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  مقدمه

ن یز بـه آخـر  یـ و تجه يتوان تنها در انباشت ثروت مـاد یرا نمها  سازمانق یتوفامروزه 

 ،یمـال هـاي   هیرا سـرما یز .کرد یابیارز یو ارتباط یاطالعاتهاي  آوري فنو  یکیزیامکانات ف

 ،1389 ،همکـاران صفرزاده و ( مؤثرند ییفاقد کارا 1یه اجتماعیبدون سرما یو انسان یکیزیف

ک ابـزار  یدر سازمان  یه اجتماعیکه سرمااند  دهین عقیبر ا یسازمان يها نسیتئور .)145ص

بسـتر   ،یه اجتمـاع یسـرما  .)5- 3ص  ،2007 ،انـدرو ( عملکـرد اسـت   يارتقا يبرا یاتیح

ـ ن يبـرا  یو راهـ  یکیزیو ف یه انسانیسرما يور بهره يبرا یمناسب ت و بهبـود  یـ ل بـه موفق ی

 یه اجتمـاع یسـرما  ،که بتوانند در سازمان یو کسانران یمد .شود می سازمان قلمداد 3عملکرد

 ،يض آبـاد یو فـ  ياحمد(سازند می خود را هموار یو سازمان یشغل یابیراه کام ،جاد کنندیا

ـ  ارایـه ت بـه  یریر دانشـمندان مـد  یاخ هاي سالدر .)36ص ،1390 از  یدگاه اجتمـاع یـ ک دی

بـر اسـاس    تر بیش ،ییگرا و فرصت یبودن بر اثر بخش یمبتن يکه به جااند  سازمان پرداخته

ـ توانـد از قابل  ی میت سازمانین اساس مزیبر ا .باشد می جاد و انتقال دانشیا مجـزا   يهـا  تی

و مهم  یاتیح ییک دارای ،ک سازمان منتج شودیو اطالعات در ها  دهید و ارتباط ایتول يبرا

باشد که در بافـت  یم یسازمان یه اجتماعیهمان سرما یت سازمانیاز به حداکثر رساندن مز

 ،2007 ،انـدرو ( ج کـرد یت بسیل فعالیتسه يرا برا توان آن می نهفته بوده و یروابط اجتماع

   .)5-3ص 

ـ ا .شود ي میر رفتارییمنجر به تغها  سازمانو  ها گروهدر  یه اجتماعیسرما ر هـم  ییـ ن تغی

عملکرد سـازمان  در دانش شده و به نوبه خود به طور مثبت بر  تر بیشم شدن یمنجر به سه

جـاد حـس اعتمـاد و تعهـد دو طرفـه و      یگسترش روابط که باعث ا .گذارد تأثیر میو شغل 

                                                        
1. Social Capital 
2. Andrews 
3. Performance 
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شـوند   ی میتلق یه اجتماعیدکننده سرمایشود به عنوان تول می ت مشتركیجاد زبان و موقعیا

شـود کـه عملکـرد در آن بـه      ی مـی طـ یجاد محیبه نوبه خود باعث ا یه اجتماعین سرمایو ا

تـا  هـا   سـازمان  .)833ص  ،2001 ،و همکاران 1لسر( ردیگ می قرار تأثیرصورت مثبت تحت 

 ،داننـد  می مختلفهاي  ازمند حضور در عرصهیکنند و خود را ن می بقا تالش يکه برا یزمان

نـه  یکه زمنیمگر ا ،شود نمی ن بهبود عملکرد حاصلیو ا .د به بهبود عملکرد خود بپردازندیبا

ـ   ين برایبنابرا .ر باشدیپذ امکان یه اجتماعیسرما يبه ارتقا یابیدست ش یرشد و توسعه کـه پ

شـناخته شـود    یه اجتماعیسرما يرهاید متغیبا ،هاست آن بهبود عملکرد سازمان یاز اساسین

 .)37ص ،1390 ،همکـاران و  ياحمـد (رد یقرار گ يبردار ن نحو ممکن مورد بهرهیو به بهتر

شـود   ی میش عملکرد اجتماعیموجب افزا یه اجتماعیت سرمایعوامل موثر در تقوشناخت 

ژه جهـت  یـ مطلـوب و و  یطـ یمح ،یدانشـگاه هـاي   نظام .)3ص ،1389 ،ارانکهمو  یتراب(

تـرین   يادیبن ،ن رویمحسوب شده و از ا یانسانهاي  هیاستعداد و توان بالقوه سرما ییشکوفا

در هـا   ن نظامیاگیري  جهت ،ن حالیبا ا .شوند می محرك توسعه همه جانبه کشور محسوب

ه یق توسـعه سـرما  یـ جامعـه از طر  یعلمـ هاي  تحقق رسالت خود و گسترش حوزه يراستا

 يهـا  ر نظامیت و زیریو موشکافانه مد یست مورد توجه علمیبا می است که يامر یاجتماع

 یاقـدام بـه بررسـ    ،مهـم ن یـ ق حاضر با در نظر داشـتن ا یتحق .ردیل دهنده آنها قرار گیتشک

  .و ابعاد آن با عملکرد دانشگاه زنجان کرده است یه اجتماعیارتباط سرما

  قیات تحقیبر ادب يمرور

با سـرعت   یاست که در حوزه علوم اجتماع يدیم جدیاز مفاه یه اجتماعیمفهوم سرما

ـ ا يردپـا  .افته اسـت یگسترش اي  ر و قابل مالحظهیگ چشم ثـار  تـوان در آ  مـی  ن مفهـوم را ی

ـ از قب یمیک در مفـاه یشناسـان کالسـ   از جامعـه  ياریبس و انسـجام   یهمبسـتگ  ،ل اعتمـاد ی

در  1916مـدرن خـود ابتـدا در سـال      يدر معنا یه اجتماعیمشاهده کرد؛ اما سرما یاجتماع

کا بـه کـار گرفتـه شـد     یدر آمر یغرب ينایرجیفان سرپرست وقت مدارس ویهانهاي  نوشته

                                                        
1. Lesser 
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بود که به شدت مورد توجه  1980دهه  ازتنها  یول .)70ص ،1390 ،همکارانو  یگیب یعل(

ـ  يتوانسـت بـا گسـترش نظـر     قرار گرفـت و  ان یـ در ماي  ف شـده یـ گـاه تعر یجا ،یوتجرب

مرهون کلمن جامعه شـناس   ن امر عمدتایا .به خود اختصاص دهدشناسی  جامعههاي  هینظر

ومطالعـه پاتنـام    گرفـت صـورت   يفرانسـو  پـرداز  نظریـه  ویبوردر یپپس از آن  و ییکایآمر

 دا کردیگسترش پ ،ایتالیک در ایدموکرات ينهادها و یه اجتماعینه رابطه سرمایدر زم )1993(

قـرار   یرا مورد بحـث و بررسـ   یه اجتماعیاز دانشمندان موضوع سرما ياریو از آن پس بس

علـوم  هـاي   و در رشـته  شـده  یمفهـوم مهمـ   1990اساساً در دهـه   یه اجتماعیسرما .دادند

اسـت و  یس يعلمـا  ،از جامعه شناسـان  يادیعده ز ،ار مورد توجه قرار گرفتیبس یاجتماع

خـود بـا آنهـا مواجـه     هاي  که در رشته يمتعدد يها الوسهاي  افتن پاسخی ياقتصاددانان برا

ـ ن یسـازمان  یه اجتمـاع یمتوسل شدند و بحث سرما یه اجتماعیبه مفهوم سرما ،بودند ز بـا  ی

ـ بـه ا  هـا  سـازمان ران یقوت گرفت و توجه مـد  ،و گوشال اپیتنهپروساك و هاي  هینظر ن ی

  . )242-240ص  ،2004 ،و همکاران 1کیلرباي(دیمعطوف گرد تر بیشه یسرما

  ی ه اجتماعیف سرمایتعر

کند که پژوهشـگران مختلـف    می خواننده آشکار يبه سرعت برا یه اجتماعیمرور سرما

 يرامون تئـور یآنچه بر ابهامات فراوان پ .اتفاق نظر ندارند یه اجتماعیف سرماینه تعریدر زم

گونـاگون توسـط افـراد مختلـف     هـاي   ف متعدد در حوزهیتعار ،دیافزا ی میه اجتماعیسرما

م کـه در  یشـو  مـی  ف روبـرو یاز تعـار  یات موضوع بـا انبـوه  یادب یچنانکه در بررس ،است

شـناس   از آن دو جامعـه  ،ف از مفهـوم ین تعـار تـری  مهماما  ،اند شده ارایه یمتفاوتهاي  حوزه

ـ ازک(اما است یس فوکویروان او رابرت پاتنام و فرانسیو و کلمن و پیبورد یعنیبرجسته  ا و ی

 اشـاره  یه اجتمـاع یاز سـرما اي  ف بـه جنبـه  ین تعاریک از ایهر .)40ص  ،1384 ،همکاران

   .تت و گوشال استفاده شده اسیف نهاپین مقاله فقط از تعریکند که در ا می

 

                                                        
1. Killerby 
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  یه اجتماعیف مختلف سرمایتعار: 1جدول

  یه جتماعیف سرمایتعر  نظر صاحب

  )1986(ویبورد
ـ ا .ا گروه استیفرد و  يحاصل جمع منابع بالقوه و بالفعل فراهم شده برا ،یه اجتماعیسرما ن ی

ه از فهـم  کـ است اي  نه شدهیش نهادیم و بکاز روابط  یه با دوامکت شبکیبرآمده از مال ،منابع

  . )248ص  ،2004 ،کیلرباي و همکاران( شود می حاصل ،ن افرادیب كمتقابل و سوابق مشتر

  )1990(لمن ک
 یه اجتماعیله سرمایه به وسک يردکارک .ردکف یردش تعرکارکست با یبا می را یه اجتماعیسرما

 ینشـگران بـه عنـوان منـابع    که کاست  یاز ساختار اجتماعهاي  ارزش جنبه ،شود می مشخص

  . )111ص  ،1990 ،کلمن( ندک می جهت تحقق اهداف و عالئقشان از آنها استفاده

  )1992( برت
هـاي اسـتفاده از    اي که از طریق آنها فرصـت  همکاران و ارتباطات گسترده ،سرمایه اجتماعی را دوستان

  . )241ص  ،2004 ،کیلرباي و همکاران(داند  می ،آید سرمایه فیزیکی و انسانی به دست می

  )1995( یجهان کبان

در سـاختار سـازمانی    1»جـا افتـاده    ارتباطـات « بانک جهانی سرمایه اجتماعی را به عنوان هنجارهـا و  

   .هاي خود را هماهنگ کنند و به اهداف مطلوب برسند سازد فعالیت داند که افراد را قادر می می
روابـط   ،یاجتمـاع  ينهادهـا  تأثیرداند که حاصل یماي  دهیرا پد یه اجتماعیسرما :گریف دیتعر

است وتجـارب   یت تعامالت اجتماعیفیت و کیو هنجارها بر کم ین گروهیارتباطات ب ،یانسان

 يبـر اقتصـاد و توسـعه کشـورها     یقابل تـوجه  تأثیرده ین پدینشان داده است که ا ها سازمان

بلکـه   ،وجـود نـدارد   یکیزیبه صورت فها  هیر سرمایبرخالف سا یه اجتماعیسرما .مختلف دارد

ن ییتواند موجـب پـا   می ش آنیگر افزایبوده و از طرف د یگروه يحاصل تعامالت و هنجارها

کـوهن و  ( شـود  هـا  سـازمان  یاتیـ عملهـاي   نهیاداره جامعه و هزهاي  نهیسطح هز يآمدن جد

  . )6ص  ،2001 ،همکاران

  جاکوبز

را  يبر اعتماد و همکار یروابط مبتن ،يقوهاي  شبکه یت اساسیاهم ،یه اجتماعیمفهوم سرما 

د شناخته شده یجد يانگذار شهرسازین جاکوبز که به عنوان بنیج .سازد می در اجتماعات آشکار

و  ،جـاد یداند که در طول زمان ا ی میاز روابط انساناي  دهیچیرا شبکه پ یه اجتماعیسرما ،است

نان به وجود آورد و یاطمها  ابانیت خیشود تا نسبت به امن می ت دو جانبهیاز موجب حمایهنگام ن

  . )22ص  ،2000 ،پوتنام( دهد می را پرورش يشهروند مسؤولیتحس 

  ال نوا و جوسایو

و هـا   ارزش ،اعتمـاد  :کـه شـامل  انـد   ن کـرده ییتع یگوناگونهاي  یژگیو یه اجتماعیسرما يبرا

 .باشد می 5و شبکه ها 4فهم متقابل  ،3تعهد متقابل  ،يهمکار ،ارتباطات ،2مشترك  يها دگاهید

 ،مذکورهاي  و با شاخصه یتیریمداي  دهیبه عنوان پد یه اجتماعین دو محقق معتقدند که سرمایا

 شیرا افـزا ) يه معنویسرما(ناملموسهاي  ییشود که دارا ی میبه منافع متقابل یابیموجب دست

 است يه فکرینامحسوس همان سرما ییک دارایبه عنوان  یه اجتماعیجه سرمایدر نت .دهد می

  . )8-7صص  ،2001 ،کوهن وهمکاران(
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  یه جتماعیف سرمایتعر  نظر صاحب

 نا و ون بورنیل

)1999(  

که منعکس کننده اند  دانسته یو آن را به منزله منبعاند  ف کردهیرا تعر یسازمان یه اجتماعیسرما

 یسازمان یه اجتماعین دو محقق سرمایاز نظر ا ،است یدرون سازمان یروابط اجتماعهاي  یژگیو

ـ  چنین همو  یل اعضا به اهداف جمعیزان تمایق میاز طر کـه بـا    ،ن آنهـا یاعتماد مشترك در ب

ـ  ،یسازمان یه اجتماعیسرما .شود می مشخص ،دینما می جاد ارزشیا یل کنش جمعیتسه ک ی

 ياعضـا  يو هـم بـرا   )نفعانیذ يجاد ارزش برایق ایاز طر(سازمان  ياست که هم برا ییدارا

ص ، 1999 ،لینا و هماران( د و سودمند استیمف ،کارکنانهاي  مهارت يق ارتقایرسازمان از ط

538( .  

  )1993(پوتنام 
داند که موجب  ها می هنجارها و شبکه ،مانند اعتماد یمیاز مفاهاي  را مجموعه یه اجتماعیسرما

ن یرا تام ت منافع متقابل آنانیک اجتماع شده ودر نهای ينه اعضایجاد ارتباط و مشارکت بهیا

  . )41ص  ،2000 ،پوتنام( خواهد کرد

ت و گوشال یهاپن

)1998(  

قابـل   ،جمـع منـابع بـالقوه موجـود در درون     ،را به عنوان یه اجتماعیسرما ،یدگاه سازمانیاز د

از  .کنند می فیتعر یک واحد اجتماعیا یک فرد یشده از شبکه روابط  یو ناش ،قیدسترس از طر

تواند به  می است که یمهم سازمانهاي  ییو داراها  تیاز قابل یکی یاجتماعه یدگاه آنها سرماید

گر ید هاي سازمانسه با یآنها در مقا يد و برایار نمایم دانش کمک بسیدر خلق و تسه ها سازمان

  . )243ص  ،1998 ،نهاپیت و همکاران( جاد کندیا 1»داریپای ت سازمانیمز« 

 و پروساك کوهن

)2001(  

و هـا   فهم متقابـل و ارزش  ،اعتماد ،ن افرادیاز روابط فعال در باي  مجموعه را یاجتماعه یسرما

را  يدهد و همکار می وندیرا به هم پ یو اجتماعات انسانها  شبکه يمشترك که اعضا يرفتارها

شـود کـه    مـی  باعـث  یه اجتمـاع ید که سرمایگو می آك .کنند می فیتعر ،سازد می ریامکان پذ

، 2001 ،کوهن و همکاران( فراتر از مجموعه افراد باشد يزیدن به اهداف خود چیسازمان در رس

  )11ص 

هال و 

  )2004(همکاران

آورند و  به دست میگران یشناختن د به واسطهاست که افراد  یبر اساس منابع یه اجتماعیسرما

ص  ،2004 ،هـال و همکـاران  ( شود می ملموس يایمنجر به کسب مزا یت اجتماعین هویهم

521( .  

  ف محققیتعر

اهـداف و   ،ارزشها( یجمع منابع بالقوه و بالفعل موجود در سازمان که از مجموعه عناصر شناخت

ـ تعهـد و هو  ،یکـار گروهـ   ،بر صداقت یروابط مبتن( یارتباط ،)ات مشتركیحکا ت مشـترك  ی

بـه   ،)کننـده ل یتسـه  یارتباطات سازنده و دوستانه توام با ساختار ارتباط( يو ساختار )یسازمان

 ،مشـترك  يارزشها و رفتارهـا  ،فهم متقابل ،ه اعتمادیدر سا ،سازمان يد که اعضایآ دست می

   .سازد می اهداف سازمان را محقق

  یه اجتماعیابعاد مختلف سرما

بـه کـار   و انـد   مطـرح شـده   یه اجتمـاع یدر برخورد بـا مفهـوم سـرما    یمختلف هاي مدل

 ،مختلـف  هاي مدلن یگذارد و از ب تأثیر میز یمطالعه آن ن هاي روشن امر در یلذا ا ،روند می

  .ق انتخاب شده استیتحق یمدل مفهوم ،دیان نمایرا ب یج ملموس و واقعیکه نتا یمدل

  : کنند که سرمایه اجتماعی داراي سه بعد است مطرح می ،)1998( نهاپیت و گوشال
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  ؛يبعد ساختار

  ؛یبعد ارتباط

   .یبعد شناخت

   یه اجتماعیسرما يبعد ساختار

ن در یریجاد رابطـه بـا سـا   یا يافراد برا ییبه توانا یه اجتماعیسرما ياصوالً بعد ساختار

ـ پاهن روابط به گفته نیا .ک سازمان اشاره داردی ی ارتبـاط  يهـا  شـامل کانـال   ،ت و گوشـال ی

ان اطالعـات باعـث   یـ ن جریچن .باشند می ازیاطالعات مورد ن آوري جمع يباشند که برا می

 شـود یق دانـش مـ  یـ جذب و تلف يسازمان برا ییتوانا يبه واسطه ارتقا یت رقابتیجاد مزیا

  :ن مفهوم در سه شاخص قابل سنجش استیا .)354ص  ،2006 ،لینا و همکاران(

هـاي   ن مولفـه تـری  مهـم از  یکیجاد شبکه یجاد روابط به واسطه ایا :يا شبکه يوندهایپ

 را فـراهم  )مثـل دانـش  (به منـابع   یامکان دسترس ياروابط شبکه ،باشد ی میه اجتماعیسرما

 . )252ص  ،1998 ،؛ نهاپیت و همکاران834ص  ،2001 ،لسر و همکاران(سازد  می

ر یا غیبودن و متمرکز  یر رسمیا غی یاز رسم یکه حاک :یارتباط يوندهایپ يکربندیپ

ـ بنـدي   کـر یپ .متمرکز بودن ارتباطات است ـ  روابـط شـبکه   یکل ه یسـرما  مهـم ک جنبـه  اي ی

ـ یقلـ ( بگـذارد  تـأثیر  يه فکریتواند بر توسعه سرما می دهد که می را شکل یاجتماع و  یچ ل

   .)131ص ،1385 ،یمشبک

ارتباطات مرتبط  ییجابجا یزان سهولت و روانیکه با م :یشبکه ارتباطسازي  متناسب

  . )834ص  ،2001 ،سر و همکارانل؛ 252ص  ،1998 ،نهاپیت و همکاران( است

   یه اجتماعیسرما یارتباط بعد

ک یـ گر در یکـد یپردازد کـه افـراد بـا     ی میف نوع و روابط شخصیبه توص یبعد ارتباط

تعهدات و  ،هنجارها ،اعتماد :ن بعد عبارتند ازیاهاي  ن جنبهتری مهم .از تعامالت دارند يسر

                                                        
1. Network ties 
2. Configuration of ties 
3. Network appropiability 
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  . )354ص  ،2006 ،لینا و همکاران( باشد می تیانتظارات و هو

ونـد افـراد و   یعامـل پ ) یمتقابل و اجتمـاع  ،يشامل انواع اعتماد اعتبار(اعتماد  :1اعتماد

 یکیاعتماد  .وند و اعتماد دو طرفه استین پیت اثربخش منبعث از ایریبوده و مدها  سازمان

را  ینیار سـنگ ینه بسـ یاست که مخدوش شدن آن هز یاجتماع يها هین سرمایاز ارزشمندتر

ن تـری  بـزرگ قـت اعتمـاد   یدر حق .)7ص ،1380 ،فـرد  ییو دانـا  یالوان( ل خواهد کردیتحم

بهتر از اطالعات اسـت؛ چـرا کـه اطالعـات ممکـن       یسازمان است و حت ییگر کارا لیتسه

و  يدلـو ( .دارد یبسـتگ  یه اجتمـاع یزان سرمایآن به اعتماد و م يغنا یول ،اد باشندیاست ز

  .)27ص ،1386 ،یعبدالباق

شود  می در سازمان در نظر گرفته یه اجتماعیسرما يبرا یاجتماع يهنجارها :هنجارها

شبکه  ياعضا ياز رفتار مطلوب و قابل قبول برا یو عموم یدرونهاي  و به عنوان مجموعه

مشترك هستند که بـه   یدتیستم عقیبه عنوان س یاجتماع يهنجارها .شود ی میتلق یاجتماع

 یان گذاشـته و تجـارب مشـترک   یـ خود را در مهاي  دهیدهند تا ا می کنندگان اجازه مشارکت

  .داشته باشند

را به عنـوان تعـامالت    یه اجتماعین جزء از سرمایا) 2000(لسر: تعهدات و انتظارات

ـ ا .دهد ي میک شبکه روین افراد در یکند که ب ی میمثبت تلق  يادیـ ن تعـامالت تـا حـد ز   ی

ن تعهدات و ید اوجو .شود می دیدر آنها تول یمثبت هستند چون سطوح اعتماد و دو جانبگ

 یاجتمـاع  يرد که شامل ارتباطات قـو یگ می شکل یط سازمانیک محینده در یانتظارات از آ

 ،و همکـاران  4هـوفمن ( شـوند  مـی  ن روابط وجود نداشته باشند دچار مشـکل یبوده و اگر ا

 . )96ص  ،2005

گـر  یا گروه دیگر یک فرد دیدهد که افراد خودشان را با  ي میرو یت زمانیهو: تیهو

ر یسا يها واستانداردها ن فرد ارزشیا .)254ص  ،1998 ،نهاپیت و همکاران( نندیاز افراد بب

                                                        
1. Trust  
2. Norms 
3. Obligations and expectations 
4. Hoffman 
5. Identity 
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ا یک گروه یت یهو .کند ی میاز مرجع تلق یاسیک چارچوب قیرا به عنوان  ها گروها یافراد 

شـده و   یگروهـ هاي  جهیندها و نتیدغدغه فرد در مورد فرا يباعث ارتقا یبه صورت جمع

هـوفمن و  ( شـود  ی مـی واهـداف جمعـ   یگروهـ  يت هنجارهایش وتقویباعث افزان یبنابرا

  . )97ص  ،2005 ،همکاران

   یه اجتماعیسرما یبعد شناخت

گر بـه عنـوان   یکـد یقت اشاره دارد که افراد با ین حقیبه ا یه اجتماعیسرما یشناخت جنبه

م یخـود را تنظـ   توانند اهداف ی میآنها به صورت عال ،از مجموعه در تعامل هستند یقسمت

 . )354ص  ،2006 ،لینا و همکاران( دگاه مشترك به سازمان داشته باشندیک دیکرده و 

منـافع مشـترك    يد دارایـ ک شبکه بای ياعضا) 1998(ت و گوشال بیق نهایبر طبق تحق

 .بان اسـت یداشته باشند که سازمان با آنها دست به گر یاز موضوعات یا فهم مشترکیبوده و 

 ات مشترك اسـت یمشترك و حکا ين بعد عبارتند از زبان و کدهایاهاي  شاخصهن تری مهم

  . )836ص  ،2001 ،لسر و همکاران؛ 255ص  ،1998 ،نهاپیت و همکاران(

  یط سازمانیمحدر  یه اجتماعیسرما

راً یـ کاربرد داشـته اسـت و اخ  ها  گروهدرگذشته منحصراً درباره افراد و  یه اجتماعیسرما

ه یرابطه سرما یدر بررسها  افتهین ین ایبهتر .وارد شده است» یل سازمانیه و تحلیتجز«در 

را بـا تعـداد    یه اجتمـاع یاسـت کـه سـرما   ) 1992(بـرت   يط کـار تئـور  یدر محـ  یاجتماع

   .داند می مرتبط ين فردیا بی يساختارهاي  در شبکه »يساختار يها شکاف«

شـرفت  یو پ یه اجتمـاع ین سـرما یدر خصوص رابطه ب ینشیب ،يشکاف ساختار يتئور

 )1992(بـرت   ،ياقتصـاد هـاي   مدلو مطالعه  یبا بررس .آورد می ط کار فراهمیدر مح یشغل

ـ ابتداً متوجه شد که شکاف در ساختار بازار به خاطر کمبـود جر   ،کنواخـت یان اطالعـات  ی

  .)36ص  ،2005 ،تیمبرالك( افتد می اتفاق

                                                        
1. Organizational analysis 

2. Structural gaps 
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کـه   یگر منابعیدانش و د ،ها ییبازده توانادهد که  می نه نشانین زمیات در ایمرور بر ادب

ا یـ کـم  اي  نهیو زم یطیط محیو شرا یاجتماعهاي  له شبکهیط کار به وسیدر مح ،افراد دارند

از  یبرخـ  .ارتبـاط وجـود دارد   یه اجتماعیو سرما یه انسانین سرمایدر واقع ب .شود می ادیز

جـاد  یم اطالعـات و دانـش بـه ا   یق تسهیاز طر یه اجتماعیکنند که سرما می انیسندگان بینو

الت یجـه تحصـ  ینت یه انسـان یکه سـرما اند  اشاره کرده یکند و برخ می کمک یه انسانیسرما

افـراد   تـر  بیشاما  ،کند می کمک یه اجتماعیجاد سرمایاست که به ا تر بیش يات کاریوتجرب

کـار الزم  ط یت در محـ یـ موفق يرا که بـرا  هایی فرصت یه اجتماعیکه سرمااند  اظهار نموده

   .آورد می فراهم ،است

 ییدر درون سازمان شناسا یه اجتماعیبه دست آوردن سرما يدو روش برا) 1998(برر 

 .گـران اسـت  یم از دیر مسـتق یبه طور غ یه اجتماعیآوردن سرما به دست ،ن روشیاول :کرد

د بـا افـرا   يق همکـار یـ د کـه از طر یـ گو مـی  »یقدرت انعکاس« ده ین پدیبه ا) 1977(کانتر

ـ از طر یه اجتمـاع یجاد سـرما یا ،ن روشیدوم .دیآ می قدرتمند به دست ق شـکل دادن بـه   ی

) 1992(بـرت   .اسـت  ،اند رون سازمان قطع ارتباط شدهیا بیکه در درون  هایی گروهروابط با 

ـ نزد يبر رو یقیت مطالعه عمیو جنس یه اجتماعین سرمایرابطه ب یبررس يبرا  300ک بـه  ی

  .بزرگ انجام داد يها ر در شرکتیمد

 .شـوند  می ت واردیریمد یبه سطوح عال یمختلف هاي روشد که زنان و مردان با یاو فهم

و  يســاختار يهــا پــر از شــکاف يهــا طیرا بــا حرکــت در محــ یه اجتمــاعیمــردان ســرما

هـاي   که زنان در شـبکه  یدر حال .کنند می جادیمبادله اطالعات و قدرت ا يبراهایی  فرصت

) 1997(بـارا  یق ایـ همـانطور کـه تحق   .ابنـد ی می ت دستیاد به موفقیت زیکوچک و محدود

ـ  ،مردان مهم است يزنان و هم برا يهم برا یه اجتماعیو سرماها  شبکه ،کند می آشکار  یول

 ،2تیمبـرالك ( ابند متفاوت اسـت ی می دست یه اجتماعیکه مردان و زنان به سرما هایی روش

   .)42-41صص  ،2005

                                                        
1. Reflexive strength 
2. Timberlake 
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  یعملکرد سازمان

ارتقـا و بهبـود    یدر پـ  یران و رهبـران سـازمان  یجهـان مـد  هاي  سازمانهمواره در اکثر 

هــم از اي  ب گســتردهیــعملکــرد ســازمان ترک .باشــند مــی شیخــوهــاي  ســازمانعملکــرد 

ـ یعهـاي   یافتیـ و هـم در  یش دانـش سـازمان  یهم چون افزا ،ر ملموسیغهاي  یافتیدر و  ین

عملکـرد   .)86ص ،1389 ،یعالمـه و مقـدم  (است یو مال يج اقتصادیهم چون نتا ،ملموس

 یده اجتمـاع یـ ک پدیـ ل که ین دلیف شود؛ به ایتعر یمختلفهاي  تواند به شکل ی میسازمان

ار و شـاخص عملکـرد   یـ جـاد مع یا يبـرا  ياریبسـ  ين مبناهایده است؛ هم چنیچیو پ یذهن

 .)98ص ،1389 ،گـران یو د يمـراد (و عوامل مختلف با منافع متعـدد وجـود دارد    یسازمان

 یک سـازه کلـ  یـ  یعملکرد سازمان ،نیبنابرا .ت کارکردیفیا کیحالت  یعنیعملکرد در لغت 

ـ تعرتـرین   معـروف  .اشـاره دارد  یات سازمانیانجام عمل یاست که بر چگونگ ف عملکـرد  ی

اقـدامات   ییو کـارا  یت اثربخشـ یفین کییند تبیفرآ«: شده است ارایهو همکاران  یلیتوسط ن

: شـود  مـی  میعملکرد به دو جزء تقسـ  ،فین تعریمطابق ا .)79ص ،1387 ،رهنورد( »گذشته

 ي ف کننـده یکـه توصـ   ییکـارا ) 1 .)79ص ،1389 ،گرانیان و دیمیرح( یو اثربخش ییکارا

ـ ی ،است ا محصوالتید خدمات یاستفاده سازمان از منابع در تول یچگونگ ـ   یعن ن یرابطـه ب

ـ تولدرونـدادها بـراي   و مطلـوب   یب واقعیترک کـه   یاثربخشـ ) 2ن؛ و یمعـ  ينـدادها د بروی

ن اهـداف معمـوال در قالـب مناسـبت     یا .است یل به اهداف سازمانیف کننده درجه نیتوص

ـ نظهـاي   جنبه(در دسترس بودن  ،)انیمشتر يازهایدرجه انطباق بروندادها با ن( ـ ی  ،یر فراوان

 ياسـتانداردها درجه تحقق (ت یفیو ک) یکیزیت دار و فاصله فیاولو هاي گروهان یدر م ارایه

   .)79ص ،1387 ،رهنورد(شوند  می نییتب) ازیمورد ن

در  یسـازمان  ينـد اسـتراتژ  یبـا فرآ  یقیبه طر ،وجود دارد که مفهوم عملکرد یتوافق کل

 يکشـنر ید .وجـود دارد  یو سردرگم یآشفتگ ،ق آنیدق يمعنااما در مورد  ،باشد یارتباط م

  :کند می فیعملکرد را به دو روش تعر ،آکسفورد

  .قه عمل کردنیا طریند یفرآ .1
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  .ت قابل توجه و مهمیا موفقیک اقدام ی .2

کـار اداره   و که کسب  یروش يمعنااحتماالً هم به  ،م عملکردین مفاهیا ،کلمات يایدر دن

ر را ید هـر دو تفسـ  یران بایمد .شود یدرك م ،زیآم تیامد موفقیک پی يمعناشود و هم به  یم

 دهنـد  یقرار مـ  تأثیرت سازمان را تحت یموفق ،جیندها و هم نتایرا هم فرآیز ،رندیدر نظر بگ

   .)5ص  ،1996 ،اینگرام(

 یبررسـ  .کننـد  یابیو ارز یرا معرف یعملکرد سازماناند  تالش کرده یگوناگونهاي  مدل

و سـنجش  گیـري   د انـدازه یبا یرات عملکرد سازمانیین الگوها نشان از آن دارد که اوال تغیا

سـطوح سـازمان مـورد توجـه باشـد و       ید در تمـام یرات عملکرد سازمان باییا تغیثان .شود

ـ قـرار گ  یاهـداف سـازمان   يد در راسـتا یـ در سازمان با یگروه ،ياهداف فرد ثالثـا در   .ردی

که ابعاد گونـاگون عملکـرد سـازمان را     یید از ابزراهایسطح عملکرد سازمان باگیري  اندازه

   .)86ص ،1389 ،یعالمه و مقدم(تفاده کرد اس ،دهند می مورد توجه قرار

 و عوامـل  است یبررس قابل یسازمان و یگروه ،يفرد سطح سه در ردکعمل یلک طور به

 ارتقاءهاي  نهیزم آنها مناسب نترلک با توان می و هستند موثر سطوح نیا از یک هر بر یمختلف

 ،يریادگیـ  ،تیشخصـ  ،ییتوانا: از عبارتند يفرد سطح در عوامل نیا .نمود فراهم را ردکعمل

 در تـوان  مـی  را یگروهـ  ردکـ عمل بـر  مؤثر عوامل .یروان فشار ای استرس و زشیانگ ،كادرا

 .نمود تعارض مالحظه و یگروه نیب رفتار و استیس و قدرت ،يرهبر ،ارتباطاتهاي  مولفه

 و هـا  استیس ،یسازمان طیمح ،یسازمان ساختار از؛ عبارتند یسازمان ردکعمل بر مؤثر عوامل

   .)38ص ،1388 ،شیراندیف زاده و خیشر( یسازمان فرهنگ و یسازمانهاي  هیرو

  یو عملکرد سازمان یه اجتماعین سرمایارتباط ب

کـه   یبه منابع یابیدست يتواند با قادر ساختن کارمندان برا ی میسازمان یه اجتماعیسرما

م شـدن در دانـش   یانتقـال و سـه  ل یتسه به واسطهشود و  می افتیک شبکه مورد نظر یدر 
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  . )22-6صص  ،2007 ،و همکاران 1گیتل( عملکرد شود يباعث ارتقا

  یو عملکرد سازمان یه اجتماعیجاد و ارتباط سرمایدر ا ها گروهنقش 

جـاد  یدر ا یه اجتمـاع یتوسـعه سـرما   يبـرا  يبه عنوان موتـور  يکارهاي  میو ت ها گروه

ر ییـ منجـر بـه تغ   هـا  گـروه موجـود در   یاجتماع هیسرما .دارند ينقش موثر یارزش سازمان

در دانش شده و به نوبه خود بـه   تر بیشم شدن یر هم منجر به سهیین تغیا ،شود ي میرفتار

آن  بـه واسـطه  که  ير ابزاریدر مدل ز .گذارد تأثیر میطور مثبت بر عملکرد سازمان و شغل 

ه یت از گردش و تداوم سـرما دهد عبارت اس می قرار تأثیررا تحت  یعملکرد سازمان ،گروه

جـاد حـس   یکـه باعـث ا   ،به واسطه گسترش روابـط  ها گروه .گروه ين اعضایدر ب یاجتماع

دکننـدگان  یشـود بـه عنـوان تول    می ت مشتركیجاد زبان و موقعیاعتماد و تعهد دو طرفه و ا

ی طـ یجـاد مح یبه نوبه خـود باعـث ا   یه اجتماعین سرمایا ،شوند ی میتلق یه اجتماعیسرما

 1شـکل شـماره    .ردیگ می قرار تأثیرشود که عملکرد شغل در آن به صورت مثبت تحت  می

   .)833ص  ،2001 ،و همکاران لسر( باشد می ندین فراینشان دهنده ا

هـاي   فعالیـت انجام  تأثیر یت و گوشال به چگونگیهاپن مدل با استفاده از چارچوب نیا

ـ بعد کل 3توسعه  مورد نظر بر يکارهاي  میمختلف توسط گروه و ت  یه اجتمـاع یسـرما  يدی

ـ یدر ا .کند می اشاره )یو شناختاي  رابطه ،يساختار( ن یـ ن گـروه بـا ا  ینجا صرفاً به ارتباط ب

ـ از طر هـا  سـازمان در  يکارهاي  میو ت ها گروهتوسط  ،يبعد ساختار .شود می ابعاد اشاره ق ی

اطالعـات   يبستن تکنولـوژ  به کار ،استفاده از جلسات رو در رو :مثل ،مختلف يها کیتکن

   .گردد می تیتقو ،شود می تر و تماس افراد با اعضا آسان ییارویکه رو يبه نحو

 .کنند ي میک سازمان بازیدر اي  بر بعد رابطه يگذارتأثیررا در  یک نقش مهمی ها گروه

 ،سـازد  مـی  افراد با منافع مشترك را ساده یینه تنها شناسا ،ور در رو هاي فعالیتاز  ياریبس

   .جاد کنندیا مشتركهاي  فعالیتدر  یکدلیک حس یسازد که  می بلکه افراد را قادر

                                                        
1. Gittell 
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 یه اجتمـاع ین سـرما یکنند و ا می فایرا ا ینقش مهم یه اجتماعیدر توسعه سرما ها گروه

هـا   افتهین یا ،قرار دهد تأثیررا تحت  یسازمان يهایج و بازدهیتواند نتا می به نوبه خود ،هم

بـا   .کنـد  مـی  تیعملکرد هـدا  يارتقا يبرا يبه عنوان ابزار ها گروهما را در مورد استفاده از 

کـه   یتیریمـد  هـاي  فعالیت یینه عبارت است از شناساین زمیدر ا یچالش واقع ،نیوجود ا

   .باشد می ن اهدافیبه ا یابیدست يبرا يضرور یه اجتماعیجاد سرمایباعث ا

  )833ص  ،2001 ،لسر و همکاران(ی رد سازمانکو عمل یه اجتماعیسرما ،ت گروهین فعالیارتباط ب: 1شکل 

کـه بتوانـد    یچـالش دوم عبـارت اسـت از توسـعه و گسـترش اقـدامات       ،نیـ عالوه بر ا

از  .مـرتبط سـازد   یشـغل  یج واقعـ یرا بـا نتـا   یه اجتماعیجاد سرمایمربوط به ا هاي فعالیت

   :توان به ی میتیریمد هاي فعالیت

  گروه هاي عمل

  منحنی یادگیريکاهش  

 افزایش حساسیت نسبت به مشتري  

   کاهش دوباره کاري و جلوگیري از ابـداع

  مجدد

 افزایش نوآوري 

 سرمایه اجتماعی

  

 پیوندها

 روابط

 بافت و موقعیت مشترك

 بهبود

 عملکرد سازمانی

 خلق و ایجاد
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ـ باشـد تـا آنهـا روابـط جد     مـی  افـراد  يبـرا  هـایی  فرصت ارایه .1 از  .جـاد کننـد  ید را ای

جـاد  یگر ارتبـاط ا یکـد یگروه را قادر سازند تا با  يتوانند اعضا ها می سازمانکه  هایی روش

و  یجلسـات آموزشـ   ،دانش ارایهمثل  رودرروهاي  دادیت از رویعبارت است از حما ،کنند

 .شـده اسـت   یگر و کار مـورد نظـر طراحـ   یکدیافراد به  یمعرف يکه برا هایی فعالیتر یسا

هـم   ياست که بتواننـد از تخصـص و همکـار    ها گروهبه  ییها يتکنولوژ ارایه ،گریروش د

ـ پ يبا دادن فرصت به افراد بـرا  .مند شوند بهره گـاه  یپا واسـطه بـه  ا یـ گر و یکـد یدا کـردن  ی

گر را فـراهم  یکـد یجاد ارتباط افـراد بـا   یا يبرا توان بستر الزم می ،مربوط به بحثهاي  داده

تواند در کمک بـه روابـط افـراد بـا      می هم یانسانهاي  کاربرد واسطه ،نیعالوه بر ا .ساخت

  .جامعه کامال ارزشمند باشد ير اعضایسا

جـاد روابـط بـه    یکه ا یدر حال .ن افرادیرابطه در بجاد یا يآماده کردن زمان و فضا برا .2

اق افـراد  ین اشـت یبا وجود ا یول ،شود ی میجاد گروه تلقیند ایک قسمت مهم از فرایعنوان 

تعامـل بـا    يکارمندان بـرا  .باشد ی میم شدن در دانش مستلزم زمان و تالش اضافیسه يبرا

م ینند به طور موثر در دانش خـود سـه  بتوا ها گروهنکه یا يبرا ،از دارندیگر به فرصت نیکدی

هسـتند کـه    یها و زبـان داسـتاندار  ،هـا  ک مجموعه مشترك از نرمی ارایهآنها ملزم به  ،باشند

ـ ب .کننـد  ارایـه مـی  دانـش گـروه    يت مناسب را برایبافت و موقع  يداسـتان و اخبارهـا   انی

انتقـال دانـش    يبـرا  هـا  سـازمان شود که  ی میتلق یزمیک مکانیشده به عنوان  يساختاربند

 . )840ص  ،2001 ،لسر و همکاران( برند می سازمان به صورت کل بهره

  و عملکرد یه اجتماعینه ارتباط سرمایق در زمینه تحقیشیپ

ن یبا وجود ا یول ،باشد اي می گسترده يکاربردها يدارا یه اجتماعیاگر چه مفهوم سرما

وجـود   هـا  سـازمان شود که در  ی میه تلقیک نوع سرمایبه عنوان  یسازمان یه اجتماعیسرما

 ارایـه  هـا  سازمانتوسط  یمجزا و منبع رقابت یت سازمانیک قابلیتواند به عنوان  می داشته و

  . )357ص  ،2006 ،لینا و همکاران( شود
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هماهنـگ سـاختن کـار     يبرا یسازمان یه اجتماعیت سرمایبر اهم يادیز يها نیسیتئور

ـ  ،یده و بحث اسـت کـه همـاهنگ   ین عقیبر ا ین مورد مبتنیکه ااند  اشاره کرده نـد  یک فرای

ارتبـاط   بـه واسـطه  کـه   یهماهنگ ،يا رابطه یهماهنگ يطبق تئور .باشد ی میاساساً اجتماع

جانبـه  دانش مشترك و احترام دو ،روابط اهداف مشترك به واسطهدهد و  ي میباال رو یفیک

بـه  توانند نتاج مطلـوب خـود را   به نحو بهتر ب ها سازمانشود که  می باعث ،شود می تیحما

ـ یند تقویک فرااي ی رابطه یمخصوصاً هماهنگ .آورند دست ن یت کننده دو جانبه از تعامل ب

در مـورد   .ردیـ گ مـی  فـه صـورت  یکـار و وظ  یکپـارچگ ی يباشد که بـرا  می ارتباط و روابط

ـ  یه اجتمـاع یسـرما گیـري   بـر شـکل   هـا  سـازمان  يگذارتأثیر یچگونگ ن کارمنـدانش  یدر ب

معتقدند که روابط ثابـت   )1999(نا و وان بورن یل .باشد می در دسترس یاطالعات نسبتاً کم

ن یرا در ب یه اجتماعیسرماگیري  تواند شکل می) دو طرفه بودن( یجانبگدو يها شغل و نرم

داد  مـی  پرداختند که نشـان  یک مدلی ارایهبه ) 2005(س یوانز و داویا .ل کندیکارمندان تسه

ک یـ  یتوانند بر ابعـاد چنـد گانـه سـاختار اجتمـاع      می با عملکرد باال يکار ايه سیستمکه 

ـ   هـاي  مدل ،جانبهدو يها نرم ،سازمان مثل رشد و گسترش روابط عملکـرد   ،یمشـترك ذهن

منـابع   هاي فعالیتمعتقد بود )2000(ل یگت .گذار باشدتأثیرنقش  يفایو ا یسازمان يشهروند

ـ تقو ین کارمندانیدر باي  رابطه یکرد تا هماهنگ یتوان مجدداً طراح می را یانسان ت شـود  ی

مجـدد بـه صـورت     ین فرم از طراحیکه ا یزمان .ت دارندیمشترك فعال يند کاریکه در فرا

تواند منجـر   می ن موردیا ینشان داده شد زمان ،صورت گرفت يکارهاي  فعالیتمنسجم در 

ل نشـان داد  یگت .باشد يسعه روابط کاربا عملکرد باال شود که تابع تو يستم کاریجاد سیبه ا

 ،سـنجش عملکـرد   ،حل بحران ،انتخاب :مثل ،شده یمجدداً طراح يکار هاي فعالیتن یکه ا

ـ اي  رابطـه  یاز همـاهنگ  ییار بـاال یتواند سـطوح بسـ   می و نظارت یشغل یطراح ن یرا در ب

بـه   .آن بـر عملکـرد مشـخص نباشـد     تأثیرهر چند  ،کند ینیش بیپ ییکارمندان خطوط هوا

ی منـابع انسـان  هـاي   فعالیـت معتقدند کـه   )2002(و شاو  یچونوسکیا ،گانت ،بین ترتیهم

 يکارمنـدان و الگوهـا  هـاي   چون آنها شبکه ،قرار دهد تأثیرج عملکرد را تحت یتواند نتا می
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ـ  ی میاجتماعه یدهد که سرما می ج آنها نشانینتا .دهد می قرار تأثیرتعامل را تحت  ن یتواند ب

هـر   ،عمـل کنـد   یانجیـ و م یج به عنوان حلقه اتصالیبا عملکرد باال و نتا يکارهاي  فعالیت

معتقـد بودنـد کـه     )2005(لـوپز و همکـارانش    .نشـان داده نشـود   یانجیـ ن حالت میچند ا

 یگروهـ  يریادگیـ ق کند تـا در  یتواند کارمندان را تشو می با عملکرد باال يکارهاي  فعالیت

 ،سازمان شود يو عملکرد باالاي  ش دانش چند رشتهین امر منجر به افزایمشارکت کرده و ا

زه و مشارکت در امـر  یجاد انگیت ایپرداخت پول به ن ،آموزش ،آنها نشان دادند که استخدام

ن هم به نوبه خـود در عملکـرد سـازمان    ینقش دارد که ا یسازمان يریادگیدر گیري  میتصم

 هـاي  فعالیـت  .شـود  نمی مشاهده یانجین حالت مین مورد ایچند باز هم در انقش دارد هر 

متفـاوت   يک کارمنـدان از همکارانشـان در عملکردهـا   یکو تفسازي  جدا يبرا یسنت يکار

ـ ا .د رد شدیجد یتوسط بوروکراس دهین ایشده بودند که ا یطراح  يکـار  هـاي  فعالیـت ن ی

باعـث   چنـین  هـم کـرد و   مـی  زا و جدا کمـک شه مجیاند يایبه بهبود دن یک سنتیبوروکرات

را مجـدداً   هـا  فعالیـت ن یتوان ا می نیبا وجود ا .شد ی میشغل هاي گروهت و استحکام یتقو

ـ ا ،متفـاوت شـوند   ين کارمندان در عملکردهـا یروابط در ب يکرد تا باعث ارتقا یطراح ن ی

ات تـأثیر که  مسألهن یا یح تجربیبرد در تشر می نز و کالرك بهرهیات کولیمطالعه که از نظر

ـ   بـه واسـطه  تـوان   می ج رایبا عملکرد باال بر نتا يکارهاي  فعالیت ن کارمنـدان  یروابـط در ب

ـ ین نتـا یـ ن ایبنـابرا  .باشـد  مـی  منحصر به فرد ينسبتاً امر ،کرد يگر یانجیم  نشـان  یج تجرب

ـ با عملکرد باال به عنـوان   يکار هاي سیستمدر  یه اجتماعیسرما يها يدهد که تئور می ک ی

شـود کـه بـر     ی مـی با عملکرد باال تلق يکار هاي سیستم يها يتئور يکننده برایدوارمورد ام

  . )6-2صص  ،2007 ،گیتل و همکاران( مهارت و تعهد کارگر تمرکز دارند

  قیتحق یمدل مفهوم

و لسـر و اسـتروك   ) 1998(ت و گوشـال  یـ هاپق بـر اسـاس مـدل ن   یـ ن تحقیات ایفرض

ل انتخـاب شـده اسـت کـه قـبال در      ین دلین مدل به ایا .ده استیگرد یسازمانده) 2001(



46    24فرهنگ سازمانی، شماره ت یریمد 

 

مختلف شـکل گرفتـه    هاي گروهوجود  ياستفاده شده است و بر مبنا یدانشگاههاي  طیمح

جاد ارتبـاط و اعتمـاد   یمختلف بوده که با ا هاي گروهاز اي  ها مجموعه نکه دانشگاهیاست و ا

هـاي   نـه یم دانـش در زم یافته و به تسـه یتوانند به عملکرد باالتر دست  می گریکدیمتقابل با 

   .مختلف بپردازند

ن صـورت  یپژوهش بـد  یات فرعیو فرض یه اصلیق فرضیتحق یبا توجه به مدل مفهوم

  :اندمطرح شده

   :یه اصلیفرض

به عنـوان   ،ک شبکهی يان اعضایوندها و ارتباطات میبه پ یه اجتماعیکه سرمایی از آنجا

موجـب تحقـق اهـداف     ،اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابـل ک منبع با ارزش ی

کـه بـر    تـأثیري بـا   توانـد  می باشد یخوب یه اجتماعیسرما يکه دارا یسازمان .شود می اعضا

  ابعاد ساختاري

  پیوندهاي شبکه اي. 1

ــدهاي  . 2 ــدي پیونـ ــر بنـ پیکـ

  ارتباطی

ــبکه  . 3 ــازي شـ ــب سـ متناسـ

  ابعاد شناختی

  زبان و کدهاي مشترك. 1

 حکایات مشترك. 2

  ابعاد ارتباطی

  اعتماد. 1

  هنجارها. 2

  الزامات و انتظارات. 3

 هویت. 4

 سرمایه اجتماعی

  

  

  عملکرد سازمانی

  

  رضایت مدیران و کارکنان. 1

  تحقق هدف. 2

پـایین بـودن سـطوح تــرك    . 3

  خدمت

  پاسخگویی. 4

انطباق پـذیري بـا تغییـرات    . 5

  محیطی

 کارآفرینی. 6

 مدل مفهومی تحقیق: 2شکل 
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 ،دارد . . .و اعتمـاد متقابـل و   يهمکار ،حیو صر یتبادل اطالعات و انتقال دانش ضمن يرو

ـ افراد و فعالد در یجدهاي  دهیا ییموجب شکوفا ـ ی  يو مشـارکت اعضـا   يکـار هـاي   میت ت

 .شـود  مـی  ت باعث بهبـود عملکـرد سـازمان   یدن به اهداف سازمان و در نهایسازمان در رس

  :کند که می ن فرضیچن یه اصلین فرضیبنابرا

   .کارکنان دانشگاه ارتباط وجود دارد یو عملکرد سازمان یه اجتماعین سرمایب

  :یات فرعیفرض

  اولفرضیه فرعی 

 ارتباطـات در سـازمان   یکل يک سازمان و الگویزان ارتباط افراد در یبه م يبعد ساختار

ـ نما مـی  محققان فـرض  ،يق و چارچوب نظریات تحقیپردازد و با توجه به ادب می د کـه در  ی

بـه  گیـري   میتصـم  ،کـم  يگذار هیزمان و سرما با ،یارتباط يها جاد کانالیبا ااي  روابط شبکه

شـود و   می تر انجام عیو انتقال دانش سر اطالعات يو گردآور ام گرفتهانج یصورت گروه

  :شود می انیگونه ب نیاول ا یه فرعین فرضیبنابرا .افتیبهبود خواهد  یعملکرد سازمان

کارکنان دانشگاه ارتبـاط وجـود    یبا عملکرد سازمان یه اجتماعیسرما ين بعد ساختاریب

  .دارد

  فرضیه فرعی دوم

ـ ا دیفهم  ،ک شبکهیکه کارکنان در  یزانیبه م یبعد شناخت  دارنـد اشـاره   یدگاه مشـترک ی

گردد کـه کارکنـان در صـورت داشـتن      می پژوهش فرض ينظر یکند و با توجه به مبان می

گر منتقل و دانش خـود  یکدیرا به ها  دهیتوانند ا می تر آسان ،ت و زبان مشتركیحکا ،دگاهید

ه ین فرضـ یبنـابرا  .گـردد  ی مـی باعث بهبود عملکرد سـازمان ن یم کنند که ایگران تقسیرا با د

 :شود می انیگونه ب نیدوم ا یفرع

کارکنان دانشـگاه ارتبـاط وجـود     یبا عملکرد سازمان یه اجتماعیسرما ین بعد شناختیب

  .دارد

  فرضیه فرعی سوم

ـ نکـه آ یا ،شـود  مـی  ک سازمان مربوطین افراد در یب یت همبستگیبه ماه یبعد ارتباط ا ی

کـه   داد مـی  قـات نشـان  یکننـد؟ تحق  مـی  گر را دوست دارند ؟ به هم اعتمـاد یکدیهمکاران 
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داشـته   يتـر  بـیش ممکن است انعطاف  ،گر را دوست داشته باشندیکدیکه  يکار هاي گروه

ر باشند و بهتـر بتواننـد خـود را بـا عملکـرد بـاالتر       یط متغیق با محیبهتر قادر به تطب ،باشند

 :کند که می ن فرضیسوم چن یه فرعیفرض نیبنابرا .ق دهندیتطب

کارکنـان دانشـگاه ارتبـاط وجـود      یبا عملکرد سازمان یه اجتماعیسرما ین بعد ارتباطیب

  .دارد

  ل داده هایه و تحلیو تجز قیروش تحق

 یشـ یمایق پیـ تحق ،ها داده آوري جمعو از نظر  يق کاربردیق از نظر هدف تحقین تحقیا

 یدانشـگاه  يهـا  نکه نظـام یبا توجه به ا .باشد می )یشیرآزمایغ( یفیقات توصیاز گروه تحق

 محسـوب  یانسـان هـاي   هیاسـتعداد و تـوان بـالقوه سـرما     ییمطلوب جهت شکوفا یطیمح

ده و با توجه به باال بـودن  یانتخاب گرد يلذا دانشگاه زنجان به عنوان جامعه آمار ،شوند می

 يپلم به بـاال و اعضـا  ید یلیبا مدرك تحص یفقط کارکنان رسم ،یات علمیآمار پرسنل و ه

 .ل دادندیق را تشکیتحق يجامعه آمار ،نفر بودند 163دانشگاه که جمعا  یرسم یات علمیه

از  ،شـد  می لیتشک یات علمیق از دو گروه کارکنان و هیتحق ينکه جامعه آماریبا توجه به ا

ـ اگیـري   فرمـول نمونـه  بـر اسـاس    .دیـ شده استفاده گردبندي  طبقه یتصادفگیري  نمونه ن ی

ابتدا سـهم  ها  ن نمونهیع ایتوز ينفر به دست آمد که برا 115تعداد نمونه مورد نظر  ،قیتحق

جامعه مربوط به کارکنـان  % 51نکه یبا توجه به ا .مشخص شدها  ک از طبقات از نمونهیهر 

بـه   56 یات علمـ یـ و سـهم ه  59لذا سهم کارکنـان   ،بوده اند یات علمیمربوط به ه% 49و 

   .دست آمد

 نامـه  پرسـش  یبه منظـور طراحـ   .است نامه پرسشق ین تحقیدر اها  داده يابزار گردآور

عملکـرد   نامه پرسش یو به منظور طراح) 1998(ت و گوشال یپاهاز مدل ن یه اجتماعیسرما

اس پـنج  یبا مقها  هیهمه گو .دیاستفاده گرد) 2001( استروك لسر وشده توسط  ارایهاز ابعاد 

ق بـه  یـ تحق يرهایدر جدول شماره دو هر کدام از متغ ،شدند یکرت طراحیف لیطاي  درجه
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به منظـور سـنجش    .نشان داده شده است نامه پرسششده در گیري  اندازههاي  ک مولفهیتفک

د ییـ مـورد تا  نامه پرسش ییده و روایگردد استفاده یاز نظر خبرگان و اسات نامه پرسش ییروا

   .قرار گرفت

  قیتحق يرهایمتغگیري  اندازه يارهایعناصر و مع: 2جدول 

  ها مولفه  ابعاد  ریمتغ

  ها و اهداف مشترك وجود ارزش  یشناخت  یه اجتماعیسرما

  ات مشتركیبر اساس حکا يشناخت و همکار

  يبر صداقت و اعتماد متقابل و همکار یروابط مبتن  یارتباط

  ک خانواده مشترك بودنیو احساس عضو  یمیوجود کار ت

  يریانتقاد پذ

  تعهد به اهداف و رجحان منافع سازمان

  گرم یروابط شخص  يساختار

  ادیخوب و ز يارتباطات کار

  ل کنندهیتسه یساختار ارتباط

  ران و کارکنانیت مدیرضا  یعملکرد سازمان

  تحقق هدف

  ن بودن سطوح ترك خدمتییپا

  ییپاسخگو

  یطیرات محییبا تغ يریانطباق پذ

  ینیکارآفر

  

 يب آلفـا یاز ضـر  ،SPSSبـا اسـتفاده از نـرم افـزار      نامه پرسش ییایبه منظور سنجش پا

کرونبـاخ   يو آلفـا % 87 یه اجتمـاع یکرونبـاخ سـرما   يکرونباخ استفاده شده است که آلفـا 

بـا توجـه    ،دیـ محاسبه گرد% 90 نامه پرسشکرونباخ کل  يآمد و آلفا به دست %79 عملکرد

ـ توان گفت کـه پا  می ،باشد می 7/0 يآمده باال به دستکرونباخ  يب آلفاینکه ضریبه ا  ییای

   .ردیگ می د قرارییمورد تأ نامه پرسش

ـ به منظور تجز از آزمـون   ،شـده  آوري هـاي جمـع   ج از دادهیل و حصـول نتـا  یـ ه و تحلی

ق اسـتفاده  یتحق يرهایت نرمال بودن متغیوضع یف به منظور بررسونوریاسم -کولموگروف
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از آزمـون   ،SPSSق با استفاده از نـرم افـزار   یات تحقیو آزمون فرض ید و جهت بررسیگرد

از آزمـون   یه اجتمـاع یابعـاد سـرما  بندي  به منظور رتبه ،دهیرمن استفاده گردیاسپ یهمبستگ

   .استفاده شد tق از آزمون یحقت یجانبهاي  افتهیدن به یرس يدمن و برایفر

  پژوهشهاي  افتهی

  بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی و عملکرد  .1

نمونـه از  هـاي   ع دادهیـ در پژوهش حاضر در وهله اول جهت سنجش نرمال بـودن توز 

 ينکـه سـطح معنـادار   یبا توجـه بـه ا   .نوف استفاده شده استوریاسم -آزمون کولموگروف

 ،باشـد  مـی  )05/0(در نظر گرفتـه شـده    ياز سطح معنادار تر بزرگق یتحق يرهایمتغ یتمام

   .ق نرمال هستندیتحق يرهایمتغ یتوان گفت که تمام می

  رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد  بررسی .2

رمن استفاده شـده  یاسپ یاز آزمون همبستگها  هیدر پژوهش حاضر به منظور آزمون فرض

ه یک فرضیق در قالب یات تحقیفرض ،ان شدیق بیتحق یگونه که در مدل مفهوم همان .است

در رابطه بـا   ،ن پژوهشیاهاي  هیدر آزمون فرض .م شده استیتنظ یه فرعیو سه فرض یاصل

   .اند ر در نظر گرفته شدهیآزمون صفر و آزمون مقابل آن به صورت ز ،ها هیه فرضیکل
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  :شود می انیب یفرعهاي  هیو فرض یه اصلیآزمون فرضج به دست آمده از یدر ادامه نتا

  فرضیه اصلی ) 1-2

H0 :داردنارتباط وجود  یسازمان و عملکرد یه اجتماعیسرمان یب.   

H1: ارتباط وجود دارد یسازمان و عملکرد یه اجتماعیسرمان یب.   

  یه اصلیرمن فرضیاسپ یج آزمون همبستگینتا: 3جدول 

  عملکرد سازمانی  

  اجتماعیسرمایه 
  همبستگی اسپیرمن

Sig  
N  

63/0  

000/0  

115  

در نظـر گرفتـه    ياز سطح معنـادار  تر کمآمده  به دست ينکه سطح معناداریبا توجه به ا
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گـر  یبه عبارت د ،شود می رفتهین فرض صفر رد و فرض مقابل پذیبنابرا ،است) 05/0( شده

 یه اجتماعین سرمایشده و برفته یپژوهش پذ یه اصلیتوان گفت که فرض می %95نان یبا اطم

   .وجود دارد يارتباط معنادار یو عملکرد سازمان

  فرضیه فرعی اول) 2-2

H0 :داردنارتباط وجود  یسازمان و عملکرد یه اجتماعیسرما يبعد ساختارن یب.   

H1: داردنارتباط وجود  یسازمان و عملکرد یه اجتماعیسرما يبعد ساختارن یب.   

  اول یه فرعیرمن فرضیاسپ یهمبستگج آزمون ینتا: 4جدول 

  عملکرد سازمانی  

بعد ساختاري سرمایه 

  اجتماعی

  همبستگی اسپیرمن
Sig  
N  

472/0  

000/0  

115  

 یه فرعـ یآزمون در مورد فرض يشود سطح معنادار می مشاهده 4همانطور که در جدول 

نـان  یگفـت کـه بـا اطم   توان  می زیه نین فرضین در مورد ایبنابرا ،باشد می 05/0از  تر کماول 

 .وجـود دارد  يارتباط معنادار یو عملکرد سازمان یه اجتماعیسرما ين بعد ساختاریب% 959

   .باشد می 472/0ه ین فرضیآمده در مورد ا به دست یمقدار همبستگ

  فرضیه فرعی دوم) 3-2

H0 :داردنارتباط وجود  یسازمان و عملکرد یه اجتماعیسرما یبعد شناختن یب.   

H1: داردنارتباط وجود  یسازمان و عملکرد یه اجتماعیسرما یبعد شناختن یب.   

  دوم یه فرعیرمن فرضیاسپ یج آزمون همبستگینتا: 5جدول 

  عملکرد سازمانی  

بعد شناختی سرمایه 

  اجتماعی

  همبستگی اسپیرمن

Sig  
N  

56/0  

000/0  

115  

دهنده آن اسـت کـه    نشان ،5دوم در جدول  یه فرعیآمده از آزمون فرض به دستج ینتا
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% 95نان ین با اطمیبنابرا ،شود می رفتهیفرض صفر رد و فرض مقابل پذ ،هین فرضیدر مورد ا

 و عملکـرد  یه اجتمـاع یسرما یبعد شناختن یتوان گفت که ب می دوم یه فرعیدر مورد فرض

   .باشد می 56/0 ین همبستگیمقدار ا .وجود دارد يارتباط معنادار یسازمان

  فرعی سومفرضیه ) 4-2

H0 :داردنارتباط وجود  یسازمان و عملکرد یه اجتماعیسرما یبعد ارتباطن یب.   

H1: داردنارتباط وجود  یسازمان و عملکرد یه اجتماعیسرما یباطتبعد ارن یب.   

  سوم یه فرعیرمن فرضیاسپ یج آزمون همبستگینتا: 6جدول 

  عملکرد سازمانی  

بعد ارتباطی سرمایه 

  اجتماعی

  همبستگی اسپیرمن
Sig  
  

N  

53/0  

000/0  

115  

 ياز سطح معنـادار  تر کوچکسوم  یه فرعیآمده از آزمون فرض به دست يسطح معنادار

 زیـ ه نین فرضـ یـ در مـورد ا % 95نـان  ین بـا اطم یبنـابرا  ،باشـد  می )05/0(در نظر گرفته شده 

 يارتبـاط معنـادار   یسـازمان  و عملکـرد  یه اجتماعیسرما یبعد ارتباطن یبتوان گفت که  می

   .باشد می 53/0 ین همبستگیمقدار ا ،وجود دارد

  یه اجتماعیسرماهاي  مؤلفهبندي  رتبه) 3

   .دمن استفاده شده استیاز آزمون فر یه اجتماعیسرماهاي  مؤلفهبندي  به منظور رتبه

H0: وجود ندارد يدارمعناتفاوت  یه اجتماعیت موجود ابعاد سرماین وضعیب.  

 H1: وجود دارد يدارمعناتفاوت  یه اجتماعیت موجود ابعاد سرمایوضعن یب.   

  یه اجتماعیدمن ابعاد سرمایآزمون فر يدار معنا: 7جدول 

  ر محاسبه شدهیمقاد يآمارهاي  شاخص

  115  تعداد

  419/81  دو يکا

  2  يدرجه آزاد

sig  0. 000  

  یه اجتماعیابعاد سرمابندي  تیاولو :8جدول 
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  ت ابعادیاولو  ن رتبهیانگیم  یاجتماعه یابعاد سرما

  1  55/2  يبعد ساختار

  2  05/2  یبعد ارتباط

  3  40/1  یبعد شناخت

 تـر  کمآمده  به دست يدهد که سطح معنادار می ن آزمون نشانیآمده از ا به دستج ینتا

توان گفت که  می گردد و می رفتهین فرض صفر رد و فرض مقابل پذیباشد بنابرا می 05/0از 

ـ ا .وجود دارد يتفاوت معنادار یه اجتماعیابعاد سرمات موجود یوضعن یب بـه  هـا   ن مؤلفـه ی

   .اند نشان داده شده 8ت در جدول یب اولویترت

  یو عملکرد سازمان یه اجتماعیت ابعاد سرمایوضع یبررس .2

ن یـ ت ایوضـع  یق نرمال بودند به منظـور بررسـ  یتحق يرهایمتغ ینکه تمامیبا توجه به ا

   .استفاده شده است )one-sample T-Test( يک جامعه آمارین یانگیآزمون م رها ازیمتغ









3:

3:

1

0





H

H
 

 یه اجتماعیابعاد سرما يک جامعه آمارین یانگیج آزمون مینتا :9جدول

One – Sample Test 

  متغیر مربوطه  
حجم 

  نمونه

میانگین 

  نمونه

انحراف 

  استاندارد

حد پایین 

  فاصله اطمینان

باالي حد 

فاصله 

  اطمینان

  آماره آزمون
نتیجه 

  آزمون

وضعیت 

  متغیر

  نامطلوب H0د ییتا  -806/5  - 21/0  - 42/0  585/0  68/2  115  يبعد ساختار  1

  نامطلوب H0د ییتا  -676/5  - 21/0  - 44/0  616/0  67/2  115  یبعد شناخت  2

  نامطلوب H0د ییتا  -231/0  13/0  - 17/0  808/0  98/2  115  یبعد ارتباط  3

  نامطلوب H0د ییتا  -517/4  - 13/0  - 33/0  540/0  77/2  115  یه اجتماعیسرما  4
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 یعملکرد سازمان يک جامعه آمارین یانگیج آزمون مینتا :10جدول

One – Sample Test  

  متغیر
حجم 

  نمونه

میانگین 

  نمونه

انحراف 

  استاندارد

حد پایین 

فاصله 

  اطمینان

حد باالي 

فاصله 

  اطمینان

آماره 

  آزمون

نتیجه 

  آزمون

وضعیت 

  متغیر

عملکرد 

 یسازمان
  نامطلوب H0د ییتا  -211/2  - 01/0  - 23/0  583/0  88/2  115

 ،یو عملکـرد سـازمان   یه اجتماعیه ابعاد سرمایکل يبرا)T(نکه مقدار آماره یبا توجه به ا

 شـود و  مـی  فـرض صـفر رد   ،باشـد  تر می کوچک )T(ک طرفه یآزمون  يدارمعنااز سطح 

   .باشد می نامطلوبها  ن مؤلفهیت ایوضعتوان گفت که  می

  نتیجه

ک یـ مشخصـات   یر تمـام یدو دهه اخ یط یه اجتماعینه سرماید شده در زمیات تولیادب

 ییاروپا يهنوز به شدت محدود به کشورها یمطالعات تجرب .نوزاد را دارد يا تئوریمفهوم 

بـه  ي اسـتاندارد واحـد  گیـري   اندازههاي  وهینه شیدر زم ;اند  یشمال يکایاز آن آمر تر بیشو 

ـ نـه مف ینظـران در زم  از صاحب ياریو باالخره بس ;امده است یدست ن ـ  ی ـ ا ید بـودن عمل ن ی

به انضمام فقر مطلـق   مسایلن یز همه ایران نیا یدر محافل پژوهش .دارند ییدهایم تردیمفاه

ـ ا .اً حضـور دارنـد  یقو ،نهین زمیدر ا یتجرب يها پژوهش گونـه  ن بـدان معناسـت کـه هـر     ی

ـ تئور يهـا  ینه تنهـا از نابسـامان   ،رانیدر ا یه اجتماعیسرما یدانیپژوهش م ـ ی بلکـه   یک کل

ـ ن یاز عدم وجود هر گونه سابقه کار تجرب چنین هم ـ بـا ا  .دیـ ان خواهـد د یـ ز زی  ،ن وجـود ی

ق یـ ص بـه تعو ین نقـا ینه را تا زمان مرتفع شدن این زمیدر ا یدانیتوان انجام پژوهش م نمی

ـ اول يک مبنـا یـ جاد یتواند ا ی مین پژوهشیده چنین فایتر کمچرا که  ،انداخت  يه و سـکو ی

   .باشد يتر بعد کامل يکارها يپرش برا

ـ را تقو یه اجتمـاع یه بتـوان سـرما  کـ  یدهد در صورت می ج نشانینتا رد کـ عمل ،ردکـ ت ی

 یسـت یبا يریهر مـد  یه اجتماعیپس جهت باال بردن سرما .افتیز بهبود خواهد ین یسازمان

خوب انجـام   یف سازمان زمانیبرده و بداند که کارها و وظا یه اجتماعیت سرمایبه اهم یپ

در  .گر اعتمـاد کننـد  یکـد یگر را شـناخته و بـه   یکه در آن افراد سـازمان همـد   ،خواهد شد
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 یه امـروزه نقشـ  ین سـرما یـ ه اکچرا  ،ردکع نگاه یار وسیه بسین سرمایبه ا یستیبا ها سازمان

هـاي   کنـد و شـبکه   مـی  فایو جوامع ا ها سازماندر  یو انسان یکیزیه فیسرمااز  تر مهمار یبس

بـا   هـا  سـازمان ها و  و انسان ها سازمان ،ها ان انسانیانسجام بخش م ،یو گروه یروابط جمع

 خـود را از دسـت   یاثربخشـ ها  هیر سرمایسا ،یه اجتماعیاب سرمایدر غ .باشد ها می سازمان

 يو اقتصـاد  یتوسـعه و تکامـل فرهنگـ    يمودن راههایپ ،یاجتماعه یدهند و بدون سرما می

ک شـبکه بـه   یـ  يان اعضایبه ارتباطات م یستیلذا در دانشگاه با .شوند می ناهموار و دشوار

تواننـد   هـا مـی   ن شبکهیا ،عنوان منبع با ارزش نگاه کرد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل

   .کند یانیز کمک شاینضمن تحقق اهداف اعضا به اهداف سازمان 

کارکنـان   یو عملکـرد سـازمان   یه اجتمـاع یارتباط سرما یپژوهش حاضر با هدف بررس

ـ    ج حاصلهیبا توجه به نتا .دانشگاه زنجان انجام گرفته است ه ین سـرما یمشخص شـد کـه ب

ارتبـاط وجـود    یو عملکـرد سـازمان   یه اجتماعیو ابعاد سرما یو عملکرد سازمان یاجتماع

و  )1999(نـا و ون بـرن   یو ل )2001(ج به دست آمده با مطالعات لسر و اسـتورك  ینتا .دارد

   .اند دهیرس یکسانیج یتطابق داشته و به نتا )2006(ل ینا و پیل

بـاال خواهـد رفـت و     یه اجتمـاع یسـرما  ،ت گـردد یـ سازمان تقو يهر چه بعد ساختار

ـ ه اکـ از آنجـا   .ابدی می بهبود یرد سازمانکعمل ارتباطـات در   يدهنـده الگـو  ن بعـد نشـان   ی

گسترده گردد تـا افـراد بـا     ها سازماندر اي  هکروابط شب گردد می شنهادیپ ،باشد ها می سازمان

 یه اجتمـاع ین صورت سـرما یدر ا ،ع دانش گردندیباعث انتقال سر یارتباط يها انالکجاد یا

هـا بـا داشـتن     دانشگاهه کاز آنجا  .خواهد بود یگروه يرکه فیجاد سرمایل در ایباعث تسه

لـذا دانشـگاه در    ،دنباشـ  مـی  برخـوردار  یم انسـان یعظـ هاي  هیاز سرما یت علمأیه ياعضا

 ،و ارج نهادن به نظـرات هـر صـاحب نظـر     یتکمشارهاي  يریگ میاده نمودن تصمیصورت پ

ح یه ارتباطـات صـح  کـ  یو در صـورت  .برخوردار گردد یم خرد جمعیتواند از ثروت عظ می

گـران  یق افراد دانش و تجـارب خـود را بـه د   ین طریزمان برقرار گردد و از اسا ين اعضایب

ه در صورت گسترده بـودن  ک گردد می تیتقو یدرون سازمان یه اجتماعیند سرمایمنتقل نما

ـ یب یه اجتمـاع یت سـرما یـ ط خـارج از سـازمان و تقو  ین ارتباط با محـ یا تـوان از   ی مـی رون

تواند  ی نمیهر ارتباط یول .نهفته است استفاده نموده در ذهن انسانها ک یهنگفتهاي  هیسرما
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و عـدم   يو قو یر رسمیغ هاي گروهل کیبعضاً تش ینجامد و حتیب یه اجتماعیبه خلق سرما

لـذا   .دیتواند به صورت مخرب عمل نما می ط خارجیگر و با محیدیکبا  ها گروهن یارتباط ا

فردي  يار و نوآورکه ابتکگردد  يزیر هبرنام يبه طور یستیبا ها سازمانارتباطات در  يالگو

ولـی هـر کـس     .چون هر فردي ممکن است به اتکاي گروه از حرکـت بایسـتد   ،را نیز از بین نبرد

   .دانشی نیز به او منتقل خواهد شد ،کند که اعتماد کند زمانی دانش خود را منتقل می

سـازمان در   ياعضـا  يها دگاهیو دها  دهیار و اکبه اف یستیبا ،یت بعد شناختیجهت تقو

ـ برنامـه ر  ،دن به اهداف سـازمان یخصوص رس حـل   ،ن اهـداف یـ دن بـه ا یجهـت رسـ   يزی

ارج داده شـود و   . . .و یو شـغل  يارکـ شرفت یسازمان و پ ياعضا رفاه ،یالت سازمانکمش

شـرفت  یبـه پ  كها در خصوص اعتقاد مشتر دگاهیار و دکنمودن اف یکشود ضمن نزد یسع

جـاد  یسـازمان ا  يدر اعضا كتعهد مشتر یکاتفاق نظر و  ،افراد يارتقاو به تبع آن  سازمان

بهـا   يفرد يارهاکاز  تر بیش یگروه يارهاکو انجام  يارهاي ک میل تکیو افراد به تش ،شود

   .سازمان را در خدمت خود و خود را در خدمت سازمان بدانند ،ه افرادک يبه طور ،دهند

ه کـ ن امر اسـت  یاز ا کیحا ،ندک می ن افراد اشارهیبت ارتباطات یه به ماهک یبعد ارتباط

ـ یروابـط صـم   يبرقـرار  .برخـوردار اسـت   ییه اعتماد از قوت باالیارتباطات در سا ن یمانه ب

شـند بـه   یاند مـی  خـود  يه به ارتقـا کگونه  شود افراد سازمان همان می سازمان باعث ياعضا

 یجاد بسـتر سـازمان  یار اکن یا يبرا .ه بر خود مقدم دارندکبها دهند و بل زیگران نید يارتقا

سب شـهرت  ک ،گذراندن وقت ،امرار معاش يه افراد فقط براک يمناسب الزم است به طور

بسـان   یه اجتمـاع یدام به سـرما که هر کبل ،ار نباشندکمشغول به  ها سازماندر  . . .و مقام و

شود و  می گر حاصلیدیکن ثروت فقط در ارتباط با یه اکنند و بدانند کنگاه  یمیثروت عظ

   .ن ثروت بدانندیدن به ایسب و رسک يان براکن میرا بهتر ها سازمان

هـاي   هیت سـرما یـ در تقو یتوانـد ابـزار مهمـ    ی مـی ت منابع انسانیریروشن است که مد

رشـد  هـاي   استیس یطراح ،ط کاریق دلچسب کردن محیمثال از طر .سازمان باشد یاجتماع

سـازمان   یاجتمـاع هاي  هیتوان سرما ی میر رسمیغهاي  گروهت یکارکنان و تقو يو ارتقا برا

   .ت ارتباطات و اعتماد به آنیسر نخواهد شد مگر با تقوین همه میت نمود و ایرا تقو
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  و مآخذمنابع 

بررسی ارتقا سرمایه اجتماعی بر بهبـود   ،)1390(هیحور ،يض آبادیف ؛اکبر یعل ،ياحمد .1

ـ یریمـد  ،)هاي ستادي شهرداري تهران سازمان: نمونه موردي(عملکرد سازمان   ،یت دولت

   .، صفحات اول و آخر6شماره ،3دوره

 ین اعتماد و مشارکت اجتماعیرابطه ب یبررس ،)1380(غالمرضا ،يغفار ؛یمصطف ،ایازک .2

  .، صفحات اول و آخر17شماره  ،ینامه علوم اجتماع ،شهر کاشان ییروستا یدر نواح

 ،یو اعتمـاد عمـوم   یت دولتـ یریمـد  ،)1380(حسـن  ،فـرد  ییدانـا  ؛يد مهـد یس ،یالوان .3

  .صفحات اول و آخر، 55شماره  ،14سال  ،تیرینامه دانش مد فصل

ـ ن یقلـ  ،یقلیعل ،يدریح ؛سیپرد ،یتراب .4 بررسـی میـزان تـأثیر     ،)1389(جـواد محمـد   ،ای

هـاي   تعاونی: مطالعه موردي(هاي تعاونی هاي سرمایه اجتماعی در عملکرد شرکت مولفه

، 2شـماره   ،دیـ دور جد ،کـم یسـت و  یسـال ب  ،تعـاون  ،)و طیور در شهرستان مشهد دام

  . صفحات اول و آخر

 ،هـاي نـامرئی   کلیـد ثـروت   ،اعتمـاد  ،)1386(دیـ عبدالمج ،یعبـدالباق  ؛رضا محمد ،يدلو .5

   .صفحات اول و آخر ،190شماره  ،ریماهنامه تدب

کیفیـت زنـدگی کـاري     مقایسـه  ،)1389(بابـک  ،يظهر ؛یعل ،يروزیف ؛دیحم ،انیمیرح .6

هاي مناطق دو و چهار عملیات انتقال گاز و بررسی رابطه آن با عملکرد  کارکنان شرکت
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