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 مقدمه

سشاتتارها، نهادهشا و    همش  هشا،   ویژه مرزگستری دانش  و ننشاوری   به یو جهان یشتاب تحوالت مل

 ،6831 عباسشوور،  و رهنمود) دهیچال  کش به گریزناپذیر طور جامعه را بهی عموم ةادار یکارکردها

  بقا در عرص یو برا دنشو یرو م روبه یا تازه یها ها با چال  سازمان ،گذرد یروز که م هر. (61ص

و ابشزاری   دیش جد یهشا  یاسشتراتژ  یتازه و طراحش  یابداع ساتتارهامند زیان ها یها و دگرگون رقابت

 یسشازمان  تیششاان  کند، یم یاریها را در تأمین اهداف  نکه سازما ییاز ابزارها یکی. باشند یمنوین 

در بهبشود و   یپشرتطط  امشروز   طیدر محش  توانشد  یکه م( 611، ص6831 ،عظیمی و  یدرو)است 

و  داریش پا یرقابت تیزبه م دنیرس ها را در داشته باشد و سازمان یها نق  مؤثر امور سازمان  توسع

کشه متاشاد اتتاشا و    ی سشازمان  تیششاان  (.61ص ،6836و ششم،،   یحسشن ) کنشد  یاریش حاظ آن 

و وجشود  ششود   محسشوب مشی   هزارة سوم یاز موضوعات اتطق یکی کاری در سازمان است، پنهان

اسشت   یماهشوم سشازمان   نیاز توجه روزانزون به ا یحاک یسازمان تیشاان  نیدر زم اریمطالعات بس

(Vaccaro, 2010).  و  اسشت  یعملکرد مشؤثر سشازمان   ازین  یپ تیشاان محققاناز  ارییبس دیدگاهاز

 تیش اهم .(Burger & Owens, 2010) ششود  یبشاال مش   یبشا اثربششش   ییهشا  سشازمان  جادیاغلب سبب ا

و  دیششد  نیاز قشوان  دتریش را ما تیششاان  سشندگان، ینو یتا آنجشا اسشت کشه برتش     سازمانی تیشاان

تقاد دارنشد کششورهای   این نویسندگان اع(. Nielsen & Medsen, 2009)کنند  یم یمعرن هرانیگ سشت

و نقش  بسشزایی در    رنشد یگ یمش مشتلف برای تحقق اهداف تود از ظرنیت شاانیت سازمانی بهره 

 (.31ص، 6836صمدی و عباسی، )دارند  ها سازمانسطمت و انسجام 

 داده  رخ هشا  سازمانی در عرص  ادارة و تحوالتبا گذر زمان و با گسترش دان  و نناوری، تغییر 

ها با یکدیگر و بشا   ششص شده است که ایجاد ناای باز و تعامل هرچه بیشتر سازمانم وضوح بهو 

بشا عبشور از هشزارة     .(Rawlings, 2010) ششود  ها منجر می انزایی بیشتر سازمان آحاد جامعه به ارزش

نقط با انباشت ثشروت مشادی و تجهیشز بشه      توان ینمرا  ها سازماندوم و ورود به هزارة سوم، تونیق 

، 6831مقیمشی و همکشاران،   )امکانات نیزیکی و نناوری اططعاتی و ارتباطی ارزیشابی کشرد    آترین

سشرمای    عنشوان  بشه ی انسانی، مالی و نیزیکی، شکل دیگشری از سشرمایه   ها هیسرمادر کنار . (81ص
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بشه نظشر   . (11، ص6838باسشتانی و وزیشری،   )اسشت   گرنتشه  قشرار روزانزون  توجه مورداجتماعی 

ی انسشانی و  هشا  هیسشرما ی نسشبت بشه   تر مه سرمای  اجتماعی نق  بسیار  نظران بصاحبسیاری از 

اثربشششی   هشا  هیسشرما در غیاب سرمای  اجتماعی دیگشر   که ی طور به، کند یمنیزیکی در جوامع ایاا 

ی توسعه و تکامل نرهنگی و اقتصادی نشاهموار و دششوار   ها راهو پیمودن  دهند یمتود را از دست 

بشششی از ثشروت ملشی     تشوان  یم، سرمای  اجتماعی را واقع در .(13، ص6831ی، ریآقانص)شود  می

در علشوم   سرمای  اجتماعی ماهومی چندبعشدی . (661ص ،6836بهروان و بهروان، )آورد  حساب به

متون نظری توسعه نیشز جایگشاهی   در ی جامعه است و ها حوزهاجتماعی و تأثیرگذار در بسیاری از 

با تقویت روحی  مردم برای چگونگی ارتباط بشا دیگشران، بشرای      اجتماعی سرمای. ویژه یانته است

داروی دردهشای   نشوش  سازگاری با محشیط را بشه همشراه دارد و    جمله ازانراد و جوامع نتایج مثبتی 

، و از ویژگشی تشودزایی و تودمولشدی    (66ص ،6831نقیهی و نیای، ) شود می  شناتتهاجتماعی 

 درزمینه برای تولید و تقویت آن نشراه  ششده، و    هیسرمامناسب از این با استاادة . برتوردار است

حاشرتی صشومعه و ابوالحسشن تنهشایی،     ) ششود  ، نوعی تولید اجتماعی قابل مدیریت ایجاد میواقع

  منشد  بهشره  مزایشایی  از باششد،  داششته سشرمای  اجتمشاعی    از باالیی سطح سازمانی اگر(. 18ص، 6833

 و اططعشات  انتقال روند در تسهیل سازمان، در اعتماد رشد گروهی، الیتنع جیترو ، از جملهشود می

 اعتمشاد،  بشر  مبتنشی  روابشط  و گروهشی  کشار  اجرای به توجه با پذیری مشاطره آن، جادیدر ا شدن سهی 

 کشاه   همکشاری،  روح و اعتمشاد  بشاالی  سشطح  علت به ها نهیهز کاه  نوآوری، تطقیت و انزای 

 علشت ثبشات   بشه  بیششتر  انسشجام عملشی   ارزشمند، سازمانی دان  حاظ تدمت کارکنان، ترک میزان

 ای کننده نییتع نقشی ها سازمان رشد درسرمای  اجتماعی (. 61ص، 6836آیباغی اصاهانی، ) سازمانی

 و اسشت  مانشده  مغاشول  اهمیت، وجود با ها سازمان در این مقوله که است این واقعیت اما ،کند یم ایاا

 (.8ص ،6838زارعی متین و مطیی، )ود ش یم توجه بدان کمتر

 عنشوان  بشه  هشا  یششهردار ، طشرف   کیش  از. دوبرابر است ها یشهرداراهمیت سرمای  اجتماعی در 

انشد  و از طشرف دیگشر،     یششمار  یبی ها تیمسئولوظایف و  دار عهدهی، شهر کطنمتولیان مدیریت 

و  هشا  یشهرداربنابراین،  ند،شو شهروندان از قطعات اصلی پازل رشد و توسع  شهرها محسوب می
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اند که باید منسج  و هماهنگ با یکشدیگر حرکشت کننشد و هشدف      یک تانواده در حک شهروندان 

کاه  موانشع   اشهرداری، جلب و انزای  رضایت شهروندان از تدمات شهری دریانتی و حذف ی

ی وظایف دار عهده  رغ یعل. با آنان است و سادهیک رابط  صمیمی  جادیو ای با شهروندان ا ناصله

 و کامشل اند، یا اططعات آنشان کشانی    اططع یب، عمدة شهروندان از این وظایف یا و گوناگونمتنوع 

ی اداری متعشدد در رونشد اجرایشی امشور، و قشوانین و مقشررات       هشا  یبوروکراساً وجود بعا .نیست

نهشاد ششده   نسبت بشه عملکشرد ایشن     سوءظنی نوعی ح، بدبینی و ریگ شکلگیر موجب وپا دست

کشردن و کشاه  سشرمای  اجتمشاعی ایشن نهشاد       دار تدششه موجشب   بلندمدتتداوم آن در  که است،

بنشابراین،  . علت و ریش  این امر در نبود یا کاه  شاانیت سشازمانی اسشت   رسد یمبه نظر . شود می

پژوه  پاسشگویی به این پرس  است که آیا شاانیت سشازمانی بشر    نیدر ادغدغ  ذهنی محققان 

 گذارد؟ سع  سرمای  اجتماعی تأثیر میتو

 مبانی نظری

 شفافیت سازمانی

قابششل » ایمعنشش واژه بششه نیششگذشششته، ا در. اسششت« Transparentem» ةواژاز   برگرنتششه تیشششاان ةواژ

بشه   لیزمشان تبشد   مشرور   به ،یا استعاره فیتعر نیکه ا شد یکار گرنته م به« بودن نور از تطل تؤیر

 اسشت کشه   یا اصططح گسترده تیشاان (.Vaccaro, 2010) است شده «انیم شدن از دهید یراحت به»

کشه عرضش  ایشن    ( Pencek, 2008)اططعات داللشت دارد   یو آزاد یریگ  یآزاد به تصم یبر دسترس

در  تیششاان   ی، موجب انشزا هانهبه انتشاب آگا یو دنیرسمنظور  بهکننده،  مصرف یبرا اططعات

 تیش ایک یرقابشت و ارتقشا    یموجشب انشزا   توانشد  یمش ، و (English, 2003) ششده عملکرد  یابیارز

بشه ادراک   تیششاان  زانیش ممعتقدنشد   پژوهششگران  یبرت (.Hahn, 2008, p.367) شود یریگ  یتصم

نشرد از   یعبشارت اسشت از ادراک ذهنش    تیپژوهششگران ششاان   نیش نظشر ا  از. دارد یبستگ ناعان یذ

 (.Hultman & Axelsson, 2004) گرید طرف یها تیو نعال اتیتصوص ةبودن دربار مطلع

 یمعنا و به به اططعات داللت دارد یدسترس تیبر قابل تیماهوم شاان، نیراو ن تدنسیلبه اعتقاد 

سازمان شااف  کی .، استگذرد یآنچه در آن م دنیمنظور نهم به، زیچ کیکردن به درون  امکان نگاه
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اقشدامات و   بشارة دادن به نظراتشان در منظور شکل هب نندبرون آن بتوا است که انراد درون و یسازمان

از  یسشازمان  تیششاان  یاصشل  ةدیش ا. دست آورند را به ازشانیآن سازمان، اططعات موردن یندهااینر

اسشت   لیش کنتشرل وک  یبشرا  لیدر دسشت اصش   یاز ابزارها یکیت گرنته و أنش لیو وک لیاص نظری 

(Lindstedt & Naurin, 2008). های ی تصم یمبنا بودنعبارت است از آشکار تیشااناین منظر،  از 

ابزار مبارزه با نسشاد   نیعنوان مؤثرتر قدرت و درآمد که به عیحاک  بر توز یو سازوکارها یحکومت

آزادگذاششتن   یعنش ی ششود،  گرنته مشی کار  هب داریپا یا جامعه جادیکارا و ا یاستقرار دولت یبرا یادار

 ,Eneascab) اند ها در ارتباط تصمی که با  یکسان   هم یبرا بودن آن دسترس اططعات و قابل انیجر

2002.) 

انشد از   عبشارت ه را شناسایی کشرد کش  ها چهار عامل  در سازمان تیشاان یریگ برای اندازه نزیراول

(Rawlings, 2008): 

 ،بشودن  داششتن، کامشل   بشودن، صشحت   اند از مرتبط عبارت یبررس عناصر مورد: اططعات بعد -

 .بدون اططعات تأییدمورد معتبربودن، 

 یلیاططعات تاصش  عرض بازتور،  انتیاند از در عبارت یبررس عناصر مورد: مشارکت بعد -

 .به اططعات یابیسهولت در دست ء،جز بهءو جز

ششده    یپوش  اططعشات تسشه   زانیعبارت است از م یبررس صر مورداعن: ییپاسشگو بعد -

 .یها و مسائل سازمان جنبه دربرگیرندة هم 

تشطش سشازمان بشرای     زانیش انشد از م  عبشارت  یبررسش  عناصر مشورد : کاری اتتاا و پنهان بعد -

 .صداقت در سازمان زانیداشتن اططعات و م نگاه یمشا

 یا وهیتشا بتواننشد بشه شش     دکن  ینراه  م ناعان یامکان را برای ذ نیا یادشدهموارد  لیوتحل هیتجز

 رود یغالبشاً انتظشار مش    (.Rawlings, 2008) کنندص نظرشان را مشش سازمان مورد تیاثربش ، شاان

 تیریاعتمشاد نسشبت بشه مشد     جشاد یا ،کارمندان شتریمشارکت بی از قبیل مثبت جینتا یسازمان تیشاان

 یششغل  تیرضشا   یانزا عملکرد،بهبود  ،از تطاها و اشتباهات یریادگی ،تیتطق  یانزا ،سازمان

و وضشوح نقش  بشه بشار آورد      تیششاان   یانشزا و  کاه  رنتارهای مششرب کارمنشدان   ،کارمندان

(Voglgesng & Lester, 2009.) 
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 سرمایة اجتماعی و توسعه

توانشد   نمشی  هشا  یامکانشات و ننشاور   نیبشه آتشر   زیش و تجه یداشتن ثروت ماد نقطعصر حاضر  در

ناقشد   ییبه تنها( ها سرمایه)ها  شکل از دارایی نیا رای، زشودها قلمداد  سازمان تیونقم ةکنند تامین

 یاقتصاد  رشد و توسع ت،یتقو یو برا ،(61ص ،6831شناس و همکاران،  حق)مؤثر است  ییکارا

از  یکش یکه سشرمای  اجتمشاعی    کردتاص  یوکار توجه کسب یاجتماع طیبه مح بایدها  در سازمان

اسشاس،   نیش بشر ا  .(611ص ،6831 عطشار، )د ششو   محسوب می یاجتماع طیمتغیرهای تأثیرگذار مح

ی انسانی و نیزیکی، ها هیسرمای ور بهرهآنرین و بستری مناسب برای  اهرمی تونیقجتماعی سرمای  ا

ی، آبشاد  ضینش احمشدی و  ) ششود  یمش و راهی برای نیل به مونقیت و بهبود عملکرد سازمان قلمشداد  

 .(83ص ،6831

ان شناسش  تشوان در آثشار جامعشه    آن را مشی   و پیشینشناسی ریشه دارد  در جامعهسرمای  اجتماعی 

جشو کشرد   و و رابرت پانتام جسشت  8کلمن جیمز و،یبورد ،6لیجورج زم ،6 یدورک از جمله کطسیک

از پیشگامان طرح ماهوم سرمای  اجتمشاعی اسشت کشه آن را     ویبورد .(6838 ،ییطمو  نیمت یزارع)

نشرد،   کیش باور است که میزان سرمای  اجتماعی  نیا و برگسترش داد  6331و  6391های  سال یط

پوتنشام   (.Bourdieu, 1986) ابشد ی میتغییر  یطور مؤثر تواند به ارتباطات وی می  شبک ةانداز  ه بهبست

 ،یاعتمشاد اجتمشاع   دماننش ) یهشای نظشام اجتمشاع    سرمای  اجتماعی را آن دسته از عناصشر و ویژگشی  

د بشین انشرا   را یو همکشار  یدانشد کشه همشاهنگ    می( یهای اجتماع متقابل و شبکه  معامل یهنجارها

رغ  اهمیشت موضشوع،    علی (.Putnam, 1993)کند  می لیبه سود متقابل تسه یابیدست یجامعه و برا

عشطج   یسشرمای  اجتمشاعی نشوع    ،، در کشل تعریف سرمای  اجتماعی توانشق نظشر وجشود نشدارد     در

ششبکه   یاعاشا  انیش و ارتباطشات م  ونشدها یماهوم بشه پ  نیا. مدرن تلقی شده است  مشکطت جامع

شود، اشاره  که با تلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعاا می یبع باارزشمن  مثاب به

                                                           
1. Durkheim 

2. George Zemel 

3. James Coleman 
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 واسشت   یهشای اجتمشاع   سشازمان  یذات ءای از منابع است که جز سرمای  اجتماعی مجموعه. کند می

سشرمای  اجتمشاعی عبشارت     ،دیگر  عبارت به. است دیو ششصیتی انراد جامعه ما یرشد شناتت یبرا

 ،یشی مط و نیمتش  یزارعش )نیشاز اسشت    مشورد  یانسان ی رشد سرما یکه برا یاصر اجتماعاست از عن

بشر اعتمشاد و مششارکت را در اجتماعشات آششکار       یروابط مبتن ،یقو یها و شبکه( 666ص ،6838

سرمای  اجتمشاعی را جمشع    تییگوشال و ناها ،یسازمان دگاهیاز د (.Chuang & Tsai, 2010)کند  می

 یواحد اجتمشاع  کی اینرد  کیروابط   شبک قیدسترس، از طر الاعل موجود و قابلمنابع بالقوه و ب

 (.668ص ،6833، و مقیمی زاده حسن)کنند  می فیتعر

هشا و ابعشاد    هنشوز مؤلاشه   امشا  است، گرنته  سرمای  اجتماعی انجام ةشماری در حوز بی قاتیتحق

اسی این مطالعشات، نبشود اجمشاع بشین     چال  اس .است مانده ی باق  شناتتهناسرمای  اجتماعی  یاصل

سشرمای  اجتمشاعی اسشت     و ابعشاد  هشا  جنبشه و رویکردهشای ارزیشابی    ها شاتصاندیشمندان دربارة 

(Harper, 2002) . ی بسیار مشتلای دارد که شناسشایی ابعشاد   ها یژگیوبه نظر پاتنام، سرمای  اجتماعی

هشا و ابعشاد سشرمای      مؤلاه یمشتلا یایااز زو محققان .(Putnam, 2000, p.107) آن در اولویت است

از  یکش ی .انشد  طراحشی کشرده   زمینشه  نیش را در ا یگوناگون های اند و مدل کرده یبند اجتماعی را طبقه

بعشد  : سشه بعشد اسشت    ةاسشت کشه دربرگیرنشد   ( 6333)و گوششال   تیها، مدل ناهاپ آن نیتر معروف

 (.631ص ،6831 ،همکارانطبرسا و )ای  و بعد رابطه ی، بعد شناتتیساتتار

 

 (Nahapit & Ghoshal, 1998, p.242)ابعاد سرمایة اجتماعی  .1 شکل

. کنشد  اشاره میها  گروه انیمشترک م یمعان ست یو س ریتااس ر،یتعاب ،به منابع: یشناتت بعد( الف

 ,Lazarova & Taylor)مشترک  یها تیاند از زبان، کدها و حکا بعد عبارت نیا یها جنبه نیتر مه 

2009, p.123.) 

 یبعد شناتت

 

 یا بعد رابطه

 

ساتتاریبعد   

 

 یة اجتماعیابعاد سرما
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و  مراتشب  سلسشله دنعات تعامطت و وجود ارتباطات در سراسشر سشطوح   به : یساتتاربعد ( ب

 یو چگونه دسترس یشما به چه کسان یعنی  (Whipel et al., 2015) کند اشاره میانراد عملکرد بین 

و  یا ششبکه  یکربنشد یانراد، پ نیب یا اند از روابط شبکه عنصر عبارت نیا یها جنبه نیتر مه . دیدار

 (.Nahapit & Ghoshal, 1998, p.254) سازمان مناسب

 لیش بشه دل  کنشد کشه   را توصیف می گریکدیسازمان با  یکه اعاا یروابط تاص: ای رابطه بعد( ج

مانند احتشرام و  ، دهد یرنتارشان را تحت تأثیر قرار مو ، کنند با یکدیگر برقرار میتعامطتشان   سابق

از اعتماد، هنجارها، الزامشات،   است  بعد از سرمای  اجتماعی عبارت نیا یاه جنبه نیتر مه  .یدوست

 (. Taylor, 2009, p.123 &Lazarova)ت یانتظارات و هو

، ابعشاد سشرمای    انشد  دادههشاروارد انجشام    هشا  دانششگاه در  6ی دیگری که گروه کندیبند دستهدر 

 ،(میشان نژادهشای مشتلشف    اعتمشاد  ماعی،اعتماد اجت)اعتماد : اجتماعی را به این شرح معرنی کردند

 ،(مشدنی  و مششارکت رهبشری مشدنی   ) یمدنی و رهبر، مشارکت (و نقادانهعادی ) یاسیس مشارکت

 (هشا  یدوسشت و  ها معاشرت تنوع مذهبی، مشارکت بشش  و روحی  داوطلبی،) یررسمیغی وندهایپ

 دسشته  چهشار  به توان یم اجتماعی را سرمای  ساتت عوامل (.66-61ص، 6836الوانی و سیدنقوی، )

 (:38ص ،6836کاووسی، )اند از  کرد که عبارت تقسی 

 یا سیاسی زندگی در که است سازمانی یا عادت عرف، ،رس  قانون، معنای به نهاد: نهادی عوامل .6

 اجتمشاع  یشک  نیازهشای  رنشع  بشرای  را یهدنشدار نظشام   و ششود  یمش  واقع مؤثر مردم، اجتماعی

 (.بازار و آموزش حکومت نهادهای)کند  یم ایجاد ،انتهی سازمان

 رسمی، نهادهای دیگر و قانون یجا به تودجوش، صورت به که هنجارهایی: تودجوش عوامل .6

 .)مدنی نهادهای) ندیآ یم وجودبه اجتماع یک اعاای متقابل یها کن  از

 کشه  اجتمشاعی  همان از غیر جایی، از که اند  هنجارهایی عوامل، دسته این از منظور: بیرونی عوامل .8

 مششترک  تجربش   یشا  نرهنشگ  و ایدئولوژی مانند دین، ،رندیگ یم سرچشمه ،اند کاررنته به آن در

 .)مذهب نهاد) تاریشی

                                                           
1. Kennedy Group 
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 همبستگی و تویشاوندی   نرعی از جمله روابطدست دو دسته از عوامل، این در: طبیعی عوامل .1

 (.تانواده نهاد) رندیگ یم قرار نژادی و قومی

ی هشا  کن که  دهد یممای  اجتماعی یک نرایند یادگیری اجتماعی است و زمانی رخ توسع  سر

ی سشرمای  اجتمشاعی قشرار    رارادیش غنیرویی محرک در پ، الگوهای رنتاری  عنوان بههدنمند نردی 

و  مشؤثر اششکال   توانشد  ینمدر اجتماع  ها انسانی نردی ها کن اگر این ارتباط برقرار نشود، . گیرند

 طشور  بهتوسع  سرمای  اجتماعی (. Chamlee-Wright, 2008)ای  اجتماعی را حاظ کند قدرتمند سرم

ناهاپیشت و   نظشر  از. ردیپشذ  یمش  تشأثیر ، دهنشد  یمویژه از عواملی که تکامل روابط اجتماعی را شکل 

بنشابراین،  . گوشال، چهار عامل تأثیرگذار بر این روند زمان، تعامل، بستگی و وابستگی متقابل است

تشرین   گذاری کرد، زیرا زمان یکشی از مهش    منظور توسع  سرمای  اجتماعی روی زمان سرمایه به باید

عوامل توسع  سرمای  اجتماعی است و هم  اشکال سرمای  اجتماعی به ثبات و تداوم سشاتتارهای  

در . ششود  همچنین، روابط اجتماعی از طریق تعامطت حاظ و تقویشت مشی  . اجتماعی بستگی دارند

 & Nahapiet)یابشد   از طریق استاادة بیشتر از سرمای  اجتماعی این نوع سرمایه ازدیاد مشی  حقیقت،

Ghoshal, 1998.)    واسشط  روابشط    هشای متقابشل کشه بشه     از نظر کلمن، ارتباطشات سشنتی و وابسشتگی

هشای ننشاوری دنیشای     دلیل پیششرنت  تویشاوندی، جغرانیایی و ساتتارهای مذهبی وجود داشته، به

ترتیشب، امشروزه نیشاز بشه سشاتتارهای منطقشی مشششص اسشت          این  به . سوده شده استمعاصر نر

(Coleman, 1993 .)های توسع  سرمای  اجتماعی را بشه ایشن    محققان در مطالعات تود ابعاد و مؤلاه

 ،(Marshal, 1950, p.102)ی همبسشتگ  و اعتمشاد  اتطق شهروندی یعنشی صشبر،  : اند شرح بیان کرده

 برد و تعهد -های ارتباطی، مذاکرات برد ، مشارکت، شبکه(6836 پورعزت،) زمانیعدالت سا ادراک

(Kreinter & Kinicki, 2004)، بین انراد، ساتتارهای سازمانی منعطف و انقشی بشا    صداقت و اعتماد

، (Chang et al., 2010) دانش    یو تسشه رسشمیت کش ، مشدیریت مششارکتی، اششتراک اططعشات       

 ,Abili) ها و وجود مراکز آموزششی  ی آموزشبرگزار ،(Fang et al., 2011) سازی کارکنان اجتماعی

هشای   ، مسئولیت اجتمشاعی سشازمان  (Nejatbakhsh Esfahani et al., 2012) شهروندی رنتار ،(2010

امروزه در هم  (. 6899کلمن، )جمعی  تیهو ،(6893الوانی، )گیران  دهنده نسبت به تدمت تدمت
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مجموعش   . انشد  دهنده یا نابودکنندة سرمای  اجتماعی یکی از عوامل مه  تشکیل دنیا، نهادهای دولتی،

اقداماتی که از سوی این نهادها برای دسشتیابی بشه هشدف توسشع  سشرمای  اجتمشاعی مشؤثر اسشت،         

ای و تششویق بشه ایجشاد و تقویشت      اند از تقویت و تشویق نهادهای اجتماعی، صنای، حرنشه  عبارت

تقویشت  . هشای سشاتتاری بشرای انشزای  سشرمای  اجتمشاعی اسشت        حل راه نهادهای اجتماعی که از

ای  های نرهنگی مانند احساس هویت جمعی و سازمانی مششترک، احسشاس تعلشق بشه آینشده      مؤلاه

مشششترک، تششأمین امنیششت شششهروندان بششرای حاششور داوطلبانششه در نهادهششای اجتمششاعی، اجتنششاب از 

ذکشر   ششایان  (. 611ص ،6839پشور،   ور و یشادی منظ) ها گری مردمی برای جلب مشارکت آن تصدی

گیشری میشزان آن از    ششود، انشدازه   سرمای  اجتماعی غالباً یک ویژگی اجتماعی تلقی مشی  است گرچه

ساز است، زیرا مقشدار   این موضوع مسئله. گیرد ها انجام می بستن پاسخ طریق پرس  از انراد و جمع

 دسشت آورد  مقشدار سشرمای  اجتمشاعی انشراد بشه      بسشتن  توان با جمع سرمای  اجتماعی جمعی را نمی

(Harper, 2002.) 

 نقش شفافیت سازمانی در توسعة سرمایة اجتماعی

ها و نهادهای دولتی در نرایند توسع  اجتمشاعی و اقتصشادی    سازمان براساس گزارش بانک جهانی،

 و تسشریع  عامشل  ششریک،  بلکشه  ششرایط رششد،   مسشتقی   کننشدة  نشراه   تنهشا  نه نق  محوری دارند و

توجه روزانزون  (.The World Bank Group, 1999)شوند  توسعه محسوب می در روند کننده تسهیل

از ماهشوم   یبشا تأسش  ها  شاهدی  که دولتو   یجامعه هستآحاد  یازهایبه ن یدولت یدولت و نهادها

، به شان یمردم از حقوق شهروند یبرتوردار یالزم برا طیشراکردن  ضمن نراه توب،  یحکمران

هشای   مشروعیت و مقبولیت سشازمان  تنها نه دنبال آنند که از طریق دتالت بیشتر مردم در حکمرانی،

، شاانیت یشک جشزء الزم در   نیبنابرا .به بهبود حکمرانی یاری رسانند بلکه را انزای  دهند، یدولت

اجتمشاعی   در چنین شرایطی به مردم به دیشدة سشرمای    گمان و بیشود   مدیریت دولتی محسوب می

ها و نهادهای دولتشی بشه بشاالرنتن     انزای  شاانیت در اقدامات سازمان. نگرند، نه ابزار حکومت می

شود که در  شود و این امر نیز موجب نزونی سطح مشارکت عمومی می سطح اعتماد مردم منجر می

اعتمشاد   یریش گ امر بشه ششکل   نیا .آورد نهایت، مشروعیت و مقبولیت نهادهای دولتی را به دنبال می
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مسشتلزم   یرونشد  نیچنش  .وردآ یمش وجشود   را بهشود و در نهایت، سرمای  اجتماعی  منجر میعمومی 

اجتمشاعی،   یهشا  سشت  یاست کشه وحشدت را در س   یهای دولت اعتماد مردم به نهادها و سازمان جادیا

وع ی بشه ایشن موضش   تشوجه  یبش و  دهد یدموکراتیک را پرورش م یها و ارزش کند میایجاد و حاظ 

نظشام حشاک  را بشا بحشران      ،نهایشت  و در یرا با شکسشت و ناکشام   یهای دولت سازمان ةادار تواند یم

 .رو کند روبه تیمشروع

ماننشد مشاهی   ( 6333) 6بونهشولز ها را به گات   زمانی که نناوری اططعات و ارتباطات سازماندر 

 رونیش هروندان در درون و بش یها و قااوت ها یشااف در معرض داور یا گونه بهدر تنگ بلورین 

 یهشا  ششبکه   نش یهشا در آ  سشازمان  رانیو عزم مد شهیکه عمل، اند یها قرار داده است و زمان سازمان

 و جشاد یا، هشا  سشازمان  یراهبرد بشرا  نی، بهترشود  یوضوح منعک، م ارتباطات و اططعات به یجهان

 یاجتمشاع  یهشا  گسترش شبکه باویژه  به (.Wart & Van war, 2013)است توسع  سرمای  اجتماعی 

هشا در   ها و کارکنان آن اقدامات سازمان هم که در آن بازتورد ..( .و نستاگرامیا بر،ید تلگرام، وامانن)

 دیتششد این موضوع،  د،شو  یم یرسان اقشار جامعه اططع نیسرعت در ب ، بهیهر رده و پست سازمان

 از یرونش یو ب یدرونش  یهشا  محشدوده  و یتلوت سازمان یتصوص یمرزها ،بیترت نیبد. است دهش

 یو داور نیبش  ذره ریها را ز اند عملکرد سازمان توانسته ها ینناور نیاو مردم به مدد  است رنته  انیم

 یشک  در اجتمشاعی  سشرمای  حقیقشت،   در .کننشد نظشر   ها اظهار سازمانبارة و موشکانانه در هندقرار د

دادن  سازی در نحوة انجشام  که هرگونه شااف است دولتی های دستگاه عملکرد از متأثر شدت به جامعه

امور و پاسشگویی در زمین  چگونگی تحقق اهداف و مصرف منابع، نق  بسزایی در باالبردن ایشن  

 .پدیده دارد

زمین  نق  شاانیت سازمانی در توسع  سرمای  اجتماعی تاکنون تحقیقی انجام نگرنته است، در 

بشه تعشدادی    6جدول در . اند ارتباط با متغیرهای دیگر بررسی شده یی و درتنها بهاما مااهی  یادشده 

 .گرنته اشاره شده است از مطالعات انجام

                                                           
1. Buchholz 
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 پیشینة تحقیق. 1جدول ادامة 

 نتایج عنوان تحقیق نام محقق

 یرازیو ش انینرگس

(6836) 

ارتباط با شهروند در  تیرینق  مد

 ییپاسشگو ،یمشارکت عموم یارتقا

 یهای دولت سازمان تیو شاان یعموم

 است وجود داشته یمعنادار  رابط ریمتغ چهار نیا نیب

 .کند یم اایرا ا یانجیم نق  یو مشارکت عموم

 همکارانو  جیکردنائ

(6838) 

 ةماقود  حلق یسازمان  نرهنگ

 و عملکرد سازمان یسازمان تیشاان

بر عملکرد سازمان مثبت و  یسازمان تیتأثیر شاان

 ریعنوان متغ به زیگ سازمان نمعنادار است و نرهن

 .گذارد یرابطه اثر م نیواسطه بر ا

 یو توکل یعبداله

(6838) 

اططعات در  ینق  نناور

و کاه  نساد  یساز شااف

 یهای دولت سازمان

  یدر کشورها موجب انزا یکیدولت الکترون  توسع

و اقدامات دولت  ها تیو کاه  نساد در نعال تیشاان

 .شود یم

 یو صادق زاده یمصطا

(6838) 

عوامل مؤثر بر توسعه سرمای  بررسی 

ها و مراکز  اجتماعی در دانشگاه

 یآموزش عال

تعهد  ،یسازمان یرنتار شهروند مانند ییها شاتص

و ادراک  تیمی، صمییبای، شکتینوع ششص ،یسازمان

سرمای    در توسع یعدالت، نق  درتور توجه

 .کنند یم اایاجتماعی ا

 یجوراکیک زاده و وسفی

(6831) 

و  رانیمد یها مهارت  رابط یبررس

 سرمای  اجتماعی سازمان

و سرمای   رانیمد یارتباط یها مهارت نیب  رابط

 .است اراداجتماعی مثبت و معن

همکاران و  طبرسا

(6831) 

توب بر  یتأثیر حکمران یبررس

 یاجتماع ی سرما

توب بر سرمای   یحکمران یرگذاریاز تأث یحاک جینتا

تأثیر را بر  نیشتریقانون ب تیی است و حاکماجتماع

 .سرمای  اجتماعی دارد

 همکاران و انینرگس

(6831) 

بر  نیآنط یاجتماع یها تأثیر رسانه

با اثر  یو اعتماد عموم تیشاان

 یمشارکت عموم یگریانجیم

و  یبر مشارکت مدن نیآنط یاجتماع یها اثر رسانه

 تیبر شاان دو نوع مشارکت نیاثر ا نیو همچن یاسیس

 .شود یم دأییمعنادار و ت یو اعتماد عموم

پور و همکاران  نیحس

(6831) 

نق  سرمای  اجتماعی در  یبررس

 یسازمان یشهروند یرنتارها تیتقو

 نانهیکارآنر یو رنتارها

تأثیر مثبت و معنادار سرمای  اجتماعی بر  انگری، بجینتا

و  انهنیکارآنر یو رنتارها یسازمان یشهروند یرنتارها

 یسازمان یشهروند یو معنادار رنتارها ثبتتأثیر م زین

 .ی کارآنرینانه استبر رنتارها

 همکارانو  یموسو

(6831) 

و  یسرمای  اجتماعی سازمان یبررس

 تیبا تأکید بر شاان) یسطمت سازمان

 (ییو پاسشگو

با  یسرمای  اجتماعی سازمان نیب یمتوسط یهمبستگ

 .وجود دارد یسطمت سازمان
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 پیشینة تحقیق. 1جدول ادامة 

 نتایج عنوان تحقیق نام محقق

 (6161)برتوت 
و  یاططعات یها ست ینق  س یبررس

 تینرهنگ شاان جادیدر ا نیآنط

در  یاجتماع ی، ابزارهاتیو شاان یکیدولت الکترون

 .روند یبه شمار م یکاه  نساد ادار برای

 یبر نساد ادار تیتأثیر شاان (6166) یتروسیباهرونس

و  یسازمان یرا دو ناا طیمح تیایو ک نینق  قوان

مه   یدولت را عامل یگذار و قانون یبررس یسازمانریغ

 .مطرح کردند یدر کاه  نساد ادار کننده نییو تع

و همکاران  ریزه

(6161) 

 تیشاان انیم ناعان ینق  مشارکت ذ

 روابط عملکرد تیو کم تیایو ک

است و  یشرکت تیحاکم یاز اصول اساس یکی تیشاان

نصر ع کیعنوان  و مشارکت به تیاصول شاان نیب

بزرگ  یها شرکت یایو ک یدر عملکرد کم یتیحاکم

 .وجود دارد یدار ارابطه مثبت و معن

 قیتحق یمدل مفهوم

مدل ماهومی تحقیق برگرنته از مدل شاانیت سازمانی راولینز و تلایق آن با مدل سرمای  اجتمشاعی  

  دادهنششان   6کل ایشن مشدل در شش   . ی تحقیق استها هینرضناهاپیت و گوشال بوده و مبنای تعیین 

 .است شده

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مدل مفهومی تحقیق. 2 شکل

 متغیر مستقل متغیر وابسته

 شاانیت سازمانی

 مشارکت

 یاططعات واقع

 پاسشگویی

 کاری پنهان

 

 توسع  سرمای  اجتماعی

H 

H6 

H6 

H8 

H1 
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 های تحقیق رضبهف

 :شود های تحقیق به شرح زیر بیان می نرضیه

 فرضیة اصلی

 .گذارد دار می شاانیت سازمانی بر توسع  سرمای  اجتماعی تأثیر معنا -

 ی فرعیها هیفرض

 :شوند های نرعی به شرح زیر بیان می نرضیه

 .گذارد بر توسع  سرمای  اجتماعی تأثیر معنادار می تمشارک .6

 .گذارد دار می واقعی بر توسع  سرمای  اجتماعی تأثیر معنا اططعات .6

 .گذارد می دار یی بر توسع  سرمای  اجتماعی تأثیر معناپاسشگو .8

 .گذارد می دار تأثیر معناسرمای  اجتماعی  کاری بر توسع  پنهان .1

 روش تحقیق

مبتنشی بشر   و  همبسشتگی  -یایتوصش  ،نظشر روش  از ی وهدف از نشوع کشاربرد   یبر مبنا قیقتح نیا

 از کارکنان نار 196پژوه   نیمطالعه در ا مورد یآمار  جامع. سازی معادالت ساتتاری است مدل

جشدول مورگشان و بشه     براسشاس ناشر   681شامل  یآمار  نمون. های غرب مازندران بودند شهرداری

ی سشنج  ششاانیت   بشرا  .هشا توزیشع ششد    میشان آن  ها پرسشنامهو  شد  انتشابساده  یروش تصادن

و  هیش گو 61ششامل  ( 6113) نشز یراولاسشتاندارد    پرسششنام  سازمانی و سرمای  اجتماعی به ترتیشب، 

کشار   بشه  نشد، شده بود  تنظی  کرتیل فیکه با ط هیگو 81شامل ( 6333)ناهاپیت و گوشال   پرسشنام

  پرسششنام ، ششتر یب نشان یاطم یبشرا  ،بشود  ایش روششن و گو  اریسششنامه بسش  گرچه ابعاد پر. گرنته شد

بشه ترتیشب،   کرونبشاخ   یبا روش آلاا ها پرسشنامه ییایپا وشد  عیتوز ینار 69گروه  نیشده ب تنظی 

و ظشاهری   امحتشو  یشی روا. بشود  هشا  پرسشنامه یباال ییایپادهندة  نشاندست آمد که  به 31/1و  36/1

، نظرهای اسشتادان و  نیو همچنکارگیری مکرر محققان در تحقیقات تود،  ل بهدلی ها نیز به پرسشنامه

و برای بود یا نبود رابطشه  )با ضریب همبستگی پیرسون  شده یآور جمعی ها داده .تأیید شد تبرگان
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  ضشریب  در محاسب. تحلیل شد (SEM)ی معادالت ساتتاری ساز مدلو  (آن در بین متغیرها شدت

کشار   بشه  Lisrel انشزار  نشرم ی معادالت ساتتاری، ساز مدلو برای  SPSS انزار نرم، نورسیپهمبستگی 

ی هشا  آزمشون  ها داده، برای تحلیل ها دادهبودن  مبنی بر نرمال K-Sآزمون با توجه به نتایج . گرنته شد

 .کار گرنته شد  پارامتریک به

ابتشدا  . اجرا ششد  سازی معادالت ساتتاری برای سنج  رابط  علی میان متغیرهای تحقیق، مدل

ششده تحلیشل    های مشاهده ای از داده شده، با مجموعه تعیین برای تعیین میزان توان مدل عاملی ازقبل

انشد، بشا    هایی که روی یک عامل بار شده عبارتی، اینکه تعداد شاتص به. عاملی تأییدی انجام گرنت

بشرای اینکشه   . ششود  نه، بررسی میرنت، انطباق دارد، یا  آنچه براساس نظریه و مدل نظری انتظار می

، (GFI)نیکشویی بشرازش    هشای  مدل ساتتاری یا همان نمودار مسیر تأیید شود، ابتدا بایشد ششاتص  

بشرازش مناسشبی داششته باششند،      RMSEAو ششاتص   (AGFI) شده  یتنظشاتص نیکویی برازش 

ششاتص نیکشویی    بشول ق قابشل  مقشدار  .باششند  دار امعن داستاندارهمچنین، مقادیر آمارة تی و ضرایب 

 RMSEAبشد بشرازش مشدل      شاتص. است درصد 31از  بزرگترو شاتص نیکویی برازش برازش 

است، یعنی  13/1آن  مجاز اکثرحدی مدل یا زیرمدل است و مجذور تطاها نیانگیماست که همان 

 قبشول  بلقامقدار  .تیلی توب است 11/1البته مقادیر کمتر از . است قبول قابل 13/1مقادیر کمتر از 

 تشوان  یمش درصشد   31صشورت در سشطح    نیش در ا. است 31/6از  بزرگتراعداد  نیز t-Valueشاتص 

 .دهد یماین نتایج را برای تحقیق حاضر نشان  6جدول . داری آن را تأیید کرد معنا
 

 برازش ی ها شاخص .2جدول 

 زیرمدل
شاخص نیکویی 

 (GFI)برازش 

شاخص نیکویی برازش 

 (AGFI)شده  میتنظ
ص شاخ

RMSEA 
 شاخص
t-Value 

 13/6 13/1 31/1 38/1 مشارکت

 11/6 19/1 36/1 31/1 اططعات واقعی

 16/6 11/1 36/1 36/1 پاسشگویی

 16/6 11/1 36/1 36/1 کاری پنهان

 18/6 91/1 33/1 31/1 شاانیت سازمانی
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 .شود قرار دارند و مدل برازش می قبول قابلدر محدودة  ها شاتص، هم  6جدول  براساس 

 ها افتهی

 19) ناشر  699را کارمنشدان زن و   هشا  یآزمشودن از ( درصد 68) نار 11نتایج آمار توصیای،  براساس

( درصشد  31) نار 613مجرد، و ( درصد 61) ها از آزمودنی نار 66 .اند را مردان تشکیل داده( درصد

ی و کارشناسش ( ناشر  613) درصد 19کمتر از کاردانی، ( نار 61) درصد 66تحصیطت . متأهل بودند

سابق  تشدمت کمتشر   ( درصد 86)ها  از آن نار 98. ارشد و باالتر بود کارشناسی( نار 39) درصد 16

سشابق    سشال  61بیششتر از  ( درصد 61)نار  11و  سال 61-61بین ( درصد 16) نار 33، سال 61از 

 81رئشی، اداره،  ( ارن 11) درصد 66در مشاغل معاونت یا مدیر، ( نار 68)درصد  61داشتند و  کار

 .کردند در مشاغل سطوح مشتلف کار می( نار 31)درصد  83کارشناس مسئول و ( نار 13)درصد 

دلیشل   بشه . منظور بررسی ارتباط میان متغیرهشای تحقیشق، ابتشدا آزمشون همبسشتگی اجشرا ششد        به

همبستگی نتایج مبین وجود (. 8جدول )بودن متغیرها، ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد  نرمال

 .دار است معنا درصد 31ها با یکدیگر بوده، که در سطح اطمینان  میان متغیرها و ابعاد آن
 

 ابعاد سرمایة اجتماعیبا  یسازمان شفافیت نتایج همبستگی بین ابعاد .3جدول 

 سرمایة اجتماعی بعد شناختی ای بعد رابطه بعد ساختاری 

 113/1 113/1 131/1 116/1 مشارکت

 136/1 113/1 116/1 168/1 واقعیاططعات 

 196/1 161/1 161/1 118/1 پاسشگویی

 -113/1 -161/1 -136/1 -1 /193 کاری پنهان

 136/1 133/1 111/1 166/1 شاانیت سازمانی

 . ی تحقیق یا همان رابط  علی میان متغیرها، تحلیل مسیر انجام گرنتها هینرضبرای آزمون 

مشارکت بر توسشع  سشرمای  اجتمشاعی    انداردشده برای تأثیر ، ضریب بتای است8براساس شکل 

بنابراین، نرضی  نرعی اول تحقیق تأیید . سطح معناداری برابر با صار به دست آمد و 116/1برای با 
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و سطح معنشاداری   311/1همچنین، تأثیر اططعات واقعی بر توسع  سرمای  اجتماعی با ضریب  .شد

 . شود بر این اساس، نرضی  نرعی دوم تحقیق تأیید می. أیید شددرصد ت 31صار در سطح اطمینان 

براساس نتایج، ضریب بتای استانداردشده برای تأثیر پاسشگویی بر توسشع  سشرمای  اجتمشاعی    

بر این مبنا، نرضشی  نرعشی سشوم    . درصد معنادار است 31دست آمد که در سطح اطمینان  به 913/1

بر توسع  سرمای  اجتماعی تأثیر منای  -911/1کاری با ضریب  ناز طرنی، پنها. شود تحقیق تأیید می

یعنشی بشا کشاه  یشک     . ششود  و معنادار دارد که به این ترتیب، نرضی  نرعی چهارم تحقیق تأیید می

 . یابد واحد سرمای  اجتماعی انزای  می 911/1کاری  واحد پنهان

اجتماعی تأثیر مثبشت و معنشادار   بر توسع  سرمای   318/1در نهایت، شاانیت سازمانی با ضریب 

 .شود بنابراین، نرضی  اصلی تحقیق تأیید می. گذارد می

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ی تحقیقرهایمتغمدل ساختاری روابط بین . 3شکل 

486/1t= 

858/0β= 

726/1t= 

467/0β= 

574/1t= 

865/0β= 

658/1t= 

242/0β= 

642/1t= 

264/0- β= 

 شاانیت سازمانی

 مشارکت

 اططعات واقعی

 پاسشگویی

 کاری پنهان

 

 توسع  سرمای  اجتماعی
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های تحقیق مبنی بر تأثیر ابعاد شاانیت سازمانی بر توسع  سرمای   توان گات نرضیه بنابراین، می

کنندة این است کشه تشأثیر همش      شود و مقادیر تی بیان و ارتباط علی تأیید میاجتماعی معنادار است 

 .دار است شاانیت سازمانی و ابعاد آن بر توسع  سرمای  اجتماعی معنا

  بحث و نتیجه

ای داشته باشند، شوک آینشده   سوم باید به آن توجه ویژه ةهای هزار های مهمی که سازمان از موضوع

هشا   بنشابراین، سشازمان   .ط  و ناپایداری محیط و دامن  تغییرات آن قشرار دارد است که تحت تأثیر تط

 یتشازه و طراحش   یابشداع سشاتتارها   ازمنشد ین ها یها و دگرگون رقابت  در عرصو مونقیت بقا  یبرا

از طرنی، اتکا صشرف   .  یکی از این راهبردها، شاانیت سازمانی استباشند می دیجد یها یاستراتژ

. هشا نیسشت   ها و امکانات متعدد، ضامن مونقیت سازمان دی و مجهزبودن به نناوریهای ما به ثروت

ها برای تقویت، رشد و توسعه نیازمند شکل دیگری از سشرمایه بشه نشام سشرمای  اجتمشاعی       سازمان

های دیگر به آن بسشتگی   شود و اثربششی سرمایه هستند که منبعی برای دستیابی به اهداف تلقی می

ن، هدف از این پژوه ، بررسی نق  شاانیت سازمانی در توسع  سرمای  اجتماعی در بنابرای. دارد

نتایج آزمون همبستگی حشاکی از وجشود ارتبشاط مثبشت و     . های غرب استان مازندران بود شهرداری

همچنین، میان ابعاد شاانیت سازمانی و توسشع   . دار شاانیت سازمانی و سرمای  اجتماعی است معنا

 . عی ارتباط معنادار وجود داردسرمای  اجتما

های نرعی تحقیق نشان داد، ضشریب اسشتاندارد بشرای ارتبشاط و تشأثیر بعشد        نتایج آزمون نرضیه

تاسشیر ایشن نتیجشه     در .است 116/1مشارکت شاانیت سازمانی بر توسع  سرمای  اجتماعی برابر با 

عشات تاصشیلی و سشهولت    بازتور، عرض  اطط انتیدر درتوان گات با انزای  سطح مشارکت  می

. یابشد  ، میزان توسع  سرمای  اجتماعی انزای  مشی و شهرونداندسترسی به اططعات توسط کارکنان 

کشه ایشن    اسشت  311/1مقدار ضریب استاندارد برای تأثیر بعد اططعات بر سرمای  اجتماعی برابر با 

اططعشات   عناصر بعدی  شاانیت توان گات انزا این رابطه می نییدر تب. دار است تأثیر مثبت و معنا

. ششود  موجب توسع  سرمای  اجتماعی می( بودن و موردتأییدبودن کامل بودن، مرتبط داشتن، صحت)

دهشد بشا انشزای  میشزان      یی بر توسشع  سشرمای  اجتمشاعی نششان مشی     پاسشگوتأثیر مثبت و معنادار 
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، میشزان  (سشائل سشازمانی  و م هشا  جنبشه ة هم  رندیدربرگشده و  پوش  اططعات تسهی )پاسشگویی 

کشاری بشر توسشع  سشرمای  اجتمشاعی تشأثیر        ، پنهانتینها در. شود توسع  سرمای  اجتماعی زیاد می

میشزان تشطش سشازمان بشرای     )کشاری   بدین معنا که با کاه  میشزان پنهشان  . دار دارد معکوس و معنا

 .یابد ، میزان توسع  سرمای  اجتماعی انزای  می(کردن اططعات مشای

 318/1یب استاندارد برای تأثیر شاانیت سشازمانی بشر توسشع  سشرمای  اجتمشاعی، برابشر بشا        ضر

تشوان گاشت بشا     در تاسشیر ایشن ارتبشاط مشی    . دار است دهندة تأثیر مثبت و معنا دست آمد که نشان به

 یسشازوکارها  ی،حکشومت  هشای   یتصشم  یمبنشا  بودنآشکارمنظور  انزای  سطح شاانیت سازمانی به

 یاسشتقرار دولتش   یبشرا  یابزار مبارزه با نساد ادار نیعنوان مؤثرتر به قدرت و درآمد عیزحاک  بر تو

  همش  یبشودن آن بشرا   دسشترس  اططعات و قابل انیآزادگذاشتن جرو  ،داریپا یا جامعه جادیکارا و ا

 .شود میزان توسع  سرمای  اجتماعی زیاد می ،هستند ها  یکه در ارتباط با تصم یکسان 

 ،یبا ابعاد مشارکت، اططعشات واقعش   یسازمان تیشاان ریتغحاکی از آن است که م قیتحق جینتا

ابعاد موجب  نیا  یانزا ،نتیجه در. کاری با سرمای  اجتماعی رابطه معنادار دارد و پنهان ییپاسشگو

ها، اعتماد، تعهشدات و انتظشارات    گروه یهمگن یای و ارتقا روابط شبکه ،ای شبکه یوندهایپ ینزون

بشر ایشن    .بشششد  هشا مشی   سشازمان  یرا به اعاا یشتریمشترک، قدرت و جسارت ب تیو هو قابلمت

که نتایج نشان داد میان شاانیت سازمانی و توسع  سرمای  اجتماعی ارتباط مثبشت   طور هماناساس، 

توان دریانت با انزای  ششاانیت سشازمانی، میشزان توسشع  سشرمای        دار وجود دارد، یعنی می و معنا

های غشرب اسشتان      شهرداریتابع ریدوااز این منظر به شهرداران و مدیران . یابد اعی بهبود میاجتم

 .شود بی  از گذشته به تقویت و بهبود شاانیت سازمانی بوردازند مازندران پیشنهاد می

اططعشات   های تود هسشتند،  های شااف پاسشگوی اعمال، گاتارها و تصمی  از آنجا که سازمان

ها زمانی قابلیت پاسشگویی دارنشد کشه جوابگشوی     این سازمان. دهند س دیگران قرار میرا در دستر

اند و از این طریشق منشابع در دسشترس     ناعان تود وعده داده به ذی باشند کههایی  مأموریت و نق 

رقابشت نزاینشدة   . ی و بهبشود عملکشرد ششوند   تمندیرضشا و باعث انشزای    رندیگ کار  تود را بهتر به

  یازپش   یبش ی بشین کارکنشان را   مسشاع   کیتششر ح، همکاری صشمیمانه و   ضرورت ،وکار کسب
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عنوان نوعی تاص از سشرمایه کشه بشا متغیرهشایی      به سرمای  اجتماعی به توجه برجسته کرده است،

مانند اعتماد، آگاهی، مششارکت عمشومی، همبسشتگی و نگرانشی دربشاره دیگشران سشروکار دارد، در        

ی هشا  هیسشرما نیتشه در راسشتای تحقشق اهشداف اقتصشادی و انباششت       شدن و مدر عصری که ماشینی

توانشد احیاکننشدة روح اعتمشاد و همبسشتگی در      اسشت، مشی   هشا  مؤلاهاقتصادی درصدد تاعیف این 

ی آموزششی  هشا  دورهتوانند با برگشزاری   مسئوالن و متولیان شهرداری می. واحدهای شهرداری باشد

ی ریکشارگ  بشه سشرمای  اجتمشاعی و    ی  ششاانیت سشازمانی و  مااه تیبااهمبرای مدیران برای آشنایی 

 هشا  ششاتص در سیست  ارزیابی عملکرد مدیران و تشویق مدیرانی که ایشن   ی این مااهی ها شاتص

همچنین، بشا انشزای    . در مجموع  تحت مدیریت ایشان از سطح باالتری برتوردار است، بوردازند

و  بودندیش مااز طریق تقویت هنجارهای احسشاس  مشارکت کارکنان برای ارتقای سطح نتایج کاری 

بششی به کارکنان و تحریک کارکنان سازمان برای مشارکت بیشتر در جلسات  بودن و هویتور بهره

ی اجتماعی سازمان، ایجاد اعتماد باالتر بین کارکنان ها شبکهتوسع   منظور بهی گوناگون ها مراس و 

ی صحیح و انتشار اتبار توب و بشد سشازمان،   رسان طعاطاز طریق برقراری ارتباطات باز و شااف، 

ارزیشابی   یی صشریح و ششااف مشدیران ارششد،    پاسششگو مطقات مستمر کارکنان با مدیران ارششد و  

پیمانکاران و مشاوران کشه باعشث ایجشاد ناشای تاشاه  و       ژهیو بهناعان  عملکرد رودررو با هم  ذی

از ماهششوم و ابزارهششای دولششت  اسششتااده .ازنششدتواهششد شششد، بورد ناعششان یو ذاعتمششاد بششین سششازمان 

ی در زمینش  همش    رسشان  اطشطع بشرای  ( هشای اجتمشاعی   ی تبری و شبکهها تیسامانند ) یکیالکترون

ی که در آتیه مد نظر عمرانی ها طرحی عمرانی تحت اقدام، ها طرحاز قبیل  ها یشهرداری ها تینعال

ی مشرتبط بشا   امشور جشار  تششریح نراینشد   کشرد ایشن منشابع،     ی هزینشه و چگشونگ است، منشابع مشالی   

یی بشرای ارائش    هشا  ششگاه ینمایی برپای انداز راه ،(ی اتذ پروان  ساتتمانند چگونگ) رجوعان ارباب

ی مشتلشف بشرای عرضشه بشه عمشوم مشردم، نیشز از        ها مناسبتدر  ها یشهرداردستاوردها و عملکرد 

 .کارگیری شاانیت سازمانی است با بهی کاربردی دیگر در زمین  توسع  سرمای  اجتماعی ها شنهادیپ
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