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Abstract 
This study was carried out to design an inter-organizational social capital model in the Iranian 

executive organizations using qualitative method and grounded theory based on Glaser’s 

approach. The main research instrument of this pure, descriptive-exploratory study was semi-

structured interviews with the informed and expert individuals who were active in the 

intended domain of the study. Sampling was done using snowball sampling to select 

participants from among the executive organizations’ managers and university professors who 

had the intended characteristics. After conducting 17 interviews and collecting data, the 

obtained data was coded. In the tripartite coding stages – i.e., open, axial, and selective coding 

– some concepts, categories, and themes were derived from the data, and this process 

continued up until theoretical saturation was achieved. At the end, the inter-organizational 

social capital model was designed in five main levels that included factors such as inter-

organizational trust, congruence and sympathy, inter-organizational cooperation, and 

sovereign belonging as the characteristics of inter-organizational social capital, the enhancing 

factors including themes such as organizational factors, educational factors, ideological 

factors, and cultural factors, the antecedent factors including individual characteristics, 

organizational characteristics, common goals, and extensive inter-organizational 

communications, the consequences level including consequences at the organizational and 

national levels, and the formation barriers level including intra-organizational and extra-

organizational barriers. The provided model can be used to create and enhance social capital 

among executive organizations and benefit from the consequences.  
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با  اجراییهای  سازمانی در دستگاه بین سرمایة اجتماعیفهم 

 بنیاد رویکرد داده
 3، احسان ساده3سابق العابدین امینی زین ،*2محمود هاشمی سید ،1سید مهدی قریشی

 واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسالمی، ساوه، ایران علوم انسانی،دانشکدة  مدیریت دولتی، دانشجوی دکتری .1

 مدیریت و علوم اجتماعی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایراندانشکدة روه مدیریت، گاستادیار . 2
 واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسالمی، ساوه، ایران علوم انسانی،دانشکدة گروه مدیریت،  دانشیار .3

 (00/00/3000ـ تاریخ پذیرش:  13/02/3000 تاریخ دریافت:) 

 چکیده
 بنیاد و استراتژی دادههای اجرایی با استفاده از روش کیفی  در دستگاه یسازمان بینسرمایة اجتماعی هدف طراحی الگوی این پژوهش با 
ابزار اصلی پژوهش  ،اکتشافی استـ  یک پژوهش بنیادی از نوع توصیفی که ،این تحقیقدر . انجام شد ت گلیزرفبر اساس رهیا

برفی از میان مدیران  صورت گلولهه گیری ب نمونهو ش بود موضوع پژوهحیطة آگاه و متخصص در ساختاریافته با افراد  نیمه یها مصاحبه
آوری  و جمع مصاحبه 71انجام شد. پس از  ،های مورد نظر را داشتند که ویژگی ،علمی دانشگاه هیئتهای اجرایی و اعضای  دستگاه

برخی محوری و انتخابی و  باز کدگذاریگانة  سهو در مراحل  ندشدوتحلیل  های مختلف تجزیه آمده در بخش دست هاطالعات، کدهای ب
سرمایة اجتماعی الگوی  ،در نهایت. شدندشناسایی ها تا رسیدن به اشباع  یافته از درون داده های رویش و فرامقوله ها مقولهو  مفاهیم

تعلق حاکمیتی به عنوان  ،سازمانی رکت بینفاق و همدلی، مشاوسازمانی،  با مقوالت اعتماد بیناصلی طبقة  5 درسازمانی  بین
عوامل  ،عوامل سازمانی، عوامل آموزشی، عوامل ایدئولوژیکهای  سازمانی؛ عوامل تقویتی با فرامقوله بینسرمایة اجتماعی های  مشخصه

پیامدها طبقة ازمانی؛ س ارتباطات فراگیر بین ،های سازمانی، اهداف مشترک گیژهای فردی، وی ویژگی شامل پیشایندهاطبقة فرهنگی؛ 
استفاده ا ب. به دست آمدسازمانی  سازمانی و موانع برون گیری شامل موانع درون موانع شکل ةطبق ؛پیامدها در سطح سازمانی و ملی شامل

 پیامدهای آن بهره گرفت.از و  ایجاد و تقویت کرداجرایی های  دستگاهدر  را سرمایة اجتماعی توان شده می از الگوی ارائه

 گانکلیدواژ
 .سازمانی بینسرمایة اجتماعی ، سرمایة اجتماعیبنیاد،  ارتباطات سازمانی، اعتماد، داده
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 مقدمه

غیرملموس است. توانایی های  در جهان تجاری امروز بیشترین ارزش سازمانی مبتنی بر دارایی

ال ؤسیی این در چنین فضاو  استحیاتی و ها مهم  شناخت و برآورد منبع این ارزش برای سازمان

اساسی قابل طرح است که راز بقا و موفقیت و سرآمدی و تعالی سازمان در بازار رقابتی امروز 

حفظ و تداوم  و را در ایجادال ؤساین چیست؟ با نگاهی به نظریات اندیشمندان، شاید بتوان پاسخ 

ن نوزدهم موضوعی است که اولین بار در اواسط قر سرمایة اجتماعی فت.یا سرمایة اجتماعی

 ،علوم انسانیحوزة اخیر در های  طی دهه اجتماعی مطرح شد وـ  سیاسیحوزة میالدی بیشتر در 

 .(Lin & Huang 2005: 189) گرفت نیز مورد توجه قرار ،خصوص مدیریت و سازمان به

و مؤسساتی داللت  ،ها ها، روابط، انجمن ها، تیم شبکهمجموعة بر  سرمایة اجتماعی ،کلی طوره ب

گرفته و دلگرمی اجتماعی انسان را موجب  های مشترک شکل هنجارها و ارزش ةواسط رد که بهدا

 .(02: 5931متین  زارعی) کند تعاون و همکاری بین افراد را تسهیل میو  و کنش متقابل است شده

 رو منابع را در بها  شبکه مفهوم روابط و یاجتماع ةیسرما (0202) شو همکاران 5ونیکار دگاهیاز د

 هستند.ی اجتماع ةیسرما لیروابط واحد چارچوب تحلهای  و شبکه ردیگ می

مشارکتی  های افراد برای کنش عمل متقابل و آمادگی و نظیر اعتماد یعناصر سرمایة اجتماعی

ة یت سرمایهمااست.  سرمایة اجتماعی ةسازندترین عنصر  اعتماد مهم. شود شامل میو همیارانه را 

که به  ییها سازمان ها و افراد و گروه یکنش فعال برا ین نوعیکه با تأم ن استیا در یاجتماع

جاد یدر ا ییربنایز یمفهوم یة اجتماعید و سودمند است. سرمایاز آن برخوردارند مف یاندازة کاف

 .(022: 5022ی روحی و دیجمش مؤذن) دیآ می به شمار یسازمان یها ییایو پوقیت الخو  ینوآور

سرمایة اعتماد و اهمیت آن برای  به موضوعهای مختلف  اختی به صورتشن مطالعات جامعه

شده در خصوص اعتماد مربوط به  های انجام اکثر پژوهش. اند و فواید مترتب بر آن پرداخته اجتماعی

اعتماد  ،شخصی( بین) یافته(، اعتماد میان فرد و نزدیکان تعمیم) اعتماد میان افراد است؛ کلیدستة سه 

از اعتماد نیز وجود دارد که کمتر مطالعه شده  نوع دیگری . امابنیادین() اجتماعیهای  امفرد به نظ

اعتماد » را این شکل از اعتماد .اهمیت دارد یادشدهو به اندازه و شاید بیشتر از اشکال است 
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مورد توجه  سرمایة اجتماعیتواند در خصوص  دیگری که می مهمموضوع  .خوانیم می «سازمانی بین

سازمانی  این موضوع در ارتباطات بین است.ار گیرد که مبنایی برای ایجاد اعتماد است ارتباطات قر

های  بندی گونه که در دسته آن سرمایة اجتماعیموضوع  ،کند. از این رو اهمیت دوچندان پیدا می

( بروز و پیوندی )سرمایة اجتماعی تواند در سطح گروه و سازمان میاست آن قابل مشاهده  ةشد ارائه

 شود. می نشان داده« سازمانی بین سرمایة اجتماعی»این مفهوم در قالب کند. بنابراین، ظهور 

های  آن بر حوزهتأثیر اقتصادی و همچنین توسعة در  سرمایة اجتماعیبا توجه به نقش و اهمیت 

یا گروهی  فردیهای  فراتر از حوزه سرمایة اجتماعیاجتماعی و فرهنگی الزم است و  مختلف سیاسی

 یادیزی دگیچیپ یدارا یدولتهای  در سازمان یاجتماع ةیسرما دةیپد د.شوسازمان بررسی حوزة و در 

 گر،ید از طرف .(002: 5022 و همکاران روش محجوب) آن دارد یدر ارتقا یاست و دولت نقش مؤثر

 یها ت سازمانموضوع هماهنگی و مشارک شدهتوجه بدان ها  یکی از موضوعاتی که همواره در دولت

باعث افزایش کارکرد و فعالیت  گرچهموضوعی که  ؛سازمانی است بینمؤثر دولتی و برقراری ارتباطات 

دچار  ایران یدر حال حاضر نظام اداررود.  می بسیاری از مشکالت نیز به شمارمنشأ ست، ها دولت

 تبع آن به ق اهداف وکه به عدم تحق است به اهداف خود یابیو مشکل در دست یاز ناکارآمد یحدّ

 یبرا ییالگو یطراح پژوهش حاضر به دنبالپژوهشگران در است.  انجامیدهرجوع  ارباب یتینارضا

 .بودنداجرایی های  دستگاه انیمتعامل م سرمایة اجتماعی یریگ ارتباط متقابل و شکل یبرقرار

سازمانی در  نبی سرمایة اجتماعیموضوع بودند که دنبال آن ه ب انمحقق ،تحقیق حاضر در

الگویی مناسب ارائة و با شناسایی مفاهیم اصلی این موضوع و  کنندرا بررسی  دولتیهای  سازمان

شاید در گام دوم  دهند؛اجرایی را افزایش های  د همکاری و هماهنگی بین دستگاهناز آن بتوان

عملکرد  یو ارتقاانقالب اسالمی تغییرات بنیادینی در نظام اداری جمهوری اسالمی ایران ایجاد 

 .شوددولتی را موجب های  سازمان

 مبانی نظری تحقیق
 سرمایة اجتماعی

اجتماعی  ـ سیاسیحوزة در اواسط قرن نوزدهم میالدی و بیشتر در  سرمایة اجتماعیموضوع 

مورد توجه  ،خصوص مدیریت و سازمان به ،علوم انسانیحوزة اخیر در های  و طی دههشد مطرح 
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سرمایة »کند:  یف میگونه تعر نیرا اسرمایة اجتماعی ( 00: 5933)کلمن مز یجقرار گرفت. 

 ةهممشترک دارند:  یژگیاست که دو و یگوناگون یزهایبلکه انواع چ ؛ستیواحد ن ءیشاجتماعی 

در درون  را که ین افرادیمع یها و کنش هستند یك ساخت اجتماعی از یا ها شامل جنبه آن

ه مولد است و یگر سرماید یاه مانند شکلسرمایة اجتماعی کنند.  یل میساختار هستند تسه

در  .«سازد یر میپذ نخواهد بود امکان یافتنی را که در نبودن آن دست ینیمع یها به هدف یابیدست

اجتماعی است که های  مجموعه هنجارهای موجود در سیستم سرمایة اجتماعیتعریف دیگری 

تبادالت و های  و پایین آمدن سطح هزینهموجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه 

مدنی و نهادهای اجتماعی نیز دارای جامعة . بر اساس این تعریف مفاهیمی نظیر شود می ارتباطات

 .(93: 5920بیکر ) شوند میسرمایة اجتماعی ارتباط مفهومی نزدیك با 

 سازمانی بین اجتماعی سرمایة

 یها کهبدر ش یفردسرمایة اجتماعی  است. یسازمان انیا می یفرد انیبه صورت مسرمایة اجتماعی 

ان یم یاطبارت یها کهباز ش یناش یسازمانسرمایة اجتماعی  وشود  می جادیان افراد ایم یاطبارت

 سرمایة اجتماعی طرح کرد،م (5930) چنان که پاتنام. (15: 5933الیی رکیم یموسو) ستها سازمان

که  با هم همکاری دارند. از آنجاها  گیرد که این گروه می مختلف شکلهای  پیوندی بین گروه

پیوندی  سرمایة اجتماعیموضوع  هستند، نوعی گروه اجتماعی در نوع رسمی خوده نیز بها  سازمان

سازمانی تعبیر  بین یة اجتماعیسرماعنوان ه توان از آن ب نیز قابل تعمیم است و میها  بین سازمان

 رابینز که یبا توجه به همپوشانی تعریف سازمان با گروه، از جمله تعریف ،د. به بیان دیگرکر

که سازمان یك واحد اجتماعی متشکل از دو نفر یا بیشتر است » و گفته است ارائه کرده (5933)

توان گفت  می، .«دنکن ک فعالیت میبه صورت نسبتاً پیوسته برای دستیابی به یك یا چند هدف مشتر

 ،. از این رواست پیوندی() گروهی برون سرمایة اجتماعیسازمانی همان  بین سرمایة اجتماعی

تواند  می ،است آن قابل مشاهده ةشد ارائههای  بندی گونه که در دسته آن ،سرمایة اجتماعیموضوع 

این مفهوم در  کند. بنابراین،ظهور پیوندی( بروز و  )سرمایة اجتماعی در سطح گروه و سازمان

 شود. می نشان داده« سازمانی بین سرمایة اجتماعی»قالب 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_D._Putnam
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_D._Putnam
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_D._Putnam
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 این بر شود. پاتنام می افراد بین اطالعات و منابع تقویت سبب گروهی برون سرمایة اجتماعی

 گسترش را میان افراد پیوند و ارتباطهای  حلقه گروهی برون اجتماعی سرمایة که است باور

تعامل  و نشر اطالعات امکان کند، می ایجاد جامعه میان اعضای گسترده و عامهای  هویت د،ده می

 به جامعه گوناگونهای  بخش از متفاوت افراد پیوند و اتصال باعث کند، می فراهم راها  میان هویت

استعالجی ) است محور اجتماع مشارکتی مدیریت جهت مؤثر عاملی نتیجه درو  د،شو می دیگر یك

 .(115: 5933همکاران  و

 ادفرا دشو می موجب هیوگر ونبر جتماعیا یةسرما که بر این باورند نشناسا جامعه از یربسیا

 کنند پرهیز افسرا و ،یروتك ،ییافرقهگر ،یدعتماابی ،مجانی یارسو ،طلبانه فرصت یهارفتار از

 ارا،مد ،یرهمکا هب جتماعیا یها ارزش عایتر و وهگر در نامی   خوش اومتد یابر ضعو در و

 م،عا دعتماا بر مبتنی متقابل رابطة یاربرقر ،ییاگر نقانو ،عمومی الموا از قبتامر ،جویی صرفه

 و هاوهگر به جامعه ،همچنین. ندآور یرو تالدمبا ینةهز آوردن پایین و ،فشفا تطالعاا ضةعر

 وهگر هر و باشد دتماعا معد بر مبتنی و خصمانه ها آن بطرواکه  دشو نمی تقسیم مختلف یها شبکه

 (.590: 5930زرافشانی و همکاران ) کند عمل ویشـخ منافع سساا بر

ای  شده در شبکه از منابع اجتماعی تعبیهای  مجموعه»سازمانی  بین سرمایة اجتماعیدر تعریفی 

« از تعامل میان بازیگران و فرایندهای مختلف موجود در آن گرفته ، شکلسازمانی از روابط بین

حاصل سازمانی را  بین سرمایة اجتماعیتوان  می ه تعبیری(. بMin & Chen 2008) شده استی معرف

 مشترک دانست.ها برای تحقق اهداف  همدلی و مشارکت سازمان وفاق وو  اعتماد

 سازمانی ارتباطات بین

اسات احس و مفاهیم و معانی و عاتاطال تبادل و انتقال یمعنا به سازمانی ارتباطات ،کلی طور به

: 5932 الوانی) است گرید یها سازمان با ای گرید كی با واسطه بدون ای واسطه با سازمان افراد بین

ای  به گونه است؛ دیگر پیوند خورده شدت با یك بهها  های سازمان امروزه کارکردها و فعالیت .(501

و  تکا به ظرفیتاا هایی که ب دیگر غیرممکن است. شاید در گذشته سازمان از یكها  که تفکیك آن

اما  ؛بود قابل تصورحیات بودند ادامة انسانی و اطالعاتی خویش قادر به و  منابع مالیو  توانمندی

ارتباطات و رنگ  آن واقعیت کم ها در افق زمان و به موازات سیر تحول و تطور سازمان با حرکت
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در پی داشته  فراوانیهای  مزیتها  موقع بین سازمان روابط صحیح و به شود. می سازمانی تقویت بین

حفظ و  مدیریتی و مالی جدید، تسهیل در کسبو انسانی  و کسب منابع اطالعاتی :از جمله است؛

خدمات و تولید هزینة ارائة رقابتی پایدار، کسب سهم بیشتر از بازار، کاهش های  و ارتقای مزیت

طور خالصه امکان تأمین بیشتر ه و ب ،مبادلههای  کاالها، افزایش نوآوری و خالقیت، کاهش هزینه

 .(02: 5920کاران مآذر و ه) نفعان داخلی و خارجی سازمان منافع ذی

عنوان ا ها ب که از آنشود  می مختلف ظاهرهای  صورته سازمانی ب ارتباطات بین ،در عمل

 سو همرا  سازمانی ها ارتباطات بین شود. چنانچه سازمان می سازمانی نام برده اشکال ارتباطات بین

و ـ  اعم از نیروی انسانی و غیرانسانی ـ گذاری میزان سرمایه ،اصلی خود شکل دهندهای  فعالیتبا 

وع ن. در این برسندتوانند به هویتی جدید با مالکیت مشترک  می وشد ها زیاد خواهد  مشارکت آن

 گذاری مشترک رمایهسازمانی شدت پیوند میان اعضا زیاد است و معموالً در قالب س ارتباطات بین

 (Meier 1995: 139) شود می شبکه و کنسرسیوم ظاهر و

 سازمانی اعتماد بین

های افراد برای کنش مشارکتی  عمل متقابل و آمادگی و عناصر مهمی نظیر اعتماد سرمایة اجتماعی

ة سرمای ةسازندترین عنصر  اعتماد مهمتوان گفت  می . در این میانگیرد و همیارانه را دربرمی

اعتماد و اهمیت آن  به موضوعهای مختلف  شناختی به صورت است. مطالعات جامعه اجتماعی

شده در خصوص  انجامهای  اکثر پژوهش .اند و فواید مترتب بر آن پرداخته سرمایة اجتماعیبرای 

 دیکانیافته(، اعتماد میان فرد و نز تعمیم) اعتماد میان افراد گیرند: جای می کلیدستة سه  دراعتماد 

از اعتماد نیز وجود دارد  نوع دیگریاما،  .بنیادین() اجتماعیهای  اعتماد فرد به نظام ،شخصی( بین)

 را این شکل از اعتماد .اهمیت دارد یادشدهکه کمتر مطالعه شده و به اندازه و شاید بیشتر از اشکال 

 .خوانیم می «سازمانی اعتماد بین»

 کرده تعریف دیگر سازمان به سازمان اعضای ذهنی باور را سازمانی بین اعتماد (0222) 5پاولو

 این از .ندا صادق کامالً کنترل و نظارت به نیاز بدون معامالت درها  آن بر این باورند که یعنی است؛

                                                                                                                                                    
1. Pavlou 
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 تسهیل و استراتژیك اتحادهای حفظ باعث و است متکی ذهنی باور به سازمانی اعتماد رو

 (Sockalingam & Panteli 2005: 603) شود می تعامالت و سازمانی بین ارتباطات

 مراحل در را متفاوتیهای  ویژگی سازمانی اعتماد بین کردند بیان (5331)لویسکی  و 5بانکر

: ندردک معرفی را اعتماد تقویت و توسعه از متوالی مرحلة سهها  آن. دهد می نشان ارتباط مختلف

 بر مبتنی اعتماد. هویت تعیین بر مبتنی اعتماد ،شدان بر مبتنی اعتماد ،محاسبه بر مبتنی اعتماد

 تبادالت اثر در و ارتباط گیری شکل اولیة مراحل در که است اعتماد نوع ترین شکننده محاسبه

 اثر در دانش بر مبتنی اعتماد .یابد می توسعه تدریج به و شود می ایجاد شرکا بین مالی  ـ اقتصادی

 مقابل طرف برای شریك رفتار که ای گونه به شود؛ می ایجاد هدوجانب فهم ایجاد و روابط استمرار

 گذاری اشتراک به و شوند می مشترکهای  ارزش دارای طرفین هنگام این در. شود می بینی پیش قابل

 زمان نیازمند استای  پدیده اعتماد گفت توان می رو از این. پردازند می شخصی و ضمنیهای  دانش

 .(Lewicki & Bunker 1995: 591) اجتماعی بلوغ و

 پژوهش ةپیشین

است که شده متعددی انجام های  و موضوعات مرتبط با آن پژوهش سرمایة اجتماعیدر خصوص 

 گیری ها، اندازه بیشتر به شاخصو پژوهشگران کننده است  متصل سرمایة اجتماعیمربوط به  غلبا

سازمانی و موضوعاتی همچون  ة اجتماعیسرمایبرخی نیز  .اند و ... پرداخته ،، نتایجمؤثراثر، عوامل 

و ... بررسی  ،وری، تعلق سازمانی، تعهد سازمانی، فرهنگ سازمانی، کیفیت زندگی کاری بهره

خصوص در  ، بهسازمانی بین سرمایة اجتماعیدهد در رابطه با  می موضوع نشانپیشینة  .اند هکرد

که  ،شده انجامهای  ست. برخی پژوهشمهمی صورت نگرفته امطالعة کنون  تا ،اجراییهای  دستگاه

 .آمده است 5در جدول  ،داردنوشتار قرابت بیشتری با موضوع این 

                                                                                                                                                    
1. Lewicki 
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 پیشینة پژوهش .1جدول 

  نویسندگان
 سال پژوهش()

 ها ترین یافته مهم عنوان یا سؤاالت اصلی

 یریبشو  نوابخش
 (5022) یویگ

نقش  یشناخت جامعه نییتب
سرمایة بر  یمدن ینهادها

 شهروندان یاجتماع

ـ به دل ،امروزه ـتردگ  لی کسـب   نیو همچنـ  یمسـائل شـهر   یدگیـ چیو پ یگس
جلـب   ،یشـهر  یهـا  ها و برنامه تحقق پروژه طیشرا ةنیزم تجارب گوناگون در

از  یبه اهداف مطلـوب جوامـع محلـ    یابیدست یدر راستا یمردم یها مشارکت
ـن  جامعـه  نییبا عنوان تب قیتحق نیشهر است. ا تیریملزومات مد نقـش   یاختش

بـه روش  ، 5931سـال   ،در شـهر تهـران   سـرمایة اجتمـاعی  بـر   یمدن یدهانها
تجربه نشان داده که تحقق امـر   ییو با ابزار پرسشنامه انجام شد. از سو شیمایپ

 ؛مشـارکت اسـت   یداریشدن و پا نهیآن مستلزم نهاد یواقع یمشارکت در معنا
ـ ب  بـه ه متقارن است. جامع یها و نهادها تشکل فیط یریگ که با شکل یامر  انی

 ،ینهادسـاز  ،یده سازمان ازمندین یمردم یها مشارکت قیگسترش و تعم گر،ید 
 مناسـب است.   یسـاختار طیشـرا جادیو ا

 نسب صادقی
(5932) 

 و ساخت چهارچوب
سرمایة اجتماعی کاربست 

 هموند

ـتفاده از         سـرمایة  در این تحقیـق بـه طراحـی چـارچوبی بـرای مـدیریت و اس
تعـاملی   سـرمایة اجتمـاعی  گیـری   پیوسته و شکل هم هبرای ارتباطات ب عیاجتما

های دولتی پرداخته شده اسـت   علمی و مدیران میانی سازمان بین اعضای هیئت
هـا و مـدیران    علمی دانشگاه اعضای هیئتمیان  سرمایة اجتماعیاستفاده از  و با

تم اداری عملکــرد سیســ یارتقــا الگــویی بــرای هــای دولتــی  میــانی دســتگاه
 جمهوری اسالمی را طراحی نموده است.

 (5931) حسنوی

سرمایة بررسی نقش و جایگاه 
های  در مشارکت اجتماعی

میان صنایع هوایی دفاعی 
کشور با همکاران راهبردی 

 ها آن

تـأثیر  مشـارکت و ابعـاد آن    سرمایة اجتماعیدهد  می این تحقیق نشانهای  یافته
ـین هـا   لکرد مشارکتبر عمای  مثبت و قابل مالحظه نتـایج آزمـون    ،دارد. همچن

مـورد بررسـی از منظـر برخـی ابعـاد و      هـای   دهد مشـارکت  می میانگین نشان
مشارکت در وضـعیت مطلـوبی قـرار ندارنـد و      های سرمایة اجتماعی شاخص

ری تدرگیر در مشارکت توجه و اهتمام بیشـ های  ضروری است مدیران شرکت
ـناختی مشـارکت   تماعی و روانمشترک مسائل اجتوسعة نسبت به  ـته  هـا   ش داش

 باشند.

 استعالجی
(5933) 

 سرمایة اجتماعیتقویت 
 راستای در گروهی برون
 محور اجتماع مدیریت استقرار

ـتای تقویـت      در این تحقیق اثربخشی رویکرد مدیریت اجتمـاع محـور در راس
 و اعتمادسـازی  . نتـایج تحقیـق حـاکی از    شده استبررسی   سرمایه اجتماعی

 در و ی مـورد پـژوهش  ها سرگروه بین در همکاری و مشارکت روحیة تقویت
 اثربخشـی  امـر  ایـن  که است شده گروهی برون سرمایة اجتماعی تقویت نتیجه

ـتای  در سـرزمین  مدیریت محور اجتماع رویکرد مطلوب سـرمایة  افـزایش   راس
 تأکیـد  مـورد  را خشـك  منـاطق  مشارکتی مدیریت برای گروهی برون اجتماعی

 .دهد می ارقر
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 . پیشینة پژوهش1جدول ادامة 

 نویسندگان 
 )سال پژوهش(

 ها ترین یافته مهم عنوان یا سؤاالت اصلی

 (5922) سده ادیبی
 سرمایة اجتماعیسنجش 

 گروهی میان

ــاعی  که هدد می ننشا نتایج ــرمایة اجتمـ  بعد سه در بایست می هیوگر نمیا سـ
 سیرها بر وهگر ونبر و ،وتمتفا ندگیز سبك وت،متفا عالیقشــــامل  مختلف

 و سو یك از هیوگر نمیا ســــرمایة اجتمــــاعی نمیا همبستگی یباضر. دشو
 یوــــس از ســـرمایة اجتمـــاعی هنیذ دبعاا انعنو به جتماعیا تساهل و دعتماا
 .هستند دارمعنا یرماآ ظلحا هـب و دهوـب تـمثب رـیگد

Ortiz et al. 
(2021) 

 یسازمان نبی سرمایة اجتماعی
در محصول: نقش  یو نوآور
 ةشد جذب تیظرفای  واسطه

 یواقع

ـترک و    یمحکم مبتن یوندهایپ ةتوسعاست که  نیاز ا یحاک نتایج بـر درک مش
ـ قابل ةتوسعشرکت شرکت را به سمت  یاعضا نیاعتماد ب ـ پوهـای   تی  یبـرا  ای

امـر باعـث    نیـ دهـد کـه ا   می آمده از خارج سوق دست از دانش به یبردار بهره
ــر یمبتنــ یآورنــو ــه شــود.  مــی دیــمحصــول جد ةتوســع ب نویشــندگان مقال

 .اند دادهمورد بحث قرار را  ندهیآ قاتیو تحق ،امدهای، پقیتحقهای  تیمحدود

Macke (2010) 

 سرمایة اجتماعیتأثیر 
پذیری  سازمانی در رقابت بین

 همکاریهای  شبکه

یری پـذ  و رقابـت  سـرمایة اجتمـاعی  دهد ارتباط میان ابعاد  می این تحقیق نشان
در نهایـت پیامـدهای   . ویژه در ابعاد سـاختاری و ارتبـاطی   به؛ است مهمقوی و 

 بررسی شده است.عملی و مدیریتی تحقیق 

Macke (2009) 
سرمایة ایجاد ابزارهای 

 سازمانی بین اجتماعی

ـتقیم و تجزیـه  مشاهدة از  ـناد دو ابـزار بـرای ارزیـابی       مس سـرمایة  وتحلیـل اس
اول مرحلـة  یـك ابـزار کیفـی، کـه در     : شده اسـت  هسازمانی ارائ بین اجتماعی
اکتشـافی  مرحلـة  نتـایج   که از ،(بررسی) یو یك ابزار کمّ به دست آمد،مطالعه 

 .ساخته شد

 شناسی روش

از استراتژی  در آن از نظر هدف از نوع نظری و کاربردی و از نظر رویکرد کیفی است وپژوهش حاضر 

های اجرایی  هبین دستگا سرمایة اجتماعی الگویآنجا که طراحی  از است. شده بنیاد بهره گرفته داده

بنا بر  بنیاد انتخاب شد تا با این مطلوب سازگاری داشته باشد. دادهنظریة راهبرد  ،مطلوب این پژوهش بود

 یو قضایا را طی فرایندها  فرضیهو  ها بنیاد روشی است که نظریه دادهنظریة  ،(32: 5333) 5پاولنظر 

به طور  ،نظری موجودهای  یا چارچوبها  سایر پژوهشو  قبلیهای  فرض اج از پیشتجای استن منظم، به

 ،و استراوس 0های گلیزر به نامامریکایی، ابتدا دو محقق  را بنیاد روش دادهکند.  می کشفها  مستقیم از داده

هشگر به گردآوری . در این روش، پژوکردندمطرح  ،بنیاد سازی داده اکتشاف نظریهنام ه در کتابی ب

                                                                                                                                                    
1. Powell 

2. Glaser 
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کند و  می ها را کدبندی آن پردازد و میوتحلیل متنی  مصاحبه و تجزیهو  کیفی از طریق مشاهدههای  داده

بنیاد  سه طرح یا شیوه برای روش داده .(01: 5932فرد  دانایی) دکن میو بررسی یابد  میمتغیرهای اصلی را 

ساختارمند روابط سؤاالت و با کردند ( مطرح 5332) و استراس ینبسیستماتیك که کورشیوة وجود دارد: 

شیوة  ،( توسعه داد5330) نوخاسته یا رهیافت ظاهرشونده که گلیزر، شیوة دنده می بین ابعاد مدل را نشان

توسعه داد. این طرح نوعی موضع فلسفی است که به  0222در سال  5گرا( که چارمز ساخت) سازگار

مند گلیزر استفاده  در این تحقیق از روش غیرنظام .(10: 5932فرد  دانایی) دپرداز می گرا اثبات موضع تقریباً

کارگیری  و نیز بهها  مضاعف بر قواعد و رویهتأکید مند،  در نقدی آشکار بر طرح نظام ،شد. گلیزر

شمرد. وی بر این اندیشه است که نظریه  شده را از نقاط ضعف آن برمی تعیین چارچوبی مشخص و ازقبل

را در قالب ها  میان مقولهرابطة نه اینکه پژوهشگر از قبل ؛ ظهور یابد بجوشد وها  از دل دادهباید 

هایی بگردد که با این الگو سازگار باشد. از  گاه در پی مقوله آنو  کدگذاری محوری در نظر گرفته باشد

 شود باشد ترسیم نمی ها مقولهروابط میان  ةدهند که نشان اولیه یدر طرح ظهوریابنده نمودار ،این رو

(Glaser 1992.) و میدانی بود که در ای  و اطالعات در تحقیق حاضر کتابخانهها  روش گردآوری داده

موضوع در زمینة ها  مجالت و مصاحبه ت ومقاالو  ها شامل کتاب ،مکتوبهای  بررسی اسنادی متن

های  . پس از استخراج دادهو سعی بر توصیف کیفی محتوای مورد نظر شدمطالعه  ،سرمایة اجتماعی

بر اساس  بخش میدانی آوری شد. جمع ،کارگیری ابزار مصاحبه هبا ب ،نیاز موردتکمیلی های  نظری، داده

در  علمی نظران و صاحب اداری ژوهش نخبگانپآماری جامعة یافته بود.  ساخت مصاحبه از نوع نیمه

 ند.بود 0جدول شده در  درجبا مشخصات تحقیقاتی پژوهش حوزة 

 آماریجامعة . مشخصات 2جدول 

 مشخصات مورد نظر آماریجامعة 

 اجراییهای  ی دستگاهانیم ارشد و رانیمد
 .داشته باشند تیریمد ةسابقسال  چهارحداقل  

 .باشندداشته مدیریت حوزة ترجیحاً تحصیالت دانشگاهی در  

 ی دانشگاهعلم تیئه یاعضا

 .باشنددولتی  تیریدر گروه مد

 .داشته باشند یعلم تیئهدر  تیعضو ةسابقسال  رچهاحداقل 

 .داشته باشند یدولتهای  با دستگاه همکاری ةسابق

 .داشته باشند یانیمارشد یا  تیریدر سطح مد یدولتهای  در سازمان تیفعال ةسابق حاًیترج

                                                                                                                                                    
1. Charmaz 
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کامل تا اشباع نظری ها  انجام شد و مصاحبه ای( ارجاع زنجیره) 5برفی گیری به روش گلوله نمونه

 مفاهیم ةجدید نتواند اطالعات جدیدی دربارنمونة افتد که  می ری زمانی اتفاقظاشباع نپیش رفت. 

در تحقیقات کیفی به دنبال تعمیم  .(5933 همکارانخنیفر و ) ها ارائه دهد مقوالت یا ارتباط آنو 

لیك ) ری نخواهد بودآماجامعة نمونه الزاماً معرف  . بنابراین،تر نیستیم بزرگجامعة نتایج به یك 

گیری از آغاز مطالعه به  بنیاد در این پژوهش، نمونه (. با توجه به استراتژی تئوری داده522: 5922

و زمانی پایان پذیرفت شد به موازات پیشرفت پژوهش متمرکز  . اماریزی نشد طور تفصیلی برنامه

های بعدی  ادامه یافت که نمونه تا زمانی  برداری یعنی نمونه ؛ها اشباع شدند بندی دستههمة که 

مصاحبه  هفده. نهایتاً با ندکرد تئوری اضافه نمی ةدهند ای به اجزای تشکیل کننده مطالب تکمیل

اما شد. دوازدهم به بعد تکرار در اطالعات دریافتی مشاهده مصاحبة اشباع نظری حاصل شد. از 

های  داده ةدهند انتهایی نشانمصاحبة د. بازده نفر دیگر نیز مصاحبه ادامه پیدا کرپنج برای اطمینان با 

نمونة شناختی  جمعیتهای  ویژگی رفت. کامالً تکراری بود که عالمت اشباع نظری به شمار می

 ارائه شده است. 9آماری تحقیق در جدول 

 شوندگان شناختی مصاحبه جمعیتهای  . ویژگی3جدول 

 سهم نسبی تعداد ها شاخص ویژگی

 شغل
 % 05 1 علمی هیئت

 % 13 52 اجرایی

 مدرک تحصیلی
 % 50 9 ارشد کارشناسی

 % 22 50 دکترا

 کارسابقة 

 % 3 5 سال 51کمتر از 

 % 05 1 سال 02تا  51

 % 19 3 سال 02بیشتر از
 

بنیاد معیار  مبتنی بر رویکرد دادههای  یابی پژوهش برای ارزش( 0222) کوربین و استراوس

چه میزان در انعکاس  آمده تا دست . مقبولیت بدان معناست که نتایج نهایی بهارائه کردند مقبولیت را

باورکردنی  مورد مطالعه معتبر ودربارة پدیدة حتی مخاطبان  و تجارب و علم پاسخگویان و محققان

                                                                                                                                                    
1. snowball sampling 
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توان به  می است. این محققان ده شاخص را برای معیار مقبولیت معرفی کردند که از آن جمله

استفاده از بارخورد  ،شناسی، متناسب بودن نمونه، تکرار شدن یك یافته ، روشحساسیت پژوهشگر

ایج نهایی حاصل از پژوهش در اختیار نت ،بنابراین(. 599: 5931مقدم و همکاران ) مطلعان اشاره کرد

. همچنین تأیید کردندرا  پژوهشهای  گرفت که یافته تحقیق قرارحوزة نظران  چهار نفر از صاحب

قابلیت  ،نیز که بر اساس چهار عنصر قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال، قابلیت اعتماد 0و گوبا 5نروش لینک

روایی بر اساس روش لینکن و تأیید مراحل  0کرد. جدول تأیید گیرد روایی ابزار را  می شکلتأیید 

ابرسی معتبر ارزیابی پایایی در تحقیقات کیفی روش حسهای  دهد. یکی از روش می گوبا را نشان

کاررفته توسط  تصمیم بهمسیر اند که محقق دیگری بتواند  فرایند است. نتایج زمانی قابل حسابرسی

 و سازگاری مطالعه را نشان دهد محقق اصلی در طول مصاحبه را با روشنی و وضوح پیگیری کند

(Downing 2004: 1009 ،در تحقیق حاضر .) ها،  ا، مقولهشده، کده تحلیلهای  دادهخام، های  دادههمة

نظران قرار گرفت و با حسابرسی  تن از صاحب در اختیار دوها  سؤالو  ،فرایند مطالعه، اهداف اولیه

از  ،شد. جهت اطمینان از پایایی ابزار، عالوه بر روش حسابرسیتأیید شده  پیمودههای  گامهمة دقیق 

الزم جهت های  آموزشارائة ضمن  ،موضوعی( بهره برده شد. بدین منظور درون) روش توافق درونی

 چهار عنوان کدگذار به کدگذاریه نظران درخواست شد ب تن از صاحب از دو ،ها مصاحبه کدگذاری

اقدام کنند. میزان کدهای مورد توافق در هر مصاحبه  ،که به صورت تصادفی گزینش شدند ،مصاحبه

 آمده است. 1پایایی( در جدول ) موضوعی و میزان توافق درون

 . روایی و اعتبار بر اساس روش لینکن و گوبا4 جدول

 فرایند شاخص

 اعتبار
اخذ نظر خبرگانی و  شونده مصاحبه توسط مصاحبههای  دادهتأیید صرف زمان کافی برای برای پژوهش و 

 .که در پژوهش شرکت نداشتند

 .اخذ نظر خبرگانی که در پژوهش شرکت نداشتند پذیری انتقال

 پژوهش و مستندات در فرایند پژوهشهای  گامهمة و حفظ  مستندسازی پذیریتأیید

 برداری در طول مصاحبه و روند پژوهش جزئیات پژوهش و یادداشتهمة ثبت  قابلیت اعتماد

                                                                                                                                                    
1. Lincoln 

2. Guba 



   244   بنیاد با رویکرد داده های اجرایی سازمانی در دستگاه فهم سرمایة اجتماعی بین

 

 موضوعی . پایایی ابزار پژوهش با استفاده از روش توافق درون5 جدول

 درصد() پایایی بازآزمون تعداد توافقات تعداد کل کدها عنوان مصاحبه ردیف

 13/2 53 00 سوم 5

 11/2 01 99 هشتم 0

 30/2 52 02 شانزدهم 9

 19/2 30 21 کل

 

پایایی مناسب ابزار است.  ةکنند درصد بیان 32بر توافق موجود، میزان توافق درونی باالی  بنا

 .دارندشده پایایی قابل قبولی  انجامهای  دهد مصاحبه می نشان 0نتایج جدول  ،بنابراین

 ها وتحلیل داده هتجزی

. شد چینی حروفها  صوت مصاحبه ،شوندگان انجام شد تك مصاحبه پس از اینکه مصاحبه با تك

 شوندگان علمی با حرف قراردادی داده شد. مصاحبهشمارة یك  شوندگان مصاحبه یك از به هر

(U )شوندگان اجرایی با حرف و مصاحبه (O )ها  هوتحلیل متن مصاحب . برای تجزیهندمشخص شد

و مطالب شدند مکرر خوانده ها  مصاحبه ،بر اساس این روش. شداستفاده بنیاد  تحلیلاز روش 

. سپس ندمشخص شد ،اصلی بودندسؤاالت که در حقیقت پاسخ به  ،مصاحبه شوندگان مرتبط 

های  حسب مصاحبه و شماره ها، بر . کدگذاری دادهشدندشده کدگذاری  کیفی انتخاب های داده

 صورت گرفت. ،که در باال تشریح شد ،یقرارداد

عنوان( تخصیص ) به هر نکته یك کدها  نکات کلیدی در مصاحبههمة پس از فهرست کردن 

به  U3در قالب کدهای اولیه نشان داده شده است. در این جدول نشانگر  3 جدولکه در  یافت

 .است علمی دانشگاه هیئتمعنای سومین مصاحبه با اعضای 
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 کدگذاری اولیه نمونة. 6 جدول

 کدگذاری باز متنگزیدة  نشانگر

O1 

ـافع فـرد   یو گروه یبود که منافع جمع نیدوران ا كیدر  - سـفانه  أمتاالن  .یرجحان داشته بر من

ـافع منطقـه   یمراتب و منافع از منافع مل االن سلسله .ستین طور نیا ـ  یا به من ـافع شخصـ   ای  یمن

 .کرده رییتغ

ـاعی   یمعن .ندارد یمعن داشته باشد رمایة اجتماعیس به تنهایی با خودش فرداینکه  -  سـرمایة اجتم

 .سازمان است ایگروه است  ای کند یم دایپ یتجل ستمیاست و در س ستمیس كیدر 

ــه    - ــی ب ـافع گروه ــرجیح منـ ت

 شخصی

 تفکر سیستمی -

U3 

و  باشـد توانـد   می یهم در خدمت اهداف فرد ردبگیشکل  یوقت یسازمان نیب سرمایة اجتماعی -

 .ردیتواند قرار بگ می یخدمت اهداف سازمانهم در 

ـا    ییایپو ؛نهفته است نیدر ا ییایپو كی - ـ  ییکه ممکـن اسـت اعض ـارج    ةاز گردون ـازمان خ س

ـاعی   برند و  یهمراه خود نم سرمایة اجتماعیاز آن  چید و هنبشو بـه آن  ای  لطمـه سـرمایة اجتم

 .خورد ینم

زمان به اهداف فـردی   توجه هم -

 و سازمانی

ـ    - ـائم ب ه شـخص بـودن   عـدم ق

 سرمایة اجتماعی

کدها و همة موجود نشریه و به علت اینکه حجم مقاله بیش از حد مجاز نشود از ذکر های  * با توجه به محدودیت

 خودداری شده است.ها  شناسه

های اصلی تحلیل در تئوری  ای روش سؤال کردن و تحلیل مقایسهو  ها تحلیل جزئی داده

سازمانی محقق به شکلی مداوم و  بین سرمایة اجتماعیمدل نظری عة توسبنیاد هستند. برای  داده

طور که  . همانکردبین کدگذاری باز و محوری حرکت  ،ها هدفمند، طی فرایند تحلیل داده

اند، فرایند کدگذاری باز و محوری دو گام متوالی یك فرایند  اشتراوس و کوربین تأکید کرده

ها از  . در ابتدای کدگذاری، تالش شد مقولهستا و شناور افرایند کدگذاری پوی؛ تحلیلی نیستند

دیگر مرتبط شوند. بعد از اینکه  د و طی کدگذاری محوری به یكنطریق کدگذاری باز مشخص شو

ی ها ها طی کدگذاری باز و محوری شناسایی شد، طی کدگذاری انتخابی، مقوله ارتباط بین مقوله

 ا یکپارچه شد تا مدل نظری توسعه یابد.ه های فرعی و ارتباط آن مقولهو  اصلی

 های پژوهش یافته

شش مقولة  ةفرعی در زیرمجموع مفهومشوندگان این پژوهش شانزده  مصاحبه دیدگاهاساس  بر

 ،، موانعپیشایندها دهنده، سازمانی، عوامل شکل بین های سرمایة اجتماعی مشخصهیعنی  ـ اصلی

تخراج شد که تا حدود زیادی با نتایج پیرامون موضوع اس ـ سازمانی بین سرمایة اجتماعیپیامدهای 

 شود. می شده تحقیق تشریح فرعی استخراج مفاهیمتحقیق همخوانی دارد. در ادامه 
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 فرعی اصلی و مضامینو  کدهای نهایی .7جدول 

 اصلیهای  طبقه فرعیهای  طبقه مفاهیم
 اعتماد به سازمان دیگر

 دیگر آگاهی و شناخت از یك

 ازمانیشفافیت س

 ها نزدیکی دیدگاه

 اعتماد فراگیر

 سازمانی بین سرمایة اجتماعیهای  مؤلفه

 زبانی هم

 انسجام و همبستگی

 نوالئهمگرایی مس

 ازخودگذشتگی

 وفاق و همدلی

 یسازمان نیب یهماهنگ

 متقابلهای  یهمکار

 ها مشارکت در برنامه
 محوری مشارکت

 وابستگی به دولت

 یف دولتوظادادن تعهد به انجام 
 تعلق حاکمیتی

 مؤثرتوانایی برقراری ارتباط 
 اخالقیفضایل 

 مدیریتیهای  مهارت
 پذیری مسئولیت

 فردیهای  ویژگی

 پیشایندها

 مشترک کاریهای  گروه

 مدیریت استراتژیك

 پذیری سازمانی مسئولیت

 ساختار سازمانی پویا

 ثبات مدیریتی

 سازمانیهای  ویژگی

 ها همگرایی بین سازمان

 ها پایانی سازمان هم

 اصلی دولتمأموریت توجه به 

 ها منافع مشترک سازمان

 نگاه سیستمی و مشترک

 خرد و تفکر جمعی

 اهداف مشترک

 ارتباطات غیررسمی

 ارتباطات مبتنی بر عواطف و دوستی

 گروهی ارتباطات میان

 سازمانی ارتباطات میان

 ارتباطات جامع
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 مین اصلی و فرعی. کدهای نهایی و مضا7جدول ادامة 

 های اصلی طبقه های فرعی طبقه مفاهیم
 فرهنگ سازمانی

 نهادهای فرهنگی

 گرایی  ملی

 مداری ترویج اخالق

 عوامل فرهنگی

 کننده عوامل تقویت

 گزینی ساالری و شایسته شایسته

 خدمت عمومیانگیزة 

 دستگاهی اصالح فرایندهای کاری بین

 تقویت ارتباطات غیررسمی

 ی عملکردنظام ارزیاب

 سازمانی درونهای  تقویت شبکه

 عوامل سازمانی

 باورهای دینی

 هویت ملی

 رفتار انقالبی
 عوامل ایدئولوژیك

 سازمانی افزایی بین دانش

 سرمایة اجتماعیترویج 

 افزایش دانش و مهارت

 محوری دانایی

 عوامل آموزشی

 رقابت ناسالم

 ساالری در انتصاب مدیران عدم شایسته

 ای شی و وظیفهنگرش بخ

 انفعال سازمانی

 سازمانی موانع درون

 موانع
 و قوانین نادرستها  سیاست

 گرایی سنت

 گرایی سیاسی

 نفوذ ذیهای  گروه

 سیاسی موانع برون

 وری افزایش بهره

 افزایش عملکرد سازمانی

 کارهادادن تسریع در انجام 
 در سطح سازمانی

 بهبود عملکرد حاکمیت پیامدها

 میاعتماد عمو

 رضایتمندی عمومی

 الگوی مدیریتیارائة 

 در سطح ملی
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 رویش الگو و اشباع نظری

و کند  میرا انتخاب ها  محقق یکی از مقوله ،محوری نامیده شده است که کدگذاری ،دوممرحلة در 

ها  مقوله و ارتباط سایردهد  می مورد کاوش قرارمحوری در مرکز فرایند پدیدة را تحت عنوان  آن

 .(Corbin & Strauss 2008) کند می آن مشخصرا با 
 

 
 ها و نظر خبرگان مدل نهایی تحقیق: برگرفته از نتایج مصاحبه .1 شکل

 سرمایة اجتماعیالگوی  ،ارائه شده است 5که در شکل  ،آمده دست هبا توجه به نتایج ب

 .دشو مییل اجرایی تبیین و تحلهای  سازمانی در دستگاه بین

 سازمانی بین سرمایة اجتماعی

شامل اعتماد  ـ بنیادیمشخصة  چهار دارای اجراییهای  سازمانی در دستگاه بین سرمایة اجتماعی

سرمایة اعتماد از مبانی زیربنایی  .است ـ تعلق حاکمیتی ،محوری ، وفاق و همدلی، مشارکتفراگیر

 و ماحصل شفافیترا  توان آن است و می روهیگ و بین گروهی ارتباطات درونزاییدة و  اجتماعی

تکرار رفتارهای مناسب در نهایت دیگر و  یكبه ها  و نزدیکی دیدگاهآگاهی و شناخت صحیح 

 کننده عوامل تقویت

 عوامل فرهنگی

 عوامل سازمانی

 عوامل ایدئولوژیک

 عوامل آموزشی

 

 پیشایندها

 فردیهای  ویژگی

 سازمانیهای  ویژگی

 اهداف مشترک

 جامعارتباطات 

 

 گیری موانع شکل

 سازمانی موانع درون

 سازمانی موانع برون

 

 سازمانی اجتماعی بین ةسرمای

 فراگیراعتماد 

 وفاق و همدلی

 محوری مشارکت

 تعلق حاکمیتی

 

 پیامدها

 در سطح سازمانی

 در سطح ملی
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انسجام و همبستگی  و مسئوالنیك زبان مشترک و همگرایی در ایجاد و  ازخودگذشتگیست. ناد

دولتی را های  اند اعتماد بین سازمانتو که می انجامد می به پیدایش وفاق و همدلی مدیران دولتی

، ها آن ةکنند مرجع هماهنگه منزلة ب حاکمیتدولتی به های  سازمانوابستگی  افزایش دهد.

 وظایف در زمینة انجام دادنمدیران هدپذیری اد سازمانی به حاکمیت و دولت، تعوابستگی افر

علق حاکمیتی را برای تمشخصة حاکمیتی های  و نقش پررنگ دستگاه ،دولت محوله از سوی

 .ه استسازمانی به ارمغان آورد بین سرمایة اجتماعی

کاری مشترک همراه مشارکت های  برنامهو  سرمایة اجتماعیمشترک ناشی از های  همکاری

های سرمایة  که از مشخصهکند  می سازمانی را ایجاد در نهایت مشارکت بینها  سازمان مدنی در

 .سازمانی است بین اجتماعی

 سازمانی بین سرمایة اجتماعی یشایندهایپ

د. از عوامل نتأثیرگذار سرمایة اجتماعیبرای  بستر مناسبو ایجاد  سازی زمینهدر  پیشایندهااین 

بود که به  جامعو ارتباطات  ،سازمانی، اهداف مشترکهای  فردی، ویژگیهای  آمده ویژگی دست هب

تابعی از  سرمایة اجتماعی. شود میجرایی منجر اهای  بین دستگاه سرمایة اجتماعیو ظهور  ایجاد

آن بیشتر بر ارتباطات غیررسمی تأکید که است  اجراییهای  ارتباطات فراگیر سازمانی در دستگاه

سمی بین رمراودات غیر ایجادو ها  با سایر دستگاهمؤثر . توانمندی در برقراری تعامل و ارتباط است

این ارتباطات توان گفت  می دارد تا جایی که سازمانی بین عیسرمایة اجتمادر  نقشی بسزاها  سازمان

کاهش و  سازمانی را بین سرمایة اجتماعیدهی  در شکل موجود و مشکالتها  و تعامالت چالش

مهم یکی دیگر از عوامل  فردیهای  . ویژگیدنده می سازمانی و اعتماد را افزایش بینهای  هماهنگی

 یدر برقرار افراد و مهارت که شامل تواناییها  . این ویژگیاستسرمایة اجتماعی گیری  در شکل

و  ،ها مدیران سازمانهای  و تخصصها  فردی، مهارتهای  ویژگی، خصوصیات و مؤثرارتباطات 

. این کند می کمكها  بین دستگاه سرمایة اجتماعیدهی  به جهتاست متمایز افراد های  ویژگی

سرمایة دهی  و به درکی خاص برای شکلکنند  میعمل ها  افراد در سازمان  نقشمثابة عوامل به 

 سرمایة اجتماعیدهی  یکی دیگر از عوامل شکل نیز سازمانیهای  . ویژگیانجامند می اجتماعی

سازی، تفکر استراتژیك و  گروهی، شبکه کارروحیة وجود  چون  شامل خصوصیاتیاست و 
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ساز  که زمینهاست  ثبات مدیریتی ،ریپذی مسئولیت ،صحیح سیستمی، ساختارهای پویا، تعامالت

تواند همگرایی و  می دولتی کههای  وجود اهداف مشترک بین سازمان .است سرمایة اجتماعی

خدمت ارائة دولتی که همان های  اصلی دستگاهمأموریت ها را منجر شود و توجه به  پایانی آن هم

سرمایة ایجاد  الزم را برایهای  هتواند زمین می با یك نگاه کالن و سیستمیاست  درست به مردم

 آورد.دولتی فراهم های  بین سازمان اجتماعی

 سازمانی بین سرمایة اجتماعی ةکنند عوامل تقویت

فرهنگی، عوامل سازمانی، عوامل اند:  قابل ارائهدسته  چهاردر  کنندة سرمایة اجتماعی تقویت عوامل

یك از  را در هیچ فرهنگی دیل عواملب نقش بیامروزه عوامل آموزشی.  ،عوامل ایدئولوژیك

 متغیرهادر کنار سایر  در اینجا نیز این عوامل .توان نادیده گرفت ها نمی موضوعات مرتبط با سازمان

تواند  میاست که  مستقل یفرهنگ متغیرد. کنن می ایفا سرمایة اجتماعیبسیار مهم در تقویت  ینقش

فرهنگ سازمانی مبتنی بر  .باشد سرمایة اجتماعی ةکنند فرهنگی و تقویتهای  پایه و اساس نهاد

نهادهای فرهنگی همچون دانشگاه و خانواده در بسترسازی برای و همچنین ایجاد ارتباط و اعتماد 

و  ،عوامل فرهنگی بر رفتارها، باورهای کلیدی کنند. می نقش اساسی ایفا سرمایة اجتماعی

. روند می به شمار سرمایة اجتماعیتقویت  برایر مؤث و عاملیگذارند  تأثیر میسازمانی های  ارزش

 اخالقی مثلهای  مردمی و گزارههای  فیتظرو  دوستی ملی همچون نوعهای  ویژگی ،همچنین

. کنند می مهم ایفا یاجرایی نقشهای  بین دستگاه سرمایة اجتماعیبهبود و تقویت  درفرهنگ ایثار 

و همچنین باورهای های جمعی  فعالیت وداری،  همچون امانت ،و باورهای دینیدستورها توجه به 

 سرمایة اجتماعیملی و رویکردهای انقالبی نیز از عوامل ایدئولوژیکی هستند که در تقویت 

های ترویجی  سازمانی، فعالیت افزایش دانش بین همچون ،گذارند. برخی عوامل آموزشیتأثیر

 سرمایة اجتماعیتقویت در محوری نیز  و دانایی ،های ارتباطی ، افزایش مهارتسرمایة اجتماعی

 .مؤثرندسازمانی  بین

 سازمانی بین سرمایة اجتماعیگیری  موانع شکل

د که موجب عدم نوجود دار ها و همچنین بیرون از آنها  سازمان داخلی موانع مختلفی در محیط

 شاملی سازمان ونردموانع د. نوش سرمایة اجتماعی میگیری  مانع شکل سازمانی و تحقق اهداف
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ای،  رعلمی، وجود نگاه جزیرهانتصابات غی ساالری، نظام شایسته فقدان، منفی و ناسالمهای  رقابت

قوانین  شامل سازمانی و موانع برونو انفعال سازمانی  ،کاریای، فرایندهای نادرست  وظیفهنگرش 

و قدیمی، سنتی های  حاکم، دیدگاه نامناسبهای  و سیاست و مقررات زاید باالدستی، ضوابط

 سیاسیهای  و حزبها  گروهخواستة  توجه بهسیاسی، های  گرایشانتصابات مدیریتی بر اساس 

های  تأثیرگذاری تصمیم و ،نفع سیاسی ذیهای  منافع گروهتأمین ، خصوص در انتصاب مدیران به

ارتقای ز و اگذارند  تأثیر می های دولتی بین سازمان سرمایة اجتماعیکه بر  است نفوذ ذیهای  گروه

 د.کنن می آن جلوگیری

 سازمانی بین سرمایة اجتماعیپیامدهای حاصل از 

یا هر  ،تالشفرایند، ك برنامه، یتحقق نتیجة است که در ای  پیامد در اصطالح رویداد یا پدیده

 یپیامدهاها و جوامع رخ دهد و آثار و نتایجی متفاوت در پی داشته باشد.  اقدام مشابهی در سازمان

 سطح ملی و سازمانی تجلی اجرایی در دوهای  در دستگاه سرمایة اجتماعی وجوداز حاصل 

 ،کاری افزایی و تقویت کارآمدی و کارآیی، کاهش موازی سازمانی، هم اصطکاک بینکاهش . یابد می

وری و عملکرد سازمانی از  و در یك کالم افزایش بهره ،ها فعالیت دادن تسریع در انجام

کاهش اتالف منابع ملی، افزایش احساس  است و سازمانی بین ة اجتماعیسرمایدستاوردهای 

های  ارتباطات و تفاهم بین سازمانارتقای هویت جمعی، افزایش مشارکت عمومی و رضایتمندی، 

. همچنین از دستاوردهای سرمایة اجتماعی در سطح ملی استو کاهش تنش بین آنان  ،دولتی

ملی  مدیریتی مدلیك ارائة تواند به  می ،اسالمی ـ نگ ایرانیمبتنی بر فره ایران،خصوصیات خاص 

مفاهیمی  ةآمده دربرگیرند دست هحاصل پیامدهای بهای  . بر اساس یافتهمنجر شودالمللی  و بین

 است. اجراییهای  سازمانی و دستگاهجامعة شمند برای زار

همگنی و انسجام موجب  .گذارد می بسزاتأثیری و همگنی اجتماعی بر هویت  سرمایة اجتماعی

 .(Gharbi 2020: 591) ساز انسجام بیشتر در جامعه است هویت ملی زمینه و تقویت هویت ملی

 و پیشنهاد نتیجه

های  سازمانی، هماهنگی بین ، ارتباطاتسازمانی بینهای  قبیل همکاریموضوعاتی از همواره 

دار ربسزا برخو یاز اهمیتها  ای دولتخصوص بر بهبوده و ها  و ... مورد توجه سازمان ،سازمانی بین
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 انفقد و هماهنگی معد همچون ،متعددی تمشکال با انیرا لتیدو یها نمازسا ،وزهمراست. ا

رو هستند که خروجی آن کاهش عملکرد و  هروب ،و اختالفات و بعضاً منازعات رموا چگیریکپا

ملجأ ه منزلة دولت بهای  یتتواند جزء اولو می شده نارضایتی مردم است و طبعاً موضوعات مطرح

بین صحیح تواند در ایجاد روابط  یکی از موضوعات مهمی که می اجرایی باشد.های  دستگاههمة 

است که  سرمایة اجتماعیداشته باشد ها تأثیری بسزا  آن بین و تعامل و هماهنگی بیشترها  سازمان

در  است.و ...  ،ای مشترکای، هنجاره گونه که مشخص است نماد آن اعتماد، روابط شبکه آن

موجود در روابط سازمانی و های  توان خلل میها  بین سازمان سرمایة اجتماعیبا ایجاد  ،حقیقت

خصوص در بخش دولتی و چگونگی  بهها  ارتباط بین سازمان .کردمشکالت ناشی از آن را مرتفع 

خدمات به مردم و در  ارائةها برای ایفای صحیح نقش دولت و  هماهنگی و همکاری آنو  تعامل

سعی ها  آنبوده و  مردان دولتهمة واقع حکمرانی خوب همواره از موضوعات مورد توجه 

دستگاهی اهداف خود را محقق  و کاهش اختالفات بینها  اند با ایجاد یکپارچگی بین سازمان کرده

وفاق و ، سازمانی بین همچون اعتماد ـ سازمانی بین سرمایة اجتماعیهای  مؤلفهرسد  می نظره . بکنند

 کند.بتواند این مهم را محقق  ـ تعلق حاکمیتی ،سازمانی همدلی، مشارکت بین

کارگیری  هب جهت شده و بر اساس نتایج تحلیل کیفی در این تحقیق، ا توجه به الگوی تدوینب

 :شود میارائه پیشنهادها برخی اجرایی های  سازمانی در دستگاه بین سرمایة اجتماعی

 ـ سازمانی بین سرمایة اجتماعیهای  های اجرایی با مشخصه دقیق مدیران دستگاه آشنایی -

سازی برای نهادینه شدن  و زمینه ـ همچون اعتماد، وفاق و همدلی، مشارکت، تعلق حاکمیتی

 ها در اولویت قرار گیرد. در آنها  مؤلفهاین 

 ها ه قرار گیرد که از آنمورد توجها  سازمانی در سازمان بین سرمایة اجتماعیپیشایندهای  -

های  اخالقی، مهارتفضایل همچون توانایی ارتباطی مدیران،  ـ فردیهای  توان به ویژگی می

و گیرد که باید در انتخاب مدیران مالک عمل قرار کرد اشاره  ـ پذیری مسئولیت ،مدیریتی

 .شودالزم تقویت های  با آموزش
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خصوص اینکه هدف  به ،های دولتی سازمان بر اهداف مشترکتأکید ایجاد نگاه سیستمی و  -

 ،بخشی از وظایف دولت است دادن اجرایی خدمت به مردم و انجامهای  دستگاههمة غایی 

 .شود سرمایة اجتماعیتواند بسترساز  می

خصوص افزایش مراودات و ارتباطات غیررسمی با تشکیل  بههای ارتباطی  تقویت کانال -

و بازدیدهای گروهی و همچنین استفاده از ها  نشست برگزاریمشترک و های  کمیته

سازمانی ایفا  بین سرمایة اجتماعیگیری  در شکلمؤثری ارتباطات مبتنی بر عواطف نقش 

 کند. می

دار رسازمانی نیز از اهمیت بسزایی برخو بین سرمایة اجتماعیگیری  اطالع از موانع شکل -

. تعارض کردی اقدام به طور جدّ رفع این موانع برایاست که باید بر اساس این آگاهی 

منافع، رقابت ناسالم و خودنمایی سازمانی، فقدان تفکر سیستمی و داشتن نگاه بخشی و 

و انفعال سازمانی از موانعی است که باید با  ،، انتصابات نامناسب مدیرانای جزیره

منجر ازمانی س بین سرمایة اجتماعیتا به ایجاد کرد رفع آن اقدام  برایریزی دقیق  برنامه

 .شود

قانونی یا قوانین و مقررات متضاد که موجب خألهای همچنین حذف و تغییر برخی  -

عدم دخالت  و سنتیهای  و فاصله گرفتن از نگاهشود  می اجراییهای  تعارض بین دستگاه

نفوذ در انتصابات نیز از عواملی است که برای رفع موانع  سیاسی یا ذیهای  گروه

 مؤثر است.اجرایی های  سازمانی در دستگاه بین اجتماعیسرمایة گیری  شکل
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 .شناسان جامعه ،تهران فروز، دل محمدتقی مترجم: ،ایتالیای مدرن

در  یفــ یپــژوهش ک  اسـی شن روش(. 5932) آذر عــادل  ؛الـوانی  ید مهــد یسـ  ؛فرد، حسـن  ییدانا .3

 .، صفارتهران، جامع یکردیرو :تیریمد

 .صفار ،تهران ،تئوری سازمان (.5933) فرد حسن دانایی ؛یرابینز، استیفن؛ سید مهدی الوان .1

، تهـران ، سـرمایة اجتمـاعی  مـدیریت  (. 5931) مدرسـی  سـعید  محمدیان؛ بهزاد؛ متین، حسن زارعی .2

 .کتاب مهربانمؤسسة 

 با جتماعیا یـة سرما کنش کیفی لمد»(. 5930) مرادی خدیجه حیدری؛ حسین؛ زرافشانی، کیومرث .3

، س روسـتایی توسـعة  فضا و ، («هکرمانشا نستاا در سینجرفا یستارو: ردمو)ستایی رو سعةتو یندافر

 .503 ـ 595 ، صص5، ش 0

 .، نیمنوچهر صبوری کاشانی، تهرانمترجم: ، اجتماعینظریة بنیادهای (. 5932) کلمن، جیمز .52

. (5931) روشن یقل یعل دیس کرد؛ باقر ؛یزدانی یاورع نیبدرالد ان؛یکمال رضا نیام ابوالفضل؛ قدم،م .55

 ،52 د ،تیریمـد  بهبود ،«ادیبن داده کردیرو: نانهیکارآفر یانسان منابع تیریمد یالگو یطراح و نییتب»

 .511ـ  509صص  ،0ش 



242     ،0011 اییزپ، 3، شمارة 8دورة مدیریت سرمایة اجتماعی 

 

 در دولـت  نقـش  الگوی طراحی»(. 5022) یرسپاسیم ناصر ؛فرد دانش اهلل کرم؛ شبنم روش، محجوب .50

 تیریمـد ، «ایـران  دولتـی هـای   سـازمان  در عمـومی  ارزش خلق رویکرد با اجتماعی سرمایة ارتقای

 .099 ـ 023 صص، 0، ش 2 د ،یاجتماع ةیسرما

ــو جهــش تول یاجتمــاع ةیســرما»(. 5022) یروحــ روشــنك ؛یرهــادیم ،یدیجمشــ مــؤذن .59 در  دی

 ،یاجتماع ةیسرما تیریمد، («یکمّ ـ یفیک) ختهیآم کردیبا رو عهمطال كی: انیبن دانش یوکارها کسب
 .925 ـ 021 صص، 0، ش 2 د

 یسـازمان  ینیکـارآفر  و سرمایة اجتمـاعی  نیب ةرابط یبررس»(. 5933) زمان دیسالیی، رکیم یموسو .50

 33 صص ،5 ش ،5 د ،رهیافتی در مدیریت بازرگانی، («پست استان مازندران ةادار :یمورد ةمطالع)

 .29 ـ

شـناختی نقـش نهادهـای مـدنی بـر       تبیین جامعـه »(. 5022) یویگ یریبش حسین ؛، مهردادنوابخش .51

، 5 یاپیـ پ ةشـمار  ،5، ش 5د ، سـرمایة اجتمـاعی  و  یفرهنگـ  انتیص، «شهروندان سرمایة اجتماعی

 .002ـ  35 صص
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