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Abstract 
Introduction: This paper explores the relationship between institutional interactions 

and social capital indicators “Case Study: Charities and Relief Institutions in 2020”.  
Method: The paper tries to answer the question of the relationship between the 

interaction between relief foundation and charities and social capital indicators by 

using a qualitative approach based on the thematic analysis method, which aims to 

find out the basic, organizing and comprehensive themes related to the research 

problem. The statistical population of the study consisted of managers, planners, 

experts and professors of the College of Aid and Charities, with whom semi-

structured interviews were conducted, and finally 23 people were selected using the 

snowball method. Brown and Clark's (2006) thematic analysis method was used to 

analyze the data, and finally, three main themes emerged: social trust, social 

participation, and social cohesion. 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
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Findings: After conducting the survey, the main results and findings of the research 

showed that charities specializing in specific issues have more efficient management 

with high supervision, which can better win people's trust. Imam Relief Foundation 

can successfully apply its implementation methods in the form of new organizational 

policies in the field of coordination with charities. The results have shown that the 

interaction and relationship between the Relief Foundation and charities is a function 

of criteria and indicators such as: the ability of charities to help the needy, accuracy in 

common matters, coordination of charities with relief policies, use of common 

capacities for synergy, avoidance of parallel work, and providing more help to the 

truly needy while maintaining the dignity of the needy. In this case, not only is the 

target community helped, but institutional interactions become more coordinated. 
Result: Through recognizing the perceptions and attitudes of the participants, the 

researcher realized that proper communication and interaction between the relief 

foundation and the charities can increase social capital (trust, participation, cohesion). 

The relief  foundation and charities as social networks are a platform for 

participation, which leads to social cohesion and integration and social trust. 

Conclusion: The presence of social trust in charities and Imam Khomeini Relief 

Committee (RA) causes the cohesion of the organizations, increases social 

participation and improves the effectiveness of the services provided.  

Keywords: Social Trust, Social Cohesion, Non governmental Organization, Social 

Capital, Imam Khomeini Relief Foundation, Social Participation. 
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 567 -545: 1401، اتبستان  2، شمارۀ 11مطالعات و تحقیقات اجتماعی رد اریان/ دورۀ 

 ی سرمایۀ اجتماعیها شاخصبررسی ارتباط تعامالت نهادی و 
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 دهیچک
ی نهادهامطالعۀ موردی؛ »اجتماعی و  های سرمایۀ مقالۀ حاضر به بررسی رابطۀ تعامالت نهادی و شاخص

که -با اتخاذ رویکرد کیفی به روش تحلیل مضمون  پژوهشاین . پردازد می« 1399ۀ امداد تیو کمخیریه 

 هدفو با  -دهنده و فراگیر مرتبط با مسئلۀ تحقیق است ی پایه، سازمانها مضموندنبال خروجی  به

 ۀجامع. گرفت انجام یاجتماعیۀ سرما یها شاخص با ها هیریخ و امداد ۀتیکمبین  یتعاملۀ رابط به یابیدست

ریزان، کارشناسان و استادهای  مدیران، برنامه شامل افتهیساختار مهین یها مصاحبه یبرا قیتحق یآمار

برفی انتخاب  ی گلولهریگ نمونهنفر به روش  23 تیدرنهاکه  خیریه بود مؤسساتو  تهیدر کمدانشگاه 

( استفاده شد و 2006، از روش تحلیل مضمون براون و کالرک )ها دادهتحلیل شدند. برای تجزیه و 

سه مضمون اصلی اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی استخراج شدند. با  تیدرنها

مشخص شد ارتباط و تعامل مناسب بین کمیتۀ امداد و  کنندگان مشارکتشناخت ادراک و نگرش 

شود. کمیتۀ امداد و  ند سبب افزایش سرمایۀ اجتماعی )اعتماد، مشارکت و انسجام( توا نهادهای خیریه می

ها انسجام و  که ماحصل آن هستندمشارکت  یبرا یبستر ی،اجتماع یها عنوان شبکه بهنهادهای خیریه 

و شود، مشارکت  شتریدر جامعه ب گرانیافراد با د وندیهرچقدر پ است.و اعتماد اجتماعی  ی،کپارچگی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
 امداد ۀتیکم و هیریخ ینهادها مناسب تعامل یبرا مدل یطراح» عنوان با یدکتر ۀرسال از مستخرج ی،پژوهش ۀمقال *

 نور امیپ دانشگاه ،«کشور در( ره) ینیخم امام

 np.payanifar@gmail.com ران،یا تهران، نور امیپ دانشگاه یشناس جامعه یدکتر یشجودان .1

 ssedaghatzadeghan@pnu.ac.ir ،(مسئول ۀسندینو) رانیا تهران، ،نور امیپ دانشگاه اریدانش ،یشناس جامعه یدکتر. 2
 trmousavi@gmail.com ران،یا تهران، سالمت اجتماعی، و علوم توانبخشی دانشگاه یعلم ئتیه عضو. 3
 hassan441015@gmail.com ران،یا تهران، سالمت اجتماعی، و علوم توانبخشی دانشگاه یعلم ئتیه عضو. 4



 

 

 

 

 

 1401، تابستان 2، شماره 11مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   546 

  

 

 یکپارچگیو  یهمبستگ زانیم جهیو درنت ردیگ یصورت م یاجتماع یها در درون شبکه یشتریبتماد اع

 یابد. ی به نیازمندان نیز افزایش میرسان خدمت تیفیک نکهآضمن  ؛د شدهخوا شتریب

، سرمایۀ اجتماعی، کمیتۀ امداد نهاد مردماعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، سازمان ی: دیکل یها واژه

 امام خمینی )ره(، مشارکت اجتماعی. 

 مسئلهمقدمه و طرح 

یا  ها خانوادهمادی یا خدمات، توسط افراد و  صورت بهمالی، چه  صورت بهمنابع در جوامع چه 

. درنتیجه شود یمی از نهادها مطالبه و به آنان ارائه ا گسترده، در چارچوب طیف متنوع و ها گروه

ی داوطلبانه، نهادهای ها انجمننهاد بازار، نظام رفاهی دولتی،  اردر کناین امکان وجود دارد که 

یی وجود داشته باشند که در وظیفۀ توزیع و بازتوزیع منابع در میان ها هیریخمذهبی، وقف یا 

 صورت بهی رفاهی دولت باشند، چه ها نظام صورت بهاین نهادها چه  درواقعاقشار سهیم باشند. 

 کار در ر،یخ و داوطلبانه عمل کردیبا رو یررسمیغهادهای رسمی و ی داوطلبانه یا نها انجمن

 ۀجامعمشارکت،  یایعصر حاضر که دن قت،یحق در. دارند مشارکت آن عیبازتوز ای منابع عیتوز

مردم  عیگسترده و وس مشارکت یرو دیبا خیتار نیشیپ یاز عصرها شیو توسعه است، ب یمدن

 که یزمان قتیحق در. کند بازحساب  یو اقتصاد یرهنگف ،یاجتماع ،یاسیس یها نهیزم ۀهمدر 

. ردیگیم شکل جامعه شود،و برآورده  نیتأم گریکدیروابط با  قیها از طر انسان یهایازمندین

 یاجتماع یهاشبکه لیتشک به ابد،ی توسعه و بسط افراد از یشتریب تعداد انیم هرچه ارتباط نیا

 یو تحقق اهداف و منافع جمع فیتعر یبرا یتربس قتیحق در و انجامد یم انآن نیدر ب

 تیکم و شتریب استحکام از و رتریفراگ یاجتماع یها تبع آن شبکه روابط و به نیا هرچه. شود یم

کنند که نتیجۀ آن،  بیشتری عمل می یو با همساز مندترنظام د،نشو برخوردار یبهتر تیفیک و

و با صرف هزینۀ کمتر خواهد بود. این زمان تر  کوتاه مدتدستیابی بیشتر به اهداف جمعی در 

ای است که سرمایۀ اجتماعی از دل روابط و مشارکت اجتماعی زاده  درست همان هنگامه

 (.2: 1395موسوی، ) شود یم

که از ملزومات  استسرمایۀ اجتماعی امروزه یکی از عناصر ثروت ملل و توسعۀ پایدار 

شمار  ی در درون اجتماع بهساز تیظرفهای اصلی رسیدن به جامعۀ مدنی و نیز یکی از ابزار

تواند تدبیری برای پیشگیری و کاهش مشکالت اجتماعی باشد یا  رود. سرمایۀ اجتماعی می می

موسوی، ) کار گرفته شود های رفاه اجتماعی و ارتقای آن به سیاست بارنشستن در جهت به
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ها و نهادهای  افراد، گروه (. سرمایۀ اجتماعی، حاصل روابط اجتماعی بین11-12: 1391

 (.2: 1395وخشوزی، ) بسزایی دارد ریتأثاجتماعی است و در برقراری نظم اجتماعی 

 یها نقش دولت فیو تضع شدن یبا توجه به روند جهان یاجتماع ۀاستفاده از مفهوم سرمای

وجه ت برای مشکالت توسعه، مورد یمحل در سطح اجتماعات یاجراشدن یحل عنوان راه به ،یمل

 (.126: 1999وارنر، است ) واقع شده گذاران استیس

 عبارت است ازی آمریکای یشناس جامعه یجریان اصل دری اجتماع ۀتعریف رایج سرمای

و سطح  آیند وجود می به یانسان یها گروه انیکه در م ییها دوجانبه، تعامالت و شبکه روابط

با  وستهیپ یتعهدات و هنجارهای امدیعنوان پ به ،یخاص گروه و جماعت انیاعتمادی که در م

 (.304: 1998وال، ) شود ییافت م ،یساختار اجتماع

از روابط و  یا که مشتمل بر شبکه داند یم یاجتماع یرا سازمان یاجتماع یۀ، سرماپاتنام

اساس اعتبار  آن را یو (.65: 1382وحیدا، است ) یو اعتماد اجتماع یتعامالت توأم با آگاه

به اهداف  دنیرس یبرا یمردم را به تعلقات اجتماع ،یاعتمادساز قیکه از طر ددان یجامعه م

 (.129: 1389)گنجی،  کند یم بیترغ یاجتماع

 یاجتماع یۀسرما ینوع ،شهروندان نیدر ب یاجتماع احساس تعلق کرد،یرو نیبا توجه به ا

باشد،  یوشهروندان ق نیدر ب یاحساس تعلق اجتماع نیا که یو درصورت شود یمحسوب م

صورت داوطلبانه در حد توان خود مشارکت  به هیریشهروندان در مؤسسات خ شود یم موجب

 ربازیوجود داشته و از د یجوامع بشر همۀدر  ،یاجتماع یعنوان موضوع به هیریخنهادهای  .کنند

عال ف هاهیریدور خ اریاز روزگاران بس زین رانیاست. در ا افتهی یتجل یتاکنون در اشکال مختلف

و  هیریموضوع خ ریتأث تحت یمتعدد یو اجتماعی فرد یرفتارها ورسوم، آداب ها، اند. سنت بوده

شاهد پیدایش و  ،طی یک قرن اخیر ند.ا هآمد وجود هب ای اند گوناگون آن قرار داشته یهاوهیش

ها در ابعاد  ها هستیم. این گروه خیریه ۀو هدفمند در زمین افتهی سازمان  فعالیت تعداد زیادی گروه

این مدت دولت نیز خیریه و امور  عالوه بر آن، در اند. همختلف اجتماعی به فعالیت پرداخت

و  ها اشکال مختلف در موضوع خیریه بهصورتی کامالً جدی پیگیری کرده و  مربوط به آن را به

ب داشته است. پس از انقال ایران، حضوری کامالً فعال ۀاین بخش از حیات اجتماعی جامع

 (.4: 1395میرزایی، است )ابتکارات حکومت  نیتر یا شهیراسالمی، تشکیل کمیته یکی از 

 ترین محروم به رسانی خدمات منظور به فقیه ولی امر تحت و انقالبی نهادی عنوان به کمیته

 در سرپرست بدون و ناتوان هایخانواده خوداتکاکردن و دستگیری و حمایت و جامعه اقشار
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شد که در طول بیش از سه دهه  سیتأسنخست و آغاز پیروزی انقالب اسالمی همان روزهای 

نقاط کشور عرضه کرده است و  اقشار جامعه در اقصی نیتر محرومی به ا ارزندهفعالیت، خدمات 

های مردمی در  و توانمندی ها تیظرفهای ارزشمندی دارد. استفاده از منابع،  در این زمینه تجربه

های این نهاد  ویژگی نیتر مهمی آنان از توانمندسازیت از نیازمندان و دستگیری و حما جهت

همراه احساس مسئولیت شرعی و  جامعه به دست نییپااست. از طرفی مشکالت گوناگون اقشار 

مختلفی از  نهاد مردمهای  وجودآمدن سازمان ، موجب بهدوست نوعانسانی گروهی از نیکوکاران 

ی که با عرضۀ خدمات ا گونه بهدر سطح کشور شده است؛  نفعهالم عامخیریه و  مؤسساتنوع 

در حال افزایش  روز روزبه ها آنی الزم، تعداد ها نظارتریزی، هماهنگی و  پراکنده و بدون برنامه

است. عرضۀ خدمات موازی، تداخل وظایف، نداشتن تعریف روشن از جامعۀ هدف، نداشتن 

 گونه نیاهای  مشکالت و آسیب نیتر مهموری کم از  رههای مالی الزم، و کارآمدی و به پشتوانه

 (.148: 1391رضائی تبار، ) است نهاد مردمهای  از سازمان

رسان به نیازمندان موجب شده تا نتایج اقتصادی  نبود هماهنگی و تعامل میان نهادهای کمک

مستندی از میزان آمار رسمی و  متأسفانهرقم بخورد.  دهید بیآسو اجتماعی نامناسبی برای اقشار 

حداقل معیشت و خط فقر در ایران وجود ندارد. مراکز تحقیقاتی و پژوهشگران براساس 

کنند. طبق آمار جدیدی که دربارۀ فقر  های مختلف محاسباتی خود آمار متفاوتی ارائه می روش

لیون تعداد فقرای ایران دو برابر شده است و حدود هشت می 1390در ایران منتشر شده، در دهۀ 

نیز در کنار تورم  ها میتحراند. وضعیت  نفر هم از طبقۀ متوسط، به طبقۀ متوسط رو به پایین رفته

مراکز و  تیفعالو رکود اقتصادی موجب کاهش سطح رفاه شده است. در این برهه و شرایط، 

صاد و در جامعه و اقت دیدولت، الزم، مف یعنوان بازو امور و به شبردیدر پ هیریخ یها سازمان

 مؤثر است.

ی است که سطح ا گونه بهی حمایتی در کشور ها برنامهعقیدۀ کارشناسان، کیفیت اجرای  به

دهد. همچنین  ی حمایتی را تا حدود زیادی کاهش میها برنامهانتظار از میزان دستیابی به اهداف 

دستیابی  ترین موانع های حمایتی، یکی از مهم در زمینۀ اجرای برنامه ها یکاستوجود برخی 

ضعف در  نیتر بتوان مهم دیشا شده است. گذاری های حمایت اجتماعی به نقاط هدف سیاست

ساختار  کیحاصل از نبود  یاجراشده در کشور را آشفتگ یخرد و کالن رفاه یها برنامه

در  یتیحما یها برنامه یاجرا یشده برا فیمشخص و تعر یچتر سازمان کیمنسجم و  یاطالعات

از  ی،تیحما یها رنامهمخاطبان ب ،یتیحما نینو یها در نسخه ،کارشناساننظر  به کشور دانست.
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 کیوجود  رو از این .افراد جامعه همۀنه ، شوند یم ییشناسا ریپذ بیها و اقشار آس گروه انیم

 ی،الزام یدر هدررفت منابع مال ییجو هدف و صرفه ۀجامع ییشناسا یبرا یاطالعات زمیمکان

در کشور به  یکاهش فقر عموم ۀنیدر زم یگذار استیس ۀاگرچه سابق است. یپوش چشم رقابلیغ

در  یتیحما یها برنامه یگفت ساختار اجرا توان یجرئت م بهگردد،  بازمی شیپ ۀده هفت از شیب

 یآت ایگرفته  تمام اقدامات انجام تیلسئواست که م یرسم ۀتیکم اینهاد، سازمان  کیفاقد  ،کشور

 یستیسازمان بهز»، «امداد ۀتیکم» نظیر ییبا وجود نهادها ،مثال ؛ برایردیبگ دهعهدر امر فقر را به 

و  ها یریگ میدر تصم یمهم ارینقش بس کیکه هر «یاجتماع نیوزارت کار، رفاه و تأم»و « کشور

ها، با  دستگاه نیتوسط ا ییابعاد فقرزدا یموفق در برخ اتیتجربو کسب  دارند ها یگذار استیس

 یا . قرارگرفتن برنامهمیمواجه هست «ها استیانسجام در س نداشتن»و  «یکار یزموا» ۀدیپد

مناسب، امکان  یبستر اطالعات یطراح ریمختلف عالوه بر تسع یساختار نهادها لیدر ذ یتیحما

 .دهد یم شیرا در اشکال مختلف افزا یمنابع مال 1 یپوشان و هم یکار یبروز خطا، فساد، مواز

و عدم هماهنگی و  جویانه و مناسب، ریزی منسجم، کارآمد، مشارکت هنبود الگوی برنام

رسان موجب شده تا منابع مالی محدود دولت و نهادهای  همکاری میان نهادهای کمک

ی بین فقرا و نیازمندان توزیع نشود و نتایج اقتصادی و اجتماعی نامناسبی درست به، رسان کمک

 ل داشته باشد.دنبا و محروم به دهید بیاقشار آسبرای 

خیریه با توجه به شرایط فقر در ایران از آن  مؤسساتبحث دربارۀ تعامل بین کمیتۀ امداد و 

ی به نیازمندان، رسان خدماتدهی  جهت ضروری است که تعامل مناسب میان این دو نهاد به سامان

ز جمله ها ا کاری بین نهادهای خیریه، افزایش مشارکت خیرین، شناسایی چالش کاهش موازی

مندی از امکانات  چگونگی توزیع و عرضۀ خدمات به مستمندان و اجرای عدالت و تساوی در بهره

ها، یکی از ابزارهای  . تشکیل شبکه و روابط بین سازمانشود میرسانی منجر  در زمینۀ خدمت

است و سرمایۀ اجتماعی میراث این نوع روابط است.  ها آنی و هماهنگی میان ساز کسانی

 نیب یتعامل نهاد نیب ۀرابط یبررس یبرا ،پژوهشگر یدغدغه و کنجکاو یراستا در ومنظور  بدین

شود که تعامل  یۀ اجتماعی، این پرسش مطرح میسرما یها و شاخص هیریو مؤسسات خ امداد ۀتیکم

 تواند داشته باشد. ی بر سرمایۀ اجتماعی میریتأثخیریه چه  مؤسساتبین کمیتۀ امداد و 

 ی و مفهومینظر تأمالت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
1. overlap 
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مفهوم سرمایۀ اجتماعی از جمله مفاهیم مدرن است که در گفتمان علوم اجتماعی در سطوح 

سطح، سرمایۀ اجتماعی موضوعاتی اعم از شدت و  نیتر یمختلف استفاده شده است. در کل

ها، احساس تعهد و اعتماد دوجانبه به هنجارها و  کیفیت روابط و تعامالت بین افراد و گروه

مهم پیوستگی  ۀعنوان یک حس تعلق و همبستگی، پای و به شود یمشترک را شامل م یها ارزش

ر این اساس سرمایۀ اجتماعی ناظر بر بازگشت دوبارۀ اخالق و . بشود یاجتماعی درنظر گرفته م

جامعه است که همه بیانگر توجه  اپیوند اجتماعی ب و اعتماد، مشارکت، همکاری مضامینی مانند

ساده خالصه شد:  ۀیک جملر سرمایۀ اجتماعی در حقیقت د ۀین موضوع است. نظریدوباره به ا

 (.179: 1392ی، اله نعمتروابط مهم است )

پردازان مطرح سرمایۀ اجتماعی از جمله دورکیم در متون علمی خود به نقش  بیشتر نظریه

معتقد است برای  اند. وی سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن در ارتباطات بین افراد اشاراتی داشته

ها، همبستگی و انسجام بین افراد  داشتن اعضای جامعه کنار یکدیگر و وجود روابط بین آن نگه

که مردم از طریق اشتراک در زندگی اقتصادی با یکدیگر   الزم است. مارکس  برای روابط اجتماعی

شود  گامی ایجاد میسازند، اهمیت زیادی قائل است. به نظر کلمن سرمایۀ اجتماعی هن برقرار می

عقیدۀ او ساختار اجتماعی،  به ای تغییر یابد که کنش را آسان سازد. که روابط میان اشخاص به شیوه

آورد و ارتباطات بین افراد را ایجادکنندۀ منابع سرمایۀ اجتماعی  سرمایۀ اجتماعی را پدید می

تواند به سرمایۀ اجتماعی  می ترین عنصری که در خالل این روابط داند. از نگاه کلمن بنیادی می

موجودیت ببخشد، اعتماد متقابل است و ایجاد سرمایۀ اجتماعی وابسته به وجود ارتباطات قوی 

 (.124-123: 1391دوطرفه، ثبات ساختار اجتماعی و ایدئولوژی مشترک بین افراد است )انصاری، 

د یا یک واحد اجتماعی سرمایۀ اجتماعی را ناشی از شبکۀ روابط یک فر 1ناهاپیت و گوشال

های مهم سازمانی  ها و دارایی ها سرمایۀ اجتماعی یکی از قابلیت کنند. از دیدگاه آن تعریف می

ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیاری کند و در مقایسه با  تواند به سازمان است که می

 .(250: 1998 ها مزیت رقابتی ایجاد کند )گوشال و ناهاپیت، های دیگر، برای آن سازمان

های اجتماعی است که  ها و شبکه ها و روابط گروه سرمایۀ اجتماعی برای بوردیو موقعیت

دهد  ها، اطالعات، منابع مادی و موقعیت اجتماعی را برای افراد افزایش می دسترسی به فرصت

نیز سرمایۀ اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در  (. از نظر فوکویاما31: 1380 )بوردیو،

آمدن  های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه و پایین یستمس

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
1. Nahapiet, Ghoshal 
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سرمایۀ  ،(. به عبارت دیگر5: 1995شود )فوکویاما،  های تبادالت و ارتباطات می سطح هزینه

ها و هنجارها بر کمیت و کیفیت تعامالت  اجتماعی حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسان

 (.4: 1399دماری، اجتماعی است )

ای خاص این مفهوم را  هریک از این افراد تعاریفی از سرمایۀ اجتماعی ارائه دادند و از زاویه

مفهوم سرمایۀ  ییتنها در نگیبول یباز( بود که با انتشار کتاب 1995تحلیل کردند، اما این پاتنام )

این سرمایه را وجهی از اجتماعی را عمومی کرد و آن را به مرکز مباحثات علمی کشاند. وی 

به منافع  دنیدر جهت رس یو هماهنگ یهمکار ۀکنند لیتسه یها شیساختار اجتماعی و گرا

اعتماد، هنجارها و  رینظ میاز مفاه یا را مجموعه یاجتماع یۀمشترک قلمداد کرد. پاتنام سرما

شود و یم اجتماع کی یاعضا ۀنیکه سبب ارتباط و مشارکت به ردیگ یدرنظر م ییها شبکه

 .(618: 1394 ان،ی)عبدالله کند یم نیها را تأم متقابل آن افعمن تیدرنها

های  خصوص بر جنبه های داوطلبانه به شدت بر انجمن ، بهیاجتماع یۀپاتنام در بسط سرما

های سرمایۀ اجتماعی را زندگی سازمانی از  ترین شاخص مثبت آن متمرکز شده است. وی عمده

های اجتماعی و محلی، میزان  های محلی، تعداد سازمان ر سازمانجمله حضور و خدمات د

از  (.309: 1380داند )پاتنام،  ها، مشارکت در امور داوطلبانه و اعتماد می عضویت در گروه

ترین هنجارها در تولید سرمایۀ اجتماعی مربوط به کنش متقابل هستند  دیدگاه پاتنام مهم

ۀ اجتماعی را براساس نوع و شکل گروهی که در آن پدید (. وی سرمای618: 1394)عبداللهیان، 

تقسیم  2گروهی و سرمایۀ اجتماعی برون 1گروهی آید، به دو نوع سرمایۀ اجتماعی درون می

گروهی به روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری در میان اعضای یک  کند. سرمایۀ اجتماعی درون می

برای اعضای آن کاربرد  فقطشود  وه حاصل میگروه اشاره دارد. در حقیقت منافعی که در گر

نامد؛  می3ها. همچنین پاتنام این نوع سرمایۀ اجتماعی را انحصاری دارد، نه برای دیگران و غریبه

 (.577: 1396کند )رازقی،  های انحصاری و همگنی ایجاد می زیرا هویت

. سرمایۀ 1اند از:  ارتکند که عب پاتنام تمایزی بین دو شکل اولیۀ سرمایۀ اجتماعی طرح می 

 دهنده، گروهی )انحصاری(. سرمایۀ اجتماعی ارتباط . درون2دهنده )یا جامع(؛  اجتماعی ارتباط

گروهی،  آورد و سرمایۀ اجتماعی درون افراد متعلق به تقسیمات اجتماعی متنوع را گرد هم می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
1. Bonding social capital 
2. Bridging social capital 
3. Exclusive 
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از این اشکال شود. هرکدام  کند و سبب حفظ همگنی می های انحصاری را تقویت می هویت

 (.54: 1392برای رفع نیازهای متفاوتی سودمند هستند )فیلد، 

 ها نقش سرمایۀ اجتماعی در سازمان
ترشدن مناسبات جوامع در سطوح مختلف، ضرورت نقش نهادها و  سرعت زیاد و پیچیده

و وکیف این امر، از این جهت مهم  ساخته است. پردازش از کم  ها را بیش از پیش مهم سازمان

های پیشرفته هستیم و شناخت از  ضروری است که شاهد اشکال گوناگونی از پیدایش سازمان

ها موجب آشنایی با اهداف  ارتباطات و کیفیت تعامالت برای ارزیابی عملکرد نهادها و سازمان

شود، و تعامالت و ارتباطات در جامعه را تسهیل و اعتماد را در سطح  و راهبردهای سازمانی می

تعریفی از سازمان  ،مدرن جوامع در ندیفراساختار و آورد. پارسونز در کتاب  به ارمغان می کالن

شود تا حصول  سازمان، واحدی اجتماعی است که عامدانه ساخته و بازسازی می»دهد:  ارائه می

(. سازمان، نهادی مستقل است که یک 1960)پارسونز، « به اهدافی مشخص ممکن شود

ها با تواند با نیت انتفاعی یا غیرانتفاعی تأسیس شده باشد. سازمان و میمأموریت خاص دارد 

کنند و زمینۀ خلق دیگر  ایجاد هدف، راهبرد و وابستگی به اطالعات، با یکدیگر تعامل می

محتوای ارتباطات از درون سازمان به بیرون آن، در  ند.ساز های ارتباطی را فراهم می مؤلفه

هویت هر سازمان از راه » 1سازمان مؤثر است. از نظر اولینز ساخت تصویر جهان بیرونی

شود. روابط خارجی سازمان،  محصوالت و خدمات، محیط، ارتباطات و رفتار آن آشکار می

(. 1388پور و همکاران،  کند )قلی نفعان خارجی و سایر مخاطبان مخابره می هویت آن را به ذی

که  طوری های اخیر رشد چشمگیری داشته است؛ به سازمانی در سال های بین روابط و همکاری

های راهبرد را به خود  ها و مشارکت درصد همکاری 60پنجاه شرکت رده اول جهان، بیش از 

 (.415: 2002، 2اند )ایرلند اختصاص داده

 3نامیده شده است، از نظر شیوجی« سمن»اختصار  نهاد که به مردم های ها و سازمان خیریه

با شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که  ( سازمانی2007)

برای انجام فعالیت، با گرایش فرهنگی، اجتماعی و مذهبی بشردوستانه و براساس 

های اجرایی آن  نامه قانونمندی، و رعایت چارچوب قوانین موضوعۀ کشور و مفاد آیین

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
1. Olenz 

2. Ireland 

3. Shyogi 
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کند که با وجود  هایی اشاره می به سازماندیگر،  یتعبیر در( 2012) 1کند. بریسون فعالیت می

عنوان واسطۀ بین مردم و  آیند، به حساب نمی طور مستقیم بخشی از ساختار دولت به اینکه به

(. در ادبیات 475: 1398قوای حاکمیت و حتی جامعه نقش بسیار مهمی دارند )کرمی، 

ل نیکوکارانه است. نهاد یا سازمان خیریه سازوکاری است که صرفاً هدفش مسائ ،امروز

صورت داوطلبانه توسط گروهی از مردم  خیریه نهادی خیرخواهانه و غیرانتفاعی است که به

شود. موضوع فعالیت این سازمان مشتمل بر یکی از موارد علمی، فرهنگی،  اداره می

 ندگایداجتماعی، ورزشی، هنری، نیکوکاری و امور خیریه و بشردوستانه، امور زنان، آسیب

 (.2-1: 1397ماعی و... است )احمدوند، اجت

المنفعه است.  عنوان نهادی انقالبی، از نوع مؤسسات غیرانتفاعی و عام امداد نیز به ۀکمیت

کمیتۀ امداد یک سازمان بزرگ امدادی است که با هدف پشتیبانی از محرومان و مستضعفان و 

پذیر  و توانمندسازی اقشار آسیب ها، نقش بسیار مهمی در ارتقای کیفیت زندگی توانمندسازی آن

ای  های مشترک، یکی از نقاط مشترک کمیتۀ امداد و مؤسسات خیریه اهداف و فعالیت دارد.

های فرهنگی و آموزشی، اشتغال و کارآفرینی، معیشت و... در امور  است که در سرفصل

 (.1397امداد،  ۀنیازمندان وجود دارد )سایت رسمی کمیت

های  ارد مبنی بر اینکه سرمایۀ اجتماعی سبب تقویت فعالیتشواهد محکمی وجود د

کنند، مشاغل بهتری  شود. افرادی که سرمایۀ اجتماعی را ایجاد و از آن استفاده می سازمانی می

گیرند و از تأثیر و نفوذ بیشتری  تر ترفیع می کنند، سریع یابند، حقوق بیشتری دریافت می می

توانند به  می ،برند که از سرمایۀ اجتماعی قدرتمندی سود می هایی شوند. سازمان برخوردار می

های شجاعانه دست یابند و یادگیری سازمانی را  های الزم برای کارآفرینی و فعالیت سرمایه

به ایدۀ بررسی سرمایۀ  3(. در تحقیقات کوهن و پروساک 95: 2001، 2بهبود بخشند )گالیسر

است. افرادی مانند کوهن و پروساک معتقدند سرمایۀ ها اشاره شده  اجتماعی در سطح سازمان

 (.8: 2001تواند به توسعۀ اقتصادی کمک کند )پروساک و کوهن،  اجتماعی می

ها باید با محیط پیرامون خود  از آنجا که هیچ سازمانی وجود ندارد که خودکفا باشد، سازمان

عنوان ابزاری  توانند به ها می تالفبرای کسب منابع مورد نیاز، به تعامل و ائتالف بپردازند. ائ

 نانیاطم عدمنفعان و کمک به سازمان در کاهش  های ذی راستاکردن خواسته سودمند برای هم

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
1. Bryson 

2. Glaiser 

3. Prusak & Cohen 
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، استفاده شوند. تعامالت و ارتباطات بین سازمانی موجب ایجاد فرصت مناسب برای یطیمح

 (.12: 1389شود )عباسپور و باروتیان،  یادگیری و تجارب مشترک می

سازمانی مهم  رهرحال در دنیای اطالعات و ارتباطی امروز، میزان تبادالت و اطالعات بیند

بندی اطالعات، موجب جلوگیری از  بندی و رده توان با درنظرگرفتن تقسیم است؛ زیرا می

ها، نیروی انسانی و نیروی کار مجدد شد و زمینۀ ارتقای کار مشترک را برای  هدررفت هزینه

بودن اطالعات و  ؤسسات فراهم کرد. محرمانگی، یکپارچگی و دردسترسها و م سازمان

های مجاز سیستم اطالعاتی، همگی موجب تعامل  دهی به دسترسی پذیربودن سرویس امکان

کند و سبب  های مورد نیاز، زمینۀ رصد سازمانی را فراهم می شوند. ارائۀ اطالعات و داده می

دستیابی  زانیم یبند طبقهریزی سازمانی موجب  ا و برنامههشود؛ بنابراین سیاست شفافیت آن می

 شود. اطالعات سازمانی می ۀها و بروز شفافیت در ارائ اطالعات و داده

ریزی و  رسان با طرح سازمانی کمیتۀ امداد و دیگر مؤسسات حمایتی و خدمات تعامل بین

یان باید قوام بگیرد. راهبردهای مختلف، به یکدیگر وابسته است که با هدف کمک به مددجو

نهاد و نیاز مؤسسات  آفرینی مؤسسات مردم این امر با توجه به نیاز سازمان کمیتۀ امداد به توان

تا از  شود یعملکرد بهتر، موجب م یامداد امام برا ۀنهاد به مشارکت با سازمان بزرگ کمیت مردم

 سرعت شیافزا مانند یمقاصدبه  یسازمان نیبه اهداف مشترک و اتحاد ب دنیرس یبرا قیطر نیا

 ها نهیو کاهش هز جذاب، خدمات و کاالها ۀارائ یبرا ییتوانا حداکثرکردن جامعه، در حضور

 بهتر عمل کنند.

در چارچوب مفهومی، رویکرد پاتنام به سرمایۀ اجتماعی و نظریه پارسونز درنظر گرفته شده 

اجتماع مدنی زنده و پرشوری دارند و است. از نظر پاتنام مناطق دارای سرمایۀ اجتماعی زیاد، 

ولی مناطق دارای سرمایۀ اجتماعی اندک،  ،درنتیجه اقتصاد پررونق و نهادهای سیاسی فعال دارند

اند. پاتنام سرمایۀ اجتماعی را آن دسته از  اجتماع، اقتصاد و سیاست دچار مشکل ۀدر عرص

داند  های اجتماعی و هنجارها می کههای نظام اجتماعی مانند اعتماد اجتماعی، شب عناصر ویژگی

کند  که هماهنگی و همکاری را در بین افراد یک جامعه برای دستیابی اهداف مشترک تسهیل می

گیرد که اهداف خاصی را دنبال  ها را به منزله یک سیستم اجتماعی درنظر می و پارسونز سازمان

شوند. او  امعه( محسوب میتر )ج کند که آن اهداف خاص، بخشی از اهداف سیستم بزرگ می

مراتبی و قدرت تخصص در  بروکراسی را مورد انتقاد قرار داده و معتقد است بین قدرت سلسله

 بروکراسی تضاد وجود دارد.
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 پژوهش یشناس روش
دهد  ای که رویدادها در آن رخ می ها را از زمینه تحقیق کیفی فرایندی است از تحقیق که داده

 یها دگاهیو د ندشده ا یکه در آن جاساز یندیفرا قیرا از طر دادهایرو نیا کند می استخراج

 ۀدیبراساس پد ،ممکن یها نییتب جادیا یها وصف و از ابزار استنتاج برا کنندگان در آن شرکت

در این تحقیق برای پاسخ به  .(246: 1389)خنیفر و زروندی،  نمایدشده استفاده  مشاهده

ساختارمند استفاده شده است. جامعۀ  نیمه ۀمصاحب ۀشیو و 1از روش تحلیل مضمون ،سؤاالت

امداد تشکیل  ۀنفر از افراد متخصص و کارشناس در نهادهای خیریه و کمیت 23آماری تحقیق را 

برفی تا اشباع نظری  صورت هدفمند از نوع غیراحتمالی با روش گلوله گیری به داده بودند. نمونه

آوری اطالعات در این مرحله متوقف شد.  ع رسید و جمعبه اشبا 23 ۀها در مصاحب هداداست؛ 

 ،دقیقه به طول انجامید. در همۀ مراحل انجام مطالعه 60تا  45طور متوسط بین  هر مصاحبه به

بودن اطالعات و حق خروج از مطالعه در زمان دلخواه  مواردی مانند رضایت آگاهانه، محرمانه

( انجام 2006) 2فاده از تحلیل مضمون براون و کالرکها با است رعایت شد. تجزیه و تحلیل داده

کنندگان است.  درک و استخراج معانی ذاتی موجود از تجارب مشارکت ،که هدف آن گرفت

های کیفی  تحلیل مضمون، روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده

مکتوب و تحلیل آغاز شد.  بالفاصله محتوای آن ،پس از انجام مصاحبه ،است. در این پژوهش

ها( از آن مایه واحدهای معنادار )درون ۀطور کامل خوانده شد و کلی در ابتدا متن هر مصاحبه به

 ،دوم ۀکننده نوشته و کدگذاری شد. در مرحل صورت مجزا برای هر مشارکت استخراج شد و به

ترتیب، عمل  این به ند.هایی از متن باشد، تعیین و ثبت شد توانست معرف بخش مضامینی که می

های اصلی و فرعی( صورت گرفت و برای هریک  ها )مضمون بندی مقوله کردن و خوشه ستفهر

بندی کدهای  یعنی گروه ،. در مرحلۀ سومیافتشده تشکیل  ها یک جدول خالصه از مصاحبه

 ها با دقت بازخوانی شدند و مضامین و برداشت مشترک در مشابه، ابتدا هریک از مصاحبه

بود که به ذهن  ...ها، مفاهیم و شامل برخی تداعی . این مضامینای از متن، نگاشته شد گوشه

برای  ،چهارم ۀتوانست در مراحل بعدی استفاده شود. در مرحل کرد و می می پژوهشگر خطور

ها،  وری در داده کنار هم قرار گرفتند و از طریق غوطه ها جدول ۀتلفیق موردها و مضامین، هم

شده  های اصلی و فرعی به همراه کدهای استخراج ها، مضمون مداوم و شناسایی مشابهت ۀمقایس

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
1. Thematic Analysis 
2. Braun & Clarke 
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های پژوهشی شد و در های این جدول مبنای گزارش یافته . دادهنددر یک جدول گنجانده شد

کنندگان ارائه شد. ارزیابی و اعتبارسنجی کیفیت  های مشارکت توصیفی جامع از مصاحبه ،آخر

برای محافظت در  ،. عالوه بر اینصورت گرفت دهندگان ت بازخورد از پاسخدریاف باتحقیق، 

ها نگاه  طور عینی به داده تا به یمگر خواست ها، از یک داور نظاره برابر تفسیر نادرست و جعل داده

ها را ارزیابی کند. محققان و داور همکار در جلسات  یافته به داده و کدهای اختصاص ندک

نظر وجود  شده شرکت داشتند. اگر اختالف های رمزگذاری گو درمورد دادهو مختلفی برای گفت

 گرفت. داشت، کدگذاری تا زمان دستیابی به اجماع عمومی مورد بحث قرار می

 پژوهش یها افتهی

از بین افراد مورد  .نفر مرد بودند 18نفر زن و  5نفر شرکت کردند که  23حاضر  ۀدر مطالع

 9از مسئوالن کمیتۀ امداد امام خمینی و  نفر 7 ،هیدرکاران نهادهای خیران نفر از دست 7 ،مطالعه

بودن اسامی  دلیل محرمانه به ،نفر از خبرگان و پژوهشگران این حوزه بودند. در این بخش

کدگذاری شده است.  Mاز یک کد با عنوان اختصاری  افراد،جای نام  به ،کنندگان مشارکت

 شود. مشاهده می 1جدول  شوندگان در فهرست اسامی مصاحبه

 شوندگان . فهرست اسامی و موقعیت شغلی مصاحبه1جدول 

 حوزه تخصص جنسیت کد
M1 خیریۀ حضرت ابوالفضل مرد 
M2 خیریۀ کهریزک مرد 
M3 خیریۀ فاطمه الزهرا مرد 
M4 االنبیا خیریۀ اشرف مرد 
M5 های بهزیستی کرج یس مشارکتئر ،خیریۀ آلبا مرد 
M6 حضرت رقیهخیریۀ  مرد 
M7 ها خیریۀ آبشار عاطفه مرد 
M8 مشاور مدیر )کمیتۀ امداد امام( مرد 
M9 مدیرکل )کمیتۀ امداد امام( مرد 

M10 مدیرکل )کمیتۀ امداد امام( مرد 
M1 مدیرکل حمایت )کمیتۀ امداد امام( مرد 

M12 مشارکت )کمیتۀ امداد امام( ۀحوز زن 
M13 مدیر )کمیتۀ امداد امام( زن 
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 شوندگان . فهرست اسامی و موقعیت شغلی مصاحبه1دول جدامه ا

 حوزه تخصص جنسیت کد
M14 مدیر )کمیتۀ امداد امام( مرد 
M15 استاد دانشگاه زن 
M16 استاد دانشگاه مرد 
M17 استاد دانشگاه مرد 
M18 استاد دانشگاه مرد 
M19 استاد دانشگاه مرد 
M20 استاد دانشگاه زن 
M21 استاد دانشگاه زن 
M22 پژوهشگر حوزۀ اجتماعی مرد 
M23 استاد دانشگاه مرد 

ها  علت زیادبودن آن دست آمد که به باز به کد 125 ،شده های انجام ی باز مصاحبهدر کدگذار

های  قول ای از نقل فقط مضامین فرعی و اصلی در پژوهش نشان داده شود و نمونه یمترجیح داد

دست  ها به مضمون فرعی از تحلیل یافته 42 ،متخصصان برای هر مضمون آورده شود. درمجموع

کنندگان استخراج شده بود،  های مشارکت اول از متن مصاحبه ۀا که در مرحله آمد. این مضمون

ها توسط محقق، درنهایت به سه مضمون  پس از چندین روز مطالعه و آمیختن با متن مصاحبه

بندی شد که عبارت است از: اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام  اصلی خوشه

شده  دهی هایی سازمان سازی از مضمون جدول خالصهاجتماعی. این مرحله شامل ایجاد یک 

کننده از  مشارکت ۀتجرب ۀهایی را دربرگیرد که چیزی را دربار است. این جدول باید مضمون

اول ایجاد  ۀهایی که در مرحل ترتیب برخی از مضمون این پدیدۀ تحت مطالعه را نشان دهند. به

 خوبی گویای متن هایی هستند که به یقت مضموناین دسته در حق .شوند اند، کنار گذارده می شده

های  های اصلی و مضمون ای هستند. مضمون یا نسبت به پدیدۀ تحت بررسی حاشیه نیستند

 .آورده شده است 2شده در جدول  فرعی همراه با کدهای استخراج

  



 

 

 

 

 

 1401، تابستان 2، شماره 11مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   558 

  

 

 شده های فرعی و اصلی شناسایی . مضمون2جدول 
مضمون 

 یاصل
 میان و مفاهکنندگ کد مشارکت یمضمون فرع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اعتماد 
 یاجتماع

 
 
 
 
 
 
 

 ها یمش خط تیرعا
 یقو یارتباط ۀشبک

 ییخودکفا فرهنگ تیتقو
 یاجتماع تیمشروع

 یو آموزش یامور فرهنگ
 ییو پاسخگو یساز شفاف

 یدر راستا تیفعال یریگ جهت
 ریامور خ

فعال، متعهدبودن مؤسسات و 
 امداد ۀتیه و کمیریخ ینهادها

 ها هیریبودن خسدردستر
 مردم تیرضا

 فعال و متعهدبودن
 یمجاز یها و کانال تیسا

 

M5  شود یسازمان م با شتریاتحاد ب سببدر هر سازمان  تیاصل شفاف :1کد .
 ییتوأم با اعتماد نقش بسزا یارتباط جادیا در اطالعات، و اخبار در تیشفاف

صورت  سازمان است که در کیاز اصول  ییو پاسخگو تیدارد. شفاف
 دیاغراق کرد و با دینبا غاتی. در تبلابدی یم یاجتماع تیمشروع ت،یرعا

برخوردار است و  یشتریب تیامداد از شفاف ۀتیها شفاف باشد. کم گزارش
 نیکمتر از ا ،مؤسسات یول ،تا به مردم پاسخگو باشد کند یخود را موظف م

 .کنند یم تیقانون تبع
M16  تیفعال ایمحروم دن یاز کشورها یاریامداد در بس ۀتیکم :25کد 

 نیآن است؛ بنابرابن ارتباط و تعامل ب یقو یارتباط ۀشبک ۀنشان نیو ا کند یم
 .ردیقدرت بگ یارتباط ۀشبک نیا شود یم موجبدو نهاد  نیا

M2  ؛دارند یشتریب یرسان به خدمت ازیمردم ن ها هیریبا وجود خ :3کد 
در امور  تهیکم ر،یاخ یها کنند. در سال یهمکار شتریب دیبا نیریخ نیبنابرا

 اریمثبت عمل کرده و اعتماد به آن بس ازمند،یو آموزش به افراد ن یفرهنگ
 است.

M1  با امداد همسو  ،اما در اهداف ،ندارند یبه دولت وابستگ ها هیریخ :1کد
 ییو خود را ملزم به پاسخگو کنند یکه شفاف عمل م یهستند.. مؤسسات

 نند.ک یجلب م شتریرا ب نیریاعتماد مردم و خ دانند، یم
M8  و آموزش به افراد  یامداد در امور فرهنگ ۀتیکم ر،یاخ یها در سال :4کد

 اریاعتماد مردم به آن بس نه،یزم نیده است و در اکر یکمک فراوان ازمندین
 ها هیریبه خ تواند یکه دارد م یمردم گاهیامداد با توجه به جا ۀتیاست. کم

کمک  یرسان در امر خدمت تهیکم ییعنوان بازوان اجرا ها به مک کند تا آنک
 .کنند

M23  دیرا جلب کرده که با یاعتماد مردم ها هیریبودن خدسترسدر :12کد 
 هیریخ یبا نهادها تهیکم ی؛ بنابرابن همبستگندیبهره جو ها هیریاز تجارب خ

 .شود یم نیریاعتماد خ شیافزا سبب
M15  اعتماد استوار است.  ۀبر مقول ها هیریمردم از خ تیرضا :7کد

 کند،عمل  ها تیو اعالم بازخورد فعال تیبه شفاف یا هر مجموعه القاعده یعل
 یها مردم کمتر به نهادها از برهه یدر برخ است. بخش تیرضا آن عملکرد
و امداد  ۀتیکم یامداد اعتماد دارند. همکار ۀتیمانند کم یدولت یرسان خدمات

 است. تیمؤثر در رفع محروم یگام ها هیریخ
M4  که انجام  یا هیریخ یبعضاً در مقابل کارها کوکارانیو ن رانیخ :1کد

 ۀطور کامل جام مهم به نیا ،و امداد کنند یالزم را طلب م ییپاسخگو دهند یم
 .کندرا جلب  یعمل پوشانده تا اعتماد عموم

M19  معموالً در جهت  ،هد و شفاف هستندکه فعال، متع یمؤسسات :38کد
 .کند یبهتر عمل م نیریجلب اعتماد خ

M18  یمجاز یها و کانال تیسا قیاز طر یامروز یها سسهؤم اگر :57کد 
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مضمون 
 یاصل

 میان و مفاهکنندگ کد مشارکت یمضمون فرع

. شود یم شتریها ب اعتماد به آن ،داشته باشند و شفاف عمل کنند ییپاسخگو
 اعتماد دارند. شتریتر ب به مؤسسات کوچک رانیمردم ا

M3 به سازمان  شتریاتحاد ب سببدر هر سازمان  تیاصل شفاف :35د ک
توأم با اعتماد نقش  یارتباط جادیدر اخبار و اطالعات در ا تی. شفافشود یم

سازمان است که در  کیاز اصول  ییو پاسخگو تیدارد. شفاف ییبسزا
 .ابدی یم یاجتماع تیمشروع ت،یصورت رعا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشارکت 
 یاجتماع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یرخواهیخ یۀروح
 مناسب ییپاسخگو

 نیریخ یمال تیحما
 استفاده از تجارب هردو نهاد

 انیحام و نیریجذب خ
 یبوروکراس نیکاهش قوان

 یتینهاد حاکم کی امداد ۀتیکم
 است.

 نیریخ از لیتجل
 یها نیکمپ جادیو ا غاتیتبل

 یغاتیتبل
 بازخورد ۀارائ

 گریکدی یها تیاطالع از فعال
 سازمان یریذپ انعطاف

 نظارت
 یبازیاسیاز س زیپره

 اتحاد

M16  به مشارکت  شیقطعاً از گرا هیریمؤسسات خ سیوجود و تأس :12کد
 است. یاز مشارکت مردم ینوع یقیو به طر ردیگ یت مئدر جامعه نش

M22  شده است.  هیریدوام مؤسسات خ موجب یرخواهیخ یۀروح :64کد
 دیبا ییبا پاسخگو ها هیریامداد و خ اما ،ستهدر همه  یرخواهیخ یۀروح

 را فراهم سازند. یموجب مشارکت مردم
M12  مشکل دارند.  یمعموالً در جذب منابع مال هیریمؤسسات خ :27کد

باشد و  ینقدریغ ای یکه نقد کند ینم یتفاوت ها، هیریدر خ یمنابع مال
 نیا. شود یم نیتأم یمال انیحام ایثروتمند  نیریدرهرصورت توسط خ

 یها سسهؤم گریهستند. به عبارت د یو مناسبت یها معموالً موقت کمک
 یدسترس یرمالیو غ یمال یها کمک یشگیهم انیبه جر توانند ینم یکوکارین

 ؛دوشیم یمال نیاز دولت تأم نهیزم نیامداد در ا ۀتیاما کم ،داشته باشند
کننده  کمک هیریخ یانهاده یمال نیدر تأم تواند یدو نهاد م نیتعامل ا نیبنابرا

 شود. شتریباشد و مشارکت ب
M9  اکنون با تعدد  یول ،نبود یمؤسسات همکار نیدر گذشته ب :11کد

مؤسسات در قالب  نیاز ا تواند یم تهیو کم میمواجه یها هیریخ یها سازمان
 مختلف بهره ببرد. یها و استفاده از تجارب حوزه یهمکار

M9  گاهیجا کیدهندگان نشانگر و زکات انیامو ح نیریتعداد خ :25کد 
 تینوسان داشته، ماه گاهیجا نیمختلف ا یها است. هرچند دوره ینهاد مردم

 نیحفظ ا موجب ها تیامداد در مأمور ۀتیکم یحرکت مردم تیریمد
 .است شده مردم تفکر در صهیخص
M7  ها هیریبه خ تواند یم ،که دارد یمردم گاهیامداد با توجه به جا :13کد 

د و مؤسسات در ریخود بپذ ییعنوان بازوان اجرا ها را به کمک کند تا آن
 ند.شکننده با کمک یمردم یها جذب کمک

M8  بازخورد  ۀو ارائ یغیتبل یها نیکمپ جادیا ،یغیتبل یمحتوا دیتول :10کد
 تی. شفافشود یمشارکت م شیافزا موجباست که  یخدمات از جمله موارد

ها اعتماد کنند  باشد تا مردم با درک عملکرد آن ها هیریمداد و خا ۀسرلوح دیبا
 ۀدر توسع تواند یم غاتی. تبلابدی شیمشارکت افزا یبحران طیو در شرا

بهتر  توان یاز تجارب م یریگ با تعامل و بهره نیبنابرا ؛مشارکت مؤثر باشد
از راه یکیبااطالع هستند و  گریهمد تیاز فعال تهیعمل کرد. مؤسسات و کم

 .است شتیخدمات در جهت مع ۀارائ انشان،یم یهمکار یها
M15  کیارگان ای یستیو ز ینیدو بعد ماش یامداد دارا ۀتیساختار کم :8کد 
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مضمون 
 یاصل

 میان و مفاهکنندگ کد مشارکت یمضمون فرع

باشد و بتواند با مؤسسات  ریپذ انعطاف دیآن با کیاست. بخش ارگان
گوناگون به یها داشته باشد. تعامالت به شکل یتر ارتباطات مؤثر کوچک

. بخش شود یهدف منجر م ۀخدمات و ارائه به جامع شتریت جذب بجه
 خود را حفظ کند. یریپذ تعامل و انعطاف تیقابل دیبا زیامداد ن ۀتیکم ینیماش

M18  با  هیریمجموعه مؤسسات خ نیب یمناسب یچنانچه هماهنگ :25کد
 بر تیاز جانب حاکم یقبولامداد وجود داشته باشد و نظارت قابل ۀتیکم
 تواند یم ،... نشودو یاسیس یرهایمس وارد و باشد داشته وجود آنان تیفعال

 مشارکت جامعه مؤثر باشد. شیدر افزا
M1  لیدر حال حاضر، عدم تما هیریمؤسسات خ یها بیاز آس یکی: 14کد 

با اتحاد مؤسسات  ،چرا که به ظن دولت ؛است ها هیریدولت به اتحاد خ
 ،برهه نیالتر از دولت قدرت وجود دارد. در ابا یامکان وجود قدرت هیریخ
با اختصاص  هیریارتباط با مؤسسات خ یبا برقرار تواند یامداد م ۀتیکم

در جهت  ها هیریبه خ تواند یم کند یم افتیکه از دولت در یا بودجه
 کمک کند. ازمندانیبه ن یامدادرسان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انسجام 
 یاجتماع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یهمبستگ و یهمدل تیتقو
 یرخواهیخ ۀدیرواج پد

 یدولت برا یهمکار شیافزا
منظور اتحاد و  به یساز نهیزم

و  امداد ۀتیکم یهمبستگ
 هیریخ ینهادها

 یانسان یۀتوجه به سرما
 در کارکنان زهیانگ شیافزا

M6  باشد و  هیریمجموعه مؤسسات خ نیب یمناسب یچنانچه هماهنگ: 24کد
 باشد، داشته وجود آنان تیفعال بر تیاز جانب حاکم یقبولنظارت قابل

 یهمدل تیدر تقو تواند یم ،نشودو...  یاسیس یرهایوارد مس تیفعال نیهمچن
 و مشارکت در جامعه مؤثر باشد.

M16  یها برنامه یمجر گر،یدر کنار چند سازمان د امداد ۀتیکم: 33کد 
 یفیو ک یو کاهش فقر هستند و نقش امداد از لحاظ کم یاجتماع یها تیحما

 تیریانداز در مد چشم یو دارا ینهاد مردم کی امداد ۀتیتر است. کم برجسته
ارتباط  هیریخ یها در چند سال گذشته با سازمان امداد ۀتیفقر است. کم یا حرفه
بودن امداد ی. متولکند یم تیارتباط را تقو نیا تیداشتند و عامل شفاف یخوب

کمک کند. امداد  یمشارکت مردم ۀبه توسع ها هیریخ یریعنوان دب به تواند یم
 تین را حماابرداشته و محروم یمثبت یها خود گام یاجتماع تیمطابق با مسئول

 اریمنابع خود را در اخت تواند یاست و م ینهاد دولت کی امداد ۀتی. کماست کرده
 .کند یها همکار با آن قیطر نیمؤسسات قرار دهد و از ا

M22  به مشارکت  شیقطعاً از گرا هیریمؤسسات خ سیوجود و تأس: 70کد
 یۀاست. روح یاز مشارکت مردم ینوع یقیو به طر ردیگ یت مئدر جامعه نش

 تیخالق نکهیشده است. با توجه به ا هیریدوام مؤسسات خ سبب یرخواهیخ
 نیدر ا ندارد، ریوپاگدست یاست و بوروکراس ها هیریخ یاز اصول اساس

مؤسسات در قالب  نیاز ا تواند یم امداد ۀتیکم رو نیتر هستند. از ا بحث موفق
بهره ببرد و  ها هیریمختلف خ یها ب حوزهو استفاده از تجار یهمکار

 .دهد شیرا افزا یموجبات مشارکت مردم
M17  و  یدجه به مؤسسات دولتبو فیدولت با درنظرگرفتن رد: 42کد

. دولت با ریخ یاما به مؤسسات کوچک فرد کند، یکمک م یا هیریخ
د و عمل کنن هیسو کیکه  کند یها را وادار م آن ته،یاختصاص بودجه به کم
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مضمون 
 یاصل

 میان و مفاهکنندگ کد مشارکت یمضمون فرع

 هیتنب و قیتشو
 هاتیلووا نییو تع یزیر برنامه
 ۀتیکم نیب یافق یسازمان ۀرابط

 یو نهادها ینیخمامام  امداد
 هیریخ

 ینظارت نهاد لیتشک
 یاطالعات بانک لیتشک
 وانتقال اطالعات نقل

 شبکه لیتشک

. بهتر است با دهند یخدمات خود را ارائه م یمؤسسات هم به شکل مطلوب
 دو به فصل مشترک برسند. نیا ،مشارکت

M58  مؤثر  یاجتماع یو همدل یهمبستگ شیدر افزا یرخواهیخ ۀدیپد: 2کد
 یهمدل نیا زانیدر م ها هیریخ تیانتظام و انسجام فعال ۀاما درج ،است
را در  یرخواهیحس خ توانند یبا روال درست م ها هیریخ است. نیآفر نقش

 دهند. جیجامعه ترو
M15  کیکه در  یها و مؤسسات نهادها، سازمان نیضرورت دارد ب: 23کد 

 ینیبا نگرش د ژهیو ن، بهاو محروم ازمندانیمشترک مانند خدمت به ن ۀنیزم
مشترک  یو همدل ییهمسو ،ینند، هماهنگک یم تیواحد در جامعه فعال

 شود. جادیشبکه ا کیبرقرار و 
M11  حساب  سازمان به یها هیسرما نیتر اطالعات هر سازمان مهم: 24کد

 نیتر از مهم یکیروش محافظت از آن آموزش داده شود.  دیباو  دیآ یم
 دیبودن اطالعات محرومان بااست. با توجه به محرمانه یانسان یۀسرما ،اصول

. آموزش باشد هماهنگ سازمان اهداف با دیرا داد. آموزش با الزم آموزش
تعامالت  تواند یبه کارکنان مؤسسات و امداد م نامهیگواه ۀو ارائ یاجبار

پنهان مجموعه است که  یۀسرما کی یانسان یۀرا موجب شود. سرما یشتریب
 شود. ژهیبه آن توجه و دیبا

M3  وزش . آماست دیها مف مرحله ۀدر هم شهیهم هیو تنب قیتشو: 21کد
عنوان  به زهیانگ جادی. استیمحتوا ن نیخارج از ا زین شتریب یور بهره یبرا

 یها دوره یها در برگزار مشوق نیو چنانچه ا کند یعمل م یا موتور محرکه
. ردیگ یدر آن صورت م یشتریانتقال مطالب ب ،وجود داشته باشد زین یآموزش

 ۀزیامداد به کارکنان که انگرا در کارکنان ارتقا دهد.  تیخالق تواند یآموزش م
فقط  دیها نبا . مشوقردیدرنظر بگ یقیتشو دیدارند با یریادگیو  تیخالق

 .کرد تیتقورا  یهمکار یۀروح توان یکارکنان م قیباشد. با تشو یماد
M21  باشد. در  هیدوسو دیامداد با ۀتیو کم هیریمؤسسات خ ۀرابط: 37کد

 دیبهتر با یهمکار یداشته باشد. برا ییافزا هم تواند یست که ماصورت  نیا
خارج استفاده شود تا ارتباطشان  یهمکار یاز الگوها ایشود  یبازنگر نیقوان

 انسجام الزم را داشته باشد.

کنندگان، تالش و رسیدن به هدف  آمده حاصل از مصاحبه با مشارکت دست های به یافته

امام خمینی و مؤسسات خیریه با  ۀاد کمیتاصلی تحقیق یعنی بررسی تأثیر تعامل بین دو نه

منظور افزایش رفاه و کاهش فقر است که برای کسب بینشی  هبهای سرمایۀ اجتماعی  شاخص

منظور  عمیق و غنی درمورد این پدیده انجام شده است. در این مرحله از رویکرد انتخابی، به

توصیفات متنی به توضیح  ۀارائهای اصلی استفاده شده است. در ادامه با  کردن مضمون برجسته

 شود. کنندگان پرداخته می مشارکت ۀشده از متن مصاحب های استخراج بیشتر مضمون
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اعتماد اجتماعی: اولین مضمون که توسط پژوهشگر استخراج شد، اعتماد اجتماعی است. 

ارد که اعتماد اجتماعی بر انتظارات و تعهدات اکتسابی و تأیید شده به لحاظ اجتماعی داللت د

شان دارند.  ها و نهادهای مربوط به زندگی اجتماعی افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به سازمان

ارتباطی قوی، تقویت فرهنگ  ۀها، شبک مشی رعایت خط این مضمون شامل مضامین فرعی

سازی و پاسخگویی،  خودکفایی، مشروعیت اجتماعی، امور فرهنگی و آموزشی، شفاف

راستای امور خیر، فعال، متعهدبودن مؤسسات و نهادهای خیره و کمیتۀ گیری فعالیت در  جهت

های مجازی  ها، رضایت مردم، فعال و متعهدبودن و سایت و کانال بودن خیریه امداد، دردسترس

بین دو نهاد نقش مهمی در اعتمادسازی  ۀرابط ،کنندگان در این پژوهش است. از نظر مشارکت

مندی تعداد بیشتری از  امداد و مؤسسات خیریه سبب بهرهدارد. همکاری و تعامل کمیتۀ 

کنندگان معتقدند  مشارکت .شود نیازمندان جامعه از خدمات کمیتۀ امداد و مؤسسات خیریه می

و در جلب اعتماد مردم  اند تر عمل کرده ها در زمینۀ جلب مشارکت مردمی از امداد موفق خیریه

بنابراین داشتن ارتباط و تعامل مناسب بین کمیتۀ  ؛اند تری داشته مطلوب و مثبت بسیار عملکرد

ها و  رسانی، برگزاری نشست های مالی، افزایش آگاهی، اطالع سازی ها با شفاف امداد و خیریه

های کار و رفع  سازی سیاست منظور هماهنگ های تخصصی به جلسات مشترک و نشست

در راستای امور خیر و پرهیز از ها  گیری فعالیت های شفاف، جهت گزارش ۀتعارضات، ارائ

رسانی  دهی خدمات سامان و نیز بازی، فعال و متعهدبودن کمیتۀ امداد و نهادهای خیریه، سیاسی

تواند اعتماد اجتماعی در سطح جامعه را برای مشارکت بیشتر مردم افزایش دهد.  به نیازمندان می

کنان خود، بازاریابی و گسترش توانند با آموزش کار ها می همچنین کمیتۀ امداد و خیریه

 کننده باشند. عمومی خود در جذب خیرین و اعتمادسازی کمک روابط

شده، مشارکت اجتماعی است. مشارکت  مشارکت اجتماعی: دومین مضمون استخراج

یک جامعه در  یاعضا ،های ارادی داللت دارد که از طریق آن اجتماعی به آن دسته از فعالیت

خیرخواهی، پاسخگویی  ۀدارند. این مضمون شامل مضامین فرعی روحیامور مختلف همکاری 

مناسب، حمایت مالی خیرین، استفاده از تجارب هردو نهاد، جذب خیرین و حامیان، کاهش 

های  بودن کمیتۀ امداد، تبلیغات و ایجاد کمپین قوانین بوروکراسی، تجلیل از خیرین، دولتی

پذیری سازمان، نظارت و پرهیز از  های یکدیگر، انعطاف عالیتبازخورد، اطالع از ف ۀتبلیغاتی، ارائ

توان گفت کمیتۀ امداد امام خمینی  کنندگان می بازی و اتحاد است. طبق نظر مشارکت سیاسی

های  اعتماد و مؤلفه ۀتوانسته است با استفاده از تأثیر اقتصادی حاصل از تسهیالتی که شبک
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های تأمینی و رفاهی و حتی اداری  آورده است، هزینه وجود ایرانی به ۀفرهنگ شیعی در جامع

اما از نظر میزان مشارکت شهروندان  ،تا حدی متعادل نگه دارد ،خود را در خدمت به محرومان

در بهبود خدمات رفاهی محرومان، میزان مشارکت مردمی در سطوح مختلف تصمیم، مدیریت 

تی مشارکت کارکنان در ارتباط با ها و ح ستادی و اجرایی و مشارکت در تدوین برنامه

جلب  ۀها در زمین خیریه ،هایی مواجه بوده است. در مقابل سازی همواره با چالش تصمیم

مطلوب و  بسیار عملکرد افراد و در جلب اعتماد اند تر عمل کرده مشارکت مردمی از امداد موفق

رکت اجتماعی بیشتر و بهتر باید با اند؛ بنابرابن کمیتۀ امداد برای دستیابی به مشا تری داشته مثبت

دیگر ارتباط مؤثری برقرار کند تا بتواند در آینده دارای حیات و رشد طبیعی  ۀنهادهای خیری

 های موجود در محیط خود استفاده کند. باشد و از فرصت

شده، انسجام اجتماعی است. انسجام اجتماعی،  انسجام اجتماعی: سومین مضمون استخراج

صورت هنجارهایی  تدریج به اند که به های اجتماعی عینی هستند که مبتنی بر ارزشرفتارهای م

تقویت  کند. این مضمون شامل مضامین فرعی ها جامعه انتظام پیدا می آیند که با رعایت آن درمی

 برایسازی  همدلی و همبستگی، رواج پدیدۀ خیرخواهی، افزایش همکاری دولت برای زمینه

میتۀ امداد و نهادهای خیریه، توجه به سرمایۀ انسانی، افزایش انگیزه در اتحاد و همبستگی ک

سازمانی افقی بین کمیته و  ۀرابط ،ها لویتوریزی و تعیین ا کارکنان، تشویق و تنبیه، برنامه

وانتقال اطالعات است. از  نهادهای خیریه، تشکیل نهاد نظارتی، تشکیل بانک اطالعاتی و نقل

و  یزیر خدمات پراکنده و بدون برنامه ۀ؛ عرضها هیریخ یها بیآسمشکالت و  نیتر مهم

روشن از جامعه هدف،  فینداشتن تعر ف،یتداخل وظا ،یخدمات مواز ۀعرض ،یهماهنگ

 یبرا ینظام واحد نیهمچن .کم است یور و بهره یالزم و کارآمد یمال یها نداشتن پشتوانه

ایجاد،  را به دنبال دارد. یمشکالت فراوان زیامر ن نیمؤسسات وجود ندارد که ا نینظارت بر ا

وری، ماندگاری  ارتباطی و حمایتی مردمی کارآمد در جهت افزایش بهره ۀشبک ۀتقویت و توسع

همچنین پیشتازی  پذیر جامعه و و اثربخشی عرضۀ خدمات حمایتی به نیازمندان و اقشار آسیب

های اجتماعی و حفظ همگرایی و  یاسالمی و تقویت همبستگ ۀهای حسن در احیا و ترویج سنت

گرفته بیانگر  های صورت تحلیل مضمون مصاحبه انسجام مردم با نظام اسالمی ضروری است.

های این نهادها این است دهی و انسجام به فعالیت این موضوع است که در گام اول برای سامان

بوروکراسی  ،ازمان کوچکعنوان یک س ها به خیریهکه که یک نهاد نظارتی تشکیل شود. از آنجا 

تشکیل یک بانک اطالعاتی  ،بعد ۀمرحل .کنند تر شناسایی می افراد نیازمند را راحت ،کمتری دارند
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 .در این بانک ثبت شود ،شوند ها شناسایی می است که مشخصات افراد نیازمند که توسط خیریه

و همچنین میزان خدمت همچنین نهادهای خیریه به یک داوری علمی نیاز دارند که مدت، دوره 

 ،به نیازمندان را مشخص کنند. یعنی در خصوص تاریخ انقضا، ترکیب و ترتیب خدمات

زیرا بعضی از خدمات در طول هم قرار  ؛اثربخشی آن و تعریف خدمت بعدی داوری کنند

سازی اطالعات کمیتۀ  یکسان برایدر بانک اطالعاتی ثبت شود. این عمل  باید ها دارند. همۀ این

کاری جلوگیری شود و دیگر سخن آنکه  امداد و نهادهای خیریه مناسب است تا از موازی

سازمانی بین کمیتۀ امداد و نهادهای خیریه در اثربخشی این نهادها در  ۀبودن رابط افقی

 رسانی به نیازمندان مؤثرتر خواهد بود. کمک

 یریگ جهیبحث و نت
های  تۀ امداد و مؤسسات خیریه و شاخصبررسی تعامل بین کمی ،هدف اصلی پژوهش حاضر

های کیفی، اولین مضمون اصلی اعتماد اجتماعی  سرمایۀ اجتماعی بود. براساس نتایج تحلیل داده

های مهم روابط  های اصلی سرمایۀ اجتماعی است. اعتماد یکی از جنبه لفهؤم بود که یکی از

ماعی است و در جریان تعامالت ها و نهادهای اجت انسانی و اجتماعی در میان افراد، گروه

های اجتماعی، نقش مهمی در ایجاد نظم و  های متقابل بین افراد و گروه اجتماعی و کنش

یکی از  ،مشارکت اجتماعی ،ها برعهده دارد. دومین مضمون همبستگی اجتماعی و نیز حفظ آن

بدین معنا که  .دست آمد. انسان موجودی اجتماعی است های دیگر سرمایۀ اجتماعی به مؤلفه

رشد و تکامل وی در اجتماع محقق شده و مبتنی بر تعاون و همکاری با دیگر همنوعان و 

گیرد،  جمعی صورت می فردی و بین مشارکت در اجتماع است. مشارکت بر بستر ارتباطات بین

انسان ناچار است تا برای رشد و تکامل اجتماعی خویش به کنش با  ،یعنی به دیگر سخن

های  ست بزند. سومین مضمون انسجام یا پیوند اجتماعی بود که یکی دیگر از مؤلفهدیگران د

آید. پیوند اجتماعی بیانگر ارتباطات عینی میان افراد یا عضویت  حساب می سرمایۀ اجتماعی به

های اجتماعی بستری برای  عنوان شبکه ها به های داوطلبانه است. انجمن ها و گروه در انجمن

 ها انسجام و یکپارچگی اجتماعی است. که ماحصل آن ندهستمشارکت 

د، اما امروزه ش ها ضرورت محسوب نمی شاید در گذشته، سرمایۀ اجتماعی برای سازمان

امری اساسی است. تغییرات فراگیر )مانند نیازهای فزاینده برای اطالعات و آموزش، نیازهای 

سوی طراحی سازمانی منعطف و  هضروری برای نوآوری و خالقیت، پیشرفت مداوم، تغییر ب
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کند که رهبران  کنندگان( ایجاب می تأمین و های مشتریان ارتباطات تنگاتنگ بین سازمان و شبکه

کردن بستری نیاز  ها، سرمایۀ اجتماعی را ایجاد کنند. ایجاد سرمایۀ اجتماعی، به فراهم سازمان

در شوند که به خلق، نگهداری و بسط هایی ترغیب و قا افراد به فعالیت در روش ،دارد که در آن

ها بینجامد. باید شرایط مناسبی را برای ارتباطاتی که موجب تسریع پیشرفت سرمایۀ  شبکه

 شود، پدید آورد. اجتماعی می

های  تواند از ظرفیت کمیتۀ امداد با برقراری ارتباط و تعامل مناسب با مؤسسات خیریه می

ند و از امکاناتی گیر می بهرهها نیز از این ارتباط  یریهخ .تخصصی مؤسسات خیریه استفاده کند

های دولتی  زیاد و مفید امداد در شناسایی نیازمندان، بودجه ۀسازمانی امداد، سابق تامکانا مانند

هماهنگی، همسویی  ایجاد بهشود و  تقویت هردو می موجبشوند. ارتباط این دو نهاد  میمند  بهره

تعامل با  ۀد. کمیتۀ امداد و نهادهای خیریه به واسطانجام شبکه می ایجاد یک و و همدلی مشترک

 ها است. آن ۀظرفیت و توانمندی اولی ۀکنند کنند که تکمیل یکدیگر به منابعی دسترسی پیدا می

های  دن خواستهکرراستا عنوان ابزاری سودمند برای هم تواند به ائتالف و تعامل همچنین می

ازمان در کاهش عدم اطمینان محیطی، مورد استفاده قرار گیرد. ائتالف نفعان و کمک به هردو س ذی

کند و در این  و تعامل کمیتۀ امداد و مؤسسات خیریه، احساس امنیت، حمایت و آرامش ایجاد می

مشارکت اجتماعی افزایش  ،وقتی اعتماد شکل گرفت تواند عرضه شود. آسانی می اعتماد به ،شرایط

گیرد.  نهایت سرمایۀ اجتماعی شکل میدرشود و  میمنجر م و پیوند اجتماعی به انسجا ،کند پیدا می

از این نظر هرچقدر میزان اعتماد، کمک و همیاری افراد و انسجام در جامعه بیشتر باشد، سرمایۀ 

د. همکاری کمیتۀ امداد شتر خواهد  تبع آن رفاه اجتماعی در جامعه بیشتر و ملموس اجتماعی و به

مندی تعداد بیشتری از نیازمندان جامعه از خدمات کمیتۀ امداد و  یه سبب بهرهو مؤسسات خیر

شود؛ بنابرابن آشکارترین راهی  دهی می رسانی به نیازمندان سامان شود؛ خدمات مؤسسات خیریه می

ایجاد روابط پایدار  ،ندکن که کمیتۀ امداد و نهادهای خیریه برای افزایش سرمایۀ اجتماعی ایجاد می

 سجم بین اعضا و مردم و بین هردو سازمان است.و من
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