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 چکیده

اندد  امدا امدرومه م دخه شدده اسدت در اید  بدی            لف تاکنون بررسی شدهها و متغیرهای مخت های کاری با توجه به ویژگی انواع گروه
ام اید  رو   . هدا را شد د دهدد    تواند ترکیب متفاوتی ام گروه ها مورد غفلت واقع شده است که می هایی مانند سرمایة اجتماعی گروه ویژگی

همچندی   سدعی کدرده    . ها است یة اجتماعی و اثربخ ی آنها بر مبنای دو ویژگی سرما شناسی ام گروه ای  مطالعه به دنبال ارائة یک نوع
کدارگیری ردر     مطالعدة ااردر بدا بده    . ها را ت ریح کند است با مطالعات تعقیبی  بهتری  شرایط برای تأثیرگذاری ای  دو ویژگی بر گروه

بدی  همدة   )ها بدا ابدرار پرس دنامه     دهگروه بود و دا 92نمونة مورد بررسی مت  د ام . ها را بررسی کرده است گروه( کیفی-کمی)ترکیبی 
هدا بدر مبندای سدرمایة      نتایج فام کمدی ن دان داد گدروه   . آوری شد جمع( مصاابة عمیق 10)و مصاابه ( پرس نامه 020/ ها اعضای گروه

بدا عندوان    های فام کمدی  خوشدة اول   بخ یدن یافته در فام کیفی پس ام تعمیق. شوند بندی می اجتماعی و اثربخ ی به چهار خوشه گروه
های در اال تحول و خوشة چهارم بدا عندوان    های ام هم پاشیده  خوشة سوم با عنوان گروه های خودگردان  خوشة دوم با عنوان گروه تیم
هدا تحدت    همچنی   نتایج فام کیفی آش ار کرد که تأثیرگذاری سرمایة اجتماعی بدر اثربخ دی گدروه   . گذاری شدند های م انی ی نام گروه
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 مقدمه

 شاد   تبادی   حاال  در و اند شده سازمانی زندگی ناپذیر اجتناب بخش تقریباً کاری های گروه امروزه

 (.Baninajarian & Zulhamri, 2009, p.336)هساتند   ها سازما  از بسیاری حیاتی ساختاری واحد به

 و ساازما  : دهناد  می پاسخ سطح سه به کاری های گروه تحلی ، واحد و سطح به توجه همچنین، با

 عالیا   و گاروه  اعضای و ارتباطی توسعه به آ  نیاز و گروه ،(گروه عملکرد) داد برو  بر آ  تأکید

این مها،،  (. Saavedra & dyne,1993,p.61-62) (گروه اعضای های پاداش و ها هزینه) ها آ  شخصی

 کند می بیا ( 0991) هاکمن در همین راستا، .ها را بیش از پیش ضرورت بخشیده است توجه به آ 

 ساطح  سه هر به باید کاری های گروه ولی است، متضاد و متفاوت سطوح این از یک هر تقاضاهای

 ,Hirokawa & Keyton)دهناد   پاسخ اثربخش طور به ها آ  تقاضاهای به حال همه در و کنند توجه

1995, p.427). هاا بارای رشاد و توساعه و      ها برای شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر گروه اما تالش

هاا تاا    های افاراد در گاروه   ها و رفع نیازها و الزامات کنش و واکنش شناخت ک، و کیف ماهیت آ 

هاایی در   اگرچاه تاالش  . هایی از گاروه ماورد لفلات واشاع شاده اسات       کنو  کام  نشده و جنبه

 & Hackman)هاا اناااگ گرفتاه     های مرتبط با رهبری برای تشریح زوایای پیدا و پنها  گروه نظریه

Morris, 1975, p.506; Gladstein, 1984, p.502; Hersey & Blanchard, 1988, p.358)  اما یکای از ،

سارمای  اجتمااعی   های بسیار مه، گروه که مورد لفلت مطالعات این زمینه شرار گرفته اسات،   جنبه

توا  از آ  با عنوا  جاوهرة گاروه    ها می با توجه به نقش سرمای  اجتماعی در اثربخشی گروه. است

های سخت و نرگ  دهد و جنبه عنوا  نخ تسبیحی، دیگر عوام  گروه را به ه، پیوند می ناگ برد که به

ه سه سطح سازمانی، گروهای  کند ب این بخش از مفهوگ گروه آ  را شادر می. کند گروه را تقویت می

  هاای مها،   هماین جنباه   باه  با توجاه . ها را مرتفع کند و فردی پاسخ اثربخش دهد و تقاضاهای آ 

 باه  شادر اما دهد، می انااگ خوبی به را خود شدة تعیین وظیفه که گروهی کند، می تأکید پسکوسولیدو

 .(Pescosolido, 2003, p.22)باشد  ینم آینده در کارآمدی گروه واشع، در نیست، دیگرا  با کارکرد 

بار  رود، ممکن است آثار منفای شادید    کنند وشتی اعتماد از میا  می برخی بیا  می ،همین راستا در

کناد   دهد و گروه را از درو  ناابود مای   عملکرد گروه بگذارد و معموالً عملکرد گروه را کاهش می
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(Robbins & Judge, 2009, pp.450-453 .)های سرمای  اجتمااعی اسات    ده، برخی مؤلفهموارد یادش

 ایان  باه  نزدیاک  هاایی  پژوهش همچنین،. ها تأیید شده است ها بر عملکرد گروه که تأثیرگذاری آ 

 بار  اجتمااعی  سارمای   شاناختی  و ارتبااطی  ساختاری، بعد سه زمینه مانند تأثیر سرمای  اجتماعی یا

 ,Koka & Prescott, 2002) اطالعاات  کارد   یلن و اطالعات انتقال اطالعات، حا، مانند مفاهیمی

p.795; Wu & Lee, 2016, p.523 )،(مشاتری  به کاال تحوی ) انتقال و نق  کیفیت، هزینه، ، نوآوری، 

، ساودآوری و اثربخشای   (Handfield,et al., 2005, p.28)باود    هنگااگ  به و سرعت پذیری، انعطاف

 ,King, 2004, p.471; Midgley & Livermore,1998, p.29; Prusak & Cohen, 2001) ساازما  

p.86) مزیت رشابتی سازما ، (Nahapiet & Ghoshal, 1998, p.260)ساازمانی  های برنامه ، اثربخشی 

(Mayer, 2003, p.110)   هاا   ، تاکنو  مطالعه شده، و تأثیر سرمای  اجتماعی و ابعاد آ  بار ایان مؤلفاه

هاای کااری را نشاا      یر سرمای  اجتماعی بر اثربخشی گاروه اخیراً مطالعاتی که تأث. تأیید شده است

 ,Oh et al., 2004, p.860; Clopton, 2011, p.369; Tsai et al., 2014)دهد، نیز در حال رشد اسات  

p.1; Evans & Carson, 2005, p.302; Emmerik et al., 2011, p.82; Edinger, 2012, p.1; Wang et 

al., 2017, p.1197)کنناد  دشیقااً باه چاه نحاو ایان تأثیرگاذاری شاک           ین مطالعات بیا  نمی، اما ا

 .از بررسی برخی متغیرهای میانای لفلت شده استبه عبارتی، در این میا  . گیرد می

رهبری ، منابع کافی)هر دو برای اثربخشی به بستر  گروه و تی، در اساس یکی بوده واز سویی، 

اهاداف  ، هادف مشاتر   )، فرایناد  (زیابی پااداش و عملکارد  های ار سیست،، جو اعتماد، و ساختار

، شخصیت اعضا، های اعضا توانایی)، ترکیب (بطالت اجتماعی، میزا  تعارض، کارآمدی تی،، صریح

و طراحای  ( اولویت بارای اعضاا  ، اعضا پذیری انعطاف ها، اندازه تی،، تنوع اعضا ها، تخصیص نقش

 ,Robbins & Judge) نیاز دارناد ( اهمیت وظیفه، وظیفههمسانی  ها، تنوع مهارت، خودمختاری)کار 

2009, p.289 .)طور کاه   ها با ه، تفاوت دارد؛ از طرفی، هما  دسترسی به آ  کارگیری و به ةاما شیو

تواناد بساتری بارای     و مای  اسات اجتمااعی مساتتر     هاا در سارمای   لفهؤپیشتر گفته شد، اکثر این م

 .ها فراه، کند گیری آ  شک 

ها و تأثیر وجاود و   اجتماعی و اثربخشی در چرخ  حیات گروه  توجه به اهمیت سرمایحال با 

 باه  پاژوهش  ایان  در ،هایی باا عملکارد بااال    گیری تی، پاشیدگی یا شک  ها در ازه، نبود این ویژگی
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 دنباال  باه  و شاود  مای  پرداختاه  هاای ساازمانی   در گروه اثربخشی و اجتماعی سرمای  نقش بررسی

 بارای  بساتری  تواناد  و اثربخشای مای   اجتماعی آیا ترکیب سرمای  که مه، است ینا به پاسخگویی

 کند؟ فراه، کاری های گروه گیری انواع شک 

 چارچوب نظری و پیشینة پژوهش

 بارای  ها،  باا  افاراد : شاوند  مای  کاما   کار گروهی و تیمی طری  از ها سازما  در کارها از بسیاری

 هاای  ظرفیات  از آورند، زیارا فراتار   دست به توانند نمی نهاییت به که کنند می کار چیزی به دستیابی

 بلکاه  اسات،  دردسترس منابع و تی،، و گروه اعضای نتیا  استعدادهای تنها نه موفقیت. است افراد

 کاار  باه  کاار،  داد  اناااگ  برای یکدیگر با تعام  برای تی، اعضای توسط فرایندهایی است که نتیا 

اند تا عاواملی کاه    پردازا  تالش زیادی کرده نظریه(. Hackman & Morris, 1975, p.505)گیرند  می

دهند، شناسایی کنند تا بتوانند باا کنتارل و تقویات     ها را تحت تأثیر شرار می ها و تی، اثربخشی گروه

هاای   بنابراین، در متو  نظری پژوهش اثربخشای گاروه باه شایوه    . ها، اثربخشی را افزایش دهند آ 

عناوا    در این راستا، اثربخشی گروه باه . های مشترکی نیز دارند ه است که جنبهمختلفی تعریف شد

 Hersey)، بلوغ گاروه  (Gladstein, 1984, p.502)و رضایت ( عملکرد گروه)محصول اصلی گروه 

& Blanchard, 1988, p.358 )  ،و کیفیت عملکرد، سرعت ح  مسئله، رضایت اعضا، انسااگ گاروه

. تعریف شاده اسات  ( Hackman & Morris, 1975, p.506)سنای  ای گروهتغییر نگرش و ساختاره

های بسیار زیادی برای ارزیابی اثربخشی گروه وجاود دارد کاه ترکیبای از اناواع      در ماموع، شیوه

 ;Guzzo & Dickson, 1996, pp.308-310)گیرناد   اهاداف گروهای و اهاداف فاردی را دربرمای     

Sundstrom et al., 1990, pp.120-122  .)  عناوا    در این زمینه، اه و همکارا  بر اثربخشی گاروه باه

ای از معیارهاا تمرکاز    رنظرگرفتن ماموعه گستردهارزیابی مدیرا  سطح باالی یک گروه یا تی، با د

موشاع   کرد  به های دیگر، توانایی تکمی  اند که کیفیت کار، کمیت کار، ابتکار، همکاری با گروه کرده

اما عوام   ،(Oh et al., 2004, p.867)شود  میگویی سریع به مشکالت را شام  کار و توانایی پاسخ

اند و مطالعات اندکی دربارة  دیگری وجود دارند که در متو  نظری پژوهش مورد لفلت شرار گرفته

ها بیشاتر   ها و تی، تواند شناخت افراد را از گروه ها می از این رو، بررسی آ . ها انااگ گرفته است آ 
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اناد کاه از جملا  ایان      های جدید رهبری، به برخی از این عواما  پرداختاه   برای مثال، نظریه. دکن

عنوا  الگویی از رفتار رهبر تعریف شده است کاه   این مدل رهبری به. ها، رهبری موث  است نظریه

های روانی مثبت و ه، جو اخالشی مثبت را برای پارورش بیشاتر خودآگااهی، دیادگاه      ه، ظرفیت

شده، پردازش متعادل اطالعات و شفافیت رابطه در بخاش کاار رهبار باا پیاروا  و       شی درونیاخال

صفت اصلی که (. Bao-Da et al., 2017, p.6)دهد  ای مثبت را تنظی، و ارتقا می پرورش خود توسعه

رود، ممکان اسات آثاار منفای      در رهبرا  موث  وجود دارد، اعتماد است و وشتی اعتماد از میا  می

کناد و باعا     اعتماادی گاروه را از درو  ناابود مای     بنابراین، بی. دی بر عملکرد گروه بگذاردشدی

های  اعتماد تنها یکی از مؤلفه(. Robbins & Judge, 2009, pp.450-453)شود گروه متالشی شود  می

 ,Clopton)هاا تأییاد شاده اسات      مه، سرمای  اجتماعی است که تأثیرگذاری آ  بر عملکرد گاروه 

2011, p.369 .)های آ   ها به سرمای  اجتماعی، ابعاد و مؤلفه بنابراین، ضروری است در بررسی گروه

هاای آ  پرداختاه    ی و ابعااد و مؤلفاه  به همین دلی ، در ادامه به تعریف سرمای  اجتماع. توجه شود

 . شود می

آ  بیاا  شاده   های فراوا  و متفااوتی بارای    به دلی  گستردگی مفهوگ سرمای  اجتماعی، تعریف

گردد و محققا  دیگری که پس  پردازا  اولیه در زمین  سرمای  اجتماعی برمی نظریهاست که اکثراً به 

هاا مرباو     ای از این تعریف دسته. ها تأکید کردند های آ  ها وارد این عرصه شدند، بر تعریف از آ 

 در کاه  کنناد  مای  تمرکاز  منبعی ا عنو سرمای  اجتماعی به شود که بر پردازا  و محققانی می به نظریه

 ,Baker, 1990, p.595; Bourdieu)اسات   پایادار  دیگر کنشگرا  با کنشگر یک بین اجتماعی شبک 

1986, p.248; Burt, 1992, p.58; Portes, 1998, pp.7-9  .) شود که  هایی می دست  دیگر مربو  به آ

 جمعای  پیوساتگی  ه، به که هایی ویژگی در اه گروه و افراد بین عنوا  رابط  سرمای  اجتماعی به بر

 ,Putnam)شاود   مای  تساهی   جمعای  اهداف پیگیری آ ، نتیا  در که کنند می تمرکز کند، می ایااد

1995, p.73; Coleman, 1988, p.S98; Fukuyama, 1995, p.67 .)پردازا   دست  آخر مربو  به نظریه

 رفتاار  مثال، برای. شوند می روابط، متمرکز   انواععنوا شود که بر سرمای  اجتماعی به و محققانی می

 و دیگار  مؤسساات  و هاا  شرکت با بیرونی روابط توسط ه، که شرکت یک مانند کنشگر جمع یک
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 ;Nahapiet & Ghoshal, 1998, p.243)گیارد   مای  شارار  تأثیر تحت درونی روابط عناصر توسط ه،

Woolcock & Deepa, 1999, pp.225-227 .)    اما تعریف این مفهوگ در چاارچوب ساازما  عباارت

ها، هناارها و اعتمااد اجتمااعی کاه همااهنگی و      ها مانند شبکه های اجتماعی سازما  است از جنبه

ایان تعریاف ساه بعاد اصالی سارمای        . کند مشارکت برای دستیابی به منافع مشتر  را تسهی  می

 ، اعتماد و بینش مشاتر  (ای یا پیوستگی شبکه)عی کند، کنش متقاب  اجتما اجتماعی را برجسته می

(Tsai et al., 2014, p.2 .)شاود کاه    دریافات مای   تعریاف یادشاده،   دساته  ساه  هر در دشت کمی با

. دارناد  سرمای  اجتماعی اشااره  ارتباطی و ساختاری شناختی، ابعاد از یکی به دسته هر های تعریف

(. Nahapiet & Ghoshal, 1998, p.251)گیرناد   شرار می اصلی دست  سه در ابعاد این موارد، اللب در

 کار گرفته شده است که سه بعاد را بارای سارمای     در پژوهش حاضر، تعریف ناهاپیت و گوشال به

 .ای گیرد، بعد شناختی، بعد ساختاری و بعد رابطه اجتماعی در نظر می

اعی در یاک دیادگاه، یاا    شناختی دربرگیرندة میزا  اشترا  کارکنا  درو  یک شبک  اجتمبعد 

ها یا بینش مشاتر ، زباا     ارزش: شود معانی و در  مشتر  میا  آنا  است؛ و شام  این موارد می

(. Nahapiet & Ghoshal, 1998, pp.251-254)هاای مشاتر     و کدهای مشتر  و همچنین، روایات 

های مشتر   ارزشبینش و . کند های مشتر  به کار و فعالیت برای اهداف مشتر  اشاره می ارزش

 & Tsai & Ghoshal, 1998, p.468; Woolcock)گذارند  وکار می تأثیر مثبت بر روابط کاری یا کسب

Deepa,1999, pp.225-227 .)کناد و آ  را بارای    تأثیر ادرا  فاراه، مای   زبا ، ابزاری برای تبادل و

رای افزایش دسترسی به افراد همچنین، توانایی ب. کند تر می داد  شغ  و تسهی، اطالعات آسا  انااگ

به عبارت دیگر، این بعاد  (. Nahapiet & Ghoshal, 1998, pp.251-254)دهد  را تحت تأثیر شرار می

. کند های معانی تفاسیر و تعابیر مشتر  فراه، می ها، سیست، شود که برای گروه به منابعی اطالق می

فرایناد معنابخشای، باه ماوازاتی کاه      همچنین، مطرح شده است که به واسط  مشارکت مساتمر در  

ها و اهداف مشتر  توساعه   آورند، معانی مشتر  از شبی  ارزش ها در  مشترکی به وجود می گروه

 (. McFadyen & Cannella, 2004, pp.736-737)یابند  می

طاور متاوالی در حاال تساهی،      بعد ساختاری به ارتباطات میاا  باازیگرانی اشااره دارد کاه باه     

برخورداری از چنین اطالعاتی به ارتقا و  .(Nahapiet & Ghoshal, 1998, pp.251-254)ند ا اطالعات
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شود که این امر مزیتی رشاابتی را بارای    و تلفی  دانش منار می( تحلی )توانایی سازمانی در جذب 

بعد ساختاری سرمای  اجتماعی شام  الگوهای پیوند میاا  شابکه و ترکیاب    . کند سازما  ایااد می

های خاصی سروکار دارد کاه   پیوندهای شبکه با شیوه. شود زماندهی شبکه و تناسب سازمانی میسا

 & Nahapiet)دهاد و بارای مفهاوگ سارمای  اجتمااعی بنیاادی اسات         کنشگرا  را به ه، پیوند می

Ghoshal, 1998, p.244; Inkpen & Tsang, 2005, p.152 .)ای برای دسترسی  پیوندهای شبکه وسیله

بعد سااختاری  . تواند براساس روابط اجتماعی یا روابط شغ  باشد کند و می دل منابع فراه، میو تبا

هاایی را کاه بارای     این بعد ابزارها یاا روش . کند های شبکه را توصیف می سرمای  اجتماعی دارایی

 . (Smerek, 2007, p.3)شود  باشند، شام  می چگونگی ایااد روابط الزگ می

این رواباط باا گذشات    . کند ت روابط شخصی را در سرمای  اجتماعی بیا  میبعد ارتباطی اهمی

، 0ایان بعاد شاام  اعتمااد    . یاباد  زما  براساس تاریخچه یا شرح تعامالت و اعتمااد گساترش مای   

هناارها، کد رفتارها یا استانداردها هستند که گروه رسامی  . شود می  و هویت  ، تعهدات هناارها

اعتمااد احتمااالً   (. Nahapiet & Ghoshal, 1998, p.244)توافا  دارناد   ا ها  یا لیررسامی درباارة آ   

اگر کنشگرا  به یکدیگر اعتماد داشته باشند، برای درگیرشاد   . ترین کارکرد ایااد روابط است مه،

اگار نتاایس ساودمند باشاد، اعتمااد بیشاتری ایاااد        . های مشارکتی تمای  بیشتری دارند در فعالیت

 ,Nahapiet & Ghoshal,1998, p.244; Inkpen & Tsang, 2005, p.153; Tsai & Ghoshal)شاود   می

1998, p.471.)  

هاا، اثربخشای    ها و تای،  پذیرفته شده است که کیفیت ارتبا  و روابط متقاب  گروهطور کلی،  به 

 عناوا  یکای از اعضاای    فرد به(. Clopton, 2011, p.370)دهد  ها و سازما  را افزایش می کلی گروه

کند، یعنی جایی که شاخص  دیگار را    های اجتماعی با کیفیت باال عم  می گروه زمانی که در شبکه

 ,Bolino et al., 2002)کناد   طور مؤثرتر و کاراتر کار می کند، به کند و اعتماد می شناسد، در  می می

                                                           
1. Trust 

2. Norms 

3. Obligations 

4. Identification 
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p.511 .)هاای  گای ویژ باین  ارتباا   آ ، طریا   از که است اساسی عملی سرمای  اجتماعی سازوکار 

همچناین،  (. Shipilov & Danis, 2006, p.17)دهد  می رخ عملکرد و های راهبردی، انتخاب اجرایی،

این (. Tekleab et al., 2009, p.170)دهد انسااگ تی، با عملکرد ارتبا  دارد  نتایس مطالعات نشا  می

گذارد، همساو اسات    یر میدهند انسااگ بر اثربخشی تی، تأث ها، با مطالعات پیشین که نشا  می یافته

(Mason & Griffin, 2003, pp.413-442 .)  شاود   افزایش در عملکرد وظیفه که از انسااگ مناتس مای

بخشاد،   دهد و توانایی تی، را برای دستیابی به اهاداف بهباود مای    کارایی تی، را تحت تأثیر شرار می

و عملکرد کلی تای، را افازایش    برند همچنین، افراد احساس رضایت خود از تارب  گروه را باال می

نشاا  داد سارمای    ( 110 )برای نمونه مطالعا  فاالو و ولکار    (. Clopton, 2011, p.370)دهند  می

 کلی طور به مبه،، ساختار با ای دهد و شبکه اجتماعی، رضایت شغلی کارکنا  را تحت تأثیر شرار می

از (. Flap & Volker, 2001, p.297)دارد  شاغ   اجتمااعی  از جنبا   رضاایت  بار  شدیدی منفی آثار

های اجتماعی نیز سه متغیر ضروری مشاتر  و برجساته را بارای فراینادهای      طرفی، کیفیت شبکه

ارتباطات، انسااگ اجتمااعی و همااهنگی   : گیرد های اثربخش در نظر می کارکردی و عملکردی تی،

(Evans & Carson, 2005, p.304 .)وری گروه رابطه دارند، انسااگ  در حالی که هر سه متغیر با بهره

 ,Clopton, 2011)وضوح ضاروری نشاا  داده اسات     گروه، خودش را در رابطه با عملکرد کارا به

p.377) . 
 

 ها گرفته در زمینة سرمایة اجتماعی گروه پیشینة مطالعات انجام .1جدول ادامة 

 نتایج جامعة آماری (ان)پژوهشگر

اُه و همکارا  

( 11 ) 

 00کاری از  های گروه

سازما  کرة جنوبی در 

 050تا  01های  اندازه

 .کارمند

های چندگان  سرمای  اجتماعی گروه که بر اثربخشی گروه تأثیر  وجود کانال

کنندة حداکثر کارایی گروه  روابط اجتماعی اعضای گروه تضمین. گذارند می

و مث  ارتباطات )داشتن بیش از یک منبع سرمای  اجتماعی گروه  .است

 .گذارد بر اثربخشی گروه تأثیر مثبت می( گروهی پیوندهای شوی درو 

 (101 )آوگار 

کارمند در  190

های مختلف یک  گروه

بیمارستا  بزرگ در 

 اوهایو

ارتباطات . گذارد های مختلف تعارض بر در  سرمای  اجتماعی تأثیر می شک 

. ای  اجتماعی داردو تعارض وظیفه رابط  معنادار منفی با در  کارکنا  از سرم

نتایس حاکی از تأثیر مستقی، و لیرمستقی، مدیریت عارض بر سرمای  اجتماعی 

است و سرمای  اجتماعی نقش میانای در رابطه با تعارض وظایف و 

 .ارتباطات اعضا دارد
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 ها گرفته در زمینة سرمایة اجتماعی گروه پیشینة مطالعات انجام .1جدول ادامة 

 نتایج جامعة آماری (ان)پژوهشگر

کالپتو  

( 100) 

دانشاویا  کارشناسی 

 511)علوگ ورزشی 

 دانشکده   از ( دانشاو

سرمای  اجتماعی و عملکرد تی، وجود دارد و سه، بیشتر  رابط  معناداری بین

 .گردد این رابطه به متغیر ورودی و فرایندی مانند عملکرد گذشته تی، بازمی

امریک و 

همکارا  

( 100) 

جامع  آماری متشک  از 

 تی،   معل، در  0  

های یادگیری تی، توسط روابط بین انواع مختلف سرمای  اجتماعی،  رفتار

ها و تمایز  طور خاص، سطح یادگیری تی، به. شود و توانایی تعدی  می کارایی

 .ها دارد ها وابستگی شدیدی به سرمای  اجتماعی آ  بین انواع دیگر تی،

ادینگر 

( 10 ) 

تی،  3 عضو از   6 

 بازاریابی  پروژه در زمین

وجود ارتبا  بین سرمای  اجتماعی فردی، سرمای  اجتماعی تی، و عملکرد 

 .شانه تی،خال

سای و  تی

همکارا  

( 10 ) 

شرکت بزرگ  3 

فناوری اطالعات در 

 تایوا 

ها تحت تأثیر یک الگوی وابستگی پیچیده  تسهی، دانش در بین اعضا و گروه

از متغیرهای احساس عاطفی مثبت، اعتماد و بینش مشتر  شرار دارد، 

تعدی   همچنین، تأثیر اعتماد و بینش مشتر  توسط احساس عاطفی مثبت

 .شود می

وو و لی 

( 106) 

گروه کاری در  36

 صنایع با تکنولوژی باال

تعام  اجتماعی در یک گروه کاری با اعتماد گروه رابط  مثبت دارد و 

وابستگی متقاب  وظیفه با اعتماد گروه و جو حمایتی برای تسهی، دانش 

 .طور مثبت رابطه دارد به

ونگ و 

همکارا  

( 101) 

ی و های دوست شبکه

- شرکت 019مشاوره با 

   0)گروه  9 کننده در 

 (رهبر 9 عضو و 

دوستی شرار داشتند، پیوند /زمانی که اعضا در موشعیت مرکزی شبک  مشاوره

شدت ارتبا  مثبتی داشت و این امر برای  عضو با اثربخشی رهبری به -رهبر

 .اعضای شبکه اهمیت بیشتری داشت

پستلنیکو و 

هرمس 

( 103) 

 .تبادل منابع بین دو نفر تحت تأثیر ترتیبات شبکه شرار دارد فهومیمقال  م

 روش پژوهش

 و تحقیا   منطا   و پاژوهش  داد  اناااگ  چگاونگی  از بح  معنای به شناختی روشهای  جنبه بیا 

 باه  توجاه  باا  را ماوارد  از وسایعی  طیف. است تحقی  از حاص  معرفت توجیه و کسب چگونگی
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با توجه به مسئل  اصلی پژوهش حاضر کاه  . کرد ذکر تحقی  طرح شی تد در توا  می تحقی  ماهیت

شناسای   بخشید  به این سانخ  های کاری در سازما  و تعمی  شناسی از گروه به دنبال ارائ  یک سنخ

باه صاورتی کاه در    . شود عنوا  طرح تحقی  انتخاب می به( کیفی-کمی)است، طرح ترکیبی متوالی 

هاا   بنادی گاروه   مایش و با ابازار پرسشانامه سااختاریافته، باه مقولاه     با روش پی( فاز کمی)فاز اول 

باا ابازار   ( فااز کیفای  )ها پرداخته شد و در فاز دوگ  براساس میزا  سرمای  اجتماعی و اثربخشی آ 

هاای فااز اول    ها و مدیرا ، به تعمی  یافتاه  مصاحبه عمی  ساختارنایافته با تعدادی از اعضای گروه

تعاداد  . های کااری ساازما  شاهرداری تهارا  را بررسای کارده اسات        عه گروهاین مطال. اشداگ شد

ها توزیع شده بودناد   نفر در گروه 3تا   های بین  گروه بود که در اندازه   های مورد بررسی  گروه

های مختلف شاام    ها در واحدها و معاونت این گروه. گرفتند کارمند را دربرمی 13 و در ماموع، 

اونات آماوزش، معاونات پاژوهش، معاونات ساالمت و معاونات عمارا  فعالیات          امور بانوا ، مع

گاروه بارای      ، فقاط  (نکرد  پاساخگویا   از جمله مشارکت)ها  با توجه به محدودیت. کردند می

بارای  ( در فااز کمای  )ها  منابع اولی  داده. ها بررسی شدند مشارکت اعالگ آمادگی کردند که هم  آ 

هاا   های کاری و مادیرا  ساطح بااالتر آ     ها بین گروه این پرسشنامه. بودندها  این مطالع  پرسشنامه

(. درصد نرخ پاساخگویی   9)طور کام  پاسخ دادند  ها را به پرسشنامهگروه  1 اعضای . توزیع شد

پرسشانام  سارمای    . ها را کاما  نکارده بودناد، از مطالعاه خاارد شادند       دو گروهی که پرسشنامه

 & Nahapiet)کاار گرفتاه شاد    ال بارای ساناش سارمای  اجتمااعی باه     اجتماعی ناهاپیت و گوشا 

Ghoshal,1998,p.243-245)  های این پرسشانامه بار روی طیفای از     پرسش. گویه بود 3 ، که شام

اثربخشای  (. 90/1باا آلفاای کرونبااخ    )شاد   ارزشگذاری( 5)« کامالً موافق،»تا ( 0)« کامالً مخالف،»

هاا کاه معماوالً وظیفاه ارزیاابی       هایی توسط مدیرا  سطح باالتر گاروه  لیست   چکوسیل ها به گروه

های عملکرد گذشاته کاه    همچنین، سواب  ارزیابی. ها را در سازما  برعهده دارند، ارزیابی شد گروه

شود،  بررسی شد تا اعتباار نتاایس نیاز ارزیاابی      های زمانی مختلف توسط سازما  انااگ می در بازه

به این صاورت کاه اگار میاانگین ارزیاابی عملکارد گذشات         (. درصد 39پذیری  انطباق نرخ)شود 

دست آماده، دشیقااً یکساا  باشاد،      ها به لیست اعضای گروه با میانگینی که از ارزیابی به وسیل  چک

شود و اگر اختالف وجود داشته باشد، درصد اختالف با توجه به  درصد تعیین می 011نرخ انطباق 
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همچناین، مطااب  باا کاار اُه و     . آیاد  دسات مای   برای میانگین ارزیابی عملکرد گذاشته به 011مبدأ 

ها، در این مطالعه از معیارهای کیفیات کاار، کمیات     برای ارزیابی اثربخشی گروه(  11 )همکارا  

موشاع کاار و تواناایی ساریع بارای       کرد  به های دیگر، توانایی تکمی  همکاری با گروهکار، ابتکار، 

ها بار روی   لیست هر معیار در چک (.Oh et al., 2004, p.867)خگویی به مشکالت استفاده شد پاس

ها باا   از مدیرا  خواسته شد به گروه. ارزشگذاری شدند( 5)« عالی»تا ( 0)« خیلی ضعیف»طیفی از 

کارد    های دیگر، توانایی تکمی  توجه به معیارهای کیفیت کار، کمیت کار، ابتکار، همکاری با گروه

امتیااز  ( 5)تا عاالی  ( 0)موشع کار و توانایی سریع برای پاسخگویی به مشکالت از خیلی ضعیف  به

ها،  ها و میانگین اثربخشی آ  آمد  میانگین سرمای  اجتماعی گروه دست در فاز کمّی پس از به. دهند

بعد . بندی شدند هها خوش با تحلی  کالستر و با ورود دو ویژگی سرمای  اجتماعی و اثربخشی، گروه

ها، برای بررسای اعتباار    ها یا انواع گروه شد  خوشه ها و مشخص از گردآوری و تحلی  آماری داده

هاا در فااز دوگ    هاای پنهاا  ایان خوشاه     ها و ساایر ویژگای   نتایس فاز اول و همچنین، تحلی  زمینه

از کیفای نیاز باا توجاه باه      حا، نمونه در فا . کار گرفته شد ابزار مصاحبه ساختارنیافته به( تعقیبی)

به ازای هر خوشه، دو ( کاری و جز آ  داد  مصاحبه، محافظه امتناع از انااگ)های تحقی   محدودیت

در ( در ماماوع، چهاار مادیر   )و یک مدیر مرتبط با هر خوشه ( در ماموع، با هشت عضو)عضو 

نفار از اعضاای     0و بادین ترتیاب باا حاداش       نظر گرفته شد که با روش هدفمند انتخاب شدند،

هاا   داد  مصااحبه  با توجه به اینکه در ایان تحقیا  هادف از اناااگ    . ها و مدیرا  مصاحبه شد گروه

هاای حاصا  باه     باود، داده ( کمّی)آمده در فاز اول  دست بندی به بخشید  به مقوله اکتشاف و تعمی 

  اینکه آیا پرسشانام  منظور اطمینا  از به. تحلی  شد( سطح اول کدگذاری)روش کدگذاری معنایی 

  پرسشانام   یا خیار، پاس از تهیا    ،کندگیری میهای مورد نظر را اندازه هتحقی  واشعاً هما  خصیص

را  پرسشنامه، نظار خاود    خواسته شد تا پس از مطالع ها ارائه و از آ  تادا تحقی ، پرسشنامه به اس

بادین صاورت روایای     ا  کنند وبیموجود در پرسشنامه  های پرسشنوع، تعداد و همبستگی بارة در

تحقیا  باا     پرسشنامه تحقی  مورد تأیید و اطمینا  شرار گرفت و بعاد از تأییاد روایای، پرسشانام    

آزمو  انااگ  برای سناش پایایی پرسشنامه یک مرحله پیش. شدیادشده نهایی نظر افراد  کارگیری به

هاا باا   د و پس از واردکرد  دادهشآوری پرسشنامه توزیع و جمع 5 گرفت، بدین صورت که ابتدا 
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بارای  در فاز کیفی، (. 90/1آلفا برابر با ) دشمحاسبه ( آلفای کرونباخ)ضریب پایایی  SPSSافزار نرگ

ها در چند نوبت بررسی و  کار گرفته شد و مصاحبه اعتباربخشی به نتایس، نظرهای همکارا  بارها به

بادین  . کار گرفته شاد  پرسشنامه نظارت خارجی به همچنین، برای افزایش پایایی. بارها خوانده شد

شگری دیگری گذاشته شد تا مشاخص شاود آیاا در     هها در اختیار پژو صورت که بخشی از داده

 .ها وجود دارد، یا خیر مشابهی از داده

ها به شش خبره ارائه و ماورد بررسای شارار     همچنین، برای اعتبارسنای نتایس فاز کیفی، تحلی 

 .بندی شد ها، تحلی  نهایی جمع جه به نظرهای آ گرفت و با تو

 نتایج

 سارمای  اجتمااعی و   ویژگای  ترکیب دو با های کاری در سازما  گروه شناسی از نوع برای ارائ  یک

. کاار گرفتاه شاد    باه  SPSSافازار   واریانس با نرگ تحلی  و کالستر تحلی  پژوهش این در اثربخشی،

 تقسی، هایی خوشه ها به به میزا  سرمای  اجتماعی و اثربخشی آ با توجه  را ها گروه کالستر، تحلی 

کاار گرفتاه شاده     بندی در ساازما  باه   خوشه این بررسی معناداربود  برای واریانس تحلی . کند می

دهاد کاداگ متغیرهاا بیشاترین نقاش را در       به این معنا که نتایس تحلی  واریاانس نشاا  مای    .است

برای متغیاری بزرگتار باشاد، آ  متغیار نقاش بیشاتری در        Fآمارة هرچه مقدار . بندی دارند خوشه

 .ها از همدیگر دارد جداسازی خوشه

هاا بار مبناای دو     با توجه به این نتایس، گاروه . دهد ای را نشا  می نتایس تحلی  خوشه  جدول 

 . اند ویژگی سرمای  اجتماعی و اثربخشی به چهار خوشه تقسی، شده
 

 ها براساس دو ویژگی سرمایة اجتماعی و اثربخشی گروه ای گروه های خوشه  کانون. 2جدول

 متغیرها
 ها خوشه

1 2 3 4 

 5/0   /35 9/0   / 3 سرمای  اجتماعی

  /15 0/   0/ 0  / 3 اثربخشی گروهی
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 ها براساس دو ویژگی سرمایة اجتماعی و اثربخشی گروه ای گروه های خوشه کانون. 3جدول

 فاصله خوشه گروه

0   0  /0 
     11/1 
5    11/1 
 6   13 /1 
 1    11/1 
 1   13 /1 
3    11/1 
09    11/1 
05    11/1 
1    11/1 
03    11/1 
9   311/1 
01    11/1 
0  0 351/1 
0  0   6/1 
06 0 351/1 
01 0   6/1 
 0 0   6/1 
      09/1 
 9   91 /1 
   0   6/1 
     09/1 
00    09/1 
6    09/1 
    1 3/1 
 1    5 /1 
 5   190/1 
0    1 3/1 
      5 /1 
 3   190/1 
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همچنین، ستو  ساوگ فاصال    . دهد هر گروه در کداگ خوشه شرار گرفته است نشا  می  جدول 

در این جدول، مقدار فاصله هر گروه با خوشاه خاودش   . دهد هر گروه تا مرکز خوشه را نشا  می

 .شود ها در ادامه توضیح داده می هر یک از این خوشه. و با خوشه دیگر زیاد استک، 

اناد، دارای سارمای     هاایی کاه در آ  شارار گرفتاه     دهاد گاروه   این خوشه نشا  می :خوشة اول

نسابت عاالی در معیارهاای     ها امتیااز باه   ها در ارزیابی این گروه. باشند اجتماعی و اثربخشی باال می

موشاع کاار و    کارد  باه   های دیگر، تواناایی تکمیا    میت کار، ابتکار، همکاری با گروهکیفیت کار، ک

در این . اند توانایی سریع برای پاسخگویی به مشکالت از طرف مدیرا  سطح باالترشا  کسب کرده

در ادامه برای . باشند می   و  0 ، 01، 06،  0،  0مقوله شش گروه شرار گرفتند که دارای کدهای 

ای کاه باا یکای از     در مصااحبه . شود ها پرداخته می بخشید  به این خوشه به تحلی  مصاحبه تعمی 

ترین نظارت رو بر ایان   ما ک،»: های این خوشه انااگ گرفت، اظهار داشت مدیرا  سطح باالتر گروه

شاده  بارها . ماند ها کارها روی زمین نمی توی این گروه. خودشا  بلدند چه کار کنند. ها داری، گروه

ها باید با  ای بیشتر از وشت شانونی توی مح  کار ماندند و بعضی موشع که بدو  هیچ اجبار و وظیفه

کارها رو بیشتر از او  چه ماا توشاع   . خیلی با ه، رفی  هستند انگار که برادرند. زور بیرونشا  کنی

خالصه ماا ها،   . اد دار ما اعتماد کام  بهشو  داری، و اونا ه، به ما اعتم. داری، خوب انااگ میدند

 .«تر هستند کارها رو انااگ بدند گفتی، هر طور صالح میدونن که بهتره و راحت

اظهاار    0عضاو گاروه   . مصاحبه شاد  0 و   0ها با کدهای  در این خوشه با دو عضو از گروه

ر طاور  آزاد آزادی، و ه. مدیریت ه، از ما راضیه. ما واشعاً از شرایط کاریما  راضی هستی،»: داشت

هایچ موشاع کاار رو    . کنی، البته هیچ موشع سوءاستفاده نکاردی،  خودما  دوست داشته باشی، کار می

ها نرسیده کارشو تماوگ کناه یاا یاادش رفتاه ولای        ها شده یکی از بچه خیلی موشع. لنگ نگذاشتی،

  یاه  اصاالً ماا مثا   . های دیگه خودکار کمکش کردند یا بدو  اینکه متوجه بشه اناامش دادند بچه

 . «ما یک روح در چند بدنی،. خانواده هستی،

این خوشه وشتی از او دربارة کمیت و کیفیت گروه ساؤال شاد، بیاا      0 همچنین، عضو گروه 

همه با ه، صمیمی هستی، و هاوای همدیگاه   . کارکرد  تو این گروه حس خوبی به آدگ میده»: کرد

تازه الزماه  . محیط کاری کامالً شاده. یا لرلر کنهتا حاال ندیدگ کسی از زیر کار فرار کنه . رو داری،
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هایی که سر کار نیستی، باا   ما حتی خیلی از زما . زار  مشکلی پیش بیاد همه با جو  و دل مایه می

ها هماه تاو کارشاو  خباره هساتن و       بچه. ری، یا بیرو  تفریح یا مهمونی خونه ه، می. ه، هستی،

انصاافاً  . ر کنند یا چه کاری انااگ بدند یاا اناااگ ندناد   نیازی ه، نیست کسی بهشو  بگه چطور کا

تونی، گلیممو   سرپرست ه، اختیار تاگ به ما داده چو  مطمئنه که ه، زیر و ب، کارو میدونی، و می

 .«کنی، رو از آب بکشی، و ه، صادشانه کار می

گاروه، تعهاد    کمترین نظارت بار با توجه به کدهایی که از مصاحبه با مدیر به دست آمد، مانند 

داد  وظایف، اعتماد متقاب ، دوساتی، تفاوی     داد  وظایف، کیفیت کار، توانایی انااگ باال در انااگ

 امور به گروه، و همچنین کدهایی که از مصاحبه با اعضای گروه شناسایی شاد همچاو  رضاایت،   

 مشاتر ، هاای   هزمینا  کارها، درست داد  انااگ ه،، به اعتماد یکدیگر، از اعضا حمایت و صمیمیت

هاا باه بلاوغ     توا  این گونه نتیاه گرفات کاه ایان گاروه     کارها، می مدیریت در توانایی ارتباطات،

به همین دلی ، نیز مدیریت اختیارات را باه  . داد  امور را دارند اند و توانایی و تمای  به انااگ رسیده

تواند به بهترین نحو کارهاا   میگروه واگذار کرده و از طرفی گروه نیز به این در  رسیده است که 

عناوا    هاا تاا حاد زیاادی خودگردانناد و باه       با توجه به این توضیحات، این گاروه . انااگ دهندرا 

کنناد، شاناخته    هایی که به مرحل  اجرایی رسیده و به صورت یک تی، اثاربخش فعالیات مای    گروه

 . کرد گذاری ناگ« های خودگردا  ی،ت»عنوا   توا  به نوع را میاز این رو، این . شوند می

اند از نظار سارمای  اجتمااعی و اثربخشای      هایی که در این خوشه شرار گرفته گروه :دوم وشةخ

ها امتیاز خیلی ضعیف در معیارهای کیفیات کاار، کمیات     ها در ارزیابی این گروه. بسیار پایین بودند

موشاع کاار و تواناایی ساریع بارای       باه  هاای دیگار، تواناایی تکمیا      کار، ابتکار، همکاری با گروه

در این خوشه هفت گروه . اند پاسخگویی به مشکالت از طرف مدیرا  سطح باالترشا  کسب کرده

بخشاید    در ادامه، برای تعمیا  . باشند می 9 و    ،  0، 00، 6،  ،  شرار گرفتند که دارای کدهای 

ها،  صاحبه ا یکی از مدیرا  سطح باالتر آ در م. شود ها پرداخته می به این خوشه به تحلی  مصاحبه

هماه از  . هزاربار باید یک حرفی رو زد تا شاید نصاف نیماه کااری رو اناااگ باد      »: اظهار داشت

هایچ  . هار روز بحا  و درگیاری لفظای    . خودشو  ه، از خودشو  بیازار  . دستشو  خسته شد 

دونن باید چاه   باز ه، نمی هم  کارها دشی  مشخص شد . کدومشو  حاضر نیستن با ه، کار کنند
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اصالً همکااری بلاد   . خواست، جای سازما  بودگ عذرشا  رو می من به. خوا  بدونن کار کنن یا نمی

ما ه، کاری باه  . کنن ربا از ه، دیگه فرار می مث  دو شطب آهن. صدای دیگرا  ه، در اومده. نیستن

 .«کارشو  نداری، تا سازما  مابور بشه تکلیفشو  رو مشخص کنه

: بیاا  کارد   6عضو گاروه  . مصاحبه شد 9 و  6ها با کدهای  در این خوشه با دو عضو از گروه

خواد و توضیح زیادی ه، درباارة اینکاه چطاور بایاد      داره مدیریت هر روز یه کار جدید می خنده»

اد کارشو  شاده د . انااگ بشه، نمیگه بعد انتظار داره ما ه، بدو  نقص مث  کامپیوتر براش کار کنی،

اینااا  . هماش مشاکالت مادیریت ها، نیسات     . فکرکرد  اینطوری کار پایش میاره  . و فریادکرد 

صبح که میای سر کار یک سالگ خشک . مابوری با کسایی کار کنی که حس خوبی بهشو  نداری

الزمه مشکلی برات پیش بیاد و بخوای حتای مرخصای سااعتی بگیاری     . و خالی ه، به آدگ نمید 

مدیریت یه بار نیومد بگه فالنی مشکلت چیاه یاا   . ه دشیقه به جات کار کنهکس حاضر نیست ی هیچ

 .«همه به فکر خودشونن من چرا نباش،. چرا ناراحتی

آگهی یه شاغ  مناساب پیادا کان، حاضار      » :در این زمینه اظهار داشت 9 همچنین عضو گروه 

جاایی  . ه که با بعضیا کار کنهحیف ز  و بچه دارگ وگرنه آدگ بیکار بمونه بهتر. نیست، ایناا کار کن،

هار  . که برات احتراگ شائ  نیستن، بهت اعتماد ندار  و باندبازی راه انداختن، چطور میشه کار کارد 

نه ما فهمیدی، باید چاه کاار کنای،، ناه     . روز ه، میا  میگن این کارو انااگ بده، این کارو انااگ نده

 .«خودشو  میدونن ما باید چه کار کنی،

 و تعهدی در کار دست آمد، از جمله بی کدهایی که از مصاحبه با مدیر به با توجه به

کارها،  داد  انااگ در منفی، ناتوانی جو کارها، ایااد ناشص داد  پاسخگونبود ، انااگ

نداشتن، و همچنین، کدهایی که از مصاحبه با اعضای گروه شناسایی شد،  انسااگ و نکرد  همکاری

توجهی مدیریت به نیازهای  هدایت ناصحیح گروه توسط مدیریت، بی نبود  وظایف، مانند روشن

نکرد  اعضا، نداشتن اهداف مشتر  و  گروه، جو منفی بین اعضا، ارتباطات ضعیف، همکاری

های  نکرد  به سمت تی، ها موانع اثربخشی و حرکت دهد در این گروه اعتمادی، نشا  می جمعی، بی

ها نیازمند  این گروه. گردد به خود اعضای گروه برمی خودگردا  ه، به شیوة مدیریت و ه،

داد  کارها را مشخص کنند و  روشنی تعریف کرده، روی  انااگ مدیرانی هستند که وظایف را به
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ها، هناارها و اهداف  های اعضای گروه داشته باشند و ارزش توجه بیشتری به نیازها و دلدله

ین طری  اعتماد گروه به مدیریت و خود اعضا نیز ها تعریف کنند تا از ا مشترکی برای گروه

دهد که  این موارد در این گروه و مدیریت آ  وجود ندارد و شواهد باال نشا  می. افزایش یابد

ها به سمت  این گروه. مدیریت با اعضا و همچنین، اعضا با یکدیگر شادر به فعالیت نیستند

ها در چرخ  حیات  به عبارتی، این گروه. کنند شد  یا جایگزینی اعضای خود حرکت می منح 

های  گروه»عنوا   توا  به ها را می گروهاز این رو، این نوع از . باشند خود رو به زوال می

 .ری کردگذا ناگ« پاشیده ازه،

اناد، از نظار میازا  سارمای  اجتمااعی در       هایی که در این خوشه شرار گرفته گروه :خوشة سوم

هاا   ها در ارزیابی این گروه. شرار داشتند  اما از نظر اثربخشی در سطح پایین سطح باالیی شرار داشتند،

هاای دیگار،    تر از متوسط در معیارهای کیفیت کار، کمیت کار، ابتکار، همکاری با گروه امتیاز پایین

موشع تکمی  کار و توانایی سریع برای پاسخگویی به مشکالت از طرف مادیریت ساطح    توانایی به

، 9، 3، 1، 5،  ، 0در این خوشه سیزده گروه شرار گرفتناد کاه دارای کادهای    . اند ب کردهباالتر کس

ای بودند که به دلی  شایوة رفتااری    های کاری ها گروه آ . باشند می 1 و  6 ، 1 ، 09، 03، 05، 01

 طور ک  سازما ، اولویت را به اهداف جمعی خود که با اهداف سازما  همسو نبودناد،  مدیرا  و به

هناارهای عملکردی گروه در سطحی تعیین شاده باود کاه فقاط متوساط عملکارد و       . داده بودند

های متعارضی داشتند که به دالیلی مث   ها شباهت زیادی به گروه این گروه. کرد تر را تأیید می پایین

ین خوشاه  بخشید  به ا در ادامه، برای تعمی . آیند تا از حقوق خود دفاع کنند عدالتی گرد ه، می بی

ساازما  رو باا   »: ها اظهار کرد گرفته، یکی از مدیرا  آ  در مصاحب  انااگ. شود ها تحلی  می مصاحبه

فکر کرد  از زیر کار . طوری رفتار میکنن که انگار ما دشمنشو  هستی،. میدو  جنگ اشتباه گرفتن

بگیار  کاه   بایاد یااد   . فرار کنن، دیر بیا ، لیبات کانن یاا اعتاراض کانن، چیازی عاوض میشاه        

آگه ما بگی، ماست سافیده مایگن   . تونن تعیین تکلیف کنن ست و اونا نمی گیرنده کس دیگه تصمی،

که این همه انتظار از  انگار موشک هو کرد . خب مگه جز اینه که باید فشار بیاری بهشو . نه سیاه

 .«ما دار 
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در مصااحب   . حبه شاد نیاز مصاا   05و   ها با کادهای   در این خوشه با دو نفر از اعضای گروه

 :اظهار کرد  گرفته عضو گروه  انااگ

چارا اوایا  کاه    ! میگن شما عملکردتو  در حد متوسط ه، نیست، بعد انتظارات باال ه، دارند»

یه رودة راست تو شکمشو  نیسات، بعاد انتظاار    ! زدید کردی، این حرفارو نمی مث  تراکتور کار می

ها همه خودشو  اوساتای کاار هساتن و ایان      انصافاً بچه. ،دار  که ما ه، به حرفاشو  اعتماد کنی

بارای کسای کاه حاضار نیسات باه       ! نیست که توانایی انااگ کار نداری،، داریا، ولای بارای کای؟    

کردی، اینا مطمئنن شرایط رو برای ماا   اگه ما اینطوری از ه، حمایت نمی. های ما توجه کنه خواسته

 . «کرد  از این که هست بدتر می

خادا ماا ها،     باه . ما با کسی که پدرکشتگی نداری،»: شونده بیا  کرد حب  دیگر، مصاحبهدر مصا

اال  تنهاا  . باردی، از کاار تاو اینااا     تا چند وشت پیش واشعاً لذت مای . سازمانمو  رو دوست داری،

یه بار نیوماد  بگان شاما چاه     . های ما ه، توجه کنه حرف و مشک  ما اینه که مدیریت به دلدله

مان اگاه بادون، باا     . نه اونا هوای ما رو دار  و ناه ماا  . نه اونا به ما اعتماد دار  نه ما. ننظری داری

 .«طناب اینا میشه رفت تو چاه جو  ه، میدگ براشو 

با توجه به کدهایی که از مصاحبه با مادیر باه دسات آماد، مانناد مقابا  گاروه باا مادیریت،          

اعتماادی باه مادیریت،     یت اساتبدادی، بای  هاا، شایوة مادیر    گیری نکرد  اعضا در تصمی، مشارکت

توجهی به انتظارات گروه، و همچنین، کدهایی که از مصاحبه با اعضاای گاروه شناساایی شاد،      بی

داد  کارهاا،   تماایلی باه اناااگ    اعتمادی گروه به مادیریت، بای   مانند نپذیرفتن نظرهای مدیریت، بی

نکارد    ف خود، نارضایتی از مشاارکت حمایت اعضا از یکدیگر، همسوندید  اهداف گروه با اهدا

هاا باه    دهد شیوة مادیریت گاروه   داد  کارها، نشا  می گیری، ابراز توانایی در انااگ اعضا در تصمی،

هاا   داد  آ  داد  وظایف خود را دارند، اما برای اناااگ  صورتی است که اعضا با اینکه توانایی انااگ

وه برای حمایت اعضاا از یکادیگر در برابار فشاار     دهند و سرمای  اجتماعی در گر تمای  نشا  نمی

. باشاند  ها در چرخ  حیات خود در مرحل  درگیری می با توجه به شواهد، این گروه. مدیریت است

 کناد،  مای  تحمیا   هاا  آ  بر گروه که شیودی برابر در اما اند، پذیرفته را گروه در خود عضویت اعضا
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 تعاارض  نیاز  گیرد، عهده بر را گروه کنترل کسی چه کهاین دربارة همچنین،. دهند می نشا  مقاومت

 مشاخص  گاروه  در رهباری  شفاف نسبت به ساختار شود، تکمی  مرحله این که زمانی. دارد وجود

 .کرد گذاری ناگ« های در حال تحول گروه»توا   ها را می نوع گروهاز این رو، این  .است شده

اند، از نظر میزا  سرمای  اجتماعی بسایار   تهگروهایی که در این خوشه شرار گرف :خوشة چهارم

هاا امتیااز بااالتر از ساطح      ها در ارزیابی این گروه. ها در سطح باال بود پایین بودند، اما اثربخشی آ 

هاای دیگار، تواناایی     متوسط در معیارهای کیفیات کاار، کمیات کاار، ابتکاار، همکااری باا گاروه        

رای پاسخگویی باه مشاکالت از طارف مادیریت ساطح      موشع کار و توانایی سریع ب کرد  به تکمی 

( 1  و 3  ،5  ،  در این خوشه چهار گروه شرار گرفتند کاه دارای کادهای   . اند باالتر کسب کرده

بنادی   های کاری معمولی بودند که به دلی  طراحی سنتی شغ  و گاروه  ها، گروه این گروه. باشند می

هاا تحلیا     بخشید  به این خوشه مصااحبه  برای تعمی  در ادامه،. کردند مشال  در کنار ه، کار می

ها با یکی از مدیرا  سطح باالترشا  انااگ گرفت، مادیر   ای که دربارة این گروه در مصاحبه. شود  می

 :بیا  کرد

هماه  . کارکنا  خوبی هساتن باه نظارگ   . سرشو  تو ال  خودشونه و کاری به کار کسی ندار »

ح شغ  بهشو  دادی، که طب  او  عم  کنن، اوناا ها، عما     کاراشو  رو مشخص کردی، و یه شر

ما ها، سار   . میتونن خیلی بهتر باشن. درسته که خوب انااگ نمید  ولی بد ه، انااگ نمید . میکنن

زاری، و شاید پیش بیاد در هفته چند روز همدیگه رو ه، نبینی، ولی مشاکلی پایش    به سرشو  نمی

راگ ه، مارو دار  و ه، بین خودشو  کامالً حد و حدود رو های مؤدبی ه، هستن و احت بچه. نمیاد

کنای،   ما ه، احترامشو  رو داریا، و ساعی مای   . رعایت میکنن و ارتباطاتشو  در همین حد رسمیه

 .«در ک  شاب  شبول هستن. طوری رفتار نکنی، که این چارچوب بشکنه

در  3 عضاو گاروه   . گرفتمصاحبه انااگ  1 و  3 های  در این خوشه نیز با دو عضو از گروه

کننده است و هار روز بایاد    کار ما روتین و خسته»: کردمصاحبه دربارة کمیت و کیفیت گروه بیا  

جاو محایط کااریمو  ها،     . اصالً نمیدون، کارگ به چه دردی میخاوره . هی یه کاری رو انااگ بدی،

خوری، و هار کسای    نمیزنی، حتی اکثر اوشات ناهار ه، با ه،  زیاد با ه، حرف نمی. خیلی خشکه



424                                                               9317، تابستان 2ة شمار، 5ة دور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 

هر چیزی بایاد  . خب انتظار ه، میره همینطور باشه. هر موشع دوست داشت ظهر میره ناهار میخوره

محیط کار، روابط کاری و محیط بیرو  یا جمع خانواده و دوساتا  ها، یاه    . سرجای خودش باشه

 .«جور دیگه

کان، کاه بایاد     تکلیف نگاه میعنوا  یک  من به شغل، به»: در این زمینه بیا  کرد 1 عضو گروه 

ای که نیاز بودن، انااگ میدگ و کاری ها، نادارگ کاه کای      من کار خودمو تا اندازه. رفع تکلیف بشه

کان، ها، باا     ساعی مای  . ده یا خوب انااگ میده یا بد کارشو انااگ میده و کی انااگ نمی( چه کسی)

یط کار برای کار کردنه و خانواده و ای در حد کاری داشته باش، چو  به نظرگ مح همکاراگ یه رابطه

 . «مدیریت ه، همین رفتار رو از ما انتظار داره. دوستا  و اشواگ ه، برای زندگی کرد 

باود  گاروه و مادیریت،     دست آمد، مانناد منفعا    ی که از مصاحبه با مدیر بهبا توجه به کدهای

رسامیت بااال، و همچناین،    داد  کمیت وظایف، کیفیت متوسط، ارتباطات ضعیف باا اعضاا،    انااگ

باود  وظاایف،    کدهایی که از مصاحبه با اعضای گروه شناسایی شد، مانناد نارضاایتی از تکاراری   

هاا،   نبود  اهداف، نارضایتی از رسمیت زیاد، نارضایتی از ارتباطاات ضاعیف، فقادا  ارزش    شفاف

هاا دچاار    ایان گاروه   دهاد   داد  امور برای رفع تکلیف، نشا  مای  هناارها و معانی مشتر ، انااگ

شدة خود هستند و باه مارور زماا  باه      اند و مانند ماشین در خدمت وظایف تعریف روزمرگی شده

ها، هناارها و معانی مشتر ، فقدا  روابط لیررسمی، نشا  و روحی   دلی  فقدا  ارتباطات، ارزش

عناوا    توا  باه  را می ها با توجه به این توضیحات، این گروه. شوند مانند ماشین مستهلک میتیمی، 

 .کرد گذاری ناگ« های مکانیکی گروه»
 

 ای تحلیل واریانس نتایج تحلیل خوشه. 4 ولجد

 تحلیل واریانس

 متغیرها

 ها خوشه

میانگین 

 مربعات

درجة 

 آزادی
 معناداری Fآمارة 

 111/1  9/06 5   9 /531 سرمای  اجتماعی

 111/1 191/051   3 /301 اثربخشی گروهی
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دهاد میاانگین دو    این تحلی  نشا  می. ای، تحلی  واریانس است  داد تحلی  خوشه ن برو آخری

. ای دارای تفاوت معناداری است شده بر اساس تحلی  خوشه های تفکیک متغیر اصلی در بین خوشه

هاا از    تر باشد، آ  متغیار نقاش بیشاتری در جداساازی خوشاه      برای متغیری بزرگ Fهرچه مقدار 

تار   در سطح خطای کوچاک F (531/ 9 )ترین مقدار  متغیر سرمای  اجتماعی با بزرگ. دهمدیگر دار

 .ها از ه، دارد ، بیشترین نقش را در جداسازی خوشه10/1از 

 بحث و پیشنهادها

. گاذارد  ها تأثیر می دادهای آ  دهد عوام  گوناگونی بر فرایندها و برو  ها نشا  می متو  نظری گروه

دهناد سارمای  اجتمااعی بار عملکارد       ر این زمینه انااگ گرفته است که نشا  مای اخیراً مطالعاتی د

ای مها، فراینادها و    کنناده  عناوا  تعیاین   هاا باه   این عام  در بررسی گروه. ها تأثیرگذار است گروه

 .دادهای گروه در مطالعات پیشین مورد لفلت واشع شده بود برو 

ها  اعی از مفاهی، بسیار مه، برای شناخت گروهنتایس پژوهش حاضر نیز نشا  داد سرمای  اجتم

ها  تنهایی باع  اثربخشی آ   وجود سطح باالی سرمای  اجتماعی در گروه به. ها است در سازما 

. شدة گروه و سازما  نیست شود و لزوماً سرمای  اجتماعی همیشه در راستای اهداف تعیین نمی

مانند  یتیموشع یرهایدهد که توجه به متغ یپژوهش نشا  م یها افتهیاز  گرید یکی ن،ینابراب

متأسفانه مطالعات کمی در . ابدی یضرورت م یرگذاریثأت نیشناخت ا یبرا "یرهبر یها سبک"

از . ها به این ویژگی توجه شود این زمینه انااگ گرفته است و نیاز است برای شناخت بیشتر گروه

های این پژوهش  گرفته در ارتبا  با این موضوع، یافته های انااگ طرفی نیز، به دلی  فقدا  پژوهش

از این رو، در این پژوهش . ها با محدودیت مواجه کرده است تایس آ را برای همسوسازی با ن

ها، مورد بررسی و تعم   عنوا  عاملی مه، و تأثیرگذار در کمیت و کیفیت گروه سرمای  اجتماعی به

ها در سازما  با ترکیب سرمای   ، گروه(فاز کمی)های این پژوهش  با توجه به یافته. شرار گرفت

های کاری براساس  به عبارتی، گروه. در چهار خوشه شاب  تمییز هستنداجتماعی و اثربخشی 

پس از . پذیر است ها به چهار نوع گروه تفکیک ترکیب سرمای  اجتماعی و اثربخشی آ 

ها با  ، این گروه(فاز کیفی)های عمی   داد  مصاحبه های فاز کمّی با انااگ بخشید  به یافته تعم 
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های  گروه»و « های در حال تحول گروه»، «پاشیده های ازه، گروه» ،«های خودگردا  تی،»عناوین 

 .شدند گذاری ناگ« مکانیکی

ها و وظایفی را که پیش از این بر عهادة   ، بسیاری از مسئولیت(خوش  اول)های خودگردا   تی،

بنادی کاار، تخصایص     ریزی و زماا   این وظایف شام  برنامه. گیرند مدیرا  بوده است، برعهده می

در . گیارد  های عملیاتی، رسیدگی به مشکالت و همکاری را دربرمی  یف به اعضا، اتخاذ تصمی،وظا

شود و رهبر نقاش مشااور    طور کلی حذف می یابد، یا به نتیاه، اهمیت مشال  سرپرستی کاهش می

ار ها از نظر میزا  سرمای  اجتماعی نیز در ساطح بااالیی شار    این تی،. کند و مربی را در گروه ایفا می

گیاری رواباط متقابا  هماراه باا اعتمااد،        کرد  بستری بارای شاک    دارند و همین ویژگی با فراه،

گیری روحی  مشاارکتی   ها، هناارها و معانی مشتر  در جهت انااگ مستق  وظایف و شک  ارزش

کنناد سارمای  اجتمااعی     های مطالعاتی کاه بیاا  مای    این نتایس با بخشی از یافته. فراه، کرده است

کنندة حداکثر کارایی گروه است و داشتن بیش از یک منبع سرمای  اجتمااعی   ضای گروه تضمیناع

گاذارد   بر اثربخشی گروه تأثیر مثبات مای  ( گروهی مث  ارتباطات و پیوندهای شوی درو )در گروه 

(Oh et al., 2004, p.860)است ، همسو. 

اد  وظایف خود نیستند و مدیریت نیز د ، دیگر شادر به انااگ(خوش  دوگ)پاشیده  های ازه، گروه

تعارض شدید بین اعضاا و همچناین، باا رهبار     . ها منفع  و بدو  برنامه است در هدایت این گروه

ها ابهاگ زیااد درباارة هادف، سااختار و      در این گروه. ها است های اصلی این گروه گروه از ویژگی

ا مدیریت وجود نادارد و ایان نیاز باعا      رهبری گروه وجود دارد و اعتماد بین اعضا و در رابطه ب

ها از نظر میزا  سارمای  اجتمااعی    این گروه. شود داد  وظایف می نکرد  و تمای  به انااگ مشارکت

طوری که باع  پیوندهای ضعیف بین اعضا و در ارتبا  باا مادیریت    در سطح پایینی شرار دارند، به

ها و هناارهای  شوند و در تعارض با ارزش یتر م ها و هناارهای فردی بااهمیت شده است، ارزش

اعتمادی نیز شاکل  ارتباطات متقاب  اعضا را شک   اند، روابط ضعیف همراه با بی اعضای دیگر گروه

های یادگیری تای، توساط    های مطالعاتی که نشا  دادند رفتار نتایس با بخشی از یافتهاین . داده است

 ,.Emmerik et al)شاود   ی، کاارایی و تواناایی تعادی  مای    روابط بین انواع مختلف سرمای  اجتماع
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2011, p.82)        و یا مطالعاتی که تأیید کردناد سارمای  اجتمااعی نقاش میاانای در رابطا  تعاارض ،

 .دارد ، مطابقت(Avgar, 2010, p.236)وظایف و ارتباطات اعضا دارد 

خوبی دارناد   شده را به لداد  وظایف محو ، توانایی انااگ(خوش  سوگ)های در حال تحول  گروه

داد   اما به دلی  وجود تعارض شدید بین اعضای گروه با مدیریت آ ، تمایلی به پاذیرش و اناااگ  

باشاد، اماا ایان سارمایه بارای       ها بااال مای   اگرچه سرمای  اجتماعی در این گروه. وظایف را ندارند

هاا رواباط نزدیکای میاا       در این گاروه . شود حمایت اعضا از یکدیگر در برابر مدیریت صرف می

شاود   شدت احساس می یابد و شخصیت گروهی و رفاشت به شود، گروه انسااگ می اعضا برشرار می

ها، ایااد پیونادها و معاانی مشاتر  و     سازی ارزش و اعضای گروه شروع به هناارسازی، اشترا 

یت باه شار    ویژگی این گروها این است که خواها  همکااری باا مادیر   . کنند اهداف مشتر  می

ایان نتاایس باا بخشای از     . باشاند  هایشا  می گیری و توجه به خواسته ها در تصمی، داد  آ  مشارکت

گاذارد، و   های مختلف تعارض بر در  سرمای  اجتماعی تأثیر مای  اند شک  هایی که نشا  داده یافته

 ,Avgar)مااعی دارد  ارتباطات و تعارض وظیفه، رابط  معنادار منفی با در  کارکنا  از سرمای  اجت

2010, p.236)اند اگر کنشگرا  باه یکادیگر اعتمااد داشاته      هایی که تأیید کرده ، و همچنین، با یافته

های مشارکتی بیشتر متمای  هساتند و اگار نتاایس ساودمند      ها برای درگیرشد  در فعالیت باشند، آ 

 ,Nahapiet & Ghoshal, 1998, p.244; Inkpen & Tsang)شاود   باشند، اعتمااد بیشاتری ایاااد مای    

2005, p.153; Tsai & Ghoshal, 1998, p.471)ت، همسو اس. 

اند کاه بارایش برناماه نوشاته شاده اسات و        ، مانند ماشینی(خوش  چهارگ)های مکانیکی  گروه

اعضای این . شود دهد و به مرور زما  دچار استهال  می طور مداوگ یک کار تکراری را انااگ می به

ابتکار، خالشیت و بهبود کیفیت جایگااهی در  . برای رفع تکلیف به وظایفشا  مشغولند گروه صرفاً

ها اگرچه اثربخشی باال دارند، اما به دلیا  سارمای  اجتمااعی پاایین و      این گروه. ها ندارد این گروه

هاای دیگار    رفتن نشا  و روحی  اعضا، توجهی به کیفیت کارها، ابتکار و همکااری باا گاروه    ازبین

 خود شدة تعیین وظیف  که کند گروهی که بیا  می های مطالعه پسکوسولیدو این نتایس با یافته. ارندند

 آیناده  در کارآمادی  گروه واشع، در نیست، دیگرا  با کارکرد  به شادر اما دهد، می انااگ خوبی به را

 .همسو است ،(Pescosolido, 2003, p.22)باشد  نمی
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شاده بیاا     های مشاخص  ها و نوع گروه ی کاربردی براساس خوشهبا توجه به نتایس، پیشنهادها

شود مدیریت حداکثر تفوی  اختیار را  ، پیشنهاد می(های خودگردا  تی،)برای خوش  اول . شود می

به اعضای گروه داشته باشد و خود صرفًا نقاش مشااور را ایفاا کناد و بار راهکارهاای بلندمادت        

دشات   از طرفی، سرمای  اجتماعی گاروه را باه  . دش نگه داردمتمرکز شود و گروه را در اود عملکر

وگو کند تا در صورت مشاهدة تغییار   مورد توجه و سناش شرار دهد و در این زمینه با اعضا گفت

 .سرعت بستر الزگ برای تقویت آ  فراه، کند سرمای  اجتماعی، به

هاای کااری پیشانهاد     گاروه هاا و   ، به مدیرا  ساازما  (پاشیده های ازه، گروه)برای خوش  دوگ 

داد   گ از آناا که اعضای این گروه تواناایی انااا  . شود برای احیای گروه دو گاگ را طراحی کنند می

وظایف را ندارند و ابهاگ زیادی در اهداف، وظاایف و سااختار وجاود دارد، در گااگ اول نیااز باه       

قش و ارتباا  هار عضاو باا     سازی و تعریف دشی  اهداف گروه، شرح دشی  وظایف، تعیین ن شفاف

. به عبارتی، در این گاگ شیوة مدیریت باید به روش بوروکراتیک اعمال شود. باشد اعضای دیگر می

اعتمااد، تعهاد، هناارهاای درو      سازی ماهیت و کیفیت ارتباطات ساازمانی،  شفاف در گاگ دوگ، با

ها و افاراد،   ای پیوند میا  گروههمچنین، الگوه. ها را توسعه دهند گروه و روابط دوجانبه بین گروه

طوری کاه بارای    ها به صورت دشی  مشخص شود، به های ارتباطی و ترکیب سازماندهی گروه کانال

کس ابهامی در تبادل اطالعات پیش نیاید و در تناسب سازمانی مانند شاک  سااختاری، تناوع،     هیچ

هاا   برای سازماندهی گروه سعی شود در این گاگ به سمت ساختارهای منعطف. مرکزیت دشت شود

به عباارتی،  . حرکت شود و اختیارات به موازات رشد سرمای  اجتماعی به افراد گروه تفوی  شود

 . تر اعمال شود در پایا  گاگ دوگ شیوة مدیریت از حالت بوروکراتیک خارد و کمّی مشارکتی

هاا و   بار توانمنادی   شود، رهبر گاروه  ، پیشنهاد می(های در حال تحول گروه)برای خوش  سوگ 

دهد تا گروه مشارکت ها  گیری ها را در تصمی، رشد اعضای گروه توجه کند و آ  های روبه مشارکت

از . این امر الزم  تبدی  شیوة مدیریت از استبدادی به مشاارکتی اسات  . به پیشرفت خود ادامه دهد

کنناد، و   یت آ  تالش مای آناا که سرمای  اجتماعی این گروه باالست و اعضا خود در راستای تقو

شود رهبر ایان سارمایه را در    شود، پیشنهاد می این سرمای  اجتماعی در تقاب  با مدیریت صرف می
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با اشداماتی مانند پاذیرش  . راستای اهداف گروه و سازما  و در راستای همکاری با خود سوق دهد

هاا در   هاا آ   ینا  مشاارکت  کارد  زم  جای مخالفات، فاراه،   داد از اعضای گروه به بازخورد و درو 

. توانند سرمای  اجتماعی را با سازما  هماراه کنناد   کارگیری مدیریت مشارکتی می گیری و به تصمی،

مدیریت باید بداند ممکن است اعضای گروه دوباره به رهبر اعتماد داشته باشند، ولی گروه تحما   

تاوجهی باه    نکارد  و بای   رهبری مستبد را نخواهند داشت؛ در لیار ایان صاورت و باا مشاارکت     

درو  خاود را   0اندیشای  گروهها شابلیت رشد   های گروه و اعمال شیوة استبدادی، این گروه خواسته

است که در آ ، اعضاای گاروه تحات فشاار گروهای، چناا         رتفک ةیک نحو اندیشی گروه. دارند

ه ح ، که ماورد نظار گاروه    مانند و به یک را بینانه باز می های واشع شوند که از ارزیابی جو می تواف 

شود کاه   اندیشی ناشی از فشارهایی ایااد می و اساساً گروه کنند بندند و آ  را باور می است، دل می

هاا   در ساازما   .برد کند و آنا  را اجباراً به سمت یک تواف  پیش می گروه به اعضای خود وارد می

گار ماواردی کاه اشااره شاد، در ساازما        ا. کند آرایی می این پدیده شاعدتاً در مقاب  مدیریت صف

 .دهد خود جای خود را به اندیش  گروهی می به اندیشی خود رعایت شود، گروه

شاود بارای افازایش روحیاه و نشاا        ، پیشانهاد مای  (های مکاانیکی  گروه)برای خوش  چهارگ 

ماعی این گروهی، تسهی، اطالعات برای یادگیری و خل  دانش و بارورکرد  ابتکار، بر سرمای  اجت

رهبارا   . گی خارد شوند و با گذشت زما  دچار استهال  نشاوند  ها تمرکز شود تا از روزمر گروه

هاای ارتبااطی و ایاااد     کرد  بستر روابط لیررسمی، بازسازی کاناال  توانند با فراه، ها می این گروه

 .دها و هناارهای مشتر ، زمین  رشد سرمای  اجتماعی را فراه، کنن پیوندها، ارزش

 

 

 

                                                           
1. Groupthink 
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