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Abstract 
Social capital plays a crucial role in the growth of organizations. However, this issue has 

been neglected in government organizations despite its great importance. The purpose of 

this study was to design a model of the role of government in promoting social capital with 

an emphasis on creating public value in Iranian government organizations. This research 

was conducted via a mixed-methods approach, and it used the grounded theory method and 

structural equation modeling to design the research model and validate it. In order to collect 

research data, 15 academic experts and 14 public sector managers were included in in-depth 

interviews, and after performing the 3 coding steps, the paradigmatic model of the 

grounded theory was formed. Finally, the obtained research model was validated using 

structural equation modeling and Smart PLS software based on the opinions of 260 

managers and experts in government organizations. Findings showed that there are 5 

dimensions for social capital in government organizations, including relational social 

capital, cognitive social capital, spiritual (value-based) social capital, structural social 

capital, and behavioral social capital. In addition, to promote social capital in government 

organizations, strategies can be adopted at managerial, organizational, and supra-

organizational levels. The validation findings showed that the research model had a good fit 

and the values of the coefficient of determination for the social capital variable, the 

strategies variable, and the outcome variable were 0.527, 0.875, and 0.563, respectively. 

The results showed that the government has a great role in promoting social capital in 

governmental organizations that can lead to the value creation for society and customers. 
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 رویکرد با اجتماعی سرمایة یارتقا در دولت نقش الگوی طراحی

 رانیا یدولت یها سازمان در یعموم ارزش خلق
 2میرسپاسی ناصر ،*2فرد دانش اهللکرم ،1روش محجوب شبنم

 اسالمی، آزاد دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد اقتصاد، و مدیریت دانشکده دولتی، مدیریت دکتری دانشجوی. 1
 ایران تهران،

 ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد اقتصاد، و مدیریت دانشکده دولتی، مدیریت استاد. 2

 (18/03/1400 پذیرش: تاریخ ـ 17/09/1399 دریافت: )تاریخ

 چکیده
  وجود  با ، یدولت  یها  سازمان  در موضوع  نیا  که  است  نیا  تیواقع کند. می  فایا  کننده نییتع  ینقش  ها سازمان  رشد  در  سرمایة اجتماعی

 ارزش خلق  کردیرو با اجتماعی سرمایة یارتقا در دولت نقش یالگو یطراح پژوهش نیااز  هدف است.  مانده  مغفول  اد،یز تیاهم
 معادالت یساز مدل  و بنیاد داده یتئور روش از و گرفت انجام ختهیآم کردیرو با قیتحق نیا .بود رانیا یدولت یها سازمان در یعموم

 خبرگان از نفر 15 از تحقیق، های داده گردآوریبه منظور  .دش استفاده آن یاعتبارسنج و قیتحق یالگو یطراح یبرا یساختار
 شد. تشکیل بنیاد داده دایمیاپار مدل کدگذاری مرحله 3 از پس و آمد عمل به عمیقمصاحبة  دولتی بخش مدیران از نفر 14 و دانشگاهی

 متخصصان و مدیران از نفر 260 نظرات اساس بر SmartPLS افزار نرم و ساختاری معادالت سازی لمد روش با تحقیق مدل نهایت،در 
 اجتماعی سرمایة شامل بُعد دارد؛ 5 دولتی های سازمان در اجتماعی سرمایة داد نشان ها یافته شد. اعتبارسنجی دولتی های سازمان در

 همچنین، رفتاری. اجتماعی سرمایة ،ساختاری اجتماعی سرمایة )ارزشی(، معنوی اجتماعی سرمایة شناختی، اجتماعی سرمایة ای، رابطه
 گرفت. پیش در توان می فراسازمانی و سازمانیو  مدیریتی سطح سه در راهبردهایی دولتی های سازمان در اجتماعی سرمایة ارتقای برای

 اجتماعی سرمایة متغیر برای تعیین ضریب مقادیر واست  برخوردار یمناسب برازش از قیتحق مدل داد نشان یاعتبارسنج یها افتهی
 یارتقا در یادیز نقش دولت داد نشان جینتاهمچنین  .شد محاسبه 563/0 پیامدها متغیر برای و ،875/0 راهبردها متغیر برای، 527/0

 .شودمنجر  مشتریان و جامعه برای ارزش خلق به تواند می که دارد یدولت یها سازمان در اجتماعی سرمایة

 گانکلیدواژ
  .سرمایة اجتماعی، نقش دولت دولتی، های سازمان بنیاد، تئوری داده عمومی، ارزش
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 مقدمه

 کند می ایفا جوامع در انسانی و فیزیکی های سرمایه از تر مهم بسیار نقشی 1اجتماعی سرمایة امروزه

 نتایج . اما،است مهم برای جلب اعتماد عمومی اجتماعی سرمایة (.1394 همکاران و )شمسی

 است شده افولدچار  ،ایران لهجم از مختلف، کشورهای در اجتماعی سرمایة دهد می نشان تحقیقات

 های شاخص از یکی مثابة به را اجتماعی سرمایة 2007 سال از لگاتوممؤسسة  (.1397 زاده )حمیدی

 در اجتماعی سرمایة کلی وضعیت دهد می نشان مؤسسه این بررسی نتایج سنجد. می کشورها کامیابی

 خود به را دهمرتبة  خاورمیانه، کشور 20 بین ،2017 سال در ایران کشور نیست. خوب دنیا

 70رتبة  کشور، 150 بین ،دنیا درایران  همچنین .نیست بخش رضایت وضعیت این که داده اختصاص

 موضوع نیز علمیجامعة  کارگزاران، و مداران سیاست توجهی بی بر هعالو (.Legatum 2017) دردا را

 (.1397 زاده )حمیدیاست  نکرده بررسی قوت با را اجتماعی سرمایة افول

 کالن وضعیت با متفاوت مسیری اجتماعی سرمایة و عمومی اعتمادارتقای  ،ایران کشور در

 با مستقیم ینسبت عمومی اعتماد یارتقا .کند طی می مختلف ابعاد در آن دستاوردهای و کشور

 نظر از مردم که نحوی به دارد؛ مردم ةتود با دولت و حاکمیت ارتباطی سازوکارهای و بسترها

 سرمایة ارتقای در مهمی نقش دولت (.1390 باشی خان و )زاهدی برسند اقناع به فردی و ذهنی

 تواند می انباشت، برای اعتمادسازی و سازیبستر یعنی ،اساسی طریق دو از دولت دارد. اجتماعی

 تشویق و تحریک برای باید دولت که است صورت بدین اولی کند. اقدام اجتماعی سرمایة خلق به

 نیز اعتمادسازی بارةدر کند. فراهم رابسترهای الزم  جمعی های اقدام و همکاری به جامعه افراد

 و اقدامات به جامعه اعضای اعتماد تنها نه که ببیند تدارک را اییاعتمادز اجتماعی محیط باید دولت

 محقق را اجتماعی های شبکه به ورود و جامعهادارة  در مشارکت بلکه کند، ایجاد را هایش سیاست

 .(Putnam 1993)سازد 

 این که است این واقعیت اما .کند می ایفا کننده تعیین نقشی ها سازمان رشد در اجتماعی سرمایة

 کمتر و مانده مغفول ،باالیی که دارد اهمیت وجود با ایران، کشور دولتی یها سازمان در موضوع

 تمایز ه،شد بررسی متعدد تحقیقات در اگرچه اجتماعی سرمایة موضوع است. شده توجه بدان

                                                                                                                                                       
1. Social Capital 



   211   های دولتی ایران ارزش عمومی در سازمان با رویکرد خلقسرمایة اجتماعی  یارتقاطراحی الگوی نقش دولت در 

 های سازمان در اجتماعی سرمایة ارتقای در دولت نقش بررسی گذشته تحقیقات با حاضرپژوهش 

 دولت کهنشده  پرداختهموضوع  این به تحقیقی هیچ در کنون تا ،گرید عبارت به است. یدولت

 ارزش خلق به که شکلی به دهد ارتقا دولتی های سازمان در را اجتماعی سرمایة تواند می چگونه

 پاسخی یافتن دنبال به مطالعه این در اساس، این بر .منجر شود جامعه و انیمشتر برای عمومی

 های سازمان در اجتماعی سرمایة ارتقای در دولت نقش الگوی» که یمبودپرسش  این برای مناسب

 «است؟ صورت چه به دولتی

 پژوهش نظری مبانی

 در (2000 و 1993) 3پاتنام و ،(1988) 2کلمن (،1980) 1بوردیو آثار طریق از اجتماعی سرمایة

وسیلة  به کهکند  می اشاره ای معانی به اصطالح در . این عبارتگرفت قرار المللی بین توجه کانون

 Kleinhans) است دسترسی قابل متقابل اعتماد و ،هنجارها ،روابط اجتماعی، تعامالت و ها شبکه

 سازمان برای شده درونی ای سرمایه به و تثبیت اجتماعی سرمایة مفهوم زمان گذشت با (.2009

 دو که داند می اجتماعی ساختار از ای جنبه را اجتماعی سرمایة کلمن (.Vårheim 2014)تبدیل شد 

 ذات در سرمایه اشکال سایر برخالف و کنند می تسهیل را ساختار درون افراد کنش دارد: ویژگی

 5گوشال و 4ناهاپیت (.ÁlvarezJordi & Romaní 2017) است افراد میان و افراد بین روابط ساختار

 کردند.  مطرح سازمانی دیدگاه از را اجتماعی سرمایة که بودند افرادی نخستین جزء( 1998)

 دیدگاه از. اند کرده ارائه سازمانی محیط در اجتماعی سرمایة برای متعددی تعاریف محققان

 شبکة از ناشی موجود، بالقوة و بالفعل منابع جمع اجتماعی سرمایة( 1998) گوشال و ناهاپیت

 از بیرون یا درون در دیگری اجتماعی واحد یا فرد با سازمان از واحد یک یا فرد یک روابط

 و روابط مفهوم اجتماعی سرمایة (2020)  و همکاران 6کاریون دیدگاه از همچنین، . .است سازمان

 اجتماعی سرمایة لیتحل چارچوب واحد روابط های شبکه و ردیگ می بر در را منابع و ها شبکه
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2. Coleman 
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 یاجتماع های شبکه نیب ارتباطات» را اجتماعی سرمایة نیز (2018) و استوری 1گالنویل .هستند

 دیدگاه از داخلی، محققان بین کردند. تعریف «ها آن از یناش اعتماد و متقابل یهنجارها و انفرادی

 های سازمان ذاتی جزء که است منابع از ای مجموعه اجتماعی سرمایة (1393) مالیی و متین زارعی

 سرمایة دیگر، عبارت به است. مفید جامعه افراد شخصیتی و شناختی رشد برای و است اجتماعی

 اعتماد است. نیاز مورد انسانی سرمایة رشد برای که اجتماعی عناصر از است عبارت اجتماعی

 ، شده، ارائه تعاریف از یکی اساس بر .دیآ می حساب به اجتماعی سرمایة یاصل های مؤلفه از یکی

 .دانیم  می داریم،مناسب باور را او که را شخصی اقدامات ما آن مبنای بر که است باوری اعتماد

 .(Jakola & Prokkola 2017) است اثربخش و مؤثر یهمکار پایة اعتماد

 عموم را عمومی رزشا است. عمومی ارزش تحقیق این در بررسی مورد مفهوم دیگر طرف از

 و دهند می افزایش و کنند می ایجاد آن را عمومی خدماتی های سازمان اما کنند؛ می تأیید و تبیین

 و شریفی اهدیدگ از (.Ferry et al. 2019) گیرند می تصمیم ارائه قابل خدمات بارةدر ها سازمان این

 عمومی گذاری مشی خط و دولتی مدیریت در جدید مفهومی عمومی های ارزش (،1395) مدللیان

 عمومی، گذاری سیاست دموکراسی، قانون، وضع آزادی، خواهی، عدالت ها آن دیدگاه از .هستند

 تحقیق در ند.ا عمومی های ارزش ترین مهم خصوصی حریم حفظ و ،رشوه از پرهیز صداقت،

 دولتی های سازمان در دولت توسط اجتماعی سرمایة ارتقای پیامدهای عمومی های  ارزش حاضر،

 شد. گرفته نظر در جامعه و مشتریان برای

 پژوهش تجربیپیشینة 

 ادامه، در است. شدهمطالعه  خارجی و داخلی های تحقیق از بسیاری در اجتماعی سرمایة موضوع

 .شود می بررسی تحقیقات این از تعدادی

 ابعاد و اجتماعی سرمایة نیب که رسید نتیجه این به پژوهشی در (1399) میرکالیی موسوی

و  عابدینی .است مثبت یهمبستگ نوع از رابطه نیا و دارد وجود یدارامعن ةرابط یسازمان ینیکارآفر

 به و یدولت های سازمان در اجتماعی سرمایة یرتقاا که کردند اشاره خود تحقیق در (1398) همکارانش

 ها سازمان نیا یانسان منابع تیریمد نظام قیطر از جامعه سطح در اجتماعی سرمایة بهبود آن تبع
                                                                                                                                                       
1. Glanville 



   213   های دولتی ایران ارزش عمومی در سازمان با رویکرد خلقسرمایة اجتماعی  یارتقاطراحی الگوی نقش دولت در 

 بر را ریتأث نیشتریب عملکرد تیریمد عدبُ ،یانسان منابع ةتوسع ابعاد انیم از همچنین، .است ریپذ امکان

 اجتماعی سرمایة یارتباط بعد قیطر از یانسان منابع ةتوسع و گذارد می یسازمان اجتماعی سرمایة

 که رسیدند نتیجه این به خود تحقیق در نیز (1398) و همکارانش سپهوند .دارد را یاثرگذار نیشتریب

 سازمان در یتنبل شتریب ةاشاع قیطر نیا از و شود می کارکنان شتریب یرو طفره موجب اجتماعی سرمایة

 در اجتماعی سرمایة ارتقای الگوی ترسیم به خود تحقیق در (1397) سهیلی و خیرگو .دارد یپ در را

 عوامل فردی، )عوامل سازمانی درون عوامل دسته دو تحقیق، این در پرداختند. ایران دولتی های سازمان

 و همبستگی( و انسجام عوامل ،آموزشی عوامل اعتماد، و ایمنی عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری،

 ایدئولوژیکی، و فرهنگی عوامل فناوری، عوامل اطالعاتی، عوامل دولتی، و نهادی )عوامل سازمانی برون

 در (1396) و همکارانش ایمانی شدند. شناسایی مشارکتی( عوامل ،خانوادگی و اجتماعی عوامل

 یگر یانجیم با اجتماعی سرمایة بر یدولت های سازمان رانیمد یزبان عدالت ریتأث یبررس به پژوهشی

 با برابر اجتماعی سرمایة بر یزبان عدالت میمستق ریتأث داد نشان تحقیق جینتا پرداختند. یعموم اعتماد

 و نصراللهی است. 120/0 با برابر یعموم اعتماد یانجیم ریمتغ ةواسط به آن میرمستقیغ ریتأث و 917/0

 فرهنگ اجتماعی، مشارکت اجتماعی، های شبکه اجتماعی، اعتماد خود تحقیق در (1394) ویسه

 را عهد به وفای و ،یکپارچگی تفکر مشورت، و شورا دوستی، و اخوت اجتماعی، همبستگی مشارکت،

 با ،ای مقاله در نیز (1392) و همکارانش عالی کردند. شناسایی اسالم در اجتماعی سرمایة های همؤلف

 ایجاد بر عمومی اعتماد اثرگذار نقش ،«دولت و شهروندان میان پیوند ،اجتماعی سرمایة» عنوان

 این به (2021) و همکارانش 1سازگیلرا تشریح کردند.  دولت و شهروندان میان ارتباطی های حلقه

 و مشارکت شکست به تواند می ،اعتماد جمله از ،اجتماعی سرمایة های همؤلف فقدان که رسیدند نتیجه

 که رسیدند نتیجه این به خود تحقیق در (2020) و همکارانش 2سریراما شود.منجر  سازمان در یهمکار

 های همؤلف بین از داد نشان جینتا گذارد. می مثبت ریتأث یفرد یریادگی بر اجتماعی سرمایة یپارامترها

 عدبُ در ییشناسا و اعتماد ی،شناخت عدبُ در مشترک های تیروا و مشترک انداز چشم اجتماعی سرمایة

 و همکارانش 3وانگ .گذارند می فرد یریادگیر ب یمثبت ریتأث یساختار عدبُ در متقابل نانیاطم و ،ای رابطه

                                                                                                                                                       
1. Saz-Gil 

2. Srirama 

3. Wang 
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 کاره ب اجتماعی سرمایة های همؤلفمنزلة  به را متقابل رفتار هنجارهای و اعتماد خود، تحقیق در (،2019)

 در دانش انتقال و یسازمان یریادگی بر اجتماعی سرمایة داد نشان (2018) 1لیو تحقیق نتایج گرفتند.

 ی،اجتماع اعتماد های همؤلفتأثیر  نیز (2017) 2انگبرز است.مؤثر  اجرایی خالق و یفرهنگ عیصنا

 بر را مشترک هنجارهای و د،افرا نیب یررسمیغ تعامل ی،دوست نوع ی،گروه مشارکت و یرسم تیعضو

 و عمومی اعتماد ارزیابی و بررسی به تحقیقی در (2017) 3انانی کردند. شناسایی اجتماعی سرمایة

 حاصل یسادگ به اعتماد داد نشان تحقیق شواهد پرداخت. عمومی های شبکه در اجتماعی سرمایة

 به یاعتمادساز زانیم و ییتوانا عوض، در .است اعتماد پیامدهای از یکی اجتماعی سرمایة و شود ینم

 در (2016) و همکارانش 4امیراصالنی دارد. یبستگ ،یفرهنگ و نینماد یةسرما جمله از ،عامل نیچند

 پرداختند. دهد، می رخ مالی های بحران که هنگامی ،اجتماعی سرمایة در اعتماد نقش بررسی به پژوهشی

 اعتماد و اجتماعی سرمایة میان ارتباط در شوک یک اروپا در ایجادشده مالی های بحران مطالعه این در

 داد نشان حوزه این در ها بررسینتیجة  شد. گرفته نظر در شهروندان و دولتی های سازمان میان عمومی

 توانند می بهتر برخوردارند ،شهروندان اعتماد ، در اثربهتری اجتماعی سرمایة سطح از که هایی سازمان

 و کانئو 5اسچالدز .کنند وفصل حل را خود مسائل بیشتری اطمینان با وآیند  کنار ایجادشده مشکالت با

 سرمایة بهبودبر  عمومی اعتماد و ارتباطی های شبکه اثرگذار نقش بررسی به تحقیقی در نیز (2015)

 های شبکه که یافتند دست نتیجه این به ها آن پرداختند. بهداشتی و درمانی های سازمان در اجتماعی

 دولت به وابسته های سازمان میان اجتماعی سرمایة سطح بهبود به توانند می عمومی اعتماد و ارتباطی

 سرمایة اجتماعی، مسئولیت میان ارتباط بررسی به پژوهشی در (2008) 6پرسون همچنین، .کمک کنند

 تحقیق متغیرهای بین مستقیمیرابطة  کهشد  اشاره وهشپژ این در پرداخت. عمومی اعتماد و ،اجتماعی

 دارد. وجود

 اجتماعی سرمایةزمینة  در اگرچه داد نشان پیشین تحقیقاتنتایج  و نظری مبانی بندی جمع

 در اجتماعی سرمایة ارتقای در دولت نقش بررسی به کنون تا ،گرفته انجام متعددی تحقیقات

                                                                                                                                                       
1. Liu 

2. Engbers 

3. El Enany 

4. Amiraslani 

5. Schultz 

6. Persson 
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 دولتی های سازمان در اجتماعی سرمایة که موضوع این است. نشده پرداخته دولتی های سازمان

 که است نوآورانه کامالً یموضوع دهد ارتقا را آن تواند می چگونه دولت و دارد یابعاد چه ایرانی

 سرمایة شناسی پدیده عمدتاً پیشین تحقیقات در است. نشده طرحم تحقیقی هیچ در کنون تا

 راهبردهای شناسایی اما. است بوده نظر مورد سازمانی متغیرهای دیگر با آنرابطة  و اجتماعی

 توجه با است. نو موضوعی دولت نقش بر تمرکز با دولتی های سازمان در اجتماعی سرمایة ارتقای

 از رهنمودی گونه هیچ اینکه به توجه با و دارد وجود تحقیق موضوعزمینة  در که تحقیقاتیخأل  به

 در اجتماعی سرمایة ارتقای در دولت نقش راهبردهایزمینة  در پیشین تحقیقات و نظری مبانی

 شد. گرفته بهره بنیاد داده تئوری روش از حاضر تحقیق در نیست، استخراج قابل دولتی های سازمان

 تحقیق روش

 حساب به آمیخته تحقیقاتزمرة  در واست  کاربردی ـ ای توسعه هدف نظر از حاضر تحقیق

 روش از یکمّمرحلة  در و مدل تدوین برای بنیاد داده تئوری روش از کیفیمرحلة  در آید. می

 یک بنیاد داده یتئور شد. استفاده تحقیق مدل اعتبارسنجی برای ساختاری معادالت سازی مدل

 این گوناگون موضوعی یها حوزه در پژوهشگر به که است اکتشافی و استقرایی پژوهشی روش

 و یتئور تدوین به خود ةشد تدوین ازپیش و موجود یها تئوری به اتکا یجاه ب که دهد می را امکان

 مربوط های فرضیه از ای مجموعه قالب در هینظر کی تدوین بنیاد داده نظریة هدف .کند اقدام گزاره

 Glaser) است انتزاعی بسیار و است آمده دست به ها داده مستمر مقایسة قیطر از که است هم به

 در دولت نقش الگوی طراحی دنبال به محققان در این پژوهش که جاآن از ضمن،در  (.1992

 تحقیقات و است جدید و نو کاری کهبودند،  رانیا یدولت های سازمان در اجتماعی سرمایة یارتقا

 ادامه، در آید. می حساب به اکتشافی نوع از این پژوهش ،استشده  انجام اندکی در این زمینه

 .شود می بیان یکمّ و کیفی قسمت دو در حاضر تحقیق روش جزئیات

 همچنین و دانشگاهیاستادان  از تحقیق، الگوی طراحی منظور به کیفی،مرحلة  در کیفی: بخش

 از هدفمند صورت به ها مصاحبه در کنندگان مشارکت آمد. عمل به عمیق مصاحبة دولتی مدیران

 و پژوهشی های فعالیت و بودند نظر صاحب تحقیق موضوعزمینة  در که انتخاب شدند کسانی میان

 بخش مدیران از نفر 14 و دانشگاهی خبرگان از نفر 15 از تحقیق این در .داشتند مرتبط اجرایی
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 یافت. ادامه ینظر اشباع به دنیرسمرحلة  تا ها مصاحبه فرایند و آمد عمل به عمیقمصاحبة  دولتی

 دقیقه 70 تا 50 حدود در شده تهیه پروتکل اساس بر و رودررو صورت به عمیق های مصاحبه

 .گرفت صورت بنیاد داده تئوری روش با ها مصاحبه های داده لیوتحل هیتجز و یبند جمع شد. انجام

 (.Creswell 2002) است نظریه خلق برای کیفی و مند نظام روشی بنیاد داده نظریة پژوهشی راهبرد

برداشته  بنیاد داده تئوری های گام تحقیق، مدل طراحی منظور به ها، مصاحبه از پس پژوهش، این در

 مدل اساس بر ،سپس .انتخابی کدگذاری ،محوری کدگذاری باز، کدگذاری مراحل شامل شد؛

 سرمایة ارتقای در دولت نقش الگوی (،1998) کوربین و استراوس توسط شده ارائه دایمیاپار

دو  با کیفیمرحلة  در تحقیق های یافته روایی شد. استخراج رانیا یدولت یها سازمان در اجتماعی

 برای روش چند یا داده منبع چند مثلثی، روش در شد. حاصل اعضا توسط بررسی و مثلثی روش

 دهندگان پاسخ از اعضا توسط بررسی روش در و رود می کاره ب ظهور حال در های داده تأیید

دو  از (.Merriam 2009) دهند پاسخ نتایج بودن پذیرش مورد میزان پرسش به تا شود می خواسته

 و شد نظرخواهی بنیاد داده روش نتایج بارةدر اجرایی مدیران از نفردو  و دانشگاهیاستادان  از نفر

 است. شده ارائه 1 جدول در کننده مشارکت خبرگان تمشخصا .به تأیید رسید ها یافته

 خبرگان مشخصات. 1 جدول

 فراوانی درصد فراوانی علمی و کاریسابقة 
 3 1 سال 10 تا 5 بین

 38 11 سال 20 تا 10 بین

 59 17 سال 20 باالی

 فراوانی درصد فراوانی تحصیالت میزان
 31 9 ارشد کارشناسی
 69 20 دکتری

 فراوانی درصد فراوانی جنسیت
 17 5 زن

 83 24 مرد

 فراوانی درصد فراوانی سن
 14 4 عدد 40 تا 30 بین
 38 11 عدد 50 تا 40 بین

 48 14 عدد 50 از بیش
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 روش از ،شده طراحی مدل اعتبارسنجی منظور به پژوهش، یکمّمرحلة  در ی:کمّ بخش

 از دسته چند در متخصصان و مدیران شامل آماریجامعة  شد. استفاده ساختاری معادالت سازی مدل

 فناوری، و تحقیقات علوم، اسالمی، ادارش و فرهنگ های وزارتخانه شامل بودند؛ دولتی های سازمان

 فرمول اساس بر آمارینمونة  اعضای تعداد .دارایی و اقتصاد و ،کیپزش آموزش و درمان بهداشت،

 شدند. انتخاب آمارینمونة  اعضای سترسد در گیری نمونه روش با کهشد  محاسبه نفر 260 کوکران

 PLS Smart افزار نرم با ساختاری معادالت سازی مدل روشبه  مرحله این در ها داده وتحلیل تجزیه

 های پرسشنامه اساس بر انمحقق که بود استانداردپرسشنامة  ها داده گردآوری ابزار .انجام شد

 216 و قسمت 6 شامل تحقیقپرسشنامة  .کردند طراحی تحقیق متغیرهای رایب موجود استاندارد

سؤال  14 ی،علّ شرایط به مربوطسؤال  15 محوری،پدیدة  به مربوطسؤال  69 بین، این از .سؤال بود

 20 و ،راهبردها به مربوطسؤال  76 گر، مداخله شرایط به مربوطسؤال  22 ای، زمینه شرایط به طومرب

 .شدتأیید  پرسشنامه روایی خبرگان از نفر 4 از نظرخواهی با همچنین، .بودند پیامدها به مربوطسؤال 

 است. قبول قابل مقداری کهشد  محاسبه 842/0 تحقیقپرسشنامة  پایایی

 تحقیق های یافته

 متن آمد. عمل به عمیقمصاحبة  اجرایی و دانشگاهی خبرگان از نفر 29 با تحقیق این در

و  1استراوس تعریف در شدند. شناسایی اولیه باز کدهای و وتحلیل تجزیه انمحقق توسط ها مصاحبه

 مفاهیم آن اساس بر که تحلیلی استفرایندی  بنیاد داده تئوری در باز کدگذاری (1998) کوربین

 در هاکد و ها مصاحبه متن  نمونة شوند. می داده بسط ابعادشان و ویژگی اساس بر و شناسایی

 است. آمده 2 جدول

 شده استخراج کدهای و ها مصاحبه متن از ای نمونه. 2 جدول

 مصاحبه متن  کد

 باشند. داشته اعتماد هم  به باید اهداف پیشبرد و هم کنار در کردن کار برای سازمان کار  نیروی  کارکنان بین اعتماد

 زند. می ضربه دولتی های سازمان به نانکارک و مدیریت بین اعتمادی بی  کارکنان و مدیریت بین اعتماد

 و ها سیاستو  مقررات به اعتماد

 عملکردها
 کنند. اجرایی را ها آن داشت انتظار توان می چطور قبول ندارندرا  ها سیاست و قوانین کارمندانوقتی  

                                                                                                                                                       
1. Strauss 
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 های مقوله به ها مقوله کردن مرتبطفرایند  شد. انجام محوری کدگذاری باز، کدگذاری از پس

 و گیرد می صورت مقوله یک محور در کدگذاری زیرا. شود می نامیده محوری کدگذاری فرعی

 بر (.Strauss & Corbin 1998) کند می مرتبط دیگر یک به ابعاد و ها ویژگی سطح در را ها مقوله

؛ شدند شناسایی دولتی های سازمان در اجتماعی سرمایة نوع 5 شده، انجام کدگذاری نتایج اساس

 سرمایة )ارزشی(، معنوی اجتماعی سرمایة شناختی، اجتماعی سرمایة ای، رابطه اجتماعی سرمایة

 های سازمان در اجتماعی سرمایة های همؤلف و ابعاد رفتاری. اجتماعی سرمایة ،ساختاری اجتماعی

 .است شده ارائه 3 جدول در دولتی

 دولتی های سازمان در اجتماعی سرمایة. 3 جدول

 همؤلف بعد

 ییگرا جمع ،متقابل احترام ،انسجام ی،اجتماع روابط و تعامالت ،اعتماد ای رابطه اجتماعی سرمایة

 نشاط ،مشترک درک ،شناخت و یآگاه ،گرایی مثبت ی،اجتماع تیهو شناختی اجتماعی سرمایة

  (یدوست )انسان   یدوست نوع ،تیمعنو ی،گرتیحما یی،گرا اخالق ی،رخواهیخ  (ی)ارزش   یمعنو اجتماعی سرمایة

 یمحور سازمان و یمحور گروه ی،سازمان یاجتماع های شبکه ی،اجتماع های نرم و هنجارها ساختاری اجتماعی سرمایة

 یوفادار و تیامن ،مشارکت و  یهمکار ،صداقت رفتاری اجتماعی سرمایة
 

 

 به هستند، تنزل حال در اجتماعی سرمایة نظر از اینکه به توجه با ،ایرانی دولتی های سازمان

 خبرگان نظرات بندی جمع اساس بر دارند. نیاز اجتماعی سرمایة ارتقای برای راهبردهایی اجرای

مشخص شد  محوری و باز کدگذاریبا  و دولتی های سازمان در اجتماعی سرمایة ارتقای برای

 این ند.ا هکرد مطرح فراسازمانی و سازمانیو  مدیریتی سطح 3 در را راهبردهایی شوندگان مصاحبه

 سرمایة ارتقای راهبردهای 4 جدولدر  هستند. شاخص 76 و فرعی راهبرد 11 شامل راهبردها

 است. قابل مشاهده دولتی های سازمان در اجتماعی

تواند در چهار زمینه  های دولتی می در نهایت، پیامدهای ارتقای سرمایة اجتماعی در سازمان

رجوع(، پیامدهای  مطرح شود، شامل: پیامدهای عملکرد سازمانی، پیامدهای مشتریان )ارباب

اند.  سالمت سازمانی، پیامدهای عمومی جامعه؛ که با رویکرد خلق ارزش عمومی مطرح شده

 قابل مشاهده است. 5های دولتی در جدول  پیامدهای ارتقای سرمایة اجتماعی در سازمان

 



   219   های دولتی ایران ارزش عمومی در سازمان با رویکرد خلقسرمایة اجتماعی  یارتقاطراحی الگوی نقش دولت در 

 دولتی های سازمان در اجتماعی سرمایة ارتقای راهبردهای. 4 جدول

 شاخص همؤلف بعد

 راهبردهای
 مدیریتی

 مدیران الگویی رفتار
 جهت در یرهبر ،دروغ از زیپره و مدیران ای حرفه صداقت یارتقا ،رانیمد یدلسوز و مسئوالنه رفتار

 یفتگیخودشـ  از زیپره ،رانیمد توسط یجمع و یسازمان منافع گرفتن نظر در ی،سازمان منافع و اهداف
 رانیمد

مؤثر  ارتباطات
 مدیران

 بانفوذ و رگذاریثأت افراد ییشناسا ،کارکنان با سازنده وثر ؤم تعامل ،ها آن به احترام واز کارمندان  یقدردان
 آوردن حسـاب  بـه  و دادن تیشخص ،کارکنان با ای مراوده عدالت تیرعا ،ها آن توانایی از یریگ بهره و

 کارکنان های تفاوت رشیپذ ،رانیمد در یریانتقادپذ یةروح ی،سازمان افراد
 مشارکتی سبک

 مدیران
 فرهنـگ  کـردن  نـه ینهاد و یسـاز  میت ی،جمع خرد بر یمبتن یریگ میتصم ،کارکنان مشارکت نظام جادیا
 افراد یتوانمند و ها تیظرف از یریگ بهره و کارکنان به اریاخت ضیتفو ی،میت

 راهبردهای
 سازمانی

 سازمانی گرایی دانش
 دانش تیریمد ی،سازمان دانش ةتوسع ریمس در کیاستراتژ یریگ جهت ی،سازمان یریادگی نظام ةتوسع
 ،هـا  یسـاز  میتصـم  در نخبگـان  دانـش  از یریـ گ بهـره  نخبگـان،  و توانمنـد  یروهاین جذب ی،سازمان
 یدانش یروهاین میتکر ،موفق های سازمان از یبردارالگو

 بخشی هویت
 سازمانی

ـترک  زبان تیتقو ها، کمیته دمانن ساز تیهو های گاهیپا جادیا ی،ررسمیغ های شبکه و ها کانون جادیا  مش
ـ بن اصول و ها ارزش کردن نهینهاد ،سازمان در ای مراوده یاستراتژ تیتقو ،مشترک های تیروا و  ،نیادی
 ها سازمان در اجتماعی سرمایة گفتمان ةتوسع و جادیا

 سازمانی فسادستیزی
 مبـارزه  ،تیشـفاف  یارتقا ی،مدار قانون ی،ا حرفه اخالق تیتقو ،سطوح همة در زدوبند و فساد کاهش

 سطوح همة در گر سوءاستفاده افراد با

 سازمانی سازی وجهه
 و رجوع ارباب های خواسته به ییپاسخگو ی،عموم روابط ةتوسع ،دولت یجیترو و یغیتبل های تیفعال

 در اجتمـاعی  سـرمایة  ابعاد گرفتن نظر در ی،سازمان یاجتماع یریپذ تیمسئول ی،سازمان صداقت ،مردم
 مردم با یگانگی حس تیتقو ،ماتیتصم و ها یگذار استیس

 انسانی منابع ارتقای

 ی،ســازمان هــای پســت در ســتهیشا و کارآمــد افــراد انتصــاب ،ســالم و دامــن پــاک رانیمــد انتصــاب
ـترش  ی،انسـان  یروین عیترف و ارتقا نظام اصالح ،ها انتصاب در یساالر ستهیشا  ی،سـازمان  آمـوزش  گس

ـ ارز ، خـدمات  جبران نظام در عدالت ی،انسان منابع یتوانمندساز  یزشـ یانگ و منـد  نظـام  عملکـرد  یابی
 استخدام و جذب در اجتماعی سرمایة یارهایمع اندنجگن ،کارکنان

 راهبردهای
 فراسازمانی

همسویی 
 دولتی های سازمان

 هـای  سازمان نیب ییافزا هم تیتقو ،موجود های چالش و یدیکل مسائل یرو یدولت های سازمان توافق
ـ  مشترک کالن اهداف و انداز چشم فیتعر ی،دولت مختلف های سازمان نیب کالن ییهمسو ی،دولت  نیب

ـ  برنامـه  ،یگـذار  قـانون  سطوح همة در ها سازمان نیب ارتباط تیتقو ،یدولت های سازمان  ،اجـرا   و یزری
 هـا  یساز میتصم و ها برنامه یهمخوان و سوییهم ،یسازمان های تیظرف و ها یتوانمند یگذار اشتراک به
 یباالدست اسناد با

 مشارکتی حکمرانی
 دولت

 ،دولـت  ینظـارت  و یضیتفو کردیرو ،دولت های تیمسئول بار کاهش ، دولت ییکارفرما کردیرو کاهش
 گـرفتن  قـرار   چـارچوب،   آن در دولت گرفتن قرار و تیحاکم سطح در اجتماعی سرمایة شدن مطرح

 ی،دولتـ  های سازمان و مردم و افراد نیب مشارکت یارتقا ی،باالدست اسناد در اجتماعی سرمایة یارهایمع
  ... و ،یخصوص بخش ها،NGO  مردم، با دولت تعامل و انیب یآزاد گسترش ،دولت یرینقدپذ

 هویت به دهی شکل
 ملی

 دیکأت ی،دولت بخش توسط برابر های فرصت جادیا ی،دولت های سازمان در یاسالم و یرانیا تیهو قیتلف
 یباورهـا  و هـا  ارزش میترسـ  ی،مل و یخیتار ةسابق و افتخارات بر دیکأت ی،مذهب و یقوم اشتراکات بر

 یرانیا ینژادها و ها قوم همة به احترام ،آن ابعاد همة در ییگرا ضیتبع از زیپره ،ها آنبر  دیکأو ت مشترک
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 عمومی ارزش خلق رویکرد با اجتماعی سرمایة پیامدهای. 5 جدول

 فرعی نتایج اصلی نتایج

 سازمانی عملکرد پیامدهای
 ی،سازمان ییکارآ ی،ور بهره یارتقا ی،سازمان ییافزا هم جادیا ی،همکار و اطالعات انیجر لیتسه

 خود اهداف تحقق در سازمان عملکرد بهبود ،ینوآور و تیخالق

 رجوع( )ارباب مشتریان پیامدهای
 خدمات تیفیک بهبود ها، آن شتریب ییاجرا ضمانت و یرسم ضوابط و قواعد تر آسان رشیپذ

 رجوع ارباب و نفعان یذ یتمندیرضا ،شده ارائه

 سازمانی سالمت پیامدهای
 کاهش ،اهداف در تعارض کاهش ی،ضدشهروند و مخرب یرفتارها کاهش ی،ادار فساد کاهش

 یشاوندمداریخو و یباز یپارت

 جامعه یعموم یامدهایپ

 کنترل و یخودکنترل تیتقو ،جامعه یهمبستگ و استحکام شیافزا ی،عموم تیمشروع شیافزا

 یارتقا ی،عموم های ارزش تیتقو ی،اخالق های ارزش تیتقو ،شهروندان (ی)درون یاجتماع

 یدموکراس یارتقا ی،اجتماع عدالت
 

 

 که پذیرد میتأثیر  متعددی عوامل از دولتی های سازمان در اجتماعی سرمایة ارتقای همچنین،

 و ها( محدودکننده و )تسهیلگرها گر مداخله عوامل گروه 2 در عوامل این خبرگان نظر اساس بر

 تئوری روش با ها احبهصم تحلیل نتایج بندی جمع از پس شدند. بندی دسته ای زمینه شرایط

 دولتی های سازمان در اجتماعی سرمایة ارتقای الگوی تحقیق، متغیرهای استخراج و بنیاد داده

 ارائه را دولتی های سازمان در اجتماعی سرمایة ارتقای دایمیاپار مدل 1 شکل شد. طراحی ایران

 دهد. می

بُعد است،  5های دولتی ایران، که شامل  ، پدیدة سرمایة اجتماعی در سازمان1بر اساس شکل 

راهبرد، شامل  دسته 3پذیرد. از طرف دیگر  گر تأثیر می ای و مداخله از تعدادی عوامل زمینه

های دولتی  راهبردهای مدیریتی و سازمانی و فراسازمانی، برای ارتقای سرمایة اجتماعی در سازمان

 تواند به کار گرفته شود که اجرای این راهبردها پیامدهای متعدد دارد. می
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 رانیا یدولت های سازمان در اجتماعی سرمایة یارتقا در دولت نقش یچگونگ پارادایمی مدل. 1 شکل

 تحقیق مدل اعتبارسنجی

 طراحی ای پرسشنامه ،بنیاد داده تئوری روش خروجی اساس بر و تحقیق مدل اعتبارسنجی منظور به

 بر تیسؤاال دارد، وجود تحقیق مدل در که ،مکنون متغیرهایهمة  برای پرسشنامه، این در .شد

 قسمت 6 به و بود سؤال 216 شامل پرسشنامه .شد طراحی موجود استاندارد های پرسشنامه اساس

 .شد تقسیم پیامدها ،راهبردها گر، مداخله عوامل ای، زمینه عوامل ی،علّ عوامل محوری، ةپدید

سرمایة اجتماعی 
 )پدیدة محوری(

 سرمایة اجتماعی
 ایرابطه

 سرمایة اجتماعی
 شناختی
 معنوی سرمایة اجتماعی

 سرمایة اجتماعی
 ساختاری
 رفتاری سرمایة اجتماعی

 

 پیامدها
پیامدهای عملکرد 

 سازمانی

پیامدهای مشتریان 
 رجوع()ارباب

پیامدهای سالمت 
 سازمانی

 پیامدهای عمومی جامعه

 تسهیلگرها

 های بخش خصوصیوجود ظرفیت
 هاNGOو  های بخش مدنیوجود ظرفیت

 ساالری دولتمردمرویکرد 
 نقش حمایتگری دولت

 عوامل علّی
 تسهیلگری

 ارائة خدمات عمومی
 گذاریقانون

کنندة مجدد درآمد توزیع
 )رفاه احتماعی(

 ثبات و توسعة اقتصادی

 راهبردها
 راهبردهای مدیریتی
 راهبردهای سازمانی

 راهبردهای فراسازمانی

 ایشرایط زمینه

 شرایط فرهنگی

 اقتصادیشرایط 
 شرایط سیاسی
 شرایط اجتماعی

 شرایط جغرافیایی اقلیمی
 دولت الکترونیک

 عالیق عمومی مردم

 هامحدودکننده

 ساختار بروکراتیک دولت
 فساد اداری دولت

 های حاکمیتی دولتتعدد نقش
 های دولت(ثباتی دولت )تغییر در سیاستبی

 المللقطع روابط بین

 گرعوامل مداخله

عوامل 
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 ها یافته ادامه در شد. بررسی ساختاری معادالت سازی  مدل روش با پرسشنامه از حاصل های داده

 .شوند می بررسی

 مسیر تحلیل اخص طور هب و ساختاری معادالت مدل از فرضیات رد یاتأیید  برای تحقیق این در

 بین روابط که است تکنیکی ،ساختاری( )مدل مسیر تحلیل شد. استفاده PLS یآمار افزار نرم با

 مسیر تحلیل از هدف دهد. می نشان زمان هم طوره ب را وابسته( ،میانجی )مستقل، تحقیق متغیرهای

 یعلّ روابط ساختاری مدل در است. تحقیق مفهومی مدل متغیرهای بین (تأثیر) یتعلّرابطة  شناسایی

 برای ابتدا است. شده ارائه پیامدها ،راهبردها ،اجتماعی سرمایة گر، مداخله ای، زمینه ی،علّ عوامل نیب

 یها روش شود. حاصل اطمینان بود، نفر 260 که ،نمونه حجم کفایت از باید مدل اعتبارسنجی

 مقدار که است KMO آزمون ها آنجملة  از که دارد وجود گیری نمونه کفایت بررسی یبرا یمختلف

 بر یمبن ،ها داده بودن مناسب از نانیاطم یبرا ،گرید یسو از است. نوسان در 1 تا 0 نیب همواره آن

 آزمون از ،ستین 0 با برابر جامعه در ردیگ یم قرار لیتحلپایة  که ییها یهمبستگ سیماتر نکهیا

 یریگ نمونه تیکفا از توان می بارتلت آزمون از استفاده با ،عبارت دیگر به شد. استفاده (t) 1بارتلت

 .است آمده 6 جدول در بارتلت و KMO آزمون خروجی .کرد حاصل نانیاطم

 بارتلت آزمون و KMO شاخصمحاسبة  نتایج. 6 جدول

 آزمون نتیجة آزادیدرجة  Sig بارتلت KMO شاخص

 تأیید 7875 000/0 93/29688 832/0 مقدار

 

نمونة  کرویت معناداری آزمون همچنین و (KMO) 2نمونه کفایت ةانداز، 6 جدول به توجه با

 کفایت که است 000/0 و 832/0 با برابر ترتیب به SPSS توسط عاملی تحلیل در نیز 3بارتلت

 .دهد نشان می عاملی تحلیل برایرا  ها نمونه

 PLS افزار نرم یخروج شد. آزمون قیتحق یساختار مدل نمونه، حجم کفایتتأیید  از پس

 و بیضرا معناداری 3 و 2 شکل همچنین .را نشان داد افتهی برازش یساختار مدل بودن مناسب

 یزمان آمده دست به بیضرا دهد. می نشان را تحقیق یساختار مدل ةآمد دست به یپارامترها

                                                                                                                                                       
1. Bartlett Test 

2. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

3. Bartlett's Test of Sphericity Sig 
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 باشد. تر کوچک -96/1 عدد از و تر بزرگ 96/1 عدد از ها آن یمعنادار آزمون مقدار که معنادارند

 برابر ترتیب به اجتماعی سرمایة بر ای زمینه و یعلّ عوامل اثر شدت شود، یم مشاهده که طور همان

 اجتماعی سرمایة اثر شدت ،همچنین است. معنادار t مقادیر به توجه با کهاست  373/0 و 459/0 با

 ،نهایت دراست.  دارمعنا و 476/0 و 564/0 با برابر ترتیب به هادراهبر بر گر مداخله عوامل و

 .است دارمعنا و 750/0 با برابر نیز پیامدها بر راهبردها اثر شدت

 
 استاندارد حالت در قیتحق یساختار مدل. 2 شکل

 ساختاری معادالت های مدل در ها سازه بینرابطة  سنجش برای معیار ترین ابتدایی ضمن،در 

 سطح در ،گیرد قرار +96/1 تا -96/1  ةباز از خارج t  ةآمار مقدار اگر است. t معناداری اعداد

 ضریبنتیجة  در گیرد، قرار بازه این درون t  آمارة مقدار اگر و است معناداردرصد  95 اطمینان

 پژوهش مفهومی مدل 3 شکل شود. می رد آن با متناسبفرضیة  و نیست معنادار برآوردشده مسیر

 از خارج ضرایبهمة  شود، می مشاهده که طور همان دهد. می نشان ضرایب معناداری حالت در را

 معنادارند. ها آن همة بنابراین و دارند قرار بازه
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 یدارمعنا بیضرا حالت در قیتحق یساختار مدل. 3 شکل

 ضرایبهمة  شود، می مالحظه که گونه همان است. آمده مدل یاجزا نیب روابط 7 جدولدر 

 ند.شو می ییدأت تحقیق مدل در شده تعریف روابط بنابراین و معنادارند مسیر

 مسیر تحلیل نتایج. 7 جدول

 جهینت t-Value ریمس ضریب مسیر ردیف

 تأیید 352/6 459/0 اجتماعی سرمایة یعلّ عوامل 1

 تأیید 207/7 373/0 اجتماعی سرمایة ای زمینه عوامل 2

 تأیید 288/10 564/0 راهبردها اجتماعی سرمایة 3

 تأیید 691/7 476/0 راهبردها گر مداخله عوامل 4

 تأیید 535/19 750/0 سازمانی پیامدهای راهبردها 5
 

 

 زای درون پنهان متغیرهای نییتع بیضر پژوهش، ساختاری مدل برازش بررسی برای همچنین،

 ضعیف، نییتع بیضر مقادیر برای مالک مقدار 67/0 ،33/0 ،19/0 مقدار سه شد. محاسبه مدل

 برای تعیین ضریب مقادیر تحقیق، نتایج نمودار به توجه با شود. می گرفته نظر در قوی ،متوسط
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 563/0 پیامدها متغیر برای و ،875/0 راهبردها متغیر برای ،527/0 مقدار اجتماعی سرمایة متغیر

 آزمون معیار ضمن،در  .دهند را نشان می مدل مناسب برازش وهستند  33/0 باالی همگی که است

 به .کردند ارائه مدل بینی پیش قدرت برای (1975) گیزر و استونرا  (Q2) یساختار مدل تیفیک

 بینی پیش قابلیت باید دارند قبول قابلبرازش  ساختاری بخشدر  که هایی مدل ،ها آننظر 

 (2009) شهمکاران و هنسلر باشند. داشته را مدل زای درون های سازه به مربوط های شاخص

 را 35/0 و 15/0و  02/0 مقدار سه زا درون های سازه مورد در مدل بینی پیش قدرت شدت بارةدر

 تیفیک 1یافزونگ شاخص راتییتغ بیضر ای یافزونگ ریمقاد و 8 جدول به توجه با .اند کرده تعیین

 .است یقو مدل

 CV Red مقادیر. 8 جدول

 CV Red مقدار متغیر

 32/0 یعلّ عوامل

 35/0 گر مداخله عوامل

 23/0 پیامدها

 23/0 راهبردها

 15/0 اجتماعی سرمایة

 36/0 ای زمینه عوامل
 

 

 اینبا  که معنی بدین است؛ ساختاری معادالت های مدل کلی بخش به مربوط نیز GOF معیار

 کلی مدل ساختاری بخش و گیری اندازه بخش برازش بررسی از پس ،تواند می محقق معیار

 میانگیننشانة  Communalities میانگین که طوری کند،  کنترل نیز را کلی بخش برازش پژوهش،

 سه و 9 جدول به توجه با است. مدل زای درون های سازه Ave R2 و سازه هر اشتراکی مقادیر

 61/0 عدد حصول و GOF برای قوی ،متوسط ضعیف، مقادیر عنوان به 35/0 ،25/0 ،01/0 مقدار

 .شود نشان داده می قیتحق مدل مناسب بسیار برازش ْ مدل این برای

 

                                                                                                                                                       
1. CV Red 
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 تحقیق متغیرهای R2 و communality میزان .9 جدول

communality R  متغیر
2 

 - 59/0  یعلّ عوامل

 - 60/0  گر مداخله عوامل

 563/0 52/0  پیامدها

 875/0 57/0  راهبردها

 527/0 60/0  اجتماعی سرمایة

 - 53/0  ای زمینه عوامل

 66/0 57/0  میانگین

GOF  61/0  

 پیشنهاد و نتیجه

 .شد استفاده تحقیق الگوی های همؤلف و ابعاد شناسایی برای بنیاد داده تئوری روش از تحقیق این در

 در استفاده مورد های داده مبنای ساختاریافته نیمه های مصاحبه و پیشین تحقیقات و نظری مبانی

 بعد 5 دارای دولتی های سازمان در اجتماعی سرمایةپدیدة  تحقیق، نتایج اساس بر بود. تحقیق

 جدیدی های جنبه دارد، سازگاری دیگر تحقیقات با اینکه بر عالوه ،شده شناسایی ابعاد است. اصلی

 این در شده شناسایی اجتماعی سرمایة شناختیِ ،ساختاری ای، رابطه بعدِ سه .کند می اضافه آن به را

 گویال دانست. منطبق (1998) گوشال و تیناهاپ دیدگاه با زیادی حدود تا توان می را تحقیق

 اجزایهمة  و دارد مطابقت نیز (2017) و همکارانش وانگ و (2017) انگبرز های مدل با یقتحق

 مالیی و متین زارعی که ،نیز ییاجرا های سازمان در اجتماعی سرمایة مدل گیرد. می بر در را ها آن

 سرمایة بعد تحقیق، در شده شناسایی ابعاد بین دارد. تناسب تحقیق الگوی با ،کردند ارائه (1393)

 سرمایة است. نشده دیده دیگر تحقیقات در رفتاری اجتماعی سرمایة و )ارزشی( معنوی اجتماعی

 بومی و خاص دارد، افراد دینی و مذهبی اعتقادات و هارباو در ریشه که ،معنوی اجتماعی

 و خاص بعد یکمنزلة  به گذشته داخلی و خارجی تحقیقات در و است ایرانی دولتی های سازمان

  یدوست نوع و ،تیمعنو ی،گرتیحما یی،گرا اخالق ی،رخواهیخ .است نشده گرفته نظر در مستقل

 در ریشه و اند شده شناسایی معنوی اجتماعی سرمایة برای که هستند هایی همؤلف  (یدوست )انسان 

و  کریمی که ،اسالمی دیدگاه از اجتماعی سرمایة مدل دارند. انسانی و ایرانیو  اسالمی های ارزش
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و  شناختی ابعاد در را اجتماعی سرمایة اسالمی های همؤلف ،اند کرده طراحی (1394) همکارانش

 مدل ابعاد اساس بر را اجتماعی سرمایة اسالمی مدل نوعی به و کرده وارد ساختاری و ای رابطه

 خاص عدبُ دیگر رفتاری اجتماعی سرمایة همچنین، .است داده ارائه (1998) گوشال و ناهاپیت

 دولتی های سازمان در اجتماعی سرمایة رفتاری های همؤلف به که است تحقیق این در شده شناسایی

 ای رابطه ابعاد در رفتاری اجتماعی سرمایة های همؤلف از بعضیبه  پیشین تحقیقات در .کند می اشاره

 .شده است اشاره اجتماعی سرمایة ساختاری و

 دررا  اجتماعی سرمایة تواند می چگونه دولت کهبود  موضوع این بررسی تحقیق هدف دیگر

 است، نگرفته انجام زمینه این در تحقیقی کنون تا اینکه به توجه با و دهد ارتقا دولتی های سازمان

 حاصل عمیق نیمه های مصاحبه طریق از کامل طور به قسمت این برای شده آوری جمع های داده

 با نتایجمقایسة  امکان موضوع، به نزدیک یا مشابه تحقیق فقدان به توجه با ،دیگر طرف از شد.

و  یمدیریت راهبردهای شامل ،اصلی راهبرد دسته 3 تحقیق این در نداشت. وجود تحقیقات دیگر

 در اجتماعی سرمایة ارتقای در زیادی نقش ها آن اجرای که شدند شناسایی ،سازمانیافر و یسازمان

 اجتماعی سرمایة ارتقای در دولتی مدیران نقشبه  مدیریتی راهبردهایدر  دارد. دولتی های سازمان

مؤثر  ارتباط کارکنان با ،هستند کارکنان الگوی که مدیرانی انتصاب باتواند  می دولت .شود می توجه

 های سازمان در را اجتماعی سرمایة وضعیت برند بهره می مشارکتی های سبک از و ،کنند می برقرار

 .دنکن می فراهم را اجتماعی سرمایة خلق برای مناسب بستر سازمانی راهبردهای دهد. ارتقا دولتی

 تا تواند می فساد با مقابله و ،انسانی منابع ارتقای سازی، وجهه و بخشی هویت سازمانی، گرایی دانش

 به و دهد ارتقا شهروندان مقابل و کارکنان بین را دولتی های سازمان اعتبار و عملکرد زیادی حدود

 گذاری سیاست با ،باید دولت .کمک کند سازمانی برون و سازمانی درون اجتماعی سرمایة خلق

 دولت نهایت،در  کند. پیگیری خودزیرمجموعة  های سازمان در را راهبردها این اجرای درست،

 بینهمسویی  ایجاد کند. استفاده اجتماعی سرمایة خلق برای فراسازمانی های ظرفیت از تواند می

 هستند. فراسازمانی راهبردهای ملی هویت به دهی شکل و ،مشارکتی حکمرانی دولتی، های سازمان

 با. شود می ها توانمندی گذاری اشتراک به و منابع بسیج باعث دولت توسطهمسویی  تحقق

 فعال مدنیجامعة  و خصوصی بخش درخصوص  به بالقوه های ظرفیت مشارکتی، حکمرانی
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 راهبردها این مجموع که شود می تقویت یگانگی و همدلی ملی هویت گرفتن  شکل با و شود می

 دهد. می ارتقا را اجتماعی سرمایة سطح

 و گر مداخله عوامل از تعدادی از دولتی های سازمان در اجتماعی سرمایة ارتقای همچنین،

 دررا  اجتماعی سرمایة ضعف و شدت عوامل این مجموع پذیرد. میتأثیر  ای زمینه عوامل

 دولتاز سوی  عوامل اینتأثیر  ممکن حد تا باید و کند می تعیین دولتی مختلف های سازمان

 پیامدهای شود. فراهم اجتماعی سرمایة سطح ارتقای راهبردهای اجرای برای زمینه تاشود  مدیریت

 بر و اصلی عدبُ 4 در توان می را ها آن که متعددند دولتی های سازمان در اجتماعی سرمایة ارتقای

 و نتایج اجتماعی سرمایة ارتقای قطعاً داد.جای  نظرّ  مد عمومی ارزش با مرتبط مفاهیم اساس

 اصلی های استراتژی از یکیمنزلة  بهباید  و دارد همراه به زیادی بلندمدت و مدت کوتاه پیامدهای

 گیرد. قرار نظرّ  مد دولتی های سازمان در

 یدگیچیپ  یدارا یدولت های سازمان در اجتماعی سرمایة ةدیپد داد نشان قیحقت جینتا بندی جمع

 سنجش به آتی تحقیقات درشود  می پیشنهاد دارد. آن یارتقا در مؤثری نقش دولت و است یادیز

 و مطلوب وضعیت تا موجود شکاف بررسی و مجزا صورت به اجتماعی سرمایة مختلف ابعاد

 شود. پرداخته شده تعریف راهبردهای اجرای اثربخشی بررسی همچنین

 بر و دولتی های سازمان در اجتماعی سرمایة ارتقای در دولت آفرینی نقش در پایان، با هدف

 :شود می ارائه کاربردیچند پیشنهاد  ،شده لصحا نتایج اساس

 ؛دولت توسط شده تدوین باالدستی اسناد در اجتماعی سرمایة گنجاندن. 1

 درک و اجتماعی سرمایة ارتقای جهت در دولتی های سازمان بین مستمر ارتباط ةزمین ایجاد. 2

 ها؛ سازمان کارکنان و مدیران بین مشترک فهم و

 دولتی؛ های سازمان در سازمانی ساختار مراتب سلسله و بورکراسی سطح کاهش. 3

 و ها ظرفیت از گیری بهره و ساالرانه مردم رفتارهای تقویت با هدف دولت گیری جهت. 4

 ؛مدنی نهادهای و خصوصی بخش در فعاالن سایر و مردم های توانمندی

 ؛اجرایی های فعالیت حجم کاهش و دولت تفویضی و نظارتی نقش تقویت. 5
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 سرمایة معیارهای گنجاندن و دولتی های سازمان در شایسته و توانمند مدیران از گیری بهره. 6

 ؛آنان ارتقای و  ارزیابی در اجتماعی

 های توانمندی تقویت جهت در دولتی های سازمان کارکنان مستمر یادگیری و  آموزش. 7

 ؛آنان شناختی و ارتباطی

 گروهی؛ و جمعی صورت به دولتی های سازمان در ها برنامه و ها فعالیت تعریف. 8

 های سازمان در کارکنان عاطفی و اخالقیو  معنوی های زمینه و باورها تقویت بر تأکید. 9

 ؛دولتی

 مسامحه گونه هر از پرهیز و دولتی بخش کارکنان مخرب رفتارهای و فساد با یّ جد. مبارزة 10

 زمینه؛ این در

 تقویت جهت در دولتی های سازمان در انسانی منابع مختلف های نظام ظرفیت از گیری بهره. 11

 .اجتماعی سرمایةکنندة  تقویت باورهای و رفتارها
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