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Abstract
This study was carried out to design an inter-organizational social capital model in the Iranian
executive organizations using qualitative method and grounded theory based on Glaser’s
approach. The main research instrument of this pure, descriptive-exploratory study was semistructured interviews with the informed and expert individuals who were active in the
intended domain of the study. Sampling was done using snowball sampling to select
participants from among the executive organizations’ managers and university professors who
had the intended characteristics. After conducting 17 interviews and collecting data, the
obtained data was coded. In the tripartite coding stages – i.e., open, axial, and selective coding
– some concepts, categories, and themes were derived from the data, and this process
continued up until theoretical saturation was achieved. At the end, the inter-organizational
social capital model was designed in five main levels that included factors such as interorganizational trust, congruence and sympathy, inter-organizational cooperation, and
sovereign belonging as the characteristics of inter-organizational social capital, the enhancing
factors including themes such as organizational factors, educational factors, ideological
factors, and cultural factors, the antecedent factors including individual characteristics,
organizational characteristics, common goals, and extensive inter-organizational
communications, the consequences level including consequences at the organizational and
national levels, and the formation barriers level including intra-organizational and extraorganizational barriers. The provided model can be used to create and enhance social capital
among executive organizations and benefit from the consequences.
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فهم سرمایة اجتماعی بینسازمانی در دستگاههای اجرایی با
رویکرد دادهبنیاد
3

سید مهدی قریشی ،1سید محمود هاشمی ،*2زینالعابدین امینیسابق ،3احسان ساده

 .1دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ،دانشکدة علوم انسانی ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساوه ،ایران
 .2استادیار گروه مدیریت ،دانشکدة مدیریت و علوم اجتماعی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .3دانشیار گروه مدیریت ،دانشکدة علوم انسانی ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساوه ،ایران
(تاریخ دریافت 3000/02/13 :ـ تاریخ پذیرش)3000/00/00 :

چکیده
این پژوهش با هدف طراحی الگوی سرمایة اجتماعی بینسازمانی در دستگاههای اجرایی با استفاده از روش کیفی و استراتژی دادهبنیاد
بر اساس رهیافت گلیزر انجام شد .در این تحقیق ،که یک پژوهش بنیادی از نوع توصیفیـ اکتشافی است ،ابزار اصلی پژوهش
مصاحبههای نیمهساختاریافته با افراد آگاه و متخصص در حیطة موضوع پژوهش بود و نمونهگیری به صورت گلولهبرفی از میان مدیران
دستگاههای اجرایی و اعضای هیئتعلمی دانشگاه ،که ویژگیهای مورد نظر را داشتند ،انجام شد .پس از  71مصاحبه و جمعآوری
اطالعات ،کدهای بهدستآمده در بخشهای مختلف تجزیهوتحلیل شدند و در مراحل سهگانة کدگذاری باز و محوری و انتخابی برخی
مفاهیم و مقولهها و فرامقولههای رویشیافته از درون دادهها تا رسیدن به اشباع شناسایی شدند .در نهایت ،الگوی سرمایة اجتماعی
بینسازمانی در  5طبقة اصلی با مقوالت اعتماد بینسازمانی ،وفاق و همدلی ،مشارکت بینسازمانی ،تعلق حاکمیتی به عنوان
مشخصههای سرمایة اجتماعی بینسازمانی؛ عوامل تقویتی با فرامقولههای عوامل سازمانی ،عوامل آموزشی ،عوامل ایدئولوژیک ،عوامل
فرهنگی؛ طبقة پیشایندها شامل ویژگیهای فردی ،ویژگیهای سازمانی ،اهداف مشترک ،ارتباطات فراگیر بینسازمانی؛ طبقة پیامدها
شامل پیامدها در سطح سازمانی و ملی؛ طبقة موانع شکلگیری شامل موانع درونسازمانی و موانع برونسازمانی به دست آمد .با استفاده
از الگوی ارائهشده میتوان سرمایة اجتماعی را در دستگاههای اجرایی ایجاد و تقویت کرد و از پیامدهای آن بهره گرفت.

کلیدواژگان
ارتباطات سازمانی ،اعتماد ،دادهبنیاد ،سرمایة اجتماعی ،سرمایة اجتماعی بینسازمانی.

*

رایانامة نویسندة مسئولHashemi_2986@yahoo.com :
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مقدمه
در جهان تجاری امروز بیشترین ارزش سازمانی مبتنی بر داراییهای غیرملموس است .توانایی
شناخت و برآورد منبع این ارزش برای سازمانها مهم و حیاتی است و در چنین فضایی این سؤال
اساسی قابل طرح است که راز بقا و موفقیت و سرآمدی و تعالی سازمان در بازار رقابتی امروز
چیست؟ با نگاهی به نظریات اندیشمندان ،شاید بتوان پاسخ این سؤال را در ایجاد و حفظ و تداوم
سرمایة اجتماعی یافت .سرمایة اجتماعی موضوعی است که اولین بار در اواسط قرن نوزدهم
میالدی بیشتر در حوزة سیاسیـ اجتماعی مطرح شد و طی دهههای اخیر در حوزة علوم انسانی،
بهخصوص مدیریت و سازمان ،نیز مورد توجه قرار گرفت (.)Lin & Huang 2005: 189
به طور کلی ،سرمایة اجتماعی بر مجموعة شبکهها ،تیمها ،روابط ،انجمنها ،و مؤسساتی داللت
دارد که به واسطة هنجارها و ارزشهای مشترک شکل گرفته و دلگرمی اجتماعی انسان را موجب
شده است و کنش متقابل و تعاون و همکاری بین افراد را تسهیل میکند (زارعیمتین .)02 :5931
از دیدگاه کاریون 5و همکارانش ( )0202سرمایة اجتماعی مفهوم روابط و شبکهها و منابع را در بر
میگیرد و شبکههای روابط واحد چارچوب تحلیل سرمایة اجتماعی هستند.
سرمایة اجتماعی عناصری نظیر اعتماد و عمل متقابل و آمادگیهای افراد برای کنش مشارکتی
و همیارانه را شامل میشود .اعتماد مهمترین عنصر سازندة سرمایة اجتماعی است .اهمیت سرمایة
اجتماعی در این است که با تأمین نوعی کنش فعال برای افراد و گروهها و سازمانهایی که به
اندازة کافی از آن برخوردارند مفید و سودمند است .سرمایة اجتماعی مفهومی زیربنایی در ایجاد
نوآوری و خالقیت و پویاییهای سازمانی به شمار میآید (مؤذنجمشیدی و روحی .)022 :5022
مطالعات جامعهشناختی به صورتهای مختلف به موضوع اعتماد و اهمیت آن برای سرمایة
اجتماعی و فواید مترتب بر آن پرداختهاند .اکثر پژوهشهای انجامشده در خصوص اعتماد مربوط به
سه دستة کلی است؛ اعتماد میان افراد (تعمیمیافته) ،اعتماد میان فرد و نزدیکان (بینشخصی) ،اعتماد
فرد به نظامهای اجتماعی (بنیادین) .اما نوع دیگری از اعتماد نیز وجود دارد که کمتر مطالعه شده
است و به اندازه و شاید بیشتر از اشکال یادشده اهمیت دارد .این شکل از اعتماد را «اعتماد
1. Carrión
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بینسازمانی» میخوانیم .موضوع مهم دیگری که میتواند در خصوص سرمایة اجتماعی مورد توجه
قرار گیرد که مبنایی برای ایجاد اعتماد است ارتباطات است .این موضوع در ارتباطات بینسازمانی
اهمیت دوچندان پیدا میکند .از این رو ،موضوع سرمایة اجتماعی آنگونه که در دستهبندیهای
ارائهشدة آن قابل مشاهده است میتواند در سطح گروه و سازمان (سرمایة اجتماعی پیوندی) بروز و
ظهور کند .بنابراین ،این مفهوم در قالب «سرمایة اجتماعی بینسازمانی» نشان داده میشود.
با توجه به نقش و اهمیت سرمایة اجتماعی در توسعة اقتصادی و همچنین تأثیر آن بر حوزههای
مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی الزم است سرمایة اجتماعی فراتر از حوزههای فردی یا گروهی
و در حوزة سازمان بررسی شود .پدیدة سرمایة اجتماعی در سازمانهای دولتی دارای پیچیدگی زیادی
است و دولت نقش مؤثری در ارتقای آن دارد (محجوبروش و همکاران  .)002 :5022از طرف دیگر،
یکی از موضوعاتی که همواره در دولتها بدان توجه شده موضوع هماهنگی و مشارکت سازمانهای
دولتی و برقراری ارتباطات مؤثر بینسازمانی است؛ موضوعی که گرچه باعث افزایش کارکرد و فعالیت
دولتهاست ،منشأ بسیاری از مشکالت نیز به شمار میرود .در حال حاضر نظام اداری ایران دچار
حدّی از ناکارآمدی و مشکل در دستیابی به اهداف خود است که به عدم تحقق اهداف و بهتبع آن
نارضایتی اربابرجوع انجامیده است .پژوهشگران در پژوهش حاضر به دنبال طراحی الگویی برای
برقراری ارتباط متقابل و شکلگیری سرمایة اجتماعی متعامل میان دستگاههای اجرایی بودند.
در تحقیق حاضر ،محققان به دنبال آن بودند که موضوع سرمایة اجتماعی بینسازمانی در
سازمانهای دولتی را بررسی کنند و با شناسایی مفاهیم اصلی این موضوع و ارائة الگویی مناسب
از آن بتوانند همکاری و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی را افزایش دهند؛ شاید در گام دوم
انقالب اسالمی تغییرات بنیادینی در نظام اداری جمهوری اسالمی ایران ایجاد و ارتقای عملکرد
سازمانهای دولتی را موجب شود.
مبانی نظری تحقیق
سرمایة اجتماعی

موضوع سرمایة اجتماعی در اواسط قرن نوزدهم میالدی و بیشتر در حوزة سیاسیـ اجتماعی
مطرح شد و طی دهههای اخیر در حوزة علوم انسانی ،بهخصوص مدیریت و سازمان ،مورد توجه
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قرار گرفت .جیمز کلمن ( )00 :5933سرمایة اجتماعی را اینگونه تعریف میکند« :سرمایة
اجتماعی شیء واحد نیست؛ بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند :همة
آنها شامل جنبهای از یك ساخت اجتماعی هستند و کنشهای معین افرادی را که در درون
ساختار هستند تسهیل میکنند .سرمایة اجتماعی مانند شکلهای دیگر سرمایه مولد است و
دستیابی به هدفهای معینی را که در نبودن آن دستیافتنی نخواهد بود امکانپذیر میسازد ».در
تعریف دیگری سرمایة اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستمهای اجتماعی است که
موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه و پایین آمدن سطح هزینههای تبادالت و
ارتباطات میشود .بر اساس این تعریف مفاهیمی نظیر جامعة مدنی و نهادهای اجتماعی نیز دارای
ارتباط مفهومی نزدیك با سرمایة اجتماعی میشوند (بیکر .)93 :5920
سرمایة اجتماعی بینسازمانی

سرمایة اجتماعی به صورت میانفردی یا میانسازمانی است .سرمایة اجتماعی فردی در شبکههای
ارتباطی میان افراد ایجاد میشود و سرمایة اجتماعی سازمانی ناشی از شبکههای ارتباطی میان
سازمانهاست (موسوی میرکالیی  .)15 :5933چنان که پاتنام ( )5930مطرح کرد ،سرمایة اجتماعی
پیوندی بین گروههای مختلف شکل میگیرد که این گروهها با هم همکاری دارند .از آنجا که
سازمانها نیز به نوعی گروه اجتماعی در نوع رسمی خود هستند ،موضوع سرمایة اجتماعی پیوندی
بین سازمانها نیز قابل تعمیم است و میتوان از آن به عنوان سرمایة اجتماعی بینسازمانی تعبیر
کرد .به بیان دیگر ،با توجه به همپوشانی تعریف سازمان با گروه ،از جمله تعریفی که رابینز
( )5933ارائه کرده و گفته است «سازمان یك واحد اجتماعی متشکل از دو نفر یا بیشتر است که
به صورت نسبتاً پیوسته برای دستیابی به یك یا چند هدف مشترک فعالیت میکنند ،».میتوان گفت
سرمایة اجتماعی بینسازمانی همان سرمایة اجتماعی برونگروهی (پیوندی) است .از این رو،
موضوع سرمایة اجتماعی ،آنگونه که در دستهبندیهای ارائهشدة آن قابل مشاهده است ،میتواند
در سطح گروه و سازمان (سرمایة اجتماعی پیوندی) بروز و ظهور کند .بنابراین ،این مفهوم در
قالب «سرمایة اجتماعی بینسازمانی» نشان داده میشود.
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سرمایة اجتماعی برونگروهی سبب تقویت منابع و اطالعات بین افراد میشود .پاتنام بر این
باور است که سرمایة اجتماعی برونگروهی حلقههای ارتباط و پیوند میان افراد را گسترش
میدهد ،هویتهای عام و گسترده میان اعضای جامعه ایجاد میکند ،امکان نشر اطالعات و تعامل
میان هویتها را فراهم میکند ،باعث اتصال و پیوند افراد متفاوت از بخشهای گوناگون جامعه به
یكدیگر میشود ،و در نتیجه عاملی مؤثر جهت مدیریت مشارکتی اجتماعمحور است (استعالجی
و همکاران .)115 :5933
بسیاری از جامعهشناسان بر این باورند که سرمایة اجتماعی برونگروهی موجب میشود افراد
از رفتارهای فرصتطلبانه ،سواری مجانی ،بیاعتمادی ،فرقهگرایی ،تكروی ،و اسراف پرهیز کنند
و در عوض برای تداوم خوشنامی در گروه و رعایت ارزشهای اجتماعی به همکاری ،مدارا،
صرفهجویی ،مراقبت از اموال عمومی ،قانونگرایی ،برقراری رابطة متقابل مبتنی بر اعتماد عام،
عرضة اطالعات شفاف ،و پایین آوردن هزینة مبادالت روی آورند .همچنین ،جامعه به گروهها و
شبکههای مختلف تقسیم نمیشود که روابط آنها خصمانه و مبتنی بر عدم اعتماد باشد و هر گروه
بر اساس منافع خـویش عمل کند (زرافشانی و همکاران .)590 :5930
در تعریفی سرمایة اجتماعی بینسازمانی «مجموعهای از منابع اجتماعی تعبیهشده در شبکهای
از روابط بینسازمانی ،شکلگرفته از تعامل میان بازیگران و فرایندهای مختلف موجود در آن»
معرفی شده است ( .)Min & Chen 2008به تعبیری میتوان سرمایة اجتماعی بینسازمانی را حاصل
اعتماد و وفاق و همدلی و مشارکت سازمانها برای تحقق اهداف مشترک دانست.
ارتباطات بینسازمانی

به طور کلی ،ارتباطات سازمانی به معنای انتقال و تبادل اطالعات و معانی و مفاهیم و احساسات
بین افراد سازمان با واسطه یا بدون واسطه با یكدیگر یا با سازمانهای دیگر است (الوانی :5932
 .)501امروزه کارکردها و فعالیتهای سازمانها بهشدت با یكدیگر پیوند خورده است؛ به گونهای
که تفکیك آنها از یكدیگر غیرممکن است .شاید در گذشته سازمانهایی که با اتکا به ظرفیت و
توانمندی و منابع مالی و انسانی و اطالعاتی خویش قادر به ادامة حیات بودند قابل تصور بود؛ اما
با حرکت در افق زمان و به موازات سیر تحول و تطور سازمانها آن واقعیت کمرنگ و ارتباطات
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بینسازمانی تقویت میشود .روابط صحیح و بهموقع بین سازمانها مزیتهای فراوانی در پی داشته
است؛ از جمله :کسب منابع اطالعاتی و انسانی و مدیریتی و مالی جدید ،تسهیل در کسب و حفظ
و ارتقای مزیتهای رقابتی پایدار ،کسب سهم بیشتر از بازار ،کاهش هزینة ارائة خدمات و تولید
کاالها ،افزایش نوآوری و خالقیت ،کاهش هزینههای مبادله ،و به طور خالصه امکان تأمین بیشتر
منافع ذینفعان داخلی و خارجی سازمان (آذر و همکاران .)02 :5920
در عمل ،ارتباطات بینسازمانی به صورتهای مختلف ظاهر میشود که از آنها با عنوان
اشکال ارتباطات بینسازمانی نام برده میشود .چنانچه سازمانها ارتباطات بینسازمانی را همسو
با فعالیتهای اصلی خود شکل دهند ،میزان سرمایهگذاریـ اعم از نیروی انسانی و غیرانسانیـ و
مشارکت آنها زیاد خواهد شد و میتوانند به هویتی جدید با مالکیت مشترک برسند .در این نوع
ارتباطات بین سازمانی شدت پیوند میان اعضا زیاد است و معموالً در قالب سرمایهگذاری مشترک
و شبکه و کنسرسیوم ظاهر میشود ()Meier 1995: 139
اعتماد بینسازمانی

سرمایة اجتماعی عناصر مهمی نظیر اعتماد و عمل متقابل و آمادگیهای افراد برای کنش مشارکتی
و همیارانه را دربرمیگیرد .در این میان میتوان گفت اعتماد مهمترین عنصر سازندة سرمایة
اجتماعی است .مطالعات جامعهشناختی به صورتهای مختلف به موضوع اعتماد و اهمیت آن
برای سرمایة اجتماعی و فواید مترتب بر آن پرداختهاند .اکثر پژوهشهای انجامشده در خصوص
اعتماد در سه دستة کلی جای میگیرند :اعتماد میان افراد (تعمیمیافته) ،اعتماد میان فرد و نزدیکان
(بینشخصی) ،اعتماد فرد به نظامهای اجتماعی (بنیادین) .اما ،نوع دیگری از اعتماد نیز وجود دارد
که کمتر مطالعه شده و به اندازه و شاید بیشتر از اشکال یادشده اهمیت دارد .این شکل از اعتماد را
«اعتماد بینسازمانی» میخوانیم.
پاولو )0222( 5اعتماد بینسازمانی را باور ذهنی اعضای سازمان به سازمان دیگر تعریف کرده
است؛ یعنی بر این باورند که آنها در معامالت بدون نیاز به نظارت و کنترل کامالً صادقاند .از این

1. Pavlou
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رو اعتماد سازمانی به باور ذهنی متکی است و باعث حفظ اتحادهای استراتژیك و تسهیل
ارتباطات بینسازمانی و تعامالت میشود ()Sockalingam & Panteli 2005: 603
بانکر 5و لویسکی ( )5331بیان کردند اعتماد بینسازمانی ویژگیهای متفاوتی را در مراحل
مختلف ارتباط نشان میدهد .آنها سه مرحلة متوالی از توسعه و تقویت اعتماد را معرفی کردند:
اعتماد مبتنی بر محاسبه ،اعتماد مبتنی بر دانش ،اعتماد مبتنی بر تعیین هویت .اعتماد مبتنی بر
محاسبه شکنندهترین نوع اعتماد است که در مراحل اولیة شکلگیری ارتباط و در اثر تبادالت
اقتصادیـ مالی بین شرکا ایجاد میشود و بهتدریج توسعه مییابد .اعتماد مبتنی بر دانش در اثر
استمرار روابط و ایجاد فهم دوجانبه ایجاد میشود؛ به گونهای که رفتار شریك برای طرف مقابل
قابل پیشبینی میشود .در این هنگام طرفین دارای ارزشهای مشترک میشوند و به اشتراکگذاری
دانشهای ضمنی و شخصی میپردازند .از این رو میتوان گفت اعتماد پدیدهای است نیازمند زمان
و بلوغ اجتماعی (.)Lewicki & Bunker 1995: 591
پیشینة پژوهش
در خصوص سرمایة اجتماعی و موضوعات مرتبط با آن پژوهشهای متعددی انجام شده است که
اغلب مربوط به سرمایة اجتماعی متصلکننده است و پژوهشگران بیشتر به شاخصها ،اندازهگیری
اثر ،عوامل مؤثر ،نتایج ،و  ...پرداختهاند .برخی نیز سرمایة اجتماعی سازمانی و موضوعاتی همچون
بهره وری ،تعلق سازمانی ،تعهد سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،کیفیت زندگی کاری ،و  ...بررسی
کردهاند .پیشینة موضوع نشان میدهد در رابطه با سرمایة اجتماعی بینسازمانی ،بهخصوص در
دستگاههای اجرایی ،تا کنون مطالعة مهمی صورت نگرفته است .برخی پژوهشهای انجامشده ،که
قرابت بیشتری با موضوع این نوشتار دارد ،در جدول  5آمده است.

1. Lewicki
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جدول  .1پیشینة پژوهش

نویسندگان
(سال پژوهش)

مهمترین یافتهها

عنوان یا سؤاالت اصلی

امروزه ،به دلیـل گسـتردگی و پیچیـدگی مسـائل شـهری و همچنـین کسـب
تجارب گوناگون در زمینة شرایط تحقق پروژهها و برنامههـای شـهری ،جلـب
مشارکتهای مردمی در راستای دستیابی به اهداف مطلـوب جوامـع محلـی از
نوابخش و بشیری
گیوی ()5022

تبیین جامعهشناختی نقش
نهادهای مدنی بر سرمایة
اجتماعی شهروندان

ملزومات مدیریت شهر است .این تحقیق با عنوان تبیین جامعـهشـناختی نقـش
نهادهای مدنی بـر سـرمایة اجتمـاعی در شـهر تهـران ،سـال  ،5931بـه روش
پیمایش و با ابزار پرسشنامه انجام شد .از سویی تجربه نشان داده که تحقق امـر
مشارکت در معنای واقعی آن مستلزم نهادینه شدن و پایداری مشـارکت اسـت؛
امری که با شکلگیری طیف تشکلها و نهادهای جامعه متقارن است .بـه بیـان
دیگر ،گسترش و تعمیق مشارکتهای مردمی نیازمند سازماندهی ،نهادسـازی،
و ایجاد شـرایط سـاختاری مناسـب است.
در این تحقیـق بـه طراحـی چـارچوبی بـرای مـدیریت و اسـتفاده از سـرمایة

صادقینسب
()5932

چهارچوب ساخت و
کاربست سرمایة اجتماعی
هموند

اجتماعی برای ارتباطات بههمپیوسته و شکلگیـری سـرمایة اجتمـاعی تعـاملی
بین اعضای هیئتعلمی و مدیران میانی سازمانهای دولتی پرداخته شده اسـت
و با استفاده از سرمایة اجتماعی میان اعضای هیئتعلمی دانشگاههـا و مـدیران
میــانی دســتگاههــای دولتــی الگــویی بــرای ارتقــای عملکــرد سیس ـتم اداری
جمهوری اسالمی را طراحی نموده است.
یافتههای این تحقیق نشان میدهد سرمایة اجتماعی مشـارکت و ابعـاد آن تـأثیر

حسنوی ()5931

بررسی نقش و جایگاه سرمایة

مثبت و قابل مالحظهای بر عملکرد مشارکتهـا دارد .همچنـین ،نتـایج آزمـون

اجتماعی در مشارکتهای

میانگین نشان میدهد مشـارکتهـای مـورد بررسـی از منظـر برخـی ابعـاد و

میان صنایع هوایی دفاعی

شاخصهای سرمایة اجتماعی مشارکت در وضـعیت مطلـوبی قـرار ندارنـد و

کشور با همکاران راهبردی

ضروری است مدیران شرکتهای درگیر در مشارکت توجه و اهتمام بیشـتری

آنها

نسبت به توسعة مشترک مسائل اجتماعی و روانشـناختی مشـارکتهـا داشـته
باشند.
در این تحقیق اثربخشی رویکرد مدیریت اجتمـاع محـور در راسـتای تقویـت
سرمایه اجتماعی بررسی شده است .نتـایج تحقیـق حـاکی از اعتمادسـازی و

استعالجی
()5933

تقویت سرمایة اجتماعی

تقویت روحیة مشارکت و همکاری در بین سرگروه های مـورد پـژوهش و در

برونگروهی در راستای

نتیجه تقویت سرمایة اجتماعی برونگروهی شده است که ایـن امـر اثربخشـی

استقرار مدیریت اجتماعمحور

مطلوب رویکرد اجتماعمحور مدیریت سـرزمین در راسـتای افـزایش سـرمایة
اجتماعی برونگروهی برای مدیریت مشارکتی منـاطق خشـك را مـورد تأکیـد
قرار میدهد.
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ادامة جدول  .1پیشینة پژوهش

نویسندگان
(سال پژوهش)

مهمترین یافتهها

عنوان یا سؤاالت اصلی

نتایج نشان میدهد که ســـرمایة اجتمـــاعی میانگروهی میبایست در سه بعد
ادیبیسده ()5922

سنجش سرمایة اجتماعی
میانگروهی

مختلف شــــامل عالیق متفاوت ،سبك زندگی متفاوت ،و برونگروهها بررسی
شود .ضرایب همبستگی میان ســــرمایة اجتمــــاعی میانگروهی از یك سو و
اعتماد و تساهل اجتماعی به عنوان ابعاد ذهنی ســـرمایة اجتمـــاعی از ســـوی
دیگـر مثبـت بـوده و بـه لحاظ آماری معنادار هستند.

سرمایة اجتماعی بینسازمانی
Ortiz et al.
)(2021

و نوآوری در محصول :نقش
واسطهای ظرفیت جذبشدة
واقعی

)Macke (2010

نتایج حاکی از این است که توسعة پیوندهای محکم مبتنی بـر درک مشـترک و
اعتماد بین اعضای شرکت شرکت را به سمت توسعة قابلیـتهـای پویـا بـرای
بهرهبرداری از دانش بهدستآمده از خارج سوق میدهـد کـه ایـن امـر باعـث
نــوآوری مبتن ـی بــر توســعة محصــول جدی ـد مــیشــود .نویشــندگان مقالــه
محدودیتهای تحقیق ،پیامدها ،و تحقیقات آینده را مورد بحث قرار دادهاند.

تأثیر سرمایة اجتماعی

این تحقیق نشان میدهد ارتباط میان ابعاد سـرمایة اجتمـاعی و رقابـتپـذیری

بینسازمانی در رقابتپذیری

قوی و مهم است؛ بهویژه در ابعاد سـاختاری و ارتبـاطی .در نهایـت پیامـدهای

شبکههای همکاری

عملی و مدیریتی تحقیق بررسی شده است.
از مشاهدة مسـتقیم و تجزیـهوتحلیـل اسـناد دو ابـزار بـرای ارزیـابی سـرمایة

)Macke (2009

ایجاد ابزارهای سرمایة

اجتماعی بینسازمانی ارائه شده اسـت :یـك ابـزار کیفـی ،کـه در مرحلـة اول

اجتماعی بینسازمانی

مطالعه به دست آمد ،و یك ابزار کمّی (بررسی) ،که از نتـایج مرحلـة اکتشـافی
ساخته شد.

روششناسی
پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع نظری و کاربردی و از نظر رویکرد کیفی است و در آن از استراتژی
دادهبنیاد بهره گرفته شده است .از آنجا که طراحی الگوی سرمایة اجتماعی بین دستگاههای اجرایی
مطلوب این پژوهش بود ،راهبرد نظریة دادهبنیاد انتخاب شد تا با این مطلوب سازگاری داشته باشد .بنا بر
نظر پاول ،)32 :5333( 5نظریة دادهبنیاد روشی است که نظریهها و فرضیهها و قضایا را طی فرایندی
منظم ،به جای استنتاج از پیشفرضهای قبلی و سایر پژوهشها یا چارچوبهای نظری موجود ،به طور
مستقیم از دادهها کشف میکند .روش دادهبنیاد را ابتدا دو محقق امریکایی ،به نامهای گلیزر 0و استراوس،
در کتابی به نام اکتشاف نظریهسازی دادهبنیاد ،مطرح کردند .در این روش ،پژوهشگر به گردآوری
1. Powell
2. Glaser
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دادههای کیفی از طریق مشاهده و مصاحبه و تجزیهوتحلیل متنی میپردازد و آنها را کدبندی میکند و
متغیرهای اصلی را مییابد و بررسی میکند (داناییفرد  .)01 :5932سه طرح یا شیوه برای روش دادهبنیاد
وجود دارد :شیوة سیستماتیك که کوربین و استراس ( )5332مطرح کردند و با سؤاالت ساختارمند روابط
بین ابعاد مدل را نشان میدهند ،شیوة نوخاسته یا رهیافت ظاهرشونده که گلیزر ( )5330توسعه داد ،شیوة
سازگار (ساختگرا) که چارمز 5در سال  0222توسعه داد .این طرح نوعی موضع فلسفی است که به
موضع تقریباً اثباتگرا میپردازد (داناییفرد  .)10 :5932در این تحقیق از روش غیرنظاممند گلیزر استفاده
شد .گلیزر ،در نقدی آشکار بر طرح نظاممند ،تأکید مضاعف بر قواعد و رویهها و نیز بهکارگیری
چارچوبی مشخص و ازقبلتعیینشده را از نقاط ضعف آن برمیشمرد .وی بر این اندیشه است که نظریه
باید از دل دادهها بجوشد و ظهور یابد؛ نه اینکه پژوهشگر از قبل رابطة میان مقولهها را در قالب
کدگذاری محوری در نظر گرفته باشد و آنگاه در پی مقولههایی بگردد که با این الگو سازگار باشد .از
این رو ،در طرح ظهوریابنده نموداری اولیه که نشاندهندة روابط میان مقولهها باشد ترسیم نمیشود
( .)Glaser 1992روش گردآوری دادهها و اطالعات در تحقیق حاضر کتابخانهای و میدانی بود که در
بررسی اسنادی متنهای مکتوب ،شامل کتابها و مقاالت و مجالت و مصاحبهها در زمینة موضوع
سرمایة اجتماعی ،مطالعه و سعی بر توصیف کیفی محتوای مورد نظر شد .پس از استخراج دادههای
نظری ،دادههای تکمیلی مورد نیاز ،با بهکارگیری ابزار مصاحبه ،جمعآوری شد .بخش میدانی بر اساس
مصاحبه از نوع نیمهساختیافته بود .جامعة آماری پژوهش نخبگان اداری و صاحبنظران علمی در
حوزة تحقیقاتی پژوهش با مشخصات درجشده در جدول  0بودند.
جدول  .2مشخصات جامعة آماری

جامعة آماری
مدیران ارشد و میانی دستگاههای اجرایی

مشخصات مورد نظر
حداقل چهار سال سابقة مدیریت داشته باشند.
ترجیحاً تحصیالت دانشگاهی در حوزة مدیریت داشته باشند.
در گروه مدیریت دولتی باشند.

اعضای هیئتعلمی دانشگاه

حداقل چهار سال سابقة عضویت در هیئتعلمی داشته باشند.
سابقة همکاری با دستگاههای دولتی داشته باشند.
ترجیحاً سابقة فعالیت در سازمانهای دولتی در سطح مدیریت ارشد یا میانی داشته باشند.
1. Charmaz
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نمونهگیری به روش گلولهبرفی( 5ارجاع زنجیرهای) انجام شد و مصاحبهها تا اشباع نظری کامل
پیش رفت .اشباع نظری زمانی اتفاق میافتد که نمونة جدید نتواند اطالعات جدیدی دربارة مفاهیم
و مقوالت یا ارتباط آنها ارائه دهد (خنیفر و همکاران  .)5933در تحقیقات کیفی به دنبال تعمیم
نتایج به یك جامعة بزرگتر نیستیم .بنابراین ،نمونه الزاماً معرف جامعة آماری نخواهد بود (لیك
 .)522 :5922با توجه به استراتژی تئوری دادهبنیاد در این پژوهش ،نمونهگیری از آغاز مطالعه به
طور تفصیلی برنامهریزی نشد .اما به موازات پیشرفت پژوهش متمرکز شد و زمانی پایان پذیرفت
که همة دستهبندیها اشباع شدند؛ یعنی نمونهبرداری تا زمانی ادامه یافت که نمونههای بعدی
مطالب تکمیلکنندهای به اجزای تشکیلدهندة تئوری اضافه نمیکردند .نهایتاً با هفده مصاحبه
اشباع نظری حاصل شد .از مصاحبة دوازدهم به بعد تکرار در اطالعات دریافتی مشاهده شد .اما
برای اطمینان با پنج نفر دیگر نیز مصاحبه ادامه پیدا کرد .بازده مصاحبة انتهایی نشاندهندة دادههای
کامالً تکراری بود که عالمت اشباع نظری به شمار میرفت .ویژگیهای جمعیتشناختی نمونة
آماری تحقیق در جدول  9ارائه شده است.
جدول  .3ویژگیهای جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان

ویژگی
شغل
مدرک تحصیلی

سابقة کار

شاخصها

تعداد

سهم نسبی

هیئتعلمی

1

% 05

اجرایی

52

% 13

کارشناسیارشد

9

% 50

دکترا

50

% 22

کمتر از  51سال

5

%3

 51تا  02سال

1

% 05

بیشتر از 02سال

3

% 19

کوربین و استراوس ( )0222برای ارزشیابی پژوهشهای مبتنی بر رویکرد دادهبنیاد معیار
مقبولیت را ارائه کردند .مقبولیت بدان معناست که نتایج نهایی بهدستآمده تا چه میزان در انعکاس
تجارب و علم پاسخگویان و محققان و حتی مخاطبان دربارة پدیدة مورد مطالعه معتبر و باورکردنی
1. snowball sampling
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است .این محققان ده شاخص را برای معیار مقبولیت معرفی کردند که از آن جمله میتوان به
حساسیت پژوهشگر ،روششناسی ،متناسب بودن نمونه ،تکرار شدن یك یافته ،استفاده از بارخورد
مطلعان اشاره کرد (مقدم و همکاران  .)599 :5931بنابراین ،نتایج نهایی حاصل از پژوهش در اختیار
چهار نفر از صاحبنظران حوزة تحقیق قرار گرفت که یافتههای پژوهش را تأیید کردند .همچنین
روش لینکن 5و گوبا 0نیز که بر اساس چهار عنصر قابلیت اعتبار ،قابلیت انتقال ،قابلیت اعتماد ،قابلیت
تأیید شکل میگیرد روایی ابزار را تأیید کرد .جدول  0مراحل تأیید روایی بر اساس روش لینکن و
گوبا را نشان میدهد .یکی از روشهای معتبر ارزیابی پایایی در تحقیقات کیفی روش حسابرسی
فرایند است .نتایج زمانی قابل حسابرسیاند که محقق دیگری بتواند مسیر تصمیم بهکاررفته توسط
محقق اصلی در طول مصاحبه را با روشنی و وضوح پیگیری کند و سازگاری مطالعه را نشان دهد
( .)Downing 2004: 1009در تحقیق حاضر ،همة دادههای خام ،دادههای تحلیلشده ،کدها ،مقولهها،
فرایند مطالعه ،اهداف اولیه ،و سؤالها در اختیار دو تن از صاحبنظران قرار گرفت و با حسابرسی
دقیق همة گامهای پیمودهشده تأیید شد .جهت اطمینان از پایایی ابزار ،عالوه بر روش حسابرسی ،از
روش توافق درونی (درونموضوعی) بهره برده شد .بدین منظور ،ضمن ارائة آموزشهای الزم جهت
کدگذاری مصاحبهها ،از دو تن از صاحبنظران درخواست شد به عنوان کدگذار به کدگذاری چهار
مصاحبه ،که به صورت تصادفی گزینش شدند ،اقدام کنند .میزان کدهای مورد توافق در هر مصاحبه
و میزان توافق درونموضوعی (پایایی) در جدول  1آمده است.
جدول  .4روایی و اعتبار بر اساس روش لینکن و گوبا

شاخص
اعتبار

فرایند
صرف زمان کافی برای برای پژوهش و تأیید دادههای مصاحبه توسط مصاحبهشونده و اخذ نظر خبرگانی
که در پژوهش شرکت نداشتند.

انتقالپذیری

اخذ نظر خبرگانی که در پژوهش شرکت نداشتند.

تأییدپذیری

مستندسازی و حفظ همة گامهای پژوهش و مستندات در فرایند پژوهش

قابلیت اعتماد

ثبت همة جزئیات پژوهش و یادداشتبرداری در طول مصاحبه و روند پژوهش

1. Lincoln
2. Guba
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جدول  .5پایایی ابزار پژوهش با استفاده از روش توافق درونموضوعی

ردیف

عنوان مصاحبه

تعداد کل کدها

تعداد توافقات

پایایی بازآزمون (درصد)

5

سوم

00

53

2/13

0

هشتم

99

01

2/11

9

شانزدهم

02

52

2/30

21

30

2/19

کل

بنا بر توافق موجود ،میزان توافق درونی باالی  32درصد بیانکنندة پایایی مناسب ابزار است.
بنابراین ،نتایج جدول  0نشان میدهد مصاحبههای انجامشده پایایی قابل قبولی دارند.
تجزیهوتحلیل دادهها
پس از اینکه مصاحبه با تكتك مصاحبهشوندگان انجام شد ،صوت مصاحبهها حروفچینی شد.
به هر یك از مصاحبهشوندگان یك شمارة قراردادی داده شد .مصاحبهشوندگان علمی با حرف
( )Uو مصاحبهشوندگان اجرایی با حرف ( )Oمشخص شدند .برای تجزیهوتحلیل متن مصاحبهها
از روش تحلیلبنیاد استفاده شد .بر اساس این روش ،مصاحبهها مکرر خوانده شدند و مطالب
مرتبط مصاحبه شوندگان ،که در حقیقت پاسخ به سؤاالت اصلی بودند ،مشخص شدند .سپس
دادههای کیفی انتخابشده کدگذاری شدند .کدگذاری دادهها ،بر حسب مصاحبه و شمارههای
قراردادی ،که در باال تشریح شد ،صورت گرفت.
پس از فهرست کردن همة نکات کلیدی در مصاحبهها به هر نکته یك کد (عنوان) تخصیص
یافت که در جدول  3در قالب کدهای اولیه نشان داده شده است .در این جدول نشانگر
معنای سومین مصاحبه با اعضای هیئتعلمی دانشگاه است.

U3

به
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جدول  .6نمونة کدگذاری اولیه

نشانگر

کدگذاری باز

گزیدة متن
 در یك دوران این بود که منافع جمعی و گروهی رجحان داشته بر منـافع فـردی .االن متأسـفانهاینطور نیست .االن سلسلهمراتب و منافع از منافع ملی به منـافع منطقـهای یـا منـافع شخصـی

O1

تغییر کرده.
 -اینکه فرد با خودش به تنهایی سرمایة اجتماعی داشته باشد معنی ندارد .معنی سـرمایة اجتمـاعی

 تــرجیح منــافع گروهــی بــهشخصی
 -تفکر سیستمی

در یك سیستم است و در سیستم تجلی پیدا میکند یا گروه است یا سازمان است.
 سرمایة اجتماعی بینسازمانی وقتی شکل بگیرد هم در خدمت اهداف فردی میتوانـد باشـد وهم در خدمت اهداف سازمانی میتواند قرار بگیرد.
U3

 یك پویایی در این نهفته است؛ پویایی که ممکـن اسـت اعضـایی از گردونـة سـازمان خـارجبشوند و هیچ از آن سرمایة اجتماعی همراه خود نمیبرند و سـرمایة اجتمـاعی لطمـهای بـه آن
نمیخورد.

 توجه همزمان به اهداف فـردیو سازمانی
 عـدم قـائم بـه شـخص بـودنسرمایة اجتماعی

* با توجه به محدودیتهای موجود نشریه و به علت اینکه حجم مقاله بیش از حد مجاز نشود از ذکر همة کدها و
شناسهها خودداری شده است.

تحلیل جزئی دادهها و سؤال کردن و تحلیل مقایسهای روشهای اصلی تحلیل در تئوری
دادهبنیاد هستند .برای توسعة مدل نظری سرمایة اجتماعی بینسازمانی محقق به شکلی مداوم و
هدفمند ،طی فرایند تحلیل دادهها ،بین کدگذاری باز و محوری حرکت کرد .همانطور که
اشتراوس و کوربین تأکید کرده اند ،فرایند کدگذاری باز و محوری دو گام متوالی یك فرایند
تحلیلی نیستند؛ فرایند کدگذاری پویا و شناور است .در ابتدای کدگذاری ،تالش شد مقولهها از
طریق کدگذاری باز مشخص شوند و طی کدگذاری محوری به یكدیگر مرتبط شوند .بعد از اینکه
ارتباط بین مقوله ها طی کدگذاری باز و محوری شناسایی شد ،طی کدگذاری انتخابی ،مقولههای
اصلی و مقولههای فرعی و ارتباط آنها یکپارچه شد تا مدل نظری توسعه یابد.
یافتههای پژوهش
بر اساس دیدگاه مصاحبهشوندگان این پژوهش شانزده مفهوم فرعی در زیرمجموعة شش مقولة
اصلیـ یعنی مشخصههای سرمایة اجتماعی بینسازمانی ،عوامل شکلدهنده ،پیشایندها ،موانع،
پیامدهای سرمایة اجتماعی بینسازمانیـ استخراج شد که تا حدود زیادی با نتایج پیرامون موضوع
تحقیق همخوانی دارد .در ادامه مفاهیم فرعی استخراجشده تحقیق تشریح میشود.
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جدول  .7کدهای نهایی و مضامین اصلی و فرعی

مفاهیم

طبقههای فرعی

طبقههای اصلی

اعتماد به سازمان دیگر
آگاهی و شناخت از یكدیگر
شفافیت سازمانی

اعتماد فراگیر

نزدیکی دیدگاهها
همزبانی
انسجام و همبستگی
همگرایی مسئوالن

وفاق و همدلی

مؤلفههای سرمایة اجتماعی بینسازمانی

ازخودگذشتگی
هماهنگی بینسازمانی
همکاریهای متقابل

مشارکتمحوری

مشارکت در برنامهها
وابستگی به دولت
تعهد به انجام دادن وظایف دولت

تعلق حاکمیتی

توانایی برقراری ارتباط مؤثر
فضایل اخالقی
مهارتهای مدیریتی

ویژگیهای فردی

مسئولیتپذیری
گروههای مشترک کاری
مدیریت استراتژیك
مسئولیتپذیری سازمانی

ویژگیهای سازمانی

ساختار سازمانی پویا
ثبات مدیریتی

پیشایندها

همگرایی بین سازمانها
همپایانی سازمانها
توجه به مأموریت اصلی دولت
منافع مشترک سازمانها

اهداف مشترک

نگاه سیستمی و مشترک
خرد و تفکر جمعی
ارتباطات غیررسمی
ارتباطات مبتنی بر عواطف و دوستی
ارتباطات میانگروهی
ارتباطات میانسازمانی

ارتباطات جامع
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ادامة جدول  .7کدهای نهایی و مضامین اصلی و فرعی

مفاهیم

طبقههای فرعی

طبقههای اصلی

فرهنگ سازمانی
نهادهای فرهنگی
ملیگرایی

عوامل فرهنگی

ترویج اخالقمداری
شایستهساالری و شایستهگزینی
انگیزة خدمت عمومی
اصالح فرایندهای کاری بیندستگاهی
تقویت ارتباطات غیررسمی

عوامل سازمانی
عوامل تقویتکننده

نظام ارزیابی عملکرد
تقویت شبکههای درونسازمانی
باورهای دینی
هویت ملی

عوامل ایدئولوژیك

رفتار انقالبی
دانشافزایی بینسازمانی
ترویج سرمایة اجتماعی
افزایش دانش و مهارت

عوامل آموزشی

داناییمحوری
رقابت ناسالم
عدم شایستهساالری در انتصاب مدیران
نگرش بخشی و وظیفهای

موانع درونسازمانی

انفعال سازمانی

موانع

سیاستها و قوانین نادرست
سنتگرایی
سیاسیگرایی

موانع برونسیاسی

گروههای ذینفوذ
افزایش بهرهوری
افزایش عملکرد سازمانی

در سطح سازمانی

تسریع در انجام دادن کارها

پیامدها

بهبود عملکرد حاکمیت
اعتماد عمومی
رضایتمندی عمومی
ارائة الگوی مدیریتی

در سطح ملی
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رویش الگو و اشباع نظری

در مرحلة دوم ،که کدگذاری محوری نامیده شده است ،محقق یکی از مقولهها را انتخاب میکند و
آن را تحت عنوان پدیدة محوری در مرکز فرایند مورد کاوش قرار میدهد و ارتباط سایر مقولهها
را با آن مشخص میکند (.)Corbin & Strauss 2008
عوامل تقویتکننده
عوامل فرهنگی
عوامل سازمانی
عوامل ایدئولوژیک
عوامل آموزشی
سرمایة اجتماعی بینسازمانی

پیشایندها

پیامدها

اعتماد فراگیر

ویژگیهای فردی

در سطح سازمانی

وفاق و همدلی

ویژگیهای سازمانی

در سطح ملی

مشارکتمحوری

اهداف مشترک

تعلق حاکمیتی

ارتباطات جامع
موانع شکلگیری
موانع درونسازمانی
موانع برونسازمانی

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

با توجه به نتایج بهدستآمده ،که در شکل  5ارائه شده است ،الگوی سرمایة اجتماعی
بینسازمانی در دستگاههای اجرایی تبیین و تحلیل میشود.
سرمایة اجتماعی بینسازمانی

سرمایة اجتماعی بینسازمانی در دستگاههای اجرایی دارای چهار مشخصة بنیادیـ شامل اعتماد
فراگیر ،وفاق و همدلی ،مشارکتمحوری ،تعلق حاکمیتیـ است .اعتماد از مبانی زیربنایی سرمایة
اجتماعی و زاییدة ارتباطات درونگروهی و بینگروهی است و میتوان آن را ماحصل شفافیت و
آگاهی و شناخت صحیح و نزدیکی دیدگاهها به یكدیگر و در نهایت تکرار رفتارهای مناسب
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دانست .ازخودگذشتگی و ایجاد یك زبان مشترک و همگرایی در مسئوالن و انسجام و همبستگی
مدیران دولتی به پیدایش وفاق و همدلی میانجامد که میتواند اعتماد بین سازمانهای دولتی را
افزایش دهد .وابستگی سازمانهای دولتی به حاکمیت به منزلة مرجع هماهنگکنندة آنها،
وابستگی افراد سازمانی به حاکمیت و دولت ،تعهدپذیری مدیران در زمینة انجام دادن وظایف
محوله از سوی دولت ،و نقش پررنگ دستگاههای حاکمیتی مشخصة تعلق حاکمیتی را برای
سرمایة اجتماعی بینسازمانی به ارمغان آورده است.
همکاریهای مشترک ناشی از سرمایة اجتماعی و برنامههای کاری مشترک همراه مشارکت
مدنی در سازمانها در نهایت مشارکت بینسازمانی را ایجاد میکند که از مشخصههای سرمایة
اجتماعی بینسازمانی است.
پیشایندهای سرمایة اجتماعی بینسازمانی

این پیشایندها در زمینهسازی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایة اجتماعی تأثیرگذارند .از عوامل
بهدستآمده ویژگیهای فردی ،ویژگیهای سازمانی ،اهداف مشترک ،و ارتباطات جامع بود که به
ایجاد و ظهور سرمایة اجتماعی بین دستگاههای اجرایی منجر میشود .سرمایة اجتماعی تابعی از
ارتباطات فراگیر سازمانی در دستگاههای اجرایی است که تأکید آن بیشتر بر ارتباطات غیررسمی
است .توانمندی در برقراری تعامل و ارتباط مؤثر با سایر دستگاهها و ایجاد مراودات غیررسمی بین
سازمانها نقشی بسزا در سرمایة اجتماعی بینسازمانی دارد تا جایی که میتوان گفت این ارتباطات
و تعامالت چالشها و مشکالت موجود در شکلدهی سرمایة اجتماعی بینسازمانی را کاهش و
هماهنگیهای بینسازمانی و اعتماد را افزایش میدهند .ویژگیهای فردی یکی دیگر از عوامل مهم
در شکلگیری سرمایة اجتماعی است .این ویژگیها که شامل توانایی و مهارت افراد در برقراری
ارتباطات مؤثر ،خصوصیات و ویژگیهای فردی ،مهارتها و تخصصهای مدیران سازمانها ،و
ویژگیهای متمایز افراد است به جهتدهی سرمایة اجتماعی بین دستگاهها کمك میکند .این
عوامل به مثابة نقش افراد در سازمانها عمل میکنند و به درکی خاص برای شکلدهی سرمایة
اجتماعی میانجامند .ویژگیهای سازمانی نیز یکی دیگر از عوامل شکلدهی سرمایة اجتماعی
است و شامل خصوصیاتی چون وجود روحیة کار گروهی ،شبکهسازی ،تفکر استراتژیك و
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سیستمی ،ساختارهای پویا ،تعامالت صحیح ،مسئولیتپذیری ،ثبات مدیریتی است که زمینهساز
سرمایة اجتماعی است .وجود اهداف مشترک بین سازمانهای دولتی که میتواند همگرایی و
همپایانی آنها را منجر شود و توجه به مأموریت اصلی دستگاههای دولتی که همان ارائة خدمت
درست به مردم است با یك نگاه کالن و سیستمی میتواند زمینههای الزم را برای ایجاد سرمایة
اجتماعی بین سازمانهای دولتی فراهم آورد.
عوامل تقویتکنندة سرمایة اجتماعی بینسازمانی

عوامل تقویتکنندة سرمایة اجتماعی در چهار دسته قابل ارائهاند :عوامل فرهنگی ،عوامل سازمانی،
عوامل ایدئولوژیك ،عوامل آموزشی .امروزه نقش بیبدیل عوامل فرهنگی را در هیچیك از
موضوعات مرتبط با سازمانها نمیتوان نادیده گرفت .در اینجا نیز این عوامل در کنار سایر متغیرها
نقشی بسیار مهم در تقویت سرمایة اجتماعی ایفا میکنند .فرهنگ متغیری مستقل است که میتواند
پایه و اساس نهادهای فرهنگی و تقویتکنندة سرمایة اجتماعی باشد .فرهنگ سازمانی مبتنی بر
ایجاد ارتباط و اعتماد و همچنین نهادهای فرهنگی همچون دانشگاه و خانواده در بسترسازی برای
سرمایة اجتماعی نقش اساسی ایفا میکنند .عوامل فرهنگی بر رفتارها ،باورهای کلیدی ،و
ارزشهای سازمانی تأثیر میگذارند و عاملی مؤثر برای تقویت سرمایة اجتماعی به شمار میروند.
همچنین ،ویژگیهای ملی همچون نوعدوستی و ظرفیتهای مردمی و گزارههای اخالقی مثل
فرهنگ ایثار در بهبود و تقویت سرمایة اجتماعی بین دستگاههای اجرایی نقشی مهم ایفا میکنند.
توجه به دستورها و باورهای دینی ،همچون امانتداری ،و فعالیتهای جمعی و همچنین باورهای
ملی و رویکردهای انقالبی نیز از عوامل ایدئولوژیکی هستند که در تقویت سرمایة اجتماعی
تأثیرگذارند .برخی عوامل آموزشی ،همچون افزایش دانش بینسازمانی ،فعالیتهای ترویجی
سرمایة اجتماعی ،افزایش مهارتهای ارتباطی ،و داناییمحوری نیز در تقویت سرمایة اجتماعی
بینسازمانی مؤثرند.
موانع شکلگیری سرمایة اجتماعی بینسازمانی

موانع مختلفی در محیط داخلی سازمانها و همچنین بیرون از آنها وجود دارند که موجب عدم
تحقق اهداف سازمانی و مانع شکلگیری سرمایة اجتماعی میشوند .موانع درونسازمانی شامل
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رقابتهای منفی و ناسالم ،فقدان نظام شایستهساالری ،انتصابات غیرعلمی ،وجود نگاه جزیرهای،
نگرش وظیفهای ،فرایندهای نادرست کاری ،و انفعال سازمانی و موانع برونسازمانی شامل قوانین
و مقررات زاید باالدستی ،ضوابط و سیاستهای نامناسب حاکم ،دیدگاههای سنتی و قدیمی،
انتصابات مدیریتی بر اساس گرایشهای سیاسی ،توجه به خواستة گروهها و حزبهای سیاسی
بهخصوص در انتصاب مدیران ،تأمین منافع گروههای ذینفع سیاسی ،و تأثیرگذاری تصمیمهای
گروههای ذینفوذ است که بر سرمایة اجتماعی بین سازمانهای دولتی تأثیر میگذارند و از ارتقای
آن جلوگیری میکنند.
پیامدهای حاصل از سرمایة اجتماعی بینسازمانی

پیامد در اصطالح رویداد یا پدیدهای است که در نتیجة تحقق یك برنامه ،فرایند ،تالش ،یا هر
اقدام مشابهی در سازمانها و جوامع رخ دهد و آثار و نتایجی متفاوت در پی داشته باشد .پیامدهای
حاصل از وجود سرمایة اجتماعی در دستگاههای اجرایی در دو سطح ملی و سازمانی تجلی
مییابد .کاهش اصطکاک بینسازمانی ،همافزایی و تقویت کارآمدی و کارآیی ،کاهش موازیکاری،
تسریع در انجام دادن فعالیتها ،و در یك کالم افزایش بهرهوری و عملکرد سازمانی از
دستاوردهای سرمایة اجتماعی بینسازمانی است و کاهش اتالف منابع ملی ،افزایش احساس
هویت جمعی ،افزایش مشارکت عمومی و رضایتمندی ،ارتقای ارتباطات و تفاهم بین سازمانهای
دولتی ،و کاهش تنش بین آنان از دستاوردهای سرمایة اجتماعی در سطح ملی است .همچنین
خصوصیات خاص ایران ،مبتنی بر فرهنگ ایرانیـ اسالمی ،میتواند به ارائة یك مدل مدیریتی ملی
و بینالمللی منجر شود .بر اساس یافتههای حاصل پیامدهای بهدستآمده دربرگیرندة مفاهیمی
ارزشمند برای جامعة سازمانی و دستگاههای اجرایی است.
سرمایة اجتماعی و همگنی اجتماعی بر هویت تأثیری بسزا میگذارد .همگنی و انسجام موجب
تقویت هویت ملی و هویت ملی زمینهساز انسجام بیشتر در جامعه است (.)Gharbi 2020: 591
نتیجه و پیشنهاد
همواره موضوعاتی از قبیل همکاریهای بینسازمانی ،ارتباطات بینسازمانی ،هماهنگیهای
بینسازمانی ،و  ...مورد توجه سازمانها بوده و بهخصوص برای دولتها از اهمیتی بسزا برخوردار
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است .امروزه ،سازمانهای دولتی ایران با مشکالت متعددی ،همچون عدم هماهنگی و فقدان
یکپارچگی امور و اختالفات و بعضاً منازعات ،روبهرو هستند که خروجی آن کاهش عملکرد و
نارضایتی مردم است و طبعاً موضوعات مطرحشده میتواند جزء اولویتهای دولت به منزلة ملجأ
همة دستگاههای اجرایی باشد .یکی از موضوعات مهمی که میتواند در ایجاد روابط صحیح بین
سازمانها و تعامل و هماهنگی بیشتر بین آنها تأثیری بسزا داشته باشد سرمایة اجتماعی است که
آنگونه که مشخص است نماد آن اعتماد ،روابط شبکهای ،هنجارهای مشترک ،و  ...است .در
حقیقت ،با ایجاد سرمایة اجتماعی بین سازمانها میتوان خللهای موجود در روابط سازمانی و
مشکالت ناشی از آن را مرتفع کرد .ارتباط بین سازمانها بهخصوص در بخش دولتی و چگونگی
تعامل و هماهنگی و همکاری آنها برای ایفای صحیح نقش دولت و ارائة خدمات به مردم و در
واقع حکمرانی خوب همواره از موضوعات مورد توجه همة دولتمردان بوده و آنها سعی
کردهاند با ایجاد یکپارچگی بین سازمانها و کاهش اختالفات بیندستگاهی اهداف خود را محقق
کنند .به نظر میرسد مؤلفههای سرمایة اجتماعی بینسازمانیـ همچون اعتماد بینسازمانی ،وفاق و
همدلی ،مشارکت بینسازمانی ،تعلق حاکمیتیـ بتواند این مهم را محقق کند.
با توجه به الگوی تدوینشده و بر اساس نتایج تحلیل کیفی در این تحقیق ،جهت بهکارگیری
سرمایة اجتماعی بینسازمانی در دستگاههای اجرایی برخی پیشنهادها ارائه میشود:
 آشنایی دقیق مدیران دستگاههای اجرایی با مشخصههای سرمایة اجتماعی بینسازمانیـهمچون اعتماد ،وفاق و همدلی ،مشارکت ،تعلق حاکمیتیـ و زمینهسازی برای نهادینه شدن
این مؤلفهها در آنها در اولویت قرار گیرد.
 پیشایندهای سرمایة اجتماعی بینسازمانی در سازمانها مورد توجه قرار گیرد که از آنهامیتوان به ویژگیهای فردیـ همچون توانایی ارتباطی مدیران ،فضایل اخالقی ،مهارتهای
مدیریتی ،مسئولیتپذیریـ اشاره کرد که باید در انتخاب مدیران مالک عمل قرار گیرد و
با آموزشهای الزم تقویت شود.
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 ایجاد نگاه سیستمی و تأکید بر اهداف مشترک سازمانهای دولتی ،بهخصوص اینکه هدفغایی همة دستگاههای اجرایی خدمت به مردم و انجام دادن بخشی از وظایف دولت است،
میتواند بسترساز سرمایة اجتماعی شود.
 تقویت کانالهای ارتباطی بهخصوص افزایش مراودات و ارتباطات غیررسمی با تشکیلکمیتههای مشترک و برگزاری نشستها و بازدیدهای گروهی و همچنین استفاده از
ارتباطات مبتنی بر عواطف نقش مؤثری در شکلگیری سرمایة اجتماعی بینسازمانی ایفا
میکند.
 اطالع از موانع شکلگیری سرمایة اجتماعی بینسازمانی نیز از اهمیت بسزایی برخورداراست که باید بر اساس این آگاهی برای رفع این موانع به طور جدّی اقدام کرد .تعارض
منافع ،رقابت ناسالم و خودنمایی سازمانی ،فقدان تفکر سیستمی و داشتن نگاه بخشی و
جزیرهای ،انتصابات نامناسب مدیران ،و انفعال سازمانی از موانعی است که باید با
برنامهریزی دقیق برای رفع آن اقدام کرد تا به ایجاد سرمایة اجتماعی بینسازمانی منجر
شود.
 همچنین حذف و تغییر برخی خألهای قانونی یا قوانین و مقررات متضاد که موجبتعارض بین دستگاههای اجرایی میشود و فاصله گرفتن از نگاههای سنتی و عدم دخالت
گروههای سیاسی یا ذینفوذ در انتصابات نیز از عواملی است که برای رفع موانع
شکلگیری سرمایة اجتماعی بینسازمانی در دستگاههای اجرایی مؤثر است.
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33  صص،5  ش،5  د، رهیافتی در مدیریت بازرگانی،») ادارة پست استان مازندران:(مطالعة موردی
.29 ـ
 «تبیین جامعـهشـناختی نقـش نهادهـای مـدنی بـر.)5022(  مهرداد؛ حسین بشیری گیوی، نوابخش.51
،5  شـمارة پیـاپی،5  ش،5  د، صیانت فرهنگـی و سـرمایة اجتمـاعی،»سرمایة اجتماعی شهروندان
.002  ـ35 صص
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