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Abstract 

Human capital includes competencies, knowledge, social and personality traits, 
creativity and embodying the ability to do something to produce economic value. 
Social capital can bring benefits in terms of internal and functional order and 
coherence of the system in order to achieve the desired goals and benefits for 
organizations. So it deserves attention and development. The development of social 
capital requires attention to the requirements and proper infrastructure in this field. 
This study examines the validity of the model of growth and development of social 
capital in governmental organizations. The present study is an applied descriptive-
survey research. The statistical population includes all experts and staff of the 
Martyrs and Veterans Affairs Foundation of Tehran who are aware of the research 
subject and their volume is 175 people, based on Cochran's formula, the sample size 
was 120 people who were selected by simple random sampling method. Data 
analysis was performed using descriptive and inferential statistics and SPSS 23 and 
PLS software. In order to evaluate the validity of the model, confirmatory factor 
analysis, structural equations, path analysis and other related statistical tests were 
used. In discussing the validation of the results, the research indicated a suitable fit 
of the conceptual model, based on the indices of acceptable and significant values of 
path coefficients, factor loads, explained variance and cross-validity of the 
redundancy index. Based on the analysis, it was found that various factors provide 
the growth and development of social capital in governmental organizations that can 
be divided into five categories (sub-categories) including employee characteristics, 
management role in the organization, organizational strategy, manpower and 
cultural contexts. These factors create and develop the phenomenon of social capital 
(as a central category) in organizations. 
 

Keywords: Validation, Growth and Development Model of Social Capital. 

 

1. PhD Student in Cultural Management and Planning, Islamic Azad University, South Tehran Branch, 

m.javanpour@gmail.com 

2. Correspondent Author: Assistant Professor, Islamic Azad University, Arak Branch 

3. Assistant Professor, Islamic Azad University, South Tehran Branch 

mailto:m.javanpour@gmail.com


 )ع(نیحس امام پاسداری تربیت و افسری دانشگاه نرم قدرت و اسالمی انسانی علوم دانشکده اسالمی انقالب فرهنگی پاسداری پژوهشی - علمی دوفصلنامة

 971-911 :9911 زمستان و پاییز، 22 شمارة، دهم سال
 

 یاجتماع یها هیسرما توسعه و رشد مدل اعتبار بررسی

 دولتی های سازمان در
 

 جمعه امام فرهاد دکتر، پور جوان علیمحمد

 رحیمی عبدالرحیم دکتر

 22/20/9022 دریافت: تاریخ

 92/27/9022 پذیرش: تاریخ

 چکیده
انج ام   یب را  ییتجس م در توان ا   ت،ی  شامل خالق ی،تیو شخص یهای اجتماع یژگیها، دانش، و یستگیشامل شا ی،انسان هیسرما
راستای انتظام و انسجام درون ی و ک ارکردی س یستم   در  مزایایی  تواند سرمایه اجتماعی میاست.  یارزش اقتصاد دیجهت تول یکار

ها به ارمغان آورد. پس شایسته توجه و ت وسعه اس ت. توسعه سرمایه  سازمان  های مورد نظر برای در جهت تحقق اهداف و مطلوبیت
م دل رش د و توس عه     ای ن زمین ه اس ت. ای ن تحقی ق ب ه بررس ی اعت  ار        ملزومات و بسترسازی مناس   در    به  توجه  اجتماعی مستلزم

پردازد. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی از نوع توصیفی   پیمایشی اس ت. جامع ه     های دولتی می در سازمان یهای اجتماع هیسرما
ضوع تحقیق آگاهی داش ته و حج م   که به مو شهر تهران است ثارگرانیو امور ا دیشه ادیبن کارکنانشامل تمام کارشناسان و آماری 
تجزی ه و تحلی ل    تعیین شد که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند.نفر  922حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، و  نفر 971آنها 

از  صورت گرفت. به منظور بررسی اعت ار مدل، PLSو  spss 23افزار  اطالعات با استفاده از آمار توصیفی و استن اطی و به کمک نرم
در بح     ه ای آم اری مرب وس اس تفاده ش د.      های تحلیل عاملی تأییدی، معادالت س اختاری، تحلی ل مس یر و س ایر آزم ون      آزمون
 ر،یمس    یقابل ق ول و معنادار ضرا ریمقادهای  شاخص یبر م نا ،یاز برازش مناس  مدل مفهوم یپژوهش حاک ،جینتای اعت ارسنج
رشد و  یعوامل مختلفمشخص شد که ها،  لیتحل ینا بود. بر م یمتقاطع شاخص افزونگ ییروا و شده نییت  انسیوار ،یعامل یبارها

ه ای   ویژگ ی  )فرع ی( ش امل   مقول ه  پ نج آنه ا را در   ت وان  که م ی  آورند را فراهم می های دولتی توسعه سرمایه اجتماعی در سازمان
باع    ای ن عوام ل    بندی کرد ک ه  فرهنگی تقسیمهای  و بسترانسانی  سازمان، نیروی سازمان، استراتژی در مدیریت کارمندان، نقش

 شوند. ها می در سازمان( یمقوله محوربه عنوان ) سرمایه اجتماعی دهیو توسعه پد جادیا
 

 .یهای اجتماع هیمدل رشد و توسعه سرمااعت ارسنجی،  ها: کلیدواژه
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 مقدمه
و ه ای ییرملم وس اس ت    در جهان تجاری امروز بیش ترین ارزش س ازمانی م تن ی ب ر دارای ی     

 .(2299 9،چان   ) مهم و حی اتی اس ت   ها سازمانارزش برای با  توانایی شناخت و برآورد این من عِ

دس تیابی ب ه    د ون  ا اص لی ه ر س ازمان   های  سرمایه «کارکنان»توان گفت که  می با قاطعیت ،رو ازاین

در ای ن دنی ای   تیجه آنک ه  . نبا ارزش است ی هر سازمان در گرو مدیریت درست این منابعِها هدف

 .دنش و  ها م ی  سازمانمزیت رقابتی در کننده  رقابتی، منابع انسانی تنها ایجادبه شدت  در حال تغییر و

ض رورت توج ه   از س وی دیگ ر،   و محدودیت منابع ط یعی  ،سو رقابت برای تسخیر بازار از یک لذا

 ،پ یش نمای ان س اخته اس ت. بن ابراین      پیچیده امروزی را بیش از یها سازمان دراین مفهوم بیشتر به 

با توجه به  (.9911 لد،ی)ف استهر سازمان های  چالشترین  مهمز منابع انسانی یکی از ا مؤثراستفاده 

ب ه س ازگاری ب ا     ه ا  س ازمان و ب ه دلی ل نی از     ه ا  سازمانتغییرات سریع و افزایش شدت رقابت میان 

مایه اجتم  اعی در س  طز س  ازمان اهمی  ت و تغیی  رات و نیازه  ای محیط  ی، س  اختار س  ازمانی و س  ر

های اصلی برای حیات  ضرورت قابل توجهی یافته است. امروزه سرمایه اجتماعی نیز یکی از مزیت

ب رداری نی روی    توان د بس تر مناس  ی را ب رای به ره      شود. سرمایه اجتماعی می محسوب می ها سازمان

کت بیش تر، اعتم اد متقاب ل و اف زایش دان ش      انسانی در سازمان فراهم کند تا من ابع انس انی ب ا مش ار    

 (.2291)اریکس ون و همک اران،    ای خود، قادر به انجام تعهدات خود در برابر س ازمان باش ند   حرفه

دهد که سرمایه اجتماعی مانند س رمایه انس انی ی ا س رمایه اقتص ادی م اهیتی        مفهوم سرمایه نشان می

ازد ارزش ایجاد کند؛ کارها را انجام دهد، به اه دافش  س زاینده و مولد دارد، یعنی انسان را قادر می

هایش را در زندگی به اتمام برساند، و به سهم خ ود ب ه دنی ایی ک ه در آن زن دگی       برسد، مأموریت

  توان د  شود که سرمایه اجتماعی می مالحظه می .(2291و همکاران،  اریکسون)کمک کند  ،کند می

درون   ی و ک   ارکردی س   یستم در جه  ت تحق  ق اه  داف و   راس  تای انتظ  ام و انس  جام  در  مزای  ایی

توس عه   .به ارمغان آورد. پس شایسته توجه و ت  وسعه اس  ت   ها سازمان  های مورد نظر برای مطلوبیت

ت  رین   ملزوم ات و بسترس ازی مناس  ی اس ت ک ه از جمل ه م  هم         ب ه   توجه  سرمایه اجتماعی مستلزم

مه م  ه ای   ساختار سازمانی، فرهن  س ازمان، ویژگ ی    به  وانت می  ها سازمانع وامل بسترساز آن در 

مطالع ه   ،به همین دلیل .نیروی انسانی، شرایط داخل و بیرون سازمان، ماهیت سازمان و... اشاره کرد

 

1. Chung  



 های دولتی در سازمان یاجتماع یها هیمدل رشد و توسعه سرما بررسی اعتبار

951 

از اهمی ت دوچن دان   ه ا   س ازمان محور به منظور به ود عملکرد و پژوهش درباره رویکردهای انسان

لی چون ئرو هستند. مسا ههای بسیاری روبی بخش دولتی با چالشها سازمانبرخوردار است. امروزه 

وری پایدار و مانند این م وارد از ی ک    شدن، توسعه و بهره  لیت اجتماعی، جهانیئو، مس پاسخگویی

ه ا را ب ه    ه ا از س وی دیگ ر، هم ه و هم ه دول ت      ه ای ک الن دول ت    و کاهش چشمگیر بودجه ،سو

ی دولتی که در بخش اعظم قرن ها سازمانایم و الگوی سنتی اداره اندیشی واداشته است. پاراد چاره

ه ای   ه ای اخی ر و ب ه منظ ور پاس خ ب ه چ الش        ش د، ط ی س ال    بیستم یک نظریه یال  محسوب می

اند  ی دولتی بر آن شدهها سازمانبسیاری از  .(9911 ،ی)نصر شده مورد انتقاد قرار گرفته است اشاره

از ند و کنخود را به الگوها و ابزارهای الزم مجهز  ،ن مدیریت دولتیتا با نگاهی به رویکردهای نوی

اما بخ ش   .گیری عملکرد بهره جویند اندازه ،یی چون مدیریت عملکرد و به ت ع آنها نظامابزارها و 

های خاص ی برخ وردار اس ت ک ه ممک ن اس ت م دیریت، نظ ام و          ها و پیچیدگی دولتی از ویژگی

د. اه داف چندگان ه و   کن  با مش کل مواج ه    ،رد را تحت تأثیر قرار دادهگیری عملک ابزارهای اندازه

نفع  ان متع  دد ب  ا انتظ  ارات گون  اگون، ابه  ام در م  ورد نت  ایج مطل  وب،        ایل    ییرانتف  اعی،  ی 

لیت اجتماعی، مالحظات سیاسی، سرمایه اجتم اعی )اعتم اد عم وم(، ابه ام در     ئوها، مس پاسخگویی

گیری و به  ود   تواند اندازه می لی است کهئند این موارد از جمله مسارابطه بین عملکرد و نتایج و مان

در راستای  ،از طرف دیگر .(9911 ،ی)مراد دکنرو  هدولتی را با چالش روبهای  سازمانعملکرد در 

استحکام هر چه بیشتر م انی اقتصاد مقاومتی و همچنین اجرای سیاست کاهش اتک ا ب ر درآم دهای    

س ازمان  حقق اهداف اقتصاد مقاومتی است، پرداختن به موضوع به ود عملکرد نفتی که از الزامات ت

از طریق مدیریت جامع عملکرد کارکنان بیش از پیش ضروری است. پ ژوهش حاض ر ک ه ه دف     

ارائه سازمان است، ر عملکرد نیروهای انسانی در د مؤثرهای انسانی شناخت همه ابعاد و قابلیت ،آن

مدیران ای ن س ازمان را در هم ه     ،رود با تکیه بر همه ابعاد آنکه انتظار میسازد الگویی را میسر می

تر از نیروه ای انس انی ی اری ده د و زمین ه عملک رد بهت ر س ازمان و         م ؤثر سطوح در استفاده هرچه 

نت ایج   ،تر آن را در تحق ق اه داف اقتص اد مق اومتی ف راهم کن د. ع الوه ب ر ای ن         م ؤثر آفرینی  نقش

ی را که در حوزه مطالعات عملکرد نیروی انس انی وج ود   یها نظری کاستی پژوهش حاضر به لحاظ

که بر محور نیروی انسانی متمرکز خواهد ب ود. از   دهد می ی جامع ارائهیالگو ،دهکری یشناسا ،دارد

 ،از ط رف دیگ ر  از جامعیت بیشتری برخوردار باشد. های ق لی  تواند در مقایسه با مدل می این لحاظ
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و ترین مفاهیم، ظهور و بروز یافت ه   ر مفهوم سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از کانونیدر دو دهه اخی

 س رمایه . ه اس ت ایج اد ک رد  علم ی  ه ای   ارائ ه تحلی ل   ب رای نظ ران   در بین صاح انگیزش باالیی 

 س رمایه  یی اب  در زی را  ؛دارد انس انی  س رمایه  و فیزیک ی  س رمایه  از ت ر  مه م  بسیار ینقش اجتماعی

 و فرهنگی توسعه راه پیمودن ،رو ازاین .دهند می دست از را خود اثربخشی هاسرمایه رسای اجتماعی

 در ها نابهنجاری و ها نابسامانی از بسیاری ةریش (.9917رحمانی،  و است )کاووسی اقتصادی دشوار

 وجود می زان قاب ل ق  ولی از س رمایه    (. 9911 )اجتهادی، است نهفته اجتماعی سرمایه ن ود یا کم ود

ت وان   به طوری که در مواقع بحرانی می ؛شود اجتماعی می و روابط ها اجتماعی موج  تسهیل کنش 

یندهای اترین من ع حل مشکالت و اصالح فر اجتماعی به عنوان اصلی  برای حل مشکالت از سرمایه

د در بنی ا در تقویت ی ا تع عیس س رمایه اجتم اعی      مؤثرشناسایی عوامل  ،رو موجود سود برد. ازاین

 دارای س رمایه اجتم اعی را  ه ای   س ازمان  .اهمی ت بس زایی دارد  شهید و امور ایثارگران شهر ته ران  

؛ محکم، هنجارها و باورهای مشترک، اعتماد و همکاری دانس ت های  با پیوندهایی  سازمانتوان  می

 با مزایای زیر: آن هم

 ؛)تسهیم و جاری کردن دانش( توسعه یادگیری و هوش سازمانی  

  ؛تفاوتی و بدبینی سازمانی هش بیکا  

  ؛رضایت شغلی و تعهد سازمانی  

  ؛توسعه ارت اطات  

  .خالقیت و نوآوری در سازمان  

 رو هستند: هزیر روبهای  دارند، با چالش یپاییناجتماعی های  یی که سرمایهها سازماناما 

 ؛تخلفات اداری بیشتر مشهود است  

 ؛اعتنا هستند یخود بهای  به مسئولیتنس ت کارکنان   

 ؛رسند کاری معموالً بدون نتیجه به پایان میهای  ها و کمیته تیم  

 ؛پویایی مثمرروحیه رقابت و انگیزش و فقدان   

 ؛کنترلی و بازرسی ،عدم اعتماد و ایجاد نهادهای موازی نظارتی  

 .و تخری  اشخاص شخصیت ترور ،پراکنیشایعه  
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رشد و توسعه سرمایه اجتم اعی   در مؤثرضرورت بررسی عوامل  ،شده با توجه به موارد مطرح

 ب ه طراح ی   ،شود. محقق نیز بر این اساسکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران دو چندان نمایان می

 خواهد پرداخت. یاجتماع هیتوسعه سرمارشد و مدل 

 

 تحقیق پیشینه و ادبیات
جارها، ق وانین و انتظ ارات مش ترک درب اره     سرمایه اجتماعی را دانش، ادراک، هن «اوستروم»

 و ی ام  اجتم اعی  ه ای   لهئک ه گروه ی از اف راد در برخ ورد ب ا مس        دان د  م ی تع امالت  ه ای   الگو

های تقویت انتظارات و افراد بایستی روش . آورند... های عمل جمعی با خود به سازمان می موقعیت

. (9919)س رگزی،   ن د کنت ناخوش ایند پی دا   م د  کوت اه ه ای   یل ه بر وسوس ه  برایاعتماد متقابل را 

که با ععویت در ش که  داند میسرمایه اجتماعی را مجموع منابع بالقوه یا بالفعلی  9بوردیوهمچنین 

و  نی ا  جعف ری ) آی د  دست می هشده از آشنایی یا شناخت متقابل، ب پایایی از روابط کم و بیش نهادینه

 دو جزء است:دارای اجتماعی سرمایه  (.9911همکاران، 

حکایت از آن دارد ک ه اف راد در فع ای اجتم اعی ب ا       مؤلفهاین  :افراد نیب ینیع وندیالف( پ

 تواند باشد: یکدیگر پیوند دارند. این پیوندها از دو نوع می

ه ا و ان واع پیون دهای     توانند به ش یوه ییررس می از طری ق انتخ اب دوس تی      افراد میاول، 

 ؛باشند ای با یکدیگر در ارت اس ش که

تواند از طری ق عع ویت رس می در     جدا از پیوندهای ییررسمی با دیگران، فرد می دوم،

ب ا دیگ ران در ارت  اس باش د. پیون دهای رس می و        ،ه ای داوطل ان ه   ها و گ روه  انجمن

ش ود، ول ی ادام ه حی ات      های ییررسمی برحس  پیوند ب ین اف راد تعری س م ی     ش که

 ماعی درونی است. های رسمی فراتر از ش که اجت پیوند

بر اعتم اد و دارای    بایست دارای ماهیت متقابل، م تنی های بین افراد می پیوند :یذهن وندیب( پ

ه ای گروه ی ی ا نه ادی      . اعتماد به این معناست که افراد از موفقی ت باشدهیجانات مث ت 

 .(9911)ایرانپور و همکاران، کنند   برداری نمی برای منافع خود بهره

 

 

1. Bourdieu 
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 «اجتم اعی  من ابع  و پیوندهای ضعیس، شکاف س اختاری » نظریهسرمایة اجتماعی سه  دموردر 

 :دارد وجود

 

 ضعیف پیوندهای نظریه

پیون دهای ض عیس اس ت. مط ابق ای ن       نظریهسازی سرمایه اجتماعی،  برای مفهوم نظریهاولین 

ه اجتم اعی  ارزش سرمای ،، هرچه شدت و استحکام روابط میان اععای یک ش که بیشتر باشدنظریه

دهن ده س رمایه اجتم اعی     تر باشد، نشان کمتر و بالعکس هرچه شدت و استحکام این روابط ضعیس

توان سرمایه اجتماعی را از  می پیوندهای ضعیس معتقد است که نظریهواضع  9گرانووتر. بیشتر است

م ورد س نجش   ... وه ا   ها، همکاری مانند دوستی ،انواع مختلس روابط نظر شدت، تکرار و شمولیتِ

قرار داد. شدت و استحکام روابط یک گ روه اجتم اعی در داخ ل گ روه موج   تع عیس رواب ط        

گرانووتر معتقد بود که روابط منسجم میان اععای یک  ،درواقع. دشو  می اععای آن گروه با بیرون

 و س رمایه اجتم اعی را ک اهش    انجام د  م ی خ ارجی  ه ای   گروه، به روابط ضعیس با اععای گ روه 

ه ای   گروه ی موج   ایج اد رواب ط ب ا اف راد و گ روه        پیوندهای ضعیس درون ،دهد و در مقابل می

 (.9910عسگریان و همکاران، )انجامد  می به ایجاد سرمایه اجتماعی ،خارجی شده

 

 2شکاف ساختاری نظریه

ک ار ب رده ش د.     هسازی س رمایه اجتم اعی ب     برای مفهوم 9توسط برت 9112در سال  نظریهاین 

طور روابط می ان   و همکاران وی در ش که و همین 0شکاف ساختاری بر رابطه میان فرد نظریه تأکید

فق دان ارت  اس می ان دو ف رد در ی ک       نظری ه، منظور از شکاف در ای ن   .همدیگر است همکاران، با

شکاف ساختاری،  نظریهمطابق . شود می ش که اجتماعی است که فی نفسه مزیتی برای سازمان تلقی

ارت  اس   ک م،  دس ت فرد در ش که اجتماعی خود با همکارانی که با هم در ارت اس نیستند یا اگر یک 

دار،  ش کاف های  تقویت ش که .اندکی با هم دارند، ارت اس برقرار کند، نهایت استفاده را خواهد برد

 

1. Granovetter 

2. Structural Hole Theory 

3. Burt 

4. Ego 
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زن ی مع اعس و    نظی ر اطالع ات، ق درت چان ه     از جمله ارزی ابی س ریع و ب ی    ،دارای مزایایی است

 (.9917عابدینی، ) یش قدرت کنترل بر منابع و نتایجافزا

 

 منابع اجتماعی نظریه

. سازی سرمایه اجتماعی نظریه منابع اجتم اعی اس ت   سومین رویکرد نظری اصلی برای مفهوم

ل ین و همک ارانش   . کن د  کید م ی أت ،نظریه منابع اجتماعی بر ماهیت منابعی که در ش که وجود دارد

مث ال، ممک ن    رایب   .دانن د  کارآمد نم ی  ،ه را بدون وجود منابع داخل آنپیوندهای موجود در ش ک

باشند و به عن وان  .. و. است اععای ش که دارای منابع زیادی از جمله قدرت نفو ، تحصیالت عالیه

تنها در صورتی سرمایه محسوب خواهد شد که ف رد نی از    ،من ع با ارزش شناخته شوند، اما این منابع

اگر فرد برای رسیدن به ه دفی نیازمن د ق درت نف و  همک ار       ،در مثال اخیر. ته باشدبه آن منابع داش

سایر منابع اععا، مانن د تحص یالت    ،ت ع بهخود سرمایه تلقی خواهد شد و  به خود باشد، آن من ع خود

 .عالیه سرمایه به حساب نخواهد آمد

 .شده است ارائه 9شرح جدول ه ب ،خالصهتحقیقات داخلی و خارجی به صورت  پیشینه
 

 پیشینه تحقیق .9جدول 

 ردیف نام سال عنوان نتیجه

ساختار مدل،  یبرا ییها با آزمون نکهیا جهینت

ب ر   ها استیس تیحساس لیو تحل ستمیرفتار س

 یمنتخ  ، راهکاره ا   اس ت یاساس هش ت س 

بلندمدت در  راتییاصالحات و تغ یبرا نهیبه

 .ندشد شنهادیمورد مطالعه انتخاب و پ ستمیس

 ای  پو یم دل  یطراح

 یةس رما  لیتحل یبرا

 کردیبا رو یاجتماع

 یشناس      ییای     پو

 ها ستمیس

9911 
فغفوری 

 آ ر
9 

 تیریبعد مد ،یانسانابعاد توسعه منابع  انیاز م

 یاجتماع هیر سرمادرا  تأثیر نیشتریعملکرد ب

 قی  از طر یدارد و توسعه منابع انس ان  یسازمان

 نیرش  تی، بیاجتم  اع هیس  رما یبع  د ارت   اط 

 همراه دارد.ه را ب یاثرگذار

ارائ  ه م  دل توس  عه  

ب   ا  یمن   ابع انس   ان 

 یارتق   ا ک   ردیرو

 یاجتم   اع هیس   رما

 یسازمان

 2 ینیعابد 9911
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 ردیف نام سال عنوان نتیجه

دس ت آم ده ب رای هم ه متغیره ا نش ان        مقادیر ب ه 

مث ت و معن ادار ب ین س رمایه     ای دهد که رابطه می

اجتماعی و ابعاد مدیریت دان ش وج ود دارد و ب ا    

فرض یه فرع ی    0معن ادار آم اری، ه ر     تأیید رابطه

 (.P-value<229/2شود ) تحقیق تأیید می

بررسی رابط ه س رمایه   

اجتم  اعی و م  دیریت 

دان   ش در دانش   گاه  

 علوم پزشکی شیراز

9910 
مویلی و 

 همکاران
9 

 س  اختاری، عوام  ل ده د  م  ی نش ان  تحقی  ق نت ایج 

عوامل  عنوان به یندیافر عوامل و مدیریتی عوامل

 پلیس کارکنان اجتماعی سرمایه بر ی،سازمان درون

 واس ت   داش ته  ت أثیر  ته ران  اس تان  ش ر   آگاهی

 01 می  زان ب  ه س ازمانی  درون عوام  ل ،درمجم وع 

 آگ اهی  پل یس  کارکن ان  اجتماعی سرمایه درصد

 از درص  د 19 و دکن   م  ی ت ی  ین را اس  تان ته  ران

 خارج متغیرهایی توسط اجتماعی سرمایه واریانس

 .است ت یین قابل پژوهش موضوع این از

 درون عوام  ل بررس  ی

 رد م    ؤثر س    ازمانی

 س     رمایه ارتق     ای

 پل     یس اجتم     اعی

 ش  ر  وی  ژهآگ  اهی 

 تهران استان

9910 
جعفری و 

 همکاران
0 

ارائ ه م دل س رمایه     ،نتیجه حاص ل از ای ن مطالع ه   

ت علم ی دانش گاه پی ام ن ور     أاجتماعی اععای هی

 است.

ین م دل  ی  طراحی و ت 

س    رمایه اجتم    اعی  

پی  ام ن  ور ب  ا  دانش  گاه

از م     دل  هاس     تفاد

 ناهاپیت و گوشال

 1 فیعی 9910

از عوامل مؤثری که هر سازمان در راس تای تعه د   

س  ازمانی کارکن  ان بای  د م  د نظ  ر ق  رار ده  د،     

پ  ذیری اجتم  اعی و س  رمایه اجتم  اعی   مس  ئولیت

ه  ا و مج  اری  ایج  اد ش   که ،اس  ت. در ای  ن ب  ین

زایش سازی بستری که منجر به اف  ارت اطی و زمینه

توان  د در  م  ی ،پ  ذیری کارکن  ان ش  ود مس  ئولیت

 افزایش تعهد سازمانی کارکنان مؤثر واقع شود.

سرمایه اجتماعی  تأثیر

پ   ذیری  و مس   ئولیت

اجتم   اعی ب   ر تعه   د 

س    ازمانی )مطالع    ه  

م    وردی کارکن    ان 

دانش          گاه رازی 

 کرمانشاه(

2291 
اردالن و 

 همکاران
1 
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 ردیف نام سال عنوان نتیجه

ای  ن مطالع  ه همچن  ین نش  ان داد ک  ه برخ  ی از     

های سرمایه اجتماعی به طور منفی با استرس  مؤلفه

شده مرت ط هس تند و ارت  اس ب ین س رمایه     ادراک

شده بسته ب ه س طوح و   اجتماعی و استرس ادراک

 تواند متفاوت باشد. می یاجتماع هیانواع سرما

 یاجتماع هیسرما تأثیر

ه ای    یر آس  دمحل ه  

و  هی   ک   ودک: تجز

بن   دی  ط ق   ه لی   تحل

 یتیجنس

2291 
و  9سوناریک

 همکاران
7 

 ییک ارا  ،یرس م  ری  ی یه ا  کنت رل  داد نشان جینتا

 تی  حما ،ییپاسخگو ،ینظرسنج ،یمدن و یجمع

 و یاجتماع مشارکت و یاجتماع تعامل ،یاجتماع

 توس  عه ب  ر توان د  یم   مش  ترک یهنجاره ا  درک

 .باشد مؤثر ،یاجتماع هیسرما

 و یس   ازمان س   اختار

 هیس      رما ج      ادیا

 1 کاکس 2297 یاجتماع

 ک ه  دادن د  نش ان  یاصل یهامؤلفه لیتحل و هیجزت

 ،...(و اعتم اد  هنجاره ا، ) یگروه یها ییدارا دیبا

 هیس  رما یتوانمندس  از مناس   ، س  اختار نی  یتع

 و یش  هروند ) یاجتم  اع  یه  ا  ع  ادت  ،یانس  ان

 هیس   رما یارتق  ا  و توس   عه یب  را  ،(یقانونمن  د 

 .شود داده قرار مدنظر ،یفرد یاجتماع

 هیس  رما یری  گ ان  دازه

 یها دگاهید: یاجتماع

  شتریب

 شتریب نشیب
2297 

 و لویکار

 همکاران
1 

در هم ه  ک ه  نتایج تحلی ل تحقی ق آنه ا نش ان داد     

مستقیم بین همه ابعاد  ای های صنعتی رابطه شرکت

 سرمایه اجتماعی با کارآفرینی وجود دارد.

ارت   اس ب  ین س  رمایه   

اجتماعی مدیران عالی 

سازمان و گ رایش ب ه   

عملکرد  کارآفرینی و

 سازمان

2291 
و  2انگلن

 همکاران
92 

نتایج نشان دادند که بین اق دامات م دیریت من ابع    

انسانی و سرمایه اجتم اعی س ازمانی رابط ه مث ت ی     

 وجود دارد.

رابطه سرمایه اجتماعی 

و ک        ارآفرینی در 

کش  ورهای در ح  ال   

 توسعه

2291 
و  9کافچه

 حسینی
99 

 

1. Eriksson-Malin  

2. Engelen  

3. Kafcheh & Hosseini  
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 ردیف نام سال عنوان نتیجه

ل  ه از جم ،اق  دامات م  دیریت من  ابع انس  انی  

تواند ای ن   پذیری می آموزش، توسعه و جامعه

و ایج اد و   ه د ه ای ف ردی را ارتق ا د    ویژگی

نگهداری سرمایه اجتماعی سازمانی را تسهیل 

 کند.

ارت اس بین اق دامات  

م    دیریت من    ابع  

انس   انی و س   رمایه  

اجتم  اعی س  ازمانی 

ب  ا در نظ  ر گ  رفتن   

نق     ش می     انجی 

 های صنعت ویژگی

2299 
و 9چان  

 دیگران
92 

اعتم اد   ،یتعام ل اجتم اع   ،یلگریتعد هیفرض

 یرفتاره ا  ب ا  یو مشارکت اجتم اع  یاجتماع

شهروندان ش هر بوش هر رابط ه     یطیمح ستیز

ارت   اس  نی  وج  ود دارد و ن  وع ا  یمعن  ادار

 .استو مث ت  میمستق

س   رمایه اجتم   اعی 

 سازمانی

2299 
و  2جوفره

 دیگران
99 

 
 

 سؤال و قیتحق یمفهوم مدل
مرحل ه  ه ای   یافت ه  پیشینه تحقیق، مص اح ه و  فرایند تحقیق، مدلی که بر م نای انجامبه با توجه 

 .است 9 به صورت شکل ،دست آمدهه کیفی ب

   سؤال

 هئ  ارا ثارگرانیو امور ا دیشه ادیدر بنکه  یاجتماع یها هیمدل رشد و توسعه سرما یاعت ارسنج

 ؟است چگونه ،شده

  

 

1. Chuang  

2. Jofreh  
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 شافی کیفی سرمایه اجتماعیمدل اکت .9شکل 

 

 ب ه کم ک  بنی اد   کدگذاری محوری س رمایه اجتم اعی را ب ا رویک رد داده    های  مقوله 9 شکل

شناسی تحقی ق، م دل م ذکور م ورد      در ادامه، با توجه به روشدهد.  می نشان Maxqda 12 افزار نرم

 بررسی قرار گرفته است. 

 شرایط علی

 نیروی انسانی -

 رهایبست -

 فرهنگی

های ویژگی -

 کارمندان

نقش مدیریت  -

 در سازمان

 سازمان راه رد -

 

 هازمینه

 عوامل فردی ایثارگران -

 عوامل سازمانی -

 محیط ارت اطات در سازمان -

 گرهامداخله

 جامعه هدف -

 ویژگی جامعه هدف -

 های مخربتشکیل گروه -

 ثیرگذاری سازمانأنحوه ت -

 مقوله محوری

روابط بین  -

 کارمندان

قواعد سرمایه  -

 اجتماعی

مفهوم سرمایه  -

 اجتماعی

 راهبردها

 گذاری قانون -

 تعامل و همکاری -

 نیروی انسانی -

بسترهای  -

 اجتماعی

 مشارکت -

 ایثارگران

 پیامدها

 عملکرد یارتقا -

روابط بین  یارتقا -

 کارمندان
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 روش تحقیق

ش امل   ،پیمایش ی اس ت. جامع ه آم اری        توصیفیتحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی از نوع 

ک ه ب ه موض وع تحقی ق      شهر ته ران اس ت   ثارگرانیو امور ا دیشه ادیبن کارکنانتمام کارشناسان و 

حج م نمون ه   ، ب رای جامع ه مح دود    بر اساس فرمول کوکرانو  نفر 971آگاهی داشته و حجم آنها 

تجزی ه و تحلی ل اطالع ات براس اس      د.تعیین شد که به روش تصادفی س اده انتخ اب ش دن   نفر  922

 ب رای ص ورت گرف ت.    PLS و spss 23اف زار   ن رم آماری توصیفی و استن اطی از طری ق  های  روش

ی، معادالت ساختاری و تحلیل مس یر و س ایر   تأییدتحلیل عاملی های  بررسی اعت ار مدل، از آزمون

 آماری مربوس استفاده شد.های  آزمون
 

 تحلیل
 

 های پرسشنامه( برای گویهCFAی )تأییدعاملی  حلیلنتایج ت .2 جدول

 آماره بار عاملی گویه مؤلفه مقوله شرایط علی

 شرایط علی

های  ویژگی

 کارمندان

 رفتاری ویژگی

AQ1 101/2 212/1 

AQ2 179/2 210/9 

AQ3 177/2 011/2 

AQ4 212/2- 111/2 

 شغلی ویژگی
BQ1 172/2 272/2 

BQ2 792/2 111/9 

BQ3 127/2 120/9 

 اخالقی ویژگی
CQ1 111/2 979/0 

CQ2 210/9 121/92 

 در مدیریت نقش

 سازمان

 مدیریتیهای  هزینه
DQ1 799/2 701/1 

DQ2 197/2 111/1 

DQ3 111/2 921/1 

 تدبیر مدیریت

EQ1 129/2 111/1 

EQ2 719/2 971/1 

EQ3 117/2 217/7 

EQ4 110/2 921/7 
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 آماره بار عاملی گویه مؤلفه مقوله شرایط علی

 با مدیریت رفتار

 کارمندان

FQ1 191/2 191/1 

FQ2 112/2 219/1 

FQ3 700/2 219/1 

FQ4 119/2 101/1 

FQ5 119/2 729/1 

FQ6 179/2 920/0 

FQ7 101/2 227/9 

FQ8 119/2 917/1 

 مدیریتی ویژگی

GQ1 791/2 919/1 

GQ2 711/2 101/1 

GQ3 119/2 111/0 

GQ4 119/2 121/0 

GQ5 190/2 190/1 

 مدیریت نگرش
HQ1 197/2 119/91 

HQ2 299/9 121/27 

 سازمان استراتژی

 داخلی استراتژی

 سازمان

IQ1 192/2 712/9 

IQ2 191/2 122/9 

IQ3 912/2 719/9 

IQ4 209/2- 921/9 

IQ5 911/2- 912/9 

IQ6 971/2- 920/9 

IQ7 900/2- 122/9 

IQ8 901/2- 111/2 

IQ9 919/2 111/9 

IQ10 291/2 911/2 

IQ11 929/2 229/9 

 خارجی استراتژی

 سازمان

JQ1 207/2 119/2 

JQ2 912/2 771/2 

JQ3 171/2 017/9 

JQ4 111/2 121/1 

JQ5 111/9 991/0 
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 آماره بار عاملی گویه مؤلفه مقوله شرایط علی

 انسانی نیروی

 سازی اجتماعی
KQ1 119/9 217/99 

KQ2 921/2 212/9 

 انسانی منابع توسعه
LQ1 120/2 179/7 

LQ2 227/9 912/91 

 فرهنگیهای  بستر

 فرهن  بسط

 سازمانی

MQ1 191/9 291/1 

MQ2 191/2 720/2 

MQ3 991/2 012/2 

 و ها ارزش ت یین

 هنجارها

NQ1 110/2 111/9 

NQ2 917/2 129/9 

NQ3 292/2- 711/2 

NQ4 227/2 292/2 

NQ5 211/2 112/9 

 فرهنگی توسعه
OQ1 121/2 211/1 

OQ2 919/9 111/91 

 سرمایه اجتماعی مقوله محوری

 کارمندان بین روابط

PQ1 927/9 029/7 

PQ2 122/2 791/0 

PQ3 110/2 112/0 

PQ4 121/2 271/9 

PQ5 112/2 217/2 

PQ6 911/2 290/9 

 سرمایه قواعد

 اجتماعی

RQ1 111/2 711/1 

RQ2 111/2 122/99 

RQ3 110/2 921/1 

 سرمایه مفهوم

 اجتماعی

SQ1 191/2 192/7 

SQ2 102/2 192/99 

SQ3 201/9 110/91 

 

 دهد.  می ی را نشانتأییدبار عاملی مدل تحلیل عاملی ، 2شکل 
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 یتأییدعاملی مدل تحلیل عاملی  بار .2شکل 
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 دهد.  می ی را نشانتأییدتی مدل تحلیل عاملی  آمارهافزار  براساس خروجی نرم 9شکل 

 

 
 

 یتأییدآماره تی مدل تحلیل عاملی  .3شکل 
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داشته و بار ع املی   9911اماره تی کمتر از ها  مؤلفهو ها  عاملی تعدادی از گویه در مدل تحلیل

ش ده در  ی ل ارائ ه ش ده      اص الح م دل   ،. در ادام ه است و نیاز به اصالح مدلاند  هداشت 291کمتر از 

 است.

 

 
 

 یتأیید عاملی تحلیل مدل عاملی بار .3 شکل
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 یتأیید عاملی تحلیل مدل تی آماره .1شکل 

 
 

 برازش قابل اطمینانی ندارد به جای س نجش ب رازش معم والً   های  شاخص PLSاز آنجایی که 

االت ه ر متغی ر ب ا کیفی ت     ؤکند س می شود. این آزمون بررسی می فیت مدل بررسیدر مطالعات کی

از آزمون روایی متق اطع ش اخص    ،گیرد. برای انجام این آزمون می مناس ی متغیرهای خود را اندازه

 شود. می اشتراکی استفاده

 شود. می سنجیده 2991و  2991، 2922آزمون روایی متقاطع شاخص اشتراکی با سه عدد 
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 یمتقاطع شاخص اشتراک ییآزمون روا. 3جدول 

 
SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 

 222/911 سازی اجتماعی
 

222/9 

 191/2 017/211 222/111 خارجی سازمان راه رد

 222/911 سازمان راه رد
 

222/9 

 222/911 های فرهنگی بستر
 

222/9 

 911/2 922/202 22/972 بسط فرهن 

 202/2 179/119 222/700 مدیریت تدبیر

 912/2 219/221 22/972 توسعه فرهنگی

 910/2 077/202 222/972 توسعه منابع انسانی

 212/2 117/211/9 222/011/9 رفتار مدیریت با کارمندان

 991/2 711/191 222/192 روابط بین کارمندان

 222/911 سرمایه اجتماعی
 

222/9 

 219/2 111/092 222/111 قواعد سرمایه اجتماعی

 212/2 122/022 222/111 مفهوم سرمایه اجتماعی

 222/911 نقش مدیریت در سازمان
 

222/9 

 911/2 119/291 222/972 نگرش مدیریت

 222/911 نیروی انسانی
 

222/9 

 221/2 172/009 222/111 های مدیریتی هزینه

 992/2 091/201 222/972 ویژگی اخالقی

 000/2 029/992 222/111 ویژگی رفتاری

 217/2 799/917 222/111 ویژگی شغلی

 229/2 090/709 222/192 ویژگی مدیریتی

 222/911 های کارمندان ویژگی
 

222/9 

 

ی ت ک ت ک   ش ده ب را   با توجه به سه مقدار گفت ه گیری  اعداد نشان داد که کیفیت مدل اندازه

 متغیرها در حد قوی است.
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 1روایی متقاطع شاخص افزونگی
 

شود که در جدول زیر، قوی گ زارش   مقایسه می 2991و  2991، 2922ه عدد با س این شاخص

 شده است.
 

 روایی متقاطع شاخص افزونگی .1جدول 

 
SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 

 221/2 191/907 222/911 سازی اجتماعی

 271/2 022/191 222/111 خارجی سازمان راه رد

 222/911 222/911 سازمان راه رد
 

 222/911 222/911 هنگیهای فر بستر
 

 211/2 111/991 222/972 بسط فرهن 

 999/2 111/111 222/700 مدیریت تدبیر

 912/2 111/992 222/972 توسعه فرهنگی

 229/2 010/211 222/972 توسعه منابع انسانی

 217/2 112/917/9 222/011/9 رفتار مدیریت با کارمندان

 271/2 021/117 222/192 روابط بین کارمندان

 929/2 210/919 222/911 سرمایه اجتماعی

 910/2 022/011 222/111 قواعد سرمایه اجتماعی

 921/2 129/917 222/111 مفهوم سرمایه اجتماعی

 222/911 222/911 نقش مدیریت در سازمان
 

 910/2 971/202 222/972 نگرش مدیریت

 222/911 222/911 نیروی انسانی
 

 212/2 291/192 222/111 های مدیریتی هزینه

 

1. Cross Validity Redundancy(CV Red) 
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SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 

 211/2 221/272 222/972 ویژگی اخالقی

 272/2 292/191 222/111 ویژگی رفتاری

 207/2 111/199 222/111 ویژگی شغلی

 920/2 220/199 222/192 ویژگی مدیریتی

 222/911 222/911 های کارمندان ویژگی
 

 

 ،یرازش مناس   م دل مفه وم   از ب   یپ ژوهش ح اک   جینت ا ی اعت ارس نج باید اشاره داشت که 

، ش ده  نی ی ت  انسیوار ،یعامل یبارها ر،یمس  یقابل ق ول و معنادار ضرا ریمقادهای  شاخص یبرم نا

که ب ر مقول ه   است هایی مربوس به شرایطی  قوله، مشرایط علّی بود. یمتقاطع شاخص افزونگ ییروا

 یناک اف  یالزم ول یشروط یعل طیشرا ،. به ع ارتیگذارند تأثیر می یعنی سرمایه اجتماعی ،محوری

 .راه ردهاست یریکارگ حاصل از به یامدهایبه پ یابیدست برای

 

 پیشنهادات و یریگ جهینت
های میدانی  آوری داده حاصل نتایج این تحقیق در قال  مطالعات جامع نظری، تط یقی و جمع

ح اکی از ای ن اس ت ک ه      ی کارشناسان خ ره،ها مصاح ه لیتحلتوسط محققان و با توجه به انجام و 

 ک ه ش ود   بندی میدسته مقوله پنجدر تهران  سرمایه اجتماعی در بنیاد شهید و امور ایثارگران طیشرا

در سازمان مربوس را ب ه  ( یمقوله محوربه عنوان ) سرمایه اجتماعی دهیو توسعه پد جادیااین عوامل 

  .دن ال داشته است

 شخص یت ش ود. ب دیهی اس ت     م ی « کارمندان یها یژگیو»اولین مقوله استخراجی مربوس به 

 ،نآن ا  ب ا  ارت  اس  مه ارت  داشتن ان وایثارگر با فرااداری کارکنان، رفتار ایثارگرانه کارمندان، رفتار

کارمن دان بنی اد ش هید    عملک رد   رفتار و بر که استی عوامل ازجملهکارمندان و صداقت  صدر  سعه

گ ردد. در ای ن    برم ی « سازمان در تیریمد نقش»له دوم ب ه  تأثیر دارد. مقوسرمایه اجتماعی  عنوان به

 ب ا  گروه ی  هوی ت  احس اس  ایج اد  س ازمانی،  و اجتم اعی  فرهن    تقویت برای یزیر برنامه زمینه،
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 از کارکن ان  با سازمان متقابل یاعتمادساز برای یا نهیزم ایجاد مختلس، امور در کارکنان مشارکت

 دانش، مه ارت  سازمان، مدیریت در توزیعی عدالت ایجاد کارکنان، به امور برخی واگذاری طریق

 یه ا  فرهن    تقوی ت  مش ترک،  رفتاره ای  و ه ا  ارزش م دیریت، ت رویج   مدیریت و تدبیر ارت اطی

 کارکن ان، ح  ل  ب ا  نزدی ک  ارت  اس  کارمن دان، برق راری   در اش تیا   ک ار، ایج اد   مح ل  در موج ود 

 به نهادن کارمندان، ارزش با همدردی و ییوان همایثارگر،  کارمندان به کارمندان، پاداش مشکالت

در صورت توج ه م دیران بنیادش هید )س ازمان م ورد مطالع ه(        که هستندمواردی کارمندان  نظرات

 شود. می اجتماعی سرمایه از بهینه استفادهباع  

 ارتقادهن ده  یه ا  اس ت یسی ریک ارگ  بهاست که در این زمینه، « سازمان استراتژی»مقوله سوم 

 اجتم اعی  س رمایه  از مراق  ت  آم وزش،  مثل ییها حوزه در منابع تر یعموم توزیع اجتماعی، سرمایه

 اجتم اعی  ارت اط ات  اف زایش  طری ق  از مش ارکت  کارمن دان،  می ان  اعتماد افزایش سطز ،استراتژی

 ب ه  نی ل  در راستای ابزارهای مفید از یکی را به اجتماعی سرمایهتوانند ازجمله عواملی هستند که می

در س ازمان )بنی اد ش هید( م  دل کنن د. چه ارمین مقول ه         اس تفاده  م ورد  کل ی  یها یاستراتژ افاهد

اس ت ک ه ام روزه ب ه عن وان س رمایه       « یانسان یروین»شده از تحقیق حاضر، مسئله کلی دی  استخراج

 انس انی  س رمایه  تحقق شود. پرواضز است ها محسوب می افزاری و نیروی محرکه اصلی سازمان نرم

 س رمایه  توس عه همچنین  .گیرد می شکل آن اساسی یها مؤلفه و اجتماعی سرمایه از ،آن ریپایدا و

 ت أثیر  اجتم اعی  س رمایه  از متع ادل،  ص ورت  ب ه  معنوی و مادی نیازهای و استعدادها لحاظ با انسانی

 ییش کوفا  ب ر  س رمایه  دو ای ن  اثربخشی و انسانی و اجتماعی سرمایه دو بین متقابل و تأثیر پذیرد می

تواند موج  توس عه و رش د تع الی س ازمان ش ود. آخ رین مقول ه         می ط یعی و فیزیکیهای  سرمایه

سازمان مورد مطالع ه را ه دف ق رار داده اس ت. از     « فرهنگی یسترهاب»حاصل از این تحقیق، یعنی 

 در مهم عناصر از یکی شود، لذا این مقوله آنجایی که بنیاد شهید یک سازمان فرهنگی محسوب می

یکی از م وارد مه م در    از سوی دیگر،. آید به حساب می این نهاد فرهنگی اجتماعی سرمایه سعهتو

 موض وع  در کارکن ان  نخ گ ی  و مه ارت  یارتق ا  و دین ی  اعتق ادات  تقویت ،بنیاد یسازمان  فرهن 

در  نت ایج تحقی ق حاض ر    اس ت.  س ازمان  در جاری فرهن  به آنها ت دیل و شهادت و ایثار فرهن 

 پ ایین  و متوس ط  س طز  از عموم اً  آن، ه دف  جامع ه  ک ه  ده د  یم نشان بنیاد اجتماعی ایهسرم مورد
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ثابت ق دم هس تند ک ه ای ن خ ود ناش ی از       ، یدین حاکمیت و نظام حفظ برای همچنان اما ،اند جامعه

 فراهم بودن بسترهای فرهنگی مناس  در این نهاد است.

و اعت  ار م دل،    دأیی  تی حاص ل از  ه ا  یخروج  با توجه به استخراج نتایج تحقیق و  درمجموع

 :دشو یمها و پیشنهادات  یل ارائه  توصیه

کارکن ان   ث ارگران، یا یها دهیخود از نظرات و ا یرفع مسائل داخل برایها باید  سازمان  

 ی   یبای د ترت  زی  ن س ازمان  آم وزش  بخشکنند و  یریگ  بهره یخود و خ رگان دانشگاه

 دای  س و  پ  س ازمان  مختلس یها بخش یازهاین یووس سمت به قاتیتا تحقند کناتخا  

 ع الوه  ت ا  کنندروز  به را خودشان اطالعات باید)بنیاد(  کارمندان سازمان ،نیبنابرا .کند

 ح ل  راهکاره ای  مس ئله،  ح ل  مه ارت  ب ا  ه دف،  جامع ه  ام روز  نیازه ای  ب ه  پاس خ  بر

 .کنند پیدا ایثارگران خود کمک با را مشکالت

ی در م ورد نح وه   س از  ش فاف ی و رس ان  اط الع ب ه   دش و  یم  نهاد به مدیران سازمان پیش    

ب یش از ب یش   اس ت،  عملکرد سازمان در امور کشوری و وظایفی که برعه ده س ازمان   

 اهتمام ورزند. 

 یارتق ا  ش یوه  بهت رین . نیس ت  آنان شغلی رضایت از کمتر کارکنان تعهد متغیر اهمیت  

 ف راهم  وجان  ه آنه ا    همه مشارکت از نسازما مدیران استق ال کارمندان، سازمانی تعهد

  است. سازمان در آنان ی مشارکت تعاملیها نهیزم آوردن

 ،ندهس ت که تحت پوشش س ازمان   یافراد تیوضع از دشو یمبه مدیران سازمان توصیه   

 یافراد بعد از گذشت مدت نیا های خواستهزیرا نیازها و  ؛ابندی اطالع یا صورت دوره به

 و یارت  اط  یهاکانال قیارت اس مستمر با آنان از طر یمستلزم برقرار نیاو  کند یم رییتغ

 .است یو ارت اط یاجتماع یمجاز یها رسانه یها فناوریبه کمک  دیجد یرسان اطالع

 آن ان  در امنی ت  احساس تقویت باع  کارمندان، از سازمان مدیران پشتی انی و حمایت  

 تعه د  اف زایش  باع    آین ده  در آن رداریبرخ و  و ت داوم  از اطمینان حصول و شود یم

کارمن دان   یمشارکت تع امل  کردیاز رو شود یم هی. لذا توصشود یم سازمان به کارکنان

و  یم اد  یه ا  قیاعم ال تش و   نیشود و همچن   یریگبهره یسازمان یهایریگمیتصم در

 است. اثربخش اریبس زمینه نیدرا یمعنو
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 منابع فهرست
 و اتی  ادب دانش کده ، یانسوان  علووم  پژوهشنامه ی.اجتماع هیماسر .(9911) یمصطف، یاجتهاد .9

 .19 شماره، یبهشت دیشه دانشگاه یانسان علوم

 بزهکاری بر اجتماعی سرمایة تأثیر (.9911) شادی، زاده عظیم و ع اس، شیری ؛یلدا، پور ایران .2

 سرمایه مدیریت پژوهشی مجله .کرج شهر عادی و بزهکار (21 تا 91 جوانان موردی: )مطالعة

 .111-119 صص، 0 شماره، 7 سال، تهران دانشگاه اجتماعی

 محیط ی  زیس ت  رفتاره ای  ب ر  اجتم اعی  س رمایه  ت أثیر  بررسی (.9911) یالمرضا، نیا جعفری .9

، ای منطقوه  ریوزی  برناموه  پژوهشوی  -علمی فصلنامه .شهربوشهر( موردی: )مطالعه شهروندان

 .912-909 صص، 97 شماره، 92 دوره

 در یاجتمواع  هیسورما  سوه یمقا و یریو گ انودازه  .(9917) اس ماعیل ، یکاووس   و دمحمو، یرحمان .0
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