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Abstract 
The main purpose of this study was designing a social capital model in agreement with the 
Twenty-Year Vision Document and the Resistance Economy general policies to be used by the 
public organizations of Iran through a case study on the Iran Ministry of Roads & Urban 
Development. Using mixed-methods approach, this study tried to identify the various dimensions 
of the foregoing model. The statistical population included the advisors and top managers of the 
Iran Ministry of Roads & Urban Development who were familiar with this topic. From among 
these, 14 individuals were selected through snowball sampling up to the point of theoretical 
saturation. In the qualitative phase of the study, library research and semi-structured interviews 
were used to collect data, while thematic analysis was used to analyze the collected data. In the 
quantitative phase, the statistical population was comprised of 360 full-time employees of the Iran 
Ministry of Roads & Urban Development. Using Cochran’ formula, the optimal sample size was 
determined to be 186 participants. After randomly selecting the participants, the questionnaire 
derived from the qualitative phase was distributed among them. To analyze the data, the structural 
equations and PLS software were used. As for the results, the general model was presented in the 
two modes of standardized beta coefficient and significance values. Then, the convergent validity, 
composite reliability, Cronbach's alpha, and model fit indices of the model were examined and 
confirmed. Ultimately, 8 dimensions, 20 components, and 69 indices were extracted for the 
suggested model. In addition to the relational, structural, and cognitive dimensions that exist in 
most social capital models, the political, religious, institutional, and cultural dimensions have also 
been investigated in some studies. However, the economic strategies have not been examined in 
any previous models, so it is regarded the innovation of this study.  
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 ی دولت یها سازماندر  سرمایة اجتماعیمدل  یطراح

 (یمقاومت         اقتصاد یها استیسو  انداز سند چشم با همسو)
 3احسان ساده ،3ینیام ینالعابد ینز ،*2یدیمج یممر ،1یستارارجمند محمد

 رانواحد ساوه، ای ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یمنابع انسان یشگرا با یدولت یریتمد یدکتر یدانشجو .1

 واحد ساوه، ایران ی،، دانشگاه آزاد اسالمیعلوم انسان ةگروه مدیریت، دانشکد یار،. استاد2
 واحد ساوه، ایران ،ی، دانشگاه آزاد اسالمیعلوم انسان ةگروه مدیریت، دانشکد دانشيار، .3

 (13/06/1401ـ تاریخ پذیرش:  07/04/1401)تاریخ دریافت:  

 چکیده
مندی  مقاومتی برای بهرهاقتصاد  یکل  یها استیانداز و س سو با سندچشم هم یاجتماع ةیسرما مدل یپژوهش طراح نیا یهدف کل
 ی( سعیـ کمّ  یفی)ک ختهیآم یها استفاده از روشبود. در این تحقیق با  ،شهرسازی        و وزارت راهموردی  مطالعة با ،ایران یدولت یها سازمان

آشنا به  یشهرساز       و وزارت راه ارشد رانیشامل مشاوران و مد یفیدر بخش ک یشود. جامعة آمار ییشناسا ادشدهیشد ابعاد مختلف مدل 
برای در فاز کیفی پژوهش،  برفی و رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. با رویکرد گلوله ها آننفر از  14موضوع بودند که  نةیشیپ

ی، در بخش کمّاستفاده شد.  تم لیها از روش تحل داده لیتحل یو برا افتهیساختار مهین  و مصاحبة یا کتابخانه یها، از بررس دادهگردآوری 
نفر  186فرمول کوکران  ی و با استفاده ازروش تصادف هب که نمونه بودندشهرسازی        ووزارت راهتن از کارمندان رسمی  360 آماری جامعة

استفاده  PLSافزار  و نرم از معادالت ساختاری ها دادهوزیع شد. برای تحلیل ت ها آنمستخرج از بخش کیفی بین  پرسشنامةو  محاسبه
پایایی  های روایی همگرا، داری آورده شد و سپس شاخصاشد که طی آن مدل کلی در دو حالت مقادیر استاندارد بتا و ضرایب معن

شاخص برای مدل پیشنهادی 69 و مؤلفه20 ،بعد 8 تیدرنهاقرار گرفت.  دییتأو  یموردبررسو برازش مدل  ،آلفای کرونباخ، ترکیبی
وجود دارند، ابعاد سیاسی، دینی،  سرمایة اجتماعیکه در اغلب الگوهای  ،ساختاری و شناختیو  یا رابطهعالوه بر سه بعد  شد.استخراج 

نشده  یشده بررس ارائه یها دلاز م کی چیتاکنون در ه یاقتصاد یراهبردهااما شد. ها بررسی  در بعضی از پژوهشنهادی و فرهنگی نیز 
 .دیآ یحساب م پژوهش به یبود و نوآور

 واژگانکلید
 یاقتصاد مقاومت یها استیانداز، س سند چشم ،یاجتماع ةی، سرمادولتی یها سازمان
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 مقدمه

 مشاوران سازمانی و موردتوجهیکی از مباحث اساسی  سرمایة اجتماعیموضوع اخیر،  دهة چنددر 

ی و هنجارها ها ارزش از ای مجموعه سرمایة اجتماعیاست. بوده ان دانشگاهی جه مجامع

. این شود میروابط اجتماعی شدن آسان  باعثو تعهدات اخالقی است و  ،عرفی انینقو، غیررسمی

و  یانسان ةیتا سرما کند یمو کمک  انجامد میبه افزایش مشارکت اجتماعی افراد معموالً  موضوع

: 1390زاده  پاریزی و حسین نژاد رانیبرسند )ا ایپو یکنش باهم به رشد مادی بتوانند در هم ةیسرما

 تحت مدیریت خود های سازمانتقویت عملکرد هاست برای  دولتی مدت یها (. مدیران سازمان34 

 نظران صاحببه نظر اکثر  ،. امروزهاند ماندهکه ناملموس است، غافل  ،اجتماعی سرمایةاز توجه به 

 )فقیهی دارددر موفقیت یک سازمان  یتر نقش مهمدیگر  های سرمایه نسبت به سرمایةاین حوزه، 

روابط عمومی به کمک سازمانی است که  ةیسرمایک  سرمایة اجتماعی .(23: 1385 فیضی و

 یفقط کسب ثروت برا یسازمان طبق نظر مارکس، هدف انسان(. Dodd 2012)شود تسهیل می

 عضوی از یک جامعه استبه منزلة بازتولید خود  برای بلکه فرد در تالش ست،ین یزندگ یارتقا

(Demirkıran & Gençer 2017: 580بس .)دیویو د  نیارنشتا یشناسان، ازجمله شر از جامعه یاری 

های توسعه تمرکززدایی از  کسب توفیق در طرح راهکار ترین مهمبهترین و اند که  بر آن،  کسلیدر

گسترش  طورکلی بهای مشارکت و جلب اعتماد مردم و ها بر مبن طرح گذاری پایه مدیریت و

 یاجتماعسرمایة . (197 :1398 همکاران و)آزاد است  آن در سازمان های مؤلفهو  سرمایة اجتماعی

 & Martinsاست ) شده ییها شناسا سازمان یرقابت تیمز یو نگهدار نیتأم یبرا داریراهبرد پا

Lopes, 2010:129را بر  یسازمان یها تیقابل دیبا رانیمد یمحور امروز در جهان دانش نی(. بنابرا

طور که فوکویاما  همان .(141: 1393 زاده، یدیکنند )حم یزیر برنامه یاجتماع ةیاساس سرما

آن   شاخص یها ضعفیکی از  سرمایة اجتماعینبود اجماع در مورد مفهوم ، گوید می

و  ،توسعه، رشد برنامةتواند پشتیبان  می سرمایة اجتماعیتوجه به (. Fukuyama, 2001: 7)است

با  ،سرمایة اجتماعیهمچنین  .(Skinner et al 2008: 253)های تعالی سازمانی شود ایجاد فرصت

اگر  .(Oinas et al. 2020: 1373) ، تأثیر مثبتی بر موفقیت افراد در کار داردافزایش پیشرفت شغلی

نتایج  توانند یم، ندکنایجاد و تقویت  اجتماعی را در خود سرمایةهای بخش دولتی  سازمان



   333   ...  یدولت یها مدل سرمایة اجتماعی در سازمان یطراح

 

 

اعتماد و  نهایت منجر به جوّ تر در تری را به جامعه ارزانی دارند که این عملکرد مطلوب مطلوب

(. 221 :1396 های بخش دولتی خواهد شد )رهامی اطمینان عمومی بین شهروندان و سازمان

به این شکل که  ؛انسانی مؤثر است ةایطور مستقیم بر مشارکت سازمانی و سرم  به سرمایة اجتماعی

فرامرزی و  یابند )فالح فزایش میانسانی و مشارکت سازمانی ا ةسرمای سرمایة اجتماعیبا افزایش 

م اجتماعی، عدم اعتماد، یافزایش جرا به سرمایة اجتماعیاما کاهش  ،(207 :1394 همکاران

)صالحی د شو می منجرها  دیگر از خشونت و بسیاری ،ها ها، ناامیدی شکنی ها، قانون ها، آسیب تنش

 (.61: 1392همکاران و 

 ةکه نتیج شود یم تر فیضع روز روزبهافراد  سرمایة اجتماعیما  ةدر جامعامروزه متأسفانه 

در  سرمایة اجتماعیاهمیت  .(12 :1390 یآباد ضیفو  یاحمد) استاعتماد اجتماعی افراد کاهش 

 ینظام توجه سالة ستیبانداز  در تدوین سند چشم که بدانیم شود بیشتر آشکار میکشور ما وقتی 

 سرمایة اجتماعی ةانداز مؤلف چشممهم در سند  یها از مؤلفه یکیکه  یطور به آن شده است؛  ژهیو

شده   اشاره «یاجتماع ةیسرما»و « حکومتمردم و »است. در دو بخش از این سند به پیوستگی 

 رانیا یاسالم ینکته توجه کرد که جمهور نیبه ا دینداز باا است. عالوه بر توجه به سند چشم

. نداشته است را آنکنون موقعیت مشابه  که تاروست  روبه یبا مشکالت یامروزه در عرصة اقتصاد

الگوها مفهوم اقتصاد  نیاز ا یکیوجود دارد که  ژهیومتناسب با این شرایط  رویکردنیاز به  بنابراین

 .(105: 1395 یتوکل و ایاست )افروزن یمقاومت

های  اجتماعی و تعیین شاخص سرمایةموضوع  دربارةتحقیقاتی  الزم استبر این اساس 

شود انجام شود تا از این طریق مشخص  یوشهرساز آن در سازمان دولتی وزارت راه دهندة لیتشک

شده  حیاجتماعی سازمانی در این سازمان چیست و تا چه اندازه الگوی طرا سرمایةالگوی مناسب 

تواند به بهبود  نتایج حاصل از این پژوهش می باشد.مناسب تواند جهت سنجش این متغیر  می

 به وشهرسازی کمک کند و ویژه وزارت راه های دولتی ایران به اقدامات مدیران در سازمان

های دولتی و ارتقای  رهنمودهایی عملی برای بهبود نتایج و عملکرد مدیران و کارمندان سازمان

 .دشومنجر  سازمانی سرمایة اجتماعی

انداز  چشماجتماعی متناسب با  سرمایةمدل  .1 :پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که
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ابعاد  ی. اعتبارسنج2 ست؟،یچ یوشهرساز در وزارت راه یاقتصاد مقاومت یها استیو س ساله ستیب

انداز  متناسب با چشم یرسازوشه مدل سرمایة اجتماعی سازمانی در وزارت راه یها و مؤلفه

 های اقتصاد مقاومتی چگونه است؟ ساله و سیاست بیست

  ینظر یمبان

 سرمایة اجتماعی
شناختی و ساختاری  و ای است و عمدتاً به سه بعد رابطه چندبعدیمفهومی  سرمایة اجتماعی

 ةابعاد سازند سازی و شناخت عناصر و برای مفهوم (.Martínez et al. 2016: 1484) شود تقسیم می

. از دکری و کیفی گوناگون اشاره های مفهومی کمّ ها و مدل توان به نظریه اجتماعی می ةسرمای

و شکاف ساختاری   پیوندهای ضعیف و توان تئوری منابع اجتماعی ی در این حوزه میهای کمّ مدل

را  ینا و الک لیاسکات، گوشال، ناهاپیت، هسلی و ویدمن، ل سرمایة اجتماعیهای کیفی  و از مدل

ریشه  مطالعات اجتماعی و انسانی است، ةآنکه مفهومی نوین در عرص اجتماعی با ة. سرماینام برد

از مفاهیم شاخص در علوم اجتماعی است که  سرمایة اجتماعیدر روابط اجتماعی بشر دارد. 

 را اجتماعی سرمایةمیالدی موضوع  70ة دهگردد. در  دوم قرن بیستم بازمی ةآن به نیم ةسرچشم

را برای انتقاد از ناعادالنه بودن توزیع درآمد  آن و کرداقتصاد  ةعرصوارد  "لوری"نام ه شخصی ب

اولین بار  مریکاادر را (. این مفهوم 45 :1388برد )رنانی و دلیری  و نظرات نئوکالسیک به کار

  2نام پاتنامه پردازی ب ظریهدر اروپا نرا های او  . فعالیتکردسیاسی  ةعرصوارد  (1988) 1جیمز کلمن

 به شود. و پاتنام شناخته می ،های کلمن، بوردیو اجتماعی بیشتر با نظریه ةسرمای. تئوری گرفتپی 

که  ،سرمایه ةصورت جدول تحول نظری  به سرمایة اجتماعیت مربوط به انواع طور خالصه نظریا

 .(lin 2012) است شده  داده، نشان کرد لین ارائه

                                                                                                           
1. Coleman 

2. Putnam 
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 سرمایة اجتماعیبرخی نظریات مربوط به  .1جدول 

 

 جدید ةسرمایهای  نظریه کالسیک ةنظری

 سرمایة اجتماعی فرهنگی ةسرمای انسانی ةسرمای سرمایة اجتماعی

 لین، کلمن بوردیو شولتز مارکس پرداز نظریه
 ،بوردیو، پاتنام

 کلمن

 دیدگاه
استثمار کارگران توسط 

 داران سرمایه

انباشت ارزش 

وسط اضافی ت

 کارگران

بازتولید نمادها و 

 معانی

 های( مسلط )ارزش

دسترسی و استفاده 

از منابع نهفته در 

 های اجتماعی شبکه

همبستگی و 

 بازتولید گروه

 

 سرمایه

 

بخشی از ارزش  (الف

 کاال ةو ارزش مبادل اضافی

گذاری در  سرمایه (ب

 تولید و گردش کاالها

گذاری  سرمایه

ها و  مهارت

 دانش فنی

نی کردن یا درو

درک نادرست از 

 های مسلط ارزش

گذاری در  سرمایه

 های اجتماعی شبکه

  گذاری در سرمایه

ید و پذیرش أیت

 متقابل

سطح 

 تحلیل
 فرد گروه/ فرد طبقه فرد/ فرد ساختاری )طبقات(

 انداز چشم

و  ،هنگیهای اجتماعی، فر های مبتنی بر ایدئولوژی و واقعیت انداز ترکیبی از ارزش و داوری چشم

 .شود اقتصادی است که در زبان فارسی به معنی آن چیزی است که از آینده در نظر انسان مصور می

گیری باید ایدئولوژی واحدی  ریزی و تصمیم اندازی واحد در برنامه گیری چشم بنابراین برای شکل

سازی سو همبرای  ،شمسی 1378مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال  ةحاکم باشد. در دبیرخان

ها مطالعات تحت  ایران مشخص شد. تا مدت ةهای کلی، التزام تبیین یک افق روشن در آیند سیاست

انداز جایگزین افق  مفهوم چشم 1380ادامه یافت تا آنجا که در سال  «ایران اسالمی ةافق آیند»عنوان 

مسئله را بسیار  مقام معظم رهبری نیز ضرورت این ،آینده مورد تأکید قرار گرفت. در همین موضوع

انداز ایران را تهیه و  سند ملی چشم کردمهم تشخیص داد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ 

انداز در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث گذاشته شد و در سال  چشم ة. نتایج کمیتکنندتنظیم 

رسید و در تاریخ پس از اصالحاتی که مقام معظم رهبری در آن انجام داد به تصویب نهایی  1382

با توجه به این موضوع که  (.69 :1394ى و عسگریان یگانه ابالغ شد )نیاکو به قوای سه 23/8/1382

مشخص و در جهت در مسیر ند کن تالش می ،های بلندمدت ضمن تدوین برنامه ،های موفق دولت
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 سالة ستیانداز ب شمهای کلی چ به سیاست یگام بردارند، با نگاه شده نییتع رسیدن به اهداف ازپیش

 سرمایة ینظام تقویت و ارتقاگذارانِ   وروش راه  های بزرگ یکی از دغدغه شود یروشن م ران،یا

 یفرهنگی و اجتماعی، است )فاضل و اقتصادی و جمله سیاسی ابعاد آن، از ةاجتماعی در هم

آمده شده و   اشاره "سرمایة اجتماعی" به میسند، در بند دوم، به شکل مستق نی(. در ا253 :1390

وری، متکی بر سهم ابرخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فن» : ایران کشوری استاست

 «.در تولید ملی سرمایة اجتماعیو  ،برتر منابع انسانی

 اقتصاد مقاومتی

در سال  .وارد زبان انگلیسی شد Resilire التین ةاز واژResilience  ةمیالدی واژ 18 از اوایل قرن

با مفهوم جدیدی برای نمایش قدرت مقاومت وارد علم  1اولین بار رابرت مالترا این واژه  1937

به همین دلیل در  .شود مفهومی است که در حال حاضر استفاده می ةپای. این مفهوم جدید دکر

یا  ءشی یک به معنی قابلیت یادشده ةواژ .دانند میمقاومت  ةواژرا پدر  اواقتصاد مقاومتی  مباحث

2پدیده برای برگشت به حالت اصلی خود است
 (McAslan 2010: 197) . امروزه جمهوری اسالمی

چه در عمل، مشابه  یرو است که تا کنون، چه در عرصة نظر روبهبا مسائلی اقتصادی   ةایران در زمین

های جدید  ر زمینهالگوسازی د و خود انقالب اسالمی ناچار به نوآوری نینداشته است. بنابرا یواقع

. (141 :1397دادخواه و زمانیان ) استاقتصادی است. یکی از این مفاهیم مفهوم اقتصاد مقاومتی 

که  یمردم تیمحور، و بر اساس مشارکت و حما محور، عدالت است دانش یموضوع اقتصاد مقاومتی

ضر دستور کار دولت قرار در حال حا یاند. اقتصاد مقاومت شده  مطرح گرید کیدر ارتباط با  ینوع به 

: ازاند  یژگی کلیدی دارد که عبارتهر نوع مقاومت اقتصادی چهار و ،کلی طور  به است.گرفته 

 ةضربدر جذب  ییو نوآور، توانا یتیهو یها بر انتخاب  هیمطلوب با تک ریمس نشیدر گز یتوانمند

دادن به  و واکنش نشان  توانمندی در یادگیری ترین زمان، هدف برگشت ظرف کوتاه ویرانگر با

ویژگی  چهار این وجود با. بروز ضربه و کارکردهای تخریبی آنتوانایی در شناخت احتمال ، ها ضربه

 (.35 :1397تواند اقتصاد مقاومتی را بپذیرد )افراسیابی  هویتی در هر مکتبی، آن مکتب می

                                                                                                           
1. Robert Mallet 

2. The ability of a substance or object to spring back into shape; elasticity. 
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 تجربی ةپیشین

 یاجتماع ةیسرما یضوع ارائة الگو( در پژوهش خود با مو1401) نیمت یو زارع مجد یجعفر

 ءسازمانی جز و ،فردی مدیریتی، ساختاری، ةتوسع که افتندیدر وپرورش آموزشسازمانی در 

 یروشبه  اجتماعی ةسرمای ها آن ارتقای زمان هستند و تا سرمایة اجتماعیساختاری  یها مؤلفه

موضوع با  یر پژوهش( د1400و همکارانش ) فر ی. حشمتابدی یمناسب در سازمان توسعه نم

در بهبود  سرمایة اجتماعیهای  شناختی کارآفرینی در ایران دریافتند شناخت و بررسی مؤلفه روان

سرمایة ( اثر 1396) همکارانش آیباغی اصفهانی و عملکرد و نگرش افراد مؤثر خواهد بود.

ن داد در سطح های دولتی بررسی کردند. برآیندها نشا را بر سالمت سازمانی سازمان اجتماعی

زمانی اجتماعی بر سالمت سا ةای سرمای و رابطه ،درصد سه بعد ساختاری، شناختی 95اطمینان 

و اعتماد  سرمایة اجتماعیپیوند »نام  با ،در پژوهش خود (2019) 1ژانگ .ردتأثیر مثبت و معنادار دا

با  پیوندی یة اجتماعیسرما ، به ارتباط«در تایوان دولتیهای  اعتماد در چهره ةنقش واسط ،سیاسی

 ارتباط بین دو نوع ةواسط دولتیهای  اعتماد به چهره نتایج نشان داد ختند.اعتماد سیاسی پردا

کند که اعتماد سیاسی با  شواهدی را تأیید میو  و اعتماد سیاسی استاجتماعی پیوندی  ةسرمای

 2سوزبیلیر تباط دارد.پذیری و پاسخگویی دولت ار دهندگان از احساس مسئولیت درک پاسخ ةنحو

های ترکیه  در سازمان بر خالقیت و کارایی نیروی کار سرمایة اجتماعیبه بررسی تأثیر  (2018)

 .و خالقیت سازمان اثرگذار است ییبر کارآ ینشان داد سرمایة اجتماع قیتحقنتایج  اقدام کرد.

3کامپتون
رای عملکرد در و تنوع ب سرمایة اجتماعیمدیریت »پژوهشی با عنوان  (2016) 

 هایی انجام شد نشان داد سازمانمریکا اانجام داد. این پژوهش که در تگزاس  «دولتیهای  سازمان

سرمایة باالتری برخوردارند و تأثیر  سرمایة اجتماعیمتعهد به تنوع نیروی کار هستند از  که

میان سطح اعتماد  ةطراب (2016و سئو ) 4میونگ .استها بیشتر  بر عملکرد در این سازمان اجتماعی

تحلیل  ةنتیج. دندکر بررسیپیوندی و ارتباطی را در کره جنوبی  سرمایة اجتماعیبه دولت و 

                                                                                                           
1. Jhang 

2. Sözbilir 

3. Compton 

4. Myeong 
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و این  با سطح اعتماد به دولت دارددار امعنمثبت و  ارتباطای  اجتماعی رابطه سرمایة دکرمشخص 

ز سطح اعتماد به دولت ادراک ا در ارتباطی سرمایة اجتماعیهایی با  گروه میان است که حالی در

 سرمایة اجتماعیدر پژوهش خود بیان کردند  (2015و برور ) 1اندرو .نظر وجود دارد اختالف

 ةها بررسی کردند که آیا استراتژی نوآورانه رابط آن .است دولتیترین عامل موفقیت در سازمان  مهم

سرمایة ری آنان تأیید کرد که وتحلیل آما تجزیه .دهد و عملکرد را افزایش می سرمایة اجتماعیبین 

 یها یارتباط را مشروط بر ظهور استراتژ نیوجود ابا عملکرد ارتباطی مثبت دارد و  اجتماعی

 موفق دانستند.   یتیریمد

 پژوهش و ابزار روش

با  ؛انجام شد یدرپ یپ صورت  به مرحله در دو واکتشافی است  ةپژوهش حاضر یک تحقیق آمیخت

 پژوهش به لحاظ هدفاول  ةمرحل ی خاتمه یافت.رد کمّو با رویک شدکیفی آغاز رویکرد 

 ـ یفیتوص ةبه شیوکه شناختی است  رویکرد روش نظر ازای و از نوع پژوهش کیفی و  توسعه

در  یو شهرساز ارشد و مشاوران وزارت راه رانیمد یفیاجرا شد. جامعة آماری در بخش ک یدانیم

و  آشناییو  دولتیو دَه سال سابقة کار در سازمان  ارشد یتهران بودند که حداقل مدرک کارشناس

اقتصاد  یها استیسو کلیات  انداز چشمسند و  سرمایة اجتماعیمباحث  در زمینة الزم دانش

 بدین شکل کهبود؛ گلوله برفی  ةگیری از جامعه به روش هدفمند و به شیو نمونه. داشتندمقاومتی 

 معرفی را زمینه این در نظر صاحب افراد سایر شد خواسته یبعد افراد و اول نفر از مصاحبه ضمن

 روش .دش نظری مصاحبه اشباع ةنقط به رسیدن تا از خبرگان نفر با چهارده تینها در کنند.

 ،سرمایة اجتماعی مباحثای )برای ایجاد ساختار و احاطه به  ها کتابخانه گردآوری اطالعات و داده

پروتکل اصلی  .بود افتهیساختار نیمه ةمصاحب با ابزارمیدانی و  (اقتصاد مقاومتی ،انداز چشمسند 

ان در گشوند طرح نظرات مصاحبهاهداف پژوهش به  حسب بربود که  سؤال 8مصاحبه دارای 

 یها استیو س 1404انداز  سو با چشم هم یاجتماع ةیسرما یها شاخصهو  ها مؤلفهو  خصوص ابعاد

از روش  مصاحبهاز  حاصلی اه داده لیتحلبرای مرحله این پرداخت. در  یاقتصاد مقاومت یکل

                                                                                                           
1. Andrews 
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( موجود یها تحلیل و بیان الگوهای )تِم و تحلیل تِم روشی برای تعیین .شد  استفاده تمتحلیل 

 بازبینی و تحلیلراهبردهای  کیفی از یها داده روایی از اطمینان حصول برای .ستها درون داده

کنندگان  ( و تحلیل و بازبینی توسط مشارکتنگری هی)چندسو ییگرا کثرتو  افراد مطلع توسط

شده کدگذاری اولیة هر  ها و کدهای استخراج صورت که برای تأیید صحت داده  نیاستفاده شد؛ بد

همچنین  .گرفت قرار تأیید و اصالح مورد وشد  برگردانده شونده مصاحبهمستقل به  طور مصاحبه به 

از میزان  در تحقیق نشان داده شد تا کنندگان شرکتار دیگر به ب ها مصاحبهو نتایج تحلیل  ها مقوله

از  یفیمرحلة کدر  پایایی دأییتجهت  .اطمینان حاصل شود شوندگان مصاحبهانطباق نتایج با نظر 

دوم  ةمرحل .شد گرفته استفاده  انجام یها مصاحبه ییایبازآزمون برای محاسبة پا ییایروش پا

برای تحلیل . میدانی اجرا شد ـ توصیفی ةا ماهیت تأییدی و به شیوکه ب بودی از نوع کمّ پژوهش

حداقل ویکرد ر کمکا ب معادالت ساختاری یابی مدلوش رپژوهش از  یبخش کمّ یها داده

و  ها مؤلفه و تحلیل عاملی و سنجش مناسب بودن ابعاد منظور  به .شد  استفاده مربعات جزئی

 1404انداز  سو با چشم هم یاجتماعسرمایة  ة، پرسشنامیسرمایة اجتماع آمده دست به یها شاخصه

 69 مشتمل بر ،کیفی پژوهشبخش آمده از  دست به یها شاخصه یبر مبنا یاقتصاد مقاومت اتیو کل

در تهران بودند  یوشهرساز وزارت راه یبخش کارمندان رسمدر این  آماری ةجامع .دشتهیه  ،گویه

با  ودر دسترس  ةاز نمون  با استفاده از این جامعهگیری  نه. نموبودتن  360جامعه  نیکه تعداد ا

نفر از افراد نمونه قرار گرفت  220 ارینفر محاسبه شد. پرسشنامه در اخت 186فرمول کوکران  کمک

 یبررس PLSو  SPSS یافزارها نرمو در  انتخاب لیوتحل هیتجزبرای  اسخنامهپ 186 تیو در نها

ادیر که طی آن مدل کلی در دو حالت مق شد  انجام PLS زاراف نرممدل در  اعتبارسنجی. شد

 ،پایایی ترکیبی روایی همگرا،های  آورده شد و سپس شاخصی دارامعناستاندارد بتا و ضرایب 

 .دش دیأیتو  یبررسبرازش مدل و  ،آلفای کرونباخ

 پژوهش های یافته

 شود. ی تحقیق پرداخته مینتایج کیفی و کمّ ةارائبخش به  نیا در
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 ها شاخصاستخراج  ،تحلیل مصاحبه، یا کتابخانهمطالعات : بخش کیفی های یافته

با  سرمایة اجتماعیبه بررسی معتبر  مقاالت و منابع اطالعاتی ةبا مطالع یا کتابخانهات عدر فاز مطال

، یا رابطهبعد  هفت .پرداخته شد در این زمینه اطالعات لیوتحل هیتجز و مختلف یکردهایرو

تحلیل و در تجزیهو  و فرهنگی در پیشینه شناسایی شدند، شناختی، سیاسی، دینی، نهادی ساختاری،

نژاد پاریزی و  )ایران کردند دأییتآمد که این ابعاد را  دست به ییها مقولهو  ها شاخصه نیز ها مصاحبه

 :Kaasa 2019؛ Putnam 2000: 65 ؛Kim 2017: 236؛ Deller et al. 2018: 365؛ 34 :1390 همکاران

 .(Nahapiet & Ghoshal 1998: 242 ؛Martínez et al. 2016: 1484 ؛9

و همگی باالی  ،نفر زن 3 ،نفر مرد 11پژوهش نفر خبرگان  14نشان داد از  ی مصاحبهها یافته

 هستند. ارشد ینفر کارشناس 3و  یدکتر یلیمدرک تحص ینفر دارا 11سال سابقة خدمت دارند.  10

اما پژوهشگر برای  .و کدها به حد اشباع نظری رسید ها دادهمصاحبه،  ازدهدو دادن س از انجامپ

مصاحبه  ةو رسیدن به اطمینان بیشتر با دو تن دیگر از خبرگان به ادام ها دادهافزایش مطلوبیت 

 در متن حاصل از .میدانی پایان پذیرفت های دادهچهاردهم گردآوری  ةتا اینکه در مصاحب پرداخت

و   صورت رفت  کدها به ییشناسایند افر. شد  استخراجکد اولیه  302تعداد  شده جامانهای  مصاحبه

یم اولیه و کلی مفاه و رویکرد پژوهشموضوع  نةیشیپ یمفهوم که ابتدا با بررس نیبود؛ به ا یبرگشت

 پیشینهبه  بار دیگرتر  مفاهیم جدید و جزئی شدن  مطرحو  ها مصاحبهسپس با  ،دشاستخراج 

 تفحص شود. زین نهیشیها در پ مصاحبهدر  هحوهای مطر بحث طراز همد تا مراجعه ش

 .است شده  ارائه 2 از جدول کدگذاری اولیه در جدول ای نمونه

 هیاول ی. نمونة کدگذار2جدول 

 کدهای اولیه های مصاحبه از متن یبخش شونده مصاحبه

 2م 

 هدف ریمسدر  کاراندهد هم که اجازه می مدیران های تعامل کیفیت تکنیک

ای مناسب برای تحقق این هدف  و یک چارچوب رابطه گیرندقرار  مشترک
 .بسازند

تعامل مدیران با 

داخل و خارج  همکاران
 از سازمان

 5م 
ها در کنار هم باشند و همدرد و  کارکنان در لحظات سخت و دشوار و بحران

 .باشندراز  هم

خاطر  همدلی و تعلق

 بین افراد سازمان

 وجود عقاید متنوع در سازمانیرفتن پذ 8م 
توافق بر افکار و 

 ها ارزش
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در یک  هیگام مضامین مشترک اول نیشد. در ا جادیا شده یده در مرحلة دوم مضامین سازمان

از مضامین اولیه به  شده یده مضمون سازمان 20اساس تعداد  نیگذاری شدند. بر ا دسته جای

مضامین  یبند مرحله، از دسته نیشد. در ا جادیا ریگآمد. در مرحلة سوم مضامین فرا دست  

 دیپد ریمضمون فراگ 8 یاقتصاد مقاومت اتیانداز و کل چشم کردیشده متناسب با رو یده سازمان

 .استارائه شده  جا کی ریو فراگ شده یده و سازمان هیاول نیمضام 3آمد. در جدول 

 خش کیفیب یها افتهیحاصل از  یها شاخصه و ها مقوله .3 جدول

 ها شاخصه مقوله ابعاد

 ةسرمای
 شناختی

توافق بر افکار و 
 ها ارزش

 انداز سو با سند چشم برآورده شدن اهداف هم

 سازمانی ةروییگانگی  تعهد به

 اقتصاد مقاومتیاهداف با  سازی همسان

 همیاری

 ها دیگر سازمانهمکاری با 

 انتقال تجارب کاری بین افراد
 اساس مشترکات همکاری بر

 ةسرمای
 ارتباطی

همبستگی سازمانی 
)عضو یک خانواده 

 بودن(

 افراد سازمانبین  خاطر تعلقهمدلی و 

 انسجام و پیوند اجتماعی
 انضباط کاری

 بازخورد سازمانی
 شایستگانحاکمیت 

روابط مبتنی بر 
صداقت و اعتماد 

 متقابل

 محوری اخالق

 تعامل منعطف

 سازمانی شفافیت

 جریان آزاد اطالعات صحیح در سازمان

 و ظاهرسازی کاری پنهانپرهیز از 
 آزادی بیان و نفی سکوت سازمانی

 روابط ةتوسع

 تعامل مدیران با مشتریان داخل و خارج از سازمان

 بهبود کیفیت روابط اجتماعی
ـین افراد  پیوستگی عینی و ذهنی ب

 انتماس مستقیم با همکار
 ارتباط متقابل بین اعضا

مشارکت سازمانی در 
 تحقق

 انداز چشم

 سازمانی اقتصاد مقاومتی های برنامهفعالیت در 

 پذیرش فرد در گروه
 گیری تصمیمنظرخواهی از کارکنان در 
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 ی بخش کیفیها افتهی حاصل از یها شاخصهو  ها مقوله .3جدول ادامة 

 ها شاخصه مقوله ابعاد

 
 
 ةایسرم

 ساختاری

ساختار ارتباطی 
 کننده تسهیل

 )مدیریتی، فردی، سازمانی( همکاری ةهای وسیع و گسترد شبکه
 رفع تعارضات ساختاری
 ساختار سازمانی تخت

 چرخش مشاغل
 رسمیت پایین

مدیریت مبتنی بر 
با اقتصاد  سو اهداف هم

 مقاومتی

 ها و اهداف کنترل برنامه

 سو با اهداف سازمانی گیری هم تصمیم
 همفکری مدیران با کارکنان

 
 
 
 

 بعد دینی

 
 

 در امور تین حسن

 فروتنی در رفتار و کردار

 فضیلت مدنی
 ادب و نزاکت

 ارج نهادن به نیکوکاری

تأکید بر 
 پذیری مسئولیت

 مؤمنانه

 سازمان در برابر خدا پذیری مسئولیت

 بر خودسازمان در برا پذیری مسئولیت
 سازمان در برابر مردم پذیری مسئولیت

 تعهد دینی

 کرامت نفس

 معرفت و بصیرت دینی
 و نهی از منکر معروف  به امر

 مسلمین ةرعایت نصیحت ائم
 مردم حقوق و  حقرعایت 

 بعد سیاسی

 هویت انقالبی
 تقویت وحدت ملی اسالمی و نظام جمهوری اسالمی

 یمدار تیوال

 عدالت انقالبی
 پیروی از رهنمودهای رهبری

 جهادی ةخالصانکار 

 بعد نهادی

 اعتماد نهادی
 گسترش اعتماد به حاکمیت

 اقتصادینهادها خدمات  اعتماد بهگسترش 

 ای نهادی شبکه مردم

 در تصمیمات سازمانی کارمندمشارکت 

 میبه پیشگیری از جرا کارمند اشتیاق
 انداز بر برآورد شدن سند چشم کارمند بسترسازی نظارت

 ةسرمای
 فرهنگی

 بسترسازی فرهنگی

 برابری جنسیتی

 با مقتضیات روز سازمان و جامعه ها آموزشتناسب 
 اقتصاد مقاومتیکلی  های سیاست باآشنایی 

 عدالت منابع مادی و غیرمادی فرهنگی
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 ی بخش کیفیها افتهی حاصل از یها شاخصهو  ها مقوله .3جدول ادامة 

 ها شاخصه مقوله ابعاد

 ةسرمای
 فرهنگی

سازی  غنی
 سازمانی فرهنگ

 نقش زنان یتقویت و ارتقا

 های اسالمی در سازمان سازی ارزش نهادینه
 های اسالمی سازی سازمان بر مبنای ارزش سالم

 ها ساالری دینی در سازمان گسترش فرهنگ مردم

راهبردهای 
 اقتصادی

 ی حمایتیها سیاست

 حمایت از تولید داخلی

 بنیان های دانش حمایت از شرکت
 های مفید اقتصادی کشورهای پیشرو ی تجربهاجرا

 های آزادی اقتصادی شاخص یارتقا
 مبارزه با اقتصاد رانتی
 حمایت از صادرات

 دیپلماسی اقتصادی
 تعامل اقتصادی سازنده با دنیا

 خارجیجذب فعاالن اقتصادی 

 

 رویکرد پژوهشمتناسب با و  میزان تشابه مفهومی بر اساسبخش کیفی  یها داده ،نهایت در

 ةمقول 20، شاخص 69 .و ترکیب شدند بندی دسته و کلیات اقتصاد مقاومتی( 1404 انداز چشم)

و  ،تحقیق، دانش محقق ةاز پیشین ها مقوله یگذار نامدر  .دشطراحی مدل برای  بعد 8و  ،فرعی

 خبرگان استفاده شد. دیأیت

 پایایی و روایی

برای تعیین روایی صوری و محتوایی پروتکل مصاحبه نظرات چندین نفر از استادان متخصص در 

 شد. دیأیتآوری و روایی آن  این زمینه جمع

توسط  ها داده یا همان درستی روایی افراد مطلع، توسط بازبینی و با استفاده از راهبرد تحلیل

 توسط بازبینی و با استفاده از راهبرد تحلیل همچنین شد. یدأیتدانشگاه  استادانز تعدادی ا

 هر ةاولی ، کدگذاریشده استخراج و کدهای ها داده صحت تأیید برای ،در پژوهش کنندگان مشارکت

پایایی  روش درگرفت.  قرار تأیید و اصالح مورد وشد  برگردانده شونده مصاحبهبه  مصاحبه

گروه واحد در دو نوبت به یک یا همان مصاحبه هت سنجش پایایی، سؤاالت آزمون ج، بازآزمون

ضریب  ،تینها. در شوند یم سهیو نمرات حاصل با هم مقا شود یمشابه، داده م طیخبره، تحت شرا

همبستگی بین نمرات حاصل از اجرای دو بار آزمون برآورد شد تا چگونگی شباهت امتیازات 
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پایایی  ةمحاسببرای  ،در تحقیق کنونی ضریب پایایی به کار رود. عنوان  بهو  شودمشخص 

دو بار  ها آناز  یک هرو  شد انتخابمصاحبه  سه تعداد گرفته انجامهای  از بین مصاحبه بازآزمون

 ةشد محاسبهدرصد پایایی  .شدندروزه توسط پژوهشگر کُدگذاری  پانزدهزمانی  ةفاصل  کیدر 

های این  توان گفت پایایی )دقت( کدگذاری می و درصد است 89رابر ب ها حاصل از این کُدگذاری

 .(Webb et al. 2006: 81)شود  پژوهش تأیید می

 : تحلیل عاملیی پژوهشهای بخش کمّ یافته

آماری  ةنمون عنوان  به ،وشهرسازی در تهران کارمند رسمی وزارت راه نفر 186ها نشان داد از  یافته

 44 ،یکارشناس دارای مدرک تحصیلی نفر 134از این تعداد  و نفر زن 57نفر مرد و  129 ،پژوهش

 هستند. یمدرک دکتر ینفر دارا 8و  ارشد، یمدرک کارشناس ینفر دارا

 روایی همگرا

است  5/0تر از  آمد که چون بزرگ  دست  به 709/0برابر با  AVE، میانگین 4با استفاده از جدول 

باشد  5/0تر از  بزرگ AVEاگر معیار  اعالم کردند( 1981ر )د. فورنل و الرکشو ید میأیروایی ت

 گیری دارای روایی همگراست. مدل اندازه

 نتایج روایی همگرا .4جدول 

های اصلی سازه  AVE 

شناختی ةسرمای  533/0  

ارتباطی ةسرمای  515/0  

ساختاری ةسرمای  641/0  

دینی ةسرمای  864/0  

705/0 بعد سیاسی  

نهادیبعد   878/0  

فرهنگی ةرمایس  792/0  

اقتصادی راهبردهای  746/0  
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 پایایی

 جهیتر است. در نت بزرگ 7/0از  رهایکرونباخ همة متغ یمقدار آلفا شود یگونه که مشاهده م همان

تر و از  بزرگ AVEاز  رهایدر همة متغ زی( نCR) یبیترک ییایمقدار پا نی. همچنشود یم دییتأ ییایپا

 برقرار است. زیشرط سوم ن نیتر است. بنابرا بزرگ زین 7/0مقدار 

 ها سازه یرونی. اعتبار ب5جدول 

 آلفای کرونباخ (CRپایایی ترکیبی ) ابعاد

 709/0 755/0 شناختی ةسرمای

 836/0 844/0 ارتباطی ةسرمای

 731/0 749/0 ساختاری ةسرمای

 927/0 952/0 دینی ةسرمای

 913/0 938/0 بعد سیاسی

 883/0 898/0 ینهادبعد 

 867/0 945/0 فرهنگی ةسرمای

 861/0 908/0 اقتصادی راهبردهای

 

 اعتبارسنجی مدل با روش تحلیل عاملی

رو مدل   این از هستند. 7/0تر از  ها بزرگ بارهای عاملی شاخص همةدهد  نشان می 1شکل 

بارهای  همةناداری دهد ضرایب مع نشان می 2شکل  د.شو ید میأیپژوهش بنا به ضریب استاندارد ت

 د.شو ید میأیرو مدل پژوهش بنا به ضریب معناداری ت  این از هستند. 96/1تر از  عاملی بزرگ
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خروجی ضریب استاندارد اعتبارسنجی مدل با روش حداقل مربعات جزئی .1شکل   

 
 ضریب معناداری مدل .2شکل 
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 ارزیابی برازش ساختار مدل

ها  زان برازش ساختاری مدل وجود دارد که چند مورد از آنهای متعددی برای ارزیابی می شاخص

 .دشو میبررسی 

 خالصه نتایج ارزیابی برازش ساختار مدل .6جدول 

R ضریب تعیین های اصلی سازه
2 Q2 F2 GoF 

شناختی ةسرمای  711/0  427/0  374/0  

 

 

673/0  

 
 

 

 

ارتباطی ةسرمای  69/0  573/0  388/0  

ساختاری ةسرمای  707/0  396/0  209/0  

دینی ةسرمای  398/0  348/0  263/0  

522/0 بعد سیاسی  362/0  311/0  

نهادیبعد   679/0  397/0  17/0  

فرهنگی ةسرمای  568/0  509/0  342/0  

845/0 راهبردهای اقتصادی  607/0  297/0  

 

 از بین هشت متغیر، ضریب تعیین  .1 2R زای مدل پژوهش برای سه متغیر  رونهای د سازه

و بعد سیاسی در وضعیت متوسط است و برای پنج متغیر دیگر در  ،فرهنگی ةسرمایدینی،  ةسرمای

 .64/0وضعیت مطلوب است. میانگین مقادیر شاخص ضریب تعیین برابر است با 

مدل  دهد برازش میآمده است که نشان  دست  مثبت به موارد همةدر  Q2مقدار شاخص . 2

 .مناسب است

ارتباطی در وضعیت قوی و  ةشناختی و سرمای ةاثر برای دو متغیر سرمای ةشاخص انداز .3

 .برای شش متغیر دیگر در وضعیت متوسط است

 برازش برابر است با:  ییکوی. مقدار ن4

میانگین مقادیر شاخص افزونگی  Communality /0 709 

GOF / . /  0 64 0 709 0 673 
 ،است 36/0تر از  که این مقدار بزرگ ،آمده است  دست  به 673/0برابر با  GOFکه شاخص  آنجا از

 .دشو ید میأیتکامل  طور  بهاعتبار مدل  نهایت در شد مدل از برازش مطلوبی برخوردار است.  نتیجه گرفته
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 جهینتو بحث 

از بین  نتایج پژوهش حاضر به با توجهو  است یا رشته انیمو  چندبعدیمفهومی  سرمایة اجتماعی

 های مدل بیشترشناختی در  ةسرمایو  ،ساختاری ةسرمای، ارتباطی ةسرمای بعد 3 آمده دست بهبعد  8

 ،ابعاد دینی، سیاسی ها پژوهشدر بعضی از (. Martínez 2016: 1484) دارندوجود  سرمایة اجتماعی

 های مدلاز  یک هیچدر  کنون تااقتصادی  ایراهبردهاما  .استه شد بررسیو فرهنگی  ،نهادی

بسیار  سرمایة اجتماعیاین بعد در  .استاین پژوهش  ینوآورو بررسی و ارائه نشده  پیشین

 سرمایة اجتماعیزیرا این پژوهش  .استدر این پژوهش بسیار بیشتر  آنو اهمیت  است تأثیرگذار

ویژه در شرایط سخت  به اقتصادی، دهایراهبرده است و کر بررسیاقتصاد مقاومتی  درویکررا با 

بعد و عمل به آن از طرف وزارت  نیابررسی  .نقش کلیدی دارد ایران،اقتصادی امروز 

اجرای خواست مقام  ةکنند تضمین تواند می ،یسازمان دولت کیعنوان  در تهران، به  یوشهرساز راه

و نهادی با توجه  ،سیاسی رهنگی،همچنین ابعاد ف .بزرگوار رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی باشد

و شدند انتخاب  سرمایة اجتماعیو اقتصاد مقاومتی به مفهوم  1404 انداز چشمبه محتوای رویکرد 

اقتصاد  یها استیانداز و س سند چشم کردیهر دو رو رای. زندیآ یم حساب  بهاز ابعاد مهم مدل 

 دارند.تباط ارسیاست و نهاد جامعه و  فرهنگدر مفهوم خود با  یمقاومت

 با شش شاخص و همیاری ها ارزشو           توافق بر افکار ةمؤلفشناختی دارای دو  ةبعد سرمای

و  ها ارزش که  صورتی در. همچنان که دلر در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که است

تقویت سازمان  سرمایة اجتماعیهنجارهای مثبت مشترک میان شهروندان وجود داشته باشد 

داشتن تفسیر یکسان از که  شود میاز این بعد نتیجه گرفته (، Deller et al. 2018: 365)واهد شد خ

برآورده شدن  تواند میاهداف سازمانی با اقتصاد مقاومتی  سازی همساناقتصاد مقاومتی و 

مفید کشورهای پیشرفته  های تجربهکشور را عملی سازد و در این مسیر انتقال  1404 انداز چشم

 .آید میمک بزرگی به شمار ک

همبستگی سازمانی، روابط مبتنی بر صداقت و اعتماد  ةمؤلفارتباطی دارای پنج  ةبعد سرمای

سازمان  انداز چشمو مشارکت سازمانی در برآورده شدن  ،روابط ةل، شفافیت سازمانی، توسعمتقاب

قادرند  هایی سازمانکه این است  شود میکه از این بعد گرفته  ای نتیجهو با هجده شاخص  است
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داشته باشند و  اخالق و رفتار مناسبباشند و با مردم  دار مردمکه  موفق شوندبه اهداف  رسیدن در

 .نیز رعایت کنندبا کارکنان  را اخالق

و مدیریت مبتنی بر  کننده تسهیلساختار ارتباطی  :است مؤلفهساختاری دارای دو  ةبعد سرمای

  بهکه ساختار سازمانی باید  شود مینتیجه گرفته  مؤلفهاین دو  از قاومتی.با اقتصاد م سو  هماهداف 

امور باشد و در کنار رسمیت غیررسمیت هم جاری باشد تا  ةبرند پیشکه د شوطراحی  ای گونه

 .رندیبگ میتصمو مدیران بر پایه و اصول علمی مبتنی بر هدف  انجام شودامور با آسانی بیشتری 

است.  ینیمؤمنانه، و تعهد د یریپذ تیبر مسئول دیتأک ت،ین مؤلفة حسن سه یدارا ینیبعد د

 ةیوجودآورندة سرما به منزلة عامل به نیازد یلیو گر اما،یمانند وارنر، روف، فوکو یافراد متعدد

 ةعرصدر اسالم  که است بر آن (2000) 1پارسونز. در خصوص اسالم، اند بردهاسم  اجتماعی

 سفارشو  ،سیاست دنیا، جامعه،گیری مثبت آن به  جهت دلیلبه  ماعیسرمایة اجت پدیدار شدن

هالن وسترلند، که   تر از ادیان دیگر است؛ چنانبیش مراتب  بههای اجتماعی مؤمنان  بر مسئولیت زیاد

است که  آناز این بعد  شده گرفته ةنتیج .اند دهکرو جان وُل نیز به این مطلب اشاره  ،کروتز

زیرا  .در جهت تحقق اهداف است ها کوششو  ها تالش ةهم ةکنند میلتک پذیری مسئولیت

 .خواهد بود ها سرمایهو  ها برنامه همةهدر دادن  مسئولیتی بی

همچنان که دادخواه و  .استعدالت انقالبی  و هویت انقالبی های مؤلفهدارای  بعد سیاسی

دولتی این است که در شرایط  یها سازمانکه انتظار از  کنند میهمکارانش در پژوهش خود اشاره 

 تیموجود کی عنوان  به ،کشور ةوجهویژه در قالب رفتار شهروندی سازمانی همانند افراد به تقویت 

حفظ انقالب و  یکه برا شود یگرفته م جهی(، نت1397واحد، کمک کنند. )دادخواه و همکاران 

 .دشوارائه  ی دولتیها سازمانانقالبی خوب و موجهی در  ةدستاوردهای ارزشمند آن چهر

 ,kim) برند، نام می همرا با عنوان سطح کالن  سرمایة اجتماعیدر بعد نهادی که این سطح از 

2017, p236 )بسیاری از هستند که در  یا شبکه ینهاد  و مردم یاعتماد نهاد یها مؤلفه یدارا

در  سرمایة اجتماعیایجاد عامل کلیدی  عنوان به سرمایة اجتماعیدر رابطه با  شده انجاممطالعات 

پاتنام  .استدولتی ایران دارای اهمیت به سزایی  های سازماندر  که هاست دولتروابط بین مردم و 

                                                                                                           
1. parsunez 
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زیاد اعتماد وجـود داشـته باشـد بـه همـان  مقدارمعتقد است که اگر در حکومتی به  1(2000)

 از سرمایه باارزشیمنبع  اعتماد را خواهد بود زیرا تر افزونرشـد سیاسی  توسعه اجتماعی و انـدازه

 دارد. ییباال تیپژوهش اهم نیبعد در او با توجه به مردمی بودن اقتصاد مقاومتی این  داند می

توسعه چهارم،  برنامةملی و  انداز چشمه بر توجه  سند عالو ،فرهنگیسرمایه بعد  در

 یاجتماعسرمایة در الگوی  سازمانی فرهنگسازی  غنی وهنگی فر همچون بسترسازی هایی مؤلفه

از  نوعی عنوان دارند، همچنان که در مطالعات از فرهنگ به  ییبسزا تیاهم یدولت یها سازمان

افراسیابی، ) شود میبه سرمایه  اقتصادی است یاد  تبدیل قابل ی خاصسرمایه که تحت شرایط

مباحثی ی فرد است و به اندیشمندان این نوع سرمایه ناظر بر نوع پرورش فرهنگ ازنظر. (1397:35

گفته  یاقتصاد یجهت کسب دستاوردهادر به تحصیالت اهمیت نظم و  ، پرکاری،ینگر آینده مانند

خارجی ناخودآگاه و از طریق محیط  صورت دارد و به  یجمع یتیماه یفرهنگ هی. سرماشود یم

نتیجه گرفته  (.1387کند )صدیق بنای، به درون شخصیت افراد رسوخ می و اجتماع خانوادهمانند 

و   در وزارت راه ،یاجتماع ةیرشد سرما یبرای و مهم بستر اصلسرمایه فرهنگی  شود می

زیرا در آن،  استدر راستای اقتصاد مقاومتی  یسازمان دولت کیعنوان  در تهران به یشهرساز

 .تقویت و ارتقاء نقش زنان، برابری جنسیتی و موارد فرهنگی مهم دیگری وجود دارد

حمایتی و دیپلماسی اقتصادی با هشت  های سیاست مؤلفهاقتصادی دارای دو  راهبردهایعد ب   

در سطح  سرمایة اجتماعیبه بررسی  2(2001. در تحقیقات کوهن و پروساک )است شاخص

سرمایة برای توسعه اقتصادی،  که اعتقاددارند این دواست. افرادی مانند  شده پرداختهها  سازمان

سرمایة  سازی پیادهکه   شود میاز این بعد نتیجه گرفته . باشد کننده کمکند توا می اجتماعی

و باید راهبردهای مناسبی  آید نمیبه وجود  خود خودی به، اقتصاد مقاومتی چارچوبدر  اجتماعی

 .به کار گرفت

در این پژوهش،  شده ارائه های شاخص اگر بیان نمود که توان می گونه اینکلی را  گیری نتیجه

اجرا استفاده شود  یدرست به یسازمان دولت کیعنوان  در تهران به یو شهرساز  ر وزارت راهد

                                                                                                           
1. Putnam 

2. Cohen 
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  کردیرا همسو با رو یراستا با اقتصاد مقاومت هم یسازمان یاجتماع ةیسرما توان یطورقطع م به

 .به بهترین شکل ممکن برآورده ساخت ،انداز چشم

 ،یو روح یدیدارد )جمش یادیز یکیزدها مشابهت و ن پژوهش نیپژوهش با ا نیا جینتا

و  سنگری) ،(1400 همکاران و )چراغی ،(1400،بوستانی و کریمی آرا و )تیموری ،(1400

 (1398 و همکاران آذریفغفورو ) (1399 همکاران

با رویکرد اقتصاد مقاومتی همراه با جزئیات  هایی پژوهشمانع عمده در این پژوهش، کمبود 

 .است بوده اهدافشان یگستردگدولتی به لحاظ  یها زمانساو تنوع در   اجرایی

 یها سازمان ریسا رانیمد نیدر تهران و همچن یو شهرساز  وزارت راه رانیمد شود یم شنهادیپ

در مدل، مانند افزایش بازخور سازمانی،  آمده دست به یها شاخصبا ایجاد و توجه بیشتر به  یدولت

اهداف با  یساز هگامگسترش اعتماد،  لی، مبارزه با رانت،تی، حمایت از تولید داخبری جنسیبرا

 استفاده از، رهبری یرهنمودهااقتصاد مقاومتی، پیروی از  یها استیسو  1404 انداز چشم

از این   در این پژوهش شده ارائه یها شاخصو سایر  ،های مفید اقتصادی کشورهای پیشرو تجربه

و نقاط قوت و  دنکناستفاده  خود سازمان اجتماعی سرمایة یارتقا تقویت و به منظورها  شاخص

 دهایتهدبرای مقابله با  ها فرصتکارگیری از  همهم شناسایی و در ب ةضعف سازمان را در این مقول

 سازمان مختص اجتماعی یها تیمسئول ایجاد های دولتی باید با . همچنین سازمانکننداستفاده 

سرمایة  ارتقای سازمانی موجبات اعتماد ایجاد برای شو تال ،کارکنان شغلی رضایت افزایش خود،

 .آورند فراهم را اجتماعی

در سایر را در این تحقیق  شده ارائه سرمایة اجتماعیمدل  شود میبه پژوهشگران آتی پیشنهاد 

با نتایج این پژوهش مقایسه  را و نتایج آنآورند نیز به اجرا در یخصوص و دولتی یها سازمان

با بررسی شرایط  دولتی های سازمانبرای  سرمایة اجتماعیمدل نیز  آینده یها شپژوه در کنند.

و و همچنین شرایط فرهنگی  اقتصادی کشور های ظرفیتبا در نظر گرفتن  و ،ای ی، شرایط زمینهعلّ

 .شودبررسی مختلف  شهرهایو  ها سازمانمتفاوت در شغلی 

افزایش مزیت اقتصادی،  ةتوسعرشد و کاربردهای مدیریتی این پژوهش برای موفقیت، بقا، 

 مدل پژوهش های مؤلفه و با توجه به هاست سازمانو همچنین بهبود عوامل ساختاری  ،رقابتی
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مدیران همواره تالش خود را در جهت اثربخشی سازمانی باالتر،  ههمرا توانند میسازمانی  مشاوران

 های گروهفرهنگی، ایجاد  رسازیبستمراتبی سازمان،  سلسله های نظارتکاهش کنترل و کاهش 

 بیشتر کنند. اقتصادی های حمایتو  ،سازمان کارکنان تکریم و احترام به ،کاری منعطف

بنا به  ،یاجتماع ةیداشت و گسترش سرما نگه یبرا یوشهرساز وزارت راه شود یم شنهادیپ  

البی هستند اهمیت اجتماعی که همان نیروهای خدوم انق یها هیسرمامقام معظم رهبری، به  ةگفت

انداز و  چشممرتبط با منابع انسانی را با سند  های گیری تصمیمو  ها ریزی برنامه و بیشتری بدهد

 گام سازد. هم یاقتصاد مقاومت یها استیس
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 منابع
بـر بهبـود عملکـرد     یاجتمـاع  ةیسـرما  یارتقا یبررس(. »1390) یآباد ضیف هیحور اکبر؛ یعل دیس ،یاحمد

 .88ـ  35 ، ص(6)3 ،یدولت تیریمد ،«(تهران یشهردار یستاد یها : سازمانیمورد ةسازمان )نمون

 ی هیارتبـاط سـرما   یبررسـ » (.1398اصغر. ) ی, علریاسفجی, عباسی, علروزجاهیف یآزاد, محرم, رحمان

مطالعـات جامعـه    ،« : اسـتان مازنـدران(  یمـورد  ی)مطالعـه   یشـهر  داریپا یبا توسعه  یاجتماع
 .124 ـ 89 ، ص(30)9 ،یشهر یشناخت

در راسـتای تحقـق    سـرمایة اجتمـاعی  بر تقویـت   مؤثربررسی عوامل »(. 1397افراسیابی، عبدالرسول )

 .56ـ  35 ، ص(54)15، مدیریت فردا ،«اقتصاد مقاومتی

هـای   پـژوهش  ،«رانیـ کـار در ا  یروین یور بهره یقیتطب یبررس» (.1395) توکلی افروزنیا، علی؛ عبداهلل
 .125ـ  105 ، ص(26)8، انسانی مدیریت منابع

اجتماعی  سرمایة ریتأث»(. 1396) اعظمی ؛ محمدمهدیبرزگرلو ؛ مهینرو سبک آیباغی اصفهانی، سعید؛ مهدی

 .220ـ  199(، ص 2)4، سرمایة اجتماعیمدیریت  ،«ی دولتیها سازمانبر سالمت سازمانی در 

ة الگوی سـرمایه اجتمـاعی سـازمانی اثـربخش     ارائ(. »1390زاده ) مهدی؛ علی حسین ،یزیپار نژاد رانیا

 ،گذاری عمـومی در مـدیریت   یمش خط ،«(ی دولتی استان خراسان رضویها سازمان: مطالعه)مورد 

 .34ـ  1 ، ص(2)2

، شناسى دینـى مـاکس وبـر در عقالنیـت و آزادى     هاى منطقى جامعه ساخت (.1392) پارسونز، تالکوت

 .هرمس تهران، ،یداللّه موقن و احمد تدیّن مترجمان:

و  سـرمایة اجتمـاعی   ةرابطـ  یبررس» (.1395) آرا کریمی محمدحسن؛ بوستانی داریوش ؛تیموری، جواد

 .180ـ  157 ، ص(14)4 ،دانش انتظامی استان لرستان ،«یاجتماع تیامن

عوامـل   یبررس» .(1400) قدیم ةزاد کاباران ؛ محمدرضاعدالتیان شهریاری محمدجعفر؛ جمشید ،چراغی

ـ  ینیکـارآفر  تیـ در موفق سـرمایة اجتمـاعی  نقـش   نییتب یامدهایو پمؤثر   تیریمـد  ،«یالمللـ  نیب
 .245ـ  220 ، ص(52)13، وکار کسب

ـ فراتحل» .(1400) عابـدی  ؛ احمددار لیاقت فر، لیال؛ محمدجواد حشمتی  یشـناخت  روان یهـا  همبسـته  لی

 .70ـ  55، ص (46)13، شغلی و سازمانی ةمشاور ،«رانیدر ا ینیکارآفر

 سمت. ،، تهرانبلندمدتی استراتژیک و زیر برنامه(. 1393زاده، محمدرضا ) حمیدی
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ـ  (. »1397) انیـ رضـا زمان  غالم ؛یدادخواه، هاد در توسـعة   یخـوب و اقتصـاد مقـاومت    ینقـش حکمران

 .162ـ  141 ، ص(87)27 راهبرد، ،«یشهر

، (19)2، راهبرد یـاس  ،«؟یه استسرما واقعاً سرمایة اجتماعیآیا »(. 1388) دلیری رنانی، محسن؛ حسن

 .63ـ  45 ص

 تیریمـد ، «ی پیونددهنـده( هـا  )شـاخص  سـرمایة اجتمـاعی  امنیت انسانی و »(. 1396) اهلل روحرهامی، 
 .243ـ  221 ، ص(2)4، سرمایة اجتماعی

و  یسازمان اجتماعی درون ةکارکرد شبک»(. 1399) شاه ملک ةزاد نوح مینس ؛پور یدریح میمر ؛نینگ ،یسنگر

 .202 ـ 193(، ص 3)2 ،مدیریت منابع انسانی پایدار ،«سرمایة اجتماعیآن بر  ریتأث

در کشـور   سرمایة اجتماعیراهکارهای ارتقای »(. 1392) یانتخابریام امیری، سید رضا؛ شهرود  صالحی

 .84ـ  61 ، ص(66)22راهبرد،  ،«نظام ةسال ستیب انداز چشمبا توجه به سند 

 یا مرکز مطالعـات و تحقیقـات رسـانه    ،، تهراناجتماعی یها با شبکه ییآشنا .(1387) بنای، هلن صدیق

 .همشهری ةروزنام

 ةملی )مطالعـ  انداز چشمی استراتژیک در تحقق زیر برنامهدرآمدی بر نقش »(. 1390فاضلی، عبدالرضا )

 .287ـ  253 ، ص(67)18 مجلس و راهبرد، ،«جمهوری اسالمی ایران( 1404 انداز چشمموردی: 

 یافشـارکاظم  یرضـا رادفـر؛ محمـدعل    ؛یعـادل  یمهدو نیمحمدحس ؛ییفاطمه باکو ن؛یام آذر، یفغفور

 ،«هـا  سـتم یس یشناسـ  ییایپو کردیبا رو یاجتماع یةسرما لیتحل یبرا ایپو یمدل یطراح»(. 1398)

 .473ـ  445 ، ص(4)6، سرمایة اجتماعی تیریمد

 دانش مـدیریت،  ،«اجتماعی: رویکردی نو در سازمان سرمایة»(. 1385) فیضی فقیهی، ابوالحسن؛ طاهره

 .46ـ  23 ، ص(72)19

ـ   یبررسـ » (.1394) مجـد  بـاقری  اهلل روح ؛مهـاجران  بهنـاز ن؛ محسـ ، فرامرزی فالح سـرمایة   نیروابـط ب

منابع  تیریمد یها پژوهش ،«یدر نظام آموزش عال یانسان  ةیو سرما ،یمشارکت سازمان ،اجتماعی
 .226ـ  207 ، ص(21)7، یانسان

 و افشین خاکباز مترجمان:،  و توسعه ،اعتماد، دموکراسی :اجتماعى ةسرمای(. 1384) فوکویاما، فرانسیس

 .پژوهش شیرازه، حسن پویان
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ــؤذن ــیدی م ــادی، جمش ــنک ؛میره ــی روش ــاعی » (.1400) روح ــرمایة اجتم ــد در   س ــش تولی و جه

، ص (2)8 ،سـرمایة اجتمـاعی   تیریمد ،«: یک مطالعه با رویکرد آمیختهانیبن دانش یوکارها کسب

 .321 ـ 285

و ضرورت  ،یا رقباى منطقه ساله، بیستانداز  سند چشم»(. 1394) عسگریان ، سید امیر؛ محسنىینیاکو

 ،«(مطلــوب انــداز چشــم و پیشــرو وضــعیت ایــران )تحلیــل خــارجی سیاســت دریــی گرا منطقــه
 .103ـ  69 ، ص(17)1، الملل نیروابط ب یها پژوهش
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