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 چکیده
مورد بررسی و  Scatدر این مقاله عوامل موثر بر ارتقاء سرمایه اجتماعی سازمانی بر اساس مدل مفهومی 

مل ابعاد هنجاری، شناختی و ساختاری سرمایه اجتماعی مد نظر قرار گرفته است. برای تحلیل این عوا

ه جمع آوری شده است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و جامعه امشنرسطریق پداده های مورد نظر از 

باشد. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی اداره کل بهزیستی استان تهران میآماری آن کارکنان 

نفر انجام گرفته است. برای تحلیل داده  103که به روش نمونه گیری تصادفی ساده با تعداد نمونه  است

ون فرضیه ها، از آزمون های همبستگی پیرسون، کای اسکوئر، همبستگی توافقی زمآ و تحقیق های

ن ابعاد دهد که میاده شده است. نتایج تحقیق نشان میآزمون فریدمن و تحلیل مسیر استفا ،c کندال

 هنجاری، شناختی و ساختاری سرمایه اجتماعی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. تاثیر این

تائید قرار گرفت. همچنین نتایج نشان داد که وجود احساس هویت اجتماعی از عوامل د ورم عوامل

از عوامل ، پایبندی به اخالقیات از عوامل شناختی و فرآیند تصمیم گیری جمعی و شفاف هنجاری

ی جهت ساختاری بیشترین اثرات مستقیم را بر ارتقاء سرمایه اجتماعی داشته اند. در آخر توصیه های

 این سرمایه ارائه شده است. اءتقار

 

 سرمایه اجتماعی، بهره وری، بهزیستیهویت، اعتماد،  واژگان کلیدی:

 

   مقدمه -1
، سنجش میزان سرمایه اجتماعی است، زیرا جوامعی که در یمدیریت منابع انسان یکی از مقوله های مهم در حوزه

ند ارزیابی اقدامات خود می باشند و این ممکن نخواهد بود زمیان دارند جهت بهبود و ارتقای سرمایه اجتماعی خود گام برمی

اجتماعی، سرمایه گذاری قوط اجتماعی را در اجتماع خود تخمین بزنند. بدون ارتقای سرمایه مگر آنکه بتوانند روند صعود یا س

یه ها و سیاست ی سرماخشب جهای نتیاقتصادی نتیجه قابل توجهی نخواهد داشت. سرمایه اجتماعی شرط الزم اما نه کافی بر

در کشور ما، بسیاری از سازمان های دولتی با مشکالتی نظیر، عدم شایستگی . (1400)سمنانی و همکاران،  های اقتصادی است
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دم تناسب حقوق کارکنان در سازمان های مختلف دولتی، بی اعتمادی، بی انگیزشی، ارتباطات نامناسب، در استخدام ها، ع

دست به گریبانند و کارکنان، شهروندان )ارباب  غیره، عدم احساس مسئولیت مدیران، بیکاری پنهان و انیرمدخگویی عدم پاس

. سرمایه اجتماعی، سرمایه ای است که به عنوان (1385، )فقیهی و فیضی رجوع( و دولتمردان از این مشکل رنج می برند

. اما این سرمایه چگونه باید به کار گرفته شود (1393، شتسرپاک ) تسهیل کننده فعالیت سرمایه های دیگر تلقی شده است

های توسعه شورک الگو برداری از موفقیت های که بهترین تاثیر را داشته باشد، خود یک موضوع تحقیق است. شاید بتوان با

شور ما در ک نیسایکنتایج موفقیت آن کشورها ست که آیا شرایط و عوامل دخیل در یافته گام موثری برداشت، ولی معلوم نی

داشته باشد. پس شناخت عوامل موثر بر ارتقای سرمایه اجتماعی مطابق با شرایط بومی کشور ما، تاثیر مطلوبی در شناساندن، 

)موسوی خامنه و  ردن این سرمایه در سازمان های دولتی و به طبع آن جامعه و کشور خواهد داشتبه کار گرفتن و ذخیره ک

پژوهشگران، پرداختن به مقوله سرمایه اجتماعی برای تحقیقات دانشگاهی، احتماال بتواند راهگشا  ظرن . به(1395همکاران، 

 باشد.

نظر گرفتن شرایط بومی و فرهنگی، در این تحقیق از مدل  لذا پس از مطالعه مقدماتی و بررسی عوامل گوناگون، با در

Scat ه بیان دیگر هر کسی مدل مفهومی استفاده شده است. ب تناخس ماعی وجهت گزینش عوامل موثر بر ارتقای سرمایه اجت

سعی دارد  از ظن خود متغیرها و عوامل گوناگونی را عنوان کرده که محقق با تکیه بر نظریه های صاحب نظران این رشته

بنایی برای م وبرچیک چا الگویی ارائه کند که شامل عوامل کارکردی بر شمرده شده در تئوری ها و تحقیقات باشد. و نهایتا

با توجه به این که تحقیقات متعددی  است.ارتقای سرمایه اجتماعی در کارکنان اداره کل بهزیستی استان تهران ارائه گردیده 

ها به روشنی تبیین نماید بسیار یقاتی که این موضوع را در سازمانان به انجام رسیده، لیکن تحقپیرامون موضوع در کشورم

تحقیق حاضر در نظر دارد برای دستیابی به اهداف سازمانی، کلیه عوامل تأثیر گذار بر ارتقاء سرمایه  ،ینرااببنباشد. ناچیز می 

طریق راهگشای مفیدی برای مدیران و مسئولین باشد تا آنها بتوانند برنامه اجتماعی را شناسایی و اولویت بندی نماید تا از این 

ان را طراحی و اجرایی نمایند. هدف اصلی این تحقیق، معرفی سرمایه زمساف ه اهداریزی مناسب تری برای دستیابی ب

ریزان بتوانند براساس میزان و  مؤثر بر ارتقای سرمایه اجتماعی سازمانی است تا مدیران و برنامهاجتماعی و شناسایی عوامل 

ه اهداف سازمان را طراحی و به اجرا ب بییاای دستعوامل تاثیر گذار بر سرمایه اجتماعی سازمانی، برنامه ریزی مناسب تری بر

 در مدل مفهومی هم آمده است به شرح زیر است: درآورند. بر این اساس اهداف فرعی تحقیق، مطابق آنچه که

 سرمایه اجتماعی سازمانی و راهکارهای ارتقای آن. بررسی و شناخت  -1

 ه اجتماعی سازمانیایرمس ارتقاءتعیین رابطه بین عوامل هنجاری، شناختی، ساختاری و  -2

 رتبه بندی و تعیین رابطه بین ابعاد و شاخص های سرمایه اجتماعی.  -3

 سازمانی.مشارکت در جهت رفع خالء تحقیق در زمینه ارتقاء سرمایه اجتماعی  -4

ح زیر پس از ارائه چارچوب نظری تحقیق و مدل مفهومی طراحی شده، یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی به شر

 شده است. ن ییتب

 

 بین ابعاد هنجاری، شناختی، ساختاری و ارتقاء سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. فرضیه اصلی:

 

 فرضیه های فرعی:

 بعد هنجاری و ارتقاء سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.فرضیه اول: بین 

 بطه مستقیم و معناداری وجود دارد.ایه اجتماعی رارمس اءو ارتقفرضیه دوم: بین بعد شناختی 

 فرضیه سوم: بین بعد ساختاری و ارتقاء سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
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 و چارچوب تحقیق بانی نظریم   -2
( مورد Scatل د)ممی هوفصورت الگوی مه ( در کنفرانس بانک جهانی، سرمایه اجتماعی را ب1999) 1کریشنا و شرادر

، مدل نسبتا جامع کیفی که گرایش به تحلیل سرمایه اجتماعی در سطح سازمانی دارد، برای Scat2بررسی قرار دادند. مدل 

( توسعه داده شد. 1999( ارائه و سپس توسط محققین دیگر از جملهگریشنا و شرادر )8199) 3اولین بار توسط بین و هیکس

سرمایه اجتماعی در سطح سازمان دارد. در این مدل، سرمایه اجتماعی به دو سطح و ترکیب  ادابعر یسعی در تصو Scatمدل 

عالیت دارد که شامل نقش قوانین، کالن و خرد تقسیم شده است، سطح کالن اشاره به محیطی دارد که سازمان در آن ف

ی افراد در خط مشی کالن است. سیات سرکاچارچوب حقوقی، نوع حکومت و نظام سیاسی، میزان عدم تمرکز و میزان مش

 .(1381 )الوانی و نقوی،

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح گردیده 

ابط ور هایه کت. امروزه سرمایه اجتماعی، نقش بسیار مهم تری از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می کند و شباس

خشی خود را از دست می جمعی انسجام بخش میان انسان ها و سازمان هاست. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثرب

های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می شوند. )الوانی و دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راه 

دیق سازمانی و کسب و کار نیز وجود دارد. شواهد محکمی بیان می کند که ی، مصاعمااجته یبرای سرما (.1383شیروانی، 

ایجاد و از آن استفاده می کنند،  سرمایه اجتماعی باعث تقویت فعالیت های سازمانی می شود. افرادی که سرمایه اجتماعی را

و در مقایسه با همتایان منزوی خود که  ندگیری ممشاغل بهتری می یابند، حقوق بیشتری دریافت می کنند، سریعتر ترفیع 

 کریمی) ن آن را ندارند، از تاثیر و نفوذ بیشتری برخوردار هستندتمایلی برای استفاده از قدرت سرمایه اجتماعی نداشته یا توا

کارآفرینی  ایبر زم. سازمان هایی که از سرمایه اجتماعی قدرتمندی سود می برند، می توانند به سرمایه های ال(1399وجهان، 

رم بازاریابی شفاهی و گفتاری استفاده کنند، از و فعالیت های شجاعانه دست یابند، یادگیری سازمانی را بهبود بخشند، از اه

، 4یکی سود ببرند و از منابع خود در برابر پیشنهاد های غیر دوستانه به خوبی دفاع کنند )اندروزتوانایی یافتن متحدان استراتژ

2007). 

 شود یم فیدرون سازمان تعر یروابط اجتماع اتیمنعکس کننده خصوص یبه عنوان منبع یسازمان یاجتماع هیمارس

 یم جادیموفق ارزش ا یاقدام جمع لیبا تسهو  ابدی یتحقق م ضاو اعتماد مشترک اع یجمع یریسطح هدف گ قیاز طر که

گذاران به ر است: محبوبیت سرمایه اجتماعی برای سیاستاتواس یفر(. سرمایه اجتماعی بر چند تع1999و همکاران،  5)لینا کنند

، 6علت حالت دوگانه این این مفهوم می باشد که خود ناشی از روح قوی اقتصادی آن در بیان اهمیت گروه هاست )هالپم

ارای اعمال دی ها وهر(، بهبود بازدهی گ2005، 7موران(. سرمایه اجتماعی به دفعات برای تشریح عملکرد مدیریتی برتر )2005

( به کار گرفته 2005، 8( و تقویت روابط زنجیره عرضه )مک گراث2021لف ارزش حاصل از پیمان های مصلحتی )کو، مخت

احساس  یا ندهیبه طور فزا ریاخ یها در سال یو اجتماع یاقتصاد یها دهیپد نییدر تب سرمایه اجتماعی تیاهمشده است. 

داشته است. کل  یریدهه گذشته رشد چشمگ یط یاجتماع هیسرما یو تجرب ینظر یها بهنمربوط به ج اتیشده است. ادب

 ی، هنجارهای، تعامل مدنیاجتماع یآن شامل شبکه ها یمتمرکز است و عناصر اصل یبر روابط اجتماع یاجتماع هیمفهوم سرما

 
1 Krishna & Shrader 
2 Social Capital Assessment Tool 
3 Bain & Hicks  
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8 McGrath  
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در قالب  یجمع ییدارا کیان نوه عب ار سرمایه اجتماعی، ی. به طور کل(1393)پاک سرشت،  است یمتقابل و اعتماد عموم

و اقدام  یکنند که همکار یم فیمشترک تعر ییو نهادها یهنجارها، ارزش ها، اعتقادات، اعتماد، شبکه ها، روابط اجتماع

است که  یچند بعد دهیچیمفهوم پ کی نی. ا(1400محجوب روشن و همکاران، ) کنند یم لیمتقابل تسهمنافع  یرا برا یجمع

 پلاتصال، ی، عبارتند از: ساختار و شناخت یاجتماع هیاست. انواع متداول سرما یریع و سطح مختلف اندازه گانو، اادعاب یدارا

 (. 2009، 1یاسونوبوی )بندری و و عمود یو افق ،فیو ضع یقو ،دادن وندیزدن و پ

 فرهنگ جامعه است باسب ناتدارد و دارای مولفه های فراوانی می باشد که م ختیجامعه شناسرمایه اجتماعی ریشه 

. سرمایه اجتماعی بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه فیزیکی و انسانی و راهی برای نیل به (2013)خدائی و همکاران، 

قلمداد می شود. مدیرانی که بتوانند در سازمان سرمایه اجتماعی ایجاد کنند، راه کامیابی  موفقیت و بهبود عملکرد سازمان

با استفاده از سرمایه اجتماعی می توانیم متوجه شویم که چرا یک . (2013، 2)پوماما ا هموار می سازندرد خو نیاشغلی و سازم

مانی در مسیر شکست قرار دارد. سرمایه اجتماعی بر سازمان یا مجموعه به صورت موفقیت آمیز حرکت می کند و چرا ساز

اری و هماهنگی در سازمان را افزایش می دهند، تأکید دارد کهمکه ی یهمکاری و هماهنگی نیروهای انسانی سازمان و هنجارها

بط متقابل خواهیم شد که این مفهوم بر مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و روابا دقت در تعاریف سرمایه اجتماعی متوجه 

زمانی که برای بقا  تاا ن هامز. سا(1395غیاثی ندوشن و امین الرعایا، ) بین اعضای یک سازمان و گروه تکیه و تأکید می کند

دانند، باید اصل بهبود مدام و مستمر را سرلوحه فعالیت  ش می کنند و خود را نیازمند حضور در عرصه ملی و جهانی میالت

 ،که زمینه دستیابی به افزایش سرمایه اجتماعی امکان پذی باشد. بنابراین ل حاصل نمی شود مگر اینخود قرار دهند و این اص

ه که پیش نیاز اساسی آن بهبود عملکرد سازمان هاست، باید متغیرهای سرمایه اجتماعی شناخته شود و به سعوت د ورش برای

و شناختی  سرمایه اجتماعی در سطح خرد به دو بعد ساختاری. (2014، 3)زینر بهترین نحو ممکن مورد بهره برداری قرار گیرد

تعهدها، جتماعی مانند: ارزش ها، عقاید، نگرش ها، رفتار، اه مایسر تقسیم شده است. بعد شناختی به بخش نامحسوس

اعی در مشارکت، هنجارهای اجتماعی و اعتماد موجود در سیستم اجتماعی سازمان می پردازد. بعد ساختاری سرمایه اجتم

ضروری  نالح کسط چه پرداختن به سرمایه اجتماعی در(. اگر1385فقیهی و فیضی، ها است )برگیرنده ساختارها و شبکه 

تالش دارد تا با ارائه شاخص هایی به اندازه گیری سطح خرد پرداخته و تالش دارد تا میزان سرمایه  Scatاما مدل  ،است

 (.1393پاک سرشت، ) دازه گیری نماید.اجتماعی را در شرکت ها و سازمان ها ان

ی تحقیق طراحی و پیشنهاد ی نظرنباس مساامشاهده می شود، بر 1مدل مفهومی این تحقیق، همان طور که در شکل 

      شده است: 

 
1 Bhandari & Yasunobu  
2 Purnama  
3 Tziner  
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 (1999، 1مدل مفهومی پژوهش )کریشنا و شرادر -1ل شک

 

 پیشینه پژوهش  -3
بوه2021) کوو ،زیسرر یکردهایو رو ازین یتمندی، رضایتبادل اجتماع هیده از نظربا استفا سو (  بوه برر عوه  ثورات  یمطال ا

نود  جی( و نتاQWL) یکار یزندگ تیفیک قی( از طرSWB) یذهن یستیبر بهز ازمانیسی ماعجتاه سرمای شوغل، مان بوا  مرتبط 

تو ینظرسنج یده هاپردازد. با استفاده از دا یم یو قصد گردش مال یتعهد سازمان نودان دول موده از کارم سوت آ کوره  یبوه د در 

سوازمان رضایتمندی نیط ببارتدر ا یارک یزندگ تیفیکدهد که نه تنها  ینشان م جی، نتایجنوب بو یو تعهد  طوه  کوه در راب  نیبل

شوهود  یویرادا کیرا به عنوان  رضایتمندی شغلی تیاهم ی تحقیقها افتهیواسطه است.  زین یذهن یستیبهزو  رضایتمندی نام

 ناز آ یحواک نیچنمه ها تهفای نیکند. در عمل، ا جادیو هم رفاه کارمندان را ا یسازمان جیتواند هم نتایکند که م یبرجسته م

 .ابدیکارمندان پاسخ دهند تا رفاه کارمندان بهبود  یانسان یازهایبه ن یبه طور مطلوب دیکار با طیو مح یاست که منابع سازمان

بو ینقش واسطه ا یبررس به (2020اران )و همک 2بریز طوه  سورما نیرفاه کارکنان در محل کار در راب عواد  مواع هیاب نوی، یاجت  یع

نووان  یاجتماع هیابعاد سرما تیاهم جینتا. می پردازندو اشتراک دانش  یو شناخت ی، رابطه ایساختار یاعاجتم هیاسرم بوه ع را 

مواع هیسرما نیدهد که رفاه کارمندان در ارتباط ب ینشان م نیمچنکند. ه یاشتراک دانش برجسته م تیتقو یبرا یاهرم  یاجت

 . دارد یاطه سواو اشتراک دانش نقش  یو رابطه ا یساختار

ضوا زانیورا بر م یکار یگروه ها یاجتماع هیسرما ریتأث( 2020و همکاران ) 3یونتگرن کوار، ر شوارکت در  و  یشوغل تیم

طورف  کیاز  یاجتماع هیسرما نیب یشغل یها تساخت مهار ی، اثر واسطه انیبر اد. عالوه نکن یم یساخت مشاغل افراد بررس

هوا نیقرار گرفت. ا لیو تحل هیمورد تجز رگیف درط و اشتغال به کار از یشغل تیو رضا بوت  250 یمطالعه از داده  نود مراق کارم

کورد.  ده، استفاکرده بودند لیماه( تکم )با فاصله شش تا هشت یپرسشنامه را در دو مقطع زمان کیدر سوئد که  یبهداشت یها

هوایبوا متغ یارساخت نویجداگانه پانل متقاطع با استفاده از مدل رگرس یطرح ها لیو تحل هیتجز توا یر شود ن جوام  شوکار ان  جیآ

هوارت ینیب شیپ یاجتماع هیاز سرما ینشان داد که درجات باالترمطالعه  طوه ا یشوناخت یهوا م نوه  شوتریب یو راب موا  سوت، ا ا

 به کار با گذشت زمان.  یتگوابس

 
1 Krishna & Shrader  
2 Berraies  
3 Jutengren  

http://jparnt.iauk.ac.ir/
http://jparnt.iauk.ac.ir/
http://jparnt.iauk.ac.ir/


 های نوین مدیریت دولتیلنامه تحقیقات و نظریهفص                  

  46-67، مقاله پژوهشی، صفحات 1401 ابستانت، 2، شماره 1دوره                    
    http://jparnt.iauk.ac.ir/                     

 

6 

 
 

 

عورا  یسازمان یاجتماع هیسرما (2015) 1هوسر نوده  یبه عنوان منب صواز مونعکس کن درون  یمواعتاجبوط وار تایخصو

مو یجمع یریسطح هدف گ قیاز طر نی. اکند یم فیسازمان تعر قوق  بودی یو اعتماد مشترک اعضا تح سوه ا بوا ت قودام  لیکوه  ا

نود یا هیاول یاه زمیبه عنوان مکانرا اشتغال  یها وهیش ویکنند.  یم جادیموفق ارزش ا یجمع سو یاد می ک بوه و هوا  لهیکوه  آن

     شود. یدلسرد م ای تیقوا تهن در سازما یاجتماع هیسرما

سوازمان یمددکاران اجتماع یشغل تی، رضایاجتماع هیسرما نیرابطه ب یبررسو مطالعه به  (2012کانگ ) هود  در  یو تع

مطالعه به  نیا جیمتشکل از اعتماد، هنجارها و شبکه بود. نتا یاجتماع هی، سرماقیتحق در این. ی پردازدم یسازمان رفاه اجتماع

بواالتر از  یاجتماع هیکنند سطح سرما یدرک م ینشان داد که مددکاران اجتماع لیو تحل هیتجز نیانگیم د:ش خالصه ریشرح ز

هود  تیاد و هنجارها تأثیر مثب، اعتماستفاده از مدل معادالت ساختاریمتوسط است. با  مواعی و تع مودیران اجت ضوایتمندی  بور ر

مودهایو پ ندهیمطالعه آ یبرا ینظر یادهامیپ هارمطالعه سرانجام درب نیسازمانی آنها داشت. ا لو یا سوتراتژ یبورا یعم  یهوا یا

  کند. یبحث م جیبر نتا یاجتماع هیسرما

موروزی د، (1398بهمنی و باقری )به زعم  هوای ا سورمایه سوازمان  بوه  صوادی  مواعی و اقت سوانی، اجت سورمایه ان نوار  ر ک

کوه در آن  تبثم سعهوت تقویت و روانشناختی نیز تمرکز داشته و آنرا ظهور جنبش گرایی در سازمان و محیط کار معرفی کرده 

فوراد در  می کوشند تا بر نقاط قوت غلط و اشتباه کارکنان محققان رفتار سازمانی به جای مدیریت و کنترل رفتارهای بوت ا و مث

بو. کنند محیط های کاری تمرکز بوری معت کوه ره شوان داد  پوژوهش ن نوم کوار ر،نتایج حاصل از آزمون فرضیه های  جوو ع ادار و 

سوتی  سازمانی حمایتی بر سرمایه روانشناختی قوای بهزی تاثیر مثبت دارند. همچنین سرمایه روانشناختی بر درگیری شغلی و ارت

  .تاثیر مثبت دارد

شوده ( 1398اه آبادی و همکاران )زارع ش جوام  یوزد ان شوهر  موان  به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی معل

ها نفر برآورد شده است. یافته 172پژوهش معلمان شهر یزد هستند که حجم نمونه براساس فرمول کوکران  ریآماه عماج. است

مواعیاعتماد، مش)نشان دادند که میان ابعاد سرمایه اجتماعی  سوجام اجت جوار و ان شوبکه، هن شوغلی  (ارکت، کیفیت  ضوایت  بوا ر

شوا مواعی م کوهاد دن ارتباطی معنادار وجود دارد. تحلیل رگرسیونی ن سوجام اجت مواعی و ان مواد اجت هوای اعت صود ا 18تغیر ز در

مواعی کنند. در تغییرات متغیر رضایت شغلی را تبیین می سورمایه اجت شوارکت،  (نتیجه هنگامی که  مواد، م جوار، اعت شوبکه، هن

فوزایسو یتنها دریابد و این فرایند  رضایت شغلی آنان نیز افزایش می ،یابد کارکنان افزایش می) اجتماعیانسجام  هورهبب ا  ش ب

   .شود وری می

مواری می پردازندبررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان  به( 1395نصر اصفهانی و همکاران ) . جامعه آ

صوورت پرستاآنها  بوه  شونامه  ران بیمارستان شریعتی تهران است. اعضای نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. روایی پرس

سویر  .شخص گردیدم ریصو یایرو ضوریب م قودار 76/0نتایج پژوهش نشان داد سرمایه اجتماعی با مقدار  بور  69/3 (CR) و م

سویر که پژوهش نشان داد توانمندسازی کارکنان تأثیرگذار است. نتایج فرضیات فرعی   69/0سرمایه اجتماعی با مقدار ضریب م

بر احساس مؤثر بودن و با ضریب مسیر  72/0با ضریب مسیر  ی،ارنادعم بر احساس 84/0بر احساس شایستگی، با ضریب مسیر 

 .خاب تأثیرگذار استبر داشتن حق انت 75/0

نودها و در قالب مدلی  کنندتالش می ( 1395حسینی سرخوش و اخوان ) سوازها، فرآی یوان توانمند بواط م چوه، ارت یکپار

ل سرمایه اجتماعی به عنوان توانمندسازها، جمع امعو. ندنکی بررسرا نتیجه تسهیم دانش در سازمان های صنعتی دانش بنیان 

قور سوی  موورد برر نوش  نود. آوری دانش و اهدای دانش به عنوان فرآیندها و بهره وری کارکنان به عنوان نتیجه تسهیم دا ار گرفت

نواد 10داده گردآوری شده از  143نتایج تجزیه و تحلیل  بوت و مع ثور مث حواکی از ا عوه  بول هانودپیو ارسازمان مورد مطال ی متقا

 
1 Hauser  
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یل کارکنان به اهدای دانش می باشد. اجتماعی و اعتماد بر روی تمایل کارکنان به جمع آوری دانش و نیز اثر اعتماد بر روی تما

 نادار تمایل کارکنان به جمع آوری و اهدای دانش بر روی بهره وری کارکنان تایید شد. عالوه بر این، اثر مع

 تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز سیبرره ب( 1394رضایی و همکاران )

سوازمان  272تحقیق را این . جامعه آماری می پردازندهمبستگی  -پیمایشی و از نوع توصیفی روش تحقیق با نفر از کارشناسان 

ن نتیجه گرفت تقویت سرمایه اجتماعی می توا ش،وهپژ یهابا توجه به یافته . دهندجهاد کشاورزی در استان البرز تشکیل می 

 . به طور مستقیم منجر به بهبود عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی می شود

مواعی یکی از مفاهیم مهم و پرکاربرد در طیف وسیعی از حوزهرا ی سرمایه اجتماع( 1393پاک سرشت ) لووم اجت های ع

هوایی مید که با دهخ پاس الکوشد به این سؤمی وی. می داند ظوات و راهبرد مودیریت در اتکاء به چه مالح لوه و  بوه مداخ تووان 

مواعی،  رتباط با تعریف و تبیین سرمایهسرمایه اجتماعی جامعه ایرانی اندیشید؟ پس از بررسی رویکردهای تئوریک مهم در ا اجت

 راهبردی مورد استفاده قرار گرفته است.  ایهصیهوت عنوان چارچوبی برای استخراج مالحظات وافزایی بهموضع تحلیلی هم

فواه  به( 1392خادمی ) کوار و ر عواون،  نوان وزارت ت بوین کارک کواری در  بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر کیفیت زندگی 

ضووع می پردازد و  ی با تاکید بر سرمایه اجتماعیاجتماع بوا مو مورتبط  یوقپس از مرور ادبیات نظری و تجربی  تودوی ،تحق ن بوه 

موی پرسشنامه اولیه  های تحقیق پرداخته و در مرحله بعد با عملیاتی سازی متغیرهای تحقیق دل نظری و فرضیهم و وبارچچ

عواد  باالییاز کیفیت کاری خود رضایت که کارکنان  می دهدتحقیق نشان این . نتایج سازد خوی اب ندارند، هر چند درخصوص بر

 های کارکنان آنها باشد.  های مختلف یا ویژگی مانازس یتماه ازشود که ناشی  ی دیده مییها کیفیت تفاوت

یوی سازمان امور اقتصادر  عوامل مؤثر بر ارتقاء سرمایه اجتماعی سازمانی به بررسی( 1391ابوالحسنی رنجبر ) دی و دارا

سوت. قرر نظ دم . برای تحلیل این عوامل ابعاد هنجاری، شناختی و ساختاری سرمایه اجتماعیمی پردازد استان تهران ار گرفته ا

شوناختی که تحقیق نشان می دهد  این ه است. نتایجدادهای مورد نظر از طریق پرسشنامه جمع آوری شد میان ابعاد هنجاری، 

قواء و ساختاری سرمایه اجتماع بور ارت سواختاری  ی همسبتگی مثبت و معنی داری وجود دارد. تأثیر عوامل هنجاری، شناختی و 

سوئولیت است قرار گرفتهد ئیتأ دورسرمایه اجتماعی م بول و م مواد متقا یوات، اعت . همچنین نتایج نشان داد که پایبندی به اخالق

  .ته انداء سرمایه اجتماعی داشپذیری کارکنان بیشترین تأثیر را بر ارتق
یوأت  به( 1390شکوهی آشان و همکاران ) ضوای ه شوغلی اع ی موعلبررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان رضایت 

یوزان  این ،در نهایت می پردازد. آموزش عالی شهرستان مراغه کزرام یوک در م کودام  مواعی  سورمایه اجت که از بین ابعاد مختلف 

یوه کسب رضایت شغلی اعضای هیأت علمی مراکز آم عوه کل موورد مطال مواری  عوه آ وزش عالی مذبور بیشترین تأثیر را دارد؟ جام

های استخدامی رسمی، در گروه 1390-91سال تحصیلی  ستان مراغه درهرش الیعش مراکز آموز اعضای هیأت علمی شاغل در

موون نفر می 221گیرد که مجموع آن پیمانی و قراردادی را در بر می ضویهباشند. نتایج حاصل از آز سویون و فر یوق رگر ها از طر

  .باشدتحلیل واریانس حاکی از تأئید فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی آن می

 

 ققیتحاسی نش روش  -4
بودون  سوت  چوه ه پژوهشگر در این تحقیق، شرایط و موقعیت را به صورت دقیق و واقعی مطرح کرده و سعی شده، تا آن

سورمایه دخالت یا استنتاج ذهنی، گزارش شود. لذا رو ش این تحقیق توصیفی است. چرا که هدف، توصیف عوامل موثر بر ارتقاء 

سورمایه "ابطه بین متغیر های مستقل مطرح شده با متغیر وابسته ری ررسب هباجتماعی سازمانی است. همچنین تحقیق  قواء  ارت

جوود دیگر این تحقیق، روش همبستگی است. چرا که این تحق پرداخته است. لذا روش "اجتماعی طوالع از و سوب ا بورای ک یوق 

کواربردی  ف،هد و تی(. این پژوهش از لحاظ ماه67، 1382رابطه بین متغیرها، صورت گرفته است. )حافظ نیا،  از نوع تحقیقات 

صو توایج حا موواست. چرا که این تحقیق، در یک مقطع کوتاه زمانی انجام شده است و ن نود  موی توا مودیران و ل از آن  جوه  رد تو
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موی انمسئولین سازم ها قرار گیرد. این پژوهش به قصد کاربرد نتایج یافته هایش برای حل مشکالت خاص درون سازمان انجام 

 پاسخ دادن به یک معضل و مشکالت علمی است که در دنیای واقعی وجود دارد. یرای بشالتشود و 

 

 جامعه و نمونه آماری -1-4

هورانرسنل عادی تحقیق شامل مدیران، سرپرستان و پاین جامعه آماری  سوتان ت سوال  کارکنان اداره کل بهزیستی ا در 

عوه آحوم ص وشخم نفر است. با توجه به 140که تعداد آنها  می باشد 1400 بوودن جام جودول دود  بوق  نوه ط جوم نمو مواری، ح

موده ریاضی کوکران محاسبه شود که نفر باشد و همچنین اگر تعداد حجم نمونه با استفاده از فرمول  103باید  مورگان در ذیل آ

خو 103(، تعداد حجم نمونه نیز 78، 1389)آذر، مومنی،  است شوکل  هوا و  گوی  بوه ویژ جوه  بوا تو ی گنودراکپ صانفر می باشد. 

موی گیری در تحقیق حاضر غیرکارکنان و کارشناسان حاضر در سطح جامعه آماری، روش نمونه هدفمند و از نوع تصادفی ساده 

 انس انتخاب مساوی در نمونه آماری را داشته باشند.ی جامعه آماری شباشد، تا همه اعضا

  1فرمول 

                                                                                    
 

 روش ها و ابزارهای جمع آوری اطالعات -2-4

، محقق براساس روش های پیمایشی و کتابخانه ای به منظور جمع آوری اطالعات مربوط به مبانی نظری تحقیق در این

شونامه  کرده است. امقدا تحقیق نیاز برای آزمون فرضیه هایتحقیق و نیز از پرسشنامه به منظور گردآوری داده های مورد  پرس

موورد می باشد.  کرتاز نوع مقیاس لی پرسشنامه، بسته و سوال می باشد. 24این تحقیق شامل  در تنظیم پرسشنامه متغیرهایی 

یو 1سئوال واقع شده اند که قادر باشند فرضیه های پژوهش را کامال پوشش دهند. در جدول شماره  شونامه ترک سوواالت پرس ب 

 های آنها ارائه شده است. قل و مولفهستم ایمتغیرهبراساس 

 
ق و سواالت پرسشنامهسازماندهی متغیرهای تحقی  -1 جدول  

 متغیرهای مستقل

 بعد ساختاری بعد شناختی بعد هنجاری )ارتباطی(

شماره  مولفه ها شماره سوال مولفه ها

 سوال

شماره  مولفه ها

 سوال

 بل کارکناناعتماد متقا

 

 انکنبل کارارتباط متقا

 

 عی کارکنانتعامل اجتما

 

احساس هویت اجتماعی 

 کارکنان

 2و1

 

 4و3

 

 6و5

 

 8و7

 پایبندی به اخالقیات

 تعهد سازمانی

 شایسته ساالری

 قدرشناسی از کارکنان

 مشارکت غیررسمی

 روابط غیررسمی

 فرهنگ مشترک

 10و9

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 ساختار سازمانی افقی

 شفاف رآیند تصمیم گیری جمعی وف

 در قبال عملکردشانگویی کارکنان سخپا

 مسئولیت پذیری کارکنان

 میهمکاری گروهی و تی

 امنیت شغلی

 عدالت در پرداخت حقوق و مزایا

17 

 19و18

 

20 

21 

22 

23 

24 
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 روایی پرسشنامه تحقیق -3-4

عوالپرسشنامه مر، Scatدر تحقیق حاضر براساس مدل سرمایه اجتماعی  سوت. ب سونبوطه طراحی شده ا ان یوزم جشوه 

صووریزار اندازه گیری نیز از طریق روش اعتبار محتوا )روایی اب جوام گرفاعتبار  تودوین ( ان پوس از  کوه  نوی  بودین مع سوت.  توه ا

موال  با چند متخصص مدیریتپرسشنامه، آن را  شونامه و اع نوان در پرس ظورات آ موال ن بوازخورد و اع پوس از  در میان گذاشته و 

توا در  همچنین جهت دستیابی به روایی پرسشنامه، سعی شده گرفته است. ارقرش رد سنجحات، روایی پرسشنامه مواصال است 

سوئله  امه از مطرح کردن سوال های مبهم، نامربوط و پیچیدهطراحی پرسشن یوق م خودداری شود. همچنین از آنجا که درک دق

بور این مد راد سعی خولذا پژوهشگر نهایت  ،وندخود مشخص می کند چه مفاهیمی باید سنجیده  ش تحقیق توه هوم  کوار گرف ه 

 است.

 

 پایایی پرسشنامه تحقیق -4-4

ظوور  ایایی ابزار اندازه گیری از روش آلفای کرونباخبرای سنجش پ در این تحقیق عودد  40استفاده شده است. بدین من

یوه پرسشنامه به صورت مقدماتی بین اعضاء جامعه آماری توزیع گردید، و موع آوری و تجز سوت یولو تحل پس از ج فوزارط نرمو  ا

SPSS  تور از برآورد گردیده است، ا 882/0نتایج نشان داد که اعتبار نوابراین آ 7/0ز آنجایی که این مقدار بزرگ سوت، ب موون از ا ز

 پایایی قابل قبولی برخوردار می باشد.
 آلفای کرونباخ  -2جدول 

Cronbach's Alpha N of Items 

882/0  18 

 

 ها هادد یلو تحل روش های تجزیه -5-4

شواملادی، به منظور آزمون فرضیه های مرتبط با مدل مفهومی پیشنه تحقیق در این سوتنباطی  موار ا  از تکنیک های آ

فوزار cآزمون کایسکور، ضریب کندال، ضریب توافقی  نورم ا  SPSS، همبستگی پیرسون، آزمون فریدمن و تحلیل مسیر با کمک 

 فاده شده است.است

 

 یافته ها  -5
مواری برای آزمون همبستگی میان ابعاد سرمایه اجت اد سرمایه اجتماعی:ی بین ابعتگبسهمآزمون  -1-5 موون آ ماعی از آز

 ستفاده شده است.ضریب همبستگی پیرسون ا

 

 h0بین ابعاد سرمایه اجتماعی همبستگی معنی داری وجود ندارد :

 h1تگی معنی داری وجود دارد :بین ابعاد سرمایه اجتماعی همبس

 

جواری و 3 تگی پیرسون طبق جدول شمارهمون ضریب همبسآزی ه هایافت عود هن بوین ب کوه  هود  شوناختی  نشان می د

نوی r=0/625ت و معنی داری وجود دارد. چرا که میزان ضریب  همبستگی )سرمایه اجتماعی رابطه مثب ( به دست آمده با فراوا

تگی پیرسون نشان داد بین بعد ضریب همبسن موآزنتایج و دامنه ای معنی دار است. همچنین د 01/0نفر در سطح آلفای  102

ضوریب  678/0یب با ضر جتماعیهنجاری و ساختاری سرمایه ا بوا  مواعی  در 710/0و بین بعد شناختی و ساختاری سرمایه اجت

 دو دامنه ای، همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. 01/0سطح آلفای 
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 ماعیجتا هید سرماضرایب همبستگی پیرسون بین ابعا  -3جدول 

 

 

 

 

 

 

 
  آزمون همبستگی بین مولفه های ابعاد سرمایه اجتماعی -3-5

شوده ضری ماریآزمون آبرای آزمون همبستگی میان مولفه های ابعاد سرمایه اجتماعی از  ب همبستگی پیرسون استفاده 

 است.

 h0 :بین مولفه های ابعاد سرمایه اجتماعی همبستگی معنی داری وجود ندارد

  h1بین مولفه های ابعاد سرمایه اجتماعی همبستگی معنی داری وجود دارد :

 

شوا 5شماره  نتایج آزمون همبستگی پیرسون میان مولفه های ابعاد سرمایه اجتماعی در جدول سوت. در ن دان شوده ا ده 

یوف  شوماره  1اینجا به عنوان مثال همبستگی بین دو مولفه اعتماد متقابل کارکنان )رد نوان 5جودول  بول کارک بواط متقا ( و ارت

می باشد، فرض صفر رد می شود و وجود  05/0کمتر از  sig مقدار ( بررسی شده است. از آن جایی که5جدول شماره  2)ردیف

نوی غیر و متدین این همبستگی ب بوا فراوا فوای  102تائید می شود. ضریب این همبستگی  سوطح آل فور در  نوه ای،  05/0ن دو دام

سوتان است که نشان می دهد رابطه مثبت و معنی داری بین اعتماد متقابل و ارتباط متقابل  25/0 کارکنان اداره کل بهزیستی ا

 وجود دارد. تهران

 
 فرضیه اصلی -3-5

 اری، شناختی، ساختاری و ارتقاء سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.نجه عادبین اب فرضیه اصلی: -

  فرضیات پژوهشی و آماری: -

جوود h0) فرضیه صفر نواداری و سوتقیم و مع طوه م (: بین ابعاد هنجاری، شناختی، ساختاری و ارتقاء سرمایه اجتماعی راب

 ندارد.

جوود ری، شاد هنجا(: بین ابعh1فرضیه مقابل ) نواداری و سوتقیم و مع ناختی، ساختاری و ارتقاء سرمایه اجتماعی رابطه م

 دارد.

 رابطه مستقیم معنی داری  بین ابعاد هنجاری، شناختی، ساختاری و ارتقاء سرمایه اجتماعی -5جدول 

 نوع آزمون فرضیه
 مقدار

 کایسکور

سطح معنی 

 داری

درجه 

 آزادی

ضریب 

 کندال
 نتیجه آزمون

اری، شناختی، د هنجن ابعایب

تاری و ارتقاء سرمایه ساخ

رابطه مستقیم و اجتماعی 

 معنا داری وجود دارد.

441/119 کایسکور  00/0  3 39/0  

مستقیم و معنی  رابطه

 داری وجود دارد.

 

 

 

 بعد ساختاری بعد شناختی بعد هنجاری یه اجتماعیسرما ابعاد

   1 جاریبعد هن

  1 625/0** بعد شناختی

 1 710/0** 678/0** بعد ساختاری
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 ضرایب همبستگی بین شاخص های ابعاد سرمایه اجتماعی  -4جدول 

 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ص هاشاخ

1 1                  

2 *250/0 1                 

3 **518/0 **338/0 1                

4 **598/0 *247/0 **390/0 1               

5 **412/0 *219/0 *237/0 **503/0 1              

6 **272/0 185 /0 **445/0 102 /0 163 /0 1             

7 **359/0 *422/0 **440/0 **548/0 **269/0 142 /0 1            

8 087 /0 094 /0 009 /0- *226/0 122 /0 110 /0 **230/0 1           

9 075 /0 *209/0 090 /0 011 /0 183 /0 162 /0 018 /0 *213/0 1          

10 *252/0 **397/0 **279/0 167 /0 143 /0 187 /0 *206/0 007 /0 **264/0 1         

11 *123/0 *222/0 **263/0 **542/0 **307/0 **366/0 **283/0 *219/0 185 /0 **270/0 1        

12 **351/0 146 /0 **372/0 **315/0 151 /0 *253/0 **461/0 **310/0 046 /0 **416/0 **310/0 1       

13 **432/0 **256/0 **450/0 **552/0 **303/0 *237/0 **580/0 *241/0 173 /0 **323/0 **415/0 **523/0 1      

14 **340/0 110 /0 **256/0 **441/0 102 /0 011 /0 **507/0 129 /0 010 /0- *213/0 *229/0 **465/0 **667/0 1     

15 **352/0 165 /0 **321/0 **389/0 **303/0 **318/0 078 /0 054 /0 098 /0 023 /0- 178 /0 165 /0 **275/0 182 /0 1    

16 **307/0 **354/0 **369/0 **278/0 *215/0 **414/0 **310/0 186 /0 **346/0 **420/0 **340/0 **464/0 **381/0 *227/0 *219/0 1   

17 *251/0 173 /0 **316/0 **381/0 **363/0 **378/0 **336/0 093 /0 117 /0 183 /0 **466/0 *216/0 **396/0 065 /0 155 /0 *218/0 1  

18 **268/0 002 /0 **334/0 **309/0 *234/0 105 /0 **545/0 116 /0 031 /0- 133 /0 **264/0 **315/0 **324/0 *234/0 068 /0 153 /0 **416/0 1 

)دو دامنه ای( معنی دار می باشند. 05/0بستگی بین شاخص ها در سطح * هم  

 )دو دامنه ای( معنی دار می باشند. 01/0* همبستگی بین شاخص ها در سطح *
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نواداری"آزمایش فرض رابطه:  در سوتقیم و مع طوه م  بین ابعاد هنجاری، شناختی، ساختاری و ارتقاء سرمایه اجتماعی راب

بوا ز آا ".دارد وجود بوا  441/119زمون کایسکور استفاده شده است. مقدار آماره کایسکور آزمون برابر  سوه  شود و در مقای موی با

سوت84/3یعنی  1و درجه آزادی  05/0در سطح خطای  مقدار مبین به دست آمده از جدول   ، مقدار محاسبه شده بزرگتر ا

طوه نابراین بگردد.  یئید مرد می شود و فرض پژوهش تا h0لذا فرض  ،  کوه راب کورد  می توان استدالل 

میان دو متغیر اتفاقی نبوده و رابطه مستقیم و معنی داری میان این دو متغیر وجود دارد. همچنین برای آزمون مجدد از ضریب 

نواداری39/0همبستگی کندال استفاده گردیده است. با توجه به ضریب همبستگی به دست آمده ) سو ( و سطح مع شوده بمحا ه 

ئید می گردد همبستگی میان متغیرهای ابعاد هنجاری، شناختی، ساختاری و ارتقاء سرمایه اجتماعی معنا دار است. ( تا000/0)

 فرض تحقیق تائید می گردد. ،بنابراین

 

 آزمون فرضیات فرعی -4-5

 آزمون فرضیه اول -1-4-5

 و معناداری وجود دارد.مستقیم  هعی رابطااجتم بین بعد هنجاری و ارتقاء سرمایه فرضیه اول: -1-1-4-5

 

  فرضیات پژوهشی و آماری -5-5

 (: بین بعد هنجاری و ارتقاء سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری وجود ندارد.h0) فرضیه صفر

 (: بین بعد هنجاری و ارتقاء سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.h1فرضیه مقابل )
 

 مستقیم معنی داری  بین بعد هنجاری و ارتقاء سرمایه اجتماعیطه راب -6 ولجد

 فرضیه
نوع 

 آزمون

 مقدار

 کایسکور

سطح معنی 

 داری

ضریب توافقی  درجه آزادی

c 
 نتیجه آزمون

بین بعد هنجاری و ارتقاء 

رمایه اجتماعی رابطه مستقیم س

 و معنا داری وجود دارد.

313/6 کایسکور  012/0  1 957/0  

نی م و معمستقی هبطرا

 داری وجود دارد.
 

 
جوود دارد"آزمایش فرض رابطه:  در موون  ".بین بعد هنجاری و ارتقاء سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری و از آز

موده ا 313/6اره کایسکور آزمون برابر با کایسکور استفاده شده است. مقدار آم سوت آ ز می باشد و در مقایسه با مقدار مبین به د

لذا فرض . است ، مقدار محاسبه شده بزرگتر 84/3یعنی  1و درجه آزادی  05/0در سطح خطای  دول ج

h0  سوتقیم و می توان استدالل کرد که رابطه میان دو متغیر  ،. بنابراینشودرد و فرض پژوهش تائید می اتفاقی نبوده و رابطه م

استفاده گردیده است. با  Cدد از ضریب وابستگی )توافقی( جمون مآز معنی داری میان این دو متغیر وجود دارد. همچنین برای

همبستگی میان متغیر بعد  ،ائید می گردد( ت000/0( و سطح معناداری محاسبه شده )957/0) حاصلهتوجه به ضریب وابستگی 

یود  نابرایبن و ارتقاء سرمایه اجتماعی معنا دار است و این همبستگی در سطح باالیی ارزیابی می شود.هنجاری  فرض تحقیق تائ

 می گردد.

 

 آزمون فرضیه دوم -6-5

 جود دارد.فرضیه دوم: بین بعد شناختی و ارتقاء سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری و
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  فرضیات پژوهشی و آماری -7-5

 رد.ندا(: بین بعد شناختی و ارتقاء سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری وجود h0ه صفر )فرضی

 (: بین بعد شناختی و ارتقاء سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.h1ضیه مقابل )رف
 

 ری  بین بعد شناختی و ارتقاء سرمایه اجتماعیرابطه مستقیم و معنی دا -7جدول 

 نوع آزمون ضیهفر

 مقدار

 کایسکور

سطح 

معنی 

 داری

 

 درجه آزادی
 

ضریب 

 نتیجه آزمون c  توافقی

اختی و ارتقاء شن عدبین ب

رابطه سرمایه اجتماعی 

مستقیم و معنا داری وجود 

 دارد.

00/0 162/35 کایسکور  1 958/0  

رابطه مستقیم و 

جود معنی دار و

 دارد.
 

 
جوود داردبین بعد شنا" آزمایش فرض رابطه در نواداری و موون  ،"ختی و ارتقاء سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم و مع از آز

موده از  162/35ده است. مقدار آماره کایسکور آزمون برابر با ش ستفادهاکایسکور  می باشد و در مقایسه با مقدار مبین به دست آ

شوده 84/3یعنی  1و درجه آزادی  05/0در سطح خطای  جدول  سوت، مقدار محاسبه  تور ا لوذا .  بزرگ

طوه ابد که ررمی توان استدالل ک ،. بنابراینشودرد و فرض پژوهش تائید می  h0فرض  بووده و راب فواقی ن یور ات یوان دو متغ طه م

سو ضوریب واب جودد از  موون م تووافقی( مستقیم و معنی داری میان این دو متغیر وجود دارد. همچنین برای آز سوتفاده  Cتگی ) ا

شوده )958/0ضریب وابستگی به دست آمده ) گردیده است. با توجه به گوردد000/0( و سطح معناداری محاسبه  موی  یود   ،( تائ

سوتگی  گیهمبست یون همب بواالمیان متغیر بعد شناختی و ارتقاء سرمایه اجتماعی معنا دار است و ا شوود.  سوطح  موی  یوابی  ارز

 ئید می گردد.فرض تحقیق تا ،بنابراین

 

 آزمون فرضیه سوم -8-5

 بین بعد ساختاری و ارتقاء سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. فرضیه سوم:

 

  ت پژوهشی و آمارییافرض -1-8-5

 (: بین بعد ساختاری و ارتقاء سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری وجود ندارد.h0فرضیه صفر )

 عی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.(: بین بعد ساختاری و ارتقاء سرمایه اجتماh1) فرضیه مقابل

 
 ارتقاء سرمایه اجتماعیو تاری ساخرابطه مستقیم و معنی داری  بین بعد  -8جدول 

 نوع آزمون فرضیه
 مقدار

 کایسکور

سطح معنی 

 داری

درجه 

 آزادی

ضریب 

 c توافقی 
 نتیجه آزمون

 تاری وبین بعد ساخ

ارتقاء سرمایه اجتماعی 

رابطه مستقیم و معنا 

 داری وجود دارد.

00/64 کایسکور  
00/0  

 1 692/0  

 

رابطه مستقیم و معنی 

 داری وجود دارد.
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جوود دارد" یش فرض رابطهماآز رد موون  ،"بین بعد ساختاری و ارتقاء سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری و از آز

موده از م 00/64مقدار آماره کایسکور آزمون برابر با  کایسکور استفاده شده است. سوت آ ی باشد و در مقایسه با مقدار مبین به د

لذا فرض  . ، مقدار محاسبه شده بزرگتر است84/3ی عنی 1 ادیو درجه آز 05/0در سطح خطای  جدول 

h0  سوتقیم و می توان استدالل کرد که رابطه میان  ،. بنابراینشودرد و فرض پژوهش تائید می دو متغیر اتفاقی نبوده و رابطه م

ده گردیده است. با فااست C( داری میان این دو متغیر وجود دارد. همچنین برای آزمون مجدد از ضریب وابستگی )توافقی معنی

موده ) شوده )( و 962/0توجه به ضریب وابستگی به دست آ سوبه  نواداری محا عود (، 000/0سوطح مع یور ب یوان متغ سوتگی م همب

نوابراینی و ارتقاء سرمایه اجتماعی معنا دار است و ایساختار شوود. ب موی  یوق  ،ن همبستگی در سطح باالیی ارزیابی  فورض تحق

 تائید می گردد.

 

 ولفه ها و ابعاد سرمایه اجتماعیم ت بندیلویاو  -6
موی  در این قسمت براساس آزمون فریدمن به اولویت بندی ابعاد و مولفه های مربوط به مدل مفهومی تحقیق توه  پرداخ

 شود. 

 h0میانگین رتبه ها یکسان است :

 h1حداقل دو رتبه دارای میانگین متفاوتی می باشد :

 

صویفی  ادی ابعبند نتیجه آزمون فریدمن جهت رتبه موار تو جوی اول آ شود. خرو سرمایه اجتماعی شامل دو خروجی می با

شوتاست که میانگین رتبه های هر متغیر را نشان می دهد. هر چقدر میان سوت. گین رتبه ها بزرگتر باشد، اهمیت آن متغیر بی ر ا

بوه  نودیهنگامی که محقق بخواهد متغیرهای مورد نظر خود را از نظر ارزش و اهمیت رت نود، ب یول مو ک موون تحل نود از آز ی توا

کوای دو،  مواره  قودار آ جوه آزادی و واریانس فریدمن برای این منظور استفاده کند. خروجی دوم، تعداد داده های هر متغیر، م در

sig صوفر ،در نتیجه است. 05/0تر از  ( به دست آمده کوچک000/0که عدد معناداری ) این را ارایه می کند. با توجه به  فورض 

جوود دارد. از ف شده ورد  خوتالف و کول رض یک تائید می گردد. به عبارت دیگر، حداقل بین میانگین دو متغیر ا نوان اداره  کارک

مواعی  عد شناختی از رتبه باالتری برخوردار است و بعدب بهزیستی استان تهران سورمایه اجت ساختاری کمترین رتبه را در ارتقاء 

 دارد. 

موون ه مولف بندیهمچنین با توجه به رتبه  های سرمایه اجتماعی که به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف، از طریق آز

مواد متقتحلیل واریانس فریدمن به دست آمد، باالترین رتبه مربوط  پوس از آن اعت یوات و  بوه اخالق نودی  نوان، بوه پایب بول کارک ا

ساس هویت اجتماعی، ارتباط متقابل احسمی، غیررمسئولیت پذیری کارکنان، تعهد سازمانی، قدر شناسی از کارکنان، مشارکت 

سومی،  کارکنان، همکاری گروهی و تیمی، امنیت شغلی، فرهنگ مشترک، پاسخگویی کارکنان در قبال عملکردشان، روابط غیرر

خوت تعامل اجتماعی کارکنان، شایست عودالت در پردا قوی و  ه ساالری، فرآیند تصمیم گیری جمعی و شفاف، ساختار سازمانی اف

 ا قرار دارند.ایو مز حقوق
 نتایج آزمون فریدمن ابعاد سرمایه اجتماعی -9جدول 

N 102 

Chi-Square 093/82 

Df 2 

Asymp. Sig. 000/0 
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 براساس آزمون فریدمننتایج میانگین رتبه ابعاد سرمایه اجتماعی   -10جدول 

 میانگین رتبه ابعاد سرمایه اجتماعی ردیف

1 

2 

3 

 بعد شناختی

 هنجاریبعد 

 ساختاری بعد

50/2 

19/2 

31/1 

 

 نتایج آزمون فریدمن مولفه های سرمایه اجتماعی  -11جدول 

N 102 

Chi-Square 695/576 

Df 17 

Asymp. Sig. 000/0 

 
 ولفه های سرمایه اجتماعی براساس آزمون فریدمننتایج میانگین رتبه م  -12 جدول 

 تبهمیانگین ر مولفه های سرمایه اجتماعی ردیف

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 پایبندی به اخالقیات

 اعتماد متقابل کارکنان

 مسئولیت پذیری کارکنان

 تعهد سازمانی

 از کارکنانقدر شناسی 

 مشارکت غیررسمی

 اجتماعی احساس هویت

 ارتباط متقابل کارکنان

 همکاری گروهی و تیمی

 امنیت شغلی

 فرهنگ مشترک

 در قبال عملکردشانان کارکنپاسخگویی 

 روابط غیررسمی

 تعامل اجتماعی کارکنان

 شایسته ساالری

 فرآیند تصمیم گیری جمعی و شفاف

 ساختار سازمانی افقی

 داخت حقوق و مزایاعدالت در پر

12/15 

22/13 

18/13 

61/11 

50/11 

04/11 

64/10 

17/10 

09/10 

94/9 

11/9 

86/7 

54/7 

60/6 

53/6 

31/6 

48/5 

06/5 

 

 سیرم تحلیل  -7
یوا  تحلیل مسیر از جمله فنون آماری چند متغیری است که در آن عالوه بر بررسی اثرهای مستقیم متغیرهای پیش بین 

یول  ه یا پیش بینی شونده، اثرهای غیر مستقیممستقل بر متغیر وابست صول، تحل نود. در ا موی گیر قورار  این متغیرها نیز مد نظر 

عوه ای از ت یری اسمسیر گسترش مدل رگرسیون چند متغ که در آن میزان معنی داری ارتباط های علی فرض شده بین مجمو

ضورایب ر(. این اثر676 :1388متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد. )میرزایی،  موان  مول ه سویون گها در ضریب مسیر که در ع ر

کوه  سوت  بوه ا یوک روشاستاندارد )بتا( هستند، انعکاس پیدا می کنند. ارزش تحلیل مسیر بدان جهت ا موک  بورای ک شوافی  کت

سوت.  2شماره  شکلنتایج تحلیل مسیر در  مفهومی کردن و تشکیل فرضیه های پیچیده محسوب می شود. شوده ا شوان داده  ن
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بوا مونه که تحلیل مسیر نشان می دهد از میان گ همان مواعی  یوت اجت تغیرهای مستقل بعد هنجاری، وجود احساس هو

بوه ااء سرماثر مستقیم بر ارتق 451/0ضریب  نودی  شوناختی، پایب عود  سوتقل ب هوای م یوان متغیر سوت. در م یه اجتماعی داشته ا

یرهای مستقل غه اجتماعی داشته است. همچنین در میان متبیشترین اثر مستقیم را بر ارتقاء سرمای 343/0اخالقیات با ضریب 

شوته  استقیم ربیشترین اثر م 36/0ساختاری، فرآیند تصمیم گیری جمعی و شفاف با ضریب بعد  مواعی دا سورمایه اجت بر ارتقاء 

 است. 

 
 

  240/0 ابل کارکناناعتماد متق       305/0ارتباط متقابل کارکنان                                             
  

  354/0 تعامل اجتماعی کارکنان    451/0احساس هویت اجتماعی                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  186/0 ساختار سازمانی افقی                                      343/0 پایبندی به اخالقیات        

 

  36/0 تصمیم گیری جمعی و شفاف                                                231/0 تعهد سازمانی                

 

  2/0 پاسخگویی کارکنان                                                       284/0 شایسته ساالری                              

 

  148/0  مسئولیت پذیری کارکنان                                               242/0 قدر شناسی از کارکنان                     

 

  214/0گروهی و تیمی همکاری                                                227/0مشارکت غیررسمی                          

 

  23/0  لیامنیت شغ                                             245/0 رسمی روابط غیر                                          

                           

  191/0  ر پرداخت حقوق و مزایاعدالت د                                        217/0 کشترگ مفرهن                             

               

 مسیر ارنمود  -2 شکل

سرمایه 

 اجتماعی

 

ریاهنج بعد  

 بعد ساختاری

419/0  

 بعد شناختی

396/0  
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 گیری و پیشنهادها نتیجه -8

سورمایه  مایه انسانیسرسرمایه اجتماعی نسبت به  یواب  نود. در غ و فیزیکی نقش بسیار مهمتری در سازمان ها ایفا می ک

ودن راه های توسعه سازمانی ناهموار و دشوار می شود. این سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و پیماعی، جتما

نودروش های منای نند با به کارگیرتحقیق نشان می دهد که سایر سازمان ها نیز می توا ضوای  سوب مان بوین اع سوازی  مواد  اعت

سورم کردن ردهسازمان و واحدهای سازمانی، مشارکت و گست مواعی شبکه ها میان اعضای سازمان و ... در جهت افزایش  ایه اجت

مو کارکنان اقدام کنند. ی اعطبق نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون، میان ابعاد هنجاری، شناختی و ساختاری سرمایه اجت

سواختارهمبستگی م بوثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین تاثیر عوامل هنجاری، شناختی و  مواعی ر ارتی  سورمایه اجت قواء 

مواعی"یل مسیر نشان داد که مورد تائید قرار گرفت. نتایج تحل یوت اجت جواری،  "وجود احساس هو مول هن نودی"از عوا بوه  پایب

قواء  "شفافیری جمعی و گ فرآیند تصمیم" از عوامل شناختی و "اخالقیات از عوامل ساختاری بیشترین اثرات مستقیم را بر ارت

موه با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی در توسعه سازمانی. دارندعی سرمایه اجتما های و نتایج حاصل از تحقیق، راهکارها و برنا

 مختلفی برای افزایش ذخیره این سرمایه به شرح ذیل پیشنهاد می گردد:

صوی، های تاحدی چارت سازمانی و ادغام برخی پست ها و مشاغل موازی و غیرضروری و ایجاد وو سازمانده حبا اصال خص

شوکل و  جاد نمایدا سلسله مراتب کم را ایساختار سازمانی تخت و ب تورین م که در عرض گسترش یافته و افراد بتوانند بدون کم

تو یواتی نماا مانعی نظرات و ایده های خود را انتقال داده و نهای نود.عمل سومی ی طوات غیرر سومی و  ارتبا طوات ر جوایگزین ارتبا را 

کارکنان بتوانند به راحتی ابراز عقیده کرده و  ریق فرآیند ارائه پیشنهادها و انتقادها تسریع گردد واین طاز کراتیک نماید تا بورو

بوین رف دیگر در ط نظرها و انتقادها با کمترین تحریفی به مدیریت سازمان انتقال داده شود و از مول  سایه چنین ارتباطاتی، تعا

توری ابهبو ریتکارکنان با یکدیگر و بین کارکنان با مدی نود.د یافته و فعالیت های سازمان از مسیرهای کوتاه  جوام گیر مودیران  ن

سوازمالیسازمان تا حد امکان از کارکنان توانمند و شایسته در پست های تخصصی استفاده نمایند تا از این طریق فعا نی ت های 

فراد در پست های خاصی نیاز به تخصص ویژه فتن اگر با کمترین پرت مالی و زمانی و به نحو احسن انجام گیرند و چنانچه قرار

 یق برگزاری دوره های آموزشی مختلف، تخصص الزم را در اختیار کارکنان قرار دهد.دارد، از طر

سوت ان، در این زموجود آرمان و هدف مشترک در هدفگذاری های سا خواذ سیا بوا ات خصوص الزم است مدیریت سازمان 

ها و نیازهای کارکنان در خط  ر هدفگذاری ها، تشریح اهداف سازمانی، توجه به خواستهنان دارکهایی از جمله مشارکت دادن ک

خوود ه کارکنان الیکه ک طوریه مشی گذاری های کلی سازمان و ... یک هدف و آرمان کلی را در سازمان بوجود آورند. ب هوداف 

سازمان در دستیابی به اهداف تعیین شده بیابند. فقیت مو را هم جهت و مکمل اهداف سازمانی ببینند و موفقیت خود را در گرو

قواء چرا ک هوت ارت سوته و در ج هود دان هوداف آن متع قوق ا سوازمان و تح ه در چنین شرایطی است که کارکنان خود را نسبت به 

 می کنند.ش فرهنگ سازمانی تال

شوند.  رکنانکا جاد و برقراری روحیه همکاری و ارتباط متقابل میان کارکنان به گونه ای کهای کوومتی نبا مورو ح دارای قل

کوه جهت دستیابی به این مهم ، مدیریت سازمان الزم است فعالیت های سازمانی را در قالب گروه های تخصصی عملیاتی نماید 

از ای افراد برقرار نماید و هیچ یک از کارکنان خود را در قلمرو حکومتی خود جد ابل را میانتقاز این طریق ارتباط و همکاری م

بوه یرین نپندارند و همگی خود را در راستای تحقق یک هدف سا سوتیابی  واحد، مسئول دانسته و با همکاری متقابل نسبت به د

توک نگ مشارکتی رههدف مذکور کوشا و ساعی باشند. چرا که فرهنگ سازمانی غنی، یک ف گورا و  نوگ فرد یوک فره نوه  سوت  ا

نی در بین ی سازمان و تبدیل نمودن آن به یک هنجار و ارزش سازمار فضال دتثبیت نمودن حس صداقت و اعتماد متقاب محور.

 کارکنان، عاملی که وجود آن رمز بقای سازمان و فقدان آن به منزله پایان حیات سازمان است. 
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بواپیشنهاد می ص در این خصو ،بنابراین نوان را  لوف، کارک شوی مخت  گردد که مدیریت سازمان با برگزاری دوره های آموز

مواد چنین موضوعاتی آشنا نموده و نیز با شفاف سازی امور مرمیت اه نوه اعت سوت را در زمی گوام نخ بوط به کارکنان و سازمان، 

سوازمان نان سازمان رکسازی بیشتر بردارد و با تدابیر و سیاست های مختلف این حس را در کا القا نماید که کلیه اموری که در 

گوری  شودشده است و تنها عاملی که باعث میتقابل بنا نهاده اد معتمانجام می گیرد بر پایه صداقت و ا فورد دی فردی نسبت به 

 یز ساخته است.دیگران متماز باشد که او را اع عملکرد و تالش او در سازمان میاز جایگاه و امتیازات بیشتری برخوردار گردد، نو

 می شود: وصیهر تدر راستای تثبیت و افزایش اعتماد متقابل کارکنان موارد زی

  ،ان سازمانثبات در رفتار، گفتار و گرایش های کارمند (1

  ،به کارگیری معیارهای روشن و شفاف برای ارزیابی عملکرد کارکنان (2

  ،رد کارکنانرزیابی عملکا استفاده مدیران از معیارهای بی طرفانه (3

  ،نانتوجه مدیران و کارکنان به نظرات و دیدگاه های دیگر کارک (4

 جاد اطمینان درباره لیاقت و صالحیت مدیران.و ای و صادقانه اطالعات برای کارکنان افشای بی پرده (5

موی  کوه  لوبتوحمایت و قدردانی مدیریت از کارکنان و ایده های آنها از جمله اموری است  نود در قا مودیریت  ا یوت  حما

بوه  ن باد آمطرح شود. بنابراین توصیه می گردد که سازمان و مدیریت ارش نووی  موالی و مع هوای  درک این واقعیت که حمایت 

یوت از  شدت در هوت حما سوازمانی الزم را ج موالی و  شورایط  سوت،  مووثر ا رشد مشارکت، تعهد، پاسخگویی و مسئولیت پذیری 

هوای آنها مهیا  ازکارکنان و قدر شناسی  نوایی  لوی را  خوودسازند تا از این طریق کارکنان فارغ از هرگونه کمی و کاستی، توا عم

 ساخته و باعث رشد و بالندگی سازمان گردند.

بوا  جه به اینبا تو سوازمان  مودیریت  کوه  گوردد  که هسته و عنصر اصلی در سازمان، منابع انسانی آن است، پیشنهاد می 

گوذاراسب و کاهش منایجاد زیرساخت های   یوزانی مموانع در برقراری ارتباطات، مشارکت و همکاری گروهی و تیمی، زمینه وا

خوود، بیشتری از وظایف و مسئولیت ها را به کارمندان فراهم  ظوارتی  حواکمیتی و ن نماید تا از این طریق ضمن تقویت سیستم 

گوردد  ند مسائل انسانی فراهم آورد.سانی و فرآیانشرایط الزم را جهت پرداختن به دیگر مقوله های مدیریت منابع  موی  صویه  تو

نوه  ها و فرآیندری تخصصی متعدد و واگذاری وظایف و مسئولیتی کااه مدیریت سازمان با ایجاد گروه تصمیم گیری به آنها، زمی

هوای آن نوایی  توا از توا فوراهم آورد  صووص ات هواحضور بیشتر کارکنان در فرآیندهای تصمیم گیری جمعی و شفاف را  خواذ در خ

 گذاری های کالن سازمان استفاده گردد. تصمیمات و هدف

سواس ک سیی یبا طراحی و اجرا کوه برا پواداش و ستم پاداش و تشویق هدفمند و دارای بازخورد  ظوام  سوی ن صوول اسا ا

پواداندتشویق بنا نهاده شده باشد و با اجرای عدالت در پرداخت حقوق و مزایا، ضمن فراهم نمودن زمینه هدفم هوا، تر شدن  ش 

ی پرداخت شده تاثیر و کارایی الزم را داشته اند ش هااداسازد که آیا پم بازخورد، این موضوع را روشن میاز طریق دریافت منظ

سوایی  .به عبارت دیگر باعث برانگیختگی و تالش بیشتر کارکنان شده اند یا خیرو یا  در صورت منفی بودن پاسخ، دالیل آن شنا

سوان  م گردد. با توجه به اینرفع آن اقداه و نسبت ب کولکه در میان مدیران و کارشنا نوان اداره  سوتبه کارک هورانزی سوتان ت  ی ا

عودالت در می برخوردار میو مزایا از سطح ک عدالت در پرداخت حقوق باشد، الزم است که  برنامه ریزی هایی در جهت افزایش 

فوردی ه از سیستم ادپرداخت حقوق و مزایا طراحی و اجرا شود. استف جبران خدماتی که به کارهای تیمی و گروهی به جای کار 

  شود.های روابط مبتنی بر اعتماد می جاد شبکهث ایباعدهد، پاداش می

شووارتر، الزمه  شورایط د هوا در  گوروه  ثمربخشی تصمیمات پیچیده در کسب و کارهای امروزی مشارکت کارکنان است. 

 د زیر توصیه می شود: د. لذا موارننموثرتر از افراد عمل می ک
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  ،بهبود محیط برای عملکرد تیمی (1

  ،ت افقیصوربه تغیر سازمان  (2

 نده به نقش مربی با هدف رشد و بهبود کارکنان. تغیر نقش مدیران میانی از ناظر و کنترل کن (3

بدهیم و افراد بتوانند به  به کارکنان رابرای افراد هویت شغلی ایجاد شود، بدین معنی که فرصت انجام دادن کل یک کار 

بوه  ردازند.بپ خودبرنامه ریزی، اجرا و ارزیابی نتیجه تالش های  سوبت  نوان ن کودیگر و در پیشنهاد می گردد که مدیران و کارک ی

حاصل ن قبال انجام وظایف خود احساس مسئولیت بیشتری کنند و تنها به فکر سود و نفع خود نباشند. هر گاه کارکنان اطمینا

قوی در دن نسبت به آنها احساس مسئولیت می کنند و به پاسخگو بو ه مدیران و سرپرستانکنند ک شوند، تل موی اندی هوا  قبال آن

 د و در پرتو این جو اطمینان و اعتماد، سرمایه اجتماعی افزایش می یابد.مثبتی در آنها بوجود می آی

لوی و تدوین قوانین و مقررات و ایجاد  شد، نیاز بهبادر کل هر چه ذخیره سرمایه اجتماعی در سازمان باال  هوای کنتر نهاد

گردد مدیران سازمان بر کاهش اد مییه اجتماعی در سازمان پیشنهین جهت ذخیره و افزایش سرمابرابنایابد. نظارتی کاهش می

فوات اداری، ارتی و کنترنظو حذف عوامل زیر تاکید ویژه داشته باشند: دستورالعمل ها و بخش نامه ها، نهادهای متعدد  لوی، تخل

یول  ها تیمتخریب شخصیت ها، بی اعتنایی کارکنان به سازمان، شکست  نوی، تما شوایعه پراک سوازمان،  کواری در  هوای  گوروه  و 

  . غیره روحیه رقابت جویی، غیبت، مرخصی وهای ضمن خدمت، فقدان وزشتن کارکنان به یادگیری و آمنداش

 

 منابع

 انتشارات سمت. :تهران .، جلد دومو کاربرد آن در مدیریتآمار (. 1389) ،م.مؤمنی، و آذر، ع.،   -1

سوازم(. 1391) ،.لفا ،ابوالحسنی رنجبر -2 مواعی  موور بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء سرمایه اجت سوازمان ا مووردی:  عوه  انی )مطال

سواولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، . اقتصادی و دارایی استان تهران( صونح سوی  ایع در ابداری و مهند

 .   گچساران ها، سازمان

حوول(اجتماعی.  مایهسر (.1381) ،سید نقوی، م.و الوانی، م.،  -3 بوود و ت (، 34و  33) 9 شوماره ،فصلنامه مطالعات مدیریت )به

 .   9-26ص 

 . 16-22 ص ،147 رهشما ،ماهنامه تدبیر، (. سرمایه اجتماعی اصل محوری توسعه1383) ،شیروانی، ع.و الوانی، م.،  -4

 .  29-32 ص ،100 شماره ،نامه تدبیرماه، مدیریت در ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی (. نقش1378) ،الوانی، مهدی. -5

یوری بررسی عوامل موثر بر سرمایه ر (.1398) ،.فو باقری،  لف.،ابهمنی،  -6 سوتی و درگ قواء بهزی قوش آن در ارت وانشناختی و ن

سوان. عب بانک سامان شهر تهران(ش شغلی کارکنان )مورد مطالعه: لووم ان مودیریت،پنجمین کنفرانس ملی ع عوات   ی و مطال

 .  تهران

قوا ی(. مالحظات و راهبردها1393) ،ک سرشت، س.پا -7 مواع هیسورما یارت نوگ. یاجت بورد فره شوماره25 دوره ،راه  ص ،7 ، 

104-71 . 

یوانرج، تسرمایه اجتماعی، اعتماد دموکراسی و توسعه(. 1384) ،.کخش، اجبت -8 هوران. مه افشین خاکباز و حسن پو شور  :ت ن

 شیرازه.

 انتشارات سمت. :تهران .، چاپ هشتمتحقیق در علوم انسانیوش قدمه ای بر رم(. 1382) ،.محافظ نیا،  -9

هوره ور میتسه یدر ارتقا یاجتماع هی(. نقش سرما1395) ،.، و اخوان، پم. .سرخوش، س ینیسح -10 نوش و ب نوان در  یدا کارک

 . 33-61 ص ،10، شماره 38ره دو ،(تیریمد ی)فراسو یبهره ور تیریمد. انیدانش بن یتنعص یسازمان ها

 

http://jparnt.iauk.ac.ir/
http://jparnt.iauk.ac.ir/
http://jparnt.iauk.ac.ir/


 های نوین مدیریت دولتیلنامه تحقیقات و نظریهفص                  

  46-67له پژوهشی، صفحات ، مقا1401 ابستانت، 2، شماره 1دوره                    
    http://jparnt.iauk.ac.ir/                     

 

20 

 
 

 

بوین(. 1392) ،ر. ،خادمی  -11 کواری در  نودگی  یوت ز بور کیف فواه  بررسی عوامل اجتماعی مؤثر  کوار و ر عواون  نوان وزارت ت کارک

عوهی ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگ. اجتماعی اجتماعی با تاکید بر سرمایه -71 ص ،159 شوماره ،کوار و جام

57 . 

مواع هیسورما ریتواث ی(. بررس1394) ،.، نمقدم ی.، و صالحح ،یفم ی، و شعبانعل.ر ،ییرضا  -12 سوازمان یاجت کورد  در  یبور عمل

 . 121-133 ص ،2 شماره، 11 ورهد ،رانیا یو آموزش کشاورز جیعلوم ترواستان البرز.  یان جهاد کشاورزسازم

 .وهر دانشنشر گ. تهران: . چاپ اولسرمایه اجتماعی(. 1390) ،.غرضوانی،   -13

ضوا یاجتماع هیسرما ری(. تأث1398) ،.م ،یپور خراسان یو مهد .،ب ،یاسالم، .لفا ،یزارع شاه آباد  -14 موان  یشوغل تیبور ر معل

 . 83-99 ص ،1 شماره، 16 دوره ،خانواده و پژوهش. زدیشهر 

مووزش و (. شناسایی عوامل م1400) ،.لفا ،شریفیو  ف.، ،حنیفی ن.، ،سمنانی  -15 مواعی در آ سورمایه اجت هوای  فوه  وثر بر مول

   . 97-124 ص ،3 شماره، 12 دوره،پژوهی فرهنگیجامعه .لی جهت ارتقای آندپرورش به منظور ارائه م

ضوای1390) ،.د ،پور ابراهیمو  س.، ،فخرایی ب.، ،شکوهی آشان  -16 یوزان ر مواعی و م شوغلی ت (. بررسی رابطه بین سرمایه اجت

  . 69-86 ، ص3 هشمار، 9دوره ،مطالعات جامعه شناسی .اعضای هیأت علمی مراکز آموزش عالی شهرستان مراغه

هوره (. بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر1395) .لفا ،امین الرعایا و س.، ،غیاثی ندوشن  -17  وری ممیزان ب

 . 183-209 ، ص25، شماره 80دوره  (،لحومطالعات مدیریت )بهبود و ت .ابع انسانینم

سوازمان.  یکردیور: یاجتماع هی(. سرما1385) ،ط. ،یضی.، و فلفا ،یهیفق  -18 مونو در  نوش  شوماره 72دوره ،تیریددا  ، ص19، 

46-23 . 

مووردی: 1399) ،.ج ،جهان و ع.، ،کریمی  -19 عوه  سوازمانی )مطال (. طراحی مدل ارتباطی بین هوش اخالقی با سرمایه اجتماعی 

ص ، 2 شوماره، 13 ورهد ،آموزش و پرورانجمن جامعه شناسی  (.ان و کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاهیرمد

174-183 . 

بوا  (.1400) ،.ن ،میرسپاسی و ک.، ،دانش فرد ش.، ،محجوب روش  -20 مواعی  طراحی الگوی نقش دولت در ارتقای سرمایة اجت

سورمایه اجت مجله علمی  .لتی ایراندوهای می در سازمانرویکرد خلق ارزش عمو  ، ص2 شوماره، 8 دوره ،مواعیمودیریت 

209-233 . 

نوان (. تأثیر سرمایة ا1395) ،.س ،عزیزیو  .،لفا ،کمالی م.، ،هموسوی خامن  -21 سوازمانی کارک کورد  بور عمل سوازمانی  مواعی  جت

یور (.کنان سازمان مخابرات شهر تهران)مورد مطالعه: کار مواعی ا عوات اجت شوماره 10 دوره ،انمجله مطال -260 ص ،3-2، 

232 . 

 .انتشارات جامعه شناسانتهران : . چاپ دوم، یسیوپژوهش، پژوهشگری و پژوهشنامه ن(. 1388) ،میرزایی، خ.  -22

یوریو  ،م. ،فرخی ع.، ،نصر اصفهانی -23 سوازی کا1395) ،.ز ،ام بور توانمند مواعی  سورمایه اجت توأثیر  عوه: (.  موورد مطال نوان ) رک

  .111-126 ص ،2 شماره، 27 دوره ،یجامعه شناسی کاربرد .(شریعتی تهرانن پرستاران بیمارستا

24-  Andrews, R. W., (2007). Organizational social capital and public service performance. 

Presented In 9th the Public Management Research Conference, Tucson University of 

Arizona, 1-41.  

25-  Bain, K., & Hicks, N., (1998). Building social capital and reaching out to excluded 

groups: the challenge of partnerships. World Bank, 15(1), 13-25. 

26-  Berraies, S., Lajili, R., & Chtioui, R., (2020). Social capital, employees' well-being and 

knowledge sharing: does enterprise social networks use matter? Case of Tunisian 

knowledge-intensive firms. Journal of Intellectual Capital.   

27-  Bhandari, H., & Yasunobu, K., (2009). What is social capital? A comprehensive review of 

the concept. Asian Journal of Social Science, 37(3), 480-510. 

http://jparnt.iauk.ac.ir/
http://jparnt.iauk.ac.ir/
http://jparnt.iauk.ac.ir/


 های نوین مدیریت دولتیلنامه تحقیقات و نظریهفص                  

  46-67له پژوهشی، صفحات ، مقا1401 ابستانت، 2، شماره 1دوره                    
    http://jparnt.iauk.ac.ir/                     

 

21 

 
 

 

28-  Halpern, D., (2005). Social capital. Polity.  

29-  Hauser, C., (2015). Effects of employee social capital on wage satisfaction, job 

satisfaction and organizational commitment (No. 2015-12). Working Papers in 

Economics and Statistics.  

30-  Jutengren, G., Jaldestad, E., Dellve, L., & Eriksson, A., (2020). The potential importance 

of social capital and job crafting for work engagement and job satisfaction among health-

care employees. International journal of environmental research and public 

health, 17(12), 4272.  

31-  Kang, J. S., (2012). Relationship between the social capital, job satisfaction and 

organizational commitment in social welfare organization. Journal of the Korea 

Academia-Industrial Cooperation Society, 13(9), 3915-3923.  

32-  Khodaei, R., Valehzaghard, H., & Anvar, H., (2013). A study on the effect of social 

capital on job satisfaction and citizenship behaviour. Management Science Letters, 3(7), 

1873-1878.  

33-  Ko, M. C., (2021). An examination of the links between organizational social capital and 

employee well-being: Focusing on the mediating role of quality of work life. Review of 

Public Personnel Administration, 41(1), 163-193.  

34-  Krishna, A., & Shrader, E., (1999). Social Capital Assessment Tool from Conference on 

Social Capital and Poverty Reduction. Washington, DC, The World Bank. 

35-  Leana III, C. R., & Van Buren, H. J. (1999). Organizational social capital and employment 

practices. Academy of management review, 24(3), 538-555.   

36-  McGrath Jr, R., & Sparks, W. L., (2005). The importance of building social 

capital. Quality progress, 38(2), 45. 

37-  Moran, P. (2005). Structural vs. relational embeddedness: Social capital and managerial 

performance. Strategic management journal, 26(12), 1129-1151.  

38-  Purnama, C., (2013). Influence analysis of organizational culture organizational 

commitment job and satisfaction organizational citizenship behavior (OCB) toward 

improved organizational performance. International journal of business, humanities and 

technology, 3(5), 86-100.  

39-  Tziner, A., & Sharoni, G., (2014). Conducta cívica organizacional, justicia organizacional, 

estrés laboral y conflicto entre familia y trabajo: análisis de sus interrelaciones en una 

muestra de cultura no occidental. Revista de Psicología del Trabajo y de las 

Organizaciones, 30(1), 35-42.  

http://jparnt.iauk.ac.ir/
http://jparnt.iauk.ac.ir/
http://jparnt.iauk.ac.ir/


                  Journal of Public Administration Researches 

 & Novel Theories (JPARNT)                     

                   Vol. 1, No. 2, Summer 1401, Pp. 46-67   
    http://jparnt.iauk.ac.ir/                       

22 

 
 

 

 

The Effective Factors on Social Capital Promotion and Prioritizing its 

Components based on SCAT Model (Case study: Employees of Tehran 

Welfare General Office) 

 
Amirhossein Amirkhani 1, Hamid Akbari 2 

1 Associate Professor, Payam Noor University of Tehran, Tehran 

2 PhD student of Public Administration, Payam Noor University of Tehran, Tehran 

 
 

Abstract  

In this paper, the factors affecting the promotion of organizational social 

capital based on the SCAT conceptual model are examined and the 

normative, cognitive and structural dimensions of social capital are 

considered to analyze these factors. The data were collected through a 

questionnaire. This research is of practical type and its statistical population 

was the employees of Tehran Welfare General Office. The research method 

is descriptive and correlational which has been conducted by simple random 

sampling with a sample of 103 people. To analyze the research data and test 

the hypotheses, Pearson correlation test, Chi-square, Kendall agreement 

correlation c, Friedman test and path analysis were used. The results show 

that there is a positive and significant correlation between the normative, 

cognitive and structural dimensions of social capital. The effect of social 

capital factors was confirmed. The results also showed that sense of social 

identity from normative factors, adherence to ethics from cognitive factors 

and collective and transparent decision-making process from structural 

factors have the most direct effects on the promotion of social capital. 

Finally, recommendations are provided to promote social capital.  
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