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Investigating the Validity of the Model of 
Growth and Development  of Social Capital  in

Government Organizations

Mohammad Ali Javanpour 1,Farhad Emam Jomeh 2,Abdolrahim Rahimi 3

Abstract

Human capital includes competencies, knowledge, social and personality traits in-
cluding creativity, embodiment of the ability to do It is a job to produce economic value.  
Social capital can bring benefits in terms of internal and functional order and cohesion 
The system brought in order to achieve the desired goals and benefits for organizations.  
So it deserves attention and development The development of social capital requires at-
tention to the requirements and proper bedding in this field.  This research examines the 
validity of the model deals with the growth and development of social capital in govern-
ment organizations.  The present study is an applied descriptive research.

 The statistical population includes all experts and staff of the Martyrs and Veterans 
Affairs Foundation of Tehran. The research was informed and their volume was 1090 
people and based on Cochran's formula, the sample size was 482 people which was deter-
mined by stratified and Simple random selections were selected.  Analysis of information 
using descriptive and inferential statistics and with the help of SPSS23 software and PLS 
took place.  To check the validity of the model, the tests of confirmatory factor analysis, 
structural equations and path analysis and others Relevant statistical tests were used.  In 
the discussion of validation, the research results indicate a proper fit of the conceptual 
model, based on Indices of acceptable and significant values of path coefficients, factor 
loads, explained variance, cross-validity of redundancy index was.  The results showed 
that the growth and development model of the foundation's social capital includes: the 
nature of the foundation (organizational strategies, approaches Personality and cultural 
approach ); factor of social participation in the foundation; (social activities and political 
activities); factor of networks Current social in the foundation (social relations, social 
engagement); cause of social harm in the foundation social norms and Social un trust 
factor of social awareness (Social knowledge and development of social values) factor of 
social responsibility (Cohesion Social and social trust. )The model is also well-structured 
based on fit indicators.

 Keywords: Validation, Growth and Development Model of Social Capital.
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بررسی اعتبار مدل رشد و توسعه سرمایه های اجتماعی 
در سازمان های دولتی

محمدعلی جوان پور1 ، فرهاد امام جمعه2 ، عبدالرحیم رحیمی3 

                          تاریخ دریافت:۴ اردیبهشت 1۴۰۰                                                                          تاریخ پذیرش: 12 مرداد 1۴۰۰

         چکیده 
توانایی  در  تجسم  و شخصیتی شامل خالقیت،  اجتماعی  ویژگی های  دانش،  شایستگی ها،  انسانی شامل  سرمایه ی 
برای انجام کاری جهت تولید ارزش اقتصادی است. سرمایه اجتماعي مي تواند  مزایایي  در  راستاي انتظام و انسجام 
آورد،  ارمغان  به  سازمان ها  براي   نظر  مورد  مطلوبیت هاي  و  اهداف  تحقق  در جهت  کـارکردي سـیستم  و  درونـي 
پس شایسته توجه و تـوسعه اسـت. توسعه سرمایه اجتماعي مستلزم  توجه  به  ملزومات و بسترسازي مناسب در این 
زمینه است. این تحقیق به بررسی اعتبار مدل رشد و توسعه سرمایه های اجتماعی در سازمان های دولتی می پردازد. 
تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل تمامی کارشناسان و پرسنل 
بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر تهران است که به موضوع تحقیق آگاهی داشته و حجم آنها 0901 نفر و بر اساس 
و  انتخاب شدند. تجزیه  و  تصادفی ساده  به روش طبقه ای  تعیین شد که  نفر  نمونه 482  فرمول کوکران، حجم 
تحلیل اطالعات با استفاده از آماری توصیفی و استنباطی و به کمک نرم افزار  spss 23 و  PLSصورت گرفت. 
جهت بررسی اعتبار مدل، از آزمون های تحلیل عاملی تاییدی، معادالت ساختاری و تحلیل مسیر و سایر آزمون های 
بر مبنای  برازش مناسب مدل مفهومی،  از  نتایج پژوهش حاکی  اعتبارسنجی  استفاده شد. در بحث  آماری مربوطه 
شاخص های مقادیر قابل قبول و معنادار ضرایب مسیر، بارهای عاملی، واریانس تبیین شده، روایی متقاطع شاخص 
افزونگی بود. نتایج نشان داد مدل رشد و توسعه سرمایه اجتماعی بنیاد شامل: عامل ماهیت بنیاد) راهبردهای سازمانی، 
رویکردهای شخصیتی و رویکرد فرهنگی(؛ عامل مشارکت اجتماعی در بنیاد)فعالیتهای اجتماعی و فعالیتهای سیاسی(؛ 
عامل شبکه های اجتماعی جاری در بنیاد) روابط اجتماعی، مناسبات اجتماعی(؛ عامل آسیبهای اجتماعی در بنیاد) 
هنجارهای اجتماعی و بی اعتمادی اجتماعی(؛ عامل آگاهی اجتماعی)دانش اجتماعی و توسعه ارزشهای اجتماعی(؛ 
عامل مسئولیت پذیری اجتماعی) انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی(است. همچنین مدل بر اساس شاخصهای برازش 

دارای ساختار مناسبی است. 
کلمات کلیدی: اعتبارسنجی، مدل رشد و توسعه سرمایه ی اجتماعی

مقدمه  و بیان مسئله
در جهان تجاري امروز بیشترین ارزش سازمانی مبتنی بر دارایی هاي غیر ملموس است و توانایی 
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از این رو  با ارزش براي سازمان ها مهم و حیاتی است)چانگ 1 ،2013(  شناخت و برآورد این منبع 
با قاطعیت می توان گفت که کارکنان سرمایه هاي اصلی هر سازمان اند و دستیابی به هدف هاي هر 
سازمان در گرو مدیریت درست این منابع با ارزش است. نتیجه آنکه در این دنیاي در حال تغییر و به 
شدت رقابتی، منابع انسانی تنها ایجاد کننده مزیت رقابتی در سازمان ها می شود. بنابراین رقابت براي 
تسخیر بازار از یک سو و محدودیت منابع طبیعی از سوی دیگر ضرورت توجه بیشتر به این مفهوم در 
سازمان های پیچیده امروزي را بیش از پیش نمایان ساخته است. بنابراین استفاده مؤثر از منابع انسانی 
یکی از مهم ترین چالش های هر سازمان است )فیلد، 1396(. با توجه به تغییرات سریع و افزایش 
شدت رقابت میان سازمان ها و به دلیل نیاز سازمان ها به سازگاری خود با تغییرات و نیازهای محیطی، 
ساختار سازمانی و سرمایه اجتماعی در سطح سازمان اهمیت و ضرورت قابل توجهی یافته است. 
امروزه سرمایه اجتماعی نیز به عنوان یکی از مزیت های اصلی برای حیات سازمان ها محسوب می شود. 
سرمایه اجتماعی می تواند بستر مناسبی را برای بهره برداری نیروی انسانی در سازمان فراهم کند تا 
منابع انسانی با مشارکت بیشتر، اعتماد متقابل و افزایش دانش حرفه ای خود، قادر به انجام تعهدات خود 
در برابر سازمان باشند)اریکسون و همکاران، 2019(.  مفهوم سرمایه نشان می دهد که سرمایه اجتماعی 
مانند سرمایه انسانی یا سرمایه اقتصادی ماهیتی زاینده و مولد دارد، یعنی انسان را قادر می سازد ارزش 
ایجاد کند؛ کارها را انجام دهد، به اهدافش برسد، مأموریت هایش را در زندگی به اتمام برساند، و به سهم 
خود به دنیایی که در آن زندگی می کند کمک کند )اریکسون و همکاران، 2019(. مالحظه مي شود که 
سرمایه اجتماعي مي تواند  مزایایي  در  راستاي انتظام و انسجام درونـي و کـارکردي سـیستم در جهت تحقق 
اهداف و مطلوبیت هاي مورد نظر براي  سازمان ها به ارمغان آورد. پس شایسته توجه اسـت توسعه سرمایه 
اجتماعي مستلزم  توجه  به  ملزومات و بسترسازي مناسبي است که از جمله مـهم تـرین عـوامل بسترساز آن 
در سازمان ها  مي توان  به  ساختار سازماني، فرهنگ سازمان، ویژگی های مهم نیروی انسانی، شرایط داخل 
و بیرون سازمان، ماهیت سازمان و... اشاره کرد. به همین دلیل مطالعه درباره رویکردهای انسان محور به 
منظور بهبود عملکرد سازمان ها از اهمیت دوچندان برخوردار است. امروزه سازمان هاي بخش دولتي با 
چالش هاي بسیاري روبرو هستند. مسایلي چون پاسخ گویي ، مسؤولیت اجتماعي، جهاني شدن، توسعه و 
بهره وري پایدار و مانند این موارد از یک سو و کاهش چشمگیر بودجه هاي کالن دولت ها از سوي دیگر، 
همه و همه دولت ها را به چاره اندیشي واداشته است. پارادایم و الگوي سنتي اداره سازمان هاي دولتي 
که در بخش اعظم قرن بیستم یک نظریه غالب محسوب مي شد، در طي سال هاي اخیر و به منظور 
پاسخ به چالش هاي اشاره شده مورد انتقاد قرار گرفته است)نصری، 1398(. بسیاري از سازمان هاي 
دولتي بر آن شده اند تا با نگاهي به رویکردهاي نوین مدیریت دولتي ـ خود را به الگوها و ابزارهاي 
الزم مجهز نمایند و ابزارها و نظام هایي چون مدیریت عملکرد و به تبع آن اندازه گیري عملکرد بهره 
جویند، اما بخش دولتي از ویژگي ها و پیچیدگي هاي خاصي برخوردار است که ممکن است مدیریت، 

1. chung
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نظام و ابزارهاي اندازه گیري عملکرد را تحت تأثیر قرار داده و با مشکل مواجه نماید. اهداف چندگانه 
و اغلب غیرانتفاعي، ذي نفعان متعدد با انتظارات گوناگون، ابهام در مورد نتایج مطلوب، پاسخ گویي ها، 
مسئولیت اجتماعي، مالحظات سیاسي، سرمایه اجتماعي )اعتماد عموم(، ابهام در رابطه بین عملکرد و 
نتایج و مانند این موارد از جمله مسایلي است که می تواند اندازه گیري و بهبود عملکرد در سازمان هاي 
دولتي را با چالش روبرو نماید)مرادی، 1399(. از طرفی دیگر در راستای استحکام هر چه بیشتر مبانی 
اقتصاد مقاومتی و همچنین اجرای سیاست کاهش اتکا بر درآمدهای نفتی که از الزامات تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی است، پرداختن به موضوع بهبود عملکرد سازمان از طریق مدیریت جامع عملکرد 
کارکنان بیش از پیش ضروری است. پژوهش حاضر که هدف از آن شناخت همه ابعاد و قابلیت های 
انسانی مؤثر بر عملکرد نیروهای انسانی در سازمان ارائه الگویی را میسر می سازد که انتظار می رود 
با تکیه بر همه ابعاد آن مدیران این سازمان را در همه سطوح در استفاده هرچه مؤثرتر از نیروهای 
انسانی یاری دهد و زمینه عملکرد بهتر سازمان و نقش آفرینی مؤثرتر آن را در تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتی فراهم کند. عالوه بر این نتایج پژوهش حاضر به لحاظ نظری کاستی هایی را که در حوزه 
مطالعات عملکرد نیروی انسانی وجود دارد را شناسائی نموده و الگوئی جامع ارائه می دهد که بر محور 
نیروی انسانی متمرکز خواهد بود. از این لحاظ می تواند در مقایسه با مدل های قبلی از جامعیت بیشتری 
برخوردار باشد. از طرفی دیگر در دو دهه اخیر مفهوم سرمایه اجتماعي به عنوان یکي از کانوني ترین 
مفاهیم، ظهور و بروز یافته و انگیزش باالیی در بین صاحب نظران جهت ارائه تحلیل های علمی ایجاد 
کرده است. سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهم تر از سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی دارد. زیرا در غیاب 
سرمایه اجتماعی سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند؛ از این رو پیمودن راه توسعه ی  
نابسامانی ها و  از  اقتصادي دشوار است )رحمانی و کاووسی ، 1387(. ریشه ی بسیاري  فرهنگی و 
نابهنجاری ها در کمبود یا نبود سرمایه اجتماعی نهفته است)اجتهادي، 1386(. وجود میزان قابل قبولي 
از سرمایه  اجتماعي موجب تسهیل کنش ها و روابط اجتماعي مي شود، به طوري که در مواقع بحراني 
مي توان براي حل مشکالت از سرمایه  اجتماعي به عنوان اصلي ترین منبع حل مشکالت و اصالح 
فرایندهاي موجود سود برد. از این رو شناسایي عوامل مؤثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعي در 
بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر تهران اهمیت به سزایي دارد. سازمان های دارای سرمایه اجتماعی 
را می توان سازمان هایی با پیوند های محکم، هنجارها و باورهای مشترک، اعتماد و همکاری دانست با 

مزایای زیر:
- توسعه یادگیری و هوش سازمانی)تسهیم و جاری کردن دانش(؛

- کاهش بی تفاوتی، و بدبینی سازمانی؛ 
- رضایت شغلی و تعهد سازمانی؛

- توسعه ارتباطات؛ 
- خالقیت و نوآوری در سازمان. 
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اما در سازمان هایی که سرمایه های اجتماعی پایینی دارند، با چالش های زیر روبرو هستند:
-  تخلفات اداری بیشتر مشهود است؛ 

- کارکنان نسبت به مسئولیت های خود بی اعتنا هستند؛
- تیم ها و گروه های کاری معمواًل بدون نتیجه به پایان می رسند؛

- فقدان انگیزش و روحیه رقابت و پویایی مثمر؛
- عدم اعتماد و ایجاد نهادهای موازی نظارتی، کنترلی و بازرسی؛

- شایعه پراکنی، ترور شخصیت و تخریب اشخاص. 
 با توجه به موارد مطرح شده ضرورت بررسی عوامل مؤثر بر رشد و توسعه سرمایه اجتماعی کارکنان 
بنیاد شهید و امور ایثارگران دو چندان نمایان می شود. پژوهشگر بر این اساس به طراحی مدل رشد و 

توسعه سرمایه اجتماعی خواهد پرداخت.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
الگوهاي  درباره  مشترک  انتظارات  و  قوانین  هنجارها،  ادراک،  دانش،  اجتماعي،  سرمایه  اوستروم، 
عمل  موقعیت هاي  اجتماعي،  غامض  مساله هاي  با  برخورد  در  افراد  از  گروهي  که  است  تعامالت 
انتظارات و اعتماد متقابل را جهت  افراد باید روش هاي تقویت  جمعي با خود به سازمان مي آورند... 

بوردیو1  نظر  از  همچنین   .)1393 نمایند)سرگزی،  پیدا  ناخوشایند  کوتاه مدت  وسوسه هاي  بر   غلبه 
 سرمایه اجتماعی را مجموع منابع بالقوه یا بالفعلي است که با عضویت در شبکه پایایي از روابط کم و 
بیش نهادینه شده از آشنایي یا شناخت متقابل، به دست مي آید)جعفری نیا و همکاران، 1399(. سرمایه 

اجتماعی دارای دو جزء است:
الف( پیوند عینی بین افراد؛ این مؤلفه حکایت از آن دارد که افراد در فضای اجتماعی با یکدیگر پیوند 

دارند. این پیوندها از دو نوع می تواند باشد:
1- افراد می توانند به شیوه غیررسمی از طریق انتخاب دوستی ها و انواع پیوندهای شبکه ای با یکدیگر 

در ارتباط باشند.
2- جدا از پیوندهای غیررسمی با دیگران، فرد می تواند از طریق عضویت رسمی در انجمن ها و 
گروه های داوطلبانه با دیگران در ارتباط باشد. پیوندهای رسمی و شبکه های غیررسمی برحسب پیوند بین 

افراد تعریف می شود، ولی ادامه حیات پیوند های رسمی فراتر از شبکه اجتماعی درونی است. 
ب( پیوند ذهنی؛ پیوند های بین افراد باید دارای ماهیت متقابل، مبتنی بر اعتماد و دارای هیجانات مثبت 
باشد. اعتماد به این معناست که افراد از موفقیت های گروهی یا نهادی برای منافع خود بهره برداری 

نمی نمایند)ایرانپور و همکاران، 1399(. 
1.Bourdieu



 177  

14
00

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
•  پ

م  
یک

 و 
ت

یس
ه  ب

مار
• ش

م 
ده

ل  
سا

در خصوص سرمایة اجتماعی سه تئوری پیوندهای ضعیف، شکاف ساختاری و تئوری منابع اجتماعی 
وجود دارد:

تئوری پیوندهای ضعیف 
اولین تئوری برای مفهوم سازی سرمایه اجتماعی، تئوری پیوندهای ضعیف است. مطابق این تئوری، 
هرچه شدت و استحکام روابط میان اعضای یک شبکه بیشتر باشد ارزش سرمایه اجتماعی کمتر و بالعکس 
 هر چه شدت و استحکام این روابط ضعیف تر باشد، نشان دهنده سرمایه اجتماعی بیشتر است. گرانووتر1 
  واضع تئوری پیوندهای ضعیف معتقد است که می توان سرمایه اجتماعی را از نظر شدت، تکرار و شمولیت 
انواع مختلف روابط مانند دوستی ها، همکاری ها و... مورد سنجش قرار داد. شدت و استحکام روابط یک 
گروه اجتماعی در داخل گروه موجب تضعیف روابط اعضای آن گروه با بیرون می گردد. درواقع گرانووتر 
معتقد بود که روابط منسجم میان اعضای یک گروه، منجر به روابط ضعیف با اعضای گروه های خارجی 
شده و سرمایه اجتماعی را کاهش می دهد و در مقابل پیوندهای ضعیف درون گروهی موجب ایجاد روابط 

با افراد و گروه های خارجی شده و به ایجاد سرمایه اجتماعی می انجامد )عسگریان و همکاران، 1394(.

تئوری شکاف ساختاری2 
این تئوری در سال 1992 توسط برت3   برای مفهوم سازی سرمایه اجتماعی به کار برده شد. تأکید تئوری 
شکاف ساختاری بر رابطه میان فرد4   و همکاران وی در شبکه و همین طور روابط میان همکاران، با 
همدیگر است. منظور از شکاف در این تئوری فقدان ارتباط میان دو فرد در یک شبکه اجتماعی است 
که فی نفسه مزیتی برای سازمان تلقی می شود. مطابق تئوری شکاف ساختاری، اگر یک فرد در شبکه 
اجتماعی خود با همکارانی که با هم در ارتباط نیستند یا حداقل ارتباط اندکی با هم دارند، ارتباط برقرار 
کند، نهایت استفاده را خواهد برد. تقویت شبکه های شکاف دار، دارای مزایایی است از جمله ارزیابی سریع 

و بی نظیر اطالعات، قدرت چانه زنی مضاعف و افزایش قدرت کنترل بر منابع و نتایج)عابدینی، 1397(.

تئوری منابع اجتماعي 
سومین رویکرد نظري اصلي براي مفهوم سازي سرمایه اجتماعي نظریه منابع اجتماعي است. نظریه 
منابع اجتماعي بر ماهیت منابعي که در شبکه وجود دارد، تاکید مي کند. لین و همکارانش پیوندهاي موجود 
در شبکه را بدون وجود منابع داخل آن کارآمد نمي دانند، به عنوان مثال، ممکن است اعضاي شبکه داراي 

1.Granovetter
2.Structural Hole Theory
3.Burt
4.ego
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منابع زیادي از جمله قدرت نفوذ، تحصیالت عالیه ... باشند و به عنوان منبع با ارزش شناخته شوند، اما این 
منابع تنها در صورتي سرمایه محسوب خواهد شد که فرد نیاز به آن منابع داشته باشد. در مثال اخیر اگر 
فرد براي رسیدن به هدفي نیازمند قدرت نفوذ همکار خود باشد، آن منبع خود به خود سرمایه تلقي خواهد 

شد و تبعاً سایر منابع اعضاء، مانند تحصیالت عالیه، سرمایه به حساب نخواهد آمد.
در ادامه، پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی در راستای پژوهش اشاره می شود.

کوچی و همکاران)1399(. پژوهشی تحت عنوان"تحلیل الگوی ساختاری سرمایه اجتماعی درون 
گروهی بهره برداران منابع آب" )منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز پایین دست سد درو دوزن فارس( 
انجام دادند. مدیریت عرصه های طبیعی به دلیل درگیر بودن مؤلفه های انسانی و طبیعی اساساً امری 
پیچیده و د شوار ا ست و برای مدیریت مؤثر منابع آب، مشارکت و همکاری میان ذینفعان یکی از 
نیازهای اساسی است. براین اساس، به تحلیل شبکة اجتماعی، به منزلة یک رویکرد، در تحلیل روابط 
پایش  پژوهش،  این  از  توجه شده است. هدف  منابع آب  پایدار  به منظور مدیریت  ذینفعان محلی 
اجتماعی شبکة ذینفعان محلی منابع آب در پایین دست حوزة آبخیز سد درو دزن با استفاده از تحلیل 
شبکة اجتماعی است. این کار بر اساس تحلیل پیوندهای اعتماد و مشارکت و با استفاده از شاخص های 
کمی و ریاضی سطح کالن شبکه صورت گرفته است. با توجه به شاخص های محاسبه شده در این 
تحقیق، نیاز است سرمایة اجتماعی درون گروهی تقویت گردد، تا در مواقع بحرانی برای حل مشکالت 
از سرمایة اجتماعی به منزلة ا صلی ترین منبع حل مشکالت و ا صالح فرایندهای موجود سود برد و 

مدیریت پایدار منابع آب در منطقه محقق شود.
تهرانی فدایی و همکاران)1399(. پژوهشی با هدف" ارائة الگوی پارادایمی توسعة سرمایة اجتماعی 
در سازمان های ورزشی "انجام دادند. این پژوهش از نوع کیفی است که با به کارگیری نظریه داده 
انجام شد. در سه مرحله کدگذاری، مقوله های اصلی و فرعی شناسایی و به یکدیگر مرتبط  بنیاد 
شدند که عبارت بودند از شرایط علی )ساختاری، ارتباطی شناختی( شرایط زمینه ای )ایجاد گروه های 
حرفه ای و سازماندهی گروه های حرفه ای( شرایط مداخله گر )مدیریت منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، 
عدالت سازمانی(، راهبردها )راهبردهای جذب و راهبردهای آموزشی( و پیامدها )توانمند سازی کارکنان، 
خالقیت وکارآفرینی، تعهد سازمانی، سالمت سازمانی، فرهنگ شهروندی سازمانی، کیفیت زندگی 
کاری، مدیریت دانش(، در نهایت نیز پارادایم کدگذاری تشریح شد و مدل نهایی شکل گرفت. توجه 
به مدل ارائه شده می تواند زمینه ساز توسعه سرمایه اجتماعی در سازمان های ورزشی و بهره گیری از 

مزایای آن شود. 
حسین زاده و همکاران)1399(. پژوهشی با هدف "مطالعه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سالمت 
نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین متغیرهای  انجام دادند.  اجتماعی جوانان شهر خرم آباد" 
با سالمت اجتماعی جوانان رابطه مستقیم  از زندگی  اعتماد اجتماعی و رضایت  سرمایه اجتماعی، 
و معناداری وجود دارد همچنین بین بیگانگی اجتماعی با سالمت اجتماعی جوانان رابطه منفی و 
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معناداری مشاهده گردید. نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون نشان داد که 42/4 درصد از تغییرات 
واریانس سالمت اجتماعی به وسیله پنج متغیر سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، بیگانگی اجتماعی، 

رضایت از زندگی و سن تبیین می شود. 
زین الدینی ممند و عبدلی )1399( پژوهشی با هدف "نقش سرمایه اجتماعی در پیش بینی سالمت 
اجتماعی" انجام دادند. براساس نتایج بتای مدل رگرسیونی مؤلفه های ارزش ها، همکاری، روابط شبکه، 
 )R( اعتماد و تعهد، به ترتیب به بهترین وجه ، متغیر مالک را تبیین کرده اند و مقدار ضریب همبستگی
سرمایه اجتماعی 0/447 به دست آمده که نشان از مؤلفه های متغیر رابطه همبستگی نه چندان قوی 
با سالمت اجتماعی بود. در نهایت نزدیک به 20% از کل تغییرات میزان سالمت اجتماعی ، متاثر از 

نقش پیش بینی کننده سرمایه اجتماعی و مؤلفه های سازمانی آن بوده است. 
رهبری بنا و همکاران )1399( پژوهشی با هدف "بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در بین کارگران 
محیط های صنعتی در ایران" انجام دادند. براساس نتایج پژوهش حاضر و مقایسة آن با کشورهای 
دیگر به نظر می رسد سرمایة اجتماعی در جامعة کار و تولید در ایران پایین است. از آنجایی که تاکنون 
مطالعة جامعی .« جامعه ای ویژه زندگی یا کار می کنند و باعث می شوند این جامعه عملکرد مؤثری 
داشته باشد جهت تعیین وضعیت سرمایة اجتماعی در جامعة کار و تولید در کشور انجام نشده، هدف 
از پیمایش حال حاضر به دست آوردن برآوردی از سرمایة اجتماعی در جامعة کار و تولید است.  لذا 
پیشنهاد می شود پژوهشگران عوامل مهم و تأثیرگذار بر سرمایة اجتماعی در جامعة کار و تولید را 
بررسی کنند و نتایج را در اختیار مسئوالن و کارفرمایان قرار دهند تا با انجام اقدامات الزم باعث 
ارتقای سرمایة اجتماعی کارکنان شوند و از این طریق وضعیت سالمت کارکنان و نیز بازده کاری در 

جامعه را بهبود بخشند.
صلحی و همکاران )1399( پژوهشی با هدف« رابطه بین متغیرهای زمینه ای و سرمایه اجتماعی 
در دانشجویان علوم پزشکی ایران« انجام دادند. یافته ها نشان داد سرمایه اجتماعی در این پژوهش با 
میانگین 54/91 در سطح متوسطی قرار داشت. به عالوه دانشجویان در بعد اعتماد با میانگین 10/97 
کمترین میزان و در بعد مشارکت گروهی با میانگین 17/47 دارای بیشترین میزان سرمایه اجتماعی 
بودند. همچنین بین متغیرهای سن، دانشکده، جنسیت و وضعیت تأهل با سرمایه اجتماعی رابطه 
معناداری یافت نشد. اما متغیرهای وضعیت اشتغال مقطع تحصیلی و وضعیت سکونت رابطه معناداری 
با سرمایه اجتماعی داشت. ارتقای سرمایه اجتماعی دانشجویان باید در بعد اعتماد از اهداف اصلی 

مسئوالن دانشگاه قرار بگیرد و همچنین وضع سکونت و اشتغال دانشجویان بهبود یابد. 
تأثیر سرمایه  اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی شهروندان"  جعفری نیا )1399( به بررسی" 
)مطالعه موردی: شهربوشهر( پرداخت. نتایج پژوهش، برای نقش فرضیه تعدیل گری ضریب مسیر 
0/163 و t آماری 2/938 )بیشتر از 1/96( و شدت اثر 0/05، برای فرضیه تعامل اجتماعی ضریب 
مسیر 0/408 و t آماری 34/000 )بیشتر از 1/96(، برای فرضیه اعتماد اجتماعی ضریب مسیر 0/405 
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و t آماری 32/717 )بیشتر از 1/96( و برای فرضیه مشارکت اجتماعی ضریب مسیر 0/288 و t آماری 
20/861 )بیشتر از 1/96( را نشان می دهد، بنابراین بین فرضیه تعدیل گری، تعامل اجتماعی، اعتماد 
اجتماعی و مشارکت اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی شهروندان شهر بوشهر رابطه معناداری وجود 

دارد و نوع این ارتباط مستقیم و مثبت می باشد.
امیرمظاهری و همکاران )1399( به "مقایسة جامعه شناختی تأثیر سرمایة اجتماعی برکیفیت  زندگی 
سالمندان سنتی و مدرن" )مورد مطالعه: سالمندان شهر رشت( پرداختند. مقایسة دو گروه از سالمندان 
 سنتی و مدرن نشان می دهد از دیدگاه سالمندان مدرن تغییرشکل  خانواده، مشارکت  اجتماعی، شهرنشینی، 
اشتغال  زنان، سرمایة فرهنگی، شکاف  نسلی، ارزشمند  بودن جوانی، تغییرات   اجتماعی، و فناوری به ترتیب 
بیشترین تأثیر مثبت را بر کیفیت  زندگی سالمندان می گذارند. اما، از دیدگاه سالمندان  سنتی متغیر معنویت 
و سرمایة اجتماعی و در مرحلة بعد متغیر مشارکت  اجتماعی و حمایت  دولتی بیشترین تأثیر مثبت را بر 
کیفیت  زندگی  آنها می گذارند. یافتـه هـای ایـن پـژوهش می تواند در حرکت نهادها و سازمان ها در توجه 

بیشتر به سرمایه های  اجتماعی مؤثر واقع شود.
مرادی )1399( پژوهشی تحت عنوان"تبیین رابطه سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی با توجه به 
نقش واسطه ای تسهیم دانش در اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالم شهر" را مطالعه 
نمود. نتایج پژوهش نشان داد: سرمایه اجتماعی بر یادگیری سازمانی و تسهیم دانش و همچنین تسهیم 
دانش بر یادگیری سازمانی تأثیرگذار است و همچنین تسهیم دانش در رابطه بین سرمایه اجتماعی و 

یادگیری سازمانی، نقش تعدیل گری دارد و از نوِع میانجی جزیی است.
طالع زاری و سعیدی )1398( در تحقیقی تحت عنوان »مروري جامع بر سرمایه اجتماعي« بیان داشتند 
که وجود سرمایه اجتماعي کلید استقرار جامعه مدني و حیات شهروندي است و فقدان سرمایه اجتماعي 
مانع اساسي بر تأسیس و استقرار آن است. جوامع داراي این نوع سرمایه بستر مناسبي براي شکل گیري 
جامعه مدني توانمند، پاسخ گو و کارآمد فراهم مي سازند؛ اما در مقابل، تهي شدن یک جامعه از سرمایه 
اجتماعي به ناکارآمدي بسیاري از سیاست ها و طرح هاي پیشنهادي در حوزه برنامه ریزي منجر مي شود. 
سرمایه اجتماعي عمدتا مبتني بر عوامل فرهنگي و اجتماعي است. وجوه گوناگون پیوندها، همکاري، 
اعتماد متقابل و ارتباطات میان اعضاي یک شبکه موجب تحقق اهداف اعضا مي شود. عالوه بر این 
سرمایه اجتماعي براي برنامه هاي توسعه توفیق آفرین است. وجود سرمایه اجتماعي، بستر مناسبي براي 
بهره وري سرمایه انساني و اقتصادي و فیزیکي است و برعکس نبود سرمایه اجتماعي، اثربخشي سایر 
سرمایه ها را در دستیابي به توسعه منتفي مي کند و بدون سرمایه اجتماعي، طي کردن راه هاي توسعه و 
تکامل فرهنگي و اقتصادي، ناهموار و مشکل مي شود. پذیرش این مفهوم به عنوان یک نوع سرمایه در 
سطح مدیریت کالن توسعه کشورها مي تواند شناخت جدیدي را از سیستم هاي اقتصادي اجتماعي ایجاد 
کرده و دولتمردان را در هدایت بهتر جامعه به سمت توسعه یاري رساند. - و نظریه هاي مرتبط با آن، ابعاد 
و مؤلفه هاي آن و »سرمایه اجتماعي « نظر به اهمیت موضوع در این مقاله به زمینه پیدایش و مفهوم 
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همچنین جنبه منفعت عمومي سرمایه اجتماعي، نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعي، کارکردهاي مثبت 
و منفي آن، وضعیت سرمایه اجتماعي و دالیل عدم رشد آن مورد بررسي قرار گرفته است.

تمنا و صمدی)1395( در پژوهشی با موضوع "رابطه سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی با میزان 
آگاهی دانشجویان از فرهنگ دانشگاهی"نتایج حاصل از روش آلفای "کرونباخ""و مقیاس لیکرت وتجزیه 
وتحلیل رگرسیونی حاکی از آن است که شبکه روابط اجتماعی، نماد اجتماعی، همیاری و مصرف کاالها و 

فرآورده های فرهنگی 34/2درصد ازواریانس آگاهی از فرهنگ دانشگاهی را تبیین می کنند.
بر فرهنگ سازمانی  اجتماعی  تأثیر سرمایه  با عنوان"بررسی  ابراهیمی)1394(درپژوهشی  و  محمدی 
کارمندان اداره آموزش و پرورش شهر کرمان" به این نتیجه دست یافت که50 درصد از تغییراتی که موجب 
ارتقای فرهنگ سازمانی آموزش و پرورش می شود تابع میزان سرمایه اجتماعی کارمندان است .از میان 
مؤلفه های سرمایه اجتماعی " اعتماد نهادی" و "کیفیت شبکه سازمان"بیشترین اثربخشی را بر ارتقای 

فرهنگ سازمانی مورد پژوهش داشتند.
نادمی )1390( در پژوهشی با عنوان "بررسی جامعه شناختی سرمایه اجتماعی" به این نتیجه دست یافت 
که  بحث اعتماد و همبستگي از مباحث دیرپا در مطالعات فرهنگ سیاسي است. همبستگي و انسجام در 
شبکة روابط و اعتماد، نقش مهمي براي تعیین وضعیت هویت و مشروعیت یک نظام سیاسي ایفا مي کنند. 
در جامعه  اي که افراد مناسبات مبتني بر اعتماد و همبستگي داشته باشند، امکان وقوع مشارکت همگان در 
تصمیم گیري، تکوین و تحکیم دموکراسي به منزلة مهم ترین مشخصة توسعة سیاسي بیشتر است. با محور 
قرار دادن دو شاخصة اعتماد و همبستگي و استفاده ازظرفیت های فرهنگي براي تقویت این شاخصه ها 

می توان براي نیل به توسعة سیاسي مطمئن تر گام برداشت.

پیشینه های خارجی
وانکسیانگ سیا و همکاران 1  )2021(. پژوهشی تحت عنوان” بررسی عوامل اقتصادی و مالی و مشارکت 
جمعی بر سرمایه اجتماعی” انجام دادند. پژوهشگر با بررسی ادبی در این زمینه تحقیقات جامعی را در 
دیدگاه های مختلف دسته بندی کردند، اما توسعه سرمایه اجتماعی داخلی از طریق فعالیت های مالی 
امکان پذیر است.اکثر محققان تأثیر مثبت سرمایه اجتماعی را بر فعالیت های مالی در طول زمان گزارش 

کرده اند. 
مارچلیک و اینجنهاف2   )2021(. پژوهشی تحت عنوان« نقش مشارکت، روابط دیپلماسی و روابط فردی 
در پرورش سرمایه اجتماعی« انجام دادند. به این نتیجه رسیدند که برقراری روابط دیپلماسی بین سازمان ها 
به آنها این امکان را می دهد که مدیریت روابط و رویکردهای تعامل و مشارکت بین آنها تقویت و در نتیجه  
بین آنها سرمایه اجتماعی بهبود می یابد. بر اساس مصاحبه های عمیق با مدیران روابط عمومی در امارات 

1.Wanxiang Cai  & all
2. Marschlich Sarah, Ingenhoff 
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متحده عربی نتایج نشان داد که برقراری روابط دیپلماسی بین شرکت ها در امارات به شدت متکی بر تعامل 
با ذینفعان، به ویژه با نهادهای دولتی و همچنین مبتنی بر گفت وگو و تصمیم گیری جمعی و  مشارکت 
آنها از طریق پرورش روابط شخصی و اجتماعی انجام می شود. بنابراین، به نظر می رسد هر دو رویکرد 
باعث ایجاد سرمایه اجتماعی و تأمین منابع اجتماعی از جمله وفاداری و اعتماد می شود. لذا می توان گفت 
که با به کارگیری استراتژی های برقراری روابط دیپلماسی بین  سازمان ها و حمایت آنها از یکدیگر سرمایه 

اجتماعی بین آنها تقویت می شود و برای رویارویی با تغییرات آینده آماده می شوند.
سابینه و همکاران 1   )2021( پژوهشی تحت عنوان« چگونه توسعه شبکه های اجتماعی درون سازمانی بر 
سرمایه اجتماعی تأثیر می گذارد؟« بر اساس گزارش های به دست آمده استنباط می شود که با برقراری روابط 
و توسعه شبکه های اجتماعی درون سازمانی و بسیج نیروهای درون سازمانی و افزایش تعامالت و تفویض 
اختیار بین آنها سرمایه اجتماعی در طول زمان بهبود می یابد. زیرا رشد شبکه اجتماعی درون سازمان  باعث 

ایجاد روابط عاطفی و کاهش استرس در سازمان می شود.
کیم و همکاران2   )2021( در پژوهشی تحت عنوان »عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی در ایاالت متحده« به 
این نتیجه رسیدند که شاخص سرمایه اجتماعی در سطح ایالت ها عبارتند از نرخ مشارکت زنان در بازار کار، 

افزایش عدالت اجتماعی و برابری درآمد، پیشرفت تحصیلی است.
الماید و همکاران3   )2019(. در پژوهشی تحت عنوان "سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر عملکرد تجاری در 
نیجریه" به این نتیجه رسیدند که هویت فردی از جمله سن و شغل شرکت کننده بر میزان سرمایه اجتماعی 

تأثیر دارد.به عالوه سرمایه اجتماعی با موفقیت تجاری نیز رابطه دارد.
ویلیام تی استوری4   )2015( در پژوهشی با عنوان«سرمایه اجتماعی و سالمت در کشورهای کمتر توسعه 
یافته، بازبینی انتقادی از ادبیات و پیامدهای آن برای یک برنامه تحقیقاتی آینده« نتایج زیر را بیان نمود: بین 
سرمایه اجتماعی و سالمت جسمی )از جمله رفتارهای بهداشتی( رابطه وجود دارد و با12 مطالعه در افریقا 
و 2مطالعه در آسیا دریافت که سرمایه اجتماعی عامل مهمی برای تنظیمات فقر منابع است پس باید بر 

مؤلفه های سرمایه اجتماعی از جمله آگاهی و اعتماد تمرکز کرد.

مدل مفهومی تحقیق  
با توجه انجام فرایند تحقیق، مدلی که بر مبنای پیشینه تحقیق، مصاحبه و یافته های مرحله کیفی به دست 

آمده دز شکل)1( ترسیم شده است.

1. Sabine & all
2. Kim & all
3.Olmaide & all
4.William T.Story
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شکل 1: مدل نهایی رشد و توسعه سرمایه  ی اجتماعی در بنیاد شهید و

 امور ایثارگران تهران بزرگ پس از تحلیل کمی

در ادامه با توجه به روش شناسی تحقیق،  مدل مذکور موردبررسی قرار گرفته است. 

روش پژوهش
تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل تمامی 
کارشناسان و پرسنل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر تهران است که به موضوع تحقیق آگاهی داشته 
و حجم آنها 175 نفر و بر اساس فرمول کوکران برای جامعه محدود، حجم نمونه 120 نفر تعیین 
شد که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل اطالعات بر اساس روش های آماری 
توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار  spss  23  و  PLS صورت گرفت. جهت بررسی اعتبار مدل، از 
آزمون های تحلیل عاملی تأییدی، معادالت ساختاری و تحلیل مسیر و سایر آزمون های آماری مربوطه 

استفاده شد.

تحلیل یافته ها
سوال اول: مدل رشد و توسعه سرمایه اجتماعی در بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ کدام است؟

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 و دیشه ادیبن در یاجتماع ی سرمایه توسعه و رشد نهایی مدل :1 شکل 
 کمی تحلیل از پس بزرگ تهران ثارگرانیا امور

 
 شناسی تحقیق،  مدل مذکور موردبررسی قرار گرفته است. روش در ادامه با توجه به

 
 پژوهشروش 

 یشامل تمامجامعه آماری پیمایشی است. -تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی از نوع توصیفی
که به موضوع تحقیق آگاهی  شهر تهران است ثارگرانیو امور ا دیشه ادیکارشناسان و پرسنل بن

 120حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برای جامعه محدود، و  نفر 175داشته و حجم آنها 
تجزیه و تحلیل اطالعات بر اساس  تعیین شد که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند.نفر 

صورت گرفت. جهت PLS و spss 23 های آماری توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار روش

 )شرایط علی(
نگریآینده  

گراییواقعیت  
 شناخت محیط

 )شرایط مداخله گر(
 

  هنجارهای اجتماعی-
 

اعتمادی اجتماعیبی-  

 )پدیده محوری(
مشارکت 
 اجتماعی

 )شرایط زمینه ای(
روابط اجتماعی-  
مناسبات اجتماعی-  

 )استراتژی ها(
دانش اجتماعی-  
های توسعه ارزش -

 اجتماعی
پیامدها()  

انسجام اجتماعی -  
اعتماد اجتماعی -  

 )شرایط علی(
راهبردهای -

 سازمانی
رویکردهای -

 شخصیتی
رویکردهای -

 فرهنگی
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جدول2: تحلیل عاملی مدل رشد و  توسعه سرمایه اجتماعی در بنیاد

شاخص هابار عاملیمؤلفه
ضریب مسیر 

عامل

راهبردهای  
سازمانی

درآمد بنیاد بر سرمایه اجتماعی  تأثیر دارد0/981

0/977

هزینه های بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/965

توجه مدیران به فعالیت های کارکنان بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/957

توجه مدیران به فعالیت های آموزشی و فرهنگی کارکنان بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/978

شناخت مدیران از کارکنان بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/980

توجه مدیران به برنامه ریزی های بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/963

حمایت اجتماعی مدیران بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/979

رویکردهای 
شخصیتی

سالمت روحی کارکنان بنیاد بر سرمایه اجتماعی  تأثیر دارد0/966

0/958

سالمت جسمی کارکنان بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/931

شخصیت اجتماعی کارکنان بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/959

سن کارکنان بنیاد ایثارگران بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/972

تحصیالت کارکنان بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/943

پست سازمانی کارکنان بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/955

رویکردهای 
فرهنگی

ترویج فرهنگ ایثارگری در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/621

0/634
رعایت قوانین کاری در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/655

مصرف کاالهای ایرانی در بنیاد بر سرمایه اجتماعی  تأثیر دارد0/633

سرمایه گذاری فرهنگی بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/619

فعالیت های 
اجتماعی

فعالیت های داوطلبانه کارکنان در مناسبت های اجتماعی در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/525

0/549

شرکت کارکنان در فعالیت های غیر رسمی در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/539

انجام فعالیت های انسان دوستانه در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/530

فعالیت اجتماعی در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/574

مشارکت در کنش های جمعی در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/591

برخورداری از احساس تعلق هنگام مشارکت در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/571

توسعه روابط میان فردی بر سرمایه اجتماعی بنیاد تأثیر دارد0/562

موفقیت در برقراری کنش با جمع در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/519

تقویت همکاری بین کارکنان در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/527

میزان تقویت رفتار گروهی در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/540

تشریک مساعی در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/538

برقراری مشارکت غیر رسمی بین کارکنان  در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/529

برقراری مشارکت رسمی بین کارکنان  در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/508

بهاء دادن به پیوندهای کاری در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/536

پذیرش ارزش مشارکت در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/527

تمرکز بر همیاری در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/589
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فعالیت های 
سیاسی

وجودامنیتقضاییدربنیادبرسرمایهاجتماعیتأثیردارد0/927

0/966

اعتقادبهدموکرسیواستمرارآندربنیادبرسرمایهاجتماعیتأثیردارد0/945

وجودامنیتسیاسیدربنیادبرسرمایهاجتماعیتأثیردارد0/991

مشارکتکارکناندرتصمیمگیریدربنیادبرسرمایهاجتماعیتأثیردارد0/984

حضورفعاالنهبنیاددرمراسمهایسیاسیمثلانتخاباتبرسرمایهاجتماعیتأثیر0/975
دارد

حمایتهایکیفریوقانونیبنیادبرسرمایهاجتماعیتأثیردارد0/969

فعالیتسیاسیبنیادبرسرمایهاجتماعیتأثیردارد0/980

حمایتاجتماعیازسیاستهایاجتماعیدربنیادبرسرمایهاجتماعیتأثیردارد0/996

روابط 
اجتماعی

استفادهازبرنامههایرسانههایجمعیدربنیادبرسرمایهاجتماعیتأثیردارد0/935

0/926

احترامبهمذاهبمختلفدربنیادبرسرمایهاجتماعیتأثیردارد0/877

ساختارفرهنگیدربنیادبرسرمایهاجتماعیتأثیردارد0/891

درکمشترککارکناندرونشبکهاجتماعیدربنیادبرسرمایهاجتماعیتأثیردارد0/945

اشتراککارکناندرونشبکههایاجتماعیدربنیادبرسرمایهاجتماعیتأثیردارد0/969

ارتباطکارکنانبنیادبرسرمایهاجتماعیتأثیردارد0/980

رفتارهایاجتماعیکارکناندربنیادبرسرمایهاجتماعیتأثیردارد0/935

مناسبات 
اجتماعی

شرکتدرفعالیتهایرسمیفرهنگیماننداعیادوعزاداریهادربنیادبرسرمایه0/785
0/790اجتماعیتأثیردارد

اعتقادبهآدابوسننمحلیدربنیادبرسرمایهاجتماعیتأثیردارد0/795

هنجارهای 
اجتماعی

ظرفیتپذیرشتفاوتهایفردیدربنیادبرسرمایهاجتماعیتأثیردارد0/945

0/950 تأثیرپایگاههایمختلفاجتماعیدربنیادبرسرمایهاجتماعیتأثیردارد0/955

عدمپذیرشهنجارهایاجتماعیدربنیادبرسرمایهاجتماعیتأثیردارد0/960

بی اعتمادی 
اجتماعی

عدمحمایتاجتماعیمدیرانازکارکناندربنیادبرسرمایهاجتماعیتأثیردارد0/961

0/954 عدمثباتدررفتارمدیراندربنیادبرسرمایهاجتماعیتأثیردارد0/948

بیاعتمادیدرروابطبینافراددربنیادبرسرمایهاجتماعیتأثیردارد0/958

دانش 
اجتماعی

اکتساب دانش در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/890

0/885

غنی بودن محتوای برنامه های آموزشی در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/901

اشتراک دانش در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/854

آگاهی از مدیریت بحران در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/862

به کارگیری دانش نوین در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/854

توسعه 
ارزشهای 
اجتماعی

پذیرش هنجارهای مختلف در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/940

0/947 بهبود نگرش های اجتماعی در موقعیت های مختلف  در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/958

احترام به قومیت های مختلف در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/952
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انسجام اجتماعی

احترام به نظرات مدیران در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/940

0/976

داشتن روحیه مسئولیت پذیری بین کارکنان در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/981

بهبود تعهد کاری در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/979

بهبود جهت گیریهای اجتماعی در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/970

بهبود کیفیت روابط اجتماعی در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/988

اعتماد اجتماعی

تالش برای توسعه امکانات بهداشتی در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/958

0/971

داشتن صداقت کالمی و رفتاری کارکنان و مدیران در بنیاد بر سرمایه اجتماعی 0/982
تأثیر دارد

پذیرش وجود اعتماد اجتماعی در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/973

وجود حسن نیت در رفتار کارکنان بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/966

تالش برای حفظ محیط زیست در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/925

اعتماد سازمانی بین روسا و معاونین در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/914

اعتماد بین کارکنان  در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/992

عالقه به هم فکری با افراد خبره  در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/967

میزان اعتقاد به وجود اعتماد اجتماعی در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/984

اعتماد به نخبگان در بنیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد0/990

با توجه به داده های جدول فوق و بارهای عاملی ارائه شده برای تک تک مؤلفه ها مشاهده می شود 
مؤلفه ای بار عاملی کمتر از 0/50 ندارد و هر 13 مؤلفه دارای بار عاملی باالی 0/50 می باشند و مؤلفه ای از 
مدل حذف نمی گردد و مدل اولیه ارائه شده پس از تحلیل کیفی سواالت مصاحبه مورد تأیید قرار می گیرد. 

در ادامه، بار عاملی مؤلفه ها به تفکیک مؤلفه در جدول ذیل آمده است:

جدول 3: معناداری بارهای عاملی  مدل رشد و توسعه سرمایه اجتماعی

معناداریبارعاملیمؤلفهردیف
می باشد0/977راهبردهای  سازمانی1
می باشد0/958رویکردهای شخصیتی2
می باشد0/634رویکردهای فرهنگی3
می باشد0/549فعالیت های اجتماعی4
می باشد0/966فعالیت های سیاسی5
می باشد0/926روابط اجتماعی6
می باشد0/790مناسبات اجتماعی7
می باشد0/950هنجارهای اجتماعی8
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معناداریبارعاملیمؤلفهردیف

می باشد0/954بی اعتمادی اجتماعی9

می باشد0/885دانش اجتماعی10
می باشد0/947توسعه ارزش های اجتماعی11
می باشد0/976انسجام اجتماعی12
می باشد0/971اعتماد اجتماعی13

با توجه به داده های جدول فوق بارهای عاملی 13 مؤلفه مورد تحلیل  و در جدول عامل مؤلفه های 
مشاهده شده بر اساس بار عاملی اولویت بندی خواهند شد.

نمودار 2: مدل تحلیل عاملی توسعه سرمایه اجتماعی بنیاد شهید و ایثارگران تهران بزرگ
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جدول ۴: اولویت بندی  مؤلفه های مدل توسعه سرمایه اجتماعی

بارعاملیمؤلفهردیف
0/977راهبردهای  سازمانی1

0/976انسجام اجتماعی2
0/971اعتماد اجتماعی3
0/966فعالیت های سیاسی4

0/958رویکردهای شخصیتی5
0/954بی اعتمادی اجتماعی6
0/950هنجارهای اجتماعی7
0/947توسعه ارزش های اجتماعی8
0/926روابط اجتماعی9
0/885دانش اجتماعی10
0/790مناسبات اجتماعی11
0/634رویکردهای فرهنگی12
0/549فعالیت های اجتماعی13

پس از شناسایی عوامل و مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه سرمایه اجتماعی بنیاد شهید و ایثارگران بر 
اساس نظریه گراندد تئوری )داده بنیاد( تعدادی عامل و مؤلفه از نتایج مصاحبه با خبرگان برمبنای مسیر 
راه پارادایمی شناسایی گردید، سپس عوامل و مؤلفه های شناسایی شده در قالب یک پرسشنامه در 
اختیار جامعه کمی تحقیق جهت تعمیم پذیری مدل اولیه شناسایی شده قرار گرفت. داده های گردآوری 
شده جهت تحلیل وارد نرم افزارهای SPSS و Smart-Pls شدند و تحلیل عاملی تأئیدی بر روی آنها 
اجرا گردیدکه نتایج تحلیل عاملی نشان داد تمامی عوامل و مؤلفه های شناسایی شده در مدل اولیه از 

لحاظ آماری تأیید شدند.
سوال دوم: درجه تناسب مدل ارائه شده چگونه است؟
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جدول5: شاخص های برازش مدل توسعه سرمایه های اجتماعی در بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران

شاخص های برازندگیردیف
مطلق / نسبی

مدل نهایی
نتیجهمعیار ارزیابیبرازش شده

1Chi – square/df)4017,45(=4,9855مناسبکوچکتریامساوی

2RMSEA0/03500/1مناسبکمتراز

3NFI0/910/9مناسبحداقل

4NNFI0/930/9مناسبحداقل

5CFI0/970/9مناسبحداقل

6IFI0/970/9مناسبحداقل

7RFI0/860/9تقریبامناسبحداقل

8SRMR0/0650/08مناسبکمتراز

9GFI0/930/9مناسبحداقل

10AGFI0/910/9مناسبحداقل

11NDI0/950/9مناسبحداقل

12CDI0/940/9مناسبحداقل

با توجه به جدول 5 مشاهده می شود که آماره های برازش در سطح قابل قبلی قرار دارند و می توان 
نتیجه گرفت مدل برازندگی حداقلی را می تواند داشته باشد با این وجود با توجه به مقدار جذر برآورد 
واریانس خطای تقریب )RMSEA( که مقدار آن 0/035شده است همچنین با توجه به جذر شاخص ریشه 
میانگین مجذور مانده ها )SRMR( که مقدار آن 0/065 می باشد، می توان نتیجه گرفت خطای مدل زیاد 
نیست. همچنین با توجه به سایر شاخص های برازندگی مطلق/ نسبی و در مقایسه با مقادیر متعارف برای 
مدل های دارای برازندگی مناسب، می توان نتیجه گرفت مدل رشد و توسعه سرمایه ی اجتماعی در بنیاد 

شهید و امور ایثارگران تهران دارای ساختار مناسبی است. 

نتیجه گیری 
حاصل نتایج این تحقیق در قالب  مطالعات جامع نظری ، تطبیقی وجمع آوری داده های  میدانی  
توسط محققان  و با توجه به انجام و  تحلیل مصاحبه های کارشناسان خبره،  حاکی از این است که  
شرایط سرمایه اجتماعی در بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران در شش مقوله دسته بندی می شود که 

این عوامل  ایجاد و توسعه پدیده سرمایه اجتماعی در سازمان مربوطه را به دنبال داشته است.  
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شرایط علی: شامل، راهبردهای سازمانی، رویکردهای شخصیتی و رویکردهای فرهنگی 
در مدل تدوین شده در راستای رشد و توسعه سرمایه اجتماعی در بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران 
بزرگ از جمله شرایط علی تأثیرگذار، راهبردهای سازمانی با ضریب)0/977( در رتبه اول تأثیرگذاری بر 
رشد و توسعه سرمایه اجتماعی قرار دارد. لذا می توان گفت که هماهنگی در سطوح گوناگون راهبردی 
با یکدیگر و با عناصر سازمانی نهاد)ساختاری و محتوایی( اگر برقرار شود، باعث افزایش سطح سرمایه 
اجتماعی در بنیاد می شود. یکپارچگی راهبردی برای ایجاد همخوانی بین راهبردهای عملیاتی و راهبرد 
سازمانی ضروری است. در واقع این هماهنگی به معنی چگونگی راهبرد سازمان در زمینه های مدیریت 
منابع انسانی، اخالق، فرهنگ و ... می باشد. لذا توجه ویژه مدیران و سیاستگذاران این نهاد به این 
هماهنگی ها می تواند نقطه عطف توسعه و رشد سرمایه اجتماعی در بنیاد شود. به عالوه در مدل تدوین 
شده، رویکردهای شخصیتی با ضریب )0/958( در رتبه پنجم تأثیرگذاری بر رشد و توسعه سرمایه 
اجتماعی قرار دارد. این یافته، با نتیجه یافته )الماید،2019( همسو است.در تبیین این یافته می توان گفت 
سازماني با فلسفه وجودي، قطعا نیازمند کارکناني با ویژگي هاي اختصاصي است تا بتواند از این طریق 
اهداف خود را محقق نماید، یکي از این خصوصیات، ویژگی شغلي، متناسب با ماهیت بنیاد است، به عنوان 
مثال توجه عملي به تعهد و تخصص شاخص مهمي براي توسعه سرمایه اجتماعي بنیاد است، تعهد به 
معناي مدیون دانستن خود به مجموعه خانواده شهدا و ایثارگران هست، اینکه کارکنان باور داشته باشند 
که ایثارگران صاحب حق هستند و باید به آنها رسیدگي کرد و این رسیدگي، حق آنهاست نه لطف ما و 
البته تعهد به تنهایي کفایت نمي کند بلکه کارمند بنیاد باید در کار خود شایستگي ها، تجربه و علم الزم 
را هم داشته باشد. کارمندان بنیاد باید مهارت حل مسئله نیز داشته باشند و راهکارهاي حل مشکالت 
را با کمک خود ایثارگران پیدا کنند.آنها باید اطالعات خودشان را به روز کنند تا بتوانند به نیازهاي امروز 
جامعه هدف پاسخ بدهند. ویژگی هاي دیگري مثل مهارت ارتباطي و رفتارهاي ایثارگرانه و فرا اداري و 
نیز ویژگی در اخالق و سلوک مدیریتي همچون سعه صدر کارمندان و صداقت سازنده پایه هاي اعتماد 

و تثبیت سرمایه اجتماعي است.
ایثارگران  امور  و  بنیاد شهید  در  اجتماعی  توسعه سرمایه  و  رشد  راستای  در  تدوین شده  در مدل 
تهران بزرگ از جمله شرایط علی تأثیرگذار، رویکردهای فرهنگی با ضریب )0/934( در رتبه دوازدهم 
تأثیرگذاری بر رشد و توسعه سرمایه اجتماعی قرار دارد. .این یافته با نتیجه پژوهش های )تهران فدایی و 
همکاران،1399؛ طالع زاری و سعیدی،1398(همسو است.در تبیین این یافته می توان گفت که یکی از 
نکات مهمی که در این تحقیق به چشم می خورد، اهمیت مؤلفه فرهنگ است، این موضوع داللت بر این 
دارد که یکی از عوامل مهمی که در شکل گیری و ارتقاء سرمایه اجتماعی در بنیاد نقش دارد، فرهنگ 
است. زیرا عمده وظابف این نهاد در حوزه فرهنگی است و لذا ساختارها و فعالیت های بنیاد نیز باید بر 

همین اساس تنظیم شود.



 191  

14
00

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
•  پ

م  
یک

 و 
ت

یس
ه  ب

مار
• ش

م 
ده

ل  
سا

شرایط زمینه ای شامل: روابط اجتماعی و مناسبات اجتماعی 
در مدل تدوین شده در راستای رشد و توسعه سرمایه اجتماعی در بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران 
بزرگ از جمله شرایط زمینه ای، روابط اجتماعی با ضریب )0/926( در رتبه نهم تأثیرگذاری بر رشد و 
توسعه سرمایه اجتماعی قرار دارد.این یافته با نتیجه یافته های)مارچلیک و اینجنهاف،2021؛ سابینه و 
همکاران،2021؛ رهبری بنا و همکاران،1399؛تمنا و صمدی،1395( هماهنگ می باشد.در تبیین این یافته 
می توان گفت که بهبود تعامالت اجتماعی به نوعی تضمین کننده ارتباطات صحیح و اصولی است که 
این عامل به نحوی موجبات همکاری و هماهنگی در بین کارکنان بنیاد را موجب می شود. بنابراین در 
این راستا مدیران بنیاد می توانند به همکاری و هماهنگی بین کارکنان خود به عنوان یک امر ارزشی نگاه 
کرده و آن را تقویت کند که این عامل به نوبه خود باعث بروز ایده های نو و خالق بین کارکنان شده و 
موجبات پیشرفت و تعالی بنیاد فراهم شود. جهت مشارکت ایثارگران الزم است از ظرفیت باالي ایثارگران 
که امروز بخش زیادی  از آنها داراي تحصیالت عالیه هستند و به عالوه، داراي تجربه هاي گرانبها در 
حوزه هاي مختلف هستند، در قالب تشکل هاي صنفي و حتي شبکه هاي اجتماعي، در بنیاد استفاده شود و 
در تصمیم گیري ها و تصمیم سازي ها و نیز مباشرت در اجراي برنامه ها و فعالیت هاي مربوط به ماموریت 
بنیاد شهید مشارکت جدي داشته باشند. مورد دیگر ایجاد تشکل های ایثارگری صنفی و مستقل از بنیاد، 
زمینه ساز ارتقاء سطح مشارکت ایثارگران و در نتیجه افزایش کارآیی و اعتماد و ارتقای سرمایه اجتماعی 
بنیاد است. در مدل تدوین شده در راستای رشد و توسعه سرمایه اجتماعی در بنیاد شهید و امور ایثارگران 
تهران بزرگ از جمله شرایط زمینه ای، مناسبات اجتماعی با ضریب )0/790( در رتبه یازدهم تأثیرگذاری بر 
رشد و توسعه سرمایه اجتماعی قرار دارد.این یافته با نتیجه یافته پژوهش )نادمی،1390( هماهنگ است.

شرایط محوری شامل: مشارکت اجتماعی 
این یافته، با نتیجه یافته تحقیقات)وانکسیانگ سیا و همکاران،2021؛ مارچلیک و اینجنهاف،2021؛ 
همکاران،1399؛کوچی،1399؛  و  صلحی  همکاران،2021؛  و  همکاران،2021؛وانکسیانگ سیا  و  کیم 
جعفری نیا،1399؛ امیرمظاهری،1399( همسو می باشد.در تبیین این یافته می توان گفت که ایجاد روابط 
مبتنی بر صداقت و اعتماد و همدلی بین اعضاء سازمان به طوری که توجه کارکنان سازمان به متغیرهای 
صداقت و اعتماد که از عناصر اصلی سرمایه اجتماعی به شمار می آیند، باعث افزایش تعامل و همکاری 
بین اعضاء گروه شده و در نتیجه موجب افزایش بازدهی کار گروهی و در نهایت سرمایه اجتماعی در 
سازمان می شود. در این راستا تشکیل گروه های کاری که در آن هم افزایی مشاهده می شود، یکی از 

گام های مهم است.



 192  

14
00

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
•  پ

م  
یک

 و 
ت

یس
ه  ب

مار
• ش

م 
ده

ل  
سا

شرایط مداخله گر: شامل هنجارهای اجتماعی و بی اعتمادی اجتماعی.
در مدل تدوین شده در راستای رشد و توسعه سرمایه اجتماعی در بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران 
بزرگ از جمله شرایط مداخله گر، هنجارهای اجتماعی با ضریب )0/957( در رتبه هفتم تأثیرگذاری بر رشد 
و توسعه سرمایه اجتماعی بنیاد دارد. یافته مشابهی در این زمینه یافت نشد.در تبیین این یافته می توان گفت 
که در بعد هنجاری سرمایه اجتماعی، به مثابه قواعد راهنمای عمل در متن و موقعیت های مختلف اجتماعی 
هر چند خود از مجرای رفتار متقابل افراد در طی زمان شکل گرفته و تکوین می یابد، لیکن در جایگاه نهاد 
مستقر اجتماعی به صورت یک علت، به بروز رفتارهای همنوا و هنجارمند می انجامد و به این نحو با دامن 
زدن به رفتارهای هنجارمند به صورت علی، سبب تأمین امنیت اجتماعی، یعنی کاهش نابهنجاری، جرم 
و آسیب اجتماعی می شود و هنگامی که هنجارهای مؤثر در سازمان وجود دارد، شکلی نیرومند از سرمایه 
اجتماعی در سازمان به وجود می آید. هنجارهای نافذی که مانع ایجاد جرم و جنایت می شود. در مدل تدوین 
شده در راستای رشد و توسعه سرمایه اجتماعی در بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ از جمله شرایط 
مداخله گر، بی اعتمادی اجتماعی با ضریب )0/954( در رتبه ششم تأثیر گذاری بر رشد و توسعه سرمایه 
اجتماعی بنیاد دارد. این یافته با نتیجه یافته پژوهش )محمدی و ابراهیمی،1394( همسو است. همچنین با 
یافته پژوهش های)حسین زاده و همکاران،1399؛ ویلیام تی استوری،2015( هماهنگ نیست. در تبیین این 
یافته می توان گفت که با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی، کارها و وظایف سازمانی زمانی خوب انجام 
خواهد شد، که در آن افراد سازمان همدیگر را شناخته و به هم اعتماد کنند. میزان اعتماد اجتماعی از طریق 
درونی کردن ارزش ها، افزایش تعهد کاری مسئووالن و گسترش شایسته ساالری افزایش می یابد. ارتقاء 
حس تعلق به سازمان از طریق همکاری، تداوم ارتباط اثربخش میان کارکنان و مدیران، نیازمند پایبندی 
مدیران به اصول اخالقی از جمله احساس مسئولیت در قبال انجام وظایف درست، دوراندیشی خیرخواهانه، 
توجه به اجرای عدالت و برابری و انصاف، توجه به مصلحت کل افراد سازمان نه فقط مصلحت خود، ایحاد 
احترام متقابل بین کارکنان و مدیران و ایجاد ارزش ها و زمینه های مشترک فرهنگی، اجتماعی و غیره 

افزایش خواهد یافت.

استراتژی ها شامل: دانش اجتماعی و توسعه ارزش های اجتماعی 
در مدل تدوین شده در راستای رشد و توسعه سرمایه اجتماعی در بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران 
بزرگ از جمله استراتژی ها شامل: دانش اجتماعی با ضریب )0/885( در رتبه دهم تأثیرگذاری بر رشد و 
توسعه سرمایه اجتماعی بنیاد دارد. این یافته با نتیجه پژوهش)مرادی،1399( همسو است. در تبیین این 
یافته می توان گفت که افزایش دانش و بینش کارکنان نسبت به مسائل اجتماعی و دسترسی به منابع 
اطالعاتی غنی تر، شناخت بهتری از فرصت ها و تهدیدات محیط سازمانی برای آنها فراهم می کند و 
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گسترش آگاهی در زمینه های مختلف اجتماعی بسط عالقه مندی، دلگرمی مدنی و احساس تعهد به 
دیگران، موجب ارتقاء سرمایه اجتماعی سازمان می شود. در مدل تدوین شده در راستای رشد و توسعه 
سرمایه اجتماعی در بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ از جمله استراتژی ها شامل، توسعه ارزش های 
اجتماعی با ضریب )0/947( در رتبه هشتم تأثیر گذاری بر رشد و توسعه سرمایه اجتماعی بنیاد دارد. این 
یافته با نتیجه پژوهش)زین الدینی ممند و عبدلی ،1399( هماهنگ است. در تبیین این یافته می توان 
گفت که احترام گذاشتن به قضاوت اخالقی مدیران و کارکنان، ارزش ها، باورها و نگرش ها و عواملی از 
این قبیل، امری مهم و حیاتی در تعالی سازمان ها است. سازمان هایی که دارای کارکنانی با ارزش های 
واال، نگرش ها و باورهای مورد تأکید سازمان باشند، به نوعی تعهد و وفاداری را به سازمان از خود نشان 
خواهند داد و یک نوع سرمایه اجتماعی بر اساس این ارزش ها در بنیاد ایجاد خواهد شد و این امر باعث 
خواهد شد که مجموعه یک حالت منسجم به خود گرفته و با مواجهه با نارسایی ها از خود عکس العمل 
نشان داده و سازمان را به جلو هدایت کنند. ایجاد ارزش های مشترک در بنیاد حس هویت را در سازمان 

به افراد منتقل می کند.

پیامدها:شامل انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی 
در مدل تدوین شده در راستای رشد و توسعه سرمایه اجتماعی در بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران 
بزرگ از پیامدها: شامل انسجام اجتماعی با ضریب )0/976( در رتبه دوم تأثیر گذاری بر رشد و توسعه 
سرمایه اجتماعی بنیاد دارد. این یافته با پژوهش نادمی)1390( همسو است.در تبیین این یافته می توان گفت 
که اگر روابط بین اعضای سازمان توام با یکپارچگی و سازماندهی باشد، تمایل آنها برای تبادل اجتماعی و 
همکاری افزایش می یابد. نظر به این که بنیاد شهید و امور ایثارگران ارتباط تنگاتنگی با شهروندان به ویژه 
خانواده های شاهد و ایثارگر دارد، مدیریت صحیح این ارتباط و پیوند، به مدیریت بهینه یکپارچه و منسجم 
که  به عنوان یکی از شاخص های مهم ایجاد و تداوم سرمایه اجتماعی در نهاد است، کمک می کند. در 
مدل تدوین شده در راستای رشد و توسعه سرمایه اجتماعی در بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ 
از پیامدها شامل اعتماد اجتماعی با ضریب )0/971( در رتبه سوم تأثیر گذاری بر رشد و توسعه سرمایه 
اجتماعی بنیاد دارد. این یافته با نتیجه یافته پژوهش های)حسین زاده و همکاران،1399؛جعفری نیا،1399( 
همسو است. در تبیین این یافته می توان گفت ارتقاء حس تعلق به سازمان از طریق همکاری، تداوم ارتباط 
اثربخش میان کارکنان و مدیران، نیازمند پایبندی مدیران به اصول اخالقی از جمله: احساس مسئولیت 
در قبال انجام وظایف درست، دوراندیشی خیرخواهانه، توجه به اجرای عدالت و برابری و انصاف، توجه 
به مصلحت کل افراد سازمان نه فقط مصلحت خود، ایجاد احترام متقابل بین کارکنان و مدیران و ایجاد 

ارزش ها و زمینه های مشترک فرهنگی، اجتماعی و غیره افزایش خواهد یافت.
 در مجموع با توجه به استخراج نتایج تحقیق و خروجی های حاصل از تائید و اعتبار مدل، توصیه ها و 
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پیشنهادهای ذیل ارائه می گردد: 
1-در راستای راهبردهای سازمانی، به مدیران و مسئوالن بنیاد پیشنهاد می شود که در حفظ و حراست 
از دستاوردهای مهم انقالب عظیم اسالمی و شهدا و ارزش های این نظام تالش کنند. به عالوه با تالش 
مستمر در تحکیم ارتباط معنوی با خانواده ها شهدای گرانقدر انقالب اسالمی و آرمان های مقدس آنها و 
آماده نمودن آنان برای »حمل بار امانت« وپاسداری از »میراث عزت و راه و رسم فداکاری« شهیدان و 

حضور در صحنه های دفاع از ارزش های متعالی اسالم کوتاهی نکنند.
2-در راستای مؤلفه رویکردهای شخصیتی به مسئوالن بنیاد در این زمینه پیشنهاد می شود؛که به 
افکار و ایده ها و دیدگاه تک تک افراد سازمان در خصوص تنظیم و تدوین اهداف سازمان توجه شود و به 
حل مشکالت فردی افراد سازمان، رفاه و پیشرفت کاری و شغلی آنها ارج داده شود و تالش شود ضمن 
نزدیک نمودن افکار و دیدگاه ها در خصوص اعتقاد مشترک به پیشرفت سازمان و به تبع آن رشد و توسعه 

ویژگی های فردی، کمک شود.
3- در راستای رویکرد فرهنگی، بنیاد باید جهت رفع مسائل داخلی خود از نظرات و ایده های ایثارگران، 
کارکنان خود و خبرگان دانشگاهی بهره برداری کنند و بخش آموزش بنیاد نیز باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا 
تحقیقات به سمت وسوی نیازهای بخش های مختلف بنیاد سوق پیدا کند همچنین به مدیران بنیاد در این 
راستا پیشنهاد می شود که به احیاء، حفظ و ترویج فرهنگ شهادت و شهادت طلبی اهمیت دهد. همچنین 
در زمینه معرفی آثار فرهنگی، ادبی، هنری وصایا و سیره معنوی و فضایل پسندیده شهدا  وتعبیه جذاب 
این آثار در صحنه فرهنگ و ادبیات و کتب آموزشی و درسی و نیز تشکیل موزه از آثار شهدا تمهیدات الزم 

انجام شود.
4-در راستای عامل مشارکت اجتماعی به مدیران سازمان پیشنهاد می گردد جهت تصمیم گیری در 
سازمان اتاق فکر برگزار نمایند و از ایثارگران و کارمندان بنیاد نیز بخواهند که در این اتاق فکر شرکت 
نمایند. بهترین شیوه ارتقاء تعهد سازمانی کارمندان، استقبال مدیران سازمان از مشارکت همه جانبه آنها و 
فراهم آوردن زمینه های آن در سازمان است، که از این طریق می توانند سطوح باالیی از تعلق خاطر کاری 

را در کارمندان ایجاد کنند. 
5-در راستای مؤلفه روابط اجتماعی، به مدیران سازمان پیشنهاد می گردد از وضعیت افرادی که تحت 
پوشش سازمان می باشند به صورت دوره ای اطالع یابند زیرا نیازها و خواسته های این افراد بعد از گذشت 

مدتی تغییر می کند و نیاز به حمایت های بیشتری نسبت به سابق دارند.
6-در راستای مؤلفه مناسبات اجتماعی، و در این زمینه بیشترین تأثیر را دارد، لذا به مدیران بنیاد در 
این راستا پیشنهاد می شود که اوال  همکاری بین کارکنان بنیاد و همچنین خانواده های معظم شاهد و 
ایثارگران را تقویت نمایند، تا آنها داوطلبانه در تیم های کاری شرکت کنند. ثانیا گروه های کاری را در نهاد 
جهت رسیدن به اهداف و موفقیت بیشتر تشکیل دهند و از نظرات کارکنان در تصمیم گیری های سازمان 

استفاده شود.
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7-در راستای مؤلفه ی هنجارهای اجتماعی چون در این بررسی مشخص شد که مؤلفه یادشده یکی از 
مؤلفه های مؤثر بر رشد و توسعه سرمایه اجتماعی بنیاد است، لذا به کارکنان و مسئوالن بنیاد در این راستا 
پیشنهاد می شود که به تقویت هنجارهای رسمی و غیر رسمی در سازمان بپردازند. در این زمینه بنیاد باید 
به عنوان نماینده و وکیل از کلیه خانواده های شهدا و ایثارگر به دفاع و استیفای حقوق این افراد بپردازد و 

جوابگوی هر گونه ادعای حقوقی و اداری آنها باشد.
8-در راستای مؤلفه بی اعتمادی اجتماعی به مدیران سازمان پیشنهاد می گردد اطالع رسانی و شفاف 
سازی در مورد نحوه عملکرد بنیاد و وظایفی که بر عهده دار می باشد، انجام دهد. این شفاف سازی و اطالع 
رسانی باعث می گردد که بدبینی و بی اعتمادی نسبت به بنیاد کاهش یابند و دیگر شبهه ای در مورد 

عملکرد بنیاد و مردم نباشد.
9-در راستای مؤلفه دانش اجتماعی به مدیران مسئوالن بنیاد در این راستا پیشنهاد می شود با فراهم 
کردن فرصت های آموزشی برای کارکنان بنیاد در قالب سمینارها، کارگاه ها و همایش های مختلف در 
راستای توسعه قابلیت های حرفه ای آنها به ویژه با تأکید بر ایجاد و تقویت مهارت های فردی و گروهی 
دانش اجتماعی آنها را افزایش دهند و به کارکنان نیز پیشنهاد می شود که با شرکت در این کالس ها 

اطالعات اجتماعی خود را افزایش دهند. 
10-در راستای مؤلفه توسعه ارزش های اجتماعی، به مدیران بنیاد پیشنهاد می شود که با ترویج ارزش هایی 
نظیر مشارکت، صداقت، اعتماد، ایثار و موارد مشابه بپردازند. بعالوه توجه و اهتمام بیشتر به ترویج مؤلفه های 
اخالقی نظیر راستی، وفای به عهد، پرهیز از تهمت و موارد مشابه نیز به خوبی می توانند ضمن آرامش روانی، 

زمینه ساز ارتقاء سرمایه اجتماعی بین کارکنان گردد. 
11-در راستای مؤلفه انسجام اجتماعی، به مدیران بنیاد در این راستا پیشنهاد می شود از طریق زمینه سازی 
الزم، به تشکیل گروه های کاری و انجام کارهای گروهی بیشتر از کارهای فردی بها داده شود، به طوری 
که کارکنان بنیاد را در خدمت خود و خود را در خدمت سازمان بدانند. به عالوه پیشنهاد می شود نسبت به 
مشکالت، حوادث و اتفاقاتی که در محل کار روی می دهد، حساس باشند، زیرا هر چقدر این حساسیت و 

تعهد کارکنان بیشتر باشد، انسجام و هماهنگی کارکنان نیز بیشتر خواهد شد.
12-در راستای مؤلفه اعتماد اجتماعی پیشنهاد می شود که  حمایت و پشتیباني مدیریت سازمان از 
کارمندان، بخصوص در شرایط بیماری کرونا،) ایجاد محیط کار ایمن و بهداشتی( باعث تقویت احساس 
امنیت در آنان مي شود و حصول اطمینان از تداوم و برخورداري آن در آینده باعث افزایش اعتماد کارکنان به 
سازمان مي شود و مي توان انتظار داشت کارکنان بنیاد در راستای مشارکت، فعالیت، انسجام و مسئولیت پذیری 
همنوایی بیشتري از خود نشان دهند. مسلما ارتقاء اعتماد بین کارکنان باعث بهبود اعتماد بین بنیاد و ذینعفان 

آن خواهد شد.
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