود.
جدول  .1بارهای عاملی استاندارد و مقدار معناداری حاصل از تحلیل عاملی تأییدی
مرتبه دوم متغیر نگرش اقتصاد مقاومتی
متغیر

شاخص

ضریب مسیر شاخص

اقتصاد مقاومتی

)(organizational capacity

فرهنگسازمانی

5/13
()0/58

(correlation
)with workers

کارکنان

همبستگی با

5/96
()77/53

62

گویه

ضریب مسیر
گویه

مقدار t

Capacit1

5/34

-

Capacit2

5/67

6/76

Capacit3

5/16

0/35

Capacit4

5/95

0/60

Capacit5

5/60

0/39

Capacit6

5/10

0/86

Capacit7

5/64

0/65

Correla1

5/45

-

Correla2

5/06

1/08

Correla3

5/45

6/76

نقش سرمایه اجتماعی (از دو دیدگاه سرمایه اجتماعی مدنی و سرمایه اجتماعی کاری) بر نگرش اقتصاد مقاومتی در سازمان

متغیر

شاخص

ضریب مسیر شاخص

کنترل مصرف

(consumption
)control

5/66
()75/15

اقتصاد مقاومتی

)(domestic products use

مصرف تولیدات داخلی

5/47
()0/35

)(Reverse Logistics

لجستیک معکو

5/66
()3/74

60

گویه

ضریب مسیر
گویه

مقدار t

Control1

5/19

-

Control2

5/69

4/40

Control3

5/15

9/09

Domesti1

5/66

-

Domesti2

5/09

0/60

Domesti3

5/69

6/91

Domesti4

5/45

0/69

Domesti5

5/44

0/15

Domesti6

5/47

0/00

Domesti7

5/46

0/65

Domesti8

5/14

4/57

Logis1

5/81

-

Logis2

5/67

3/43

Logis3

5/46

3/03

Logis4

5/15

3/06

Logis5

5/67

3/71

Logis6

5/03

3/65
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نمودار  .4مدل اندازهگیری نگرش اقتصاد مقاومتی
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 -1-1گام دوم :مدل معادالت ساختاری و آزمون
برازش مدل مفهومی پژوهش

قبل از پاسخ به سؤاالت پژوهش ،باید ابتدا برازندگی کلی مـدل آمـاری مـورد بررسـی قـرار
بگیرد ،به همین منظور ابتدا برازش مدل را موردبررسی قرار مـیدهـیم .بـهطـورکلی بـرای ارزیـابی
تحلیل عاملی ت ییدی چندین مشخصه برازندگی وجود دارد .در این پـژوهش بـرای ارزیـابی مـدل
تحلیل عاملی ت ییدی از شاخصهای ریشه میانگین مجذور باقیماندهها  ،RMRشـاخص برازنـدگی
 ،GFIشاخص تعدیل برازندگی  ،AGFIشاخص نرم شـده برازنـدگی  NFIو شـاخص بسـیار مهـم
ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب  RMSEAاستفاده شده است .مقدار ) )GFIنشـاندهنـده
اندازهای از مقدار نسبی واریانسها و کواریانس های میباشد که توسط مـدل تبیـین مـیشـود کـه
مقدار آن بین صفرتا یک متییر میباشند که هر چه به عدد یک نزدیکتر باشـند ،نیکـویی بـرازش
مدل با دادههای مشاهدهشده بیشتر است.
در تحقین حاضر GFI= 5/67 ،هست کـه نشـاندهنـده آن اسـت کـه مـدل از بـرازش خـوبی
برخوردار است .ریشه دوم میـانگین مجـذور پسـماندها ،یعنـی شـاخص  RMRبـرای انـدازهگیـری
متوسط باقیماندهها و تنها در ارتباط بـا واریـانسهـا و کواریـانس هـا قابـلتیییـر اسـت .ایـن معیـار
هرچقدر کوچکتر باشد (به صفر نزدیکتر باشد) حاکی از برازش بهتر مدل است .در این تحقین،
 ،RMR= 5/517میباشد که نشاندهنده این است که مدل بهخوبی برازش شده است .برای بررسی
اینکه یک مدل بخصوص در مقایسه با سایر مدلهای ممکن ،ازلحا تبیین مجموعهای از دادههای
مشــاهدهشــده تــا چــه حــد خــوب عمــل مـیکنــد از مقــادیر شــاخص نــرم شــده برازنــدگی ))NFI
استفادهشده است ،این شاخص حاکی از برازش بسیار مناسب مدل طراحیشده در مقایسه بـا سـایر
مدلهای ممکنه است .در نهایت برای بررسی اینکه مدل موردنظر چگونه برازندگی و صرفهجویی
را باهم ترکیـب مـیکنـد از شـاخص بسـیار توانمنـد ریشـه دوم بـرآورد واریـانس خطـای تقریـب
) )RMSEAاستفاده شده است .شاخص  RMSEAریشه میانگین مجذورات تقریب میباشد .بـرای
مـدلهـایی کـه برازنـدگی خـوبی داشـته باشـد ،کمتـر از 5/50اسـت مقـادیر بـاالتر از آن تـا 5/56
نشاندهنده خطای معقولی برای تقریب در جامعه است .مدلهایی که شاخص برازش آنهـا 5/7یـا
بیشتر باشد برازش ضعیفی دارد .بدین ترتیب مدل فوق با توجـه بـه اینکـه RMSEAبرابـر بـا 5/564
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دارد از برازش نسبتاً خوبی برخوردار است .با توجه به شاخصهای ارائهشده میتوان گفت که مدل
فوق از برازش خوبی برخوردار است .جدول ( )75نمایی از شاخصهای برازندگی مدل سـاختاری
پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .02شاخصهای برازندگی مدل ساختاری پژوهش
شاخص

حد مطلوب

مقدار گزارششده

)Chi-Square (x2

-

3765/65
7851

df
/dfx2

کمتر از 3

8/45

RMSEA

کمتر از 5/7

5/564

NFI

مقادیر باالی 5/95

5/95

NNFI

مقادیر باالی 5/95

5/97

CFI

مقادیر باالی 5/95

5/98

GFI

مقادیر باالی 5/65

5/67

AGFI

مقادیر باالی 5/65

5/65

ریشه میانگین مجذور باقیماندهها RMR

نزدیک به صفر

5/517
5/555

P-value

بهمنظور آزمون فرضیات پژوهش ،از مدل معادالت سـاختاری و ضـرایب اسـتاندارد و اعـداد
معناداری استفاده شـده اسـت .منظـور از عـدد معنـاداری در نـرمافـزار لیـزرل همـان مفهـوم  sigدر
نرمافزار  spssمیباشد .با این تفاوت که برای معنادار بودن یـک ضـریب ،عـدد معنـاداری آن بایـد
بزرگتر از  7/94یا کوچکتر از  – 7/94باشد و در کل برای تائید یا رد فرضـیات پـژوهش بکـار
میرود .عدد معناداری هرچقدر از  7/94بزرگتر باشد نشاندهنده این است که متییـر مسـتقل اثـر
قویتری روی متییر وابسته دارد .منظور از ضریب استاندارد مقادیر همبستگی دوتایی است (بین دو
متییر) و جهت مقایسه اثرات اجزای مدل بکار میرود و هر چه این ضریب بیشـتر باشـد بـه معنـای
اثرگــذاری بیشــتر متییــر مســتقل بــر متییــر وابســته اســت .نمودارهــای ( )0و ( )4نمــایی از ضــرایب
استاندارد و معناداری هر یک از روابط فرضی پژوهش ترسیمشده است.
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نمودار  .5مدل آزمون فرضیات در حالت استاندارد
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نمودار  .6مدل آزمون فرضیات در حالت معناداری
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جدول  .00تحلیل مسیر اثرات سازههای تحقیق
اثر متغیر

بر متغیر

ضریب مسیر

مقدار t

سرمایه اجتماعی مدنی

فرهنگ اقتصاد مقاومتی

5/09

3/61

سرمایه اجتماعی کاری

فرهنگ اقتصاد مقاومتی

5/61

8/39

سرمایه اجتماعی مدنی

سرمایه اجتماعی کاری

5/47

6/41

با توجه به جدول باال ،خالصه مدل فرضیات پژوهش بهصورت زیر ترسیم میگردد:

آزمون فرضیات پژوهش
فرضیه اول :سرمایه اجتماعی مدنی بـر فرهنـگ اقتصـاد مقـاومتی در ادراکـات پیمانکـاران
نقش معناداری دارد.
 : H0ســرمایه اجتمــاعی مــدنی بــر فرهنــگ اقتصــاد مقــاومتی در ادراکــات پیمانکــاران نقــش
معناداری ندارد.
 :H1سرمایه اجتماعی مدنی بر فرهنگ اقتصاد مقاومتی در ادراکات پیمانکاران نقش معناداری
دارد.
اگر مقدار قدر مطلن آماره تی کوچکتر از  7/94باشد ،فرضیه صـفر را نتیجـه مـیگیـریم و
درصورتیکه مقدار قدر مطلن آماره تـی بـزرگتـر از  7/94باشـد فرضـیه یـک مـورد تائیـد قـرار
میگیرد .به دلیل اینکه مقدار قدر مطلن آماره تی برابر با  3/61و بیشتر از  7/94میباشد پس فرضیه
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اول تائید میشود؛ یعنی سرمایه اجتماعی مدنی بر فرهنگ اقتصاد مقاومتی ت ثیر م بـت و معنـاداری
دارد و مقدار این ت ثیر برابر با  5/09و مستقیم میباشد.
فرضیه دوم :سرمایه اجتماعی کاری بر فرهنـگ اقتصـاد مقـاومتی در ادراکـات پیمانکـاران
قرارگاه خاتم نقش معناداری دارد.
 : H0سرمایه اجتماعی کاری بر فرهنـگ اقتصـاد مقـاومتی در ادراکـات پیمانکـاران قرارگـاه
خاتم نقش معناداری ندارد.
 :H1سرمایه اجتماعی کاری بر فرهنگ اقتصاد مقاومتی در ادراکات پیمانکاران قرارگاه خاتم
نقش معناداری دارد.
اگر مقدار قدر مطلن آماره تی کوچکتر از  7/94باشد ،فرضیه صـفر را نتیجـه مـیگیـریم و
درصورتیکه مقدار قدر مطلن آماره تـی بـزرگتـر از  7/94باشـد فرضـیه یـک مـورد تائیـد قـرار
میگیرد .به دلیل اینکه مقدار قدر مطلن آماره تی برابر با  8/39و بیشتر از  7/94میباشد پس فرضیه
دوم نیز تائید میشود؛ یعنی سـرمایه اجتمـاعی کـاری بـر فرهنـگ اقتصـاد مقـاومتی تـ ثیر م بـت و
معناداری دارد و مقدار این ت ثیر برابر با  5/61و مستقیم میباشد.
فرضیه سوم :سرمایه اجتماعی مدنی بر سرمایه اجتمـاعی کـاری پیمانکـاران قرارگـاه خـاتم
نقش معناداری دارد.
 : H0سرمایه اجتماعی مـدنی بـر سـرمایه اجتمـاعی کـاری پیمانکـاران قرارگـاه خـاتم نقـش
معناداری ندارد.
 :H1ســرمایه اجتمــاعی مــدنی بــر ســرمایه اجتمــاعی کــاری پیمانکــاران قرارگــاه خــاتم نقــش
معناداری دارد.
اگر مقدار قدر مطلن آماره تی کوچکتر از  7/94باشد ،فرضیه صـفر را نتیجـه مـیگیـریم و
درصورتیکه مقدار قدر مطلن آماره تـی بـزرگتـر از  7/94باشـد فرضـیه یـک مـورد تائیـد قـرار
میگیرد .به دلیل اینکه مقدار قدر مطلن آماره تی برابر با  6/41و بیشتر از  7/94میباشد پس فرضیه
سوم نیز تائید میشود؛ یعنی سرمایه اجتماعی مدنی بر سرمایه اجتماعی کاری پیمانکاران ت ثیر م بت
و معناداری دارد و مقدار این ت ثیر برابر با  5/47و مستقیم میباشد.
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 .1بحث و نتیجهگیری
نقش سرمایه اجتماعی مدنی بر فرهنگ اقتصاد مقاومتی
نتای حاصل از آزمون فرضیات نشـان داد کـه سـرمایه اجتمـاعی مـدنی بـر فرهنـگ اقتصـاد
مقاومتی نقش معناداری دارد .جهت تبیین نتای حاصل از این فرضیات مـیتـوان بـه پـژوهشهـای
پیشین در حوزه نقش سرمایه اجتماعی مدنی بر نگرشهای مرتبط با کار( 7نگرش کارکنـان نسـبت
به کار و سازمان) اشاره نمود .بهطورکلی ،در تحلیلهای مربوط به بینالملل ،فرهنگ اجتمـاعی بـر
نتای اقتصادی ت ثیرگذار اسـت .یکـی از اولـین مطالعـات مربـوط بـه بررسـی ارتبـاط بـین سـرمایه
اجتماعی و نگرشهای مربوط به کار توسط لئو و همکاران )7995( 8انجام شده است .این محققان
در مطالعه خود در زمینه عوامل غیر کاری مؤثر بر رضایتمندی شیلی ،طیف وسیعی از نگرشهـای
شخصی غیر مرتبط با زندگی کاری را موردبررسی قرار دادنـد و دریافتنـد کـه اعتمـاد اجتمـاعی و
اعتماد نهادی ت ثیر قابلتوجهی بر رضایت شیلی اعمال میکنند .به طـور خـاص ،اعتمـاد اجتمـاعی
پیش بینی کننده قوی رضایتمندی شیلی در تحلیل هـای تجربـی اسـت .یافتـههـای ذکرشـده بیـانگر
اهمیت اعتماد اجتماعی در اثرگذاری بـر نگـرشهـای کـار و رفتـار کارکنـان مـیباشـد .یـانچی و
برونکر )8578( 3نیز یک مکانیسم بالقوه را برای تبدیل اعتماد به رضایت شیلی مورد بررسـی قـرار
دادند .این محققان دریافتند که صفات رفتاری خاص فرد (بهجای ویژگیهای مـوقعیتی مربـوط بـه
سازمان) از قبیل اعتماد اجتماعی ،ادراک کارکنان از رفتار منصفانه را شکل میدهد و درنتیجـه بـر
نگرش کاری افراد اثرگذار است .با توجه به تائیـد نقـش سـرمایه اجتمـاعی مـدنی در نگـرشهـای
مربوط به کار در مطالعات پیشین ،میتوان انتظار داشت که این سرمایه در فرهنگ اقتصاد مقاومتی
در محیط کار نیز نقش مهمی ایفا کند ،بهبیاندیگر ،اعتماد اجتماعی و نهادی باال بـین افـراد و ایـن
ادراک که بیشتر مردم و ارگانها قابلاعتمادنـد و در برخـورد و ایجـاد تعامـل بـا آنهـا لزومـی بـه
احتیاط زیاد نیست ،موجب میگردد که به تولیدات و سرمایهگذاران داخلی اعتماد بیشتری شـده و
پیمانکاران جهت رفع مشکالت همه تالششان خود را جهت استفاده از سرمایهگذاران ،تولیـدات و
تجهیزات داخلی اعمال نمایند .بهطور جزئیتر و در حوزه نقش سرمایه اجتماعی مدنی بر فرهنـگ
1. Work Related Attitudes
2. Liou et al.
3. Bianchi and Brockner
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اقتصاد مقاومتی در حوزه لجستیک معکو

نیز میتوان اینطـور بیـان کـرد کـه سـرمایه اجتمـاعی

مدنی و وجود اعتماد اجتماعی و نهادی بـاال میـان افـراد ،موجـب مـیگـردد کـه بـه سیاسـتهـا و
توصیههای رهبری در زمینه اتخاذ فرهنگ اقتصاد مقاومتی توجه بیشتری نموده و بـا گسـترش ایـن
فرهنگ به حوزه کاری ،سعی نماید که در پروژههای اجرایی خود ،از مصالح حاصل از تخریـب و
همچنین از مواد و مصالح باقیمانده در پروژههای قبلی در ساخت پروژههای جدید استفاده کرده و
تمام تالش خود را جهت کاهش میزان تولید زباله در طی انجام پروژه و بهبود تصویر سبز سـازمان
خود اعمال نماید .الزم به ذکر است که در حوزه نقش سرمایه اجتماعی مـدنی بـر نگـرش اقتصـاد
مقاومتی پژوهشی یافت نشد ،اما نتای حاصل از آزمون این فرضیه را میتوان با یافتههای محققـانی
همچون پادیمان)8576( 7؛ پوداوامان و ساتارالن)8576( 8؛ سازبیلیر)8576( 3؛ بن هـادور)8571( 6؛
گریکو)8571( 0؛ ازان و همکاران)8571( 4؛ علمی و قربانی ()7390؛ منتظری و همکاران ()7390؛
نصر اصفهانی و همکاران ()7390؛ عالمه و همکاران ( )7390و عبا زاده و همکـاران ( )7396در
حوزه اثرات م بت سرمایه اجتماعی همسو دانست.
نقش سرمایه اجتماعی کاری بر فرهنگ اقتصاد مقاومتی
از دیگر نتای این پژوهش تائید نقـش معنـادار سـرمایه اجتمـاعی کـاری بـر فرهنـگ اقتصـاد
مقاومتی بود .جهت تبیین نتای حاصل از این فرضیه نیز میتوان به پـژوهشهـای پیشـین در حـوزه
نقش سرمایه اجتماعی کاری بر نگرشهای مرتبط باکار( 1نگرش کارکنان نسبت به کار و سازمان)
اشاره نمود .بهطورکلی ،علم سازمانی مدتهاست کـه نقـش و اهمیـت اعتمـاد اجتمـاعی و روابـط
همکاری درون سازمانها را به رسیمت شناخته است .با اسـتناد بـه یافتـههـای ناهاپیـت و قوسـهال

6

( ،)7996سرمایه اجتماعی ،چارچوبی یکپارچه برای درک ایجاد و بـه اشـتراکگـذاری دانـش در

1. Pardiman
2. PudawawanBayu, Sutarlan
3. Sözbilir
4. Ben Hador
5. Grieco
6. Özan et al.
7. Work Related Attitudes
8. Nahapiet and Ghoshal
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یک سازمان است و در این چشمانداز ،پیوندهای قوی پایدار بین اعضای شرکت ،سازمان را نسبت
به سایر سازمانها ،از مزیت تولید دانش برخوردار میسازد .این محققان ،سـه بعـد از ویژگـیهـای
سرمایه اجتماعی در شرکت ها تحت عنوان سرمایه ساختاری (به صورت روابط شبکه ای بـین اعضـا
که دسترسی به ارتباطات را مقدور میسازد)؛ سرمایه رابطهای (که بیانگر میزان اعتماد بین اعضـای
یک گروه است و تمایل افراد به مشارکت در تبادل متقابل را تحت ت ثیر قرار مـیدهـد) و سـرمایه
شناختی (که امکان فهم جمعی را فراهم میسازد) را موردبررسی قرار داده و نشـان دادنـد کـه هـر
یک از این سه بعد از سرمایه اجتماعی ،یک بعد از ساختار سرمایه را تشکیل میدهند که همکاری
را تسهیل و عملکرد تیمی را بهبود میبخشد.
الزم به ذکر است که ،اثرات سرمایه اجتماعی در شـرکت محـدود بـه کیفیـت کـار گروهـی
نیست ،بلکه به درک فرد از محیط کارش گسترش مییابد .روکوئندا ،)8553( 7در پژوهش خـود،
نقش اعتماد به مدیریت و روابط اجتماعی در شرکت را بر رضایت شیلی و کیفیت زندگی کـاری
مورد بررسی قرار دادند .وی با نگاهی به دادههای حاصل از نظرسنجی انجامشده در زمینـه کیفیـت
زندگی کاری در اسپانیا دریافت که سرمایه اجتماعی نسبت به عواملی چون ویژگـیهـای کـارگر،
شرکت یا سازمان و محیط کاری ،عامل مؤثرتر و مهـمتـری در افـزایش کیفیـت زنـدگی کـاری و
رضایتمندی شیلی کارکنان میباشد .واتسون و پاپامارکو  ،)8558( 8اقدامات تجربـی ناهاپیـت و
قوسهال )7996( 3در زمینه سرمایه اجتماعی را پیاده کرده و دریافتند که مؤلفههای سرمایه اجتماعی
از جمله اعتماد فردی به مدیریت ،ارتباط با همکاران و درک ساختارهای هنجاری ت ثیر مهمـی بـر
تعهد سازمان در نمونهای از متخصصین فروش در یک شرکت پزشکی دارد.
با توجه به تائید نقش سرمایه اجتمـاعی کـاری در نگـرشهـای مربـوط بـه کـار در مطالعـات
پیشین ،میتوان انتظار داشت که این سرمایه در فرهنگ اقتصاد مقاومتی در ادراکات افراد نیز نقش
مهمی ایفا کند .بهبیاندیگر ،وجود اعتماد به مدیریت و روابط اجتمـاعی خـوب در میـان کارکنـان
شرکت موجب میگردد که اهدافی که در شرایط بحران اقتصادی در سطوب باالتر سلسـله مراتـب
تعریف شده است ،توسط پیمانکاران سرلوحه عمل قـرار گیـرد و از طرفـی در تصـمیمگیـریهـای
1. Requena
2. Watson and Papamarcos
3. Nahapiet and Ghoshal
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خود در شرایط بحـران اقتصـادی ،بـا کارکنـان مربوطـه مشـورت کننـد .بـه تخصـص و شایسـتگی
کارکنان نیز توجه کرده ،از تمام توانمندی و پتانسیل آنها اسـتفاده کـرده و همچنـین کارکنـان را
تشوین کنند که به طرق جدید و خالق فکر و رفتار کنند .به بیانی دیگر ،به دلیل حاکم بودن روابط
خوب در محیط کار ،انتظار میرود که کارکنان را بتوان ترغیب و متقاعد کرد که هـم در وقـت و
هم در هزینهها از الگوی صحیح مصرف استفاده کنند .بهطور جزئـیتـر و در حـوزه نقـش سـرمایه
اجتماعی کاری بر فرهنگ اقتصاد مقاومتی در حوزه لجستیک معکو

نیز میتـوان ایـنطـور بیـان

کرد که با افـزایش سـرمایه اجتمـاعی کـاری بـهخصـوص در زمینـه هنجارهـای کـاری ،مـدیران و
کارکنان بر اسا

مجموعه ای از هنجارها و ارزش های مشترک ،فعالیتهای روزانه خـود را انجـام

میدهند و همین امر موجب میگردد که نگرش اقتصاد مقاومتی در رأ

سازمان به حـوزه کـاری

پیمانکاران نیز گسترشیافته و این فرهنگ بهعنوان یک هنجـار و ارزش مشـترک بـین پیمانکـاران
شناخته شود و سعی نمایند که در پروژههـای اجرایـی خـود ،بـه فراینـد تخریـب اهمیـت داده و از
مصالح حاصل از تخریب در ساخت پروژه های جدیـد اسـتفاده کـرده و همچنـین از ایـده سـاخت
شــکنی ســاختمانهــا بــه جــای تخری ـب مکــانیکی ی ـا انفجــار حمایــت کــرده و یــا بــه اســتفاده از
حملونقلهای چندمنظوره بهمنظور کاهش خطرات زیستمحیطی اهمیت دهند.
الزم به ذکر است که در حوزه نقـش سـرمایه اجتمـاعی کـاری بـر نگـرش اقتصـاد مقـاومتی
پژوهشی یافت نشد؛ اما نتای حاصل از آزمون این فرضیه را میتوان با یافتههای محققانی همچـون
پادیمان)8576( 7؛ پوداوامان و ساتارالن)8576( 8؛ سازبیلیر)8576( 3؛ بن هادور)8571( 6؛ گریکـو

0

()8571؛ ازان و همکاران)8571( 4؛ علمـی و قربـانی ()7390؛ منتظـری و همکـاران ()7390؛ نصـر
اصفهانی و همکاران ()7390؛ عالمه و همکاران ( )7390و عبا زاده و همکاران ( )7396در حوزه
اثرات م بت سرمایه اجتماعی همسو دانست.

1. Pardiman
2. PudawawanBayu, Sutarlan
3. Sözbilir
4. Ben Hador
5. Grieco
6. Özan et al.
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نقش سرمایه اجتماعی مدنی بر سرمایه اجتماعی کاری

نتای آزمون این فرضیه حاکی از این بود که سرمایه اجتماعی مدنی نقش معناداری بر
سرمایه اجتماعی کاری کارکنان دارد .در تبیین این مطلب میتوان ایـنطـور بیـان کـرد کـه
اعتماد اجتماعی و نهادی باال در میان شهروندان یک کشور ،میتواند به حوزه کـاری افـراد
نیز سرایت کرده و متقابالً اعتماد کارکنان به رهبری و سایر همکاران را نیز افـزایش دهـد و
موجب گردد که در پروژههای اجرایی ،جو و فضـای خـوبی بـین همکـاران برقـرار شـده و
کیفیت اعتماد متقابـل بـا همکـاران ،بـه حـدی گـردد کـه بـه راحتـی در رابطـه بـا مسـائل و
موضوعات مبهم مربوط به کار بـه تبـادلنظـر بپردازنـد .در همـین راسـتا ،بـه گفتـه هاوسـر

7

( )8570نیز؛ تعامل در شرکتها بهشدت تحت ت ثیر سرمایههای اجتماعی کارکنان اسـت؛ و
میتوان انتظار داشت سرمایه مدنی بیشتر ،زمینه مسـاعدی را بـرای همکـاری بـا همکـاران و
سایر مدیران در سازمان (یعنی سرمایه اجتماعی کاری) فـراهم مـیسـازد .درواقـع مـیتـوان
انتظار داشت کارکنانی که از سرمایه مدنی بیشتری برخوردار مـیباشـند ،سـرمایه اجتمـاعی
بیشتری در محل کار از خود بروز میدهند.

پیشنهادها
در خالل پژوهش حاضر پیشنهاداتی به نظر پژوهشگر رسـیده اسـت کـه بـه شـرب ذیـل ارائـه
میگردد:

با توجه به نتای حاصل از آزمون فرضیه اول و سوم پژوهش و تائید نقـش سـرمایه اجتمـاعی
مدنی بر نگرشهای مربوط به حوزه کار و رویکرد اقتصاد مقاومتی:
پیشنهاد میگردد که بهمنظور افزایش سرمایه اجتماعی مدنی ،دولت بستر الزم را برای جلـب
مشارکت هر چه بیشتر افراد در سـازمانهـای فرهنگـی و مؤسسـات آموزشـی ،مؤسسـات خیریـه و
سازمانهای سیاسی فراهم سازد .همچنین توصیه میشود جهت افزایش اعتماد نهادی (از مهمتـرین
مؤلفههای سرمایه اجتماعی مدنی) ،دولت تالش الزم را جهت جلب اعتمـاد افـراد بـه ارگـانهـای
1. Hauser
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مختلف از جمله نهادهای قانون گذار (مجلس ،شورای مصلحت و )...؛ نهادهای نظارت بـر اجـرای
قانون (قوه قضائیه و شورای نگهبان)؛ نهادهای نظامی و امنیتی (سپاه ،نیرو انتظامی و  )...اعمال کند.

همچنین با توجه به نتای حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش و تائید نقش سرمایه اجتمـاعی
کاری بر رویکرد اقتصاد مقاومتی:
پیشنهاد میگردد که مدیران تالش کنند کیفیت اعتماد متقابل میان همکاران را به حـدی کـه
بهراحتی در رابطه با مسائل و موضوعات شخصی بتوانند صحبت کنند ،افزایش دهند و از طرفی ،به
طور منظم ،پیمانکاران و کارکنان را در سازمان دور هم گرد آورده و اطالعات مهمی را در رابطـه
با پروژه در اختیار آنها قرار دهند تا بدین طرین اعتماد کارکنان به رهبـری را افـزایش دهنـد و بـا
افزایش این اعتماد ،نقش اثربخشی در افزایش سرمایه اجتماعی کاری کارکنان ایفا کنند .همچنـین
پیشنهاد میشود که در پروژههای اجرایی ،با مناقشات و اختالف نظرات به طور هدفمند و منصـفانه
برخورد شده و تالش شود که مدیران و کارکنان بر اسـا

مجموعـهای از هنجارهـا و ارزشهـای

مشترک ،فعالیتهای روزانه خود را انجام دهند.
در پایان ،با توجه به محدودیت در روششناسی بخش کمی این پژوهش و استفاده صـرف از
دادههای کمی ،پیشنهاد میگردد که در آینده؛ پژوهشی مشابه ،با استفاده از دادههـای کیفـی نظیـر
مصاحبه صورت پذیرد و بهعنوان مکمل نتای حاصل از این تحقین ،به بهبود اعتبار یافتهها کمـک
نماید .همچنین به پژوهشگران پیشنهاد میگردد که تحقیقی با عنوان مشابه در سایر صنایع و جوامع
آماری انجام دهند تا عالوه بر غلبه بر محدودیت تعمیمپـذیری آن ،نتـای آن را بـا تحقیـن حاضـر
مطابقت دهند تا بینش دقینتری در زمینه نقش سرمایه اجتماعی بر رویکرد اقتصاد مقاومتی حاصـل
شود.
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