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چکیده
در محـیط  اجتماعیسرمایهبازتولیدباهدف ارائه چارچوبی براي پژوهش حاضر، 

سرمایه اجتماعی و افول آن شده درزمینه انجاميهاتحلیل کیفی نتایج پژوهشبه کار،
. سرمایه اجتماعی ایجـاد نمایـد  دیبراي بازتولراهکارهایی تا پرداخته استدر سازمان

روش فراترکیب که یکـی  ي ریکارگبهایه اجتماعی، بازتولید سرمتأکید این تحقیق در
مطابق این رویکـرد و . استداده بنیاد لیتحل، به همراه باشدیهاي فرامطالعه ماز روش

یش منـابع مـرتبط بـا موضـوع     الجسـتجوي اولیـه و پـا   سؤاالت تحقیق، نیپس از تدو
کـه از ایـن   شدمنبع یافت356تعداد 2019تا 2010هاي سرمایه اجتماعی در بین سال

و کـوربین  اشـتراوس تحلیـل داده بنیـاد   روش اسـتفاده از  بـا  وانتخابمنبع 93، تعداد
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تواند پیامدهاي متنـوعی ازنظـر   در محیط کار میاجتماعیسرمایهبازتولیداین تحقیق
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مقدمه
نیـروي بههاسازماننگرشتغییربهمنجري روزافزون هاییایو پوگیپیچیدحاضرعصردر
شـریک  عنوان به،موفقیتو ابزارسرمایهعالوه بر کارکناناز شرایطایندر. استشدهانسانی

خلـق ارزش و  که عامـل مهمـی در   شودبرده مینامسازماندرکارجریاناصلیگردانندگانو 
روزافـزون  توسـعه و هاپیشرفت سازمانتحول و اهمیت بین دراین.باشدمیکسب مزیت رقابتی 

انسـجام  تیـ تقوتـالش بـراي بهبـود مسـتمر روابـط اجتمـاعی و      اجتماعی به همـراه  هايپدیده
را انسـانی  منـابع ، اقـدامات مـؤثر   )1،2016اسـترومگرین و همکـاران  (کـار طیدر محـ یاجتماع

.ضروري ساخته است
محـیط  در )2014، 2ریـد (گروهی و ایجاد ارتبـاط مـؤثر  کار هیتقویت روحدر حال حاضر

که این امر منوط به است که در صورت بهبود وضیعتمدیران اصلی هاي یکی از دغدغهکار،
انباشـت ثـروت   توان فقط در ها را نمیامروزه موفقیت سازمان. باشدتوسعه سرمایه اجتماعی می

مـالی، فیزیکـی و   هیهـا ارزیـابی کـرد، زیـرا سـرما     مادي و تجهیز به آخرین امکانات و فنـاوري 
يبـرا يدیـ کليعنصـر اجتماعیهیسرما.مؤثر استییی فاقد کاراعاجتماهیانسانی بدون سرما

آالرکـون و  -رودریگـو (اسـت يآوربـه منـابع، بازارهـا و فـن    یتوسعه رفتـار، ارتقـاء دسترسـ   
.)2018، 3کارانهم

را یسرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که نسبت به سرمایه فیزیکی و انسانی نقش مهمـ 
عنـوان را بـه یاجتمـاع هیسـرما )1998(4گوشـال و ناهاپیـت  .کنـد سازمان ایفـا مـی  موفقیت در 

ایـ اي کـه توسـط فـرد    شـبکه روابـط قیـ از طرکـه دسترسدر وشدهمنابع بالقوه تعبیهمجموع
هـایی اسـت   شـامل دارایـی  یاجتماعهیسرمانی؛ بنابرادیننمایمتعریف شود، اجتماع حاصل می

دهـد  شواهد نشـان مـی  .)2017، 5النگ و رامیرز(شوند جیها بسشبکهقیکه ممکن است از طر
امـري  )6،2015الیوزیکاس و دایلیـدایتی (داریو توسعه پايرشد اقتصاديبرایاجتماعسرمایه

.م استمهضروري و 
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انـد بلکـه   ي کـرده گـذار هیـ پارا جامعـه  کـه اسـت ییتنها مجموع نهادهانهیاجتماعهیسرما
اجتمـاعی سـرمایه حفـظ وجـاد یا).1،2018سینگ(دارد ها را باهم نگه میاست که آنیچسب

منفـی تـأثیر هـا بر سـازمان ممکن استآندر تشخیصناتوانیواستضرورتیکسازمانی
جـاد یاقیـ محـل کـار از طر  ی دراجتماعهیسرماجادیا). 2013، 2بی و داویسال ارکو(بگذارد 

مشـترك شـناخت و   يهـا وهیشـ قیتشـو ، جهتاشتراك دانشتیروابط و تقوتیارتباط، تقو
هیسـرما ).2014، 4؛ اومـارا و همکـاران  2015، 3هگنبارس و همکاران(مهم هستند طیدرك مح

منـابع  بگذارند تـا به اشتراكهمکاراندانش خود را باتا کندیمقیرا تشوکارکنانی،اجتماع
تیـ موفقدیـ کـه کل را یشـغل یبانیبه اطالعات، منابع و پشـت یدسترسمتنوعی همچون یاجتماع

).2018، 5تنگ(فراهم شود ، هستندیشغل
در رايو وفـادار )2017، 6هوانـگ و همکـاران  (شـغلی  تیتواند رضامییاجتماعهیسرما
اقـدامات مـدیریت   ،به اعتقاد بسـیاري از محققـان  ).7،2016چن و همکاران(ند کجادیاسازمان 

اثـربخش  شـکلی توانـد عمـق و محتـواي سـرمایه اجتمـاعی را بـه      طور بالقوه میمنابع انسانی به
).8،2013چوآنگ و همکاران(توسعه دهد 
و افول ی نرخ رشد منفاهمیت سرمایه اجتماعی در سطوح جامعه، رغمیهاي اخیر علدر سال

بازتولیـد  یی را در ابعاد مختلف ایجاد و نیاز به هاینگران)1397حمیدي زاده،(یسرمایه اجتماع
بـه دلیـل   حـال بازتولیـد سـرمایه اجتمـاعی     بـااین . ناپذیر کرده اسـت را اجتنابسرمایه اجتماعی 

پـذیر  سـادگی امکـان  بـه سازمانی برونو مسائل درون و يکارمحافظه،هاي ارتباطیمحدودیت
و نیـاز بـه یـک کـار علمـی عمیـق و اکتشـافی جهـت بازتولیـد          )2017النگ و رامیرز، (ستین

.رسدیمسرمایه اجتماعی در محیط کار ضروري به نظر 
با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی در محیط کار، هدف غایی این تحقیـق ارائـه چـارچوبی    

اصـلی ایـن   سـؤال ر راستاي ایـن هـدف،   د. براي بازتولید سرمایه اجتماعی در محیط کار است
توان سرمایه اجتماعی را در محیط کار بازتولید و رونـد نـزول   پژوهش این است که چگونه می
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و افول آن را متوقف نمود؟ همچنین بازتولید سرمایه اجتماعی در سـازمان از چـه شـاخص هـا،     
است؟است؟ و روابط بین این عوامل چگونهشدهلیتشکیی هامقولهابعاد و 

پیشینه تحقیق
2، بـرت )1986(1ویـ هـاي بورد نوشـته از با تأثیرگذشتههاي در دههیاجتماعهیمفهوم سرما

و ) 1992(6، اسـتروم )1998(5شالگوو تی، ناهاپ)1995(4امای، فوکو)1988(3، کلمن)1992(
تجمـع انـواع   یاجتماعهی، سرما)2000(8ازنظر آفاف. یافتگسترش)1993(7و پاتنام) 1992(

اسـت کـه   ارتبـاطی و ينهـاد ،یشـناخت ،یفرهنگ،یروانشناس،یاجتماعهايداراییاز یمختلف
کـالر و  (دهد میشیافزاهاي مختلف در محیطرا دیمفی و همکاريمساعکیرفتار تشرزانیم

).2018، 9همکاران
بـه  انتـو یمـ هـا  آنازجملهکه اندرا موردبررسی قرار دادههیاز سرمایمحققان انواع مختلف

لینـا و  (ی انسـان سـرمایه ،)1986، 10بویردیـو و ریچاردسـون  (ی فرهنگـ سـرمایه  اي، حرفهسرمایه 
. اشـاره نمـود  )1988؛ کلمن، 1986بویردیو و ریچاردسون، (ی اجتماعهیو سرما)2006، 11فیل

که ریشه در تعامالت اجتماعی دارد، ییدارانوعی عنوان بهاجتماعی هیسرماحال اصطالحبااین
.استوردتوجه و تأکید بیشتري قرارگرفته م

ي منزلـه آن را بـه نمـوده و طـور سیسـتماتیک تحلیـل    اجتماعی را بهسرمایه) 1986(بوردیو
وبـیش  یـک شـبکه بـادوام از روابـط کـم     تصـاحب بـالقوه کـه بـا    واي از منابع بالفعل مجموعه

، 12چوآنـگ و چوآنـگ  (داندیشناخت متقابل و دوجانبه، پیوندیافته است، مباکه شدهنهادینه
ي اجتمـاعی بـر اسـاس نظریـه انتخـاب      درباره سرمایه)1988(رویکرد کلمن در ضمن .)2008

ي اجتماعی را او سرمایه. ي اجتماعی استمبادلههیکارهاي پیشین او در نظرعقالنی و مبتنی بر
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، 1لـوتز -الیـاموینی ب(دانـد هاي اطالعـاتی و هنجارهـاي اجتمـاعی مـی    انتظارات، کانال،تعهدات
هــاي ي اجتمــاعی بــه ارتبــاط بــین اشــخاص، شــبکهســرمایه) 2000(از دیــدگاه پوتنــام . )2011

دیگـر،  عبـارت بـه . آید، اشـاره دارد ها به دست میاجتماعی و عمل متقابل و اعتمادي که از آن
تواند بـا  یهاست که ماي از مفاهیمی مانند اعتماد، هنجارها و شبکهي اجتماعی مجموعهسرمایه

).2011، 2اریکسون و همکاران(ببخشد وري اجتماع را بهبود تسهیل اقدامات هماهنگ، بهره
طیمثـال در محـ  يبـرا یاجتمـاع يهـا که در روابط شبکهیبه منابعیاجتماعهیمفهوم سرما

هیسـرما نیبـ ) 2014(3و کاوسـن ویبـورج، مـات  در ایـن خصـوص   . کار وجود دارد، اشاره دارد
کـار  طیکارکنـان و محـ  نیبـ یاجتمـاع هیها و سرمابالفصل آنریکارکنان و مدمیانیاجتماع

.)2019، 4منگ و همکاران(اند قائل شدهزیتما
تفکیـک کـرده   یشـناخت ويسـاختار ابعـاد را بـه  یاجتمـاع هیعناصر سـرما ) 2000(آفوف

ماننـد  یاعبـه اشـکال سـازمان اجتمـ    یاجتمـاع هیسـرما يسـاختار يهـا جنبـه از نظـر وي  . است
برگرفتـه از  نیـز  شناختی-یادراکيهاجنبه.ها، قواعد، سوابق و روال ارتباط داردها، نقششبکه

اسـت کـه بـه رفتـار     ییهـا و باورهـا  ها، نگرشمانند هنجارها، ارزش،یذهنيهادهیو اندهایفرا
نایـ در میاجتمـاع هیسـرما . کننـد یسـودمند متقابـل کمـک مـ    یو اقدام جمعـ مساعیتشریک

کـالر و  (کنـد تیـ افـراد را تقو نیاطالعات بـ انیتواند ارتباطات و جرجامعه میایمیتياعضا
)2018همکاران، 

هیسـاخت سـرما  واسـت يمشترك و همکـار نهیزمجادیمهم اعاملکییاجتماعهیسرما
در نظر انجام کار یاصللیدر عمل دلبلکه باید یفرعمحصول کعنوان ینه بهدیجدیاجتماع
تئوري سرمایه اجتماعی با تأکید بر نقش شـبکه اجتمـاعی   . )2017النگ و رامیرز، (شود گرفته 

براي دستیابی به مزیت رقابتی توانسته ضمن ایجـاد مفـاهیم تئوریـک در مطالعـات سـازمانی بـه       
هـا بپـردازد و   وانفعاالت موجـود در روابـط سـازمان   شرح و توصیف بسیاري از مبادالت و فعل

در جهت توضیح موفقیت و یا شکست روابط در سـطح خـرد و یـا کـالن     ي مفیدي هااستدالل
).2011، 5کاري و همکاران(سازمان ارائه کند 
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کارکرد سرمایه اجتماعی در سازمان
يبـرا ی راو همـاهنگ يهمکـار ه،یسـرما ایـن نـوع   کند کـه  میانیبیاجتماعهیسرماهینظر
اي بـه دسـت   فزاینـده تیدر چند دهه گذشته اهمهینظرنیا. کندمیلیمنافع متقابل تسهکسب 
يادیـ زاریبسـ اتیـ ادبتولیـد  منجر به بیترتنیو به همشدت در حال گسترش بوده و بهآورده 

هـا  ، بـه آن آوردیمبه وجودارزش گرانیبازيبراسرمایه اجتماعی). 2018تانگ، (شده است 
تیـ مزو) 1986بوردیو و ریچاردسـون،  (دهد از منابع موجود در روابط استفاده کننداجازه می

).1998، 1تاسی و گوشال(آورند یخود به دست ميرقبابهنسبت يشتریبیرقابت
پـنج اثـر   )2005(و ایرلنـد و هیـت  ) 2001(، کـاهن و پروسـاك  )1998(ناهاپیت و گوشال 

.باشـد مـی هـاي مبادلـه  کـاهش هزینـه  اولین اثـر، . اندنمودهارائه ي اجتماعی مثبت براي سرمایه
بـه  ازیـ کـاهش ن توانـد منجـر بـه   مـی از طریق سرمایه اجتماعی دیگر، اعتماد ایجادشده عبارتبه

ــرکا  ــر ش ــارت ب ــارينظ ــانتج ــودي و کارکن ــه،یدوم ا. ش ــرمانک ــاعهیس ــادیایاجتم ــه ج و ب
شیمشـترك افـزا  يهـا گذاري دانش را بـه خـاطر اعتمـاد، اهـداف مشـترك و قالـب      اشتراك

هاي وابسته بـه هـم در سـازمان    جریان فعالیتر سرمایه اجتماعی این است کهین اثسوم.دهدمی
چهـارم، انسـجام سـازمانی    . دهـد توسعه میگسترش فهم مشترك و درك مشترك قیاز طررا 

هاي ترك خدمت، جابجایی و جذب و آمـوزش مجـدد   کند و از این راه هزینهافزایش پیدا می
هـا  شـرکت ي،حـداکثر رسـاندن ارزش رقابـت و همکـار    پنجم، با بـه  . یابدکارکنان کاهش می

).2009، 2مک کالیون و اوکونال(دهند یمشیافزارکسب درآمد باالتيشانس خود برا
هیسـرما دیتولاز دیگر کارکردهاي سرمایه اجتماعی این است که سرمایه اجتماعی منجر به 

و کسـب  بـر دانـش  یاي مبتنـ هـ به منـابع و قابلیـت  یابی، دست)1998ناهاپیت و گوشال، (ي فکر
)1998؛ تاسـی و گوشـال،   2009، 3هوگتـون و همکـاران  (گـردد  مـی گرانیبـاز انیدانش در م

رایـ در نظـر گرفتـه شـود ز   کیمنبـع اسـتراتژ  کیـ عنـوان  تواند بـه میسرمایه اجتماعینیبنابرا
با توجه ؛ زیرا است) 2008، 4استام و الفرینگ(رقبايبرایو نامرئدیفرد، دشوار به تقلمنحصربه

در شـکل دادن بـه شـناخت افـراد و     ینقـش مهمـ  یاجتمـاع طیمحـ یاجتمـاع یشناختهیبه نظر

1. Tsai & Ghoshal
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).1،2018کاننادیاسان و همکاران(کنند یمفایها ارفتار آنتیدرنها
بـه میـزان   اجتمـاعی سـرمایه دهـد مـی دارد کـه نشـان  وجـود ايکننـده قانعتجربیشواهد

و ) 2017، 2جینینگـز و اسـانچییز  (کنـد  کمـک مـی  هـا ازمانسـ توسـعه ورشـد بـه تـوجهی قابل
صـورت  عادالنـه توزیـع ویافتـه افـزایش بـازده متنـاقض، منـافع بـا افرادبینهمکاريایجادبا

قیـ از طرمیها را در تو ارزشيوربهرهیاجتماعهیسرماهمچنین . )2018، 3سوزبیلیر(گیردمی
هیسـرما ن،یـ عـالوه بـر ا  . بخشـد یطات رودررو بهبود مارتبالهیوسبهمیتياعضاانیميهمکار
یرقـابت تیـ مزجـاد یاقیـ وکار از طرکسبکیرییدر تغيدیعنصر کلکیتواند مییاجتماع

).2015الیوزیکاس و دایلیدایتی، (ها باشد سازمانيبرا
و بنـدي، ارتباطـات   کنـد، بلکـه زمـان   تنها جریان اطالعات را تسهیل مـی سرمایه اجتماعی نه

لــذا اســتفاده از ایــن فرصــت و ) 1999، 4لینــا و بــورن(بخشــد کیفیــت اطالعــات را بهبــود مــی
؛ 5،2016زیـو (گذاري جدیـد در ایـن خصـوص حیـاتی و الزامـی اسـت       اندازي یک سرمایهراه

).2018کاننادیاسان و همکاران، 
عنــوان یــک عامــل مــؤثر بــراي نــوآوري ســازمانی  از ســوي دیگــر، ســرمایه اجتمــاعی بــه 

چانگ (داردمثبتی بر خالقیت تأثیرو ) 7،2013؛ تاسی و همکاران2013، 6یو(است شدهناختهش
) 2014، 10؛ چـو و همکـاران  2014؛ چانگ و همکاران،2010، 9؛ لی8،2010چانگ و همکاران(

در پژوهشـی  )2010(و همکاران گریـو. کندهاي اقتصادي را تسهیل میو تبادل فعالیت) 2014
وري نیــروي انســانی در   آثـار مهم سرمایه اجتمـاعی، افـزایش بهـره   اند کـه یکـی از نشان داده

).2015، 11سیکس و همکاران(ها است سازمان

بازتولید سرمایه اجتماعی
کننـد  مـی تأییـد هـا سـازمان را دراجتمـاعی سـرمایه مثبتاثراتمطالعات گذشتهاگرچه

1. Kannadhasan et al
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3. Sözbilir
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ــا ایــن)2010، 1آنــدرو( ــهچنــدانیحــال توجــهب ــادر رابطــهتجربــیهدشــواپیــدا کــردنب ب
.استپرداخته نشده بپردازند،اجتماعیبه بازتولید سرمایهاستممکنهاچگونه سازماننکهیا

معتقد است که در یک زمینه اجتماعی خاص، افراد، سرمایه اجتماعی را از ) 1986(بوردیو 
نتـایج اقتصـادي   آورند و ممکن است از آن براي دستیابی بـه  طریق اعمال آگاهانه به دست می

حـال امـا ظرفیـت انجـام ایـن کـار بـه نـوع تعهـدات اجتمـاعی، ارتباطـات و            استفاده کنند بااین
).2018کاننادیاسان و همکاران، (دارد هاي موجود بستگی شبکه

هـا گـرایش   دانند زیرا سـازمان امروزه محققان بازتولید سرمایه اجتماعی جدید را دشوار می
قفـل شـدن   . شوند»قفل«ویا دارند که باعث شده روابط در طول زمان کاري پزیادي به محافظه

قفـل سـاختاري توسـط عوامـل     . توان از منظرهـاي متفـاوت موردبررسـی قـرار داد    روابط را می
گـواتی و  (بر ارتباطات موجـود در هنگـام دسـتیابی بـه تولیـدات جدیـد       متعددي، ازجمله تکیه

ــارگیولو،  ــه) 1999گ ــان  و ب ــاهش زم ــور ک ــار   منظ ــر رفت ــاندن خط ــداقل رس ــه ح ــتجو و ب جس
، گرانـوویتر (ازحـد تواند منجـر بـه تعـرض بـیش    قفل ساختاري می. شودناشی میطلبانهفرصت
دانـد،  چیـز را مـی  اي کـه در آن هـر کـس همـه    طور فزاینده بسـته هاي بهو ایجاد سیستم)1985
شـامل اعتمـاد و انتظـارات    اي که در ارتباط با آشنایی با شرکاي موجود استقفل رابطه. گردد

هایی در مورد از دست دادن شـهرت بـراي   عالوه بر این، نگرانی. استدر رابطه با عمل متقابل 
گـارگیولو و بیناسـی،   (تواند منجر به نقض حریم خصوصی شود قطع روابط وجود دارد که می

ل زمـان اشـاره   به معناي و زبان مشـترك در طـو  ) 2006ماوریر و ایبرس، (یشناختقفل ). 2000
درواقـع قفـل   . توانـد بـه تفکـر گروهـی منجـر شـود      کند که میدارد که ارتباطات را تسهیل می

کـه ارتبـاط را   کنـد یافتـه اشـاره مـی   در طول زمان توسـعه معانی و زبان مشترك کهبهشناختی
.)2017النگ و رامیرز، (شود تواند منجر به گروه اندیشی کند، اما میتسهیل می

بایسـت بـه آن توجـه شـود مسـاله زمـان       همی که در بازتولید سرمایه اجتماعی میموضوع م
امـري و  و) 1993(پاتنـام  برخی از محققان ماننـد  . موردنیاز براي ساخت سرمایه اجتماعی است

گذاري تاریخی اسـت کـه در   معتقدند که تولید سرمایه اجتماعی یک سرمایه)1965(2تریست
؛ لـذا در بازتولیـد سـرمایه    )2017النگ و رامیـرز،  (است شده انباشتهها ها یا حتی قرنطول دهه

1. Andrews
2. Emery and Trist
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انتظار تغییر و تحول آنی را در محیط کار ماننـد یـک   نمود کهاجتماعی باید به این مساله توجه 
هـاي یـادگیري   دریافتند که فعالیت) 2002(1که نوردکویست و میالندردرحالی. باشدآفت می

توانـد سـرمایه اجتمـاعی را در    کننـدگان، مـی  ات اصلی بین شرکتهدفمند باهدف تغییر اعتقاد
.مدت ایجاد کندکوتاه

مساله دیگري که در بازتولید سرمایه اجتماعی نقش دارد این است که سرمایه اجتمـاعی از  
گـذاري در  شده یا یک محصول جانبی از سـرمایه گذاري مستقیم و عمدي ساختهطریق سرمایه
معتقـد بـود کـه سـرمایه اجتمـاعی      ) 249: 1986(در این خصوص بوردیو . ها استسایر فعالیت

سـرمایه اجتمـاعی   ) 1988(طور عمدي طراحی شود، این در حالی است که کـولمن  تواند بهمی
2ناهاپیـت . دانـد شـده مـی  هاي انجامگذاريحاصل سایر سرمایهعنوان یک محصول جانبیرا به

اند که شواهدي تجربی هر دو موضـع  اظهار داشته)2000(3و گوشال و الواس) 2009، 2008(
شـده و هـم   طـور مسـتقیم سـاخته   توانـد بـه  یعنی سـرمایه اجتمـاعی هـم مـی    ؛ کندرا پشتیبانی می

.)2017النگ و رامیرز، (باشد تواند محصول جانبی سازمان می
اسـت  کنند که بعضی از ابعاد سرمایه اجتماعی ممکنپیشنهاد می) 2003(4اوستروم و آهن

هـا معتقـد بودنـد کـه تقابـل، اعتمـاد و       آن. طور مستقیم و عمدي بیشتر از دیگران ساخته شودبه
با مؤسسات که شوند، درحالیها ایجاد میعنوان یک محصول جانبی از فعالیتها بیشتر بهشبکه

نـگ و  ال(طور مسـتقیم ایجـاد  کننـد   بهتوانند سرمایه اجتماعی رامی» قوانین ساخت«تمرکز بر 
.)2017رامیرز، 

که به سـرمایه اجتمـاعی   » ی و ارثیاکتسابهاي مشترك هسته«بین ) 2000(5رابینسون و سیلز
هــاي اکتســابی از طریــق تــالش و مشــارکت هســته. شــوندمــیقائــلشــوند، تمــایز منتهــی مــی

کـه  درحـالی . آیـد به دست مـی ) و غیرهها، سطح تحصیالتمثال، عضویت در سازمانعنوانبه(
گـالس و  (هسـتند  هـاي ارثـی   بـر اسـاس ویژگـی   ...) و مثالً جنسـیت، قومیـت  (هاي ارثی هسته

آیـد، بـه   هـاي اکتسـابی بـه دسـت مـی     سرمایه اجتماعی که از طریـق هسـته  ). 2018، 6گیسینگ
هـاي مختلـف افـراد    هـا و اطالعـات بـین شـبکه    گذاري متصل است که شامل تبادل ایدهسرمایه

1. melander & Nordqvist
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را ) ازجمله دوستان نزدیک و اعضـاي خـانواده  (هاي احساسی مایتشود، اما ممکن است حمی
کــه ســرمایه اجتمــاعی کــه از طریــق درحــالی) 2000؛ پوتنــام، 1985، گرانــوویتر(تــأمین نکنــد

هـاي احساسـی   هاي ارثی به ارمغان آورده شده است با پیوند سرمایه اجتماعی که حمایتهسته
).2011، 1؛ فوا و جین2000پوتنام،(کند در ارتباط است را فراهم می

عوامل مؤثر بر تولید و بازتولید سرمایه اجتماعی
باشـد و از طریـق اقـدامات رهبـران     منـابع اسـتراتژیک سـازمان مـی    سرمایه اجتمـاعی جـزء  

، روابـط شخصـی   )2016استرین و همکاران،(، سرمایه انسانی )2018، 2و همکارانسوبرامونی (
گیـري از منـافع سـرمایه اجتمـاعی نیـز بـه عوامـل        بهره. اندیافتهتوسعه)2018، 3لی و همکاران(

به اعتقاد بسیاري از محققان اقدامات مـدیریت  . اي مانند اقدامات منابع انسانی بستگی داردزمینه
طور اثربخش عمق و محتواي سـرمایه اجتمـاعی خـود    تواند بهمنابع انسانی به شیوهاي بالقوه می

).2013مکاران، چوآنگ و ه(را توسعه دهد 
گـذاري  دهد که توسعه فرایندهاي یادگیري تیمی با بـه اشـتراك  تحقیقات گذشته نشان می

تواند انگیزه، تفکر انتقادي، وابستگی به وظایف، توسعه کارکنـان، رضـایت شـغلی و    دانش می
همچنین رهبري مؤثر، ارتباط خـوب ). 2013اورتگا و همکاران، (افزایش ایمنی را بهبود بخشد 

ي اساسـی بازتولیـد سـرمایه اجتمـاعی در محـیط      هـا شـرط شیپـ عنـوان  و روابط اعتماد شده، به
طور مسـتقیم بـه همبسـتگی افـراد و عملکردهـا      این عوامل به. )2014رید، (باشند موردقبول می

و در ) 2018آالرکـون و همکـاران،   -؛ رودریگـو 2017، 4ماتیرنی و همکاران(کنندکمک می
.اجتماعی نقش پررنگی دارندبازتولید سرمایه

کلمـن،  (نتایج بررسی ادبیات حاکی از آن اسـت کـه مـداخالت بـراي افـزایش ارتباطـات       
، )2017و همکــاران، بــرج(هــاي ذهنــی مشــترك مــدل) 2006، 5؛ کویــونین و همکــاران1988

، اعتمـاد، بـه   )2014بـرج و همکـاران،   (گیـري  هاي کاري در فرآیندهاي تصـمیم مشارکت تیم
و تقویت انسـجام اجتمـاعی در محـیط کـار     ) 2016استرومگرین و همکاران،(شناختن ت رسمی
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توانند به افزایش سرمایه اجتمـاعی در محـل کـار کمـک     یم) 2016استرومگرین و همکاران،(
و در بازتولیــد ســرمایه اجتمــاعی نقــش بســیار مهمــی بــازي  ) 2019منــگ و همکــاران،(کننــد 

.نمایندمی

پیشینه تجربی تحقیق
يهــاشــده نقــش برنامــهانجــام) 2019(بــورگ و کالوســن ، کــه توســط منــگقیــدر تحق

آنهـا ازنظـر  . موردبررسـی قرارگرفتـه اسـت   در سـازمان  یاجتمـاع هیسـرما ایجـاد  گر بر مداخله
روش مداخلـه  . ارتبـاط دارد يکار بـا رفـاه کارکنـان و تعامـل کـار     طیدر محیاجتماعهیسرما

بهي شتریتوجه بدیباو داردیاجتماعهیبر سرمایتأثیر مثبت،کارطیمحدر دیمفيعنوان ابزاربه
يبـرا ییشـنهادها یپآنها در این خصـوص  . روش گنجانده شودنیدر ایعمليهابرنامهياجرا
در اجـرا و نظـارت بـر    تیریمشـارکت مـد  شـامل انـد کـه   ارائه دادههاي مداخله برنامهشیافزا

در رونـد موجـود در محـل کـار     یعملـ يهـا طرحي سازکپارچهیزیو نیعمليهاطرحياجرا
).2019منگ و همکاران،(است 

در تحقیـق خـود بـه بررسـی عوامـل مـؤثر در ایجـاد سـرمایه         ) 2019(1ساوکانی و اسماعیل
بایسـت پـنج   نتایج تحقیق آنها نشان داد براي ایجاد سـرمایه اجتمـاعی مـی   . انداجتماعی پرداخته

ان و تعامل بـا دوسـت  يایمزا، و فرهنگتیتأثیر معنوازاندعبارتکهردیقرار گبعد موردتوجه 
هنجارهـایی  ،یمشـکالت مـال  زمـان وجـود  در اعتمادسـازي  ،هاي اجتمـاعی در شبکههمکاران

هـاي  ات در شـبکه مشـارکت در ارتباطـ  يایـ مزاتیـ درنهاویکمک مـال افتیدريایمزامانند 
هـاي توسـعه   یق خـود بـه بررسـی انـواع شـیوه     در تحق) 2018(سابرامونی و همکاران . اجتماعی

ــهیاجتمــاعهیســرمارهبــري در ایجــاد  ــدپرداخت ــري تمــایز و  آن. ان هــا دو ســبک توســعه رهب
در درجه اول زیهدف از تماعنوان شیوه توسعه رهبري شناسایی و معتقدند که یکپارچگی را به

تواند مییکپارچگی که حالیرهبران است، دريهاییها و توانامهارت،يفردانیدانش مجادیا
هـا نشـان   نتایج تحقیـق آن . ها کمک کندآنيفردنیبيهاییو تواناهادانش، مهارتجادیبه ا
سـبک  کـه درحـالی داردیمثبتـ رابطـه  یانسـان هیبا سرمازیتمادهد که سبک توسعه رهبري می

حـت تـأثیر قـرار   تداريو معنـی طـور مثبـت  را بـه یاجتمـاع هیسرمایکپارچگی،توسعه رهبري
1. Saukani & Ismail
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و یفرهنگـ سـازگاري میـان  نقـش  یبررسـ خـود بـه   مطالعه در ) 2018(همکارانلی و . دهدمی
جینتـا . انـد بررسی نمودهدر سازمان هاي پویاقابلیتتوسعه راستاي در یاجتماعهیسرمالیتشک

یعنـی سـازگاري بـا خویشـتن و     یفرهنگـ سازگاري میـان که دو جنبه دهدمینشان تحقیق آنها 
؛ عـالوه بـر   داردرانیمـد انیـ در میاجتماعهیسرمالیتشکدریمهمسازگاري با دیگران نقش

.داردهادر سازمانهاي پویاقابلیتدر توسعه ینقش مهمیاجتماعهیسرماایجادن،یا
کـار اصـلی بـراي توسـعه     راهسهدهد که نشان می)2018(کالر و همکاران نتایج تحقیقات

از ایجـاد یـک سـاختار بـاز امـا متمرکـز، تضـمین        انـد عبـارت د دارد که سرمایه اجتماعی وجو
ي هـا هـا و ایـده  نقـش در مـورد  مذاکره گفتگوهاي جامع و احترام گذاشتن به افراد و درنهایت

یگروهـ نیکـنش بـ  برهمدر بررسی خود دریافتند که) 2017(جنگیز و انچز پاگیز . افراد است
دیـ تهدکیـ حضـور  درواقـع  کمـک کنـد   یگروهـ نیبـ یتواند به حل معضـالت اجتمـاع  می

جنبـه  کیـ کنـد، چـرا کـه    جـاد یامجـدداً  را یاجتمـاع هیتواند سطوح باالتر سـرما مییخارج
).2017جینینگز و اسانچییز، (شود یوارد میاجتماعهیاز سرمایحفاظت

يرهبـر دهـد کـه   نشـان مـی  شـده که در چین انجام) 2016(1نتایج تحقیق اکرم و همکاران
. کنـد یمـ فـا یایو ارتبـاط سـاختاري یاجتماعهیسرماجادیدر اينقش مثبت و معناداريارابطه
یشـناخت یسازمانیاجتماعهیبر سرمایارتباطيکردن تأثیر رهبردایمطالعه در پنیحال، ابااین

هیهـاي سـرما  مؤلفـه دهند کهدر تحقیق خود نشان می) 2015(2آرکول و همکاران.ناموفق بود
اسـت یعـ یطبعو منابیاجتماعمنابعفرهنگ، ، موسسه، دانش،یمتشکل از منابع انسانیتماعاج
مشـارکت  : انـد از کـه عبـارت  باشـد میيحل حلقواشامل مریاجتماعهیسرماتیتقوياجزاو

و مشارکت در اجرامطمئن مشارکت ،يریگمیدر تصممطمئنمساله، مشارکت حلدر مطمئن 
يریادگیـ قدرتمنـدتر باشـد،   یاجتمـاع هیسـرما هرچقـدر  ها دریافتند کـه آن. یابیدر ارزمطمئن 

.خواهد بودداریپااجتماعی مستمر و
او معتقد اسـت  . در تحقیق خود به بررسی نقش سرمایه اجتماعی پرداخته است)2013(3ویل

یکارمنـدان . دهـد را ارتقـا مـی  تیـ مهـم اسـت و خالق  کننـده لیتسـه کییاجتماعهیکه سرما
همکاران خود در رابطـه بـا اعتمـاد متقابـل،     بایروابط خوبی،سازمانتیخالقشیظور افزامنبه

1. Akram et al
2. Areekul et al
3. Liu
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به توسـعه درك  ازیندر تحقیق خود ) 2010(1گردون و جک.کنندیمبرقرار یاحترام و دوست
ي هـا و توسـعه بخـش  ینیتأثیر آن بر کارآفریو چگونگیاجتماعهیسرماجادیدر مورد اشتریب

دهـد  نشان میها تحقیق آنجینتا. اندرا موردتوجه قرار دادهوچک و متوسط کيوکارهاکسب
يوکارهـا بر توسعه کسبیرا فراهم کردند و تأثیر مثبتیاجتماعهیسرماجادیها فرصت اشبکه

.کوچک و متوسط داشتند

یشناسروش
ازتولیـد  در مـورد ب دنبال افزایش دانش و بررسی مطالعات نظــري  ازآنجاکه این پژوهش به

ها و از روش و مبناي داده براي گرداوري دادهاستراتژي فراترکیـب ، از اسـتسرمایه اجتماعی
ازنظـر  و ازنظر هدف، بنیـادین  این پژوهش . کرده استاستفاده ها وتحلیل دادهبنیاد براي تجزیه
.توصیفی استتحقیق ها گـردآوري دادهماهیت و روش 

ــت  ـــژوهش، از روش هف ــن پ ــهمردر ای ــو  حل ــکی و باروس ــب سندلوس ) 2007(اي فراترکی
نوعی مطالعه کیفـی  دلیل استفاده از روش فراترکیب این است که این روش . شده استاستفاده

مـرتبط و مشـابه را   اتمطالعات بـا موضـوع  سایر شده از هاي استخراجطالعات و یافتهمکه است
، از مطالعـات منتخـب و بـر اسـاس     درنتیجه، نمونـه مـوردنظر بـراي فراترکیـب    ؛کندبررسی می
اي است که در آن نتـایج  فراترکیب شیوهدرواقع . شودها با سؤال پژوهش تشکیل میارتباط آن

شود و محصول نهایی مفهوم و تفسیري جامع و نـو از  گروهی از تحقیقات کنار هم گذاشته می
.دهدشده ارائـه میبررسیدهیپد

وجـو و  منـد متـون، جسـت   ؤال تحقیق، بررسی نظـام مراحل روش فراترکیب شامل تنظیم س
هـاي کیفـی،   وتحلیل و ترکیب یافتـه هاي مناسب، استخراج اطالعات مقاله، تجزیهانتخاب مقاله

کــه در آن » کدگــذاري بــاز  «بــا  هـا دادهفراینـد تحلیـل  .هاسـت کنتـرل کیفیـت و ارائـه یافتـه    
، هـا نـه یبررسـی شـرایط، زم  یعنی » حوريکدگذاري م«با وآغاز دهد رخ میهاشناسـایی مقوله

کـه هـدف   » کدگذاري انتخـابی «با درنهایت یابد و راهبردهـا و پیامـدها ادامه می، گرهامداخله
و یمقدســـ(ردیپــذ پایــان مــی  اســت، دادن نظریــه حــول یــک مقولــه    شــکل اصــلی آن 
.)2016همکاران،

1. Gordon & Jack
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راسـتاي بازتولیـد   ی کـه در  هـای پرسـش و سـؤاالت : هـاي پـژوهش  تنظیم پرسـش )گام اول
انـد  قرارگرفتـه مقـاالت موردبررسـی  هـا آنمطرح و بر اساس پژوهش سرمایه اجتماعی در این 

) 2، گستردگی و دالیل افول سرمایه اجتماعی در محیط کـار چیسـت؟   تیماه) 1: اند ازعبارت
سـرمایه  موجـب بازتولیـد  چه عواملی ) 3ضرورت و اهمیت بازتولید سرمایه اجتماعی چیست؟ 

سـرمایه  بازتولیـد دهـی و  در شـکل اهمیتـی چـه ایـن عوامـل  ازهـر یـک  وشـوند میاجتماعی
هاي بازتولید سـرمایه اجتمـاعی   ها و شاخصروابط بین عوامل، ابعاد، مقوله) 4دارند؟اجتماعی

؟چگونه استبازتولید سرمایه اجتماعیمناسب چارچوب) 5چگونه است؟ و 
هاي پژوهش و ماهیت سـرمایه اجتمـاعی   با توجه به پرسش: مند متونبررسی نظام)گام دوم

و با در نظـر گـرفتن شـرایط فرهنگـی و تغییـرات فنـاوري و سـایر        و بازتولید آن در محیط کار
،دادههـاي در این پژوهش پایگاههاي کیفی از این نوع الزامی است، که در پژوهشمالحظات

خـارجی و داخلــی همچـون ســاینس   معتبــر علمـی  هـا و موتورهــاي جسـتجوي مختلـف    نشـریه 
بـین ،پورتال جامع علوم انسانیدایرکت، امرالد، پروکوئست، مگ ایران، پایگاه مجالت نور و 

.استقرارگرفتهموردبررسی2019تا2010هايسال
با توجه به اینکه در مقاالت یافت شده موضوع سرمایه اجتمـاعی در ابعـاد مختلـف فـردي،     

ــتجزی و بررســموردســازمانی و اجتمــاعی  ــوتحلهی ــهلی ــا، قرارگرفت ــاب تنهــا مقــاالتی حــالنی
گیرد که واحد تحلیل آن سازمان باشد؛ زیرا گسـتردگی واحـد تحلیـل بـه     ی قرار میموردبررس

طـور بـه این امکـان را دارد کـه نتـایج را    هاآنفرد و اجتماع به دلیل نوع متغیرها و سطح تحلیل 
در جسـتجوي مقـاالت بکـار رفتـه     کـه کلیديواژگانهمچنین. محسوس تحت تأثیر قرار دهد

بازتولیــد ســرمایه اجتمــاعی، ســاخت ســرمایه ،افــول ســرمایه اجتمــاعیچــونشــامل عنــاوینی
.باشدیماي و سایر موارد اجتماعی، مفهوم سرمایه اجتماعی، اعتماد، تعامالت شبکه

پـژوهش، ادبیـات بـه    يهـا پس از تنظیم سـؤال : هاي مناسبجستجو و انتخاب مقاله)گام سوم
مشـخص  پس از شناسایی اولیه منـابع، بایـد   . شدمنبع شناسایی 356مند بررسی و تعدادشکل نظام

منظـور مجموعـه   ایـن آیا مقاالت یافته شده متناسب با پرسـش پـژوهش هسـتند یـا خیـر؟ بـه      شود
دن، مـرتبط بـودن عنـوان باهـدف پـژوهش، در دسـترس بـو       ثیمطالعات منتخب چندین بار از ح

بـازبینی  وشناسـی موردبررسـی   روشیابیارزتیمرتبط بودن محتوا و درنهاده،یمرتبط بودن چک
ایـن مقـاالت در فرآینـد    شد؛ لـذا از مقاالت رد يتعدادیاین گام، در هر بازبینرد. گیردقرار می
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العـه  مطيجهت تناسب با پارامترهااز محض اینکه مقاالت به. نگرفتفراترکیب موردبررسی قرار 
هـدف از  . قرار گیـرد یارزیابموردشناختی مطالعات باید کیفیت روشيشد، در قدم بعدیبررس

.نداشته باشدوجود ياعتمادآن شده هاي ارائهاست که به یافتهیاین گام حذف مقاالت

هانتخاب مقالهالگوریتم ا: 1شکل 

و عــدم  متناسب بـا ماهیـت ایـن پـژوهش، معیارهـاي پـذیرش      مند متون وپس از بررسی نظام
منظور انتخاب یا حذف مقاالت، در نظـر گرفتـه   پذیرش دیگري نیز براي تعیین محدوده تحقیق به

یـک  تحقیقی هر ) شناختیروش(در مرحله غربـالگري، بـراي بررسـی کیفیـت متـدولوژي . شدند
این ابـزار شـامل   .استفاده شد) CASP(هاي ارزیابی حیاتیشده، از برنامه مهارتاز مقاالت بررسی

آوري بـرداري، جمـع  ده سؤال است که اهداف مطالعه، منطـق روش، طـرح مطالعـه، روش نمونـه    
هـا، بیـان واضـح و روشـن     وتحلیـل داده پذیري، مالحظات اخالقی، دقـت تجزیـه  ها، انعکاسداده
در ایـن  . هریک از این سؤاالت داراي پنج امتیاز است. دهدها و ارزش پژوهش را پوشش میهیافت

و انیـ مان(شـده اسـت   در نظـر گرفتـه  22پژوهش حداقل امتیاز الزم براي پـذیرش یـک پـژوهش    
عنوان مبناي این مطالعـه  پژوهش به93درمجموعشدهغربالگري انجامبر اساس . )1394همکاران،

.دهداي از فرآیند گزینش را نمایش میخالصه4شکل . قرار گرفتند

چـارچوب  ، جهـت طراحـی   احل قبلیشده در مرشناساییکدهاي وتحلیل، در مرحله تجزیه
تـدوین هاي فرعی و اصـلی ، مقولهمورد مقایسه قرار گرفتند و مفاهیمبازتولید سرمایه اجتماعی

20و مقولـه فرعـی  10، مقولـه اصـلی  6درمجموع،هاي صورت گرفتهبر اساس تحلیل.گردید
. گذاري شدو برچسبکشفبازتولید سرمایه اجتماعیبراي مفهوم اصلی

٣٥٦: تعداد مقالھ برای بررسی عنوان

291:کیدهتعداد مقاله براي بررسی چ

214:تعداد مقاله براي بررسی محتواي

163:تعداد مقاله براي بررسی روش

65):عنوان(تعداد مقاله رد شده 

77): چکیده(تعداد مقاله رد شده 

51):محتواي(تعداد مقاله رد شده 

93:کل مقاله نهایی
70):روش(تعداد مقاله رد شده 
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ارزیابی پایایی پژوهش، از ضـریب کاپـا   وقیتحقنتایج کنترل کیفیتدر این پژوهش براي 
در ایـن پـژوهش، شـاخص کاپـا    . مقدار کاپا، بین صفر تـا یـک نوسـان دارد   . شده استاستفاده

هاي احصـا شـده، ازنظـر    و شاخصبودهدهنده توافق بین مرورگران محاسبه شد که نشان./733
اعتبارسنجی یا به عبارتی کنترل کیفیـت مطالعـات   براي . کیفیت توسط خبرگان تأییدشده است

بـراي تأییـد دسـتاوردهاي    )2017و همکـاران، پـور یحـاج (، ازنظـر خبرگـان   کیفی فراترکیب
.شده استپژوهش استفاده

و جینتـا یتمـام در ایـن مرحلـه  . پـردازد یمـ گام آخر روش فراترکیب به ارائه نتایج تحقیق 
هـاي و یافتـه هادادهتحلیل . شوندارائه میلیتفصبهاندآمدهدستکه از مراحل قبل بههایییافته

.پژوهش در قسمت بعد آورده شده است

هاتحلیل داده
در ، هـاي مناسـب  و انتخاب مقالهمند متونسی نظامبرر، هاي پژوهشتنظیم پرسشپس از 

وتحلیـل و ترکیـب   تجزیـه اسـتخراج اطالعـات مقالـه،   هـاي تحقیـق در قالـب    قسمت یافتـه این 
.گرددیمارائه هاارائه یافتههاي کیفی، کنترل کیفیت ویافته

شـاخص و  سـاس  ابـر ي تأییدشدههااطالعات مقاله: هااستخراج اطالعات مقاله)گام چهارم
.شده استبنديزیر طبقهجدول صورت بهوتحلیل در مراحل بعد،جهت تجزیهمنابع

هاي مستخرج از مطالعات پژوهششاخص: 2جدول 
منابعشاخصمنابعشاخص

هماهنگی و همکاري
؛ 2011اریکسون و همکاران،

؛ 2010، 1گیتتل و همکاران
؛2017، 2هانیچی و همکاران

توسعه مداخالت
؛2019مکاران،منگ و ه

؛ سو 2017و رامیرز، النگ
2017یانگ، 

تعامالت گروهی

؛ چانگ و 2018یو لی،- پی
فانگ و ؛ 2013همکاران، 

؛ کاستیلو و 2011، 3همکاران
، 5؛ جانسون2015، 4اسمیدا

رهبري اثربخش

؛ 2018کالر و همکاران، 
؛2017النگ و رامیرز، 

و همکاران، ی سوبرامون
ماتیرنی و همکاران، ؛2018

1. Gittell et al
2. Hunecke et al
3. Fang et al
4. Castillo & Smida
5. Johnson
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، 1؛ الیوت و همکاران2012
؛ دورهوفر و 2018؛ لی، 2015

؛ 2،2011همکاران
، 4؛ گونزالز3،2015تورکوتی

؛ تانگ و 5،2013تزر؛ سوی2012
؛ گلدرمان و 6،2017همکاران
؛2014چیا، ؛ 7،2016همکاران

استرومگرین و ؛2017
؛ اکرم و 2016همکاران،

؛ چن و 2016همکاران، 
پاستوریزا؛ 2016، 8همکاران

؛ 2013و آرینو، پاستوریزا
–بیلهوبر گالی و مولر 

؛ کالشوون 2012، 9استیونس
، 10کالشوون و همکاران

، 11؛ رام و همکارن2011
؛ 2014؛ رید، 2016

؛ 2019، 12یورزیالي و پونج
؛ 2012، 13گالی و همکاران
؛2011، 14ویللینا و همکاران

فردي بهترعملکرد

؛ باکیو و 2012باکیو و کاپو کا، 
و ؛ گوبینز 2012، 15کاپوکو

–؛ لوپاکیوك 16،2016گاراوان
، 17گونسزارکیک و سینسیز

؛2015، 18؛ ساها و بانرجی2011

سازگاري بین 
فرهنگی

؛2018کالر و همکاران، 
؛ الیوت و 2018یو لی،- پی

؛ آتتاناسی و 2015همکاران، 
؛ 2013، 19همکاران
کیلیندز و - پادیالت

؛ 2018، 20لورنزو- کیروالت
؛ وانگ و 2013، 21تیتتنبران

1. Elliot et al
2. Dörhöfer et al
3. Turcotte
4. Gonzalez
5. Switzer
6. Tang et al
7. Gelderman et al
8. Chen et al.,
9. Bilhuber Galli & Müller-Stewens
10. Kalshoven et al.,
11. Ram et al.,
12. Urzelai & Puig
13. Galli & Müller-Stewens
14. Villena et al.,
15. Bakiev & Kapucu
16. Gubbins & Garavan
17. Łopaciuk-Gonczaryk & Sciences
18. Saha & Banerjee
19. Attanasi et al.,
20. Padilla-Meléndez & Ciruela-Lorenzo
21. Tittenbrun
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؛ ویر و 2017، 1رانهمکا
؛2017، 2میزاگلیا

متمرکز امابازساختار
و منعطف

؛ چانگ 2018کالر و همکاران، 
؛2010و همکاران، 

مدیریت منابع 
انسانی

؛2010گیتتل و همکاران، 
؛ 2013چانگ و همکاران، 
؛2016گاببین و گاروان، 

محیط اجتماعی محیط 
کار

؛ 2015کاستیلو و اسمیدا، 
؛ 2010، 3مابیلیهننیسسی و آ

2013، 4دبیرین و گوتز

هاي قابلیتتوسعه
پویا

آالرکون و - رودریگو
یو - پی؛2018همکاران، 

پیتروویچ و ؛2018لی،
2011سینسز، 

کاهش انزواي 
گیري جهت؛2012جانسون، اجتماعی

استراتژیک

؛ 2015کاستیلو و اسمیدا، 
- فرناددیز و سانچز- لوپز

؛2010، 5گاردي

؛ 2017هانیچی و همکاران، هوش فرهنگی؛2014، 6هانگ و همکاراندالتهزینه مبا
2011، 7پیتروویچ و سینسز

فرآیندهاي بهبود 
یادگیري

؛ یاوو و 2017النگ و رامیرز، 
؛ پاستوریزا و 2015، 8همکاران
؛ اورتگا و 2013، 9آرینو

؛ پیدلر و 2013، 10همکاران
؛ 2012؛ تیلور، 2011، 11آتوود

؛2013، 12رانتري کیم و همکا

سبک رهبري
معنويی واخالق

؛ 2018کالر و همکاران، 
؛ 2017النگ و رامیرز، 

و همکاران، سوبرامونی 
پاستوریزا و آرینو، ؛2018
؛ بیلهوبر گالی و مولر 2013
؛ 2012استیونس، –

؛ 2019یورزیالي و پونج، 
کالشوون و همکاران، 

و منشیرضائ؛2011
2013، همکاران

1. Y. Wang et al.
2. Wei & Miraglia
3. Hennessey & Amabile
4. Debertin & Goetz
5. López-Fernández & Sánchez-Gardey
6. Hung et al.,
7. Petrović & Sciences
8. Yao et al.,
9. Pastoriza & Ariño
10. Ortega et al.,
11. Pedler & Attwood
12. Terry Kim et al.,
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رمؤثارتباطات
؛ الیوت و همکاران، 2014چیا، 

، 1؛ بورگونوي و میدیسین2015
؛2014؛ رید، 2012؛ تیلور،2010

تسهیم دانش

؛ هان 2015یاوو و همکاران، 
- ؛ اف2014، 2و همکاران

؛ 2018، 3اس تاسی
، 4هنکریکس و همکاران

؛ 2015، 5؛ کورال2016
؛ 2013اورتگا و همکاران، 

؛ دینگلیر و 2013، 6هوفمییر
؛2016، 7لاینکی

مشارکت اجتماعی

آرکول ؛2017النگ و رامیرز، 
؛ گونزالز، 2015و همکاران، 

؛ چانگ و 2013؛ سویتزر،2012
باکیو و ؛2010همکاران، 

؛ 2018؛ لی، 2012کاپوکو، 
؛ بورگ و 2013، 8میچیلینی

؛2014، 9همکاران

اعتماد

؛2017النگ و رامیرز، 
استرومگرین و 

؛ جانسون، 2016همکاران،
یاوو و ؛ 2013؛ سویتزر،2012

تیو جانگ؛2015همکاران، 
؛ 2010، 10و همکاران

، 11گالنویلی و استوري
؛ 2014، 12؛ لیندستروم2018

؛ سیکس و 2014رید، 
؛ بیالنچی و 2015همکاران، 

تیتتنبران، ؛ ا2014، 13همکاران
- پیرسون و پیرسون؛2013

؛2013، 14نلسون

، 16دارسی و همکارانرش افرادنگ؛2012؛ تیلور، 2010، 15هودگیزآموزش
؛2014

1. Borgonovi & medicine
2. Han et al
3. F.-S. Tsai
4. Hendriks et al
5. Kurul
6. Hofmeyer
7. Dingler & Enkel
8. Michelini
9. Borg et al
10. Jung Tu et al
11. Glanville & Story
12. Lindström
13. Belanche et al
14. Persson & Pearson-Nelson
15. Hodges
16. Darcy et al
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افول سرمایه اجتماعی
؛ 2016گلدرمان و همکاران،

؛ 2015، 1بارتولینی و ساراکینو
؛2015، 2کالرك

ادراك و 
صمیمیت در 

محیط کار

اریکسون و 
؛2011همکاران،

؛ لی، 2018سوزبیلیر، 
؛2018

تقویت انسجام 
اجتماعی در محیط 

کار

؛ 2019منگ و همکاران،
؛ 2016ومگرین و همکاران،استر

؛ 2010، 3ان جی و فلدمان
؛2016، 4مورریسون و ماکی

؛ 2011کاري و همکاران،موفقیت طلبی
؛2014، 5هورن و همکاران

تیم سازي

یاوو ؛2013چانگ و همکاران، 
؛ اورتگا و 2015و همکاران، 
؛ ویل و 2013همکاران، 

؛2012، 6همکاران

بهبود کیفیت 
زندگی کاري

؛ روسالن و 2018ی،یو ل- پی
؛2010، 7همکاران

عدالت اجتماعی

؛ 2008چوآنگ و چوآنگ،
؛ 2013، 8ماهاجان و بینسون

؛ 2011، 9ویلیامسون و ویلیامس
؛2011، 10فارندالی و همکاران

؛2010، 11دي کونیک

نوآوري

؛ 2018کالر و همکاران، 
کاننادیاسان و همکاران، 

؛ تاسی و همکاران،2018
اس تاسی،- ف؛ 2013
؛ دینگلیر و اینکیل، 2018
وانگ و همکاران، ؛2016

؛2017

انسانیسرمایه
؛ 2018و همکاران، سوبرامونی 

؛ 2019، 12کرانی و هارتول
؛2014، 13فیلیسیو و همکاران

رشد مهارت هاي 
فردي

تري کیم ؛2012جانسون، 
؛ دارسی 2013و همکاران، 

؛ 2014و همکاران، 
، 14گیوردانو و همکاران

؛2011

1. Bartolini & Sarracino
2. Clark
3. Ng & Feldman
4. Morrison & Macky
5. Horn et al
6. Weil et al
7. Roslan et al
8. Mahajan & Benson
9. Williamson & Williams
10. Farndale et al
11. De Coninck
12. Crane & Hartwell
13. Felício et al
14. Giordano et al
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ستگی شغلیشای

؛ 2015کاستیلو و اسمیدا، 
، 1آمینتوجار و همکاران

، 2؛ بیویا و کورچون2015
؛ 2011، 3؛ چوآن2017

؛2010، 4سیلی

عناصر مذهبی و 
عقیدتی

؛ ماسیلکو و 2013، 5کاسا
؛2011، 6همکاران

کاننادیاسان و همکاران، يریپذسکیر2017النگ و رامیرز، حل مساله مشترك
؛2018

؛2012باکیو و کاپوکو، توانمندسازي؛2018یو لی،- پیصیروابط شخ

، 7پالومینو و همکاران- رویزمفروضات فرهنگی
بورگونوي و میدیسین، سازيشفاف2012

؛2010

، 8ایکس وانگ و وان وارتفناوري اطالعات؛2013چانگ و همکاران، اقدامات منابع انسانی
؛2007، 8وارت

مدیریت ستمیس
هاي ارتباطی شبکه؛2015همکاران، آمینتوجار وعملکرد

قوي
جانگ تیو و همکاران، 

؛2010

؛ 2012گونزالز، ی شغلیناامن؛2015کاستیلو و اسمیدا، ابهام نقش
؛2013سویتزر،

؛ 2015کاستیلو و اسمیدا، تعهد؛2010چانگ و همکاران، یادگیري اجتماعی
؛2018لی، 

، 9؛ ژوآ2012جانسون، تماعیاجحمایت ؛2012باکیو و کاپوکو، بازخورد
؛2016

؛ تري 2011ویللینا و همکاران، بهبود عملکرد سازمانی
خودکارآمدي؛2013کیم و همکاران، 

کاننادیاسان و همکاران، 
، 10؛ یوآن و همکاران2018

؛2018

؛ آلدریچ و 2010هودگیز، يآورتاب2017جینینگز و اسانچییز، تعارض خارجی
؛2015، 11مییر

1. Amintojjar et al
2. Beviá & Corchón
3. Chua
4. Sealy
5. Kaasa
6. Maselko et al
7. Ruiz‐Palomino et al.,
8. X. Wang & Wan Wart
9. Zhou
10. Yuan et al
11. Aldrich & Meyer
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؛ بایندي 1،2014آشیکو و استادیزاقتصاديرفتار
، 3اصفهانی و همکارانرفتار شهروندي2012، 2بایندي بوفوتا

؛2012

؛ 2012گونزالز، فضاي اخالقی؛2010ان جی و فلدمان، سازمانیپذیريجامعه
؛2013سویتزر،

یشـینه  آمده در پدستبههايقسمت دادهدر این : هاوتحلیل و ترکیب یافتهتجزیه)گام پنجم
در ) 1990(مطـابق روش تحلیـل داده بنیـاد اشـتراوس و کـوربین      . تحقیق کدگذاري شده است

هـایی همچـون شـرایط علـی،     ها و مفـاهیم در قالـب مقولـه   مرحله کدگذاري محوري، شاخص
دانـایی فـر و امـامی،    (شـوند  اي، راهبردهـا و پیامـدها تبیـین مـی    گر، زمینهپدیده اصلی، مداخله

1389.(

علی بازتولید سرمایه اجتماعی در محیط کارشرایط
در این مطالعه براي بازتولید سرمایه اجتمـاعی در محـیط کـار دو بـازیگر بـا عنـوان اصـلی        

دهنـده  کننـده و توسـعه  شناسایی شدند که تسهیل» افزایی هنجاريهم«و » سازي رفتاريظرفیت«
نهفتـه در هنجارهـایی اسـت کـه     » يافزایی هنجارهم«ریشه . سرمایه اجتماعی در سازمان هستند

تعـامالت گروهـی بـین    در کـه هایی از نیروي جمعی جلوهافزایی هم. جهت دهنده رفتار هستند
رفتارهـاي  شود که با تلفیق هنجار که جهت دهنـده رفتـار اسـت،   دهد را شامل میاعضا رخ می

از » فزایـی هنجـاري  اهـم «. دهـد تعاملی بازتولید سرمایه اجتماعی در محـیط کـار را توسـعه مـی    
سـازي  فرهنـگ «، »تعـامالت دوسـویه مـؤثر   «، »اعتمادسازي«، »مشارکت کارکنان«ابعادي مانند 
و »بهبـود روابـط کـاري   «، »ايتوسـعه اخـالق حرفـه   «، »مدیریت مؤثر تعـارض «، »احترام متقابل

ه این ابعاد با ایجاد نوعی کـنش متقابـل گروهـی کـ    . شده استتشکیل» تقویت یادگیري تیمی«
دهنده بازتولید سـرمایه  اي افراد در سازمان است موجب شتاب و توسعهحاصل روابط بین شبکه

.شوداجتماعی می
شـرایط علـی دیگــري اسـت کـه موجـب توانمندسـازي و بهبــود       » سـازي رفتـاري  ظرفیـت «

ابعـاد  . گروهی اسـت در رفتار و نگرش شخصی وآنگردند که ریشه ساختارهاي محتوایی می

1. Ashiku & Studies
2. Baende Bofota
3. Esfahani et al
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افـزایش آگـاهی و شـناخت    «، »شـده ي امنیت شغلی ادراكارتقا«شامل » ازي رفتاريسظرفیت«
، »ایجاد نگرش مثبـت بـین کارکنـان   «، »ساالريشایسته«، »تقویت همکاري و هماهنگی«، »نقش

ایـن ابعـاد از طریـق درگیـر     . اسـت » برقراري عدالت و برابـري «و » تقویت کانال ارتباطی مؤثر«
تا روند بازتولید سرمایه اجتماعی که از شودیممسائل محتوایی باعث نمودن افراد و سازمان به

سازي، تعامالت و روابط است، تسهیل و تـوان فـرد و   مفروضات اساسی آن خودآگاهی، شبکه
.سازمان را ارتقا دهد

بازتولید سرمایه اجتماعی در محیط کارکانونی و صلی پدیده ا
هـاي مشـترك اکتسـابی و    هسـته «در محیط کار در پدیده اصلی و کانونی سرمایه اجتماعی 

ــورثی ــت»م ــه اس ــته. نهفت ــاد   هس ــارکت ایج ــالش و مش ــق ت ــابی از طری ــاي اکتس ــه ــوندیم ش
هـاي مـورثی بـر اسـاس     و هسته) و غیرهها، سطح تحصیالتمثال، عضویت در سازمانعنوانبه(

قیـق بازتولیـد   در ایـن تح ). 2018، 1گـالس و گیسـینگ  (شـوند  ایجـاد مـی  هاي مـورثی ویژگی
ي مشترك اکتسابی و موروثی اسـت کـه در شخصـیت و تبـادل     هاهستهسرمایه اجتماعی شامل 

.هاي مختلف در محیط کار قرار داردها و اطالعات در بین شبکهایده

بازتولید سرمایه اجتماعی در محیط کارخلهایط مداشر
و »شـده ارزش فردي ادراك«گر در دودستهمداخلههاي، مقولههشوپژي هاافتهبر اساس ی

، درك شخصـی  »شـده ارزش فردي ادراك«. استشدهيبندطبقه»شدهارزش گروهی ادراك«
توانـد  هرگاه فرد احساس نماید می. باشددر مقابل هزینه آن میآمدهدستبهکارکنان از ارزش 

ي کـه  اهنـ یهزاتخاذ نمایـد و ارزش بیشـتري نسـبت بـه     موردنظري در مقابل اهداف مؤثرکنش 
. گـردد یمـ ي گروهـی تحریـک   هـا يهمکـار ، تمـایالت فـردي جهـت    آوردیمدارد به دست 

اخـالق  «، »تسـهیم دانـش  «هسـتند شـامل   مـؤثر » شـده خلق ارزش فردي ادراك«عواملی که در 
تسهیم دانش بر یادگیري، نوآوري و عملکرد سازمانی تـأثیر  . شودمی» تعهد سازمانی«و » کاري

تواند رفتار شهروندي کارکنان سـازمان را  به بهترین وجه میاخالق کاري د و رعایت مثبت دار
.شود، کاهش استرس و افسردگی میرضایت شغلیتعهد سازمانی نیز موجب . توجیه نماید

1. Glass & Gesing
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هـاي گروهـی دارد و بـه    ریشـه در مناسـبت  » شدهارزش گروهی ادراك«گر شرایط مداخله
، »هاي ارتبـاطی مهارت«است و شامل ابعاد هاوهگرمعنی کسب ارزشی فراتر از هزینه در سطح 

هـاي ارتبـاطی   ارتقاء مهارت. گرددیم» سیستم ارزشیابی کارکنان«و » گیري استراتژیکجهت«
هـاي مثبـت در سـازمان و    در بهبود تعامالت اجتماعی بسیار حیاتی بوده و موجب ایجاد ذهنیت

جب بهبود دید بلندمدت کارکنان گیري استراتژیک موجهت.گرددمانع تعارضات مخرب می
و روشن شدن اهداف سـازمان شـده، همچنـین سیسـتم ارزشـیابی کارکنـان در تقویـت سیسـتم         

.سازمان تأثیرگذار استعملکردبازخور و بهبود 

ي بازتولید سرمایه اجتماعیهانهیزمبسترها و 
زگاري سـاختاري  سـا «ي بازتولید سرمایه اجتماعی در محیط کار تحت تأثیر شرایط هانهیزم

انطبـاق سـاختارهاي سـازمانی بـا سـایر      » سـازگاري سـاختاري  «منظور از . قرار دارند» و محیطی
توانـد  این نـوع سـازگاري لزومـاً منفعالنـه نبـوده بلکـه مـی       . سازمانی استشرایط درون و برون

عـواملی سـازگاري سـاختاري    . صورت سازگاري فعال و تأثیرگـذار بـر محـیط شـکل گیـرد     به
سـازگاري  «، »سـاختار سـازمانی بـاز، متمرکـز، منعطـف     «، »پذیري سازمانیجامعه«از اند تعبار

.»شفافیت سازمانی«و » درك محیط کار«، »فرهنگی
. تطابق سازمان با محیط اجتمـاعی از طریـق ابزارهـاي اجتمـاعی اسـت     » محیطیسازگاري«

، »)عــاطفی/ عــاتیاطال(حمایــت اجتمــاعی «ســازگاري اجتمــاعی در ایــن تحقیــق شــامل ابعــاد 
حمایـت اجتمـاعی   . اسـت » مشـارکت اجتمـاعی  «و » تعارضات بیرونـی «، »هنجارهاي اجتماعی«

گـردد و هنجارهـاي اجتمـاعی    هـاي پرفشـار مـی   باعث افزایش توان افراد در برخورد بـا پدیـده  
عموماً به نوع ادراك کارکنان از رفتار دیگـران اشـاره دارد کـه بـر تعـامالت افـراد تأثیرگـذار        

باشـد در رفتـار   هاي  بیرونی که ناشی از تعارضـات خـارج از محـیط کـاري مـی     تعارض. است
.دهدتأثیرگذار است و نوع مشارکت اجتماعی را تحت تأثیر قرار می

ي بازتولید سرمایه اجتماعی در محیط کارهادهبررا
نظـر  راهبردهـاي سـاختاري و اجتمـاعی در   عنـوان  در این پژوهش دو نوع اقدام و کنش بـه 

اقـدامات منـابع   «، »اسـتقرار عـدالت سـازمانی   «، »سـازي مـدیریت دانـش   پیاده«. شده استگرفته
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و » توســعه و تقویــت تــیم و کــار تیمــی    «، »توســعه فرهنــگ رهبــري مشــارکتی   «، »انســانی
این نوع راهبردهـا  . شوندیمراهبردهاي ساختاري شناخته عنوانبه» توانمندسازي نیروي انسانی«

گیرند و مورداستفاده قرار میی دارند توسط مدیران عالیسازماندروناختارهاي که ریشه در س
.یابدارتقاءشود تا ساختار و اصول سرمایه اجتماعی در محیط کار توسعه و موجب می

» تقویــت عــدالت اجتمــاعی«و » توســعه مشــارکت اجتمــاعی«، »تقویــت انســجام اجتمــاعی«
اتخـاذ ایـن راهبردهـا در سـازمان    . دهندیمرا تشکیل »راهبردهاي اجتماعی«عواملی هستند که 

و فرایند سرمایه اجتمـاعی در محـیط کـار    افتهیبهبودشود تا تعامالت اجتماعی افراد موجب می
تقویت انسجام اجتماعی و توسعه مشـارکت اجتمـاعی بـه همـراه تقویـت عـدالت       . نهادینه شود

لف اجتماعی، به اشتراك ذهنی برسند، بـه  ها و طبقات مختشود افراد، گروهاجتماعی باعث می
هـاي خـویش را   قوانین و قواعد آن عمل کنند، از امکانات آن استفاده کنند و در مقابل توانایی

هـاي چندگانـه بازشناسـی و پـرورش دهنـد و در جامعـه مشـارکت        و توانمنديبر اساس هوش
آورد هـاي جامعـه را بـه بـار مـی     ییها و تواناتوسعه ظرفیتجهیدرنت. فراگیر و مؤثر داشته باشند

).1392متوسلی و زبیري،(

ي بازتولید سرمایه اجتماعی در محیط کارپیامدها
پیامدهاي بازتولید سرمایه اجتماعی با توجه به اتخاذ راهبردهاي ساختاري و محیطی در سـه  

حقیـق،  هـاي ت مطـابق یافتـه  . اسـت شـده يبنـد طبقـه بعد پیامدهاي فردي، سـازمانی و اجتمـاعی   
افـزایش  «، »بهبود خالقیـت و نـوآوري فـردي   «پیامدهاي فردي بازتولید سرمایه اجتماعی شامل 

تـوان  پیامدهاي سازمانی که از اتخاذ راهبردهـا مـی  . است» افزایش کنترل درونی«و » آوريتاب
بهبـود زنـدگی   «و » وري نیـروي انسـانی  بهـره «، »بهبـود عملکـرد سـازمانی   «شـامل  انتظار داشت 

» بهبود رفتار شـهروندي «و » کاهش انزوایی اجتماعی«و پیامدهاي اجتماعی دربرگیرنده »کاري
ی افـراد،  شـناخت روانتواند عالوه بـر تقویـت   در نهایت با بازتولید سرمایه اجتماعی می. باشدمی

، شرایط اجتماعی حضور فرد، گروه و سازمان در محیط و اجتماع را بهبود هاسازمانو هاگروه
توانـد موجـب   در جامعـه بـه نمـایش گـذارد؛ کـه ایـن خـود مـی        هـا آنو چهره مناسبی از داده 
.سوي توسعه پایدار با تأکید بر منابع انسانی گرددگذاري و نهادینه شدن تفکر حرکت بهپایه

مفهـوم  20و مقوله فرعـی 10، مقوله اصلی6هاي صورت گرفته درمجموعبر اساس تحلیل
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در جـدول زیـر کـدهاي    . گـذاري شـد  و برچسـب کشفمایه اجتماعیبازتولید سربراي اصلی
.شوندمیمشاهدهمفهومومقولههرشده مربوط به نهایی استخراج

)محقق ساخته: منبع(کار کدگذاري محوري بازتولید سرمایه اجتماعی در محیط : 2شکل 

شرایط علی

ظرفیت ) الف
سازي رفتاري

ارتقاي امنیت -
شدهادراكشغلی 

افزایش آگاهی و -
شناخت نقش

تقویت همکاري -
و هماهنگی

يساالرستهیشا-
ایجاد نگرش -

مثبت بین کارکنان
تقویت کانال -

مؤثرارتباطی 
برقراري عدالت و -

بريبرا

هم افزایی ) ب
هنجاري

مشارکت -
کارکنان

ياعتمادساز-
تعامالت دوسویه -

مؤثر
ي سازفرهنگ-

احترام متقابل
مؤثرمدیریت -

تعارض
توسعه اخالق -

ياحرفه
تقویت بادگیري -

تیمی
بهبود روابط -

کاري

پدیده اصلی
بازتولید سرمایه 

اجتماعی

شرایط 
گرمداخله

ارزش ) الف
ي ادراك فرد

شده
دانشمیتسه

اخالق کاري
ي هامهارت

ارتباطی
ارزش ) ب

گروهی ادراك 
شده

تعهد سازمانی
ي ریگجهت

استراتژیک
سیستم ارزشیابی 

کارکنان

يانهیزمشرایط 
سازگاري ) الف

سازمانی
ي ریپذجامعه

سازمانی
ساختار سازمانی

سازگاري فرهنگی
درك محیط کار

شفافیت سازمانی
ري سازگا) ب

محیطی
حمایت اجتماعی

هنجارهاي 
اجتماعی

تعارضات بیرونی
مشارکت 
اجتماعی

پیامدها
فردي) الف

بهبود خالقیت و 
نوآوري فردي

يآورتابافزایش 
افزایش کنترل 

درونی
سازمانی) ب

بهبود عملکرد 
سازمانی

ي نیروي وربهره
انسانی

بهبود زندگی 
کاري

اجتماعی) ج
کاهش انزوایی 

اجتماعی
بهبود رفتار 

شهروندي

راهبردها
راهبردهاي ) الف

ساختاري
ي مدیریت سازادهیپ

دانش
استقرار عدالت 

سازمانی
اقدامات منابع 

انسانی
توسعه فرهنگ 

رهبري مشارکتی
توسعه و تقویت 

و کار تیمیتیم
ي توانمندساز

نیروي انسانی
راهبردهاي ) ب

اجتماعی
تقویت انسجام 

اجتماعی
توسعه مشارکت

اجتماعی
تقویت عدالت 

اجتماعی
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ــراي ارزیــابی پایــایی پــژوهش: شــدهجکــدهاي اســتخراکنتــرل کیفیــت) گــام ششــم  از ب
کـه بـه   ضریب کاپـا اسـت   ها ترین آنتوان استفاده کرد که یکی از رایجهاي مختلفی میروش

و هرچه استبین صفر تا یک آن مقدار پردازد و تحقیق میتوافق بین مرورگرانبررسی میزان 
یشـتري بـین مرورگـران وجـود     دهد که توافق بتر باشد، نشان میمقدار آن به عدد یک نزدیک

دهنـده توافـق بـاال بـین     که نشـان شدهمحاسبه)/.73(شاخص کاپا مقدار در این پژوهش، . دارد
.هاي احصا شده، ازنظر کیفیت توسط خبرگان تأییدشده استو شاخصبودهمرورگران 

شاخص کاپا: 1جدول 
نفر دوم دیده نشدهکل شدهدهید ارزش يداریمعن

فر اولن دیده نشده 26 7 33 کاپا .733 000

شدهدهید 3 42 45 تعداد 78

کل 29 49 78

نحوه اعتبارسنجی در مطالعات کیفی فراترکیب، از ابتدا موردبحـث بـوده، امـا آنچـه مـورد      
اجماع بیشتر پژوهشگران است، اعتبارسنجی یا به عبارتی کنترل کیفیت این مطالعـات بـه یکـی    

ارائـه یـک   ) ، باستفاده ازنظر خبرگان در تأیید دستاوردهاي پژوهش) الف: روش استاز دو 
جدیـد  هاي قبلی که با استفاده از مطالعات مـوردي نتیجه جامع از مطالعه مبانی نظري و پژوهش

در ایـن پـژوهش، بـراي اعتبارسـنجی الگـوي      .)2017و همکـاران،  پـور یحاج(شود اثبات می
اي که با طراحی گونهاستفاده شد؛ به) خبرگان(یعنی نظر گروه کانونی پیشنهادي از روش اول،

کارگیري نظر خبرگان این حوزه و انجام دادن اصالحات چندباره و اعمـال فنـونی   مند و بهنظام
یا بـازبینی توسـط افـراد، مـرور همتـا، اعتبـار       یابیمانند سه سوسازي یا چندجانبه نگري، اعتبار 

دیگر، براي اطمینان از اعتبار نتایج با معیارهاي خاص عبارتبه. ید گردیدبررسی و تائ،پژوهش
جهـت افـزایش   . انجـام شـد  م شـامل مقبولیـت و قابلیـت تائیـد     اهاي الـز پژوهش کیفی، بررسی

.هاي بازنگري توسط خبرگان و برخی از متخصصان این حوزه استفاده شـد مقبولیت، از روش

منظـور  آمده به چنـد نفـر از خبرگـان بـه    دسته پایانی، طبقات بهبراي قابلیت تائید نیز، در مرحل
.بازبینی و تائید برگردانده شد و نکات پیشنهادي اعمال گردید



98پاییز، 93م، شماره هشتو، سال بیست)بهبود و تحول(یریتمطالعات مد188

در ) 1990(بـر اسـاس روش اشـتراوس و کـوربین     در ایـن مرحلـه  : هـا ارائه یافته) گام هفتم
رمایه اجتمــاعی، چــارچوبی بــراي بازتولیــد ســهــا و ارائــه راســتاي تبیــین روابــط بــین شــاخص

.شودارائه میکدگذاري انتخابی 
بـا عنـوان   بازتولید سرمایه اجتماعی در محـیط کـار   کننده تسهیلیشرایط علدر این تحقیق 

کــه » افزایــی هنجــاريهــم«آن بــا عنــوان کننــدهکیــتحرو شــرایط » ســازي رفتــاريظرفیــت«
کـه  » سـازي رفتـاري  ظرفیـت «.انـد شدهيگذارناماست،بازتولید سرمایه اجتماعی دهنده توسعه

را هاآنو گرددیبه رفتار بازمگرددمیکارمحیطدراجتماعیسرمایهبازتولیدتسهیلموجب
افزایش آگـاهی و  ، شدهچون ارتقاي امنیت شغلی ادراكعواملیو دربرگیرندهدهندیمجهت 

گرش مثبت بین کارکنان،ساالري، ایجاد نشناخت نقش، تقویت همکاري و هماهنگی، شایسته
، ظرفیت سـاز عالوه بر شرایط .باشدبرقراري عدالت و برابري میو کانال ارتباطی مؤثرتیتقو

هنجارهـا  .نیـاز اسـت  بازتولید سرمایه اجتمـاعی  در راستاي افزایی همایجاد هنجارهایی برايبه
ا توســعه و جهــت ي رفتــاري را بــه وجــود آورده و آن رهــا دارنــد قاعــدهکــه ریشــه در ارزش

اعتمادسـازي،  ، بـه مشـارکت کارکنـان   بایسـت مـی » افزایـی هنجـاري  هم«براي ایجاد . دهندمی
سازي احترام متقابـل، مـدیریت مـؤثر تعـارض، توسـعه اخـالق       تعامالت دوسویه مؤثر، فرهنگ

.کردتوجه تقویت یادگیري تیمیاي، بهبود روابط کاري وحرفه

ــد درکــاردر محــیطاجتمــاعیمایهســربازتولیــدی کــه درراهبردهــای بعــددونقــش دارن
سـاختاري ریشـه در   راهبردهـاي . انـد قرارگرفتـه اجتمـاعی راهبردهـاي وساختاريراهبردهاي

سازي مدیریت دانش، استقرار عدالت سازمانی، اقدامات پیادهشاملو ساختارها و سازمان دارد 
ــعه      ــارکتی، توس ــري مش ــگ رهب ــعه فرهن ــانی، توس ــابع انس ــی و   من ــار تیم ــیم و ک ــت ت و تقوی

و تعـامالت حاصـل برخوردهـا  »راهبردهـاي اجتمـاعی  «.شـود مـی توانمندسازي نیروي انسـانی 
بایسـت بـا انتخـاب راهبردهـاي     لـذا سـازمان مـی   ؛ناپذیر استها اجتنابآنو توجه به اجتماعی 

ت اجتماعی که شامل تقویـت انسـجام اجتمـاعی، توسـعه مشـارکت اجتمـاعی و تقویـت عـدال        
.بپردازدسازي سرمایه اجتماعی در سازمان اجتماعی است به نهادینه

گـر مداخلـه شـرایط . هسـتند رگـذار یتأثراهبردهـا انتخـاب درايو زمینهگرمداخلهشرایط
وگیردنشات میکه از تسهیم دانش، اخالق کاري و تعهد سازمانی »شدهارزش فردي ادراك«
گیـري  داشـتن جهـت  ، هـاي ارتبـاطی  آن در مهـارت کـه ماهیـت   »شـده ادراكارزش گروهی «
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آفـرین نقـش راهبردهـا انتخـاب درتوانـد مـی است سیستم ارزشیابیکارگیري استراتژیک و به
شـده  بندياي در دو بعد سازگاري ساختاري و محیطی طبقهدر این پژوهش شرایط زمینه.باشند
آن یفرهنگـ جـو  و یزمانسـا و همـاهنگی  سازگاري ساختاري که ماهیت آن سـازگاري  . است

کـه ریشـه در   سـازگاري محیطـی   .اسـت تأثیرگـذار سـاختاري راهبردهايانتخابدرباشد می
موضـوعاتی همچـون حمایـت اجتمـاعی، هنجارهـاي      هـاي اجتمـاعی دارد بـه    اجتماع و فعالیت

ســازگاري محیطــی ارتبــاط . پــردازداجتمــاعی، تعارضــات بیرونــی و مشــارکت اجتمــاعی مــی
هـایی را در انتخـاب ایـن نـوع     دارد و تسهیالت و محـدودیت راهبردهاي اجتماعی تنگاتنگی با

.کندراهبردها ایجاد می
سـازمانی و  ،بعد فـردي توان در سهپیامدهاي بازتولید سرمایه اجتماعی در محیط کار را می

قیـت  پیامدهاي فردي بازتولید سرمایه اجتماعی شامل بهبود خال. اجتماعی موردبررسی قرار داد
پیامدهاي سازمانی بازتولید . آوري و افزایش کنترل درونی استافزایش تاب،و نوآوري فردي

وري نیروي انسانی و بهبود زنـدگی  سرمایه اجتماعی شامل بهبود عملکرد سازمان، افزایش بهره
شامل کاهش انـزواي  از پیامدهاي اجتماعی بازتولید سرمایه اجتماعی درنهایت . باشدکاري می

در آننهادینـه شـدن   وتولیـد سـرمایه اجتمـاعی    بوده کـه در  تماعی و بهبود رفتار شهروندياج
.بسیار مهمی داردنقش محیط کار 

گیريو نتیجهبحث
) 2007(فراترکیـب سندلوسـکی و باروسـو    ي امرحلـه در این پژوهش بر اساس روش هفت 

، )1996(و کـــوربین اشـــتراوسي و بـــر مبنـــاي روش تحلیـــل داده بنیـــاد آورجمـــعهـــا داده
و .محور اصلی5در پژوهشهايپس از تنظیم سؤال. ها صورت گرفته استوتحلیل دادهتجزیه

مند بررسـی و  ادبیات به شکل نظام،2019تا2010هايسالبینمعتبر علمی هايپایگاهبررسی 
تیـ فیکی،اتیـ حیابیهاي ارزمهارتسپس با استفاده از برنامه. منبع شناسایی گردید356تعداد
مقاله از کل مقـاالت جهـت ادامـه کـار انتخـاب      93ی و در نهایت شناختی پژوهش بررسروش

مفهـوم اصـلی  20و مقوله فرعی10، مقوله اصلی6درمجموعوتحلیلدر مرحله تجزیه. گردید
بـراي ارزیـابی پایـایی    در نهایـت  . گذاري شدو برچسبکشفبازتولید سرمایه اجتماعیبراي 

محاسبه شـد کـه   /.733در این پژوهش، مقدار کاپا. شده استهش، از ضریب کاپا استفادهپژو
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هاي احصا شده، ازنظر کیفیت توسط خبرگـان  و شاخصبودهدهنده توافق بین مرورگران نشان
.تأییدشده است

هاافتهبحث و تحلیل ی
سـرمایه اجتمـاعی   تسـاخ طراحـی و در امتـداد  با توجه به اینکه بازتولید سرمایه اجتمـاعی  

دو بعـــد در عوامـــل مـــؤثر در بازتولیـــد ســـرمایه اجتمـــاعی در ایـــن پـــژوهش، ،باشـــدمـــی
»سازي رفتاريظرفیت«.اندبندي شدهطبقه» افزایی هنجاريهم«و »سازي رفتاريظرفیت«عوامل

» سـازي رفتـاري  ظرفیـت «از طریـق  . اسـت ورود به حوزه بازتولید سـرمایه اجتمـاعی  گرلیتسه
وان انتظار داشت که در محیط کار آمادگی الزم براي بازتولید سرمایه اجتماعی بـه وجـود   تمی

؛ کاسـتیلو و اسـمیدا،   2013؛ سـویتزر، 2012؛ گـونزالز،  2017هـانیچی و همکـاران،   (آمده است
ظرفیت ساز وعواملحالنیباا). 2017؛ بیویا و کورچون، 2015؛ آمینتوجار و همکاران، 2015

و یک محـرك و  دنتواند موجب بازتولید اجتماعی در محیط کار گردنهایی نمیتبهتسهیل گر
تحریـک وتقویـت در» افزایی هنجاريهم«. یی الزامی استافزاهمدهنده هنجاري جهت شتاب

؛ 2018یو لـی، -؛ پی2018کالر و همکاران، (دارند مهمیبسیارنقشاجتماعیسرمایهبازتولید
؛ ویـر و میزاگلیـا،   2017؛ وانـگ و همکـاران،   2018لـورنزو،  -تکیلیندز و کیـروال -پادیالت

ــاران،  2017 ــاوو و همک ــی2015؛ ی ــی، -؛ پ ــو ل ــمیدا،  2018ی ــتیلو و اس ــوت و 2015؛ کاس ؛ الی
.)2011؛ دورهوفر و همکاران،2018؛ لی، 2015همکاران، 

شـود، کـار محـیط دراجتمـاعی سـرمایه بازتولیدموجبتواندمیکهکنش ها و اقداماتی
سـاختاري رونـد بازتولیـد    راهبردهـاي . اسـت » اجتمـاعی راهبردهاي«و» ساختاريراهبردهاي«

راهبردهـاي . نـد ینمایمـ بر عوامـل سـاختاري و سـازمانی تحریـک     تأکیدسرمایه اجتماعی را با 
اجتماعی که رویکردي تعاملی و اجتماعی دارند به همراه راهبردهاي ساختاري نقش مهمـی در  

کـالر و همکـاران،   (دارنـد  تحریک بازتولید سرمایه اجتماعی در محـیط کـار   تسهیل، توسعه و
؛ 2017؛ مــاتیرنی و همکــاران، 2018ی و همکـاران،  ســوبرامون؛2017؛ النـگ و رامیــرز،  2018

؛ چانـگ و  2015؛ یاوو و همکاران، 2013؛ چانگ و همکاران، 2016استرومگرین و همکاران،
).2013؛ ماهاجان و بینسون، 2008؛ چوآنگ و چوآنگ،2013همکاران، 

گر قـرار دارنـد کـه ایـن شـرایط      اي و مداخلهتحت تأثیر شرایط زمینهراهبردها و کنش ها 
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هـاي فـردي   ارزش«گري مانند شرایط مداخله.استها و محدودکننده استراتژيکنندهکیتحر
در اتخـاذ  » شـده ادراكهـاي گروهـی   ارزش«، در اتخاذ راهبردهـاي سـاختاري  و   »شدهادراك

اي بازتولید سرمایه اجتماعی نیـز  از  شرایط زمینه. راهبردهاي اجتماعی نقش بسیار مؤثري دارند
کـالر و  (در انتخاب راهبردها تأثیرگذار هسـتند » سازگاري محیطی«و » سازگاري سازمانی«بعد 

و ؛ کـالر  2018لـورنزو،  -کیلینـدز و کیـروالت  -؛ پادیالت2018یو لی،-؛ پی2018همکاران، 
).2010؛ ان جی و فلدمان، 2010؛ چانگ و همکاران، 2018همکاران، 

ســازمانی و فــردي،در ایــن پــژوهش پیامــدهاي بازتولیــد ســرمایه اجتمــاعی در ســه بخــش
از بعد فردي بازتولیـد سـرمایه اجتمـاعی موجـب بهبـود      . اجتماعی موردبررسی قرارگرفته است

سازمانی و در نهایت از بعد اجتمـاعی موجـب   ي فردي، از بعد سازمانی موجب بهبود هاتیظرف
-؛ پـی 2015؛ آلدریچ و مییـر،  2010هودگیز، (شودیمتقویت ساختار اجتماعی فرد و سازمان 

نیامـ وندوشـن  یاثیـ غ؛ 2013؛ تري کـیم و همکـاران،   2011؛ ویللینا و همکاران، 2018یو لی،
.)2016،ایالرعا

ي کاربرديهاشنهادیپ
اي و راهبردهـاي اتخاذشـده بـر اسـاس اسـتراتژي      گر، زمینهی، مداخلهبا توجه به شرایط عل

ــکرفرات ــار      بی ــیط ک ــاعی در مح ــرمایه اجتم ــد س ــراي بازتولی ــاد ب ــل داده بنی ــا روش تحلی و ب
:گرددپیشنهادهایی در سه سطح فردي، گروهی و سازمانی به شرح زیر ارائه می

پیشنهادهایی در سطح فردي) الف
در محـیط کـار جهـت پـاالیش مسـتمر      جرب و ماهر روانشناسـی مشاوران ميریکارگبه.1

؛افسردگیواضطراب،مقابله با استرسدر راستايروان کارکنان 
ــاد   .2 ــه ایج ــدیران ب ــزایش توجــه م ــراممتیصــم،شــفافیتاف ــتی، احت ــداقت ، دوس و ، ص

اعتمادسازي در محیط کار؛
جهـت  ر و عقاید خودافکاو تشویق افراد به بیان روشنفهم عواطف کارکنانبر تمرکز .3

سازي؛اعتمادفرایند یتتقو
،  بهبـود  ارتباطــات اثــربخش  شی بـا محوریـت گسـترش   آمــوز يهـا کـالس برگزاري .4

؛مديآافزایش خودکاروزندگیيهامهارت
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خـودگردانی و  ،افـزایش خودآگـاهی  مسـتمر فـردي بـه کارکنـان جهـت      بازخوردارائه .5
؛خودکنترلی

ضـات فـردي   کاهش تعارجهتو همدلی در افراد ريپذیمسئولیتایجاد حس برتأکید.6
.و گروهی

پیشنهادهایی در سطح گروهی) ب
مدیران به برقراري ارتباطات دوسـویه مـؤثر و تقویـت یـادگیري تیمـی بـه همـراه        تأکید.1

؛ایجاد فرهنگ و جو همکـاري
موجــب تغییــر پاســخ فــردي بـه      در سـازمان؛ ایـن نـوع رفتارهـا     عادالنـه برخوردهاي .2

؛شودیمگروهیهايخپاس
هـاي فعالیـت تشــویق افـراد بـه    جهـت  هـا گـروه رقابـت و تعـارض سـازنده در    بر تأکید.3

؛گروهـی
ــاانــدازيراه.4 ــراي تبــادل اطالعــات و تجربیــات  الت ر گفتگــو و اتــاق فکــر در ســازمان ب

؛کارکنان
براي مشارکت بیشـتر اجتمـاعی، فرهنگـی و مـذهبی     الزميهارساختیزتوجه کافی به .5

؛آن انسجام اجتماعیتبعبهایجاد همبستگی اجتماعی و منظوربههاوهگر
اهـداف فـردي، صـریح و بـدون ابهـام مشـخص شـود تـا افــراد          ماننـد  اهداف گروهـی  .6

داشته باشند؛یبراي تالش گروهيازهیانگ
جهـت تسـهیل   و تخصصـی در سـازمان  ايحرفـه هايانجمنو هاگروهتشویق و تشکیل .7

؛گذارياشتراك
هـاي گـروه تشـکیل  وگروهـی بـا ایجـاد سـاختارهاي داوطلبانـه     هـاي همکـاري قویت ت.8

هـا آنيهاخانوادهبرگـزاري اردوهـاي تفریحـی بــا کارکنـان و و مــذهبی،ورزشـی، علمــی
؛هاتنشارتباطی و کاهش هايشبکهتقویـت راستاي در 

پیشنهادهایی در سطح سازمانی) ج
بـر عینـی بـودن   تأکیـد بـا  فرديارزشیابیی عملکرد مبتنی برارزیابمؤثرطراحی سیستم .1

آن؛سرمایه اجتماعی در هايشاخصنارزیابی عملکرد و گنجاندهايمالك
بــا راهبردهــا و کارکنــاناز جملــه درگیــر کــردن غیرمســتقیمهــايآمــوزشبــر تأکیــد.2
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نانـه یبخـوش در تحقق اهـداف و داشـتن تفکّـر   هاآندر جهت جلب مشارکت بیشتر هاسیاست
؛راجع به آینده سازمان

کـه افـراد کار را ارزشـمند تلقـی کــرده،  شودطـوري فراهـم ستیبایمشـرایط کاري .3
بـــا  وتـوام بـه ارتباطـات اهمیـــت دهنـــد و روابـــط همـــکاري را دوســـتانه، برانگیزاننـــده       

.بدانندو احســاس مســئولیت نفساعتمادبه
سـازمان بـراي کارکنـان و    انـداز چشم، فرهنگ، رسالت و هاارزشبیان روشن و شفاف.4

منبــع انــرژي   ،ایجاد یک دورنماي مشترك از آینده.آتیهايموفقیتارائه تصویري مثبت از 
.یادگیري مشترك استکنندهتحریکو 

ــر  .5 ــد ب ــین  تأکی ــونی ب ــاداشهمگ ــاپ ــايارزشو ه ــتمر   ه ــعه مس ــار، توس ــهک ، ايحرف
؛وجه به آزادي عمل در انجام وظایف محولهو تساالريشایسته

شـغلی،  سـازي غنـی مسـیر شـغلی،   ریـزي برنامـه مدیران با اقداماتی نظیر شودمیاد هپیشن.6
بـود ادراك  هکردن کار و محیط کار بـراي ب بخشلذتبهبود کیفیت زندگی کاري و توجه به 

.گام بردارندیکارکنان از حس کار بامعن

رفتـار عادالنـه مـدیر را    هـا آنکارکنان شرکت کنند تـا  میعمومدیران باید در جلسات .7
همچنین مدیران براي اجراي عدالت تنها به نگـرش خــود اکتفــا نکننــد، بلکــه      . درك نمایند

قرار دهند؛مدنظرادراك کارکنان را نیز 
هـاي برنامـه با ایجاد و سازمان را براي کارکنان تشـریح هايتصمیمشودمیتوصیه مدیران به .8

.دنآوروجـود بهراجو اعتماد در سازمان،گیريتصمیمدر کاري و تشویق کارکنان
هـاي  ي و تعریـف مقولـه  سـاز مفهـوم تـوان بـه   هاي تحقیق حاضر میمحدودیتنیترمهماز 

هـا بـه   هـا، تفکیـک شـاخص   زیـرا عـدم درك یکسـان از شـاخص    ؛ اصلی و فرعی اشاره نمـود 
هـا، قـرار   ي متفـاوت از ابعـاد و شـاخص   هـا برداشته دلیل بوده و بسازمشکلهاي فرعی مقوله

از . یی ایجاد نمـوده اسـت  هاتیمحدودصورت جداگانه را با هاي اصلی بهها در مقولهدادن آن
ي را بـا  سـاز مفهـوم هـا اسـت کـه    هـاي ایـن تحقیـق، درهـم تنیـدگی شـاخص      دیگر محدودیت

متقابـل مفـاهیم بـر یکـدیگر نیـز      تـأثیرات  درنهایت،. خاصی مواجه کرده استهايمحدودیت
هاي فرعی و اصلی شده است که ها در مقولهآنقرار دادنموجب ایجاد محدودیت در تبیین و 

.نمایدنیاز به آگاهی و شناخت بیشتر مفاهیم را الزامی می
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