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Abstract
Social capital plays a crucial role in the growth of organizations. However, this issue has
been neglected in government organizations despite its great importance. The purpose of
this study was to design a model of the role of government in promoting social capital with
an emphasis on creating public value in Iranian government organizations. This research
was conducted via a mixed-methods approach, and it used the grounded theory method and
structural equation modeling to design the research model and validate it. In order to collect
research data, 15 academic experts and 14 public sector managers were included in in-depth
interviews, and after performing the 3 coding steps, the paradigmatic model of the
grounded theory was formed. Finally, the obtained research model was validated using
structural equation modeling and Smart PLS software based on the opinions of 260
managers and experts in government organizations. Findings showed that there are 5
dimensions for social capital in government organizations, including relational social
capital, cognitive social capital, spiritual (value-based) social capital, structural social
capital, and behavioral social capital. In addition, to promote social capital in government
organizations, strategies can be adopted at managerial, organizational, and supraorganizational levels. The validation findings showed that the research model had a good fit
and the values of the coefficient of determination for the social capital variable, the
strategies variable, and the outcome variable were 0.527, 0.875, and 0.563, respectively.
The results showed that the government has a great role in promoting social capital in
governmental organizations that can lead to the value creation for society and customers.
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خلق ارزش عمومی در سازمانهای دولتی ایران
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 .1دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی،
تهران ،ایران
 .2استاد مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت 1399/09/17 :ـ تاریخ پذیرش)1400/03/18 :

چکیده
سرمایة اجتماعی در رشد سازمانها نقشی تعیینکننده ایفا میکند .واقعیت این است که این موضوع در سازمانهای دولتی ،با وجود
اهمیت زیاد ،مغفول مانده است .هدف از این پژوهش طراحی الگوی نقش دولت در ارتقای سرمایة اجتماعی با رویکرد خلق ارزش
عمومی در سازمانهای دولتی ایران بود .این تحقیق با رویکرد آمیخته انجام گرفت و از روش تئوری دادهبنیاد و مدلسازی معادالت
ساختاری برای طراحی الگوی تحقیق و اعتبارسنجی آن استفاده شد .به منظور گردآوری دادههای تحقیق ،از  15نفر از خبرگان
دانشگاهی و  14نفر از مدیران بخش دولتی مصاحبة عمیق به عمل آمد و پس از  3مرحله کدگذاری مدل پارادایمی دادهبنیاد تشکیل شد.
در نهایت ،مدل تحقیق با روش مدلسازی معادالت ساختاری و نرمافزار  SmartPLSبر اساس نظرات  260نفر از مدیران و متخصصان
در سازمانهای دولتی اعتبارسنجی شد .یافتهها نشان داد سرمایة اجتماعی در سازمانهای دولتی  5بُعد دارد؛ شامل سرمایة اجتماعی
رابطهای ،سرمایة اجتماعی شناختی ،سرمایة اجتماعی معنوی (ارزشی) ،سرمایة اجتماعی ساختاری ،سرمایة اجتماعی رفتاری .همچنین،
برای ارتقای سرمایة اجتماعی در سازمانهای دولتی راهبردهایی در سه سطح مدیریتی و سازمانی و فراسازمانی میتوان در پیش گرفت.
یافتههای اعتبارسنجی نشان داد مدل تحقیق از برازش مناسبی برخوردار است و مقادیر ضریب تعیین برای متغیر سرمایة اجتماعی
 ،0/527برای متغیر راهبردها  ،0/875و برای متغیر پیامدها  0/563محاسبه شد .همچنین نتایج نشان داد دولت نقش زیادی در ارتقای
سرمایة اجتماعی در سازمانهای دولتی دارد که میتواند به خلق ارزش برای جامعه و مشتریان منجر شود.

کلیدواژگان
ارزش عمومی ،تئوری دادهبنیاد ،سازمانهای دولتی ،سرمایة اجتماعی ،نقش دولت.

* رایانامة نویسندة مسئولdaneshfard@srbiau.ac.ir :
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مقدمه
1

امروزه سرمایة اجتماعی نقشی بسیار مهمتر از سرمایههای فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا میکند
(شمسی و همکاران  .)1394سرمایة اجتماعی برای جلب اعتماد عمومی مهم است .اما ،نتایج
تحقیقات نشان میدهد سرمایة اجتماعی در کشورهای مختلف ،از جمله ایران ،دچار افول شده است
(حمیدیزاده  .)1397مؤسسة لگاتوم از سال  2007سرمایة اجتماعی را به مثابة یکی از شاخصهای
کامیابی کشورها میسنجد .نتایج بررسی این مؤسسه نشان میدهد وضعیت کلی سرمایة اجتماعی در
دنیا خوب نیست .کشور ایران در سال  ،2017بین  20کشور خاورمیانه ،رتبة دهم را به خود
اختصاص داده که این وضعیت رضایتبخش نیست .همچنین ایران در دنیا ،بین  150کشور ،رتبة 70
را دارد ( .)Legatum 2017عالوه بر بیتوجهی سیاستمداران و کارگزاران ،جامعة علمی نیز موضوع
افول سرمایة اجتماعی را با قوت بررسی نکرده است (حمیدیزاده .)1397
در کشور ایران ،ارتقای اعتماد عمومی و سرمایة اجتماعی مسیری متفاوت با وضعیت کالن
کشور و دستاوردهای آن در ابعاد مختلف طی میکند .ارتقای اعتماد عمومی نسبتی مستقیم با
بسترها و سازوکارهای ارتباطی حاکمیت و دولت با تودة مردم دارد؛ به نحوی که مردم از نظر
ذهنی و فردی به اقناع برسند (زاهدی و خانباشی  .)1390دولت نقش مهمی در ارتقای سرمایة
اجتماعی دارد .دولت از دو طریق اساسی ،یعنی بسترسازی و اعتمادسازی برای انباشت ،میتواند
به خلق سرمایة اجتماعی اقدام کند .اولی بدین صورت است که دولت باید برای تحریک و تشویق
افراد جامعه به همکاری و اقدامهای جمعی بسترهای الزم را فراهم کند .دربارة اعتمادسازی نیز
دولت باید محیط اجتماعی اعتمادزایی را تدارک ببیند که نهتنها اعتماد اعضای جامعه به اقدامات و
سیاستهایش را ایجاد کند ،بلکه مشارکت در ادارة جامعه و ورود به شبکههای اجتماعی را محقق
سازد (.)Putnam 1993

سرمایة اجتماعی در رشد سازمانها نقشی تعیینکننده ایفا میکند .اما واقعیت این است که این
موضوع در سازمانهای دولتی کشور ایران ،با وجود اهمیت باالیی که دارد ،مغفول مانده و کمتر
بدان توجه شده است .موضوع سرمایة اجتماعی اگرچه در تحقیقات متعدد بررسی شده ،تمایز
1. Social Capital
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پژوهش حاضر با تحقیقات گذشته بررسی نقش دولت در ارتقای سرمایة اجتماعی در سازمانهای
دولتی است .به عبارت دیگر ،تا کنون در هیچ تحقیقی به این موضوع پرداخته نشده که دولت
چگونه میتواند سرمایة اجتماعی را در سازمانهای دولتی ارتقا دهد به شکلی که به خلق ارزش
عمومی برای مشتریان و جامعه منجر شود .بر این اساس ،در این مطالعه به دنبال یافتن پاسخی
مناسب برای این پرسش بودیم که «الگوی نقش دولت در ارتقای سرمایة اجتماعی در سازمانهای
دولتی به چه صورت است؟»
مبانی نظری پژوهش
1

2

3

سرمایة اجتماعی از طریق آثار بوردیو ( ،)1980کلمن ( ،)1988و پاتنام ( 1993و  )2000در
کانون توجه بینالمللی قرار گرفت .این عبارت در اصطالح به معانیای اشاره میکند که به وسیلة
شبکهها و تعامالت اجتماعی ،روابط ،هنجارها ،و اعتماد متقابل قابل دسترسی است (

Kleinhans

 .)2009با گذشت زمان مفهوم سرمایة اجتماعی تثبیت و به سرمایهای درونیشده برای سازمان
تبدیل شد ( .)Vårheim 2014کلمن سرمایة اجتماعی را جنبهای از ساختار اجتماعی میداند که دو
ویژگی دارد :کنش افراد درون ساختار را تسهیل میکنند و برخالف سایر اشکال سرمایه در ذات
ساختار روابط بین افراد و میان افراد است ( .)ÁlvarezJordi & Romaní 2017ناهاپیت 4و گوشال

5

( )1998جزء نخستین افرادی بودند که سرمایة اجتماعی را از دیدگاه سازمانی مطرح کردند.
محققان تعاریف متعددی برای سرمایة اجتماعی در محیط سازمانی ارائه کردهاند .از دیدگاه
ناهاپیت و گوشال ( )1998سرمایة اجتماعی جمع منابع بالفعل و بالقوة موجود ،ناشی از شبکة
روابط یک فرد یا یک واحد از سازمان با فرد یا واحد اجتماعی دیگری در درون یا بیرون از
سازمان است . .همچنین ،از دیدگاه کاریون 6و همکاران ( )2020سرمایة اجتماعی مفهوم روابط و
شبکهها و منابع را در بر میگیرد و شبکههای روابط واحد چارچوب تحلیل سرمایة اجتماعی

1. Bourdieu
2. Coleman
3. Putnam
4. Nahapiet
5. Ghoshal
6. Carrion
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هستند .گالنویل 1و استوری ( )2018نیز سرمایة اجتماعی را «ارتباطات بین شبکههای اجتماعی
انفرادی و هنجارهای متقابل و اعتماد ناشی از آنها» تعریف کردند .بین محققان داخلی ،از دیدگاه
زارعیمتین و مالیی ( )1393سرمایة اجتماعی مجموعهای از منابع است که جزء ذاتی سازمانهای
اجتماعی است و برای رشد شناختی و شخصیتی افراد جامعه مفید است .به عبارت دیگر ،سرمایة
اجتماعی عبارت است از عناصر اجتماعی که برای رشد سرمایة انسانی مورد نیاز است .اعتماد
یکی از مؤلفههای اصلی سرمایة اجتماعی به حساب میآید .بر اساس یکی از تعاریف ارائهشده، ،
اعتماد باوری است که بر مبنای آن ما اقدامات شخصی را که او را باور داریم،مناسب میدانیم .
اعتماد پایة همکاری مؤثر و اثربخش است (.)Jakola & Prokkola 2017

از طرف دیگر مفهوم مورد بررسی در این تحقیق ارزش عمومی است .ارزش عمومی را عموم
تبیین و تأیید میکنند؛ اما سازمانهای خدماتی عمومی آن را ایجاد میکنند و افزایش میدهند و
این سازمانها دربارة خدمات قابل ارائه تصمیم میگیرند ( .)Ferry et al. 2019از دیدگاه شریفی و
مدللیان ( ،)1395ارزشهای عمومی مفهومی جدید در مدیریت دولتی و خطمشیگذاری عمومی
هستند .از دیدگاه آنها عدالتخواهی ،آزادی ،وضع قانون ،دموکراسی ،سیاستگذاری عمومی،
صداقت ،پرهیز از رشوه ،و حفظ حریم خصوصی مهمترین ارزشهای عمومیاند .در تحقیق
حاضر ،ارزشهای عمومی پیامدهای ارتقای سرمایة اجتماعی توسط دولت در سازمانهای دولتی
برای مشتریان و جامعه در نظر گرفته شد.
پیشینة تجربی پژوهش
موضوع سرمایة اجتماعی در بسیاری از تحقیقهای داخلی و خارجی مطالعه شده است .در ادامه،
تعدادی از این تحقیقات بررسی میشود.
موسوی میرکالیی ( )1399در پژوهشی به این نتیجه رسید که بین سرمایة اجتماعی و ابعاد
کارآفرینی سازمانی رابطة معناداری وجود دارد و این رابطه از نوع همبستگی مثبت است .عابدینی و
همکارانش ( )1398در تحقیق خود اشاره کردند که ارتقای سرمایة اجتماعی در سازمانهای دولتی و به
تبع آن بهبود سرمایة اجتماعی در سطح جامعه از طریق نظام مدیریت منابع انسانی این سازمانها
1. Glanville
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امکانپذیر است .همچنین ،از میان ابعاد توسعة منابع انسانی ،بُعد مدیریت عملکرد بیشترین تأثیر را بر
سرمایة اجتماعی سازمانی میگذارد و توسعة منابع انسانی از طریق بعد ارتباطی سرمایة اجتماعی
بیشترین اثرگذاری را دارد .سپهوند و همکارانش ( )1398نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که
سرمایة اجتماعی موجب طفرهروی بیشتر کارکنان میشود و از این طریق اشاعة بیشتر تنبلی در سازمان
را در پی دارد .خیرگو و سهیلی ( )1397در تحقیق خود به ترسیم الگوی ارتقای سرمایة اجتماعی در
سازمانهای دولتی ایران پرداختند .در این تحقیق ،دو دسته عوامل درونسازمانی (عوامل فردی ،عوامل
ساختاری ،عوامل مدیریتی ،عوامل ایمنی و اعتماد ،عوامل آموزشی ،عوامل انسجام و همبستگی) و
برونسازمانی (عوامل نهادی و دولتی ،عوامل اطالعاتی ،عوامل فناوری ،عوامل فرهنگی و ایدئولوژیکی،
عوامل اجتماعی و خانوادگی ،عوامل مشارکتی) شناسایی شدند .ایمانی و همکارانش ( )1396در
پژوهشی به بررسی تأثیر عدالت زبانی مدیران سازمانهای دولتی بر سرمایة اجتماعی با میانجیگری
اعتماد عمومی پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد تأثیر مستقیم عدالت زبانی بر سرمایة اجتماعی برابر با
 0/917و تأثیر غیرمستقیم آن به واسطة متغیر میانجی اعتماد عمومی برابر با  0/120است .نصراللهی و
ویسه ( )1394در تحقیق خود اعتماد اجتماعی ،شبکههای اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،فرهنگ
مشارکت ،همبستگی اجتماعی ،اخوت و دوستی ،شورا و مشورت ،تفکر یکپارچگی ،و وفای به عهد را
مؤلفههای سرمایة اجتماعی در اسالم شناسایی کردند .عالی و همکارانش ( )1392نیز در مقالهای ،با
عنوان «سرمایة اجتماعی ،پیوند میان شهروندان و دولت» ،نقش اثرگذار اعتماد عمومی بر ایجاد
حلقههای ارتباطی میان شهروندان و دولت را تشریح کردند .سازگیل 1و همکارانش ( )2021به این
نتیجه رسیدند که فقدان مؤلفههای سرمایة اجتماعی ،از جمله اعتماد ،میتواند به شکست مشارکت و
همکاری در سازمان منجر شود .سریراما 2و همکارانش ( )2020در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که
پارامترهای سرمایة اجتماعی بر یادگیری فردی تأثیر مثبت میگذارد .نتایج نشان داد از بین مؤلفههای
سرمایة اجتماعی چشمانداز مشترک و روایتهای مشترک در بُعد شناختی ،اعتماد و شناسایی در بُعد
رابطهای ،و اطمینان متقابل در بُعد ساختاری تأثیر مثبتی بر یادگیری فرد میگذارند .وانگ 3و همکارانش
1. Saz-Gil
2. Srirama
3. Wang
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( ،)2019در تحقیق خود ،اعتماد و هنجارهای رفتار متقابل را به منزلة مؤلفههای سرمایة اجتماعی به کار
گرفتند .نتایج تحقیق لیو )2018( 1نشان داد سرمایة اجتماعی بر یادگیری سازمانی و انتقال دانش در
صنایع فرهنگی و خالق اجرایی مؤثر است .انگبرز )2017( 2نیز تأثیر مؤلفههای اعتماد اجتماعی،
عضویت رسمی و مشارکت گروهی ،نوعدوستی ،تعامل غیررسمی بین افراد ،و هنجارهای مشترک را بر
سرمایة اجتماعی شناسایی کردند .انانی )2017( 3در تحقیقی به بررسی و ارزیابی اعتماد عمومی و
سرمایة اجتماعی در شبکههای عمومی پرداخت .شواهد تحقیق نشان داد اعتماد بهسادگی حاصل
نمیشود و سرمایة اجتماعی یکی از پیامدهای اعتماد است .در عوض ،توانایی و میزان اعتمادسازی به
چندین عامل ،از جمله سرمایة نمادین و فرهنگی ،بستگی دارد .امیراصالنی 4و همکارانش ( )2016در
پژوهشی به بررسی نقش اعتماد در سرمایة اجتماعی ،هنگامی که بحرانهای مالی رخ میدهد ،پرداختند.
در این مطالعه بحرانهای مالی ایجادشده در اروپا یک شوک در ارتباط میان سرمایة اجتماعی و اعتماد
عمومی میان سازمانهای دولتی و شهروندان در نظر گرفته شد .نتیجة بررسیها در این حوزه نشان داد
سازمانهایی که از سطح سرمایة اجتماعی بهتری ،در اثر اعتماد شهروندان ،برخوردارند بهتر میتوانند
با مشکالت ایجادشده کنار آیند و با اطمینان بیشتری مسائل خود را حلوفصل کنند .اسچالدز 5و کانئو
( )2015نیز در تحقیقی به بررسی نقش اثرگذار شبکههای ارتباطی و اعتماد عمومی بر بهبود سرمایة
اجتماعی در سازمانهای درمانی و بهداشتی پرداختند .آنها به این نتیجه دست یافتند که شبکههای
ارتباطی و اعتماد عمومی میتوانند به بهبود سطح سرمایة اجتماعی میان سازمانهای وابسته به دولت
کمک کنند .همچنین ،پرسون )2008( 6در پژوهشی به بررسی ارتباط میان مسئولیت اجتماعی ،سرمایة
اجتماعی ،و اعتماد عمومی پرداخت .در این پژوهش اشاره شد که رابطة مستقیمی بین متغیرهای تحقیق
وجود دارد.
جمعبندی مبانی نظری و نتایج تحقیقات پیشین نشان داد اگرچه در زمینة سرمایة اجتماعی
تحقیقات متعددی انجام گرفته ،تا کنون به بررسی نقش دولت در ارتقای سرمایة اجتماعی در
1. Liu
2. Engbers
3. El Enany
4. Amiraslani
5. Schultz
6. Persson
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سازمانهای دولتی پرداخته نشده است .این موضوع که سرمایة اجتماعی در سازمانهای دولتی
ایرانی چه ابعادی دارد و دولت چگونه میتواند آن را ارتقا دهد موضوعی کامالً نوآورانه است که
تا کنون در هیچ تحقیقی مطرح نشده است .در تحقیقات پیشین عمدتاً پدیدهشناسی سرمایة
اجتماعی و رابطة آن با دیگر متغیرهای سازمانی مورد نظر بوده است .اما شناسایی راهبردهای
ارتقای سرمایة اجتماعی در سازمانهای دولتی با تمرکز بر نقش دولت موضوعی نو است .با توجه
به خأل تحقیقاتی که در زمینة موضوع تحقیق وجود دارد و با توجه به اینکه هیچگونه رهنمودی از
مبانی نظری و تحقیقات پیشین در زمینة راهبردهای نقش دولت در ارتقای سرمایة اجتماعی در
سازمانهای دولتی قابل استخراج نیست ،در تحقیق حاضر از روش تئوری دادهبنیاد بهره گرفته شد.
روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف توسعهایـ کاربردی است و در زمرة تحقیقات آمیخته به حساب
میآید .در مرحلة کیفی از روش تئوری دادهبنیاد برای تدوین مدل و در مرحلة کمّی از روش
مدلسازی معادالت ساختاری برای اعتبارسنجی مدل تحقیق استفاده شد .تئوری دادهبنیاد یک
روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی است که به پژوهشگر در حوزههای موضوعی گوناگون این
امکان را میدهد که به جای اتکا به تئوریهای موجود و ازپیشتدوینشدة خود به تدوین تئوری و
گزاره اقدام کند .هدف نظریة دادهبنیاد تدوین یک نظریه در قالب مجموعهای از فرضیههای مربوط
به هم است که از طریق مقایسة مستمر دادهها به دست آمده است و بسیار انتزاعی است

( Glaser

 .)1992در ضمن ،از آنجا که محققان در این پژوهش به دنبال طراحی الگوی نقش دولت در
ارتقای سرمایة اجتماعی در سازمانهای دولتی ایران بودند ،که کاری نو و جدید است و تحقیقات
اندکی در این زمینه انجام شده است ،این پژوهش از نوع اکتشافی به حساب میآید .در ادامه،
جزئیات روش تحقیق حاضر در دو قسمت کیفی و کمّی بیان میشود.
بخش کیفی :در مرحلة کیفی ،به منظور طراحی الگوی تحقیق ،از استادان دانشگاهی و همچنین
مدیران دولتی مصاحبة عمیق به عمل آمد .مشارکتکنندگان در مصاحبهها به صورت هدفمند از
میان کسانی انتخاب شدند که در زمینة موضوع تحقیق صاحبنظر بودند و فعالیتهای پژوهشی و
اجرایی مرتبط داشتند .در این تحقیق از  15نفر از خبرگان دانشگاهی و  14نفر از مدیران بخش
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دولتی مصاحبة عمیق به عمل آمد و فرایند مصاحبهها تا مرحلة رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت.
مصاحبههای عمیق به صورت رودررو و بر اساس پروتکل تهیهشده در حدود  50تا  70دقیقه
انجام شد .جمعبندی و تجزیهوتحلیل دادههای مصاحبهها با روش تئوری دادهبنیاد صورت گرفت.
راهبرد پژوهشی نظریة دادهبنیاد روشی نظاممند و کیفی برای خلق نظریه است (.)Creswell 2002
در این پژوهش ،پس از مصاحبهها ،به منظور طراحی مدل تحقیق ،گامهای تئوری دادهبنیاد برداشته
شد؛ شامل مراحل کدگذاری باز ،کدگذاری محوری ،کدگذاری انتخابی .سپس ،بر اساس مدل
پارادایمی ارائهشده توسط استراوس و کوربین ( ،)1998الگوی نقش دولت در ارتقای سرمایة
اجتماعی در سازمانهای دولتی ایران استخراج شد .روایی یافتههای تحقیق در مرحلة کیفی با دو
روش مثلثی و بررسی توسط اعضا حاصل شد .در روش مثلثی ،چند منبع داده یا چند روش برای
تأیید دادههای در حال ظهور به کار میرود و در روش بررسی توسط اعضا از پاسخدهندگان
خواسته میشود تا به پرسش میزان مورد پذیرش بودن نتایج پاسخ دهند ( .)Merriam 2009از دو
نفر از استادان دانشگاهی و دو نفر از مدیران اجرایی دربارة نتایج روش دادهبنیاد نظرخواهی شد و
یافتهها به تأیید رسید .مشخصات خبرگان مشارکتکننده در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1مشخصات خبرگان

سابقة کاری و علمی

فراوانی

درصد فراوانی

بین  5تا  10سال

1

3

بین  10تا  20سال

11

38

باالی  20سال

17

59

میزان تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

کارشناسیارشد

9

31

دکتری

20

69

جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

زن

5

17

مرد

24

83

سن

فراوانی

درصد فراوانی

بین  30تا  40عدد

4

14

بین  40تا  50عدد

11

38

بیش از  50عدد

14

48
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بخش کمّی :در مرحلة کمّی پژوهش ،به منظور اعتبارسنجی مدل طراحیشده ،از روش
مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد .جامعة آماری شامل مدیران و متخصصان در چند دسته از
سازمانهای دولتی بودند؛ شامل وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسالمی ،علوم ،تحقیقات و فناوری،
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،و اقتصاد و دارایی .تعداد اعضای نمونة آماری بر اساس فرمول
کوکران  260نفر محاسبه شد که با روش نمونهگیری در دسترس اعضای نمونة آماری انتخاب شدند.
تجزیهوتحلیل دادهها در این مرحله به روش مدلسازی معادالت ساختاری با نرمافزار

PLS Smart

انجام شد .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامة استاندارد بود که محققان بر اساس پرسشنامههای
استاندارد موجود برای متغیرهای تحقیق طراحی کردند .پرسشنامة تحقیق شامل  6قسمت و 216
سؤال بود .از این بین 69 ،سؤال مربوط به پدیدة محوری 15 ،سؤال مربوط به شرایط علّی 14 ،سؤال
مربوط به شرایط زمینهای 22 ،سؤال مربوط به شرایط مداخلهگر 76 ،سؤال مربوط به راهبردها ،و 20
سؤال مربوط به پیامدها بودند .همچنین ،با نظرخواهی از  4نفر از خبرگان روایی پرسشنامه تأیید شد.
پایایی پرسشنامة تحقیق  0/842محاسبه شد که مقداری قابل قبول است.
یافتههای تحقیق
در این تحقیق با  29نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی مصاحبة عمیق به عمل آمد .متن
مصاحبهها توسط محققان تجزیهوتحلیل و کدهای باز اولیه شناسایی شدند .در تعریف استراوس 1و
کوربین ( )1998کدگذاری باز در تئوری دادهبنیاد فرایندی است تحلیلی که بر اساس آن مفاهیم
شناسایی و بر اساس ویژگی و ابعادشان بسط داده میشوند .نمونة متن مصاحبهها و کدها در
جدول  2آمده است.
جدول  .2نمونهای از متن مصاحبهها و کدهای استخراجشده

کد

متن مصاحبه

اعتماد بین کارکنان

نیروی کار سازمان برای کار کردن در کنار هم و پیشبرد اهداف باید به هم اعتماد داشته باشند.

اعتماد بین مدیریت و کارکنان

بیاعتمادی بین مدیریت و کارکنان به سازمانهای دولتی ضربه میزند.

اعتماد به مقررات و سیاستها و
عملکردها

وقتی کارمندان قوانین و سیاستها را قبول ندارند چطور میتوان انتظار داشت آنها را اجرایی کنند.

1. Strauss
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پس از کدگذاری باز ،کدگذاری محوری انجام شد .فرایند مرتبط کردن مقولهها به مقولههای
فرعی کدگذاری محوری نامیده میشود .زیرا کدگذاری در محور یک مقوله صورت میگیرد و
مقولهها را در سطح ویژگیها و ابعاد به یکدیگر مرتبط میکند ( .)Strauss & Corbin 1998بر
اساس نتایج کدگذاری انجامشده 5 ،نوع سرمایة اجتماعی در سازمانهای دولتی شناسایی شدند؛
سرمایة اجتماعی رابطهای ،سرمایة اجتماعی شناختی ،سرمایة اجتماعی معنوی (ارزشی) ،سرمایة
اجتماعی ساختاری ،سرمایة اجتماعی رفتاری .ابعاد و مؤلفههای سرمایة اجتماعی در سازمانهای
دولتی در جدول  3ارائه شده است.
جدول  .3سرمایة اجتماعی در سازمانهای دولتی

بعد

مؤلفه

سرمایة اجتماعی رابطهای

اعتماد ،تعامالت و روابط اجتماعی ،انسجام ،احترام متقابل ،جمعگرایی

سرمایة اجتماعی شناختی

هویت اجتماعی ،مثبتگرایی ،آگاهی و شناخت ،درک مشترک ،نشاط

سرمایة اجتماعی معنوی (ارزشی)

خیرخواهی ،اخالقگرایی ،حمایتگری ،معنویت ،نوعدوستی (انساندوستی)

سرمایة اجتماعی ساختاری

هنجارها و نرمهای اجتماعی ،شبکههای اجتماعی سازمانی ،گروهمحوری و سازمانمحوری

سرمایة اجتماعی رفتاری

صداقت ،همکاری و مشارکت ،امنیت و وفاداری

سازمانهای دولتی ایرانی ،با توجه به اینکه از نظر سرمایة اجتماعی در حال تنزل هستند ،به
اجرای راهبردهایی برای ارتقای سرمایة اجتماعی نیاز دارند .بر اساس جمعبندی نظرات خبرگان
برای ارتقای سرمایة اجتماعی در سازمانهای دولتی و با کدگذاری باز و محوری مشخص شد
مصاحبهشوندگان راهبردهایی را در  3سطح مدیریتی و سازمانی و فراسازمانی مطرح کردهاند .این
راهبردها شامل  11راهبرد فرعی و  76شاخص هستند .در جدول  4راهبردهای ارتقای سرمایة
اجتماعی در سازمانهای دولتی قابل مشاهده است.
در نهایت ،پیامدهای ارتقای سرمایة اجتماعی در سازمانهای دولتی میتواند در چهار زمینه
مطرح شود ،شامل :پیامدهای عملکرد سازمانی ،پیامدهای مشتریان (اربابرجوع) ،پیامدهای
سالمت سازمانی ،پیامدهای عمومی جامعه؛ که با رویکرد خلق ارزش عمومی مطرح شدهاند.
پیامدهای ارتقای سرمایة اجتماعی در سازمانهای دولتی در جدول  5قابل مشاهده است.
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جدول  .4راهبردهای ارتقای سرمایة اجتماعی در سازمانهای دولتی

بعد

مؤلفه

شاخص
رفتار مسئوالنه و دلسوزی مدیران ،ارتقای صداقت حرفه ای مدیران و پرهیز از دروغ ،رهبری در جهت

رفتار الگویی مدیران

اهداف و منافع سازمانی ،در نظر گرفتن منافع سازمانی و جمعی توسط مدیران ،پرهیز از خودشـیفتگی
مدیران

راهبردهای
مدیریتی

ارتباطات مؤثر
مدیران
سبک مشارکتی
مدیران

قدردانی از کارمندان و احترام به آنها ،تعامل مؤثر و سازنده با کارکنان ،شناسایی افراد تأثیرگذار و بانفوذ
و بهرهگیری از توانایی آنها ،رعایت عدالت مراوده ای با کارکنان ،شخصیت دادن و بـه حسـاب آوردن
افراد سازمانی ،روحیة انتقادپذیری در مدیران ،پذیرش تفاوتهای کارکنان
ایجاد نظام مشارکت کارکنان ،تصمیمگیری مبتنی بر خرد جمعی ،تیمسـازی و نهادینـه کـردن فرهنـگ
تیمی ،تفویض اختیار به کارکنان و بهرهگیری از ظرفیتها و توانمندی افراد
توسعة نظام یادگیری سازمانی ،جهتگیری استراتژیک در مسیر توسعة دانش سازمانی ،مدیریت دانش

دانشگرایی سازمانی

سازمانی ،جذب نیروهای توانمنـد و نخبگـان ،بهـرهگیـری از دانـش نخبگـان در تصـمیمسـازیهـا،
الگوبرداری از سازمانهای موفق ،تکریم نیروهای دانشی

هویتبخشی
سازمانی
راهبردهای

فسادستیزی سازمانی

سازمانی

ایجاد کانون ها و شبکههای غیررسمی ،ایجاد پایگاههای هویتساز مانند کمیتهها ،تقویت زبان مشـترک
و روایت های مشترک ،تقویت استراتژی مراوده ای در سازمان ،نهادینه کردن ارزش ها و اصول بنیـادین،
ایجاد و توسعة گفتمان سرمایة اجتماعی در سازمانها
کاهش فساد و زدوبند در همة سطوح ،تقویت اخالق حرفهای ،قانونمداری ،ارتقای شـفافیت ،مبـارزه
با افراد سوءاستفادهگر در همة سطوح
فعالیت های تبلیغی و ترویجی دولت ،توسعة روابط عمومی ،پاسخگویی به خواسته های اربابرجوع و

وجههسازی سازمانی

مردم ،صداقت سازمانی ،مسئولیتپذیری اجتماعی سازمانی ،در نظر گرفتن ابعاد سـرمایة اجتمـاعی در
سیاستگذاریها و تصمیمات ،تقویت حس یگانگی با مردم
انتصــاب مــدیران پــاکدامــن و ســالم ،انتصــاب افــراد کارآمــد و شایســته در پســتهــای ســازمانی،

ارتقای منابع انسانی

شایستهساالری در انتصابها ،اصالح نظام ارتقا و ترفیع نیروی انسـانی ،گسـترش آمـوزش سـازمانی،
توانمندسازی منابع انسانی ،عدالت در نظام جبران خـدمات ،ارزیـابی عملکـرد نظـاممنـد و انگیزشـی
کارکنان ،گنجاندن معیارهای سرمایة اجتماعی در جذب و استخدام
توافق سازمان های دولتی روی مسائل کلیدی و چالش های موجود ،تقویت همافزایی بین سازمان هـای

همسویی
سازمانهای دولتی

دولتی ،همسویی کالن بین سازمان های مختلف دولتی ،تعریف چشمانداز و اهداف کالن مشترک بـین
سازمانهای دولتی ،تقویت ارتباط بین سازمانها در همة سطوح قـانونگـذاری ،برنامـهریـزی و اجـرا،
بهاشتراکگذاری توانمندیها و ظرفیتهای سازمانی ،همسویی و همخوانی برنامهها و تصمیمسازیهـا
با اسناد باالدستی

راهبردهای
فراسازمانی

کاهش رویکرد کارفرمایی دولت ،کاهش بار مسئولیتهای دولت ،رویکرد تفویضی و نظـارتی دولـت،
حکمرانی مشارکتی

مطرح شدن سرمایة اجتماعی در سطح حاکمیت و قرار گرفتن دولت در آن چـارچوب ،قـرار گـرفتن

دولت

معیارهای سرمایة اجتماعی در اسناد باالدستی ،ارتقای مشارکت بین افراد و مردم و سازمانهای دولتـی،
نقدپذیری دولت ،گسترش آزادی بیان و تعامل دولت با مردمNGO ،ها ،بخش خصوصی ،و ...

شکلدهی به هویت
ملی

تلفیق هویت ایرانی و اسالمی در سازمانهای دولتی ،ایجاد فرصتهای برابر توسط بخش دولتی ،تأکید
بر اشتراکات قومی و مذهبی ،تأکید بر افتخارات و سابقة تاریخی و ملی ،ترسـیم ارزش هـا و باورهـای
مشترک و تأکید بر آنها ،پرهیز از تبعیضگرایی در همة ابعاد آن ،احترام به همة قومها و نژادهای ایرانی
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جدول  .5پیامدهای سرمایة اجتماعی با رویکرد خلق ارزش عمومی

نتایج اصلی
پیامدهای عملکرد سازمانی
پیامدهای مشتریان (اربابرجوع)
پیامدهای سالمت سازمانی

نتایج فرعی
تسهیل جریان اطالعات و همکاری ،ایجاد همافزایی سازمانی ،ارتقای بهرهوری ،کارآیی سازمانی،
خالقیت و نوآوری ،بهبود عملکرد سازمان در تحقق اهداف خود
پذیرش آسانتر قواعد و ضوابط رسمی و ضمانت اجرایی بیشتر آنها ،بهبود کیفیت خدمات
ارائهشده ،رضایتمندی ذینفعان و اربابرجوع
کاهش فساد اداری ،کاهش رفتارهای مخرب و ضدشهروندی ،کاهش تعارض در اهداف ،کاهش
پارتیبازی و خویشاوندمداری
افزایش مشروعیت عمومی ،افزایش استحکام و همبستگی جامعه ،تقویت خودکنترلی و کنترل

پیامدهای عمومی جامعه

اجتماعی (درونی) شهروندان ،تقویت ارزشهای اخالقی ،تقویت ارزشهای عمومی ،ارتقای
عدالت اجتماعی ،ارتقای دموکراسی

همچنین ،ارتقای سرمایة اجتماعی در سازمانهای دولتی از عوامل متعددی تأثیر میپذیرد که
بر اساس نظر خبرگان این عوامل در  2گروه عوامل مداخلهگر (تسهیلگرها و محدودکنندهها) و
شرایط زمینهای دستهبندی شدند .پس از جمعبندی نتایج تحلیل مصاحبهها با روش تئوری
دادهبنیاد و استخراج متغیرهای تحقیق ،الگوی ارتقای سرمایة اجتماعی در سازمانهای دولتی
ایران طراحی شد .شکل  1مدل پارادایمی ارتقای سرمایة اجتماعی در سازمانهای دولتی را ارائه
میدهد.
بر اساس شکل  ،1پدیدة سرمایة اجتماعی در سازمانهای دولتی ایران ،که شامل  5بُعد است،
از تعدادی عوامل زمینهای و مداخلهگر تأثیر میپذیرد .از طرف دیگر  3دسته راهبرد ،شامل
راهبردهای مدیریتی و سازمانی و فراسازمانی ،برای ارتقای سرمایة اجتماعی در سازمانهای دولتی
میتواند به کار گرفته شود که اجرای این راهبردها پیامدهای متعدد دارد.
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عوامل مداخلهگر

عوامل

تسهیلگرها
وجود ظرفیتهای بخش خصوصی
وجود ظرفیتهای بخش مدنی و NGOها
رویکرد مردمساالری دولت
نقش حمایتگری دولت

پیامدها
پیامدهای عملکرد
سازمانی
پیامدهای مشتریان
(اربابرجوع)
پیامدهای سالمت
سازمانی
پیامدهای عمومی جامعه

راهبردها
راهبردهای مدیریتی
راهبردهای سازمانی
راهبردهای فراسازمانی

محدودکنندهها
ساختار بروکراتیک دولت
فساد اداری دولت
تعدد نقشهای حاکمیتی دولت
بیثباتی دولت (تغییر در سیاستهای دولت)
قطع روابط بینالملل

سرمایة اجتماعی
(پدیدة محوری)
سرمایة اجتماعی
رابطهای
سرمایة اجتماعی
شناختی
سرمایة اجتماعی معنوی
سرمایة اجتماعی
ساختاری
سرمایة اجتماعی رفتاری

عوامل علّی
تسهیلگری
ارائة خدمات عمومی
قانونگذاری
توزیعکنندة مجدد درآمد
(رفاه احتماعی)
ثبات و توسعة اقتصادی

شرایط زمینهای
شرایط فرهنگی
شرایط اقتصادی
شرایط سیاسی
شرایط اجتماعی
شرایط جغرافیایی اقلیمی
دولت الکترونیک
عالیق عمومی مردم
شکل  .1مدل پارادایمی چگونگی نقش دولت در ارتقای سرمایة اجتماعی در سازمانهای دولتی ایران

اعتبارسنجی مدل تحقیق
به منظور اعتبارسنجی مدل تحقیق و بر اساس خروجی روش تئوری دادهبنیاد ،پرسشنامهای طراحی
شد .در این پرسشنامه ،برای همة متغیرهای مکنون ،که در مدل تحقیق وجود دارد ،سؤاالتی بر
اساس پرسشنامههای استاندارد موجود طراحی شد .پرسشنامه شامل  216سؤال بود و به  6قسمت
پدیدة محوری ،عوامل علّی ،عوامل زمینهای ،عوامل مداخلهگر ،راهبردها ،پیامدها تقسیم شد.
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دادههای حاصل از پرسشنامه با روش مدلسازی معادالت ساختاری بررسی شد .در ادامه یافتهها
بررسی میشوند.
در این تحقیق برای تأیید یا رد فرضیات از مدل معادالت ساختاری و به طور اخص تحلیل مسیر
با نرمافزار آماری  PLSاستفاده شد .تحلیل مسیر (مدل ساختاری) ،تکنیکی است که روابط بین
متغیرهای تحقیق (مستقل ،میانجی ،وابسته) را به طور همزمان نشان میدهد .هدف از تحلیل مسیر
شناسایی رابطة علّیت (تأثیر) بین متغیرهای مدل مفهومی تحقیق است .در مدل ساختاری روابط علّی
بین عوامل علّی ،زمینهای ،مداخلهگر ،سرمایة اجتماعی ،راهبردها ،پیامدها ارائه شده است .ابتدا برای
اعتبارسنجی مدل باید از کفایت حجم نمونه ،که  260نفر بود ،اطمینان حاصل شود .روشهای
مختلفی برای بررسی کفایت نمونهگیری وجود دارد که از جملة آنها آزمون  KMOاست که مقدار
آن همواره بین  0تا  1در نوسان است .از سوی دیگر ،برای اطمینان از مناسب بودن دادهها ،مبنی بر
اینکه ماتریس همبستگیهایی که پایة تحلیل قرار میگیرد در جامعه برابر با  0نیست ،از آزمون
بارتلت )t( 1استفاده شد .به عبارت دیگر ،با استفاده از آزمون بارتلت میتوان از کفایت نمونهگیری
اطمینان حاصل کرد .خروجی آزمون  KMOو بارتلت در جدول  6آمده است.
جدول  .6نتایج محاسبة شاخص  KMOو آزمون بارتلت

شاخص

KMO

بارتلت

Sig

درجة آزادی

نتیجة آزمون

مقدار

0/832

29688/93

0/000

7875

تأیید

با توجه به جدول  ،6اندازة کفایت نمونه )KMO( 2و همچنین آزمون معناداری کرویت نمونة
بارتلت 3نیز در تحلیل عاملی توسط  SPSSبه ترتیب برابر با  0/832و  0/000است که کفایت
نمونهها را برای تحلیل عاملی نشان میدهد.
پس از تأیید کفایت حجم نمونه ،مدل ساختاری تحقیق آزمون شد .خروجی نرمافزار

PLS

مناسب بودن مدل ساختاری برازشیافته را نشان داد .همچنین شکل  2و  3معناداری ضرایب و
پارامترهای بهدستآمدة مدل ساختاری تحقیق را نشان میدهد .ضرایب بهدستآمده زمانی
1. Bartlett Test
2. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
3. Bartlett's Test of Sphericity Sig

طراحی الگوی نقش دولت در ارتقای سرمایة اجتماعی با رویکرد خلق ارزش عمومی در سازمانهای دولتی ایران

223 

معنادارند که مقدار آزمون معناداری آنها از عدد  1/96بزرگتر و از عدد  -1/96کوچکتر باشد.
همانطور که مشاهده میشود ،شدت اثر عوامل علّی و زمینهای بر سرمایة اجتماعی به ترتیب برابر
با  0/459و  0/373است که با توجه به مقادیر  tمعنادار است .همچنین ،شدت اثر سرمایة اجتماعی
و عوامل مداخلهگر بر راهبردها به ترتیب برابر با  0/564و  0/476و معنادار است .در نهایت،
شدت اثر راهبردها بر پیامدها نیز برابر با  0/750و معنادار است.

شکل  .2مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد

در ضمن ،ابتداییترین معیار برای سنجش رابطة بین سازهها در مدلهای معادالت ساختاری
اعداد معناداری  tاست .اگر مقدار آمارة  tخارج از بازة  -1/96تا  +1/96قرار گیرد ،در سطح
اطمینان  95درصد معنادار است و اگر مقدار آمارة  tدرون این بازه قرار گیرد ،در نتیجة ضریب
مسیر برآوردشده معنادار نیست و فرضیة متناسب با آن رد میشود .شکل  3مدل مفهومی پژوهش
را در حالت معناداری ضرایب نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،همة ضرایب خارج از
بازه قرار دارند و بنابراین همة آنها معنادارند.
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شکل  .3مدل ساختاری تحقیق در حالت ضرایب معناداری

در جدول  7روابط بین اجزای مدل آمده است .همانگونه که مالحظه میشود ،همة ضرایب
مسیر معنادارند و بنابراین روابط تعریفشده در مدل تحقیق تأیید میشوند.
جدول  .7نتایج تحلیل مسیر

ضریب مسیر

t-Value

نتیجه

مسیر

ردیف
1

عوامل علّی

سرمایة اجتماعی

0/459

6/352

تأیید

2

عوامل زمینهای

سرمایة اجتماعی

0/373

7/207

تأیید

3

سرمایة اجتماعی

راهبردها

0/564

10/288

تأیید

4

عوامل مداخلهگر

راهبردها

0/476

7/691

تأیید

5

راهبردها

پیامدهای سازمانی

0/750

19/535

تأیید

همچنین ،برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش ،ضریب تعیین متغیرهای پنهان درونزای
مدل محاسبه شد .سه مقدار  0/67 ،0/33 ،0/19مقدار مالک برای مقادیر ضریب تعیین ضعیف،
متوسط ،قوی در نظر گرفته میشود .با توجه به نمودار نتایج تحقیق ،مقادیر ضریب تعیین برای
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متغیر سرمایة اجتماعی مقدار  ،0/527برای متغیر راهبردها  ،0/875و برای متغیر پیامدها 0/563
است که همگی باالی  0/33هستند و برازش مناسب مدل را نشان میدهند .در ضمن ،معیار آزمون
کیفیت مدل ساختاری ( )Q2را استون و گیزر ( )1975برای قدرت پیشبینی مدل ارائه کردند .به
نظر آنها ،مدلهایی که در بخش ساختاری برازش قابل قبول دارند باید قابلیت پیشبینی
شاخصهای مربوط به سازههای درونزای مدل را داشته باشند .هنسلر و همکارانش ()2009
دربارة شدت قدرت پیشبینی مدل در مورد سازههای درونزا سه مقدار  0/02و  0/15و  0/35را
تعیین کردهاند .با توجه به جدول  8و مقادیر افزونگی یا ضریب تغییرات شاخص افزونگی 1کیفیت
مدل قوی است.
جدول  .8مقادیر CV Red

متغیر

مقدار CV Red

عوامل علّی

0/32

عوامل مداخلهگر

0/35

پیامدها

0/23

راهبردها

0/23

سرمایة اجتماعی

0/15

عوامل زمینهای

0/36

معیار  GOFنیز مربوط به بخش کلی مدلهای معادالت ساختاری است؛ بدین معنی که با این
معیار محقق میتواند ،پس از بررسی برازش بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدل کلی
پژوهش ،برازش بخش کلی را نیز کنترل کند ،طوری که میانگین  Communalitiesنشانة میانگین
مقادیر اشتراکی هر سازه و  Ave R2سازههای درونزای مدل است .با توجه به جدول  9و سه
مقدار  0/35 ،0/25 ،0/01به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط ،قوی برای  GOFو حصول عدد 0/61
مدل برازش بسیار مناسب مدل تحقیق نشان داده میشود.
ْ
برای این

1. CV Red
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جدول  .9میزان  communalityو  R2متغیرهای تحقیق
2

متغیر

communality

R

عوامل علّی

0/59

-

عوامل مداخلهگر

0/60

-

پیامدها

0/52

0/563

راهبردها

0/57

0/875

سرمایة اجتماعی

0/60

0/527

عوامل زمینهای

0/53

-

میانگین

0/57

0/66

GOF

0/61

نتیجه و پیشنهاد
در این تحقیق از روش تئوری دادهبنیاد برای شناسایی ابعاد و مؤلفههای الگوی تحقیق استفاده شد.
مبانی نظری و تحقیقات پیشین و مصاحبههای نیمهساختاریافته مبنای دادههای مورد استفاده در
تحقیق بود .بر اساس نتایج تحقیق ،پدیدة سرمایة اجتماعی در سازمانهای دولتی دارای  5بعد
اصلی است .ابعاد شناساییشده ،عالوه بر اینکه با تحقیقات دیگر سازگاری دارد ،جنبههای جدیدی
را به آن اضافه میکند .سه بعدِ رابطهای ،ساختاری ،شناختیِ سرمایة اجتماعی شناساییشده در این
تحقیق را میتوان تا حدود زیادی با دیدگاه ناهاپیت و گوشال ( )1998منطبق دانست .الگوی
تحقیق با مدلهای انگبرز ( )2017و وانگ و همکارانش ( )2017نیز مطابقت دارد و همة اجزای
آنها را در بر میگیرد .مدل سرمایة اجتماعی در سازمانهای اجرایی نیز ،که زارعیمتین و مالیی
( )1393ارائه کردند ،با الگوی تحقیق تناسب دارد .بین ابعاد شناساییشده در تحقیق ،بعد سرمایة
اجتماعی معنوی (ارزشی) و سرمایة اجتماعی رفتاری در تحقیقات دیگر دیده نشده است .سرمایة
اجتماعی معنوی ،که ریشه در باورها و اعتقادات مذهبی و دینی افراد دارد ،خاص و بومی
سازمانهای دولتی ایرانی است و در تحقیقات خارجی و داخلی گذشته به منزلة یک بعد خاص و
مستقل در نظر گرفته نشده است .خیرخواهی ،اخالقگرایی ،حمایتگری ،معنویت ،و نوعدوستی
(انساندوستی) مؤلفههایی هستند که برای سرمایة اجتماعی معنوی شناسایی شدهاند و ریشه در
ارزشهای اسالمی و ایرانی و انسانی دارند .مدل سرمایة اجتماعی از دیدگاه اسالمی ،که کریمی و
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همکارانش ( )1394طراحی کردهاند ،مؤلفههای اسالمی سرمایة اجتماعی را در ابعاد شناختی و
رابطهای و ساختاری وارد کرده و به نوعی مدل اسالمی سرمایة اجتماعی را بر اساس ابعاد مدل
ناهاپیت و گوشال ( )1998ارائه داده است .همچنین ،سرمایة اجتماعی رفتاری دیگر بُعد خاص
شناساییشده در این تحقیق است که به مؤلفههای رفتاری سرمایة اجتماعی در سازمانهای دولتی
اشاره میکند .در تحقیقات پیشین به بعضی از مؤلفههای سرمایة اجتماعی رفتاری در ابعاد رابطهای
و ساختاری سرمایة اجتماعی اشاره شده است.
دیگر هدف تحقیق بررسی این موضوع بود که دولت چگونه میتواند سرمایة اجتماعی را در
سازمانهای دولتی ارتقا دهد و با توجه به اینکه تا کنون تحقیقی در این زمینه انجام نگرفته است،
دادههای جمعآوریشده برای این قسمت به طور کامل از طریق مصاحبههای نیمهعمیق حاصل
شد .از طرف دیگر ،با توجه به فقدان تحقیق مشابه یا نزدیک به موضوع ،امکان مقایسة نتایج با
دیگر تحقیقات وجود نداشت .در این تحقیق  3دسته راهبرد اصلی ،شامل راهبردهای مدیریتی و
سازمانی و فراسازمانی ،شناسایی شدند که اجرای آنها نقش زیادی در ارتقای سرمایة اجتماعی در
سازمانهای دولتی دارد .در راهبردهای مدیریتی به نقش مدیران دولتی در ارتقای سرمایة اجتماعی
توجه میشود .دولت میتواند با انتصاب مدیرانی که الگوی کارکنان هستند ،با کارکنان ارتباط مؤثر
برقرار میکنند ،و از سبکهای مشارکتی بهره میبرند وضعیت سرمایة اجتماعی را در سازمانهای
دولتی ارتقا دهد .راهبردهای سازمانی بستر مناسب برای خلق سرمایة اجتماعی را فراهم میکنند.
دانشگرایی سازمانی ،هویتبخشی و وجههسازی ،ارتقای منابع انسانی ،و مقابله با فساد میتواند تا
حدود زیادی عملکرد و اعتبار سازمانهای دولتی را بین کارکنان و مقابل شهروندان ارتقا دهد و به
خلق سرمایة اجتماعی درونسازمانی و برونسازمانی کمک کند .دولت باید ،با سیاستگذاری
درست ،اجرای این راهبردها را در سازمانهای زیرمجموعة خود پیگیری کند .در نهایت ،دولت
میتواند از ظرفیتهای فراسازمانی برای خلق سرمایة اجتماعی استفاده کند .ایجاد همسویی بین
سازمانهای دولتی ،حکمرانی مشارکتی ،و شکلدهی به هویت ملی راهبردهای فراسازمانی هستند.
تحقق همسویی توسط دولت باعث بسیج منابع و بهاشتراکگذاری توانمندیها میشود .با
حکمرانی مشارکتی ،ظرفیتهای بالقوه بهخصوص در بخش خصوصی و جامعة مدنی فعال
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میشود و با شکل گرفتن هویت ملی همدلی و یگانگی تقویت میشود که مجموع این راهبردها
سطح سرمایة اجتماعی را ارتقا میدهد.
همچنین ،ارتقای سرمایة اجتماعی در سازمانهای دولتی از تعدادی از عوامل مداخلهگر و
عوامل زمینهای تأثیر میپذیرد .مجموع این عوامل شدت و ضعف سرمایة اجتماعی را در
سازمانهای مختلف دولتی تعیین میکند و باید تا حد ممکن تأثیر این عوامل از سوی دولت
مدیریت شود تا زمینه برای اجرای راهبردهای ارتقای سطح سرمایة اجتماعی فراهم شود .پیامدهای
ارتقای سرمایة اجتماعی در سازمانهای دولتی متعددند که آنها را میتوان در  4بُعد اصلی و بر
مد نظر جای داد .قطعاً ارتقای سرمایة اجتماعی نتایج و
اساس مفاهیم مرتبط با ارزش عمومی ّ
پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت زیادی به همراه دارد و باید به منزلة یکی از استراتژیهای اصلی
مد نظر قرار گیرد.
در سازمانهای دولتی ّ
جمعبندی نتایج تحقیق نشان داد پدیدة سرمایة اجتماعی در سازمانهای دولتی دارای پیچیدگی
زیادی است و دولت نقش مؤثری در ارتقای آن دارد .پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی به سنجش
ابعاد مختلف سرمایة اجتماعی به صورت مجزا و بررسی شکاف موجود تا وضعیت مطلوب و
همچنین بررسی اثربخشی اجرای راهبردهای تعریفشده پرداخته شود.
در پایان ،با هدف نقشآفرینی دولت در ارتقای سرمایة اجتماعی در سازمانهای دولتی و بر
اساس نتایج حاصلشده ،چند پیشنهاد کاربردی ارائه میشود:
 .1گنجاندن سرمایة اجتماعی در اسناد باالدستی تدوینشده توسط دولت؛
 .2ایجاد زمینة ارتباط مستمر بین سازمانهای دولتی در جهت ارتقای سرمایة اجتماعی و درک
و فهم مشترک بین مدیران و کارکنان سازمانها؛
 .3کاهش سطح بورکراسی و سلسلهمراتب ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی؛
 .4جهتگیری دولت با هدف تقویت رفتارهای مردمساالرانه و بهرهگیری از ظرفیتها و
توانمندیهای مردم و سایر فعاالن در بخش خصوصی و نهادهای مدنی؛
 .5تقویت نقش نظارتی و تفویضی دولت و کاهش حجم فعالیتهای اجرایی؛
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 .6بهرهگیری از مدیران توانمند و شایسته در سازمانهای دولتی و گنجاندن معیارهای سرمایة
اجتماعی در ارزیابی و ارتقای آنان؛
 .7آموزش و یادگیری مستمر کارکنان سازمانهای دولتی در جهت تقویت توانمندیهای
ارتباطی و شناختی آنان؛
 .8تعریف فعالیتها و برنامهها در سازمانهای دولتی به صورت جمعی و گروهی؛
 .9تأکید بر تقویت باورها و زمینههای معنوی و اخالقی و عاطفی کارکنان در سازمانهای
دولتی؛
 .10مبارزة جدّی با فساد و رفتارهای مخرب کارکنان بخش دولتی و پرهیز از هر گونه مسامحه
در این زمینه؛
 .11بهرهگیری از ظرفیت نظامهای مختلف منابع انسانی در سازمانهای دولتی در جهت تقویت
رفتارها و باورهای تقویتکنندة سرمایة اجتماعی.
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