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 .1استادیار دانشکدة مدیریت ،دانشگاه افسری امام علی (ع) ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی دکتری ،دانشکدة مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت2931/21/21 :؛ تاریخ پذیرش)2931/11/23 :

چکیده
امروزه یکی از موضوعات مهمی که سازمان های دولتی با آن مواجهند ،سرمایة اجتماعی و ارتقای آن در سازمانهاست .بر همین اساا،،
هدف این پژوهش کیفی طراحی الگویی است که بتوان از طریق آن سرمایة اجتماعی سازمانهای دولتی ایران را ارتقا بخشید .متناسب با
هدف پژوهش ،رویکرد پژوهش کیفی و روش نظریة دادهبنیاد بهکار گرفته شد ،جامعة آماری پژوهش مادیران و مرریاان بخاش دولتای
ایران است که با  11تن از مدیران دولتی استان تهران با منطق اشباع نظری و روش گلولهبرفای ماااحبه شاد .ابااار گاردآوری دادههاا
مااحبه بود .بدین صورت که از طریق مااحبه و تحلیل اسناد ،و با مطالعة متون نظری تحقیق و نظریههاای موجاود در زمیناة سارمایة
اجتماعی؛ ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای آن جمعآوری شد ،سپس ،با بهکارگیری راهبرد دادهبنیاد الگوی ارتقاای سارمایة اجتمااعی شاامل
عوامل درون سازمانی نظیر عوامل فردی ،عوامل ساختاری ،عوامل مدیریتی ،عوامل ایمنی و اعتماد ،عوامال آموزشای ،عوامال انسارا و
همبستگی ،و عوامل برونسازمانی نظیر عوامل نهادی و دولتی ،عوامل اطالعاتی ،عوامل فناوری ،عوامل فرهنگی و ایدئولوژیکی ،عوامال
اجتماعی و خانوادگی ،عوامل مشارکتی شناسایی شدند.

کلیدواژگان
سرمایة اجتماعی ،سازمانهای دولتی ،شبکهها.

 نویسندة مسئول ،رایانامهmkhitmanager@gmail.com :
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مقدمه
سرمایة اجتماعی از مفاهیم نوینی است که نسبت به سرمایة فیزیکی و انسانی نقش بسیار مهمتری
در سازمانها و جوامع ایفا میکند .امروزه در جامعهشناسی و اقتصاد و بهتازگی در مدیریت و
سازمان ،مفهوم سرمایة اجتماعی بهطور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است .مفهوم سرمایة
اجتماعی به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع باارزش اشاره میکند و با
خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا میشود .بر همین اساس ،سرمایة
اجتماعی سبب ایجاد نظریههایی شده است که پایهای برای سایر مطالعات مدیریت هستند .در
پژوهش حاضر سعی شده است عوامل مؤثر بر ارتقای سرمایة اجتماعی گردآوری و در نهایت ،در
قالب الگویی جامع ترسیم شود .اهمیت سرمایة اجتماعی ،به میزانی است که از آن بهعنوان ثروت
نامرئی یک کشور یاد میکنند و از رهگذر این سرمایة حیاتی انسجام ،اعتماد متقابل و حسن
اطمینان و همبستگی در جامعه فراهم میشود و هر گونه کاهش در آن ،به کاهش مشارکتهای
سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی شهروندان منجر میشود ،همچنین ،رشد آسیبها و جرایم
اجتماعی ،بیاعتمادی ،یأس و ناامیدی و احساس محرومیت نسبی و بسیاری از ناهنجاریها نتیجة
تقلیل سرمایة اجتماعی است (صالحی امیری و امیرانتخابی ،0931 ،ص.)39
بنابراین ،هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی راهکارهای ارتقای سرمایة اجتماعی در
سازمانهای دولتی ایران است ،بنابراین ،با توجه به موارد یادشده ،پژوهش حاضر در پی پاسخ به
پرسشهای اساسی زیر است:
ابعاد و مؤلفههای اصلی سرمایة اجتماعی در سازمانهای دولتی ایران کدامند؟ و چگونه میتوان
آن را ارتقا داد؟
مبانی نظری پژوهش
اصطالح سرمایة اجتماعی قبل از سال  ،0303توسط هانیفان 0از دانشگاه ویرجینیای غربیی مطیرح
1. Hanifan
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شد .اما نخستینبار در اثر کالسیک جین جاکوب 0بهکار گرفته شد ،کیه در آن او توضیید داده بیود
شبکه های اجتماعی فشرده در محدوده هیای حومیة قیدیمی مخیتلط شیهری ،صیورتی از سیرمایة
اجتماعی را تشکیل میدهند و در ارتباط با حفظ نظافت و تمیزی محله ،پاکسیازی جیرم جناییت
خیابانی و تصمیمهای دیگر در حیطة بهبود کیفیت زندگی ،در مقایسه بیا عوامیل نهادهیای رسیمی
مانند نیروی حفاظتی پلیس ،نیروهای انتظامی ،مسئولیت بیشتری از خود نشان مییدهنید (الیوانی و
شیروانی ،0939 ،ص )30مفهوم سرمایة اجتمیاعی ابعیاد مختلی

و متنیوعی دارد کیه از آن مییان،

میتوان بیه سیرمایة اجتمیاعی سیالمت ( ،)Kawachi, 2008; Moor et al., 2017سیرمایة اجتمیاعی
آمیوزش ( ،)Kagle & Galosy, 2017سیرمایة اجتمیاعی و کیارآفرینی (

Williams & Thompson,

 ،)2017سرمایة اجتماعی توسعة اقتصادی ( ،)Baende Bofota, 2017سرمایة اجتماعی و تیابآوری
محلی ( ،)Aldrich & Mayer, 2015سرمایة اجتماعی و فقر ( ،)Hong et al., 2017سرمایة اجتمیاعی
و سرمایة فرهنگی  ...اشاره کرد .یکی از حوزههای سیرمایة اجتمیاعی ،توجیه بیه عناصیر میذهبی
عقیدتی(  )Candland, 2000; Kassa, 2012; Maselko et al., 2011; Smidt, 2003در جامعه است.
مرور سرمایة اجتماعی بهسرعت برای خواننده آشکار میکند که پژوهشگران مختل
تعری

در زمینة

سرمایة اجتماعی اتفاق نظر ندارند .آنچه بر ابهامات فراوان پیرامون نظریة سرمایة اجتماعی

میافزاید ،تعری های متعدد در حوزههای گوناگون توسط افراد مختل

است ،همانطور که در

بررسی متون نظری موضوع با انبوهی از تعری ها مواجهیم که در حوزههای متفاوتی ارائه شدهاند،
اما مهمترین تعری های مفهوم ،از آن دو جامعهشناس برجسته یعنی بوردیو و کلمن و پیروان او
رابرت پوتنام و فرانسیس فوکویاما است (مقیمی و همکاران ،0931 ،ص .)93هر یک از این
تعری ها به جنبهای از سرمایة اجتماعی اشاره میکند که در جدول  0مجموعهای از تعری های
بانک جهانی از سرمایة اجتماعی بیان شده است.

1. Jane Jacobs
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جدول  .1مجموعهای از تعریفهای بانک جهانی از سرمایة اجتماعی

محقق/محققان
بوردیو
پاتنام

تعریف
مجموعة منابع بالقوه یا بالفعلی است که با عضویت در شبکة پایایی از روابط کموبیش نهادینهشده

0

از آشنایی یا شناخت متقابل ،بهدست میآید.
اجزای اصلی سازمان اجتماعی ،مانند اعتماد ،هنجارها شبکههایی که میتوانند کارایی اجتماعی را

3

با تسهیل کنشهای هماهنگ بهبود دهند.

گروتارت و
ون باستالر

9

ببینگتون
فافچمپس
روبینسون و
3

سیلس

نهادها ،روابط ،نگرشها ،ارزش هایی که تعامالت بین اشخاص را مدیریت کرده به توسعة
اجتماعی اقتصادی کمک میکند.
روابطی که اشخاص در آن سرمایهگذاری میکنند و جریانی از منافع را به وجود

میآورند.

شبکهای از پدیدة اجتماعی مرتبط؛ (بهویژه نقشی که روابط بینفردی ،عضویت کلوپ و شبکههای
اجتماعی ،در تبادل اجتماعی کارآمد بازی میکند).
احساس همدردی ،نگرانی ،همدلی ،احترام ،حس اجبار و اعتماد یک شخص یا گروهی به شخص
یا گروهی دیگر.
سرمایة اجتماعی ،دانش ،ادراک ،هنجارها ،قوانین انتظارات مشترک دربارة الگوهای تعامالت است

اوستروم

که گروهی از افراد در برخورد با مسئلههای غامض اجتماعی ،موقعیتهای عمل جمعی با خود به
سازمان میآورند؛ افراد باید روشهای تقویت انتظارات و اعتماد متقابل را برای غلبه بر
وسوسههای کوتاهمدت ناخوشایند کش

کنند.

منبع :اکبری0933 ،

پیشینة پژوهش
مطالعات در حوزة سرمایة اجتماعی در ابعاد و زوایای مختل

انجام گرفته است که میتوان
1. Bourdieu
2. Putnam
3. Grootaert & Van Bastelaer
4. Bebbington
5. Fafchamps
6. Robinson & Siles
7. Ostrom
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فهرست طوالنی از آن را برشمرد .از مطالعات انجامگرفته میتوان به مقالة هادی اعظمی و
همکاران (  )093اشاره کرد که به تحلیل نقش سرمایة اجتماعی در حکمرانی مطلوب پرداختهاند.
یافتههای پژوهش آنان نشان میدهد وجود سرمایة اجتماعی بین شهروندان میتواند باعث پیدایش
انجمنهای مدنی و مردمنهاد در سطد شهر شود و مردم میتوانند با فعالیت در آنها ،خواستهها و
نیازهای خود را با یکدیگر در میان بگذارند و با تعامل با یکدیگر آنها را برطرف کنند .از طرفی،
این انجمنها میتوانند وسیلهای برای نقد عملکرد مسئوالن اجرایی دولتی ،همچنین ،برای پیگیری
مطالبات و خواستههایشان از نهادها و سازمانهای اجرایی دولت باشد .در نهایت ،اینکه
شهرداریها و شورای شهر در امور مدیریتی شهر درگیرند ،میتوانند از این گروههای مردمی و
نهادهای خودجوش حمایت کنند و از توان آنها در امور اجرایی شهر بهره ببرند .از طرفی ،مردم
از یک حامی سیاسی محلی در فعالیتهای شهری برخوردارند که این حامی محلی همان حکومت
محلی (شهرداری و شورای شهر) است .بنابراین ،رسیدن به حکمرانی مطلوب شهری آرمانگرایانه
نیست و آن را میتوان براساس سرمایة اجتماعی بهوجود آورد .در این الگوی حکمرانی ،شهری
شهرنشینی ارتباطی بهجای شهرنشینی ابزاری با چسب نگهدارندة سرمایة اجتماعی وجود دارد .به
این ترتیب ،هر چه حکومت شهری واجد بنیانهای دموکراتیک و مبتنی بر ارزشهای برخاسته از
اجتماعات محلی باشد ،به همان میزان دارای عرصههای عمومی فراختر و بارزتر در حوزة فضاهای
شهری خواهد بود.
ملکان و ملکان ( )0931در تحقیقی رابطة بین سرمایة اجتماعی و میدیریت شیهری را بررسیی
کرده اند ،و نشان دادند سرمایة اجتماعی به طور عمده ،مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است و
شناسایی آن به عنوان یک نوع سرمایه چه در سطد مدیریت کالن توسعة کشورها و چیه در سیطد
مدیریت شهرها و سازمانها ،میتواند شناخت جدیدی را از نظامهای اقتصادی – اجتمیاعی ایجیاد
کند و مدیران را در هدایت بهتر کالنشهرها یاری کند .از سرمایة اجتماعی تعریی هیای مختلفیی
بیان شده است .یکی از تعری های مطرح این است کیه سیرمایة اجتمیاعی مجموعیة هنجارهیای
موجود در نظام های اجتماعی است که موجب ارتقای سطد همکیاری اعضیای آن جامعیه شیده و
موجب پایینآمدن سطد هزینههای تبادالت ارتباطات میشود.
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یوکو نیشیده ( )3113در پایان نامة دکتری خود در دانشگاه اوزاکا با عنوان سیرمایة اجتمیاعی و
جامعة مدنی در ژاپن نقش سرمایة اجتماعی در بهبود شرایط فاجعه را بررسی کرده و زلزلیة کوبیه
در سال  033را از این نگاه تبیین میکند .سال  033در ژاپین بیهعنیوان سیال داوطلبیی شیناخته
می شود؛ به این دلیل که در حادثة زلزلة کوبه در این کشور  0/9میلیون نفر ژاپنی ،داوطلب کمیک
به هموطنان خود شدند .این موضوع خود عاملی برای توسعة جامعة میدنی در کشیور ژاپین شید.
کشور ژاپن ،فجایع طبیعی زیادی در یک دهة اخیر ،مانند سیل ،طوفانهای استوایی و زلزله تجربیه
کرده است .بینشها و رویکردها در مواجهه با بحران به مدد امدادهای غیرانتفاعی داوطلبانیه دچیار
تحوالت فراوانی شده است .این پژوهشگر در پایاننامة خود ارتباطات بین افیراد و پشیتیبانیهیای
متقابل و بهعبارت دیگر ،ارزش سرمایة اجتماعی را از مهیمتیرین درسهیای آمیوختنی در فراینید
بازسازی زلزلة کوبه میداند .مطالعات او نشان میدهد فجیایع طبیعیی و وقیایع بیزرگ اجتمیاعی،
سرمایههای اجتماعی مانند اعتماد و شبکههای اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهند .در عین حیال،
سرمایة اجتماعی که در تالشهای اجتماعی ادغام و ترکیب شده باشد ،روند مواجهیه بیا فجیایع را
تحتالشعاع خود قرار میدهد.
صالحی امیری و امیرانتخابی ( )0933نیز پژوهشی با عنوان شناسایی راهکارهای ارتقای سرمایة
اجتماعی با توجه به سند چشمانداز بیستساله نظام/بعد ملی انجام دادند که در نتیجه آن شناسیایی
راهکارهای دینی ،برنامه ریزی فرهنگی ،افزایش کارآمیدی دولیت ،کیاهش فسیاد ،رفیع تعارضیات
ساختاری ،مشارکتجویی ،نظام آموزشی ،نهاد خانواده ،گسترش نهادهای مدنی ،توجه بیه آمیوزش
کارکنان و  ...به منظور ارتقای سرمایة اجتماعی پیشنهاد شد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع نظری و کاربردی و از نظر رویکرد ،کیفی است و از اسیتراتژی
نظریه دادهبنیاد بهره گرفته اسیت .روشهیای گیردآوری دادههیا و اطالعیات در پیژوهش حاضیر
کتابخانهای و میدانی بوده است .در بررسی اسنادی ،متنهای مکتیوب و شیفاهی شیامل کتیابهیا،
مقالهها ،مجلهها و سخنرانیها ،مصاحبهها پیرامون موضوع سیرمایة اجتمیاعی بررسیی و سیعی بیر

ترسیم الگوی ارتقای سرمایة اجتماعی در سازمانهای دولتی ایران :پژوهشی کیفی مبتنی بر نظریة دادهبنیاد

توصی

621

کیفی محتوای مفاهیم متون یادشده شده است .پس از استخراج دادههای نظیری ،از متیون

نظری تحقیق ،مقاالت کتب مربوطه ،دادههای میورد نییاز تکمیلیی بیا بیهکیارگیری ابیزار مصیاحبه
جمعآوری شد .مصاحبهشوندگان  3نفر از خبرگان در حیوزههیای سیرمایة اجتمیاعی ،میدیران و
مجریان دولتی حاضر بوده است که حجم آن بر مبنای منطق اشیباع نظیری تعییین شید .اسیتراتژی
پژوهشی نظریة دادهبنیاد است .خردمایة استفاده از این راهبرد در این مرحله از پژوهش ،به کاربری
آن باز می گردد؛ راهبرد پژوهشی نظریة دادهبنیاد ،روشی نظاممند و کیفی برای خلق نظریهای اسیت
که در سطحی گسترده ،به تبیین فرایند ،کنش یا کنش متقابل موضوعی با هویت مشخص میپردازد
(2002

 .)Creswell,از آنجا که طراحی مدل ارتقای سرمایة اجتماعی در سازمانهیای دولتیی اییران

مطلوب این پژوهش بود ،بنابراین ،راهبرد نظریة دادهبنیاد انتخاب شد تا با ایین مطلیوب سیازگاری
داشته باشد .بر همین اساس ،طیرح ظاهرشیونده 0گالسیر ( )0333کیه یکیی از طیرحهیای نظرییة
دادهبنیاد است ،بهکار گرفته شد (داناییفرد و امامی .)0933 ،گالسیر ( )0333در نقیدی آشیکار بیر
طرح نظاممند ،تأکید مضاع

بر قواعد و رویهها و نیز بهکیارگیری چیارچوبی مشیخص و از قبیل

تعیینشده را از جمله نقاط ضع

آن برمیشمرد .وی بر این اندیشه است که نظرییه بایید خیود از

دل دادهها بجوشد و ظهور یابد ،نه اینکه پژوهشگر از قبل رابطة میان مقولهها را در قالب کدگذاری
محوری در نظر گرفته باشد ،آنگاه در پی مقولههایی بگردد که بیا ایین الگیو (پیارادایم کدگیذاری)
سازگار باشند .از این رو ،در طرح ظهوریابنده نمودار اولیهای که نشاندهندة روابط مییان مقولیههیا
باشد ،ترسیم نمیشود ( .)Glaser,1992طبق نظر گالسر کدگذاری محوری در این پژوهش براساس
آنچه در مدل نظاممند نظریة داده بنییاد آمیده اسیت ،انجیام نگرفتیه و الگیوی ایجادشیده سیاخته و
پرداختة ذهن پژوهشگر از مؤلفهها و ابعاد استخراج شده است .جامعة آماری پیژوهش ،میدیران و
مجریان سازمانهای دولتی ایران است .روش گردآوری اطالعیات میورد نییاز پیژوهش در مرحلیة
تدوین مبانی نظری ،مطالعات کتابخانهای ،شامل جست وجو در اینترنیت ،مطالعیة مقیاالت ،کتیب،
1. The Emergent Approach
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پایاننامهها ،نشریات و مجالت و سایر پایگاه های علمی معتبر است .در مرحلیة نخسیت دادههیای
کیفی از خالل مصاحبههای عمیق با مشارکتکنندگان پژوهش گردآوری شد .به این صورت که بیا
 3نفر از سیاستگذاران و مدیران دولتی ایران در ارتباط با موضوع پیژوهش مصیاحبههیایی رو در
رو ،عمیق و با طرح پرسشهای باز بین  91تا  31دقیقه انجام گرفت .نمونهگیری به صورت نظری
و به روش هدفمند انجام گرفت .نمونهگیری نظری ،نوعی نمونهگیری هدفمند است که پژوهشیگر
را در خلق یا کش

نظریه یا مفاهیمی که ارتباط نظری آنها با نظرییة در حیال تکیوین بیه اثبیات

رسیده است ،یاری میکند .سپس ،از طریق تحلیل اسناد ،با مطالعه و بررسیی نظرییات موجیود در
زمینة سرمایة اجتمیاعی ،مؤلفیههیا و شیاخص هیای آن جمیعآوری و بیا راهبیرد نظرییة دادهبنییاد
راهکارهای ارتقای سرمایة اجتماعی شناسایی شد.
یافتهها
همزمان با گردآوری دادهها کدگذاری آنها نیز انجام گرفت .با کدگذاری باز ،مضمونهای بسییاری
حاصل شد که طی فرایند رفتوبرگشتی تحلیل دادههیا ،مجموعیة ایین دادههیای کیفیی اولییه بیه
مقولههای کمتری تقلیل یافت .به طوری که از دل دادههای خام اولیه ،مقولههای مقدماتی در ارتباط
با پدیدة مورد بررسی -از طریق مقایسة موارد ،رویدادها و دیگر حیاالت پدییدههیا ،بیرای کسیب
شباهتها و تفاوتها -استخراج میشوند ( .)Strauss & Corbin, 1998راهنمای نمونهگیری نظری،
پرسشها و مقایسههایی هستند که در خالل تحلیل مفاد مقولههیا بیا متیون نظیری پیژوهش بیروز
مییابند و موجب کش

مقولههیای مناسیب ،خصوصییات و ابعیاد آنهیا مییشیوند (

& Strauss

 .)Corbin, 1998نمونهگیری نظری تا رسیدن مقولهها به اشباع نظیری ادامیه یافیت؛ اشیباع نظیری

0

مرحلهای است که در آن دادههای جدیدی در ارتباط با مقوله پدید نمیآیند ،مقوله گسیترة مناسیبی
مییابد و روابط بین مقولهها برقرار و تأیید مییشیوند (.)Glaser & Strauss, 1967; Glaser, 1978
براساس تحلیل دادههای کیفی ،و تکمیل مرحلة کدگذاری باز خط ارتباطی میان مقولههای پژوهش
1. Theoretical saturation
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مشخص شد .نمونهای از دادههای کیفی بهدست آمده از فرایند مزبور در قالب جدول  3بییان شیده
است.
ادامة جدول  .2کدگذاری باز و دادههای کیفی

بعد

مقوله

کدگذاری
ثانویه (مفهوم)
وضعیت تأهل
جنسیت
نسل و تغییرات
نسلی

عوامل فردی
( & Brehm
)Rahn, 1997
عوامل
درونسازمانی

سن

زبان و قومیت

( ;Bourdieu, 1985
& Cohen, Prusak,
)Prusak, 2001

تحصیالت

عوامل
ساختاری
( & Nahapiet
Ghoshal,
)1998

بهبود عملکرد و
اثربخشی

کدگذاری اولیه(گزاره)

منبع/مأخذ

کاهش میزان ازدواج ،افزایش نرخ طالق و کاهش
تعداد فرزندان ،در کاهش میزان مشارکت
اجتماعی نقش داشته است.
مصاحبة شمارة 03؛
جنسیت از متغیرهای تأثیرگذار بر سرمایة
()Offe & Fuchs, 2002
اجتماعی است.
مصاحبة شمارة 0؛
نسل و تغییرات نسلی یکی از عوامل مؤثر بر
()Offe & Fuchs, 2002
شکلگیری سرمایة اجتماعی است.
از آنجا که سن براساس درآمد و زمان فراغت در
مصاحبة شمارة 3؛
مقاطع مختل متفاوت است ،بنابراین ،مشارکت
اجتماعی فرد نیز در مراحل مختل سنی متفاوت ()Offe & Fuchs, 2002
است.
ناهمگونی زبانی و قومی را از عوامل تأثیرگذار
بر سرمایة اجتماعی میداند ،همگونی قوی و
مصاحبة شمارة 9؛
بیشتر باعث ایجاد سطد باالتری از سرمایة
اجتماعی میشود؛ زبان مشترک ،ابزاری است که (Glaeser, 2001؛ فیضی و
رونقی)0931 ،
از آن طریق افراد با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند
و اطالعات را تبادل میکنند .زبان مشترک قابلیت
ترکیب اطالعات را افزایش میدهد.
زمانی که سرمایة اجتماعی باالست ،میزانهای
مصاحبة شمارة 03؛
ترک تحصیل از مدرسه پایین هستند ،یعنی
(کلمن)09 ،
سرمایة اجتماعی باالتر باعث ادامه تحصیل باالتر
میشود.
توجه به سرمایة اجتماعی میتواند موجب
پایینآمدن جدی سطد هزینههای اداره جامعه و
مصاحبة شمارة ؛
نیز هزینههای عملیاتی سازمانی شود که در
نهایت این امر به بهبود عملکرد سازمان منجر (Cohen et al., 2001؛ احمدی
میشود؛ سرمایه اجتماعى همکارى ،تعهد ،تسهیم و محمدی0933 ،؛ بیکر،
)0933
اطالعات و اعتماد را ایجاد میکند .همچنین،
مشارکت حقیقى را در سازمان ارتقا میبخشد که
به موفقیت و اثربخشى کارکنان منجر میشود.
مصاحبة شمارة 39؛
()Putnam, 1995
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ادامة جدول  .2کدگذاری باز و دادههای کیفی

بعد

مقوله

کدگذاری
ثانویه (مفهوم)
کسب منابع و
حفظ منافع

کاهش کنترل و
نظارت سازمانی

بهبود مستمر و
مزیت سازمانی
پایدار

ایجاد تیمهای
منعط کاری

مشتری مداری

کدگذاری اولیه(گزاره)

منبع/مأخذ

فرد در اصل برای بهدستآوردن منابع و حراست
از منابعی که کسب کرده است ،با افراد دیگر
مصاحبة شمارة ؛
ارتباط برقرار میکند؛ سرمایة اجتماعی ابزاری
()Lin, 2001
است برای تحکیم منابع و دفاع در برابر
ازدستدادن احتمالی منابع.
سرمایة اجتماعى مناسب قادر است تا هزینههاى
تبادالت و تعامالت مرتبط با اجتماع و
مصاحبة شمارة ؛
سازمانهایى نظیر قراردادها ،کنترل ،نظارت و
(حسینی)0933 ،
مقررات بوروکراتیک را در حد قابل توجهى
کاهش دهد.
بهبود مستمر تنها هنگامی مفهوم پیدا میکند که
افراد اطالعات الزم را دراختیار داشته باشند و
مورد اعتماد قرار گیرند تا بتوانند از مهارتها و
مصاحبة شمارة 09؛
تواناییهایشان استفاده کنند؛ سرمایة اجتماعی
(Nahapiet & Ghoshal, 1998؛
یکی از قابلیتها و داراییهای مهم سازمانی
نیازی و نصرآبادی)0933 ،
است که میتواند به سازمانها در خلق و تسهیم
دانش کمک بسیار کند و برای آنها در مقایسه
با سازمانهای دیگر «مزیت سازمانی پایدار»
ایجاد کند.
مصاحبة شمارة 03؛
ایجاد سازمان کاری و تیمهای منعط  ،از مزایای
( Cohen et al., 2001; Leana
وجودی سرمایة اجتماعی سازمانی است.
)& Van Buren, 1999
از جمله دستاوردهایی که سازمانهای توانمند در
مصاحبة شمارة 39؛
اثر بهکارگیری و تقویت سرمایة اجتماعی
میتوانند به دست آورند ،تأمین رضایت مشتری (نیازی و نصرآبادی)0933 ،
و افزایش آن است.

در این پژوهش ،برای نیل به هدف غایی و نیز پاسخ پرسشهای پژوهش ،پس از اجرای تحلیل
محتوای دادههای کیفی ،مدل کیفی استخراج شد.
با بررسی متون نظریه های سرمایة اجتماعی 31 ،مفهوم شناسایی و در طبقیات مختلی  ،شیامل
 03مقوله طبقهبندی و مقولهها نیز در دو بعد به شرح زیر طبقهبندی شدند:
ال ) بعد عوامل درون سازمانی (شامل  3مقوله) :عوامل فردی ( 3مفهوم) ،عوامل سیاختاری (3

ترسیم الگوی ارتقای سرمایة اجتماعی در سازمانهای دولتی ایران :پژوهشی کیفی مبتنی بر نظریة دادهبنیاد

623

مفهوم) ،عوامل مدیریتی ( 3مفهوم) ،عوامل ایمنی و اعتماد ( 3مفهوم) ،عوامیل آموزشیی (
مفهوم) ،عوامل انسجام و همبستگی ( مفهوم)؛
ب) بعد عوامل برونسازمانی (شیامل  3مقولیه) :عوامیل نهیادی و دولتیی ( 3مفهیوم) ،عوامیل
اطالعاتی ( مفهوم) ،عوامل فناوری ( مفهوم) ،عوامل فرهنگی و ایدئولوژیکی ( مفهوم)،
عوامل اجتماعی و خانوادگی ( مفهوم) ،عوامل مشارکتی ( مفهوم).

شکل  . 1مدل تبیینکنندة ارتقای سرمایة اجتماعی در سازمانهای دولتی ایران
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گزارههای حکمی (قضایای) پژوهش
بر پایه مؤلفههای استخراجشده در مراحل قبل قضایای زیر به دست میآیند:
قضیة  :1مدیریت فرهنگ سازمانی بهطور عمده باتوجه به نقش رهبری و سمبلهیای فرهنگیی
میتواند موجب تقویت مؤلفههای فرهنگی ،نظییر احسیاس هوییت گروهیی و سیازمانی مشیترک،
احساس تعلق به آینده ای مشترک ،مشارکت ،اعتمادهای بین فردی و گروهی و موارد مشیابه شیود؛
سازمان هایی که دارای سطوح باالتر سرمایة اجتماعی هستند ،مییتواننید نسیبت بیه رقبایشیان کیه
سرمایة اجتماعی کمتری دارند ،موفقتر باشند.
قضیة  :2وجود عوامل ایمنی و امنیت بهخودی خود باعث تسهیل همکاری در گروه و جامعیه،
جلوگیری از تبعیض و نابرابری و کاهش هزینهها و افزایش درآمد خانوادهها میشود.
قضیة  :3عوامل فردی نظیر سن ،جنسیت و تحصیالت بر میزان مشارکت اجتماعی افیراد تیأثیر
مثبت دارند.
قضیة  :4سرمایة اجتماعی با فراهم کردن فضای اعتماد ،همکاری بیین گیروه هیای اجتمیاعی را
امکان پذیر کرده و همین همکاری گروهها و اعتماد بین آنها باعث میشیود منیافع مشیترکی نظییر
امنیت اجتماعی فراهم میشود و هزینههای نظارت نهادهای رسمی نیز کاهش یابد.
قضیة  :5نظام آموزشی به عنوان یکی از اصلیترین منابع جامعهپیذیری فیرد اسیت .مؤسسیات
آموزشی سرمایة انسانی را صرفاً انتقال نمی دهنید ،بلکیه سیرمایة اجتمیاعی را بیه شیکل قواعید و
هنجارهای اجتماعی از قبیل تعاون نیز منتقل میکنند.
قضیة  :6عوامل انسیجام و همبسیتگی مییتواننید باعیث اعتمیاد متقابیل و حسین اطمینیان و
همبستگی در جامعه فراهم شوند و هر گونیه کیاهش در آن ،بیه کیاهش مشیارکت هیای سیاسیی،
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی شهروندان میشود و همچنین ،رشد آسییبهیا و جیرایم اجتمیاعی،
بی اعتمادی ،یأس و ناامیدی و احساس محرومیت نسبی و بسییاری از ناهنجیاریهیا نتیجیه تقلییل
سرمایة اجتماعی است.
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قضیة  :7ویژگیهای دولتها نظیر عملکرد نهادی و کارآمدی ،میزان قابل اعتمیادبودن مقامیات
دولتی و ...بیشتر از سیاستهای مستقیم آنها در تولید یا زوال سرمایة اجتماعی تأثیرگذار است.
قضیة  :3عوامل اطالعاتی ،بهعنوان سرمایهای عظیم در تحوالت اجتماعی ،نقیشآفیرین بیوده و
روزبهروز ابعاد گستردهای را چه در سطد و چه در عمق مییابند.
قضیة  :9عوامل فناوری مانند اینترنت و شبکههای اجتماعی مبتنی بر فناوری اطالعیات نییز از
دیگر عوامل تأثیرگذارتأثیر بر سرمایة اجتماعی محسوب میشوند.
قضیة  :11عوامل فرهنگی مانند هنجارها و باورهای محکم موجب ایجاد شبکة اجتماعی قیوی
میشود که در برگیرندة آداب و رسوم و قوانین خاصی است و این هنجارها جایگزین کنتیرل هیای
رسمی میشوند.
قضیة  :11عوامل اجتماعی مانند مشارکت های مدنی و اجتماعی موجب سالمت جامعه و افراد
و در نهایت ،باعث ارتقای سرمایة اجتماعی میشود.
قضیة  :12عامل مشارکتی این مفهیوم را مییرسیاند کیه افیراد بیرای زنیدگی آرمیان دارنید و
نشاندهندة سالمت و بهزیستی افراد است و در نهایت ،به ارتقیای سیرمایة اجتمیاعی مییانجامید،
همچنین ،روابط اجتماعی ،خویشاوندی و تنوع در دوستیها و همکاریها نیز بیه ارتقیای سیرمایة
اجتماعی کمک میکند.
بحث و نتیجهگیری
ارتقای سرمایة اجتماعی امری زمان بر و بلندمدت است و ارتقیای آن در کوتیاه میدت نیاممکن ییا
دست کم دشوار است .سیاست های مداخله در سرمایة اجتماعی باید براساس این ویژگی ،پاییداری
دارند .به این معنا که لوازم و شرایط اجرای آنها در بازة زمانی وسیعی مد نظر قرار گیرد .ایین امیر
به ویژه هنگامی که با سرمایة اجتماعی نه به عنوان ابزار بلکه هدفی ماهیتاً مثبت و سودمند نگریسته
میشود ،از اهمیت زیادی برخوردار است.
با بررسی نظریههای مختل

سرمایة اجتماعی 31 ،مفهوم شناسایی و در طبقات مختل  ،شیامل

 03مقوله طبقهبندی و مقولهها نیز در دو بعد به شرح زیر طبقهبندی شدند.
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ال ) بعد عوامل درونسازمانی (شامل  3مقوله) :عوامل فردی ( 3مفهوم) ،عوامل سیاختاری (3
مفهوم) ،عوامل مدیریتی ( 3مفهوم) ،عوامل ایمنی و اعتماد ( 3مفهوم) ،عوامیل آموزشیی (
مفهوم) ،عوامل انسجام و همبستگی ( مفهوم)؛
ب) بعد عوامل برونسازمانی (شیامل  3مقولیه) :عوامیل نهیادی و دولتیی ( 3مفهیوم) ،عوامیل
اطالعاتی ( مفهوم) ،عوامل فناوری ( مفهوم) ،عوامل فرهنگی و ایدئولوژیکی ( مفهوم)،
عوامل اجتماعی و خانوادگی ( مفهوم) ،عوامل مشارکتی ( مفهوم).
سرمایة اجتماعی ،مفهومی جمعی است که اصل و اساس آن بر رفتار ،طرز تلقیها و
استعدادهای فردی قرار دارد .یافتههای تحقیق نشان میدهد عواملی نظیر جنسیت ،نسل و تغییرات
نسلی ،سن ،زبان و قومیت ،وضعیت تأهل ،تحصیالت بهعنوان عوامل فردی بر ارتقای سرمایة
اجتماعی تأثیرگذارند ،این نتایج با نتیجة تحقیقات کلمن (  ،)09افی و فوکس ( ،)3113گالسر
( ،)3110فیضی و رونقی ( ،)0931و پاتنام (  )033همراستا است.
سازمانهایی که سطوح باالتر سرمایة اجتماعی دارند ،میتوانند نسیبت بیه رقبایشیان کیه دارای
سرمایة اجتماعی کمتری هستند ،موفقتر باشیند ( .)Nahapiet & Ghoshal, 1998عوامیل سیاختاری
نظیر بهبود عملکرد و اثربخشی ،کسب منابع و حفظ منافع ،کاهش کنترل و نظارت سازمانی ،بهبیود
مستمر و مزیت سازمانی پایدار ،ایجاد تیمهای کاری منعط

و مشتریمداری کیه نتیجیة پیژوهش

حاضر است ،بر ارتقای سرمایة اجتماعی تأثیرگذارند این نتایج با تحقیقات بیکر( ،)0933احمدی و
محمدی ( ،)0933کیوهن و پروسیاک ( ،)3110نییازی و نصیرآبادی ( ،)0933ناهاپییت و گوشیال
( ،)0333لینان و ون بورن ( ،)0333لین ( )3110و فوکویاما ( )0333همراستا است.
مدیریت فرهنگ سازمانی بهطور عمده با توجه به نقش رهبری و سمبلهای فرهنگی مییتوانید
موجب تقویت مؤلفه های فرهنگی ،نظیر احساس هویت گروهی و سازمانی مشترک ،احساس تعلق
به آیندهای مشترک ،مشارکت ،اعتمادهای بینفردی و گروهیی ،و میوارد مشیابه شیود .یافتیههیای
تحقیق نشان میدهد مفاهیمی مانند گردش مشاغل ،یگانگی و وحدت با جامعه ،پایبندی به اخالق،
احساس مسئولیت اجتماعی ،افزایش رضایت شغلی کارکنان و تالش برای ایجاد اعتماد در سازمان
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بهعنوان عوامل مدیریتی بر ارتقای سرمایة اجتمیاعی تأثیرگیذار هسیتند ،ایین نتیایج مطیابق نتیایج
تحقیقات بیکر( ،)0933حقشناس و همکاران ( ،)0933الوانی ( )09 3است.
ارزشهای واحد میتواند به انسجام اجتماعی کمک کرده و در نتیجه ،نظم اجتماعی را که
زیربنای امنیت اجتماعی است ،فراهم کند ،ضمن آنکه امنیت در همة زمینهها بدون مشارکت و
همیاری مردم و اقشار مختل

جامعه امکانپذیر نمیباشد .بنابراین ،فقدان و یا کاهش سرمایة

اجتماعی به بروز معضالت ،بحرانها و تعارضات متعدد اجتماعی منجر میشود (ساروخانی و
هاشمنژاد .)0931 ،یافتههای تحقیق نشان میدهد مفاهیمی مانند طبقة اجتماعی ،امنیت اجتماعی،
درآمد خانواده ،تبعیض و نابرابری ،اعتماد و نابرابری درآمد و توزیع ناعادالنة پاداش بهعنوان
عوامل ایمنی و اعتماد بر ارتقای سرمایة اجتماعی تأثیرگذارند ،این نتایج با تحقیقات دموری و
همکاران ( ،)0933اوسالنر و دکر ( ،)3110بوردیو ( ،)0333برم و ران (  ،)033افی و
فوکس( ،)3113ساروخانی و هاشمنژاد ( ،)0931پیران و همکاران (  )093همخوانی دارد.
نظام آموزشی بهعنوان یکی از اصلیترین منابع جامعهپیذیری فیرد اسیت .مؤسسیات آموزشیی
سرمایة انسانی را صرفاً انتقال نمیدهند ،بلکه سرمایة اجتمیاعی را بیه شیکل قواعید و هنجارهیای
اجتماعی از قبیل تعاون نیز منتقل میکنند .این نکته نه فقط در مقاطع مختل

آمیوزش و پیرورش،

بلکه دربارة آموزش عالی نیز مصداق دارد (صالحی امیری و امیرانتخابی.)0931 ،
یافتههای تحقیق نشان داد مفاهیمی همچون یادگیری سازمانی ،توانمندسازی کارکنان ،ارتقای
مهارت کارکنان ،تاکید مداوم بر آموزش بهعنوان عوامل آموزشی بر ارتقای سرمایة اجتماعی
تأثیرگذارند ،این نتایج با تحقیقات گلسر ( ،)3110نیازی و نصرآبادی ( ،)0933گوموس ( ،)311
بنتیس( ،)3110میرکزاده و بهرامی ( ،)0933و حقشناس و همکاران ( )0933همخوانی دارد .از
نظر پاتنام ،انسجام و همبستگی میان انسانها و اعتماد در تحقق سرمایة اجتماعی بهطور متقابل
یکدیگر را تقویت میکنند

(1995

 .)Putnam,یافتههای تحقیق نشان میدهد مفاهیمی مانند

وابستگی ،انسجام و تعهد ،همبستگی ،هماهنگی و همکاری بعنوان عوامل مشارکتی بر ارتقای
سرمایة اجتماعی تأثیرگذارند ،این نتایج با تحقیقات لینا و ون بورن ( ،)0333کوهن و پروساک
( ،)3110نیک پور و همکاران (  ،)093و پاتنام (  )033همراستا است .به نظر کلمن ،عوامل نهادی
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از عوامل ساخت سرمایة اجتماعی است ،نهاد به معنای قانون ،رسم ،عرف ،عادت یا سازمانی است
که در زندگی سیاسی و اجتماعی مردم مؤثرند و نظام هدفداری را برای رفع نیازهای یک اجتماع
سازمانیافته ،ایجاد میکند .مثال بارز آن ،دولت است که به واسطه وضع قوانین و ایجاد نظام هدف
دار موجب تشکیل سرمایة اجتماعی میشود؛ نهادهای رسمی مانند قوانین و نظامهای قانونی در
طول زمان ،هنجارهای رسمی ایجاد میکنند (شری فر .)0933 ،یافتههای تحقیق نشان میدهد
مفاهیمی مانند کاهش فساد ،افزایش کارآمدی دولت ،رفع تعارضات ساختاری ،حمایت از توسعة
پایدار ،مشارکتجویی و سیاستهای آموزشی بهعنوان عوامل نهادی و دولتی بر ارتقای سرمایة
اجتماعی تأثیرگذارند ،این نتایج با تحقیقات صالحی امیری و امیرانتخابی ( ،)0933الوانی(،)09 3
گلسر و همکاران( )3111همراستا است .یک شکل مهم سرمایة اجتماعی ظرفیت بالقوة اطالعات
است که جزء ذاتی و جداییناپذیر روابط اجتماعی است ،اما بهدستآوردن اطالعات پرهزینه
است ،اطالعات در واقع ،زمینه را برای کنش فراهم میکند .یافتههای تحقیق نشان میدهد مفاهیمی
مانند جریان اطالعاتی ،آگاهی ،اشتراک دانش ،رابطة شبکهای ،بهعنوان عوامل اطالعاتی بر ارتقای
سرمایة اجتماعی تأثیرگذارند ،این نتایج با تحقیقات لین( ،)3110نصرآبادی ( ،)09 3کوهن و
پروساک ( ،)3110دموری و همکاران ( ،)0933ناهاپیت و گوشال ( )0333همخوانی دارد.
فرانسیس فوکویاما معتقد است فناوریهای دیجیتال میتوانند در ایجاد و تشکیل سرمایة اجتماعی
مؤثر باشند (فوالدیان .)0933 ,یافتههای تحقیق نشان میدهد مفاهیمی مانند خرید الکترونیکی،
اینترنت ،روزنامه ،تلویزیون ،بهعنوان عوامل فناوری بر ارتقای سرمایة اجتماعی تأثیرگذارند ،این
نتایج با تحقیقات گلسر ( ،)3110پاتنام (  ،)033دتوکویل ( ،)0333فوالدیان ( ،)0933و پاتنام
(  )033همراستا است .اوچی ( )0331چنین استدالل میکند سازمانهای قبیلهای با هنجارهای
مشترک قوی از هزینههای اندک نظارت بهرهمند بوده و تعهد باالیی را در اختیار دارند که در واقع،
همان سرمایة اجتماعی است

(& Kwon, 2000

 .)Adlerیافتههای تحقیق نشان میدهد مفاهیمی

مانند هنجارها و ارزشها ،وجهه و شهرت ،کمک به دیگران ،دین و تعهد دینی ،بخشش و روحیة
داوطلبی بهعنوان عوامل فرهنگی و ایدئولوژیکی بر ارتقای سرمایة اجتماعی تأثیرگذارند.
پاتنام بر جنبههای پیونددهندة سرمایة اجتماعی تأکید میکند و به رابطه با دیگران و پیونیدهای
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مردم با زندگی در جماعت خود اصرار میورزد .در بحث او این فرض وجود دارد کیه «هرچیه بیا
دیگر مردم پیوند یابیم ،بیشتر به آنها اعتماد میکنیم و برعکس» (حمیدیزاده و همکیاران.)0939 ،
یافتههای تحقیق نشان میدهد مفاهیمی مانند همبستگی اجتماعی ،روابط خویشاوندی ،طول میدت
اقامت ،دوستان و همکاران ،تنوع معاشرتها و دوستیها بهعنوان عوامل اجتماعی و خیانوادگی بیر
ارتقای سرمایة اجتماعی تأثیرگذارند ،این نتایج با تحقیقات سعادتی و همکاران (  ،)093فوکویامیا
( ،)09 3پاتنام ( ،)0931گلسر و همکاران ( ،)3111مقیمی و همکیاران ( ،)0931و الیوانی و سیید
نقوی ( )0931همراستا است.
فلورین و واندرمن ( )3111معتقدند شرکتکردن در جامعه از طریق مشیارکت ایین مفهیوم را
میرساند که افراد برای زندگی آرمان دارند و نشاندهندة سالمت و بهزیسیتی افیراد اسیت (فقهیی
فرهمند و زنجانی .)0933 ،یافتههای تحقیق نشیان مییدهید مفیاهیمی ماننید مشیارکت اجتمیاعی،
شبکههای مشارکت مدنی ،مشارکت مذهبی و منافع مشترک بهعنوان عوامیل مشیارکتی بیر ارتقیای
سرمایة اجتماعی تأثیرگذارندتأثیر.
پیشنهادها براساس الگوی پژوهش
براساس نتایج ،پیشنهادهای زیر مطرح میشود.
سازمانهای دولتی:
 .0تمهیدات الزم برای تسهیل شرایط ازدواج و زندگی کارکنان ،برابری جنسیتی در استخدام و
گزینش ،تنوع زبانی و قومیتهای فرهنگی و ایجاد شرایط تحصیل در مقاطع باالتر و رشد
بیشتر فرهنگی کارکنان در سازمان را فراهم کنند.
 .3برای بهبود عوامل ساختاری همواره تالش خود را در جهت عملکرد بهتر و اثربخشی
سازمانی باالتر ،کاهش کنترل و نظارتهای سلسلهمراتب سازمانی ،بهبود مستمر و
مزیتهای سازمانی پایدار ،ایجاد تیمهای کاری منعط

و تکریم و احترام به اربابرجوع

سازمان بیشتر کنند.
 .9با بهکارگیری نمادها و اسطورههای فرهنگی و برگزاری جشنوارههای تقدیر از آنان
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احساس هویت گروهی و سازمانی مشترک و تعلق به آینده ،مشارکت و اعتمادهای
بینفردی و گروهی را تقویت کنند.
 .با ایجاد مسئولیتهای اجتماعی مختص سازمان خود ،افزایش رضایت شغلی کارکنان،
تالش برای ایجاد اعتماد سازمانی موجبات ارتقای سرمایة اجتماعی را فراهم کنند.
 .متولیان ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی از طریق رفع هرگونه تبعیض و نابرابری در
استخدام و گزینش ،توزیع عادالنه درآمد و ثروت در جامعه ،اعتماد و امنیت روانی بیشتری
در جامعه فراهم کنند.
 .3متولیان آموزش در بخش دولتی از طریق ارتقای مهارت کارکنان و تأکید مداوم بر
آموزشهای مهارتمحور تالش کنند.
 .همة تالش خود را برای ارتقای همبستگی ،هماهنگی و همکاری و ایجاد انسجام ملی و
تعهد در بین کارکنان ،به کار گیرند.
 .3تمهیدات الزم برای رفع موانع سرمایة اجتماعی از طریق کاهش فساد ،افزایش کارآمدی
دولت ،رفع تعارضات ساختاری ،حمایت از توسعة پایدار ،مشارکتجویی در تصمیمها و
سیاستهای عمومی را صورت دهند.
 .3بسترها و زیرساختهای الزم سیستمهای مدیریت دانش و شبکههای اجتماعی مبتنی بر
فناوری اطالعات را در جهت ارتقای آگاهی و اشتراک دانش و رابط شبکهای فراهم کنند.
 .01شرایط مورد نیاز برای ارتقای سطد پوشش اینترنت و شبکههای فناوری اطالعات ملی و
بینالمللی ،بستر الزم برای خریدهای الکترونیکی را فراهم کنند.
 .00متولیان فرهنگ عمومی تالش بیشتری در راستای ایجاد هنجارها و ارزشهای ملی و
مذهبی ،بخشش و روحیة داوطلبی ،کمک به همنوعان و سایر مسئولیتهای ذهنی را
صورت دهند.
 .03زیرساخت الزم برای مشارکت بیشتر اجتماعی ،فرهنگی و مذهبی به منظور ایجاد
همبستگی اجتماعی ،تنوع معاشرتها ،روابط خویشاوندی و به تبع آن انسجام اجتماعی
ملی صورت گیرد.
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 .9الوانی ،سید مهدی ،و شیروانی ،علیرضا ( .)0939سرمایة اجتماعی ،اصل محوری توسعه.
ماهنامة تدبیر ،دورة  ،0شمارة

.0

 .اعظمی ،هادی ،حسینی ،سید جواد ،و علمدار ،اسماعیل ( .)0933تحلیل نقش سرمایة اجتماعی
در حکمرانی شهری .پنجمین کنفرانس برنامهریزی و مدیریت شهری ،مشهد.
 .بیکر ،واین ( .)0933مدیریت و سرمایة اجتماعی .ترجمه سید مهدی الوانی و محمدرضا ربیعی
مندجین ،تهران :انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
 .3پیران ،پرویز ،موسوی ،میرطاهر ،و شیانی ،فاطمه (  .)093کارپایة مفهومی و مفهومسازی
سرمایة اجتماعی (با تأکید بر شرایط ایران) .فصلنامة علمی پژوهشی رفاه اجتماعی ،دورة ،3
شمارة  ،39صفحات

. 3-

 .حسینی ،میرزاحسن ( .)0933تأثیر استراتژیهاى سازمانهاى غیردولتى در ایجاد و ارتقای
سرمایة اجتماعى .فصلنامة مطالعات مدیریت انتظامى ،دورة  ،شمارة  ،0صفحات .011-033
 .3حمیدیزاده ،علی ،شهیدزاده ،فریبا ،و موحدیفر ،عرفان ( .)0939بررسی تأثیر مؤلفههای

سرمایة اجتماعی بر نوآوری سازمانی (مورد مطالعه :ادارهکل مخابرات شهرستان قم) .فصلنامة
مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،0شمارة  ،3صفحات .319-339
 .3حقشناس ،اصغر ،دلوی ،محمدرضا ،و شفیعیه ،مسعود ( .)0933نقش سرمایة اجتماعی در
توسعه .ماهنامة تدبیر ،شمارة  ،033صفحات .31-3
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 .01دموری ،داریوش ،منصوری ،حسین ،و طاهری دمنه ،محسن ( .)0933بررسی ارتباط مدیریت
دانش با سرمایة اجتماعی در دانشگاه اسالمی (از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد).
فصلنامة مدیریت در دانشگاه اسالمی ،دورة  ،09شمارة  ،0صفحات . -3
 .00ربانی ،رسول ،کالنتری ،صمد ،قاسمی ،وحید ،عریضی ،فروغالسادات ،و اسماعیلی ،رضا
(  .)093بررسی رابطة رفاه اجتماعی با سرمایة اجتماعی در فرایند توسعه (مطالعة موردی:
شهرستانهای استان اصفهان) .مجلة پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی) ،دورة  ،33شمارة
 ،0صفحات .39- 3
 .03ساروخانی ،باقر ،و هاشمنژاد ،فاطمه ( .)0931بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی (مؤلفههای

آن) و احساس امنیت اجتماعی در بین جوانان شهر ساری .فصلنامة جامعهشناسی مطالعات
جوانان ،دورة  ،3شمارة  ،3صفحات . 30-3
 .09شری فر ،امیر ( .)0933رفتار شهروندی کارکنان و مشتریان و تأثیر آن بر ساخت سرمایة
اجتماعی .ماهنامة تدبیر ،شمارة  ،30صفحات . -30
 .0صالحی امیری ،سید رضا ،و امیرانتخابی ،شهرود ( .)0931راهکارهای ارتقای سرمایة اجتماعی
در کشور با توجه به سند چشمانداز بیستساله نظام .فصلنامة پژوهشی راهبرد ،دورة ،33
شمارة  ،33صفحات . 30-3
 .0فقهی فرهمند ،ناصر ،و زنجانی ،سعید ( .)0933ارتباط بین امنیت اجتماعی با مؤلفههای سرمایة

اجتماعی و رفاه اجتماعی (مورد مطالعه :خانوادههای شهر تبریز) .فصلنامة تخصصی دانش
انتظامی آذربایجان شرقی ،دورة  ،3شمارة  ،3صفحات .03 -0 0
 .03فوالدیان ،احمد ( .)0933بررسی میزان سرمایة اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد
اسالمی مشهد .فصلنامة تخصصی فقه و تاریخ تمدن ،دورة  ،3شمارة  ،30صفحات .03 -003
 .0فیضی ،کامران ،ورونقی ،محمدحسن ( .)0931ارزیابی سرمایههای فکری و اجتماعی

شرکتهای رتبهبندیشده توسط شورای عالی انفورماتیک ایران .فصلنامة علمی پژوهشی
پژوهشگاه علوم و فنآوری اطالعات ایران ،دورة  ،3شمارة  ،0صفحات .033-313
 .03آکلمن ،جیمز (  .)09بنیادهای نظریةاجتماعی .ترجمة منوچهر صبوری ،تهران :نشرنی.
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 ماهنامة کار و. رابطة سرمایة اجتماعی و مدیریت شهری.)0931(  جواد، و ملکان، احمد، ملکان.03
.33- 9  صفحات،093  شمارة،جامعه
 ارزیابی و اولویتبندی.)0931(  معصومه، کاظمی، فرزانه، امامی، سیدمحمد، مقیمی.31

 فصلنامة.شاخصههای سرمایة اجتماعی و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی در نظام دانشگاهی
.33-31  صفحات،3  شمارة،3  دورة،مدیریت فرهنگ سازمانی
 ضرورت ابقا و، تقویت سرمایة اجتماعی.)0933(  مجید، و بهرامی، علیاصغر، میرکزاده.30
.013-000  صفحات،0  و03  شمارههای،  دورة، فصلنامة عصر مدیریت.توسعة سازمانها
 توانمندسازی براساس راهبرد سرمایة.)0933(  محمد، و کارکنان نصرآبادی، محسن، نیازی.33
.30-33  صفحات،319  شمارة، ماهنامة تدبیر.اجتماعی
 نقش میانجی رضایت شغلی.)093 (  سعید، و صیادی، راحله، چمنیفرد، امین، نیک پور.39
 بانک تجارت:کارکنان در رابطة بین سرمایههای فکری و بهرهوری نیروی انسانی (مورد مطالعه
-

 صفحات،9  شمارة،3  دورة، فصلنامة مدیریت بهرهوری.)منطقة شمال غرب شهر تهران
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