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 Purpose: The purpose of this study was to design a model for 

the growth and development of social capital in the Martyr and 

Veterans Affairs Foundation of Greater Tehran. 

Materials and Methods: The purpose of this study is a field-

applied research; In terms of data collection, it was a 

quantitative survey method and in terms of implementation, it 

was a field-exploratory and survey type. In this study, the 

sampling method was purposeful and the experts and senior 

managers of the Martyrs and Veterans Affairs Foundation 

were selected until the saturation stage, which numbered 11 

people. In this research, grounded theory was used by Strauss 

and Corbin systemic method to identify the factors. Then, 

open, axial and selective coding was done with Max Kyoda 

software and the final model was extracted. Data coding 

operations were performed in three stages of open, axial and 

selective coding until theoretical saturation was achieved. 

Findings: The results showed that the characteristics of 

employees in three categories of behavioral characteristics, job 

characteristics and moral characteristics; Factors of 

management role in the organization fall into five categories: 

management costs, management strategy, management 

behavior with employees, managerial characteristics and 

management attitude; Organizational strategies include 

internal strategy and external strategies, human resources 

category includes three components of socialization, human 

resource development and human resource performance; 

Cultural contexts include cultural development, explaining 

values and norms, and developing organizational culture. 

Conclusion: Therefore, creating a think tank for decision 

making in the organization, awareness of current political 

issues, meeting with colleagues and martyrs during critical 

events can be effective in the growth and development of 

social capital in the Martyr and Veterans Affairs Foundation. 
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در  یاجتماع یها هیمدل رشد و توسعه سرما یطراح
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 چکیده
 یهاهیمدل رشد و توسعه سرما یطراح ق،یتحق نی: هدف از اهدف

 .تهران بزرگ بود ثارگرانیو امور ا دیشه ادیدر بن یاجتماع
نهی: پژوهش حاضر از نظر هدف، یك تحقیق زمو روش ها مواد

روش  یها به صورت اجراداده یاز نظر نحوه گردآور ؛کاربردی-یا
 یاکتشاف – یدانیاز نوع م زیو بر حسب نحوه اجرا ن یشیمایپ یکم
هدفمند بودهپ  یریپژوهش، روش نمونه گ نیبود. در ا یشیمایو پ

 ندیتا رس ثارگران،یو امور ا دیشه ادیارشد بن رانیو خبرگان و مد
 نینفر بود. در ا 11به مرحله اشباع انتخاب شدند که تعداد آنها 

 یمیبه روش مدل پارادا یعوامل، گراندد تئور ییجهت شناسا قیتحق
از، ب یاستفاده شد. در ادامه کدگذار یستمیس نیاستراوس و کورب

 رفتیودا انجام پذیبا نرم افزار نرم افزار مکس ک یو انتخاب یمحور
داده ها در سه مرحله  یکدگذار اتیاستخراج شد. عمل ییو مدل نها

ام انج یبه اشباع نظر دنیتا رس ینشیو گز یباز، محور یکدکذار
 .شد

کارمندان در سه دسته مقوله  یهایژگینشان داد و جینتا ها: افتهی
 تیریعوامل نقش مد ؛یاخالق یژگیو و یشغل یژگیو ،یرفتار یژگیو

 یها نهیهز رند،یگ یدر سازمان در پنج دسته مقوله را در بر م
 یتیریمد یژگیبا کارمندان، و تیریرفتار مد ت،یریرمدیتدب ،یتیریمد

 و یداخل یسازمان شامل استراتژ یها یراتژاست ت؛یریو نگرش مد
شامل سه مولفه  یانسان یرویمقوله ن ،یخارج یها یاستراتژ
 ؛یانسان یرویو عملکرد ن یتوسعه منابع انسان ،یساز یاجتماع
ا ارزش ها و هنجاره نییتب ،یشامل توسعه فرهنگ یفرهنگ یبسترها

  .است یو  بسط فرهنگ سازمان
ر د یریگ میاتاق فکر جهت تصم جادیا نیبنابرا :یریگ جهینت

 ثارگرانیبا همکاران و ا داریروز، د یاسیاز مسائل س یسازمان، آگاه
 یها هیدر رشد و توسعه سرما توانندیم یهنگام وقوع حوادث بحران

 .موثر باشند ثارگرانیو امور ا دیشه ادیدر بن یاجتماع

_________________________________ 
1 . Toffler 

 
 دیشه ادیبن ،یاجتماع یها هی: مدل رشد و توسعه سرمایدیکل کلمات
 ثارگرانیو امور ا

 
 15/07/1400تاریخ دریافت: 
 22/08/1400تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولf.emamjome@yahoo.com 
 مقدمه

رسالت و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده موثر و بهینه از 
تا بقای  منابع و نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطالعات است

ه استفاده بهین هدف. در راستای این سازمان در بلندمدت تضمین شود
چرا که انسان  ،انسانی از اهمیت خاصی برخوردار است هایاز نیرو

قابلیت های بیشماری است که  برخالف سایر منابع سازمانی دارای
مهمترین آنها اندیشه، خرد و اختیار است که استفاده از آنها بسادگی 

مهمتر اینکه نیروی انسانی یك منبع  استفاده از دیگر منابع نیست.
از آنجا که (  1)استده مزیت رقابتی منحصر به فرد و ایجاد کنن

ن های روز افزورفتار سازمانی نوین و عملکرد سازمانی با پیچیدگی
مواجه است، آشنایی بیشتر مدیران و کارکنان سازمانها با این 

انی عملکرد نیروی انس بهبودها و در نتیجه تالش در راستای پیچیدگی
از ضرورت دوچندان برخوردار است. شواهد نشان می دهد که 

در عدم استفاده موثر از های ایرانی ها و سازمانشرکت اصلیضعف 
 آن هنتیج آنها نهفته است که قابلیتها و توانایی های نیروی انسانی

شناخت  (. بنابراین۲)استبوده  نیروهای انسانی وریکاهش بهره
مان از طریق اتخاذ رویکردی های بهبود عملکرد سازروش
 های نیروهای انسانی ازابعاد انسانی و قابلیت بر محور و مبتنیانسان

از  شود.های ایرانی محسوب میهای مدیریت سازمانمهمترین چالش
کشور از بسترهای مهم  هردولتی و نظام اداری طرف دیگر بخش 

ظایف دولتی رشد و توسعه و از ابزارهای اصلی اجرای فعالیتها و و
از اینرو، ناکارآمدی این بخش مشکالت متعددی  .شودمحسوب می

را برای یك جامعه به همراه خواهد داشت. در سه دهه اخیر در 
کشور به دلیل مشکالت اقتصادی و اداری متعدد، دولت همواره با 

. های مختلف روبرو بوده استای در زمینههای عمدهمسایل و چالش
یالت حجیم سازمانهای دولتی از عملکرد و کارایی ی این دوره تشکط

که ارائه خدمات الزم برخوردار نبوده و از هدف اصلی خود 
(. چگونه سرمایه ۳است دور مانده اند)به مردم  مطلوب و موثر

اجتماعی چه در سطح کالن یا در سطوح میانی و خرد سازمانی و 
شود. چه نوع اداری از موضوعات مهم مطالعاتی در نظر گرفته می 

کمبودهایی در روابط رسمی و انسانی وجود دارد که نیاز به مقوالت 
 یسنت دگاهیدر دو شاخص های سرمایه اجتماعی را بیشتر می کند. 

 نیترمهم یانسان یرویو ن یکیزی، فیاقتصاد هیتوسعه سرما ت،یریمد
که دوره تحوالت لجام  یدر جهان کنون. ولی کردند یم فاینقش را ا

بحث  ،باشد یقدرت م ییدوره جابجا 1و به قول تافلر ختهیگس
 از بعد هاناملموس سازمان هایییو دارا یاجتماع هیسرما تیریمد

( 90)دهه، ریفراگ تیفیک تیری( و مد80)دهه مهندسی موضوعات
قرار  ریتاثرا تحت  تیریمهم، افق تحوالت مد ای دهیبه عنوان پد
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  و همکاران                 جوان پور یمحمد عل  146

 1400زمستان ، 5دوره   فصلنامه سبك زندگی با محوریت سالمت

گسترده در حوزه  راتییداده است. جهان امروز با توجه به تغ
تر  کپارچهی ،یاجتماع یو گسترش شبکه ها نینو یها یفناور
 یتماعروابط اج یو تعال یکه رونق، قوام همبستگ یبه گونه ا دهیگرد

و کارکرد مطلوب افراد و جوامع  توسعه یاز عنــاصر اصل یکی
 هیسرما»که از آن بعنوان  یروابط اجتماع نیشوند. ا یمقلمداد 
از  یکیشود، در جهان امروز به عنوان  ینام برده م «یاجتماع

 رشد یاز شاخص ها یکیمورد توجه شده و  یتیریمهم مد یابـزارها
 (.4) دیآ یبه حساب م تیریمد تیجامعه و موفق و توسعه ی

است که به  یعلوم انسان نیب ای فرارشته یمفهوم ،یاجتماع هیسرما
 کرد،یرو نیپردازد. ای در توسعه جوامع م یاجتماع یروهاینقش ن
 یرهایبر متغ یاجتماع و روابط هاساختار نقش تیاهم دهنده نشان

. روند رشد و توسعه کشورها باشدیجوامع م یو فرهنگ یاقتصاد
 یرگی در صورت بهره ها هیسرما ریاست که سا تیواقع نیا انگریب

 ی. زمانشوندیجامعه م كیسبب رشد و توسعه  یاجتماع هیااز سرم
 نهیو هز لیهتس یاجتماع یوجود دارد، کنش ها یاجتماع هیکه سرما

به همراه  ی. در واقع ثبات و انسجام اجتماعابدییتعامالت کاهش م
هستند،  یاجتماع هیسرما یو مشارکت که از مولفه ها یهمکار

اجتماعی عبارت از  باشند. سرمایه یتوسعه م یشروط الزم برا
د حس همکاری و نتوانکه می ستاهای اجتماعیارتباطات و شبکه

اطمینان را در میان افراد یك جامعه پدید آورد. در این میان از نقش 
نهادهای مدنی و دمکراتیك و نیز نقش دولت در گشودن چنین 

 هیسرما ۲019لگاتوم در سال  موسسه (.5غافل شد )نباید فضاهایی 
 ایدن یدر کشورها یابیکام یاز شاخص ها یکیرا به عنوان  یاجتماع

کشورها را براساس  یو رتبه بند سهیسنجش امکان مقا نیا؛ دهیسنج
موسسه،  نیا جیکند. براساس نتا یفراهم م یاحتماع هیسرما زانیم

 149 انیدر م ۲019در سال   یاجتماع هیدر شاخص سرما رانیرتبه ا
 گاهیجا ۲018است که در سال  یدر حال نیاعالم شده، ا 1۲9 کشور

(. محقق قصد دارد ۶بوده است) 55کشور جهان  149 نیدر ب رانیا
 نیا یو ادار یدر ساختار سازمان یاجتماع هیو نمود سرما یکه تجل

 -ینظام در حوزه خدمات اجتماع یخیتار یکه از نهادها ادیبن
 نی. مساله ادیاکندوکاو نم را باشد ینظام م ثارگریقشر ا یفرهنگ

 میقشر عظ یکه برا یبا خدمات گسترده ا دیشه ادیاست که بن
تا اکنون( ارائه  57)از سال یهمبسته و هماهنگ نظام انقالب اسالم

 ی هیسرما یاز شاخص ها و الگوهاحد چگونه و تا چه  دینما یم
 و قیهمواره توف یبهره مند نیدر ا ای. آ؟باشد یبهره مند م یاجتماع

 دخالت یکه اختالالت و موانع نیا ایهمراه بوده  وسعهت یبا تجربه 
 هیسرما یکه موجب عدم توسعه  یعوامل ای. موانع ؟داشته است

و  ری. چه تداب؟قرار داد نییمورد تب دیهستند را چگونه با یاجتماع
توان ارائه  یعوامل م نیعملکرد ا لیرفع و تعد یبرا ییها هیتوص

 ،یفرهنگ -یساختار فکر در ییها تیب و ظرف. چه تجار؟داشت
د که ان یی)استان تهران( قابل شناسادیشه ادیبن یو سازمان یارتباط

 تیلقاب نیباشند؛ ا یم یاجتماع هیسرما یکننده حضور الگوها دییتا
. ؟و توسعه دارند شتریب تیتقو یبرا دیو تاک یها قابل بازشناس

 ،یانسان یرویبا ن یکیاندر سازمان ها، برخورد مک یسنت کردیرو
در سازمان ها، عدم  نییاز باال به پا یتفکر بخشنامه محور و دستور

مهارت ها، دانش و .... موجب  شیمدون در افزا یوجود برنامه ها

اله و مس دیباعث تشد تیو در نها یکار یزندگ تیفیآمدن ک نییپا
 دیشه ادیبناست.  دهیدر سازمان ها گرد یاجتماع هیسرما بحران

شد.  لیره تشک ینیبه فرمان امام خم  1۳58از سال  یانقالب اسالم
ال در س یشد. ول كیتفکو آزادگان جانبازان  ادیبا بن 1۳۶8از سال 
 و آزادگان  جانبازان ادیبا بن یدوباره به امر مقام معظم رهبر 1۳84

 نیدرآمد. در ا یجمهور ستیاو تحت نظارت نهاد ر دیادغام گرد
 ،یتیریمد یها یثبات یو ب راتییتغ ،یخیو تار یسازمان بیفراز و نش

شکل  دیشه ادیدر نهاد بن یدرون ساختار یتنش ها و تعارض ها
)که از یاجتماع ی هیدر قوام و دوام سرما ات،یواقع نیگرفت که ا
 دیشه ادیبرخوردار است(در بن یفرهنگ -یاخالق کردیروح و رو

 یاتالعشته است. کوشش مطبرجا گذا ییبحران زا و مساله زا ریتاث
 -یخیتحوالت تار راثینوسان ها و م نیرساله آن است که نقش ا نیا

 یساختار ادار یاجتماع ی هیعملکرد سرما تیفیرا در ک یسازمان
مدل  كیدر قالب را  جهیو ارائه نت یبررس ،ادیبن یمنابع انسان

 یعلم تیشده از اهم انیمساله ب بررسیرو  نی. از ادینما یکاربرد
 یاجتماع -یفرهنگ یسازمان ها یفرهنگ تیریاز منظر مد ییالوا

برخوردار است. با تجربه  رانیدر جامعه ا دیشه ادیمانند بن یبزرگ
 دیشه ادیکار در سازمان بزرگ بن یو تعامل یمحقق، ساختار ادار ی

 یثر است از جمله: برخامسائل رنج برده و مت یاستان تهران از چند
با مراجعان بعد  یکار و در موارد یروین نیب یارتباط یتعارض ها
عدم  ،یتیریمد یها یثبات یب د،یشه ادیجانبازان با بن ادیاز ادغام بن

 یعمده  راتییتغ لیبا سابقه بدل رانیاز تجربه کار مد یبهره ور
... ارشد و رانیمد یپرسنل با برخ نیب یعدم تجانس و همدل ،یتیریمد

 ی هیسرما تیو عوامل تقو ها نهیزم یمحقق، با بازشناس دهیبه عق
توان نقش  یم ،فرهنگی و – یموانع ساختار یو رفع برخ یاجتماع

و  وندیپ یکار و توسعه  تیفیشده را کاهش داد و بر ک انیمسائل ب
استان تهران افزود.  دیشه ادیمراجعان و مخاطبان هدف بن تیرضا

 امعانمورد  بتواندپژوهش،  یرساله  نیا جیکه نتا نیمشروط به ا
 .ردیقرار بگ ادیارشد بن رانینظر مد

انجام شده، امروزه  یها یاوصاف طبق تجربه محقق و بررس نیا با
در ابعاد  یقوام و دوام توسعه اجتماع ی، عالئم و نشانه هاتبه ندر

 و یهمبستگ ،یامانت دار ،یجمع تیاعتماد متقابل، احساس مسئول
رابطه،  نیشود. در ا یم دهیو شن دهیو... د ییمشارکت، قانون گرا

 یشهر یزندگ ینیضمخت و ماش ،سخت یارهاشدن در ساخت ریدرگ
 جهیدر نت. قابل مالحظه است زیمانند تهران ن ییکالن شهرها یو ادار

ا ه شیاز هم فاصله گرفته و دچار گرا شتریروز به روز، اشخاص ب
 شوند: یم لیو حاالت به قرار ذ

ساس و عدم اح یتیمسئول یب _،  یو سرد یتفاوت یب -، یگانگیب -
 یجوزدگ -نسبت به هم،  یو نگرش ابزار کردیرو -، تیمسئول

  یا شهیکل یو رفتارها ییظاهرگرا ،یرسانه ا
 یکار یهاطیمح یایها به شدت بر فرهنگ پوشیو گرا طیشرا نیا

 ،یاخالق یازهایحدود و ن ،یفرد یها میحر تیرعا ،یبه لحاظ انسان
 یفکر یو تعاون خودکار و درک تفاوت ها یها و همکاریهماهنگ
تل نامتعادل و مخ ،نامساعدو تاثیر و...کارکرد  یتیو جنس یو فرهنگ
 هیسرما تی.  پرداختن به وضعردبه همراه داشته و دا یکننده ا
گرانه، و ارتقاء دهنده،  اءیاز منظر مثبت گرا و اح ژهیبه و یاجتماع
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مانند  یساختار سازمان یو فرهنگ یتیریدبر کنش گران م یاصوال مبتن
و  یا شهیر نییکه لزوما به دنبال تب نیاز ا شیب -باشد یم دیشه ادیبن

 دی( باونلی)فونکسیرو بلحاظ کارکرد نی. از امیآن باش یخیتار
 یاز چه سطح نمود و نشانه ها یاجتماع هیکرد که سرما یبررس

 ییاجرا رانیبرخوردار است، و تا چه حد کارگزاران و مد یداریدپ
(، اذعان داشته، عزم و یاجتماع هیبه آن)سرما د،یشه ادیبن یو فرهنگ

 یاگر برخ یرو دارند. حت شیو رونق آن را در پ اءیهمت اح
وجود داشته باشد.  یو موانع خرد و کالن اجتماع ها تیمحدود

را تحمل کرد و دوام  یفراوان یها و مراقبت ها یسخت دیبا نیبنابرا
عناصر و  ،یفیک-یاز لحاظ کم یاجتماع هیکه سرما نیآورد تا ا
کرد، و از  ییآن را شناسا تیموجود و مستعد قابل تقو یمحورها

 دایپ یشتریب یداد تا توسعه  شنهادیپ یو راهبرد ،یجهت کارکرد
 ندانازمیو قابل امداد ن یبتواند خدمات عال ادیبن هیپا نیو بر ا د؛ینما

شهداء و جانبازان  یخود را که در واقع پرسنل و خانواده ها یحوزه 
هستند، به نحو احسن ارائه کند. با توجه به مباحث و مطالب عنوان 

 یاجتماع هیرماس فیتضع ای تیشده، شناخت عوامل موثر در تقو
در  دتوانیتهران بزرگ م ثارگرانیو امور ا دیشه ادیکارکنان بن

 شیآنان کمك کرده و موجب افزا یاجتماع هیگسترش ابعاد سرما
 یاجتماع هیکارکنان شود. مفهوم سرما یو اقتصاد یعملکرد اجتماع

 هیسرما یوربهره یبرا یشناسانه دارد، بستر مناسبجامعه تیکه هو
 رانی. مدشودیقلمداد م تیبه موفق لین یبرا یو راه یکیزیو ف یانسان

در  که بتوانند یتهران بزرگ و کسان ثارگرانیو امور ا دیشه ادیبن
 یابیرا رشد و توسعه دهند راه کام یاجتماعهیسازمان، سرما نیا

 .سازندیخود را هموار م یو سازمان یشغل
و ابعاد آن در  یتماعاج هیعوامل موثر بر توسعه سرما مقاله نیدر ا 
 قرار خواهد یتهران بزرگ مورد بررس ثارگرانیو امور ا دیشه ادیبن

 و شناخت یاجتماع هیابعاد سرما یبند تیبه اولو انیگرفت. در پا
شود.  یسازمان پرداخته م نیدر ا یاجتماع هیموجود سرما طیشرا

 رشد مدل بنابراین هدف اصلی و اساسی از انجام این مطالعه طراحی
 رانته ایثارگران رامو و شهید بنیاد در اجتماعی های سرمایه توسعه و

 بزرگ می باشد. 
شناسی است که در تجارت، اقتصاد، مفهومی جامعه سرمایه اجتماعی

و بهداشت عمومی جهت اشاره به ارتباطات درون و  علوم انسانی
مابین گروهی از آن استفاده می شود. اگرچه تعاریف مختلفی برای 

، اما در کل سرمایه اجتماعی به عنوان نوعی این مفهوم وجود دارد
جامعه مدرن تلقی شده است.  ایده اصلی این ” عالج همه مشکالت“

های اجتماعی دارای ارزش هستند. همانطور که شبکه“است که 
ه )سرمای تحصیالت دانشگاهیپیچگوشتی )سرمایه فیزیکی( یا 

توانند موجب انسانی( هم به صورت فردی و هم در شکل جمعی می
شوند، ارتباطات اجتماعی هم بر بهره وری افراد و  بهره وریافزایش 

 (.7گذارند)گروه ها تأثیر می

یکی از مشکالتی که دانشمندان علوم مدیریت و علوم اجتماعی با 
آن مواجه می باشند، ارائه تعریفی جامع از سرمایه اجتماعی است. 

ز کلمن در علوم اجتماعی، تعریف رابرت پاتنم در علوم سیاسی، جیم

_________________________________ 
1- Nahapiet and Ghoshal 

فرانسیس فوکویاما در تاریخ اقتصادی اجتماعی و تحقیقات بانك 
جهانی از جمله اولین اقدامات در این زمینه بوده است. این واژه 
توسط اکثر نویسندگان به عنوان شبکه ها ، هنجارها ، اعتماد و راهی 

کارآتر  که جوامع می توانند از طریق آن اهداف جمعی را به صورتی
 (. 8انجام دهند ، تعریف شده است)

سرمایه اجتماعی یك هنجارغیر رسمی ایجاد شده می باشد که 
همکاری میان دو یا چند شخص را افزایش می دهد. هنجارهایی که 
سرمایه اجتماعی را شکل می دهند می توانند از رابطه متقابل بین دو 

نند مسیحیت و دوست شروع شده و آیین های پیچیده و بغرنجی ما
(. مروری بر تعاریف صاحبنظران 9کنفوسیوسیم را شامل گردند)

رشته های مدیریت ، سیاست نشان می دهد که توجه همه آنها بر 
ارتباطات ، تعامالت ، شبکه ها می باشد. به نظر حافظ برای رسیدن 
به سرمنزل مقصود حتی با دشمنان نیز باید ارتباط داشته باشیم که 

همانا مدارا کردن با آنها می باشد و این مهم حاصل نمی  این ارتباط
 (.10شود مگر آنکه سرمایه اجتماعی حفظ و تقویت گردد)

آنچه بر ابهامات فراوان پیرامون تئوری سرمایه اجتماعی می افزاید   
، تعاریف متعدد در حوزه های گوناگون توسط افراد مختلف است . 

انبوهی از تعاریف روبرو می  چنانکه در بررسی ادبیات موضوع با
شویم که در حوزه های متفاوتی ارائه شده اند . در زیر به برخی از 

 این تعاریف اشاره می شود :
سرمایه اجتماعی شبکه شخصی یك فرد و پیوستگی های نهادی  -

 (.1۳98، فغفوریگیرد)برگزیده او را در بر می
راد های افز تواناییاز نظر فوکویاما سرمایه اجتماعی عبارت است ا -

اهداف مشترک  برای کار کردن با یکدیگر ، به منظور دستیابی به
 (.11ها)ها و سازماندر گروه

سرمایه اجتماعی اهمیت اساسی شبکه های قوی ، روابط مبتنی بر  -
 (.1۲اعتماد و همکاری را در اجتماعات آشکار می سازد)

مساعی متقابلی  سرمایه اجتماعی شبکه ها و هنجارهای تشریك -
 (.1۳است که ایجاد ارزش می نماید)

سرمایه اجتماعی را به  1از دیدگاه سازمانی ، گوشال و ناهاپیت  -
عنوان جمع منابع بالفعل و بالقوه موجود در درون ، قابل دسترس از 
طریق  ، و ناشی شده از شبکه روابط یك فرد یا یك واحد اجتماعی 
تعریف می کنند . از دیدگاه آنها سرمایه اجتماعی یکی از قابلیت ها 

ها در خلق  و دارائی های مهم سازمانی است که می تواند به سازمان
و تسهیم دانش کمك بسیار نماید و برای آنها در مقایسه با 

 (.14)سازمانهای دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند
مجموعه ای از تعاریفی که توسط بانك جهانی منتشر شده در  -

 آمده است. 1جدول شماره 
ایده توجه به سرمایه اجتماعی در سازمانها ، همانطور که کوهن و 

مطرح می کنند، نسبتا جدید است . با این وجود ، طبق  ۲ساکپرو
با فرض دوران طفولیت کاربرد سرمایه اجتماعی   نظر آدلر و کان

در زندگی سازمانی ، تحقیقات نشان می دهد که سرمایه اجتماعی 
 (.15)سازمان می تواند از سرمایه فکری اش حمایت کند

 

2- Cohen and Prusak  
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 (1۳9۳( و )سرگزی، 1۳99و همکاران،  جعفری نیاتعاریف بانك جهانی از سرمایه اجتماعی). 1 جدول

 مجموعه ای از تعاریف منتشر شده توسط بانك جهانی پژوهشگر

 1بوردیو
بالفعلی است که با عضویت در شبکه پایایی از روابط کم و بیش نهادینه شده از آشنایی مجموع منابع بالقوه یا 

 یا شناخت متقابل، بدست می آید..

اجزاء اصلی سازمان اجتماعی ، مانند اعتماد ، هنجارها و شبکه هایی که می توانند کارایی اجتماعی را با  ۲پاتنم
 تسهیل کنشهای هماهنگ، بهبود دهند.

نهادها ، روابط ، نگرشها ، ارزشهایی که تعامالت بین اشخاص را مدیریت کرده و به توسعه اجتماعی و  ۳گروتارت، ون باستالر
 اقتصادی کمك می نماید.

 روابطی که اشخاص در آن سرمایه گذاری می کنند و جریانی از منافع را به وجود می آورند. 4ببینگتون

 5فافچمپس
اجتماعی مرتبط. )بویژه نقشی که روابط بین فردی ، عضویت کلوپ و شبکه های اجتماعی یك شبکه از پدیده 

 ، در تبادل اجتماعی کارآمد بازی می کند(
 روبیسون
 ۶و سیلس

احساس همدردی ، نگرانی ، همدلی ، احترام ، حس اجبار و اعتماد یك شخص یا گروهی به شخص یا گروهی 
 دیگر.

 7اوستروم

دانش ، ادراک ، هنجارها ، قوانین و انتظارات مشترک درباره الگو های تعامالت است که سرمایه اجتماعی 
گروهی از افراد در برخورد با مساله های غامض اجتماعی، موقعیتهای عمل جمعی با خود به سازمان می 

 کوتاه مدتآورند... افراد بایستی روشهای تقویت انتظارات و اعتماد متقابل را جهت غلبه بر وسوسه های 
 ناخوشایند پیدا نمایند.

 

 پیشینه تحقیق ۲جدول 

 نام سال عنوان نتیجه

تعامل  ،یلگریتعد هیفرض
و  یاعتماد اجتماع ،یاجتماع

 یو رفتارها یمشارکت اجتماع
شهروندان شهر  یطیمح ستیز

وجود  یبوشهر رابطه معنادار
و  میمستقارتباط  نیدارد و نوع ا

 .باشدیمثبت م

بر  یاجتماع هیسرما ریتأث
 یطیمح ستیز یرفتارها

شهروندان )مطالعه 
 :شهربوشهر(یمورد

 جعفری نیا 1۳99

پـژوهش  ـنیا یهـاافتـهی
در حرکت نهادها و  توانـدیمـ

به  شتریها در توجه بسازمان
مؤثر واقع  یاجتماع یهاهیسرما
 شود.

 ریتأث یشناختجامعه سةیمقا
 تیفیبرک یاجتماع ةیسرما
و مدرن  یسالمندان سنت یزندگ

)مورد مطالعه: سالمندان شهر 
 رشت(

 امیرظاهری و همکاران 1۳99

 ارتباط قیاز طر یاجتماع ةیسرما
با کارکنان  رانیمد یاجتماع

 تیریمد ینیبخوش شیباعث افزا
 یچسبندگ جهیو در نت شودیم

و رفتار نامتقارن  یاجتماع یةسرما
 نیبدرا مطالعه نمودند.  هانهیهز

 ةیسرما یریگاندازه یمنظور، برا
ارتباطات  اریاز سه مع ،یاجتماع
 یاسیو س یو شغل یاجتماع

 فالح شمس و همکاران 1۳99

_________________________________ 
1- Bourdieu 

2-Putnam  

3- Grootaert and Van Bastelaer 

4- Bebbington 

5- Fafchamps 

6- Robison and Siles 

7- Ostrom 
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 شیدر شرکت افزا هانهیهز
 .ابدییم

نتایج نشان داد افزایش سرمایة 
اجتماعی بر کاهش بزهکاری در 
میان جوانان شهر کرج تأثیر 

 .اردد

بر  یاجتماع ةیسرما ریتأث
: ی)مطالعة مورد یبزهکار

( بزهکار و ۲9تا  18جوانان )
 شهر کرج( یعاد

 ایران پور و همکاران 1۳99

 هیپژوهش نشان داد: سرما جینتا
 و یسازمان یریادگیبر  یاجتماع

 میتسه نیدانش و هم چن میتسه
 یسازمان یریادگیدانش بر 

 نیاست و همچن رگذاریتأث
 نیدانش در رابطه ب میتسه

 یریادگیو  یاجتماع هیسرما
دارد  گریلیدنقش تع ،یسازمان

 است. ییجز یانجیو از نوعِ م

 و یاجتماع هیرابطه سرما نییتب
با توجه به  یسازمان یریادگی

دانش در  میتسه ینقش واسطه ا
دانشگاه آزاد  یعلم اتیه یاعضا
 واحد اسالمشهر یاسالم

 مرادی 1۳99

از آن  یحاک قیتحق یها افتهی
 هیسرما نیاست که: ببوده 
 یارک یزندگ تیفیبا ک یاجتماع

 و میکارکنان رابطه مستق
 وجود دارد. یمعنادار

 یبررس»تحقیقی تحت عنوان 
و  یاجتماع هیسرما نیرابطه ب

 یکار یزندگ تیفیک
 یشهردار کارکنان)مورد مطالعه:

 «(رجانیس یها

 سینایی 1۳98

در این نظر به اهمیت موضوع 
مقاله به زمینه پیدایش و مفهوم 
همچنین جنبه منفعت عمومی 
سرمایه اجتماعی، نقش دولت در 
ایجاد سرمایه اجتماعی، 
کارکردهای مثبت و منفی آن، 
وضعیت سرمایه اجتماعی و 
دالیل عدم رشد آن مورد بررسی 

 قرار گرفته است.

 طالع زاری و سعیدی 1۳98 مروری جامع بر سرمایه اجتماعی

 یبرا ییهابا آزمون نکهیا جهینت
و  ستمیساختار مدل، رفتار س

بر  هااستیس تیحساس لیتحل
منتخب،  استیاساس هشت س

 یبرا نهیبه یراهکارها
بلندمدت  راتییاصالحات و تغ

مورد مطالعه انتخاب و  ستمیدر س
 شد. شنهادیپ

 لیتحل یبرا ایپو یمدل یطراح
 کردیبا رو یاجتماع یةسرما

 هاستمیس یشناسییایپو

 فغفوری آذر 1۳98

، یانسانابعاد توسعه منابع  انیاز م
 نیترشیعملکرد ب تیریبٌعد مد بر
 یاجتماع هیرا بر سرما ریتاث

دارد و توسعه منابع  یسازمان
 یبٌعد ارتباط قیاز طر یانسان
 نیشتری، بیاجتماع هیسرما

 را بهمراه دارد. یاثرگذار

ا ب یارائه مدل توسعه منابع انسان
 یاجتماع هیارتقاء سرما کردیرو

 یسازمان

 ینیعابد 1۳95

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             6 / 23

http://mail.islamiclifej.com/article-1-917-fa.html


  و همکاران                 جوان پور یمحمد عل  150

 1400زمستان ، 5دوره   فصلنامه سبك زندگی با محوریت سالمت

دست آمده برای همه مقادیر به
متغیرها نشان میدهد که رابطه 
مثبت و معناداری بین سرمایه 
اجتماعی و ابعاد مدیریت دانش 
وجود دارد و با تأیید رابطه 

فرضیه  4معنادار آماری، هر 
شود فرعی تحقیق تأیید می

(001/0>P-value.) 

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و 
مدیریت دانش در دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز

 موغلی و همکاران 1۳94

 عوامل دهدمی نشان تحقیق نتایج
 و مدیریتی عوامل ساختاری،

عوامل  عنوان به فرآیندی عوامل
 سرمایه بر سازمانی، درون

 آگاهی پلیس کارکنان اجتماعی
 و داشته تأثیر تهران استان شرق

 سازمانی درون عوامل درمجموع
 سرمایه درصد 49 میزان به

 آگاهی پلیس کارکنان اجتماعی
 و نمایدمی تبیین را استان تهران

 سرمایه واریانس از درصد 51
 خارج متغیرهایی توسط اجتماعی

 ینتبی قابل پژوهش موضوع این از
 .است

 سازمانی درون عوامل بررسی
 اجتماعی سرمایه ارتقای بر مؤثر
 استان شرق آگاهی ویژه پلیس
 تهران

 جعفری و همکاران 1۳94

نتایج موید تاثیر سرمایه اجتماعی 
بر توسعه منابع انسانی است به 

در صد از  ۶۶گونه ای که 
واریانس متغییر توسعه منابع 
انسانی توسط سرمایه اجتماعی 

 تبیین می شود .

تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه 
انسانی را در میان منابع 

 کارشناسان آموزش شرکت سایپا

 عسکریان و همکاران 1۳94

افزایش میزان سرمایه اجتماعی 
به خصوص در شکل بین گروهی 
آن، با افزایش کیفیت محیط، 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی و دیگر پیامدهای مثبت 

 همراه است.

یابی سرمایه اجتماعی و تاثیر آن 
ت محیط های در ارتقاء کیفی

شهری )مطالعه موردی: شهر 
 بابلسر(

 نیك پور و همکاران 1۳94

نتیجه حاصل از این مطالعه ارائه 
مدل سرمایه اجتماعی اعضای 
هیات علمی دانشگاه پیام نور 

 است.

ین مدل سرمایه یطراحی و تب
اجتماعی دانشگاه پیام نور با 
 استفاد از مدل ناهاپیت و گوشال

 فیضی 1۳94

از عوامل مؤثری که هر سازمان 
در راستای تعهد سازمانی 
کارکنان باید مد نظر قرار دهد، 

پذیری اجتماعی و مسئولیت
سرمایه اجتماعی است. در این 

ها و مجاری بین ایجاد شبکه
ارتباطی و زمینه سازی بستری 
که منجر به افزایش 

تأثیر سرمایه اجتماعی و 
پذیری اجتماعی بر تعهد مسئولیت

سازمانی )مطالعه موردی 
کارکنان دانشگاه رازی 

 کرمانشاه(

 اردالن و همکاران ۲019
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پذیری کارکنان شود مسئولیت
ی مانتواند در افزایش تعهد سازمی

 کارکنان مؤثر واقع شود.

این مطالعه همچنین نشان داد که 
برخی از مولفههای سرمایه 
اجتماعی به طور منفی با استرس 

هستند و ادراک شده مرتبط 
ارتباط بین سرمایه اجتماعی و 

شده بسته به   استرس ادراک
 یاجتماع هیسطوح و انواع سرما

 تواند متفاوت باشد. یم

محله بر  یاجتماع هیسرما ریتأث
و  هیکودک: تجز یها بیآس

 یتیجنس یطبقه بند لیتحل

 و همکاران 1اریکسون ۲019

 یاجتماع هیادعا شد که سرما
 تیریمد یبرا یدیمفهوم مف

HEI  ها است و به طور قابل
 یابتکارات نیچن تواندی م یتوجه

 .دینما لیرا تسه

سرمایه ی اجتماعی و استرس 
 ادراک شده: نقش بافت اجتماعی

 هان ۲019

 که کندیم استدالل سندهینو
 به تواندیم یسازمان ساختار
 هیتعب و ساخت یبرا ابزار عنوان

 یاهشبکه در کنندگان-شرکت
 یساختار یها یژگیو با یاجتماع

 .کند عمل مطلوب

 یاجتماع هیسرما لیو تحل هیتجز
در  یطیمح ستیز تیریو مد

 یموسسات آموزش عال

 اوانجیالنس و جونز ۲017

 یهاکنترل داد، نشان جینتا
 و یجمع ییکارا ،یرسمریغ

 ،ییپاسخگو ،ینظرسنج ،یمدن
 تعامل ،یاجتماع تیحما

 ،یاجتماع مشارکت و یاجتماع
یم مشترک، یهنجارها درک
 ،یاجتماع هیسرما توسعه بر تواند
 .باشد مؤثر

 هیسرما جادیا و یسازمان ساختار
 یاجتماع

 کاکس ۲017

 ،یاصل یمؤلفهها لیتحل و هیتجز
 یهاییدارا دیبا که دادند نشان

 ،...(و اعتماد هنجارها،) یگروه
 مناسب، ساختار نییتع

 ،یانسان هیسرما یتوانمندساز
 و یشهروند) یاجتماع یهاعادت

 و توسعه یبرا ،(یقانونمند
 ،یفرد یاجتماع هیسرما یارتقا

 .شود داده قرار مدنظر

: یاجتماع هیسرما یریگاندازه
 یریگاندازه شتریب یهادگاهید

 شتریب نشیب: یاجتماع هیسرما

 همکاران و لویکار ۲017

حق اظهار در مجموع نشان داد 
لت دو ییکارای، اسیثبات س، نظر
با سرمایه  نیقوان تیفیکو 

 اجتماعی ارتباط دارد.

 ،یفرد یاجتماع هیسرما یبررس
 در منابع جیبس و یدسترس
 یاجتماع یهاشبکه

 اسنچزسانتوس و پنالوپز ۲01۶

_________________________________ 
1-Eriksson-malin  
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به این نتیجه رسیدند که بین 
اقدامات مدیریت منابع انسانی و 
سرمایه اجتماعی و ابعاد آن 
رابطه قوی معناداری وجود دارد 

اقدامات مدیریت منابع انسانی و 
درصد تغییرات  70می تواند تا 

 سرمایه اجتماعی را تبیین کند.

رابطه حکمرانی و سرمایه 
 اجتماعی

 گوریز و همکاران ۲015

به عبارتی ، وجود سرمایه 
اجتماعی به عنوان مشخصه ای 
اجتماعی باعث بروز خالقیت، 
ایده پروری و تسهیل رفتار 

پذیری می  نوآورانه ی مخاطره
 شود.

رابطه بین اقدامات مدیریت منابع 
 انسانی و سرمایه اجتماعی

 خدابخشی و عباسی ۲015

نتایج تحلیل تحقیق آن ها نشان 
داد در همه شرکت های صنعتی 
رابطه ی مستقیمی بین همه ی 
ابعاد سرمایه اجتماعی با 

 کارآفرینی وجود دارد.

ارتباط بین سرمایه اجتماعی 
سازمان و گرایش به مدیران عالی 

 کارآفرینی و عملکرد سازمان

 و همکاران 1انگلن ۲015

نتایج نشان دادند که بین اقدامات 
مدیریت منابع انسانی و سرمایه 
اجتماعی سازمانی رابطه مثبتی 

 وجود دارد.

رابطه سرمایه اجتماعی و 
کارآفرینی در کشورهای در حال 

 توسعه

 و حسینی ۲کافچه ۲015

مدیریت منابع انسانی از اقدامات 
جمله آموزش، توسعه و جامعه 
پذیری می تواند این ویژگی های 
فردی را ارتقاء داده و ایجاد و 
نگهداری سرمایه اجتماعی 

 سازمانی را تسهیل کند.

ارتباط بین اقدامات مدیریت 
منابع انسانی و سرمایه اجتماعی 
سازمانی با در نظر گرفتن نقش 

 عتمیانجی ویژگی های صن

 و دیگران۳چانگ  ۲01۳

تعامل  ،یلگریتعد هیفرض
و  یاعتماد اجتماع ،یاجتماع

 یو رفتارها یمشارکت اجتماع
شهروندان شهر  یطیمح ستیز

وجود  یبوشهر رابطه معنادار
و  میمستقارتباط  نیدارد و نوع ا

 .باشدیمثبت م

 و دیگران 4جوفره ۲01۳ سرمایه اجتماعی سازمانی

 

 : سوال اصلی تحقیق: سواالت پژوهش
چگونه و با چه محورهایی به طراحی مدل رشد و توسعه سرمایه 
اجتماعی در بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ 
پرداخت؟جهت بیان این پرسش ها از الگوی اشتراوس و کوربین 

 اقتباس گرفته و استفاده شده است.
_________________________________ 

1-Engelen  

2-Kafcheh & Hosseini  

3-Chuang  

4-jofreh  

 :سواالت فرعی تحقیق
 امور و شهید بنیاد در اجتماعی سرمایه توسعه و رشد علی عوامل

 توسعه و رشد گر مداخله عوامل کدامند؟ بزرگ تهران ایثارگران
 بزرگ تهران ایثارگران امور و شهید بنیاد در اجتماعی سرمایه

 و شهید بنیاد در اجتماعی سرمایه توسعه و رشد های زمینه کدامند؟
 توسعه و رشد راهبردهای کدامند؟ بزرگ تهران ایثارگران امور
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 بزرگ تهران ایثارگران امور و شهید بنیاد در اجتماعی سرمایه
 و شهید بنیاد در اجتماعی سرمایه توسعه و رشد پیامدهایوکدامند؟

 رشد در محوری های پدیده  کدامند؟ بزرگ تهران ایثارگران امور
 تهران ایثارگران امور و شهید بنیاد در اجتماعی سرمایه توسعه و

 کدامند؟ بزرگ

 

 مواد و روش ها
 نظر ازی؛ کاربرد – یا نهیزم تحقیق یك هدف، نظر ازپژوهش 

 بری و شیمایپ یکم روش یاجرا صورت به هاداده یگردآور نحوه
در  .است یشیمایپ و یاکتشاف – یدانیم نوع ازنیز  اجرا نحوه حسب

این پژوهش، روش نمونه گیری هدفمند بوده و خبرگان و مدیران 
ارشد بنیاد شهید و امور ایثارگران، تا رسیدن به مرحله اشباع انتخاب 

نفر است. در این تحقیق جهت شناسایی  11شدند که تعداد آنها 
عوامل، گراندد تئوری به روش مدل پارادایمی استراوس و کوربین 

ا ب. در ادامه کدگذاری باز، محوری و انتخابی سیستمی استفاده شد
انجام پذیرفت و مدل نهایی استخراج  وداینرم افزار نرم افزار مکس ک

 یباز، محور یداده ها در سه مرحله کدکذار یکدگذار اتیعملشد. 
 انجام شد.  یبه اشباع نظر دنیتا رس ینشیو گز

 

 یافته ها
 اجتماعی سرمایه توسعه و رشد مدل سئوال اصلی اول : طراحی

از آنجا که روش پژوهش در این تحقیق، نظریه باشد؟ یچگونه م
پردازی داده بنیاد بوده است کدگذاری محوری در این قسمت به 
تفکیك شرایط علی، مقوله محوری، استراتژی، پیامدها و زمینه ها 
و مداخله گرها تشریح داده شده است. الزم به ذکر است در 

مولفه های تحقیق نیز بدست آمده است که  کدگذاری محوری ذیل،
 طراحیاز ابعاد مدل  یكهر یها پاسخ به این سئوال را که مولفه

 را نیز می دهد.  باشد یچگونه م اجتماعی سرمایه توسعه و رشد مدل
 شهید بنیاد در اجتماعی سرمایه توسعه و رشدمدل شرایط علّی  -1
علی شروطی الزم شرایط  چیست؟ بزرگ تهران ایثارگران امور و

ولی ناکافی جهت دستیابی به پیامدهای حاصل از به کارگیری 
نشان  ۳راهبردهاست. نتایج حاصل از مصاحبه، به صورت جدول 

 داده شده است.
 

 یمدل تعلق خاطر کارشرایط علی  ۳جدول 
 شرایط علی مقوله مولفه کدهای باز

 شخصیت کارمندان

 رفتاری ویژگی

 های ویژگی
 کارمندان

 شرایط علی

 رفتار ایثارگرانه کارکنان

 رفتار فرا اداری با ایثارگر

 داشتن مهارت ارتباط با ایثارگران

 به روز شدن اطالعات کارکنان

 آشنا بودن کارمندان با کار خود شغلی ویژگی

 تعهد و تخصص کارمندان

 سعه صدر کارمندان
 اخالقی ویژگی

 صداقت

 رایزنی های مدیریتی
 های هزینه

 مدیریتی

 در مدیریت نقش
 سازمان

 نظارت و کنترل رسمی

 کندی ناشی از سیستم بوروکراتیك

 حضور فیزیکی مدیران

 تدبیرمدیریت
 برنامه ریزی امور بحرانی

 حضور سازمان در مشکالت اجتماعی

 تنش ها و معضالتتدبیر در برابر 

 کارمندان در اشتیاق ایجاد

رفتار مدیریت با 
 کارمندان

 مناسب زمان در کارمندان به مدیران از اطالعات جریان

 کارکنان با نزدیك ارتباط برقراری

 سازمان کارمندان صدر صعه

 کارمندان مشکالت حل

 ایثارگر کارمندان به پاداش

 کارمندان با همدردی و نوایی هم

 کارمندان نظرات به نهادن ارزش
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 هوش عاطفی

 مدیریتی ویژگی
 ایجاد عدالت توزیعی در سازمان

 مدیریت دانش

 مهارت ارتباطی مدیریت

 تدبیر مدیریت

 نگرش مدیریت به سرمایه اجتماعی
 مدیریت نگرش

 افزایش اهمیت سرمایه اجتماعی 

 هدایت به سمت اهداف سازمانی

 داخلی استراتژی
 سازمان

 سازمان استراتژی

 شناسایی کارمندان ایثارگر

 تقویت روحیه تیمی در سازمان

 استفاده از تجارب کارمندان با تجربه

 برنامه ریزی اموزشی

 تقویت مبانی اعتقادی کارمندان

 برگزاری اتاق فکر

 سرمایه اجتماعینهادینه سازی 

 ایجاد اهداف مشترک بین سازمان و جامعه هدف

 تشکیل گروه های کاری

 ایجاد انگیزه در خدمت رسانی

 حضور سازمان در میادین عمومی

 خارجی استراتژی
 سازمان

 تعامل با جامعه و پایش قضاوت آن

 بهره از پتانسیل های جامعه

 جامعه هدفشناخت ویژگی های 

 اشنایی با نظام فکری جامعه هدف

 جامعه پذیر کردن کارمندان
 سازی اجتماعی

 انسانی نیروی

 جامعه پذیر نمودن کارمندان جدید

 منابع توسعه جذب نیروی انسانی از بین ایثارگران
 سبك مدیریت انسانی

 نیروی عملکرد هدف جامعه با کارمندان عاطفی ارتباط
 انسانی

 نهادینه سازی فرهنگ سازمانی
 فرهنگ بسط

 سازمانی

 فرهنگی های بستر

 یادگیری و اشتراک گذاری دانش

 طراحی نظام ارزشی اعتماد ساز در سازمان

 ادای تعهدات

تبیین ارزش ها و 
 هنجارها

 بازتعریف ارزش ها متناسب با فرهنگ امروزی

 هابرنامه ریزی برای حفظ ارزش 

 پیشگیری از تنزل ارزش ها در حد وظایف سازمانی

 باز تولید ارزش ها متناسب با شرایط روز

 ترویج رفتار شهدا
 توسعه فرهنگی

 ترویج ایثار در جامعه

 
 

 Maxqda1۲مقوله های سرمایه اجتماعی را با نرم افزار  1شکل
 دهد.  نشان می
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 مقوله های شرایط علی سرمایه اجتماعی 1شکل

 بنیاد در اجتماعی سرمایه توسعه و رشد در محوری های پدیده -۲
مقوله محوری، مقوله  چیست؟ بزرگ تهران ایثارگران امور و شهید

اصلی است که با سایر مقوله ها به کرات در داده ها ظاهر شده 
است. یعنی بیشترین فراوانی و بیشترین تعداد مقوله را دارد. مقوله 

 4محوری این تحقیق به نام رفتار تعلق خاطر معلمان می باشد. جدول
ن را نشا اجتماعی سرمایه توسعه و مقوله اصلی )محوری( مدل رشد

 می دهد.
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 اجتماعی سرمایه توسعه و مقوله اصلی )محوری( رشد. 4جدول
 مقوله محوری مولفه کدهای باز

 کیفیت روابط

 روابط بین کارمندان

 مقوله محوری

 ایجاد ارزش مشترک میان کارمندان

 اعتماد بین کارمندان سازمان

 سازمانتعامل بین کارمندان 

 یادگیری متقابل بین کارمندان سازمان

 تبادل اطالعات میان کارمندان

 قواعد رفتاری

 قواعد اجتماعی اجتماعی سرمایه قواعد

 قواعد اخالقی

 حسن ظن

 اعتماد اجتماعی سرمایه مفهوم

 تعامل بین افراد

 
 

 

 
 مقوله محوری سرمایه اجتماعی ۲شکل

 امور و شهید بنیاد در اجتماعی سرمایه توسعه و رشد راهبردهای -۳
 چیست؟ بزرگ تهران ایثارگران

معنای ساده استراتژی عبارت اند از یك طرح عملیاتی به منظور 
هماهنگی و سازماندهی اقدامات برای دستیابی به هدف. بر اساس 

رهیافت نظام مند استراوس و کوربین،راهبرد، کنش ها و بر هم 
کنش های خاصی است که از مقوله محوری حاصل می شود. جدول 

 جتماعی را نشان می دهد.مقوله های استراتژی های سرمایه ا 5
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 مقوله های استراتژی های سرمایه اجتماعی 5جدول
 راهبردها مقوله مولفه کدهای باز

 استفاده از نظرات نخبگان و خبرگان در قانون گذاری

 قانون گذاری تدوین قوانین و مقررات

 راهبردها

دولت و متولیان فرهنگی، تدوین راهبرد مناسب به وسیله 
 اجتماعی

 افزایش انعطاف پذیری در قوانین و رفتار

 تاثیر اعتماد ایثارگران برامنیت ملی

 آن قضاوت پایش و جامعه با تعامل

 

 اصالح بدبینی جامعه نسبت به ایثارگران

 افزایش اعتماد ایثارگران به بنیاد

 مهار کاهش سرمایه اجتماعی بنیاد

 بازیابی سرمایه اجتماعی فروکاسته

 میزان وابستگی و ارتباط تنگاتنگ سازمان ها

 تعامل با دستگاهها وگروه های سیاسی موازی های سازمان با همکاری

 مشارکت و همکاری بنیاد با سازمان های دیگر

 استفاده از نیروی جوان و تحصیلکرده در سازمان
 کارمندان گزینش

 استفاده از ایثارگران با استعداد و توانمند در سازمان نیروی انسانی

 الرجوع ارباب با کارمندان برخورد رجوع ارباب با کارمندان مناسب برخورد
 پیشگیری از هویت گریزی ایثارگران

 منزلت اجتماعی

 اجتماعی های بستر

 افزایش منزلت اجتماعی

 پیشگیری از بد بینی جامعه

 اجتماعی سرمایه پایش
 پایش مستمر قضاوت عمومی

 رعایت عدالت

 بازسازی سرمایه اجتماعی از دست رفته

 پیشگیری از افزایش بی اعتمادی

 شفاف سازی خدمات

 اصالح بد بینی نسبت به ایثارگران ایثارگران عمومی جایگاه ارتقا

 قدرشناسی از ایثار ایثارگران

 حضور بنیاد در صحنه های ایثار اجتماعی

 اجتماعی ایثار ترویج
 ایجاد پیوند بین ایثار عمومی و ایثار خاص

 مردمی شدن ترویج ایثار

 عدم تعریف ایثار به جنگ و شهادت

 توسعه شبکه های اجتماعی
 ایجاد شبکه های اجتماعی

 ایثارگران مشارکت

 واقعیایجاد پاتوق های مجازی و 

 ایجاد تشکل های مستقل از بنیاد
 ایثارگری های تشکل ایجاد

 ایجاد تشکل های صنفی

 محول نمودن امور حساس به کارمندان ایثارگر

 تمایل داوطلبانه به همکاری ایثارگران به کارها سپردن

 واگذاری امور به ایثارگران به صورت مدنی

 سازمانی مشورت در تصمیم گیری های
 ها گیری تصمیم در مشارکت

 ایجاد مکانیزم مشارکت ایثارگران

 توانمند سازی کارمندان

 سازی توانمند
 آموزش های تخصصی برای کارکنان و مدیران

 توجه به نیازهای فکری

 ارتقا توانمندی ها و کاهش وابستگی ها
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مقوله های استراتژی های سرمایه اجتماعی را با نرم افزار ۳شکل
Maxqda1۲ دهد.  نشان می 

 

 
 مقوله های استراتژی های سرمایه اجتماعی ۳شکل

 

 پیامدهای سرمایه اجتماعی ۶جدول
 پیامدها مقوله مفهوم کدهای باز

 های هزینه کاهش هزینه های عملیاتی
 سازمانی

 عملکرد ارتقا

 

 کاهش هزینه های سازمانی

 توسعه خدمات

 سازمان عملکرد
 تراکم سرمایه اجتماعی در سازمان

 توسعه و اثر بخشی سازمان

 افزایش بهره وری سازمان

 روابط دوستانه متقابل

 روابط گیری شکل

 بین روابط ارتقا
 کارمندان

 تسهیل کننده روابط بین افراد

 کاهش هزینه های اجتماعی

 انسجام درون گروهی کارکنان

 کاهش کنترل سازمانی جو داخلی سازمان

 ایجاد جو سازمانی دوستانه

 افزایش مشارکت

 سرمایه تاثیرات
 بر اجتماعی

 کارمندان

 شدن دانش ذهنی کارمندانمکتوب 

 تعلق خاطر نسبت به سازمان

 افزایش تعهد

 افزایش وفاداری

 افزایش ایثار

 فهم متقابل

 همکاری
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 احترام متقابل

 رضایتمندی کارکنان

 دارای احساسات مثبت و پر انرژی

 احساس تعلق خاطر

 احساس لذت

 در تعامالتاداب و نزاکت 

 

 امور و شهید بنیاد در اجتماعی سرمایه توسعه و رشد پیامدهای -4
 بزرگ چیست؟ تهران ایثارگران

ماحصل استراتژی های اتخاذ شده در سرمایه اجتماعی می  پیامدها
 پیامدهای سرمایه اجتماعی را نشان می دهد. ۶باشد. جدول 

 
مقوله های پیامدهای سرمایه اجتماعی را با نرم افزار  4شکل

Maxqda1۲ دهد.  نشان می 
 

 
 مقوله های پیامدهای سرمایه اجتماعی 4شکل

 امور و شهید بنیاد در اجتماعی سرمایه توسعه و رشد زمینه -5
شرایط خاصی که بر راهبردها ؟ چیست بزرگ تهران ایثارگران

تأثیر می گذارند، زمینه نامیده می شوند. با توجه به این تعریف، 
برای اجرای استراتژی و راهبرد، شرایطی خاص نیاز است. به عبارت 

دیگر تا زمینه وجود نداشته باشد، راهبردها آن طور که باید و شاید، 
ای سرمایه اجتماعی را نشان زمینه ه 8به نتیجه نمی رسند. جدول 

 می دهد.
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 زمینه های سرمایه اجتماعی .7جدول 
 زمینه مقوله مولفه کدهای باز

 بیطرفی ایثارگران در مجادالت سیاسی

 تمایالت ایثارگران

عوامل فردی 
 ایثارگران

 

 حضور در تصمیم گیری ها

 سیاسیعدم ورود به گروه های 

 اعتقادات دینی ایثارگران

حمایت جانی از  حمایت جانی از کشور و آرمانها
 آمادگی برای جانفشانی ارمان ها

 هویت فردی و خانوادگی ایثارگران

 هویت ایثارگران
 وابستگی سرمایه اجتماعی به هویت اجتماعی

 هویت فردی

 افتخار به فعالیت های گذشته

 جاری سازی ایثار عمومی در جامعه

 وظایف سازمان

 عوامل سازمانی

 توجه به وجوه اقتصادی و مالی ایثارگران

 مسئولیت اجتماعی

 آگاهی از نیاز ها و خواسته های شهروندان

 اطالع رسانی بهنگام در جامعه

 عدالت سازمانی

ماموریت و رسالت 
 سازمان

 شایستگی محوری

 ایثار

 امنیت ملی

 ماموریت جامع سازمان

ماهیت و جایگاه  جایگاه بنیاد
 ماهیت بنیاد سازمان

 توسعه سازمان های یاد گیرنده

ویژگی های 
 سازمان

 انعطاف پذیری سازمانی

 شکل گیری بنیاد بر پایه تعامالت اجتماعی

 سازمان ارزش مدار

 هدف مشترک سازمانی

 اهداف سازمان

 پذیرش سازمان در جامعه

 گسترش اعتماد بین افراد جامعه

 ساماندهی توانمندیهای جامعه هدف

 مردمی نمودن امر ایثار

 اعتماد جامعه هدف به سازمان

 افزایش کیفیت زندگی ایثارگران

 ارزش نهادن به ایثارگران

 ایثارگرانهویت و منزلت اجتماعی 

 طراحی نظام ارتباطی مناسب با ایثارگران

 نظری ارتباطات
محیط ارتباطات 

 در سازمان

 دامن زدن به توقعات فزاینده

 شناخت نظام انتظارات و پنداشت ایثارگران

 حضور ایثارگران در تصمیم گیری ها

 سیاست دیالوگی بین کارمندان

 ایجاد رابطه اقناعی

 باز تعریف نظام تعاملی و رفتاری
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 رابطه خادم و مخدوم

 افزایش ارتباط چهره به چهره عملی ارتباطات

 اطالع رسانی به ایثارگران

مقوله های زمینه های سرمایه اجتماعی را با نرم افزار  5شکل 
Maxqda1۲ دهد.  نشان می 

 

 
 مقوله های زمینه های سرمایه اجتماعی 5شکل

 در اجتماعی سرمایه توسعه و رشد گر مداخله شرایط عوامل -۶
شرایط مداخله  چیست؟ بزرگ تهران ایثارگران امور و شهید بنیاد

 گر، شرایطِ زمینه اِی عمومی است که بر راهبرد تأثیر می گذارد. 

 شرایط مداخله گر سرمایه اجتماعی را نشان می دهد. 8جدول 

 
 شرایط مداخله گر سرمایه اجتماعی .8جدول 

 گر مداخله مولفه کدهای باز
تحول نسلی جامعه  نسل های آتیآسیب انتقال فرهگ ایثار به 

 هدف

 گر مداخله

 انتقال ایثارگری به نسل اتی

 جامعه هدف ارزش مدار
 ویژگی جامعه هدف

 تغییر دوره ای نیاز جامعه هدف

 تشکیل باند های مافیای قدرت
تشکیل گروه های 

 مخرب
 تضعیف سازمان

 تضعیف مدیریت

 جامعهتاثیر گذاری عملکرد سازمان ها بر 
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  و همکاران                 جوان پور یمحمد عل  162

 1400زمستان ، 5دوره   فصلنامه سبك زندگی با محوریت سالمت

نحوه تاثیرگذاری  تاثیر گذاری سازمان بر محیط خارجی
 تاثیر پذیری سازمان از محیط خارجی سازمان

مقوله های شرایط مداخله گر سرمایه اجتماعی را با نرم  ۶شکل
 دهد.  نشان میMaxqda12افزار 

 

 
 مقوله های شرایط مداخله گر سرمایه اجتماعی ۶شکل

  

 های مرحله کیفی پژوهشمدل مناسب سرمایه اجتماعی بر مبنای یافته
 می باشد. 7با توجه انجام فرایند تحقیق، مدلی که بر مبنای یافته های مرحله کیفی بدست آمده به صورت شکل 
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 سرمایه اجتماعیمدل اکتشافی کیفی  7شکل 

 
مقوله های کدگذاری محوری سرمایه اجتماعی را با رویکرد  7شکل

 دهد.  نشان می Maxqda 12داده بنیاد را با نرم افزار 

سرمایه اجتماعی را موثر در ی شرایط هامولفه در نهایت می توان
 بصورت جامع تر شکل زیر نشان داده شده است.

  

 شرایط علی

 نیروی انسانی-

 بستر های فرهنگی-

 ویژگی های کارمندان-

 نقش مدیریت در سازمان-

 استراتژی سازمان--

 

 راهبردها

 قانون گذاری-

 تعامل و همکاری-

 نیروی انسانی-

 بستر های اجتماعی-

 مشارکت ایثارگران-

 

 مقوله محوری

 روابط بین کارمندان-

 قواعد سرمایه اجتماعی-

 اجتماعیمفهوم سرمایه -

 

 پیامدها

 ارتقا عملکرد-

ارتقا روابط بین -

 کارمندان

- 

 زمینه ها

 عوامل فردی ایثارگران -

 عوامل سازمانی-

 محیط ارتباطات در سازمان-

 

 

 مداخله گرها

 جامعه هدف-

 ویژگی جامعه هدف-

 تشکیل گروه های مخرب-

 نحوه تاثیرگذاری سازمان-
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 سرمایه اجتماعیموثر در ی شرایط علی هامولفه 8شکل 

 نتیجه گیری

 هتوسع و رشد زمینه در اجرایی راهکارهایی به کاربردی پیشنهادات
 واملع بستر در که ایثارگران امور و شهید بنیاد در اجتماعی سرمایه
 پیامدهای درنهایت و راهبردهای به منجر ای، مداخله و ای زمینه

 .دارند اشاره شوند می سازمانی و فردی مطلوب

به مدیران سازمان پیشنهاد می گردد جهت تصمیم گیری در سازمان 
اتاق فکر برگزار نمایند و از ایثارگران و کارمندان سازمان نیز 
بخواهند که در این اتاق فکر شرکت نمایند و در تصمیم گیری های 

 .سازمان مشارکت نمایند

به ایثارگران پیشنهاد می گردد نسبت به مسائل سیاسی روز آگاهی 
 در خود جایگاه و ونقش مسائل شناخت خود را باال ببرند و با

 دست ملعبه و کنند پرهیز سیاسی مجادالت به ورود از جامعه،

 ندانند سیاست که نیست آن معنای به این قطعا نگیرند قرار سیاسیون
 ائلمس خصوص در حتما است الزم بلکه نکنند، سیاسی نظر ابراز و

 و ها بندی جناح وارد ولی باشند داشته موضع عملکردها و کشور
ه ک نشوند و بی طرفی خود را اعالم نمایند سیاسی های بندی دسته

 یم آسیب بسیار آنها اجتماعی سرمایه به ورود به جناح های سیاسی
 .رساند

 با دیدار جهت را گردد زمانیبه مدیران سازمان ها پیشنهاد می 
 یا دوره صورت به و کنند تنظیم همکاران و ایثارگران و جانبازان

 شپوش تحت های بیمارستان و آسایشگاهها و بنیاد تابعه مناطق در
دیدار نمایند و از وضعیت ایثارگران و جانبازان اطالع کسب نمایند 

و برای رفع  تا از خواسته ها و نیازهای انان آگاهی داشته باشند
 نیازهای انان اقدامات الزم را به عمل اورند.

 سرمایه اجتماعی

 های ویژگی
 کارمندان

 رفتاری ویژگی

 شغلی ویژگی
 اخالقی ویژگی

 کارمندان شخصیت

 کارکنان ایثارگرانه رفتار

 ایثارگر با اداری فرا رفتار

 با ارتباط مهارت داشتن
 ایثارگران

 کارکنان اطالعات شدن روز به

 خود کار با کارمندان بودن آشنا

 کارمندان تخصص و تعهد

 کارمندان صدر سعه

 صداقت

 مدیریت نقش

 مدیریتی های هزینه

 مدیریتی های رایزنی

 رسمی کنترل و نظارت

 بوروکراتیك سیستم از ناشی کندی

 تدبیرمدیریت

 مدیران فیزیکی حضور

 بحرانی امور ریزی برنامه

 اجتماعی مشکالت در سازمان حضور

 معضالت و ها تنش برابر در تدبیر

 مدیریت رفتار
 کارمندان در اشتیاق ایجاد

  اطالعات جریان

  نزدیك ارتباط برقراری

 سازمان کارمندان صدر صعه

 کارمندان مشکالت حل

 ایثارگر کارمندان به پاداش

 کارمندان با همدردی و نوایی هم

 کارمندان نظرات به نهادن ارزش

 مدیریتی ویژگی

 عاطفی هوش

 سازمان در توزیعی عدالت ایجاد

 دانش مدیریت

 مدیریت ارتباطی مهارت

 مدیریت تدبیر

 مدیریت نگرش

 سرمایه به مدیریت نگرش
 اجتماعی

 اجتماعی سرمایه اهمیت افزایش

 استراتژی
 سازمان

 داخلی استراتژی

 اهداف سمت به هدایت
 سازمانی

 ایثارگر کارمندان شناسایی

 سازمان در تیمی روحیه تقویت

 با کارمندان تجارب از استفاده
 تجربه

 اموزشی ریزی برنامه

 کارمندان اعتقادی مبانی تقویت

 فکر اتاق برگزاری

 اجتماعی سرمایه سازی نهادینه

 بین مشترک اهداف ایجاد
 هدف جامعه و سازمان

 کاری های گروه تشکیل

 رسانی خدمت در انگیزه ایجاد

 خارجی استراتژی

 عمومی میادین در سازمان حضور

 قضاوت پایش و جامعه با تعامل
 آن

 جامعه های پتانسیل از بهره

 هدف جامعه های ویژگی شناخت

 هدف جامعه فکری نظام با اشنایی

 انسانی نیروی

 سازی اجتماعی

 کارمندان کردن پذیر جامعه

 جدید کارمندان نمودن پذیر جامعه

 یانسان منابع توسعه

 ایثارگران بین از انسانی نیروی جذب

 مدیریت سبك

 نیروی عملکرد
 انسانی

 جامعه با کارمندان عاطفی ارتباط
 هدف

 فرهنگی های بستر

 فرهنگ بسط
 سازمانی

 سازمانی فرهنگ سازی نهادینه

 دانش گذاری اشتراک و یادگیری

 در ساز اعتماد ارزشی نظام طراحی
 سازمان

 ارزش تبیین
 و ها

 هنجارها

 تعهدات ادای

 فرهنگ با متناسب ها ارزش بازتعریف
 امروزی

 ها ارزش حفظ برای ریزی برنامه

 وظایف حد در ها ارزش تنزل از پیشگیری
 سازمانی

 روز شرایط با متناسب ها ارزش تولید باز

 فرهنگی توسعه

 شهدا رفتار ترویج

 جامعه در ایثار ترویج
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های مهم اجتماعی و فرهنگی در بیشتر کشورها یکی از سیاست
تواند ساخت و تولید سرمایه اجتماعی از طریق آموزش منابع می

گیری توانند با بهرهمیی در بنیاد شهید های آموزشانسانی باشد. سیستم
های آموزشی آوری فرصتعی و فراهماز مفروضات سرمایه اجتما

های اجتماعی زمینه مناسبی را برای رشد فرهنگی و برای همه گروه
های مختلف عمومی فراهم آورند. اجتماعی و اخالقی آنان در حوزه

ر در نظ آموزشیریزی تردید، اگر این سیاست اجتماعی در برنامهبی
ا به رهنگی فراوانی رگرفته شود، آثار و نتایج اقتصادی، اجتماعی و ف

 همراه خواهد داشت. 

به مدیران سازمان پیشنهاد می گردد هنگام وقوع حوادث بحرانی در 
کشور سازمان حضور موثری داشته باشند و با کمك به افراد نیازمند 

 و اسیب دیده، گره از مشکالت افراد نیازمند بگشایند.

های  و ایده سازمانها باید جهت رفع مسائل داخلی خود از نظرات
د و برداری کنن خبرگان دانشگاهی بهرهایثارگران، کارکنان خود و 

نیز باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا تحقیقات به  بخش آموزش سازمان
 .سوق پیدا کند بخش های مختلف سازمانوسوی نیازهای  سمت

به مدیران سازمان پیشنهاد می گردد اطالع رسانی و شفاف سازی در 
لکرد سازمان در امور کشوری و وظایفی که بر عهده مورد نحوه عم

سازمان می باشد. این شفاف سازی و اطالع رسنانی باعث می گردد 
که بدبینی و بی اعتمادی نسبت به سازمان کاهش یابند و دیگر شبهه 

 ای در مورد عملکرد سازمان میان مردم نباشد.

. نیست آنان شغلی رضایت از کمتر کارکنان تعهد متغیر اهمیت
 ازمانس مدیران استقبال کارمندان، سازمانی تعهد ارتقاء شیوه بهترین

 در آن های زمینه آوردن فراهم و آنها جانبه همه مشارکت از
 اطرخ تعلق از باالیی سطوح توانند می طریق این از که است، سازمان

 . کنند ایجاد کارمندان در را کاری
وضعیت افرادی که تحت به مدیران سازمان پیشنهاد می گردد از 

پوشش سازمان می باشند به صورت دوره ای اطالع یابند زیرا نیازها 
و خواسته ای این افراد بعد از گذشت مدتی تغییر می کند و نیاز به 

 حمایت های بیشتری نسبت به سابق دارند.

 در بخصوص کارمندان، از سازمان مدیریت پشتیبانی و حمایت
 باعث( بهداشتی و ایمن کار محیط ایحاد) کرونا، بیماری شرایط
 تداوم از اطمینان حصول و شود می آنان در امنیت احساس تقویت

 سازمان به کارکنان تعهد افزایش باعث آینده در آن برخورداری و
 سرمایه اجتماعی رفتارهای افراد این داشت انتظار توان می و شود می

 .دهند نشان خود از بیشتری
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