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  مقدمه

تری  سرمایة اجتماعی از مفاهیم نوینی است که نسبت به سرمایة فیزیکی و انسانی نقش بسیار مهم

تازگی در مدیریت و  شناسی و اقتصاد و به امروزه در جامعه. کند ها و جوامع ایفا می در سازمان

مفهوم سرمایة . اده قرار گرفته استطور گسترده مورد استف سازمان، مفهوم سرمایة اجتماعی به

کند و با  اجتماعی به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع باارزش اشاره می

بر همین اساس، سرمایة  .شود خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می

در . مطالعات مدیریت هستند ای برای سایر هایی شده است که پایه ایجاد نظریه اجتماعی سبب

پژوهش حاضر سعی شده است عوامل مؤثر بر ارتقای سرمایة اجتماعی گردآوری و در نهایت، در 

 ثروت عنوان به آن که از است میزانی به سرمایة اجتماعی، اهمیت. قالب الگویی جامع ترسیم شود

 حسن و متقابل اعتماد ،انسجام حیاتی سرمایة این رهگذر از و کنند می یاد کشور یک نامرئی

 های کاهش مشارکت به آن، در کاهش هر گونه و شود می فراهم جامعه در و همبستگی اطمینان

 جرایم و ها رشد آسیب همچنین، شود، منجر می شهروندان و اقتصادی اجتماعی فرهنگی، سیاسی،

 نتیجة ها هنجارینا از و بسیاری نسبی محرومیت احساس و ناامیدی یأس و اعتمادی، بی اجتماعی،

 .(39، ص0931 یرانتخابی،ام و امیری یصالح) استسرمایة اجتماعی  تقلیل

 سرمایة اجتماعی در یارتقا یراهکارها ییشناسا حاضر تحقیق اصلی هدف بنابراین،

 به پاسخ پی در حاضر پژوهش شده،یاد موارد به توجه با ،نیبنابرا ،است های دولتی ایران سازمان

 :است زیر اساسیهای  پرسش

 توان می چگونه و کدامند؟ رانیا های دولتی سازمان سرمایة اجتماعی درهای اصلی  ابعاد و مؤلفه

 ؟آن را ارتقا داد

 مبانی نظری پژوهش

از دانشگاه ویرجینیای غربیی مطیرح    0فان ، توسط هانی0303اصطالح سرمایة اجتماعی قبل از سال 
                                                           
1. Hanifan 
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کار گرفته شد، کیه در آن او توضیید داده بیود     به 0جاکوببار در اثر کالسیک جین  اما نخستین. شد

هیای حومیة قیدیمی مخیتلط شیهری، صیورتی از سیرمایة         های اجتماعی فشرده در محدوده شبکه

سیازی جیرم جناییت     دهند و در ارتباط با حفظ نظافت و تمیزی محله، پاک اجتماعی را تشکیل می

مقایسه بیا عوامیل نهادهیای رسیمی     ندگی، در های دیگر در حیطة بهبود کیفیت ز خیابانی و تصمیم

 والیوانی  )دهنید   مانند نیروی حفاظتی پلیس، نیروهای انتظامی، مسئولیت بیشتری از خود نشان میی 

متنیوعی دارد کیه از آن مییان،    مفهوم سرمایة اجتمیاعی ابعیاد مختلی  و     (30، ص0939 ی،روانیش

سیرمایة اجتمیاعی    ،(Kawachi, 2008; Moor et al., 2017)توان بیه سیرمایة اجتمیاعی سیالمت      می

 ,Williams & Thompson) سیرمایة اجتمیاعی و کیارآفرینی    ،(Kagle & Galosy, 2017)آمیوزش  

آوری  سرمایة اجتماعی و تیاب  ،(Baende Bofota, 2017)سرمایة اجتماعی توسعة اقتصادی  ،(2017

 اجتمیاعی  سرمایة ،(Hong et al., 2017)سرمایة اجتماعی و فقر  ،(Aldrich & Mayer, 2015)محلی 

های سیرمایة اجتمیاعی، توجیه بیه عناصیر میذهبی        یکی از حوزه. اشاره کرد... و سرمایة فرهنگی 

 .در جامعه است (Candland, 2000; Kassa, 2012; Maselko et al., 2011; Smidt, 2003)عقیدتی

 ةکند که پژوهشگران مختل  در زمین سرعت برای خواننده آشکار می مرور سرمایة اجتماعی به

سرمایة اجتماعی  نظریةآنچه بر ابهامات فراوان پیرامون . سرمایة اجتماعی اتفاق نظر ندارند تعری 

در  طور که همانهای گوناگون توسط افراد مختل  است،  متعدد در حوزه های ری افزاید، تع می

ند، ا ه شدهئهای متفاوتی ارا که در حوزه مواجهیم ها ری موضوع با انبوهی از تع متون نظریبررسی 

عنی بوردیو و کلمن و پیروان او یشناس برجسته  مفهوم، از آن دو جامعه های ری ترین تع اما مهم

یک از این  هر .(93، ص0931 یمی و همکاران،مق) رابرت پوتنام و فرانسیس فوکویاما است

های  ی ای از تعر مجموعه 0در جدول که  کند ای از سرمایة اجتماعی اشاره می به جنبه ها ری تع

 .بانک جهانی از سرمایة اجتماعی بیان شده است
 

 

                                                           
1. Jane Jacobs 
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 های بانک جهانی از سرمایة اجتماعی ای از تعریف مجموعه. 1جدول 

 تعریف محققان/محقق

 0بوردیو
شده  وبیش نهادینه مجموعة منابع بالقوه یا بالفعلی است که با عضویت در شبکة پایایی از روابط کم

 .آید دست می بهاز آشنایی یا شناخت متقابل، 

 3پاتنام
اجتماعی را  توانند کارایی هایی که می اجزای اصلی سازمان اجتماعی، مانند اعتماد، هنجارها شبکه

 .های هماهنگ بهبود دهند  با تسهیل کنش

  گروتارت و

 9باستالر ون

هایی که تعامالت بین اشخاص را مدیریت کرده به توسعة  ها، ارزش نهادها، روابط، نگرش

 .کند تماعی اقتصادی کمک میاج

 .آورند می به وجود را منافع از جریانی کنند و می گذاری سرمایه آن در اشخاص که روابطی  ببینگتون

  فافچمپس
های  شبکهو  فردی، عضویت کلوپ ویژه نقشی که روابط بین به) ای از پدیدة اجتماعی مرتبط؛ شبکه

 (.کند اجتماعی، در تبادل اجتماعی کارآمد بازی می

روبینسون و 

 3سیلس

احساس همدردی، نگرانی، همدلی، احترام، حس اجبار و اعتماد یک شخص یا گروهی به شخص 

 .یا گروهی دیگر

  اوستروم

سرمایة اجتماعی، دانش، ادراک، هنجارها، قوانین انتظارات مشترک دربارة الگوهای تعامالت است 

های عمل جمعی با خود به  غامض اجتماعی، موقعیتهای  که گروهی از افراد در برخورد با مسئله

های تقویت انتظارات و اعتماد متقابل را برای غلبه بر  آورند؛ افراد باید روش سازمان می

 .مدت ناخوشایند کش  کنند های کوتاه وسوسه

 0933اکبری، : منبع

 پیشینة پژوهش

توان  جام گرفته است که میمطالعات در حوزة سرمایة اجتماعی در ابعاد و زوایای مختل  ان

                                                           
1. Bourdieu 
2. Putnam 
3. Grootaert & Van Bastelaer 
4. Bebbington 
5. Fafchamps 
6. Robinson & Siles 
7. Ostrom 



 613            بنیاد پژوهشی کیفی مبتنی بر نظریة داده: های دولتی ایران ترسیم الگوی ارتقای سرمایة اجتماعی در سازمان

  

 

توان به مقالة هادی اعظمی و  گرفته می از مطالعات انجام. فهرست طوالنی از آن را برشمرد

. اند اشاره کرد که به تحلیل نقش سرمایة اجتماعی در حکمرانی مطلوب پرداخته(  093)همکاران 

تواند باعث پیدایش  دان میدهد وجود سرمایة اجتماعی بین شهرون های پژوهش آنان نشان می یافته

ها و  ها، خواسته توانند با فعالیت در آن نهاد در سطد شهر شود و مردم می های مدنی و مردم انجمن

از طرفی، . ها را برطرف کنند میان بگذارند و با تعامل با یکدیگر آن نیازهای خود را با یکدیگر در

مسئوالن اجرایی دولتی، همچنین، برای پیگیری ای برای نقد عملکرد  توانند وسیله ها می این انجمن

در نهایت، اینکه . های اجرایی دولت باشد هایشان از نهادها و سازمان مطالبات و خواسته

های مردمی و  توانند از این گروه ها و شورای شهر در امور مدیریتی شهر درگیرند، می شهرداری

از طرفی، مردم . ور اجرایی شهر بهره ببرندها در ام نهادهای خودجوش حمایت کنند و از توان آن

 های شهری برخوردارند که این حامی محلی همان حکومت از یک حامی سیاسی محلی در فعالیت

گرایانه  بنابراین، رسیدن به حکمرانی مطلوب شهری آرمان. است( شهرداری و شورای شهر)محلی 

در این الگوی حکمرانی، شهری . وردوجود آ توان براساس سرمایة اجتماعی به نیست و آن را می

به . اجتماعی وجود دارد جای شهرنشینی ابزاری با چسب نگهدارندة سرمایة شهرنشینی ارتباطی به

های برخاسته از  های دموکراتیک و مبتنی بر ارزش  این ترتیب، هر چه حکومت شهری واجد بنیان

تر و بارزتر در حوزة فضاهای  ومی فراخهای عم  اجتماعات محلی باشد، به همان میزان دارای عرصه

 . شهری خواهد بود

در تحقیقی رابطة بین سرمایة اجتماعی و میدیریت شیهری را بررسیی    ( 0931)ملکان و ملکان 

طور عمده، مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است و  اند،  و نشان دادند سرمایة اجتماعی به کرده

چه در سطد مدیریت کالن توسعة کشورها و چیه در سیطد   عنوان یک نوع سرمایه  شناسایی آن به

اجتمیاعی ایجیاد    –های اقتصادی  تواند شناخت جدیدی را از نظام ها، می مدیریت شهرها و سازمان

هیای مختلفیی    از سرمایة اجتماعی تعریی  . شهرها یاری کند کند و مدیران را در هدایت بهتر کالن

ین است کیه سیرمایة اجتمیاعی مجموعیة هنجارهیای      های مطرح ا یکی از تعری . بیان شده است

های اجتماعی است که موجب ارتقای سطد همکیاری اعضیای آن جامعیه شیده و      موجود در نظام

 .شود های تبادالت ارتباطات می آمدن سطد هزینه موجب پایین
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ی و سیرمایة اجتمیاع  نامة دکتری خود در دانشگاه اوزاکا با عنوان  در پایان (3113)یوکو نیشیده 
نقش سرمایة اجتماعی در بهبود شرایط فاجعه را بررسی کرده و زلزلیة کوبیه    جامعة مدنی در ژاپن

عنیوان سیال داوطلبیی شیناخته      در ژاپین بیه    033سال . کند را از این نگاه تبیین می  033در سال 

وطلب کمیک  میلیون نفر ژاپنی، دا 0/ 9در این کشور  شود؛ به این دلیل که در حادثة زلزلة کوبه می

. این موضوع خود عاملی برای توسعة جامعة میدنی در کشیور ژاپین شید    . به هموطنان خود شدند

های استوایی و زلزله تجربیه   کشور ژاپن، فجایع طبیعی زیادی در یک دهة اخیر، مانند سیل، طوفان

لبانیه دچیار   ها و رویکردها در مواجهه با بحران به مدد امدادهای غیرانتفاعی داوط بینش. کرده است

هیای   پشیتیبانی و نامة خود ارتباطات بین افیراد   این پژوهشگر در پایان. تحوالت فراوانی شده است

هیای آمیوختنی در فراینید     تیرین درس  عبارت دیگر، ارزش سرمایة اجتماعی را از مهیم  بهو متقابل 

زرگ اجتمیاعی،  دهد فجیایع طبیعیی و وقیایع بی     نشان میاو مطالعات . داند بازسازی زلزلة کوبه می

در عین حیال،  . دهند های اجتماعی را تحت تأثیر قرار می شبکهو های اجتماعی مانند اعتماد  سرمایه

های اجتماعی ادغام و ترکیب شده باشد، روند مواجهیه بیا فجیایع را     سرمایة اجتماعی که در تالش

 .دهد الشعاع خود قرار می تحت

ژوهشی با عنوان شناسایی راهکارهای ارتقای سرمایة نیز پ( 0933)صالحی امیری و امیرانتخابی 

بعد ملی انجام دادند که در نتیجه آن شناسیایی  /ساله نظام انداز بیست اجتماعی با توجه به سند چشم

ریزی فرهنگی، افزایش کارآمیدی دولیت، کیاهش فسیاد، رفیع تعارضیات        راهکارهای دینی، برنامه

د خانواده، گسترش نهادهای مدنی، توجه بیه آمیوزش   جویی، نظام آموزشی، نها ساختاری، مشارکت

 . منظور ارتقای سرمایة اجتماعی پیشنهاد شد  به... کارکنان و 

 روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع نظری و کاربردی و از نظر رویکرد، کیفی است و از اسیتراتژی  

اطالعیات در پیژوهش حاضیر     هیا و  هیای گیردآوری داده   روش. بنیاد بهره گرفته اسیت  نظریه داده

هیا،   های مکتیوب و شیفاهی شیامل کتیاب     در بررسی اسنادی، متن. ای و میدانی بوده است کتابخانه

ها پیرامون موضوع سیرمایة اجتمیاعی بررسیی و سیعی بیر       ها، مصاحبه ها و سخنرانی ها، مجله مقاله
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های نظیری، از متیون    هپس از استخراج داد. توصی  کیفی محتوای مفاهیم متون یادشده شده است

کیارگیری ابیزار مصیاحبه     های میورد نییاز تکمیلیی بیا بیه      نظری تحقیق، مقاالت کتب مربوطه، داده

، میدیران و  اجتمیاعی  ةسیرمای هیای   نفر از خبرگان در حیوزه   3شوندگان  مصاحبه. آوری شد جمع

اسیتراتژی  . مجریان دولتی حاضر بوده است که حجم آن بر مبنای منطق اشیباع نظیری تعییین شید    

خردمایة استفاده از این راهبرد در این مرحله از پژوهش، به کاربری . بنیاد است پژوهشی نظریة داده

ای اسیت   مند و کیفی برای خلق نظریه بنیاد، روشی نظام گردد؛ راهبرد پژوهشی نظریة داده آن باز می

پردازد  ا هویت مشخص میسطحی گسترده، به تبیین فرایند، کنش یا کنش متقابل موضوعی بکه در 

(Creswell, 2002) .اییران   هیای دولتیی   از آنجا که طراحی مدل ارتقای سرمایة اجتماعی در سازمان

بنیاد انتخاب شد تا با ایین مطلیوب سیازگاری     ، راهبرد نظریة دادهمطلوب این پژوهش بود، بنابراین

هیای نظرییة    کیه یکیی از طیرح    (0333)گالسیر   0ظاهرشیونده طیرح  بر همین اساس،  .داشته باشد

در نقیدی آشیکار بیر    ( 0333)گالسیر   .(0933 ی،امامو  فرد ییدانا)کار گرفته شد  بنیاد است، به داده

کیارگیری چیارچوبی مشیخص و از قبیل      ها و نیز به رویه مند، تأکید مضاع  بر قواعد و طرح نظام

ییه بایید خیود از    بر این اندیشه است که نظر وی. شمرد شده را از جمله نقاط ضع  آن برمی تعیین

ها را در قالب کدگذاری  میان مقوله ها بجوشد و ظهور یابد، نه اینکه پژوهشگر از قبل رابطة دل داده

( پیارادایم کدگیذاری  )الگیو   هایی بگردد که بیا ایین   محوری در نظر گرفته باشد، آنگاه در پی مقوله

هیا   دهندة روابط مییان مقولیه   ه نشانای ک از این رو، در طرح ظهوریابنده نمودار اولیه. سازگار باشند

طبق نظر گالسر کدگذاری محوری در این پژوهش براساس  (.Glaser,1992)شود  باشد، ترسیم نمی

بنییاد آمیده اسیت، انجیام نگرفتیه و الگیوی ایجادشیده سیاخته و          مند نظریة داده مآنچه در مدل نظا

میدیران و   پیژوهش،  یآمار ةجامع .تها و ابعاد استخراج شده اس پرداختة ذهن پژوهشگر از مؤلفه

 ةمرحلی  در پیژوهش  ازیی ن میورد  اطالعیات  یگردآور روش. است رانیا های دولتی سازمان مجریان

 کتیب،  مقیاالت،  ةمطالعی  نترنیت، یا در جوو جستشامل  ی،ا کتابخانه مطالعات ،مبانی نظری نیتدو

                                                           
1. The Emergent Approach 
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هیای   در مرحلیة نخسیت داده  . تاس معتبر یعلمهای  گاهیپا ریسا و مجالت و اتینشر ها، نامه انیپا

به این صورت که بیا  . کنندگان پژوهش گردآوری شد های عمیق با مشارکت کیفی از خالل مصاحبه

هیایی رو در   نفر از سیاستگذاران و مدیران دولتی ایران در ارتباط با موضوع پیژوهش مصیاحبه    3

گیری به صورت نظری  نمونه .دقیقه انجام گرفت 31تا  91های باز بین  رو، عمیق و با طرح پرسش

گیری هدفمند است که پژوهشیگر   نوعی نمونه گیری نظری،  نمونه. و به روش هدفمند انجام گرفت

با نظرییة در حیال تکیوین بیه اثبیات       ها را در خلق یا کش  نظریه یا مفاهیمی که ارتباط نظری آن

 در موجیود  اتیی نظری بررسی  و مطالعه باسپس، از طریق تحلیل اسناد، . کند رسیده است، یاری می

 بنییاد  داده راهبیرد نظرییة   بیا ی و آور جمیع  آنهیای   شیاخص  و هیا  لفیه ؤم ،یاجتمیاع  یةسرما زمینة

 .شد ییسرمایة اجتماعی شناسا یارتقا یراهکارها

 ها یافته

های بسییاری   با کدگذاری باز، مضمون. ها نیز انجام گرفت ها کدگذاری آن زمان با گردآوری داده هم

هیای کیفیی اولییه بیه      هیا، مجموعیة ایین داده    وبرگشتی تحلیل داده د که طی فرایند رفتحاصل ش

های مقدماتی در ارتباط  های خام اولیه، مقوله به طوری که از دل داده. های کمتری تقلیل یافت مقوله

هیا، بیرای کسیب     از طریق مقایسة موارد، رویدادها و دیگر حیاالت پدییده  -با پدیدة مورد بررسی 

 گیری نظری، راهنمای نمونه. (Strauss & Corbin, 1998)شوند  استخراج می -ها ها و تفاوت هتشبا

هیا بیا متیون نظیری پیژوهش بیروز        الل تحلیل مفاد مقولههایی هستند که در خ ها و مقایسه پرسش

 & Strauss)شیوند   هیا میی   هیای مناسیب، خصوصییات و ابعیاد آن     کش  مقوله یابند و موجب می

Corbin, 1998) .0ها به اشباع نظیری ادامیه یافیت؛ اشیباع نظیری      گیری نظری تا رسیدن مقوله نمونه 

آیند، مقوله گسیترة مناسیبی    های جدیدی در ارتباط با مقوله پدید نمی ای است که در آن داده مرحله

 (.Glaser & Strauss, 1967; Glaser, 1978)شیوند   ها برقرار و تأیید میی  یابد و روابط بین مقوله می

پژوهش های  ارتباطی میان مقوله کیفی، و تکمیل مرحلة کدگذاری باز خطهای  براساس تحلیل داده

                                                           
1. Theoretical saturation 
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بییان شیده    3آمده از فرایند مزبور در قالب جدول  دست های کیفی به ای از داده نمونه. مشخص شد

  . است
 

 های کیفی کدگذاری باز و داده. 2جدول  ادامة

 مقوله بعد
کدگذاری 

 (مفهوم)ثانویه 
 مأخذ/منبع (گزاره)کدگذاری اولیه

عوامل 
 سازمانی درون

(Bourdieu, 1985; 

Cohen, Prusak, & 

Prusak, 2001) 

 عوامل فردی
(Brehm & 

Rahn, 1997) 
 

 وضعیت تأهل
 کاهش طالق و نرخ افزایش میزان ازدواج، کاهش
 مشارکت میزان کاهش در فرزندان، تعداد

 .است داشته نقش اجتماعی

 ؛ 39مصاحبة شمارة 
(Putnam, 1995) 

 جنسیت
سرمایة  بر أثیرگذارت متغیرهای از جنسیت

 .اجتماعی است
 ؛03مصاحبة شمارة 

(Offe & Fuchs, 2002) 
 تغییرات و نسل

 نسلی
 بر مؤثر عوامل از یکی نسلی تغییرات و نسل
 .سرمایة اجتماعی است گیری شکل

 ؛ 0مصاحبة شمارة 
(Offe & Fuchs, 2002) 

 سن

 در فراغت زمان و درآمد براساس سن که آنجا از
 مشارکت بنابراین، است، متفاوت مختل  مقاطع
 متفاوت سنی مختل  مراحل در نیز فرد اجتماعی
 .است

 ؛3مصاحبة شمارة 
(Offe & Fuchs, 2002) 

 زبان و قومیت

 تأثیرگذار عوامل از را قومی و زبانی ناهمگونی
 و قوی همگونی داند، می اجتماعی سرمایة بر

 سرمایة از باالتری سطد ایجاد باعث بیشتر
 که است ابزاری مشترک، شود؛ زبان می اجتماعی

 کنند می برقرار ارتباط یکدیگر با افراد طریق آن از
 قابلیت مشترک زبان. کنند می تبادل را اطالعات و

 .دهد می افزایش را اطالعات ترکیب

 ؛9مصاحبة شمارة 
(Glaeser, 2001و یضیف ؛ 

 (0931 ی،رونق

 تحصیالت

های  میزان باالست، اجتماعی سرمایة که زمانی
 یعنی هستند، پایین مدرسه از تحصیل ترک
 ترباال تحصیل ادامه باعث باالتر اجتماعی سرمایة
 .شود می

 ؛03مصاحبة شمارة 
 (  09 ،کلمن)

عوامل 
ساختاری 

(Nahapiet & 

Ghoshal, 

1998) 

بهبود عملکرد و 
 اثربخشی

 موجب تواند سرمایة اجتماعی می به توجه
 و جامعه ادارههای  هزینه سطد جدی آمدن پایین
 در که شود سازمانی عملیاتیهای  هزینه نیز

 منجر سازمان عملکرد بودبه به امر این نهایت
 تسهیم تعهد، همکارى، اجتماعى شود؛ سرمایه می

 همچنین،. کند می ایجاد را اعتماد و اطالعات
 که بخشد می ارتقا سازمان در را حقیقى مشارکت

 .شود میمنجر  کارکنان اثربخشى و موفقیت به

 ؛ مصاحبة شمارة 
(Cohen et al., 2001یاحمد ؛ 
 یکر،ب ؛0933 ی،محمد و

0933) 
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 های کیفی کدگذاری باز و داده. 2جدول  ادامة

 مقوله بعد
کدگذاری 

 (مفهوم)ثانویه 
 مأخذ/منبع (گزاره)کدگذاری اولیه

کسب منابع و 
 حفظ منافع

 ستحرا و منابع آوردن دست به برای اصل در فرد
 دیگر افراد با است، کرده کسب که منابعی از

 کند؛ سرمایة اجتماعی ابزاری می برقرار ارتباط
 برابر در دفاع و منابع تحکیم برای است
 .منابع احتمالی دادن ازدست

 ؛ مصاحبة شمارة 
(Lin, 2001) 

کاهش کنترل و 
 نظارت سازمانی

 هاى هزینه تا است قادر مناسب اجتماعى سرمایة
 و اجتماع با مرتبط تعامالت و تبادالت
 و نظارت کنترل، قراردادها، نظیر هایى سازمان
 توجهى بلقا حد در را بوروکراتیک مقررات
 .دهد کاهش

 ؛ مصاحبة شمارة 
 (0933 ینی،حس)

بهبود مستمر و 
مزیت سازمانی 
 پایدار

 که کند می پیدا مفهوم هنگامی تنها مستمر بهبود
 و باشند داشته دراختیار را الزم اطالعات افراد
 و مهارتها از بتوانند تا گیرند قرار اعتماد مورد
کنند؛ سرمایة اجتماعی  استفاده هایشان توانایی
 سازمانی مهمهای  دارایی و ها قابلیت از یکی
  تسهیم و خلق در ها سازمان به تواند می که است
 مقایسه در ها آن برای و کند بسیار کمک دانش
 «پایدار سازمانی مزیت» های دیگر سازمان با

 .کند ایجاد

 ؛09مصاحبة شمارة 
(Nahapiet & Ghoshal, 1998؛ 
 (0933 ی،صرآبادن و یازین

 

های  ایجاد تیم
 منعط  کاری

منعط ، از مزایای  های تیم و کاری سازمان ایجاد
 .یة اجتماعی سازمانی استوجودی سرما

 ؛03مصاحبة شمارة 
(Cohen et al., 2001; Leana 

& Van Buren, 1999) 

 مشتری مداری

 در های توانمند سازمان که دستاوردهایی جمله از
 اجتماعی سرمایة تقویت و کارگیری به اثر
 مشتری رضایت تأمین آورند، دست به توانند می
 .آن است افزایش و

 ؛39احبة شمارة مص
 (0933 ی،نصرآباد و یازین)

تحلیل  اجرای از پس پژوهش، های پاسخ پرسش نیز و غایی هدف به نیل برای پژوهش، این در

  .استخراج شد کیفی مدل های  کیفی، محتوای داده

 شیامل  مختلی ،  طبقیات  در و شناسایی مفهوم 31 اجتماعی، ةسرمایهای  نظریه متون بررسی با

 :شدند بندی طبقه زیر شرح به بعد دو در نیز ها مقوله و بندی طبقه مقوله 03

 3) سیاختاری  ، عوامل(مفهوم 3) فردی عوامل (:مقوله 3 شامل) سازمانی درون عوامل بعد (ال 
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  ) آموزشیی  ، عوامیل (مفهوم 3) اعتماد و ایمنی ، عوامل(مفهوم 3) مدیریتی ، عوامل(مفهوم

 ؛(مفهوم  ) همبستگی و انسجام ، عوامل(مفهوم

 ، عوامیل (مفهیوم  3) دولتیی  و نهیادی  عوامیل  (:مقولیه  3 شیامل ) یسازمان برون عوامل بعد (ب

، (مفهوم  ) ایدئولوژیکی و فرهنگی ، عوامل(مفهوم  ) فناوری ، عوامل(مفهوم  ) اطالعاتی

 .(مفهوم  ) مشارکتی ، عوامل(مفهوم  ) خانوادگی و اجتماعی عوامل

 
 

 1 های دولتی ایران ی سرمایة اجتماعی در سازمانکنندة ارتقا مدل تبیین. شکل 
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 پژوهش( قضایای)های حکمی  گزاره

 : آیند شده در مراحل قبل قضایای زیر به دست می های استخراج  بر پایه مؤلفه

 فرهنگیی هیای   سمبل و رهبری نقش به باتوجه عمده طور به سازمانی فرهنگ مدیریت :1قضیة 

 مشیترک،  سیازمانی  و گروهیی  هوییت  احسیاس  نظییر  هنگی،فرهای  مؤلفه تقویت موجب تواند می

شیود؛   مشیابه  موارد و گروهی و فردی بین اعتمادهای مشارکت، مشترک، ای آینده به تعلق احساس

 کیه  رقبایشیان  بیه  نسیبت  تواننید  میی  هستند، اجتماعی سرمایة باالتر سطوح دارای که هایی سازمان

 .باشند تر موفق دارند، کمتری اجتماعی سرمایة

خود باعث تسهیل همکاری در گروه و جامعیه،   یخود بهوجود عوامل ایمنی و امنیت  :2قضیة 

 . شود ها می ها و افزایش درآمد خانواده جلوگیری از تبعیض و نابرابری و کاهش هزینه

عوامل فردی نظیر سن، جنسیت و تحصیالت بر میزان مشارکت اجتماعی افیراد تیأثیر    :3قضیة 

 . مثبت دارند

 را اجتمیاعی  هیای  گیروه  بیین  همکاری اعتماد، فضای کردن فراهم با اجتماعی سرمایة :4یة قض

 نظییر  مشیترکی  منیافع  شیود  می باعث ها آن بین اعتماد و ها گروه همکاری همین و کرده پذیر امکان

 .یابد کاهش نیز رسمی نهادهای نظارتهای  هزینه و شود می فراهم اجتماعی امنیت

 مؤسسیات . اسیت  فیرد  پیذیری  جامعه منابع ترین اصلی از یکی عنوان به شیآموز نظام: 5قضیة 

 و قواعید  شیکل  بیه  سیرمایة اجتمیاعی را   بلکیه  دهنید،  نمی انتقال صرفاً را انسانی سرمایة آموزشی

 .کنند می منتقل نیز تعاون قبیل از اجتماعی هنجارهای

و  اطمینیان  حسین  و لمتقابی  اعتمیاد  تواننید باعیث   میی  همبسیتگی  و انسیجام  عوامل: 6قضیة 

 سیاسیی، هیای   کیاهش مشیارکت   بیه  آن، در کیاهش  هر گونیه  و شوند فراهم جامعه در همبستگی

 اجتمیاعی،  جیرایم  و هیا  رشد آسییب  همچنین، و شود می شهروندان و اقتصادی اجتماعی فرهنگی،

 ییل تقل نتیجیه  هیا  ناهنجیاری  از و بسییاری  نسبی محرومیت احساس و ناامیدی یأس و اعتمادی، بی

 .سرمایة اجتماعی است



 623            بنیاد پژوهشی کیفی مبتنی بر نظریة داده: های دولتی ایران ترسیم الگوی ارتقای سرمایة اجتماعی در سازمان

  

 

 مقامیات  اعتمیادبودن  قابل میزان کارآمدی، و عملکرد نهادی نظیر ها دولت های ویژگی :7قضیة 

 . است سرمایة اجتماعی تأثیرگذار زوال یا تولید در ها مستقیم آن های سیاست از بیشتر... و دولتی

 و بیوده  آفیرین  نقیش  اجتماعی، تحوالت در عظیم ای سرمایه عنوان عوامل اطالعاتی، به: 3قضیة 

 . یابند می عمق در چه و سطد در چه را ای گسترده ابعاد روز روزبه

های اجتماعی مبتنی بر فناوری اطالعیات نییز از    عوامل فناوری مانند اینترنت و شبکه: 9قضیة 

 .شوند دیگر عوامل تأثیرگذارتأثیر بر سرمایة اجتماعی محسوب می

 قیوی  اجتماعی شبکة ایجاد موجب محکم باورهای و انند هنجارهاعوامل فرهنگی م :11قضیة 

هیای   کنتیرل  جایگزین هنجارها این و است خاصی قوانین و رسوم و آداب برگیرندة در که شود می

 .شوند می رسمی

های مدنی و اجتماعی موجب سالمت جامعه و افراد  عوامل اجتماعی مانند مشارکت :11قضیة 

 . شود ی سرمایة اجتماعی میو در نهایت، باعث ارتقا

 و دارنید  آرمیان  زنیدگی  بیرای  افیراد  کیه  رسیاند  میی  را مفهیوم  این عامل مشارکتی: 12قضیة 

انجامید،   است و در نهایت، به ارتقیای سیرمایة اجتمیاعی میی     افراد بهزیستی و سالمت دهندة نشان

ز بیه ارتقیای سیرمایة    ها نی ها و همکاری همچنین، روابط اجتماعی، خویشاوندی و تنوع در دوستی

 .کند اجتماعی کمک می

 گیری بحث و نتیجه

 ییا  نیاممکن  میدت  کوتیاه  در آن ارتقیای  و است بلندمدت و بر زمان سرمایة اجتماعی امری ارتقای

 پاییداری  ویژگی، این براساس سرمایة اجتماعی باید در مداخلههای  سیاست. است کم دشوار دست

 امیر  ایین . گیرد مد نظر قرار وسیعی زمانی بازة در ها آن اجرای ایطشر و لوازم که معنا این به .دارند

 نگریسته سودمند و مثبت هدفی ماهیتاً بلکه ابزار عنوان به سرمایة اجتماعی نه با که هنگامی ویژه به

 .است برخوردار زیادی اهمیت از شود، می

 شیامل  مختل ، طبقات در و شناسایی مفهوم 31 اجتماعی، مختل  سرمایةهای  نظریه بررسی با

 .شدند بندی طبقه زیر شرح به بعد دو در نیز ها مقوله و بندی طبقه مقوله 03
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 3) سیاختاری  ، عوامل(مفهوم 3) فردی عوامل (:مقوله 3 شامل) یسازمان درون عوامل بعد (ال 

  ) آموزشیی  ، عوامیل (مفهوم 3) اعتماد و ایمنی ، عوامل(مفهوم 3) مدیریتی ، عوامل(مفهوم

 ؛(مفهوم  ) همبستگی و انسجام ، عوامل(وممفه

 ، عوامیل (مفهیوم  3) دولتیی  و نهیادی  عوامیل  (:مقولیه  3 شیامل ) یسازمان برون عوامل بعد (ب

، (مفهوم  ) ایدئولوژیکی و فرهنگی ، عوامل(مفهوم  ) فناوری ، عوامل(مفهوم  ) اطالعاتی

 .(وممفه  ) مشارکتی ، عوامل(مفهوم  ) خانوادگی و اجتماعی عوامل

 وها  سرمایة اجتماعی، مفهومی جمعی است که اصل و اساس آن بر رفتار، طرز تلقی

 ییراتنسل و تغ یت،جنس یرنظ یدهد عوامل نشان می یقهای تحق یافته .فردی قرار دارد استعدادهای

سرمایة  یبر ارتقا یعوامل فرد عنوان بهت یالهل، تحصأت یتوضع یت،سن، زبان و قوم ی،نسل

گالسر  ،(3113)و فوکس  یاف ،(  09)کلمن  یقاتتحقنتیجة با  یجنتا ین، اندأثیرگذاراجتماعی ت

 .استهمراستا  ( 033) پاتنام ، و(0931)ی و رونق یضیف ،(3110)

نسیبت بیه رقبایشیان کیه دارای     توانند  ، میدارنداجتماعی  ةهایی که سطوح باالتر سرمای سازمان

 سیاختاری عوامیل  . (Nahapiet & Ghoshal, 1998) باشیند  تر موفقاجتماعی کمتری هستند،  ةسرمای

 بهبیود  ی،کسب منابع و حفظ منافع، کاهش کنترل و نظارت سازمان ی،بهبود عملکرد و اثربخش یرنظ

کیه نتیجیة پیژوهش     یمدار ینعط  و مشترم یهای کار یمت یجادا یدار،پا یسازمان یتمستمر و مز

و  یاحمد ،(0933)یکرب یقاتبا تحق یجنتا ینا گذارندسرمایة اجتماعی تأثیر یبر ارتقا حاضر است،

 و گوشیال  ییت ناهاپ ،(0933)ی و نصیرآباد  ییازی ، ن(3110) کیوهن و پروسیاک   ،(0933)ی محمد

 .استهمراستا  (0333) فوکویاماو ( 3110) ینل ،(0333) و ون بورن ینانل ،(0333)

توانید   های فرهنگی میی  توجه به نقش رهبری و سمبل طور عمده با فرهنگ سازمانی به مدیریت

های فرهنگی، نظیر احساس هویت گروهی و سازمانی مشترک، احساس تعلق  لفهؤموجب تقویت م

هیای   یافتیه . و میوارد مشیابه شیود    ،فردی و گروهیی  ای مشترک، مشارکت، اعتمادهای بین به آینده

 ،به اخالق یبندیو وحدت با جامعه، پا یگانگی ل،مشاغ گردش مانند یمیمفاه دهد نشان می یقتحق

اعتماد در سازمان  یجادا برایکارکنان و تالش  یشغل یترضا یشافزا ی،اجتماع یتاحساس مسئول
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نتیایج  مطیابق   یجنتیا  یین هسیتند، ا  گیذار سرمایة اجتمیاعی تأثیر  یبر ارتقا یریتیعنوان عوامل مد هب

 .است (3 09)ی الوان ،(0933) شناس و همکاران حق ،(0933)یکرب یقاتتحق

که  را نظم اجتماعی ،تواند به انسجام اجتماعی کمک کرده و در نتیجه های واحد می ارزش

ها بدون مشارکت و  زمینه ةفراهم کند، ضمن آنکه امنیت در هم، زیربنای امنیت اجتماعی است

 ةفقدان و یا کاهش سرمای بنابراین،. باشد پذیر نمی تل  جامعه امکانهمیاری مردم و اقشار مخ

 و یساروخان)شود  منجر میها و تعارضات متعدد اجتماعی  اجتماعی به بروز معضالت، بحران

 ی،اجتماع یتامن ی،اجتماع ةطبق مانند یمیدهد مفاه نشان می یقهای تحق یافته. (0931 ،نژاد هاشم

عنوان  هپاداش ب ةناعادالن یعدرآمد و توز یاعتماد و نابرابر ی،و نابرابر یضدرآمد خانواده، تبع

و  یدمور یقاتبا تحق یجنتا ین، اگذارندسرمایة اجتماعی تأثیر یاعتماد بر ارتقا و یمنیعوامل ا

و  ی، اف( 033) برم و ران ،(0333)یو ، بورد(3110) ، اوسالنر و دکر(0933) همکاران

 .مخوانی دارده(  093) ان و همکارانیرپ ،(0931) نژاد و هاشم یساروخان ،(3113)فوکس

 یمؤسسیات آموزشی  . فیرد اسیت   یریپیذ  منابع جامعه ینتر یز اصلا یکیعنوان  به یآموزش نظام

دهند، بلکه سرمایة اجتمیاعی را بیه شیکل قواعید و هنجارهیای       یرا صرفاً انتقال نم یانسان یةسرما

نکته نه فقط در مقاطع مختل  آمیوزش و پیرورش،    ینا. دکنن منتقل می یزتعاون ن یلاز قب یاجتماع

 . (0931 یرانتخابی،ام و ی امیریصالح) داق داردمص یزن یآموزش عال بارةدر کهبل

 یکارکنان، ارتقا یتوانمندساز ی،سازمان یادگیریهمچون  یمیمفاه دادنشان  یقهای تحق یافته

جتماعی سرمایة ا یبر ارتقا یعوامل آموزش عنوان بهمداوم بر آموزش   یدمهارت کارکنان، تاک

 ،( 311) گوموس ،(0933)ی و نصرآباد یازین ،(3110)سر گل یقاتبا تحق یجنتا ین، اگذارندتأثیر

 از. دارد همخوانی( 0933) شناس و همکاران حقو  ،(0933)ی زاده و بهرام یرکم ،(3110)یسبنت

ور متقابل ط ها و اعتماد در تحقق سرمایة اجتماعی به انسان یانم یتنام، انسجام و همبستگانظر پ

 مانند یمیدهد مفاه نشان می یقهای تحق یافته. (Putnam, 1995) کنند می یترا تقو یکدیگر

 یبر ارتقا یمشارکت لبعنوان عوام یو همکار یهماهنگ ی،انسجام و تعهد، همبستگ ی،وابستگ

 کوهن و پروساک ،(0333) و ون بورن نایل یقاتبا تحق یجنتا ین، اگذارندسرمایة اجتماعی تأثیر

 ینظر کلمن، عوامل نهاد به. استهمراستا (  033) تناماپ و ،( 093) پور و همکاران یکن ،(3110)
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سازمانی است  یا، نهاد به معنای قانون، رسم، عرف، عادت استاز عوامل ساخت سرمایة اجتماعی 

اجتماع  یک یازهایرفع ن برایدفداری را ثرند و نظام هؤو اجتماعی مردم م یاسیکه در زندگی س

نظام هدف  یجادو ا ینبه واسطه وضع قوان همثال بارز آن، دولت است ک. کند می یجادا یافته، سازمان

های قانونی در  شود؛ نهادهای رسمی مانند قوانین و نظام اجتماعی می یةسرما یلدار موجب تشک

دهد  نشان می یقهای تحق یافته. (0933 فر، ی شر) کنند طول زمان، هنجارهای رسمی ایجاد می

 ةاز توسع یتحما ی،تعارضات ساختار رفعدولت،  یکارآمد یشکاهش فساد، افزا مانند یمیمفاه

سرمایة  یبر ارتقا یو دولت یعنوان عوامل نهاد هب یآموزش های یاستو س ییجو مشارکت یدار،پا

 ،(3 09)یالوان ،(0933)یرانتخابی و ام یریام یصالح یقاتبا تحق یجنتا ین، اگذارنداجتماعی تأثیر

اطالعات  ةشکل مهم سرمایة اجتماعی ظرفیت بالقو یک. استهمراستا ( 3111)و همکاران سرگل

آوردن اطالعات پرهزینه  دست ناپذیر روابط اجتماعی است، اما به است که جزء ذاتی و جدایی

 یمیدهد مفاه نشان می یقهای تحق یافته. کند زمینه را برای کنش فراهم می ،است، اطالعات در واقع

 یبر ارتقا یطالعاتعنوان عوامل ا هب ی،ا شبکه ةدانش، رابط کاشترا ی،آگاه ی،اطالعات یانجرمانند 

کوهن و  ،(3 09)ی نصرآباد ،(3110)ینل یقاتبا تحق یجنتا ین، اگذارندسرمایة اجتماعی تأثیر

 .همخوانی دارد (0333) و گوشال یتناهاپ ،(0933) و همکاران یدمور ،(3110) پروساک

اجتماعی  ةایجاد و تشکیل سرمایتوانند در  های دیجیتال می فناوریفوکویاما معتقد است  فرانسیس

 یکی،الکترون یدخر مانند یمیدهد مفاه نشان می یقتحق های یافته. (0933, یانفوالد)مؤثر باشند 

 ین، اگذارندسرمایة اجتماعی تأثیر یبر ارتقا یعنوان عوامل فناور هب یزیون،روزنامه، تلو ینترنت،ا

 پاتنام ، و(0933)یان فوالد ،(0333)یل دتوکو ،( 033) پاتنام ،(3110)سر گل یقاتبا تحق یجنتا

 یبا هنجارها یا یلههای قب کند سازمان استدالل می ینچن( 0331) اوچی. استهمراستا (  033)

 ،دارند که در واقع یاررا در اخت ییمند بوده و تعهد باال های اندک نظارت بهره ینهاز هز یمشترک قو

 یمیدهد مفاه نشان می یقهای تحق یافته. (Adler & Kwon, 2000) همان سرمایة اجتماعی است

 یةبخشش و روح ینی،و تعهد د یندکمک به دیگران، ه و شهرت، هوج ها، هنجارها و ارزشند مان

 . گذارندسرمایة اجتماعی تأثیر یبر ارتقا یدئولوژیکیو ا یعنوان عوامل فرهنگ هب یطلبداو

 یونیدهای و پ یگرانکند و به رابطه با د می یدسرمایة اجتماعی تأک ةدهندیوندهای پ بر جنبه پاتنام
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هرچیه بیا   »فرض وجود دارد کیه   یندر بحث او ا. ورزد در جماعت خود اصرار می یم با زندگمرد

. (0939 زاده و همکیاران،  یدیحم) «و برعکس یمکن ها اعتماد می به آن یشترب یابیم، یوندمردم پ یگرد

طول میدت   اوندی،یشروابط خو ی،اجتماع یهمبستگ مانند یمیدهد مفاه نشان می یقهای تحق یافته

بیر   یو خیانوادگ  یعوامل اجتماع عنوان بهها  یها و دوست اقامت، دوستان و همکاران، تنوع معاشرت

 فوکویامیا  ،( 093)اران و همک یسعادت یقاتبا تحق یجنتا ین، اگذارندسرمایة اجتماعی تأثیر یارتقا

الیوانی و سیید    ، و(0931) و همکیاران  یمیمق ،(3111)سر و همکاران گل ،(0931) پاتنام ،(3 09)

 .استهمراستا  (0931) نقوی

کردن در جامعه از طریق مشیارکت ایین مفهیوم را     معتقدند شرکت( 3111)و واندرمن  فلورین

ی فقهی ) افیراد اسیت   یسیتی سالمت و بهز ةدهند آرمان دارند و نشان یرساند که افراد برای زندگ می

 ی،مشیارکت اجتمیاع   ماننید  یمیدهید مفیاه   نشیان میی   یقهای تحق یافته. (0933 ی،زنجان و فرهمند

 یبیر ارتقیا   یعنوان عوامیل مشیارکت   هو منافع مشترک ب یمشارکت مذهب ی،ای مشارکت مدنه شبکه

 .تأثیرتأثیرگذارندسرمایة اجتماعی 

 پیشنهادها براساس الگوی پژوهش

 .شود براساس نتایج، پیشنهادهای زیر مطرح می

 : های دولتی  سازمان

رابری جنسیتی در استخدام و تمهیدات الزم برای تسهیل شرایط ازدواج و زندگی کارکنان، ب .0

های فرهنگی و ایجاد شرایط تحصیل در مقاطع باالتر و رشد  گزینش، تنوع زبانی و قومیت

 .بیشتر فرهنگی کارکنان در سازمان را فراهم کنند

برای بهبود عوامل ساختاری همواره تالش خود را در جهت عملکرد بهتر و اثربخشی  .3

مراتب سازمانی، بهبود مستمر و  های سلسله رتسازمانی باالتر، کاهش کنترل و نظا

رجوع  های کاری منعط  و تکریم و احترام به ارباب های سازمانی پایدار، ایجاد تیم مزیت

 .سازمان بیشتر کنند

های تقدیر از آنان  های فرهنگی و برگزاری جشنواره کارگیری نمادها و اسطوره با به .9
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لق به آینده، مشارکت و اعتمادهای احساس هویت گروهی و سازمانی مشترک و تع

 . فردی و گروهی را تقویت کنند بین

های اجتماعی مختص سازمان خود، افزایش رضایت شغلی کارکنان،  با ایجاد مسئولیت . 

 .تالش برای ایجاد اعتماد سازمانی موجبات ارتقای سرمایة اجتماعی را فراهم کنند

یق رفع هرگونه تبعیض و نابرابری در متولیان ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی از طر . 

استخدام و گزینش، توزیع عادالنه درآمد و ثروت در جامعه، اعتماد و امنیت روانی بیشتری 

 . در جامعه فراهم کنند

متولیان آموزش در بخش دولتی از طریق ارتقای مهارت کارکنان و تأکید مداوم بر  .3

 . محور تالش کنند های مهارت آموزش

د را برای ارتقای همبستگی، هماهنگی و همکاری و ایجاد انسجام ملی و همة تالش خو . 

 . تعهد در بین کارکنان، به کار گیرند

تمهیدات الزم برای رفع موانع سرمایة اجتماعی از طریق کاهش فساد، افزایش کارآمدی  .3

ها و  جویی در تصمیم دولت، رفع تعارضات ساختاری، حمایت از توسعة پایدار، مشارکت

 . های عمومی را صورت دهند ستسیا

های اجتماعی مبتنی بر  های مدیریت دانش و شبکه های الزم سیستم بسترها و زیرساخت .3

 .ای فراهم کنند فناوری اطالعات را در جهت ارتقای آگاهی و اشتراک دانش و رابط شبکه

ی و های فناوری اطالعات مل شرایط مورد نیاز برای ارتقای سطد پوشش اینترنت و شبکه .01

 .المللی، بستر الزم برای خریدهای الکترونیکی را فراهم کنند بین

های ملی و  متولیان فرهنگ عمومی تالش بیشتری در راستای ایجاد هنجارها و ارزش .00

های ذهنی را  مذهبی، بخشش و روحیة داوطلبی، کمک به همنوعان و سایر مسئولیت

 . صورت دهند

اعی، فرهنگی و مذهبی به منظور ایجاد زیرساخت الزم برای مشارکت بیشتر اجتم .03

ها، روابط خویشاوندی و به تبع آن انسجام اجتماعی  همبستگی اجتماعی، تنوع معاشرت

 . ملی صورت گیرد
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 منابع و مآخذ

اجتماعى و اثربخشى کارکنان  ةسرمای(. 0933) سعدا ،آباد بلبالن محمدیعقوب، و ی ،احمدی .0

، شمارة 33، دورة یند مدیریت و توسعهافرنامة  فصل (.استان کردستان: وردىم ةمطالع)گمرک 

  .  03- 31 ، صفحات3

. ها و کاربردها اجتماعی، مفاهیم، نظریه ةسرمای(.  093) لیرضاع ،شیروانی ید مهدی، وس ،الوانی .3

 . نشرمانی: اصفهان

. توسعه یاصل محور ،یاجتماع یةسرما(. 0939) ی، علیرضاروانیشو  ید مهدی،س ،الوانی .9

 .  0، شمارة  0دورة  یر،تدب ةماهنام

 اجتماعی سرمایة نقش تحلیل(. 0933) اسماعیل و علمدار، حسینی، سید جواد، اعظمی، هادی، . 

 . مشهد ،شهری مدیریت و ریزی برنامه کنفرانس پنجمین .شهری حکمرانی در

 ربیعیحمدرضا مو الوانی  یید مهدسترجمه  .اجتماعیة مدیریت و سرمای (.0933) اینو ،بیکر . 

 .انتشارات سازمان مدیریت صنعتی: تهران، مندجین

سازی  مفهومی و مفهوم ةکارپای(.  093) اطمهف ،شیانیو  یرطاهر،م ،موسوی رویز،پ ،پیران .3

، 3، دورة علمی پژوهشی رفاه اجتماعی ةنام فصل(. کید بر شرایط ایرانأبا ت)سرمایة اجتماعی 

 . 3 -   ، صفحات39شمارة 

 یهاى غیردولتى در ایجاد و ارتقا هاى سازمان تأثیر استراتژی(. 0933) یرزاحسنم ،حسینی . 

 . 011-033 ، صفحات0، شمارة  دورة  ،مطالعات مدیریت انتظامى ةنام فصل .اجتماعى ةسرمای

های  مؤلفه تأثیر بررسی(. 0939) عرفان فر، و موحدی فریبا، شهیدزاده، زاده، علی، حمیدی .3

نامة  فصل (.قم شهرستان مخابرات کل اداره: مطالعه مورد) سازمانی نوآوری اجتماعی برسرمایة 
 . 319-339 ، صفحات3، شمارة 0 ، دورةاجتماعی سرمایة مدیریت

نقش سرمایة اجتماعی در (. 0933) سعودم ،شفیعیهو  حمدرضا،م ،دلوی صغر،ا ،شناس حق .3

  .31- 3 ، صفحات033 ، شمارةتدبیر ةماهنام. توسعه
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بررسی ارتباط مدیریت (. 0933) حسنم ،دمنه طاهریو  سین،ح ،منصوری اریوش،د ،دموری .01

(. از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد)دانش با سرمایة اجتماعی در دانشگاه اسالمی 

 .   - 3 ، صفحات0، شمارة 09 ، دورةمدیریت در دانشگاه اسالمینامة  فصل

ضا ر ،اسماعیلی السادات، و روغف ،عریضی حید،و ،سمیقا مد،ص ی،کالنتر سول،ر ،ربانی .00

: موردی ةمطالع)اجتماعی در فرایند توسعه  ةرفاه اجتماعی با سرمای ةبررسی رابط(.  093)

، شمارة 33 ، دورة(علوم انسانی)پژوهشی دانشگاه اصفهان  ةمجل(. های استان اصفهان شهرستان

 . 39-3  ، صفحات0

های  مؤلفه)اجتماعی  ةبین سرمای ةبررسی رابط(. 0931) اطمهف ،ادنژ هاشمو  اقر،ب ،ساروخانی .03

شناسی مطالعات  جامعه ةنام فصل. و احساس امنیت اجتماعی در بین جوانان شهر ساری( آن
 .  30- 3 ، صفحات3، شمارة 3 ، دورةجوانان

 ةیثیر آن بر ساخت سرماأرفتار شهروندی کارکنان و مشتریان و ت(. 0933) میرا ،فر شری  .09

 .   -30 ، صفحات 30 ، شمارةتدبیر ةماهنام .اجتماعی

راهکارهای ارتقای سرمایة اجتماعی (. 0931) هرودش ،امیرانتخابیو  ضا،رید س ی، امیر صالحی . 0

،  33، دورة راهبرد ة پژوهشینام فصل. ساله نظام انداز بیست در کشور با توجه به سند چشم

 .  30- 3 ، صفحات33 شمارة

های سرمایة  ارتباط بین امنیت اجتماعی با مؤلفه(. 0933) عیدس ،زنجانیو  اصر،ن ،فرهمند فقهی . 0

تخصصی دانش  ةنام فصل(. های شهر تبریز خانواده: مورد مطالعه)اجتماعی و رفاه اجتماعی 
 .  03-0 0، صفحات 3، شمارة 3دورة  ،انتظامی آذربایجان شرقی

اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد بررسی میزان سرمایة (. 0933) حمدا ، فوالدیان .03

 . 03-003 ، صفحات30، شمارة 3دورة  ،تخصصی فقه و تاریخ تمدن ةنام فصل .اسالمی مشهد

های فکری و اجتماعی  ارزیابی سرمایه(. 0931) حمدحسنم ،رونقیو امران،ک ،فیضی . 0

لمی پژوهشی ع ةنام فصل. شده توسط شورای عالی انفورماتیک ایران بندی های رتبه شرکت
 .033-313 ، صفحات0، شمارة  3 ، دورةآوری اطالعات ایران پژوهشگاه علوم و فن

 . نشرنی: تهران ترجمة منوچهر صبوری،. اجتماعیةبنیادهای نظری(.   09) یمزج ،کلمنآ .03
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 و کار ماهنامة. شهری مدیریت سرمایة اجتماعی و رابطة(. 0931) جواد و ملکان، احمد، ملکان، .03
 . 33-9  ، صفحات093رة شما ،جامعه

بندی  ارزیابی و اولویت(. 0931) عصومهم ،کاظمی رزانه،ف ،امامی یدمحمد،س ،مقیمی .31

نامة  فصل .عملکرد سازمانی در نظام دانشگاهی های سرمایة اجتماعی و تأثیر آن بر شاخصه
 . 33-31 ، صفحات3، شمارة 3دورة  ،مدیریت فرهنگ سازمانی

اجتماعی، ضرورت ابقا و  ةتقویت سرمای(. 0933) جیدم ،رامیبهو  اصغر، لیع ،زاده میرک .30

 . 013-000 ، صفحات 0و  03 های ، شماره ، دورة عصر مدیریتنامة  فصل .ها سازمان ةتوسع

 ةتوانمندسازی براساس راهبرد سرمای(. 0933) حمدم ،نصرآبادی کارکنان حسن، وم، نیازی .33

 . 30-33 ، صفحات319 ، شمارةتدبیر ةماهنام .اجتماعی

قش میانجی رضایت شغلی ن(.  093) عیدس ،صیادیاحله، و ر ،فرد چمنی مین،ا ،پور نیک .39

بانک تجارت : مورد مطالعه)وری نیروی انسانی  های فکری و بهره سرمایه بین ةکارکنان در رابط

-   ، صفحات 9، شمارة 3 ، دورةوری مدیریت بهرهنامة  فصل(. شمال غرب شهر تهران ةمنطق
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