مدیریت سرمایة اجتماعی

Print ISSN: 2423-6071
Online ISSN: 2423-608X

دورة  ،4شمارة  ،2تابستان 6931

http://jscm.ut.ac.ir

صفحات  903ـ 289

بررسی نقش شفافیت سازمانی در توسعة سرمایة اجتماعی
(مورد مطالعه :شهرداریهای غرب مازندران)
مهدی دیهیمپور ،1کمال میانداری

2
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(تاریخ دریافت6931/40/22 :؛ تاریخ پذیرش)6931/40/61 :

چکیده
شفافیت سازمانی آشکاربودن مبنای تصمیمهای حکومتی و سازوکارهای حاکم بر توزیع قدرت و درآمد است که بهعنوان مؤثررترین ابؤاار
مبؤارز بؤا فدؤاد اداری بؤؤرای اسؤتررار دوتتؤی کؤؤارا و ایجؤاد جامعؤهای پایؤدار بؤهکؤار مؤیرود؛ یعنؤی آزادگذاشؤتن جریؤان اطالعؤؤات و
قابلدسترسبودن آن برای همة کدانی که با تصمیمها در ارتباطاند .شفافیت سازمانی نرؤ مممؤی در توسؤعة سؤرمایة اجتمؤاعی دارد.
تحریق حاضر با هدف بررسی تأریر شفافیت سازمانی در توسعة سرمایة اجتماعی انجام گرفت .تحریق حاضر از نظر هؤدف ،کؤاربردی و از
نظر روش ،توصیفی -همبدتگی است .جامعة آماری پژوه متشکل از  106نفر از کارکنان شمرداریهای غرب اسؤتان مازنؤدران اسؤت
که براساس جدول مورگان  294نفر به روش تصادفی ساد بهعنوان نمونه انتخؤاب شؤدند .ابؤاار جمؤعآوری داد هؤا پرسشؤنامه اسؤت و
تجایهوتحلیل داد ها نیا با نرمافاارهای  SPSSو  Lisrelانجام گرفت .یافتههؤای مؤدلسؤازی معؤاد ت سؤارتاری نشؤان داد شؤفافیت
سازمانی و ابعاد آن تأریر معناداری بر توسعة سرمایة اجتماعی میگذارند.

کلیدواژگان
سرمایة اجتماعی ،شفافیت ،شفافیت سازمانی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهdeyhim1357@gmail.com :
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مقدمه
شتاب تحوالت ملی و جهانی بهویژه مرزگستری دانش

و ننشاوریهشا ،همش سشاتتارها ،نهادهشا و

کارکردهای ادارة عمومی جامعه را بهطور گریزناپذیر به چال

کشیده (رهنمود و عباسشوور،6831 ،

ص .)61هر روز که میگذرد ،سازمانها با چال های تازهای روبهرو میشوند و برای بقا در عرص
رقابتها و دگرگونیها نیازمند ابداع ساتتارهای تازه و طراحشی اسشتراتژیهشای جدیشد و ابشزاری
نوین میباشند .یکی از ابزارهایی که سازمانها را در تأمین اهداف یاری میکند ،ششاانیت سشازمانی
است (دروی

و عظیمی ،6831 ،ص )611که میتوانشد در محشیط پشرتطط امشروزی در بهبشود و

توسع امور سازمانها نق

مؤثری داشته باشد و سازمانها را در رسیدن به مزیت رقابتی پایشدار و

حاظ آن یشاری کنشد (حسشنی و ششم ،6836 ،،ص .)61ششاانیت سشازمانی کشه متاشاد اتتاشا و
پنهان کاری در سازمان است ،یکی از موضوعات اتطقی هزارة سوم محسشوب مشیششود و وجشود
مطالعات بسیار در زمین شاانیت سازمانی حاکی از توجه روزانزون به این ماهشوم سشازمانی اسشت
( .)Vaccaro, 2010از دیدگاه بسیاری از محققان شاانیت پی نیاز عملکرد مشؤثر سشازمانی اسشت و
اغلب سبب ایجاد سشازمانهشایی بشا اثربشششی بشاال مشیششود ( .)Burger & Owens, 2010اهمیشت
شاانیت سازمانی تا آنجشا اسشت کشه برتشی نویسشندگان ،ششاانیت را مایشدتر از قشوانین ششدید و
سشتگیرانه معرنی میکنند ( .)Nielsen & Medsen, 2009این نویسندگان اعتقاد دارنشد کششورهای
مشتلف برای تحقق اهداف تود از ظرنیت شاانیت سازمانی بهره مشیگیرنشد و نقش

بسشزایی در

سطمت و انسجام سازمانها دارند (صمدی و عباسی ،6836 ،ص.)31
با گذر زمان و با گسترش دان

و نناوری ،تغییر و تحوالتی در عرص ادارة سازمانهشا رخ داده

و بهوضوح مششص شده است که ایجاد ناای باز و تعامل هرچه بیشتر سازمانها با یکدیگر و بشا
آحاد جامعه به ارزشانزایی بیشتر سازمانها منجر میششود

(2010

 .)Rawlings,بشا عبشور از هشزارة

دوم و ورود به هزارة سوم ،تونیق سازمانها را نمیتوان نقط با انباشت ثشروت مشادی و تجهیشز بشه
آترین امکانات نیزیکی و نناوری اططعاتی و ارتباطی ارزیشابی کشرد (مقیمشی و همکشاران،6831 ،
ص .)81در کنار سرمایههای انسانی ،مالی و نیزیکی ،شکل دیگشری از سشرمایه بشهعنشوان سشرمای
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اجتماعی مورد توجه روزانزون قشرار گرنتشه اسشت (باسشتانی و وزیشری ،6838 ،ص .)11بشه نظشر
بسیاری از صاحبنظران سرمای اجتماعی نق

بسیار مه تری نسشبت بشه سشرمایههشای انسشانی و

نیزیکی در جوامع ایاا میکند ،بهطوری که در غیاب سرمای اجتماعی دیگشر سشرمایههشا اثربشششی
تود را از دست میدهند و پیمودن راههای توسعه و تکامل نرهنگی و اقتصادی نشاهموار و دششوار
میشود (آقانصیری ،6831 ،ص .)13در واقع ،سرمای اجتماعی را میتشوان بشششی از ثشروت ملشی
بهحساب آورد (بهروان و بهروان ،6836 ،ص .)661سرمای اجتماعی ماهومی چندبعشدی در علشوم
اجتماعی و تأثیرگذار در بسیاری از حوزههای جامعه است و در متون نظری توسعه نیشز جایگشاهی
ویژه یانته است .سرمای اجتماعی با تقویت روحی مردم برای چگونگی ارتباط بشا دیگشران ،بشرای
انراد و جوامع نتایج مثبتی از جمله سازگاری با محشیط را بشه همشراه دارد و نشوشداروی دردهشای
اجتماعی شناتته میشود (نقیهی و نیای ،6831 ،ص ،)66و از ویژگشی تشودزایی و تودمولشدی
برتوردار است .با استاادة مناسب از این سرمایه زمینه برای تولید و تقویت آن نشراه ششده ،و در
واقع ،نوعی تولید اجتماعی قابل مدیریت ایجاد میششود (حاشرتی صشومعه و ابوالحسشن تنهشایی،
 ،6833ص .)18اگر سازمانی سطح باالیی از سشرمای اجتمشاعی داششته باششد ،از مزایشایی بهشرهمنشد
میشود ،از جمله ترویج نعالیت گروهی ،رشد اعتماد در سازمان ،تسهیل در روند انتقال اططعشات و
سهی شدن در ایجاد آن ،مشاطرهپذیری با توجه به اجرای کشار گروهشی و روابشط مبتنشی بشر اعتمشاد،
انزای

تطقیت و نوآوری ،کاه

هزینهها به علت سشطح بشاالی اعتمشاد و روح همکشاری ،کشاه

میزان ترک تدمت کارکنان ،حاظ دان

سازمانی ارزشمند ،انسشجام عملشی بیششتر بشه علشت ثبشات

سازمانی (آیباغی اصاهانی ،6836 ،ص .)61سرمای اجتماعی در رشد سازمانها نقشی تعیینکنندهای
ایاا میکند ،اما واقعیت این است که این مقوله در سازمانها با وجود اهمیت ،مغاشول مانشده اسشت و
کمتر بدان توجه میشود (زارعی متین و مطیی ،6838 ،ص.)8
اهمیت سرمای اجتماعی در شهرداریها دوبرابر است .از یشک طشرف ،ششهرداریهشا بشهعنشوان
متولیان مدیریت کطنشهری ،عهدهدار وظایف و مسئولیتهای بیششماریانشد و از طشرف دیگشر،
شهروندان از قطعات اصلی پازل رشد و توسع شهرها محسوب میشوند ،بنابراین ،شهرداریهشا و
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شهروندان در حک یک تانواده اند که باید منسج و هماهنگ با یکشدیگر حرکشت کننشد و هشدف
شهرداری ،جلب و انزای

رضایت شهروندان از تدمات شهری دریانتی و حذف یا کاه

موانشع

ناصلهای با شهروندان و ایجاد یک رابط صمیمی و ساده با آنان است .علیرغ عهدهداری وظایف
متنوع و گوناگون ،عمدة شهروندان از این وظایف یا بیاططع اند ،یا اططعات آنشان کشانی و کامشل
نیست .بعااً وجود بوروکراسیهشای اداری متعشدد در رونشد اجرایشی امشور ،و قشوانین و مقشررات
دستوپاگیر موجب شکلگیری نوعی ح ،بدبینی و سوءظن نسبت بشه عملکشرد ایشن نهشاد ششده
است ،که تداوم آن در بلندمدت موجشب تدششهدارکشردن و کشاه
میشود .به نظر میرسد علت و ریش این امر در نبود یا کاه
دغدغ ذهنی محققان در این پژوه

پاسشگویی به این پرس

سشرمای اجتمشاعی ایشن نهشاد

شاانیت سشازمانی اسشت .بنشابراین،
است که آیا شاانیت سشازمانی بشر

توسع سرمای اجتماعی تأثیر میگذارد؟
مبانی نظری
شفافیت سازمانی

واژة شششاانیت برگرنتششه از واژة « »Transparentemاسششت .در گذشششته ،ای شن واژه بششهمعن شای «قابششل
رؤیتبودن نور از تطل» بهکار گرنته میشد که این تعریف استعارهای ،به مشرور زمشان تبشدیل بشه
«بهراحتی دیدهشدن از میان» شده است

(2010

 .)Vaccaro,شاانیت اصططح گستردهای اسشت کشه

بر دسترسی آزاد به تصمی گیری و آزادی اططعات داللشت دارد

(2008

 )Pencek,کشه عرضش ایشن

اططعات برای مصرفکننده ،بهمنظور رسیدن وی به انتشاب آگاهانه ،موجب انشزای
ارزیابی عملکرد ششده

(2003

 ،)English,و مشیتوانشد موجشب انشزای

ششاانیت در

رقابشت و ارتقشای کیایشت

تصمی گیری شود ( .)Hahn, 2008, p.367برتی پژوهششگران معتقدنشد میشزان ششاانیت بشه ادراک
ذیناعان بستگی دارد .از نظشر ایشن پژوهششگران ششاانیت عبشارت اسشت از ادراک ذهنشی نشرد از
مطلعبودن دربارة تصوصیات و نعالیتهای طرف دیگر (.)Hultman & Axelsson, 2004
به اعتقاد لینستد و نارین ،ماهوم شاانیت بر قابلیت دسترسی به اططعات داللت دارد و بهمعنای
امکان نگاهکردن به درون یکچیز ،بهمنظور نهمیدن آنچه در آن میگذرد ،است .یک سازمان شااف
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سازمانی است که انراد درون و برون آن بتوانند بهمنظور شکلدادن به نظراتشان دربشارة اقشدامات و
نرایندهای آن سازمان ،اططعات موردنیازشان را بهدست آورند .ایشدة اصشلی ششاانیت سشازمانی از
نظری اصیل و وکیل نشأت گرنته و یکی از ابزارهای در دسشت اصشیل بشرای کنتشرل وکیشل اسشت
( .)Lindstedt & Naurin, 2008از این منظر ،شاانیت عبارت است از آشکاربودن مبنای تصمی های
حکومتی و سازوکارهای حاک بر توزیع قدرت و درآمد که بهعنوان مؤثرترین ابزار مبارزه با نسشاد
اداری برای استقرار دولتی کارا و ایجاد جامعهای پایدار بهکار گرنته مشیششود ،یعنشی آزادگذاششتن
جریان اططعات و قابلدسترسبودن آن برای هم کسانی که با تصمی ها در ارتباطاند (

Eneascab,

.)2002
راولینز برای اندازهگیری شاانیت در سازمانها چهار عامل را شناسایی کشرد کشه عبشارتانشد از
(:)Rawlings, 2008

 بعد اططعات :عناصر مورد بررسی عبارت اند از مرتبطبشودن ،صشحتداششتن ،کامشلبشودن،معتبربودن ،مورد تأیید بدون

اططعات.

 بعد مشارکت :عناصر مورد بررسی عبارت اند از دریانت بازتور ،عرض اططعات تاصشیلیو جزءبهجزء ،سهولت در دستیابی به

اططعات.

 -بعد پاسشگویی :عناصر مورد بررسی عبارت است از میزان پوش

اططعشات تسشهی ششده

دربرگیرندة هم جنبهها و مسائل سازمانی.
 بعد اتتاا و پنهانکاری :عناصر مشورد بررسشی عبشارتانشد از میشزان تشطش سشازمان بشرایمشاینگاهداشتن اططعات و میزان صداقت در

سازمان.

تجزیهوتحلیل موارد یادشده این امکان را برای ذیناعان نراه می کند تشا بتواننشد بشه ششیوهای
اثربش  ،شاانیت سازمان مورد نظرشان را مششص کنند ( .)Rawlings, 2008غالبشاً انتظشار مشیرود
شاانیت سازمانی نتایج مثبتی از قبیل مشارکت بیشتر کارمندان ،ایجشاد اعتمشاد نسشبت بشه مشدیریت
سازمان ،انزای
کارمندان ،کاه

تطقیت ،یادگیری از تطاها و اشتباهات ،بهبود عملکرد ،انزای
رنتارهای مششرب کارمنشدان و انشزای

(.)Voglgesng & Lester, 2009

ششاانیت و وضشوح نقش

رضشایت ششغلی
بشه بشار آورد
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سرمایة اجتماعی و توسعه

در عصر حاضر نقط داشتن ثروت مادی و تجهیشز بشه آتشرین امکانشات و ننشاوریهشا نمشیتوانشد
تامینکنندة مونقیت سازمانها قلمداد شود ،زیرا این شکل از داراییها (سرمایهها) به تنهایی ناقشد
کارایی مؤثر است (حقشناس و همکاران ،6831 ،ص ،)61و برای تقویت ،رشد و توسع اقتصادی
در سازمانها باید به محیط اجتماعی کسبوکار توجهی تاص کرد که سشرمای اجتمشاعی یکشی از
متغیرهای تأثیرگذار محیط اجتماعی محسوب میششود (عطشار ،6831 ،ص .)611بشر ایشن اسشاس،
سرمای اجتماعی اهرمی تونیقآنرین و بستری مناسب برای بهرهوری سرمایههای انسانی و نیزیکی،
و راهی برای نیل به مونقیت و بهبود عملکرد سازمان قلمشداد مشیششود (احمشدی و نشیضآبشادی،
 ،6831ص.)83
سرمای اجتماعی در جامعهشناسی ریشه دارد و پیشین آن را مشیتشوان در آثشار جامعشهشناسشان
کطسیک از جمله دورکی  ،6جورج زمیل ،6بوردیو ،جیمز کلمن 8و رابرت پانتام جسشتوجشو کشرد
(زارعی متین و مطیی .)6838 ،بوردیو از پیشگامان طرح ماهوم سرمای اجتمشاعی اسشت کشه آن را
طی سالهای  6391و  6331گسترش داد و بر این باور است که میزان سرمای اجتماعی یشک نشرد،
بسته به اندازة شبک ارتباطات وی میتواند بهطور مؤثری تغییر مییابشد ( .)Bourdieu, 1986پوتنشام
سرمای اجتماعی را آن دسته از عناصشر و ویژگشیهشای نظشام اجتمشاعی (ماننشد اعتمشاد اجتمشاعی،
هنجارهای معامل متقابل و شبکههای اجتماعی) میدانشد کشه همشاهنگی و همکشاری را بشین انشراد
جامعه و برای دستیابی به سود متقابل تسهیل میکند

(1993

 .)Putnam,علیرغ اهمیشت موضشوع،

در تعریف سرمای اجتماعی توانشق نظشر وجشود نشدارد ،در کشل ،سشرمای اجتمشاعی نشوعی عشطج
مشکطت جامع مدرن تلقی شده است .این ماهوم بشه پیونشدها و ارتباطشات میشان اعاشای ششبکه
بهمثاب منبع باارزشی که با تلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعاا میشود ،اشاره
1. Durkheim
2. George Zemel
3. James Coleman
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میکند .سرمای اجتماعی مجموعه ای از منابع است که جزء ذاتی سشازمانهشای اجتمشاعی اسشت و
برای رشد شناتتی و ششصیتی انراد جامعه ماید است .بهعبارت دیگر ،سشرمای اجتمشاعی عبشارت
است از عناصر اجتماعی که برای رشد سرمای انسانی مشورد نیشاز اسشت (زارعشی متشین و مطیشی،
 ،6838ص )666و شبکههای قوی ،روابط مبتنی بشر اعتمشاد و مششارکت را در اجتماعشات آششکار
میکند ( .)Chuang & Tsai, 2010از دیدگاه سازمانی ،گوشال و ناهاییت سرمای اجتمشاعی را جمشع
منابع بالقوه و بالاعل موجود و قابلدسترس ،از طریق شبک روابط یک نرد یا یک واحد اجتمشاعی
تعریف میکنند (حسنزاده و مقیمی ،6833 ،ص.)668
تحقیقات بیشماری در حوزة سرمای اجتماعی انجام گرنته است ،امشا هنشوز مؤلاشههشا و ابعشاد
اصلی سرمای اجتماعی ناشناتته باقی مانده است .چال

اساسی این مطالعشات ،نبشود اجمشاع بشین

اندیشمندان دربارة شاتصها و رویکردهشای ارزیشابی جنبشههشا و ابعشاد سشرمای اجتمشاعی اسشت
( .)Harper, 2002به نظر پاتنام ،سرمای اجتماعی ویژگیهای بسیار مشتلای دارد که شناسشایی ابعشاد
آن در اولویت است ( .)Putnam, 2000, p.107محققان از زوایای مشتلای مؤلاههشا و ابعشاد سشرمای
اجتماعی را طبقهبندی کردهاند و مدلهای گوناگونی را در ایشن زمینشه طراحشی کشردهانشد .یکشی از
معروفترین آنها ،مدل ناهاپیت و گوششال ( )6333اسشت کشه دربرگیرنشدة سشه بعشد اسشت :بعشد
ساتتاری ،بعد شناتتی و بعد رابطهای (طبرسا و همکاران ،6831 ،ص.)631
ابعاد سرمایة اجتماعی

بعد شناتتی

بعد ساتتاری

بعد رابطهای

شکل  .1ابعاد سرمایة اجتماعی ()Nahapit & Ghoshal, 1998, p.242

الف) بعد شناتتی :به منابع ،تعابیر ،تااسیر و سیست معانی مشترک میان گروهها اشاره میکنشد.
مه ترین جنبههای این بعد عبارتاند از زبان ،کدها و حکایتهای مشترک (
.)2009, p.123

Lazarova & Taylor,
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ب) بعد ساتتاری :به دنعات تعامطت و وجود ارتباطات در سراسشر سشطوح سلسشلهمراتشب و
عملکرد بین انراد اشاره میکند ( )Whipel et al., 2015یعنی شما به چه کسانی و چگونه دسترسی
دارید .مه ترین جنبههای این عنصر عبارتاند از روابط شبکهای بین انراد ،پیکربنشدی ششبکهای و
سازمان مناسب (.)Nahapit & Ghoshal, 1998, p.254
ج) بعد رابطهای :روابط تاصی که اعاای سازمان با یکدیگر را توصیف میکنشد کشه بشه دلیشل
سابق تعامطتشان با یکدیگر برقرار میکنند ،و رنتارشان را تحت تأثیر قرار میدهد ،مانند احتشرام و
دوستی .مه ترین جنبههای این بعد از سرمای اجتماعی عبارت است از اعتماد ،هنجارها ،الزامشات،
انتظارات و هویت (.)Lazarova & Taylor, 2009, p.123
در دستهبندی دیگری که گروه کندی 6در دانششگاههشا هشاروارد انجشام دادهانشد ،ابعشاد سشرمای
اجتماعی را به این شرح معرنی کردند :اعتماد (اعتماد اجتماعی ،اعتمشاد میشان نژادهشای مشتلشف)،
مشارکت سیاسی (عادی و نقادانه) ،مشارکت و رهبری مدنی (رهبشری مشدنی و مششارکت مشدنی)،
پیوندهای غیررسمی (بشش

و روحی داوطلبی ،مشارکت مذهبی ،تنوع معاشرتها و دوسشتیهشا)

(الوانی و سیدنقوی ،6836 ،ص .)66-61عوامل ساتت سرمای اجتماعی را میتوان به چهشار دسشته
تقسی کرد که عبارتاند از (کاووسی ،6836 ،ص:)38
 .6عوامل نهادی :نهاد بهمعنای قانون ،رس  ،عرف ،عادت یا سازمانی است که در زندگی سیاسی یا
اجتماعی مردم ،مؤثر واقع مشیششود و نظشام هدنشداری را بشرای رنشع نیازهشای یشک اجتمشاع
سازمانیانته ،ایجاد میکند (نهادهای حکومت آموزش و بازار).
 .6عوامل تودجوش :هنجارهایی که بهصورت تودجوش ،بهجای قانون و دیگر نهادهای رسمی،
بهوجود میآیند (نهادهای مدنی(.
از کن های متقابل اعاای یک اجتماع 
 .8عوامل بیرونی :منظور از این دسته عوامل ،هنجارهاییاند که از جایی ،غیر از همان اجتمشاعی کشه
در آن بهکاررنتهاند ،سرچشمه میگیرند ،مانند دین ،ایدئولوژی و نرهنشگ یشا تجربش مششترک
تاریشی (نهاد مذهب(.
1. Kennedy Group
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 .1عوامل طبیعی :در این دسته از عوامل ،دو دست نرعی از جمله روابط تویشاوندی و همبستگی
قومی و نژادی قرار میگیرند (نهاد تانواده).
توسع سرمای اجتماعی یک نرایند یادگیری اجتماعی است و زمانی رخ میدهد که کن هشای
هدنمند نردی بهعنوان نیرویی محرک در پ ،الگوهای رنتاری غیشرارادی سشرمای اجتمشاعی قشرار
گیرند .اگر این ارتباط برقرار نشود ،کن های نردی انسانها در اجتماع نمیتوانشد اششکال مشؤثر و
قدرتمند سرمای اجتماعی را حاظ کند ( .)Chamlee-Wright, 2008توسع سرمای اجتماعی بهطشور
ویژه از عواملی که تکامل روابط اجتماعی را شکل میدهنشد ،تشأثیر مشیپشذیرد .از نظشر ناهاپیشت و
گوشال ،چهار عامل تأثیرگذار بر این روند زمان ،تعامل ،بستگی و وابستگی متقابل است .بنشابراین،
باید به منظور توسع سرمای اجتماعی روی زمان سرمایهگذاری کرد ،زیرا زمان یکشی از مهش تشرین
عوامل توسع سرمای اجتماعی است و هم اشکال سرمای اجتماعی به ثبات و تداوم سشاتتارهای
اجتماعی بستگی دارند .همچنین ،روابط اجتماعی از طریق تعامطت حاظ و تقویشت مشیششود .در
حقیقت ،از طریق استاادة بیشتر از سرمای اجتماعی این نوع سرمایه ازدیاد مشییابشد (

& Nahapiet

 .)Ghoshal, 1998از نظر کلمن ،ارتباطشات سشنتی و وابسشتگیهشای متقابشل کشه بشهواسشط روابشط
تویشاوندی ،جغرانیایی و ساتتارهای مذهبی وجود داشته ،بهدلیل پیششرنتهشای ننشاوری دنیشای
معاصر نرسوده شده است .به این ترتیشب ،امشروزه نیشاز بشه سشاتتارهای منطقشی مشششص اسشت
( .)Coleman, 1993محققان در مطالعات تود ابعاد و مؤلاههای توسع سرمای اجتماعی را بشه ایشن
شرح بیان کردهاند :اتطق شهروندی یعنشی صشبر ،اعتمشاد و همبسشتگی

(1950, p.102

،)Marshal,

ادراک عدالت سازمانی (پورعزت ،)6836 ،مشارکت ،شبکههای ارتباطی ،مذاکرات برد -برد و تعهد
( ،)Kreinter & Kinicki, 2004اعتماد و صداقت بین انراد ،ساتتارهای سازمانی منعطف و انقشی بشا
رسشمیت کش  ،مشدیریت مششارکتی ،اششتراک اططعشات و تسشهی دانش

(et al., 2010

،)Chang

اجتماعیسازی کارکنان ( ،)Fang et al., 2011برگزاری آموزشها و وجود مراکز آموزششی (

Abili,

 ،)2010رنتار شهروندی ( ،)Nejatbakhsh Esfahani et al., 2012مسئولیت اجتمشاعی سشازمانهشای
تدمتدهنده نسبت به تدمتگیران (الوانی ،)6893 ،هویت جمعی (کلمن .)6899 ،امروزه در هم
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دنیا ،نهادهای دولتی ،یکی از عوامل مه تشکیلدهنده یا نابودکنندة سرمای اجتماعیانشد .مجموعش
اقداماتی که از سوی این نهادها برای دسشتیابی بشه هشدف توسشع سشرمای اجتمشاعی مشؤثر اسشت،
عبارتاند از تقویت و تشویق نهادهای اجتماعی ،صنای ،حرنشهای و تششویق بشه ایجشاد و تقویشت
نهادهای اجتماعی که از راهحل هشای سشاتتاری بشرای انشزای

سشرمای اجتمشاعی اسشت .تقویشت

مؤلاه های نرهنگی مانند احساس هویت جمعی و سازمانی مششترک ،احسشاس تعلشق بشه آینشدهای
مشششترک ،تششأمین امنیششت شششهروندان بششرای حاششور داوطلبانششه در نهادهششای اجتمششاعی ،اجتنششاب از
تصدیگری مردمی برای جلب مشارکت آنها (منظور و یشادیپشور ،6839 ،ص .)611ششایان ذکشر
است گرچه سرمای اجتماعی غالباً یک ویژگی اجتماعی تلقی مشیششود ،انشدازهگیشری میشزان آن از
طریق پرس

از انراد و جمعبستن پاسخها انجام میگیرد .این موضوع مسئلهساز است ،زیرا مقشدار

سرمای اجتماعی جمعی را نمیتوان با جمعبسشتن مقشدار سشرمای اجتمشاعی انشراد بشهدسشت آورد
(.)Harper, 2002
نقش شفافیت سازمانی در توسعة سرمایة اجتماعی

براساس گزارش بانک جهانی ،سازمانها و نهادهای دولتی در نرایند توسع اجتمشاعی و اقتصشادی
نق

محوری دارند و نهتنهشا نشراه کننشدة مسشتقی ششرایط رششد ،بلکشه ششریک ،عامشل تسشریع و

تسهیلکننده در روند توسعه محسوب میشوند ( .)The World Bank Group, 1999توجه روزانزون
دولت و نهادهای دولتی به نیازهای آحاد جامعه هستی و شاهدی که دولتها بشا تأسشی از ماهشوم
حکمرانی توب ،ضمن نراه کردن شرایط الزم برای برتورداری مردم از حقوق شهروندیشان ،به
دنبال آنند که از طریق دتالت بیشتر مردم در حکمرانی ،نهتنها مشروعیت و مقبولیت سشازمانهشای
دولتی را انزای

دهند ،بلکه به بهبود حکمرانی یاری رسانند .بنابراین ،شاانیت یشک جشزء الزم در

مدیریت دولتی محسوب می شود و بیگمان در چنین شرایطی به مردم به دیشدة سشرمای اجتمشاعی
مینگرند ،نه ابزار حکومت .انزای

شاانیت در اقدامات سازمانها و نهادهای دولتشی بشه بشاالرنتن

سطح اعتماد مردم منجر میشود و این امر نیز موجب نزونی سطح مشارکت عمومی میشود که در
نهایت ،مشروعیت و مقبولیت نهادهای دولتی را به دنبال میآورد .این امر بشه ششکلگیشری اعتمشاد
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عمومی منجر میشود و در نهایت ،سرمای اجتماعی را بهوجشود مشیآورد .چنشین رونشدی مسشتلزم
ایجاد اعتماد مردم به نهادها و سازمانهای دولتی است کشه وحشدت را در سیسشت هشای اجتمشاعی،
ایجاد و حاظ میکند و ارزشهای دموکراتیک را پرورش میدهد و بشیتشوجهی بشه ایشن موضشوع
میتواند ادارة سازمانهای دولتی را با شکسشت و ناکشامی و در نهایشت ،نظشام حشاک را بشا بحشران
مشروعیت روبهرو کند.
در زمانی که نناوری اططعات و ارتباطات سازمانها را به گات بونهشولز )6333( 6ماننشد مشاهی
در تنگ بلورین بهگونهای شااف در معرض داوریها و قااوتهای شهروندان در درون و بیشرون
سازمانها قرار داده است و زمانی که عمل ،اندیشه و عزم مدیران سشازمانهشا در آینش ششبکههشای
جهانی ارتباطات و اططعات بهوضوح منعک ،میشود ،بهترین راهبرد بشرای سشازمانهشا ،ایجشاد و
توسع سرمای اجتماعی است ( .)Wart & Van war, 2013بهویژه با گسترش شبکههشای اجتمشاعی
(مانند تلگرام ،وایبر ،اینستاگرام و )...که در آن بازتورد هم اقدامات سازمانها و کارکنان آنهشا در
هر رده و پست سازمانی ،بهسرعت در بین اقشار جامعه اططعرسانی میشود ،این موضوع ،تششدید
شده است .بدین ترتیب ،مرزهای تصوصی تلوت سازمانی و محشدودههشای درونشی و بیرونشی از
میان رنته است و مردم به مدد این نناوریها توانستهاند عملکرد سازمانها را زیر ذرهبشین و داوری
قرار دهند و موشکانانه دربارة سازمانها اظهار نظشر کننشد .در حقیقشت ،سشرمای اجتمشاعی در یشک
جامعه بهشدت متأثر از عملکرد دستگاههای دولتی است که هرگونه شاافسازی در نحوة انجشامدادن
امور و پاسشگویی در زمین چگونگی تحقق اهداف و مصرف منابع ،نق

بسزایی در باالبردن ایشن

پدیده دارد.
در زمین نق

شاانیت سازمانی در توسع سرمای اجتماعی تاکنون تحقیقی انجام نگرنته است،

اما مااهی یادشده بهتنهایی و در ارتباط با متغیرهای دیگر بررسی شدهاند .در جدول  6بشه تعشدادی
از مطالعات انجامگرنته اشاره شده است.
1. Buchholz
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ادامة جدول  .1پیشینة تحقیق

نام محقق
نرگسیان و شیرازی
()6836

عنوان تحقیق
نق

نتایج

مدیریت ارتباط با شهروند در

ارتقای مشارکت عمومی ،پاسشگویی
عمومی و شاانیت سازمانهای دولتی

کردنائیج و همکاران

نرهنگ سازمانی حلق ماقودة

()6838

شاانیت سازمانی و عملکرد سازمان

عبدالهی و توکلی
()6838

مصطایزاده و صادقی
()6838

نق

نناوری اططعات در

شاافسازی و کاه

نساد

بین این چهار متغیر رابط معناداری وجود داشته است
و مشارکت عمومی نق

تأثیر شاانیت سازمانی بر عملکرد سازمان مثبت و
معنادار است و نرهنگ سازمان نیز بهعنوان متغیر
واسطه بر این رابطه اثر میگذارد.
توسع دولت الکترونیکی در کشورها موجب انزای
شاانیت و کاه

سازمانهای دولتی
بررسی عوامل مؤثر بر توسعه سرمای
اجتماعی در دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی

میانجی را ایاا

میکند.

نساد در نعالیتها و اقدامات دولت
میشود.

شاتصهایی مانند رنتار شهروندی سازمانی ،تعهد
سازمانی ،نوع ششصیت ،شکیبایی ،صمیمیت و ادراک
عدالت ،نق

درتور توجهی در توسع سرمای
اجتماعی ایاا میکنند.

یوسفزاده و کیاکجوری

بررسی رابط مهارتهای مدیران و

رابط بین مهارتهای ارتباطی مدیران و سرمای

()6831

سرمای اجتماعی سازمان

اجتماعی مثبت و معنادار است.

طبرسا و همکاران

بررسی تأثیر حکمرانی توب بر

()6831

سرمای اجتماعی

نرگسیان و همکاران
()6831

حسینپور و همکاران
()6831

موسوی و همکاران
()6831

نتایج حاکی از تأثیرگذاری حکمرانی توب بر سرمای
اجتماعی است و حاکمیت قانون بیشترین تأثیر را بر
سرمای اجتماعی دارد.

تأثیر رسانههای اجتماعی آنطین بر

اثر رسانههای اجتماعی آنطین بر مشارکت مدنی و

شاانیت و اعتماد عمومی با اثر

سیاسی و همچنین اثر این دو نوع مشارکت بر شاانیت

میانجیگری مشارکت عمومی
بررسی نق

سرمای اجتماعی در

تقویت رنتارهای شهروندی سازمانی
و رنتارهای کارآنرینانه
بررسی سرمای اجتماعی سازمانی و
سطمت سازمانی (با تأکید بر شاانیت
و پاسشگویی)

و اعتماد عمومی معنادار و تأیید

میشود.

نتایج ،بیانگر تأثیر مثبت و معنادار سرمای اجتماعی بر
رنتارهای شهروندی سازمانی و رنتارهای کارآنرینانه و
نیز تأثیر مثبت و معنادار رنتارهای شهروندی سازمانی
بر رنتارهای کارآنرینانه است.
همبستگی متوسطی بین سرمای اجتماعی سازمانی با
سطمت سازمانی وجود

دارد.
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ادامة جدول  .1پیشینة تحقیق

نام محقق
برتوت ()6161

عنوان تحقیق
بررسی نق

نتایج

سیست های اططعاتی و

دولت الکترونیکی و شاانیت ،ابزارهای اجتماعی در
برای کاه

آنطین در ایجاد نرهنگ شاانیت
نق
تأثیر شاانیت بر نساد اداری

باهرونسیتروسی ()6166

نساد اداری به شمار میروند.

قوانین و کیایت محیط را دو ناای سازمانی و

غیرسازمانی بررسی و قانونگذاری دولت را عاملی مه
و تعیینکننده در کاه

نساد اداری مطرح کردند.

شاانیت یکی از اصول اساسی حاکمیت شرکتی است و
زهیر و همکاران
()6161

مشارکت ذیناعان میان شاانیت

نق

و کیایت و کمیت روابط عملکرد

بین اصول شاانیت و مشارکت بهعنوان یک عنصر
حاکمیتی در عملکرد کمی و کیای شرکتهای بزرگ
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

مدل مفهومی تحقیق
مدل ماهومی تحقیق برگرنته از مدل شاانیت سازمانی راولینز و تلایق آن با مدل سرمای اجتمشاعی
ناهاپیت و گوشال بوده و مبنای تعیین نرضیههای تحقیق است .ایشن مشدل در ششکل  6نششان داده
شده است.
متغیر مستقل

متغیر وابسته
H

شاانیت سازمانی
H6

مشارکت
اططعات واقعی

H6
H8

پاسشگویی

H1

پنهانکاری
شکل  .2مدل مفهومی تحقیق

توسع سرمای اجتماعی
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فرضبههای تحقیق

نرضیههای تحقیق به شرح زیر بیان میشود:
فرضیة اصلی

 شاانیت سازمانی بر توسع سرمای اجتماعی تأثیر معنادار میگذارد.فرضیههای فرعی

نرضیههای نرعی به شرح زیر بیان میشوند:
 .6مشارکت بر توسع سرمای اجتماعی تأثیر معنادار

میگذارد.

 .6اططعات واقعی بر توسع سرمای اجتماعی تأثیر معنادار
 .8پاسشگویی بر توسع سرمای اجتماعی تأثیر معنادار

میگذارد.

میگذارد.

 .1پنهانکاری بر توسع سرمای اجتماعی تأثیر معنادار میگذارد.
روش تحقیق
این تحقیق بر مبنای هدف از نشوع کشاربردی و از نظشر روش ،توصشیای -همبسشتگی و مبتنشی بشر
مدلسازی معادالت ساتتاری است .جامع آماری مورد مطالعه در این پژوه

 196نار از کارکنان

شهرداریهای غرب مازندران بودند .نمون آماری شامل  681ناشر براسشاس جشدول مورگشان و بشه
روش تصادنی ساده انتشاب شد و پرسشنامهها میشان آنهشا توزیشع ششد .بشرای سشنج

ششاانیت

سازمانی و سرمای اجتماعی به ترتیشب ،پرسششنام اسشتاندارد راولینشز ( )6113ششامل  61گویشه و
پرسشنام ناهاپیت و گوشال ( )6333شامل  81گویه که با طیف لیکرت تنظی شده بودنشد ،بشهکشار
گرنته شد .گرچه ابعاد پرسششنامه بسشیار روششن و گویشا بشود ،بشرای اطمینشان بیششتر ،پرسششنام
تنظی شده بین گروه  69ناری توزیع شد و پایایی پرسشنامهها با روش آلاای کرونبشاخ بشه ترتیشب،
 1/36و  1/31بهدست آمد که نشاندهندة پایایی باالی پرسشنامههشا بشود .روایشی محتشوا و ظشاهری
پرسشنامهها نیز بهدلیل بهکارگیری مکرر محققان در تحقیقات تود ،و همچنین ،نظرهای اسشتادان و
تبرگان تأیید شد .دادههای جمعآوریشده با ضریب همبستگی پیرسون (برای بود یا نبود رابطشه و

422
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شدت آن در بین متغیرها) و مدلسازی معادالت ساتتاری ( )SEMتحلیل شد .در محاسب ضشریب
همبستگی پیرسون ،نرمانزار  SPSSو برای مدلسازی معادالت ساتتاری ،نشرمانشزار  Lisrelبشهکشار
گرنته شد .با توجه به نتایج آزمون  K-Sمبنی بر نرمالبودن دادهها ،برای تحلیل دادهها آزمشونهشای
پارامتریک بهکار گرنته شد.
برای سنج

رابط علی میان متغیرهای تحقیق ،مدلسازی معادالت ساتتاری اجرا ششد .ابتشدا

برای تعیین میزان توان مدل عاملی ازقبلتعیینشده ،با مجموعهای از دادههای مشاهدهششده تحلیشل
عاملی تأییدی انجام گرنت .بهعبارتی ،اینکه تعداد شاتصهایی که روی یک عامل بار شدهانشد ،بشا
آنچه براساس نظریه و مدل نظری انتظار میرنت ،انطباق دارد ،یا نه ،بررسی میششود .بشرای اینکشه
مدل ساتتاری یا همان نمودار مسیر تأیید شود ،ابتدا بایشد ششاتصهشای نیکشویی بشرازش (،)GFI
شاتص نیکویی برازش تنظی شده ( )AGFIو ششاتص  RMSEAبشرازش مناسشبی داششته باششند،
همچنین ،مقادیر آمارة تی و ضرایب استاندارد معنادار باششند .مقشدار قابشلقبشول ششاتص نیکشویی
برازش و شاتص نیکویی برازش بزرگتر از  31درصد است .شاتص بشد بشرازش مشدل

RMSEA

است که همان میانگین مجذور تطاهای مدل یا زیرمدل است و حداکثر مجاز آن  1/13است ،یعنی
مقادیر کمتر از  1/13قابلقبول است .البته مقادیر کمتر از  1/11تیلی توب است .مقدار قابلقبشول
شاتص  t-Valueنیز اعداد بزرگتر از  6/31است .در ایشن صشورت در سشطح  31درصشد مشیتشوان
معناداری آن را تأیید کرد .جدول  6این نتایج را برای تحقیق حاضر نشان میدهد.
جدول  .2شاخصهای برازش

شاخص نیکویی

شاخص نیکویی برازش

برازش ()GFI

تنظیمشده ()AGFI

RMSEA

مشارکت

1/38

1/31

1/13

6/13

اططعات واقعی

1/31

1/36

1/19

6/11

پاسشگویی

1/36

1/36

1/11

6/16

پنهانکاری

1/36

1/36

1/11

6/16

شاانیت سازمانی

1/31

1/33

1/91

6/18

زیرمدل

شاخص

شاخص
t-Value
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براساس جدول  ،6هم شاتصها در محدودة قابلقبول قرار دارند و مدل برازش میشود.
یافتهها
براساس نتایج آمار توصیای 11 ،نار ( 68درصد) از آزمشودنیهشا را کارمنشدان زن و  699ناشر (19
درصد) را مردان تشکیل دادهاند 66 .نار از آزمودنیها ( 61درصد) مجرد ،و  613نار ( 31درصشد)
متأهل بودند .تحصیطت  66درصد ( 61نار) کمتر از کاردانی 19 ،درصد ( 613ناشر) کارشناسشی و
 16درصد ( 39نار) کارشناسیارشد و باالتر بود 98 .نار از آنها ( 86درصد) سابق تشدمت کمتشر
از  61سال 33 ،نار ( 16درصد) بین  61-61سال و  11نار ( 61درصد) بیششتر از  61سشال سشابق
کار داشتند و  61درصد ( 68نار) در مشاغل معاونت یا مدیر 66 ،درصد ( 11نار) رئشی ،اداره81 ،
درصد ( 13نار) کارشناس مسئول و  83درصد ( 31نار) در مشاغل سطوح مشتلف کار میکردند.
به منظور بررسی ارتباط میان متغیرهشای تحقیشق ،ابتشدا آزمشون همبسشتگی اجشرا ششد .بشهدلیشل
نرمالبودن متغیرها ،ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد (جدول  .)8نتایج مبین وجود همبستگی
میان متغیرها و ابعاد آنها با یکدیگر بوده ،که در سطح اطمینان  31درصد معنادار است.
جدول  .3نتایج همبستگی بین ابعاد شفافیت سازمانی با ابعاد سرمایة اجتماعی

بعد ساختاری

بعد رابطهای

بعد شناختی

سرمایة اجتماعی

مشارکت

1/116

1/131

1/113

1/113

اططعات واقعی

1/168

1/116

1/113

1/136

پاسشگویی

1/118

1/161

1/161

1/196

پنهانکاری

-1 /193

-1/136

-1/161

-1/113

شاانیت سازمانی

1/166

1/111

1/133

1/136

برای آزمون نرضیههای تحقیق یا همان رابط علی میان متغیرها ،تحلیل مسیر انجام گرنت.
براساس شکل  ،8ضریب بتای استانداردشده برای تأثیر مشارکت بر توسشع سشرمای اجتمشاعی
برای با  1/116و سطح معناداری برابر با صار به دست آمد .بنابراین ،نرضی نرعی اول تحقیق تأیید
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شد .همچنین ،تأثیر اططعات واقعی بر توسع سرمای اجتماعی با ضریب  1/311و سطح معنشاداری
صار در سطح اطمینان  31درصد تأیید شد .بر این اساس ،نرضی نرعی دوم تحقیق تأیید میشود.
براساس نتایج ،ضریب بتای استانداردشده برای تأثیر پاسشگویی بر توسشع سشرمای اجتمشاعی
 1/913بهدست آمد که در سطح اطمینان  31درصد معنادار است .بر این مبنا ،نرضشی نرعشی سشوم
تحقیق تأیید میشود .از طرنی ،پنهانکاری با ضریب  -1/911بر توسع سرمای اجتماعی تأثیر منای
و معنادار دارد که به این ترتیب ،نرضی نرعی چهارم تحقیق تأیید میششود .یعنشی بشا کشاه
واحد پنهانکاری  1/911واحد سرمای اجتماعی انزای

یشک

مییابد.

در نهایت ،شاانیت سازمانی با ضریب  1/318بر توسع سرمای اجتماعی تأثیر مثبشت و معنشادار
میگذارد .بنابراین ،نرضی اصلی تحقیق تأیید میشود.
t=1/486
β=0/858

شاانیت سازمانی

t=1/726
β=0/467

مشارکت

اططعات واقعی

t=1/574
β=0/865
t=1/658
β=0/242

پاسشگویی

توسع سرمای اجتماعی

t=1/642
β= -0/264

پنهانکاری
شکل  .3مدل ساختاری روابط بین متغیرهای تحقیق
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بنابراین ،میتوان گات نرضیههای تحقیق مبنی بر تأثیر ابعاد شاانیت سازمانی بر توسع سرمای
اجتماعی معنادار است و ارتباط علی تأیید میشود و مقادیر تی بیانکنندة این است کشه تشأثیر همش
شاانیت سازمانی و ابعاد آن بر توسع سرمای اجتماعی معنادار است.
بحث و نتیجه
از موضوعهای مهمی که سازمانهای هزارة سوم باید به آن توجه ویژهای داشته باشند ،شوک آینشده
است که تحت تأثیر تطط و ناپایداری محیط و دامن تغییرات آن قشرار دارد .بنشابراین ،سشازمانهشا
برای بقا و مونقیت در عرص رقابتها و دگرگونیها نیازمنشد ابشداع سشاتتارهای تشازه و طراحشی
استراتژیهای جدید میباشند یکی از این راهبردها ،شاانیت سازمانی است .از طرنی ،اتکا صشرف
به ثروتهای مادی و مجهزبودن به نناوریها و امکانات متعدد ،ضامن مونقیت سازمانهشا نیسشت.
سازمان ها برای تقویت ،رشد و توسعه نیازمند شکل دیگری از سشرمایه بشه نشام سشرمای اجتمشاعی
هستند که منبعی برای دستیابی به اهداف تلقی میشود و اثربششی سرمایههای دیگر به آن بسشتگی
دارد .بنابراین ،هدف از این پژوه  ،بررسی نق

شاانیت سازمانی در توسع سرمای اجتماعی در

شهرداریهای غرب استان مازندران بود .نتایج آزمون همبستگی حشاکی از وجشود ارتبشاط مثبشت و
معنا دار شاانیت سازمانی و سرمای اجتماعی است .همچنین ،میان ابعاد شاانیت سازمانی و توسشع
سرمای اجتماعی ارتباط معنادار وجود دارد.
نتایج آزمون نرضیههای نرعی تحقیق نشان داد ،ضشریب اسشتاندارد بشرای ارتبشاط و تشأثیر بعشد
مشارکت شاانیت سازمانی بر توسع سرمای اجتماعی برابر با  1/116است .در تاسشیر ایشن نتیجشه
می توان گات با انزای

سطح مشارکت در دریانت بازتور ،عرض اططعشات تاصشیلی و سشهولت

دسترسی به اططعات توسط کارکنان و شهروندان ،میزان توسع سرمای اجتماعی انزای

مشییابشد.

مقدار ضریب استاندارد برای تأثیر بعد اططعات بر سرمای اجتماعی برابر با  1/311اسشت کشه ایشن
تأثیر مثبت و معنادار است .در تبیین این رابطه میتوان گات انزای

شاانیت عناصر بعد اططعشات

(صحتداشتن ،مرتبط بودن ،کامل بودن و موردتأییدبودن) موجب توسع سرمای اجتماعی میششود.
تأثیر مثبت و معنادار پاسشگویی بر توسشع سشرمای اجتمشاعی نششان مشیدهشد بشا انشزای

میشزان
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پاسشگویی (پوش
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اططعات تسهی شده و دربرگیرندة هم جنبشههشا و مسشائل سشازمانی) ،میشزان

توسع سرمای اجتماعی زیاد میشود .در نهایت ،پنهان کشاری بشر توسشع سشرمای اجتمشاعی تشأثیر
معکوس و معنادار دارد .بدین معنا که با کاه

میشزان پنهشانکشاری (میشزان تشطش سشازمان بشرای

مشایکردن اططعات) ،میزان توسع سرمای اجتماعی انزای

مییابد.

ضر یب استاندارد برای تأثیر شاانیت سشازمانی بشر توسشع سشرمای اجتمشاعی ،برابشر بشا 1/318
بهدست آمد که نشاندهندة تأثیر مثبت و معنادار است .در تاسشیر ایشن ارتبشاط مشیتشوان گاشت بشا
انزای

سطح شاانیت سازمانی بهمنظور آشکاربودن مبنشای تصشمی هشای حکشومتی ،سشازوکارهای

حاک بر توزیع قدرت و درآمد بهعنوان مؤثرترین ابزار مبارزه با نساد اداری بشرای اسشتقرار دولتشی
کارا و ایجاد جامعهای پایدار ،و آزادگذاشتن جریان اططعات و قابلدسشترسبشودن آن بشرای همش
کسانی که در ارتباط با تصمی ها هستند ،میزان توسع سرمای اجتماعی زیاد میشود.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیر شاانیت سازمانی با ابعاد مشارکت ،اططعشات واقعشی،
پاسشگویی و پنهانکاری با سرمای اجتماعی رابطه معنادار دارد .در نتیجه ،انزای

این ابعاد موجب

نزونی پیوندهای شبکهای ،روابط شبکهای و ارتقای همگنی گروهها ،اعتماد ،تعهشدات و انتظشارات
متقابل و هویت مشترک ،قدرت و جسارت بیشتری را به اعاای سشازمانهشا مشیبشششد .بشر ایشن
اساس ،همانطور که نتایج نشان داد میان شاانیت سازمانی و توسع سرمای اجتماعی ارتباط مثبشت
و معنادار وجود دارد ،یعنی می توان دریانت با انزای

ششاانیت سشازمانی ،میشزان توسشع سشرمای

اجتماعی بهبود مییابد .از این منظر به شهرداران و مدیران دوایر تابع شهرداریهای غشرب اسشتان
مازندران پیشنهاد میشود بی

از گذشته به تقویت و بهبود شاانیت سازمانی بوردازند.

از آنجا که سازمانهای شااف پاسشگوی اعمال ،گاتارها و تصمی های تود هسشتند ،اططعشات
را در دسترس دیگران قرار میدهند .این سازمانها زمانی قابلیت پاسشگویی دارنشد کشه جوابگشوی
مأموریت و نق هایی باشند که به ذیناعان تود وعده دادهاند و از این طریشق منشابع در دسشترس
تود را بهتر بهکار گیرند و باعث انشزای

رضشایتمندی و بهبشود عملکشرد ششوند .رقابشت نزاینشدة

کسبوکار ،ضرورت ح ،همکاری صشمیمانه و تششریک مسشاعی بشین کارکنشان را بشی ازپشی
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برجسته کرده است ،توجه به سرمای اجتماعی به عنوان نوعی تاص از سشرمایه کشه بشا متغیرهشایی
مانند اعتماد ،آگاهی ،مششارکت عمشومی ،همبسشتگی و نگرانشی دربشاره دیگشران سشروکار دارد ،در
عصری که ماشینیشدن و مدرنیتشه در راسشتای تحقشق اهشداف اقتصشادی و انباششت سشرمایههشای
اقتصادی درصدد تاعیف این مؤلاههشا اسشت ،مشیتوانشد احیاکننشدة روح اعتمشاد و همبسشتگی در
واحدهای شهرداری باشد .مسئوالن و متولیان شهرداری میتوانند با برگشزاری دورههشای آموزششی
برای مدیران برای آشنایی بااهمیت مااهی ششاانیت سشازمانی و سشرمای اجتمشاعی و بشهکشارگیری
شاتصهای این مااهی در سیست ارزیابی عملکرد مدیران و تشویق مدیرانی که ایشن ششاتصهشا
در مجموع تحت مدیریت ایشان از سطح باالتری برتوردار است ،بوردازند .همچنین ،بشا انشزای
مشارکت کارکنان برای ارتقای سطح نتایج کاری از طریق تقویت هنجارهای احسشاس مایشدبودن و
بهرهوربودن و هویت بششی به کارکنان و تحریک کارکنان سازمان برای مشارکت بیشتر در جلسات
و مراس های گوناگون بهمنظور توسع شبکههای اجتماعی سازمان ،ایجاد اعتماد باالتر بین کارکنان
از طریق برقراری ارتباطات باز و شااف ،اططعرسانی صحیح و انتشار اتبار توب و بشد سشازمان،
مطقات مستمر کارکنان با مدیران ارششد و پاسششگویی صشریح و ششااف مشدیران ارششد ،ارزیشابی
عملکرد رودررو با هم ذیناعان بهویژه پیمانکاران و مشاوران کشه باعشث ایجشاد ناشای تاشاه و
اعتمششاد بششین سششازمان و ذیناعششان تواهششد شششد ،بوردازنششد .اسششتااده از ماهششوم و ابزارهششای دولششت
الکترونیکی (مانند سایتهای تبری و شبکههشای اجتمشاعی) بشرای اطشطعرسشانی در زمینش همش
نعالیتهای شهرداریها از قبیل طرحهای عمرانی تحت اقدام ،طرحهای عمرانی که در آتیه مد نظر
است ،منشابع مشالی و چگشونگی هزینشهکشرد ایشن منشابع ،تششریح نراینشد امشور جشاری مشرتبط بشا
اربابرجوعان (مانند چگونگی اتذ پروان ساتت) ،راهاندازی برپایی نمایششگاههشایی بشرای ارائش
دستاوردها و عملکرد شهرداریها در مناسبتها ی مشتلشف بشرای عرضشه بشه عمشوم مشردم ،نیشز از
پیشنهادهای کاربردی دیگر در زمین توسع سرمای اجتماعی با بهکارگیری شاانیت سازمانی است.

بررسی نقش شفافیت سازمانی در توسعة سرمایة اجتماعی (مورد مطالعه :شهرداریهای غرب مازندران)
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