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مقدمه

فقدان سرمایه اجتماعی و اعتماد در محیط کار برای سازمانها،

ازجمله مشکالت و چالشهای مهم سازما نها و ادارات

اعم از دولتی و خصوصی ،هزینهبر خواهد بود (رحیمی و آقابابایی،

دولتی ایران در مقایسه با سازمانهای دولتی کشورهای پیشرفته،

 .)1392گرگوری  )1999( 1در مقاله خود تحت عنوان «سرمایه

عدم احساس مسئولیت ،وفاداری ،د لبستگی و عملکرد پایین

اجتماعی و اصالحات اداری؛ حفظ صداقت اخالقی در بخش

کارکنان میباشد (نصیرپور و شیخویسی .)1392 ،مطالعات

دولتی» بیان میکند سرمایه اجتماعی عالوه بر کاهش هزینههای

تجربی مختلف در این زمینه نیز حاکی از آن است وضعیت سرمایه

اداری به تحوالت اداری در سازمانهای دولتی کمک کرده و سبب

اجتماعی در سازما نهای دولتی کشور چندان مناسب نیست

میشود این سازما نها «کاراتر»« ،پاسخگوتر» و «اخالقیتر»

(خداداد کاشی.)1395 ،

فعالیت کنند .بهطور خالصه ،سرمایه اجتماعی بهعنوان یک منبع

تئوری سرمایه اجتماعی با تاکید بر ارزش و اهمیت روابط

مهم برای ارائه خدمات دولتی بهتر تلقی میشود.

اجتماعی بیان میکند که خلق ارزشها و اعتماد متقابل ،به تحقق

با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی در تحوالت اداری مثبت و

اهداف سازمان و بهبود عملکرد کارکنان را کمک میکند (نصیرپور

ارائه خدمات دولتی بهتر به جامعه ،خلق و تقویت سرمایه اجتماعی

و شیخویسی .)1392 ،در واقع ،سرمایه اجتماعی در سازمانهای

یکی از بهترین استراتژیها برای حل چالشها و مشکالتی است که

دولتی میتواند در شناسایی به موقع مشکالت و حل اثربخش آنها

سازمانهای دولتی با آنها مواجه هستند (تلس .)2012 ،2در این

به مدیران سازمانهای دولتی کمک کند .در سازمانهای دولتی

میان ،آنچه برای مدیران سازمانهای دولتی از اهمیت برخوردار

با سطح سرمایه اجتماعی باال ،هزینههای مربوط به فعالیتهای

است نحوه خلق و حفظ سرمایه اجتماعی است و مدیران دولتی

روزمره کاهش خواهد یافت؛ زیرا کارکنان در فضای مبتنی بر اعتماد،

که قادر به خلق و حفظ سرمایه اجتماعی باشند موفقیت شغلی و

همکاری و درک مشترک سعی میکنند وظایف شغلی خود را در

سازمانی خود را تضمین خواهند کرد .در حقیقت ،اگر سازمانهای

زمان کم و با کارایی باال انجام دهند (رضایی)1387 ،؛ بنابراین

دولتی بتوانند سرمایه اجتماعی را در خود خلق و تقویت کنند ،قادر
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خواهند بود خدمات و محصوالت بهتری را به جامعه ارائه کرده

شود که نتیجه اعتماد موجود در میان آنان است .اعتماد متقابل،

(شیروانی )1383 ،و سطح رضایت عمومی را افزایش دهند.

انتظارات و الزامات یک مکانیسم غیررسمی را بهوجود میآوردو

با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی در ابعاد مختلف
سازمانهای دولتی ،الزم است همواره از آن مراقبت شود؛ زیرا خلق
آن زمانبر بوده اما یک شبه میتواند از بین برود .ازاینرو ،در مقاله
حاضر سعی شده است به سواالت زیر پاسخ داده شود.

به اعضای سازمان اجازه میدهد تا از آنها بهعنوان ابزاری در جهت
تحقق بهتر و آسانتر اهداف خود استفاده کنند.
لینا و وانبورن )1999( 5با خلق و توسعه سازه «سرمایه اجتماعی
سازمانی» اظهار میدارند سرمایه اجتماعی بهعنوان یک پدیده

 .1سرمایه اجتماعی سازمانی چیست؟

سازمانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است .لینا و وانبورن سرمایه

 .2روشهای خلق و حفظ سرمایه اجتماعی سازمانی کداماند؟

اجتماعی را منبعی میدانند که از روابط اجتماعی درون سازمان

پس از پاسخ به سواالت فوق ،در بخش نتیجهگیری ،عوامل

نشات میگیرد و آ نرا «منبعی که انعکا سدهنده ماهیت روابط

اصلی شکلگیری و حفظ سرمایه اجتماعی معرفی و اهمیت آنها

اجتماعی در سازمان است» تعریف میکنند که از طریق گرایش به

بررسی خواهدشد.

هدف جمعی و اعتماد مشترک در میان اعضای سازمان مشخص

روش پژوهش

میشود .از نظر آنان ،سرمایه اجتماعی سازمانی دارایی است که

به منظور پاسخ به سواالت پژوهش ،از روش مطالعه کتابخانهای

هم به سازمان (خلق ارزش برای سهامداران) و هم به اعضا (افزایش

استفاده شده است .برای این منظور ،با استفاده از کلیدواژههایی

مهارت کارمند) سود میرساند و از طریق عمل موفق جمعی سبب

مانند «سرمایه اجتماعی»« ،سرمایه اجتماعی سازمانی»« ،سرمایه

خلق ارزش میشود.

اجتماعی سازمانی  +خلق»« ،سرمایه اجتماعی سازمانی  +عوامل»

ویالنووا و جوسا  )2003( 6سرمایه اجتماعی را پدید های

سعی شد تا مرتبطترین مقاالت داخلی و خارجی در رابطه با پژوهش

مدیریتی تلقی کرده که دارای ویژگیهای اعتماد (هنجارها)،

حاضر شناسایی شوند .این مقاالت به دقت مطالعه و با استفاده از

ارزشها و رفتارهای مشترک ،روابط ،همکاری ،فهم و درک ،تعهد

تکنیک فیشبرداری ،اطالعات مرتبط از مقاالت استخراج شد.

متقابل و شبکههای متقابل است .سرمایه اجتماعی نهتنها بدون

در مرحله فیشبرداری ،اطالعات استخرا جشده ذیل دو محور

وجود یکی از این ویژگیها نمیتواند وجود داشته باشد ،بلکه

اصلی «مفهوم سرمایه اجتماعی سازمانی» و «خلق و حفظ سرمایه

نمیتوان تصور کرد که سازمانی بدون وجود بعضی از ویژگیهای

اجتماعی سازمانی» دستهبندی شدند .در ادامه ،هر یک از سواالت

سرمایه اجتماعی بتواند وظیفه خود را انجام دهد .سرمایه اجتماعی

پژوهش به تفکیک بررسی میشوند.

عمل مبتنی بر همکاری را تسهیل کرده و ارزش داراییهای ناملموس

سرمایه اجتماعی سازمانی چیست؟

را افزایش میدهد.

اگرچه عوامل گوناگون سرمایه اجتماعی در تئوریهای سازمانی

در سطح سازمانی ،سرمایه اجتماعی هم برای توصیف شکل و

برای مدتزمان طوالنی وجود داشته ،اما این مفهوم در سالهای

ماهیت بههمپیوسته روابط میان اعضای سازمان و هم برای توصیف

اخیر در تجزیه و تحلیل سازمانی وارد شده است (تیمبرلیک ،3

ارتباطات سازمان با ذینفعان بیرونی ،رقبا و شرکا استفاده شده است

 .)2005در مطالعه سازمان میتوان بین دو بعد آن تمایز قائل شد:

(لینا و پیل  .)2006 ،7سرمایه اجتماعی یک ویژگی سازمانی

بعد رسمی که هدایتگر مدیریت سازمان است و بعد غیررسمی که

است نه دارایی اعضا (لسر2000 ،8؛ لینا و وانبورن ،)1999 ،به

مبتنی بر اعتماد متقابل و مکمل بعد رسمی است.؛این بعد سازمان را

عبارت دیگر ،سازمان و اعضا مالک آن و محصول فرعی  9دیگر

میتوان بهعنوان سرمایه اجتماعی در نظر گرفت (دانچو.)2006 ، 4

فعالیتهای سازمانی هستند (لینا و وان بورن .)1999 ،ایده اصلی

به نظر دانچو ،سرمایه اجتماعی میتواند بهعنوان ساختار شبکهای

سرمایه اجتماعی این است که شبکههای اجتماعی (ارتباطات

مبتنی بر روابط و پیوندهای غیررسمی میان اعضای سازمان تعریف

شخصی) در طول زمان توسعهیافته ،مبنایی برای اعتماد و همکاری
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ایجاد میکند و شامل منابع ارزشمند بالفعل و بالقوه میشود که به

بپذیرند؛ با یکدیگر رابطه برقرار کنند و به هم اعتماد داشته باشند؟

هدایت روابط اجتماعی کمک میکند (ناهاپیت و گوشال )1998 ،و

مهمترین عامل در شکلگیری سرمایه اجتماعی در محیط کار،

عملکرد سازمانها را بهبود میدهد (اسپنس 10و همکاران.)2003 ،

رفتار و نگرش مدیر نسبت به کارکنان است .محققان رفتار مدیر

اهمیت سرمایه اجتماعی سازمانی در این است که سبب اجتماع

و پایبندی وی به اخالق را عامل اثرگذاری بر شکلگیری سرمایه

افراد (گروهها ،تیمها ،سازمانها و  )...شده و باعث میشود بهطور

اجتماعی میدانند .در ادامه رفتار مدیر و دیگر عوامل اثرگذار بر خلق

موفقیتآمیز کارها را به انجام برسانند (کوهن و پروساک.)2001 ،

سرمایه اجتماعی سازمانی تشریح میشوند.

این سرمایه انسجام کارکنان و مدیران را نتیجه میدهد و از طریق

 .1رفتار اخالقی مدیر :15سرمایه اجتماعی پدیدهای است که

تسهیل فعالیتهای جمعی موفقیتآمیز ،ارزش افزوده ایجاد

تحت تاثیر ویژگیهای درونی افراد است .بنابراین برای مدیریت

میکند و میتواند مدیر و کارکنان را بهرهمند سازد (لینا2001 ،11؛ به

ضروری است که در نگرشها ،باورها و انگیزههای کارمندان برای

نقل از صالحی امیری و کاوسی.)1387 ،

خلق سرمایه اجتماعی نفوذ کند .اگر هنجارها ،رویهها و اقدامات

تعاریف متعددی از سرمایه اجتماعی ارائه شده است ،اما این

استخدامی تسهیلکننده تعهد عاطفی افراد به سازمان نباشد ،چرا و

توافق کلی وجود دارد که سرمایه اجتماعی دربرگیرنده هم شبکه

به برچه اساسی افراد باید تمایل داشته باشند که به اهداف سازمان

اجتماعی و هم منابع موجود در آن شبکه است (بای ،مولر و اپرسو،12

متعهد شوند (تمایل به ترجیح اهداف سازمانی از مولفههای سرمایه

 .)2020در واقع سرمایه اجتماعی را میتوان بهعنوان ویژگیهای

اجتماعی است) (پاستوریزا ،آرینو و ریکارت.)2008 ،

سازمان اجتماعی مانند شبکهها ،هنجارها و اعتماد اجتماعی

مدیر با برقراری رابطه نزدیک با کارکنان میتواند سبب شود تا در

تعریف کرد که همکاری و مشارکت برای نفع متقابل را تسهیل

آنها نوعی باور و ایمان نسبت به سازمان و ارزشهای آن ایجاد شود.

میکند (گنگولی ،تالوکدار و چارتجی.)2019 ،13

بهعبارتدیگر ،تعامالت نزدیک مدیر با کارمندان ،فرایندی را که

مکانیسمها و روشهای خلق سرمایه اجتماعی سازمانی

از طریق آن کارمندان ،هویت خود را با سازمان تعیین و شناسایی

کدماند؟

میکنند ،تسهیل میکند .در واقع مدیر میتواند یک رابطه تبادلی با

سوال اساسی برای مطالعات سازمانی این است که سرمایه

کارکنان -بدون از دست دادن هویت فردی -بهوجود آوردکه سبب

اجتماعی چگونه فرسوده میشود و چگونه میتواند بهبود یابد؟

میشود تا افراد عالئق و اهداف گروهی را جایگزین اهداف و عالئق

(هادسون .)2005 ،14نویسندگان و محققان مختلف نیز لزوم تعمق

محدود خود کنند (پاستوریزا ،آرینو و ریکارت .)2008 ،عالوه بر

در فهم اینکه چگونه سرمایه اجتماعی در محیط کار بهبود مییابد

این ،ارتباطات خوب برای اطالع کارمندان از اهداف ،رویهها و

را مورد توجه قرار دادهاند (پاستوریزا ،آرینو و ریکارت.)2008،

انتظارات ضروری است (هادسون.)2005 ،

دانچو ( )2006معتقد است برای ایجاد سرمایه اجتماعی ،فرد

رفتار اخالقی دیگر مدیر ،احترام به حقوق و عالئق کارکنان

باید برخی ویژگیهای فردی را دارا باشد مانند تمایل به کمک به

است و شامل تدارک و فراهمآوری شرایط استخدامی امن و پایدار،

افراد دیگر (برای ایجاد بعد افقی پیوندهای غیررسمی نیاز است) و

پرداخت و مزایای منصفانه و خلق فرصتهایی برای تربیت و

تمایل به تصدیق و به رسمیت شناختن رهبران طبیعی .لینا و وانبورن

بهسازی میباشد .شاید اساسیترین شکل احترام به حقوق

( )1999نیز تمایل و توانایی فرد یا کارمند را برای شکلگیری سرمایه

کارمندان مستلزم حذف سو ءاستفاد ههای شخصی از قدرت

اجتماعی ضروری میدانند .به نظر هادسون ( ،)2005رفتار کارمند

بهوسیله مدیران و ناظران باشد (پاستوریزا ،آرینو و ریکارت،

حامی سرمایه اجتماعی سازمانی است .اکنون سوالی که مطرح

.)2008

میشود این است که چگونه و از چه راههایی میتوان تمایل ،نگرش،

بنابراین میتوان نتیجه گرفت رفتار و عملکرد شایسته مدیر یک

رفتار و توانایی کارکنان را تحت تاثیر قرار داد تا اهداف سازمان را

تعیینکننده مهم سرمایه اجتماعی در محل کار است .برعکس،
زمستان 1399
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عدم صالحیت مدیر ممکن است عامل مهمی در اتالف سرمایه

کارمندان احترام نمیگذارد و با کارمندان با احترام رفتار نمیکند یا

اجتماعی در محل کار باشد زیرا تاثیر بسیار زیادی بر دیگر جنبههای

بهگونهای غیراخالقی رفتار میکند.
 .3خلق بستر کاری اخالقی :18به اعتقاد پاستوریزا و همکاران

روابط در محل کار دارد.
 .2ایجاد انگیزههای برتر :16انگیزههای برتر سبب حرکت فرد از

( ،)2009سرمایه اجتماعی ،بهعنوان محصول فرعی دیگر

عالئق فردی به ماورای خود و کمک به دیگران میشود و انگیزههای

فعالیتهای سازمانی ،تابعی است از بستر کاری اخالقی که

برتر از انگیزههای درونی فراتر میرود .در انگیزههای درونی،

کارمندان در آن فعالیت میکنند .بستر کاری میتواند بهعنوان

کارمند برای خود و ارضای عالئق خود برانگیخته میشود ،اما در

مجموعهای از مکانیسمهای تاثیرگذار اجتماعی و مدیریتی تعریف

انگیزههای برتر ،فرد برای رفاه دیگران برانگیخته میشود .انگیزههای

شود که مدیریت عالی سازمان کنترل مستقیم یا غیرمستقیم بر آنها

برتر سبب میشود تا کارکنان عالئق محدود خود را تابع اهداف

ش کارمندان را شکل میدهد .بستر کاری اخالقی
دارد و رفتار و نگر 

سازمانی قرار دهند و در واقع سبب شکلگیری سرمایه اجتماعی

نتیجه پیامدهای تقویتکننده و متقابل مکانیسمهای مثبت اثرگذار

شوند .درصورتیکه کارمندی بهوسیله انگیزههای برتر برانگیخته

اجتماعی و مدیریتی است .بخش کلیدی تعریف بستر کاری این

شود رضایت را از طریق شرکت برای حل مشکالت دیگران بهدست

است که مکانیسمهای مدیریتی و اجتماعی میتوانند رفتار کارمندان

میآورد .انگیزههای برتر سبب همدلی فرد با دیگر اشخاص شده و

را شکل داده و منجر به خلق سرمایه اجتماعی در سازمان شوند .بستر

برقراری روابط موثر با دیگران را در پی دارد .مدیر از طریق برقراری

کاری اخالقی دارای دو بستر ساختاری و رفتاری است و سازمان تنها

رابطه با کارمند میتواند سبب شکلگیری انگیزههای برتر در وی

زمانی از بستر کاری اخالقی نفع میبرد که مدیریت عالی بسترهای

شود زیرا از طریق روابط متوالی بین مدیر و کارمند ،کارمند به مدیر

ساختاری و اجتماعی مثبت را با هم خلق کند.

اعتماد میکند؛ او را میشناسد و متقاعد میشود که مدیر صادق

مدیر باید متوجه باشد که بسترهای ساختاری و رفتاری ممکن

و منصف است و نگران نیازها و توسعه شخصی کارمند است .در

است منفی و یا مثبت باشند و تاثیرات سالم یا مخربی بر خلق سرمایه

نتیجه ،کارمند انگیزههای برتر را در تصمیمات خود دخالت میدهد

اجتماعی داشته باشند و یا اینکه بسترها با یکدیگر تعامل داشته و

17

یکدیگر را تقویت یا تضعیف میکنند .پس از معرفی این بسترها و

(به نقل از پاستوریزا ،آرینو و ریکارت )2008 ،سه راه وجود دارد که

نحوه تاثیر آنها بر سرمایه اجتماعی سازمانی در مورد تعامل آنها نیز

مدیر از طریق آنها میتواند انگیزههای برتر را در کارکنان شکل دهد.

بحث خواهد شد.

و بیشتر به فکر مدیریت و سازمان خواهد بود .به اعتقاد پیرز لوپز

 .1مدیر باید الگو باشد و بهوسیله انگیزههای برتر برانگیخته شود.

الف) بستر ساختاری :19مفهوم بستر ساختاری توسط بوور

20

هرچقدر انگیزههای برتر در مدیران بیشتر باش د احتمال اینکه کارمند

( )1970توسعه داده شد و بر مکانیسمهایی مانند سیستم جبران

انگیزههای برتر را در تصمیمات خود دخالت دهد بیشتر خواهد بود.

خدمت ،شرح شغل کارمندا ن یا طراحی سلسلهمراتب سازمان

 .2مدیر باید از کارمندان بخواهد که نتایج عملشان را

اشاره دارد که بهطور مستقیم رفتار را کنترل کرده یا رفتار خاصی را

ارزشگذاری کنند .یکی از مهمترین وظایف مدیر این است که به

در کارکنان پرورش میدهد .این بستر میتواند منفی یا مثبت باشد.

کارمند کمک کند تا شیوه و روش تفکر و تصمیمگیری خود را بهبود

ناهاپیت و همکاران ( )2005بیان میکنند بعضی سازمانها

دهد و انگیزههای برتر را در تصمیمگیریها دخالت دهد.

که بر پایه پیشفرض نفع شخصی 21اعضا (خودخواهی اعضا) بنا

 .3مدیر نباید مانعی برای کارمندانی باشد که بهوسیله انگیزههای

شده ،بهگونهای طراحی میشوند که مانع از بروز حسن نیت در میان

برتر برانگیخته میشوند .در واقع مدیر میتواند بهگونهای رفتار کند

اعضای سازمانشوند .یکی از مشخصههای بستر ساختاری منفی،

که مانعی در مسیر خلق سرمایه اجتماعی سازمان باشد؛ برای مثال،

کنترلهای مدیریتی مبتنی بر دستور و امر است .مکانیسم دیگری

هنگامیکه مدیر در انجام الزامات کوتاهیکند به حقوق و عالئق

که مشخصکننده بستر ساختاری منفی است ،استفاده منظم از
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کارمندان مشروط  22میباشد که برای شکلگیری روابط معنادار

بارتلت و گوشال ( )1995بهکار گرفته شد و به استقرار فرایندها و

در محل کار مضر است (پاستوریزا ،آرینو و ریکارت.)2009 ،

اقدامات مدیریتی اشاره دارد که سطحی از تعهد عاطفی و اشتیاق (نه

آدلر و کان ( )2002نیز بیان میکنند مکانیسمهای بوروکراتیک

فقط بهوسیله پاداشهای اقتصادی) را در کارکنان به وجود میآورد.

اجباری مانند کنترل از نزدیک ممکن است تاثیر منفی بر نگرش

هدف بستر رفتاری این است که نهتنها رفتارهای افراد بلکه حالت

کارمند نسبت به سازمان داشته باشد؛ برای مثال ،تعهد فرد نسبت

انگیزشی و نگرشی آنان را نیز تغییر دهد.

به سازمان را کاهش دهد.کنترلهای مدیریتی ضروری هستند ،اما

یک بستر رفتاری مثبت ،اعمال و رفتار خاصی را تحمیل

درصورتیکه تنها بر حکم و دستور و پایش مبتنی باشند احتماال

نمیکند ،بلکه محیط حامی را خلق و کارکنان را برمیانگیزد تا

انگیزههای برتر و حتی انگیزههای درونی کارمندان را کاهش

تالش مضاعفی در جهت اهداف سازمان انجام دهند .برخالف

میدهند و تاثیر منفی بر سرمایه اجتماعی سازمانی دارند.

بستر ساختاری که کارمندان را از طریق قوانین ،هنجارها و رویهها

بستر ساختاری مثبت شامل مکانیسمهای ساختاری مثبتی،

کنترل و نظارت میکندبستر رفتاری ،مشارکت و درگیری کارمندان

همچون طراحی خطمشیهای جبران خدمت (لینا و وان بورن،

را در سطح عاطفی تشویق میکند .بهطور خالصه ،بستر رفتاری

1999؛ ناهاپیت و همکاران  ،)2005 ،طراحی سازمانی که تشکیل

در جستجوی خلق یکپارچگی هنجاری از طریق ترغیب افراد

شبکهها را تشویق میکند (ناهاپیت و همکاران ،)2005 ،بازآرایی

برای درونی کردن ارزشها و اهداف سازمان است (گوشال و

و چیدمان فیزیکی ساختمانها بهمنظور تشویق روابط غیررسمی

موران1996 ،؛ به نقل از پاستوریزا ،آرینو و ریکارت.)2009 ،

(بروان و دیوگاد  ،)2001 ،23یا قوانین و رویههایی که پایداری و

تاثیر مثبت یا منفی بستر رفتاری بر سرمایه اجتماعی سازمانی به

ثبات را ارتقاء میبخشد (پاستوریزا ،آرینو و ریکارت2009 ،؛ لینا

ماهیت مثبت یا منفی آن بستگی دارد .بستر رفتاری منفی نتیجه

و وان بورن  )1999 ،است .مجموع این اقدامات یک بستر ساختاری

مجموعهای از اقدامات مدیریتی است که میتواند در چهار ویژگی

مثبت را خلق میکند که ممکن است ارزیابی مثبت کارکنان را در پی

رفتاری دستهبندی شود :اجابت (اطاعت) ،کنترل ،اجبار و روابط

داشته و بر سرمایه اجتماعی سازمانی تاثیر مثبت بگذارد .هرچند

صرفا قراردادی بین سازمان و اجزاء سازنده آن .بستر رفتاری مثبت

مکانیسمهای ساختاری میتواند در مدتزمان کوتاهی طراحی

مجموعهای از اقدامات مدیریت است که میتواند در چهار ویژگی

و اجرا شوند ،اما تغییرات سریع در بستر ساختاری ممکن است

رفتاری دستهبندی شود :نظم و انضباط ،کشش ،25حمایت و اعتماد

برای خلق سرمایه اجتماعی سازمانی کافی نباشد .چنانکه کوهن

(گوشال و بارلت1994 ،؛ به نقل از پاستوریزا ،آرینو و ریکارت،

و پروساک )2001( 24بیان میکنند سرمایه اجتماعی نشاندهنده

 .)2009به اعتقاد گوشال و بارلت ( ،)1994وقتی مدیریت

رشد ارگانیکی متغیرهایی مانند اعتماد و تعهد است و نیازمند زمان

استانداردهای عملکردی و رفتاری شفاف و روشنی را وضعکند به

برای گسترش و توسعه میباشد .بهمنظور درک بیشتر اینکه مدیریت

کارکنان بازخورد منصفانه و صریح میدهد و اعتبار و تداوم و ثبات

چگونه میتواند سرمایه اجتماعی سازمانی خلق کند پیشنهاد

در ضمانتهای اجرایی را وضع میکند ؛ سبب خلق مکانیسمهایی

میشود مدیران از طراحی بستر ساختاری فراتر رفته و خلق بستر

میشود که به کارکنان القاء میکند تا با تعهدات و قولهایشان زندگی

رفتاری را نیز مورد توجه قرار دهند؛ زیرا سرمایه اجتماعی سازمانی

کنند (نظم و انضباط) .کشش (تالش) ویژگی دیگر بستر رفتاری

نهتنها القاء رفتار در کارکنان که هدف اصلی بافت ساختاری است،

است و اعضا را تحریک میکند تا بهصورت داوطلبانه در جهت

میباشد؛ بلکه موضوع تاثیر بر حالت انگیزشی و نگرشی کارکنان

اهداف بلندپروازانه تالش و کوشش کنند .مکانیسمهایی که سبب

که هدف اصلی بستر رفتاری است ،نیز میباشد (پاستوریزا ،آرینو

استقرار کشش میشوند عبارتاند از خلق آرزوی مشترک ،توسعه

و ریکارت.)2009 ،

هو یت جمعی و معنابخشی به تالش فردی کارکنان .وقتی مدیر

ب) بستر رفتاری :بستر رفتاری اصطالحی است که بهوسیله

مکانیسمهای شفافیت در زمینه دسترسی به منابع ،استقالل به منظور
زمستان 1399
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مقاالت

ایجاد ابتکار و تاکید بر فراهمآوری کمک و راهنمایی برای کارکنان

کمک میکند عبارتاند از:

را وضع میکند ،سبب خلق بستر حمایتی میشود و کارکنان را به

◙کمک و راهنمایی مدیر به کارکنان (پاستوریزا ،آرینو و

سمت پشتیبانی و کمک به دیگران هدایت میکند .در نهایت ،وقتی

ریکارت)2009 ،

مدیریت با بهبود برابری و انصاف در فرآیند تصمیمگیری ،مشارکت

◙برابری و انصاف در فرآیند تصمیمگیری (هادسون)2005 ،

کارکنان در تصمیمات جمعی اثرگذار و تصدی پست توسط کارکنان

◙مشارکت افراد در تصمیمات جمعی (دنیسون 1990 ،و

الیق سبب استقرار اعتماد از طریق خلق بستر کاری میشود که در

فولگر1977 ،؛ به نقل از پاستوریزا ،آرینو و ریکارت،

آن کارکنان میتوانند به سایر کارکنان و تعهدات و وعدههای آنها

)2009

اعتماد کنند.

◙ارتقاء افراد شایسته و صادق (دسلر1999،؛ به نقل از

خلق بستر رفتاری مثبت ،از یکسو سبب میشود کارکنان عالئق

پاستوریزا ،آرینو و ریکارت2009 ،؛ هادسون)2005 ،

و رفاه سازمان را از آن خود بدانند نه آنکه تنها ابزاری برای رسیدن به

◙صداقت و روابط بیپرده با کارکنان (مک فال1987 ،؛ به نقل

اهداف شخصی (بعد شناختی) و از سوی دیگر ،این بستر رفتاری

از پاستوریزا ،آرینو و ریکارت2009 ،؛ ناهاپیت و گوشال،

سبب ایجاد رفتارهایی در سطح فردی میشود که توسعه و گسترش

.)1998

اعتماد در بین اعضای سازمان را تسهیل میکند (بعد رابطهای).

صداقت و روابط بیپرده با کارکنان از آ نرو اهمیت دارد که

در خصوص «وابستگی» که از ابعاد مشخصشده توسط لینا و

سرمایه اجتماعی نیازمند زمان برای شکلگیری است اما به سرعت

وانبورن میباشد ،بعضی اقدامات مدیریت که بستر رفتاری مثبت را

توسط رفتارهای تخریبکننده اعتماد مانند پیمانشکنی و نقض

خلق میکند و وابستگی را نیز افزایش میدهد عبارتاند از:

قرارداد از بین میرود (لینا و وانبورن.)1999 ،

◙استقرار استانداردهای روشن رفتاری (لینا و وا نبورن،

بستر ساختاری و رفتاری به دو واقعیت سازمانی کامال متفاوت

)1999

اشاره دارند ومفهوم بستر کاری اخالقی دربرگیرنده این بسترها

◙خلق هدف مشترک و توسعه هو یت جمعی (بولینو  26و

است .در واقع تنها با خلق بستر ساختاری و رفتاری مثبت در کنار

همکاران2002 ،؛ پاستوریزا ،آرینو و ریکارت)2009 ،

هم ،بستر کاری اخالقی ایجاد میشود .از یکسو بستر ساختاری

◙خلق روابط معنادار در محل کار (لینا و وانبورن)1999 ،

از طریق تمرکز بر طراحی سیستمها ،ساختار ،رویهها و هنجارها

◙وضع فرآیندهای منصفانه تصمیمگیری (کورسگارد و

رفتار را تحت تاثیر قرار میدهد؛ از دیگر سو بستر رفتاری در مرکز

همکاران1995 ،؛ به نقل از پاستوریزا ،آرینو و ریکارت،

فرآیندهای مدیریت سازمان مستقر است و تعامل مداوم و روزانه

)2009

مدیریت با کارمندان کلیدی است که نگرشها  ،مفروضات و

◙ترغیب افراد برای مشارکت در فرآیندهای تصمیمگیری

رفتارهای افراد را تحت تاثیر قرار میدهد (پاستوریزا ،آرینو و

جمعی که سبب گسترش روابط معنادار در محیط کار

ریکارت .)2009 ،چهار حالت ممکن در تعامل بین این دو بستر

میشود (براون و دیوگاد)2001 ،

اتفاق میافتد (شکل .)1

◙گزینش و ارتقاء افرادی که دارای ارزشها  ،اهداف و

1.1هردو بستر منفیباشند .این حالت انعکاسدهنده مدیریت

شایستگیهای مشترک هستند که سبب معنادار شدن روابط

مبتنی بر دستور و کنترل است .در چنین شرایطی ،سرمایه

در محل کار میشود (بیگلی و پیرس1998 ،؛ به نقل از

اجتماعی به سختی بهوجود میآید.

پاستوریزا ،آرینو و ریکارت.)2009 ،

2.2بستر رفتاری مثبت و بستر ساختاری منفی باشند .در چنین

در خصوص «اعتماد مشترک» ،بعضی اقدامات مدیریت که

شرایطی ،مدیریت ممکن است بستر ساختاری را به منظور

سبب خلق بستر رفتاری حامی شده و به گسترش اعتماد تعمیمیافته

همسو شدن با بستر رفتاری بازطراحی کند .این احتمال

 50سری جدید  -شماره دهم  -شماره پیاپی 64

فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور

وجود دارد که بستر ساختاری منفی در میانمدت تاثیر بد

یا طراحی بستر کاری اخالقی ،مدیریت ممکن است توجه بیشتری

و زیانباری بر بستر رفتاری و در نتیجه سرمایه اجتماعی

بر طراحی بستر ساختاری به منظور تنظیم رفتار کارکنان معطوف

سازمانی داشته باشد.

کند .بههرحال  ،با گذر زما ن ضرورت تمرکز بر بستر ساختاری کمتر

3.3بستر رفتاری منفی و بستر ساختاری مثبت باشند .در این
حالت ،مدیریت فقط به طراحی ساختاری و سیستم توجه

میشود ؛ زیرا سیستمها و ساختاریهایی که رفتار کارمندان را تحت
تاثیر قرار میدهند استقرار یافتهاند.

دارد و از اهمیت فرآیندهای مداوم و جاری مدیریت یعنی

 .4مشارکت :هرچند از مشارکت بهعنوان یکی از عوامل تاثیرگذار

بستر رفتاری غفلت میکند .در نتیجه کارکنان ممکن است

بر سرمایه اجتماعی و اعتماد در بخش مربوط به بستر رفتاری نام برده

وابستگی و اعتمادشان را نسبت به شرکت از دست دهند.

شده است اما به دلیل اهمیت آن در شکلگیری سرمایه اجتماعی و

بهعبارتدیگر ،بستر رفتاری منفی ممکن است بستر

تاثیر بر ابعاد این سرمایه ،در مورد آن بهطور جداگانه بحث میکنیم.

ساختاری مثبت را تضعیف کند.

به اعتقاد پاتمن  ،)1970( 27در صورتیکه کارکنان در تصمیمات

4.4هردو بستر مثبتباشند .این حالت نشاندهنده بستر کاری

مشارکت داده شوند ،احتمال بیشتری برای پذیرش تصمیمات

اخالقی است که از تعامل متقابل و تقویتکننده بین بستر

وجود دارد حتی اگر موافق تصمیمات نباشند (بعد شناختی سرمایه

ساختاری مثبت و بستر رفتاری مثبت ایجاد میشود.

اجتماعی) .مشارکت این تمایل را در کارکنان بهوجود میآورد تا

بنابراین وظیفه مدیریت این است که این دو بعد بستر کاری

ماورای نفع شخصی خود را دیده و خود را متعلق به گروه و سازمان

اخالقی را هماهنگ کند تا قادر به خلق سرمایه اجتماعی سازمانی

بدانند (انگیزههای برتر) .محصول فرعی دیگر مشارکت ،افزایش

باشد .مدیریت بستر کاری اخالقی یک فرایند مستمر است .در

کلی میزان ارتباطات در سازمان است .بهطور خالصه ،مشارکت

مراحل مختلف توسعه بستر کاری اخالقی ،مدیریت ممکن است

مانند پلی است که اعضای سازمان را به اهداف و ارزشهای سازمان

دریابد که بر کدام یک از بسترهای ساختاری و رفتاری تمرکز بیشتری

متصل میکند (بعد شناختی) و سبب برقراری روابط افقی و عمودی

کند (بیرکینشاو 1999 ،و برگلمن2002 ،؛ به نقل از پاستوریزا،

در سازمان میشود (بعد ساختاری) (لوین.)2007 ،28

آرینو و ریکارت .)2009 ،برای مثال ،در مراحل اولیه شکلگیری

 .5تشویق و تقویت نهادهای اجتماعی ،صنفی و حرفهای:

شکل  .1تعامل دو بستر ساختاری و رفتاری
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افراد در قالب نهادهای اجتماعی دارای هو یت مشترک گردیده

شکلگیری سرمایه اجتماعی در سازمان چهار شرط الزم است.

و زمینه همکار یهای گروهی در آنها تقو یت میشود .نتیجه

این چهار شرط عبارتاند از :زمان ،تعامل ،وابستگی متقابل و حل

فعالیتهای گروهی موفق نیز تقویت شبکههای اعتماد است .ایجاد

اختالفات .بهعبارتدیگر تا وقتیکه این چهار شرط وجود نداشته

چنین نهادهایی در سطوح سازمانی نیز امکانپذیر است .تشکیل

باشد هرگونه اقدامی برای خلق و گسترش سرمایه اجتماعی در

گروهها و انجمنهای حرفهای و تخصصی در سازمان با مشارکت

سازمان بیفایده است.

داوطلبانه کارشناسان و متخصصان میتواند موجب افزایش سرمایه

 .1زمان و توسعه سرمایه اجتماعی :زمان و گذشت آن برای

اجتماعی سازمانی شود (علوی1380 ،؛ شعبانی ورکی و آهنچیان،

توسعه سرمایه اجتماعی مهم است زیرا همه اشکال سرمایه

 .)1385برپایی انجمنها و گروههای تخصصی در سازما نها

اجتماعی وابسته به پایداری و استمرار ساختار اجتماعی است.

میتواند هنجارها و ارزشهای تخصصی و حرفهای در اعضا پدید

بهعبارتدیگر ،خلق سرمایه اجتماعی در بستر زمان و مکان رخ

آورد و با راهبری مناسب ،هزینههای نظارت و سرپرستی رسمی

میدهد .بنابراین دوام و ماندگاری روابط با شکلگیری سرمایه

را کاهش دهد و با تقو یت احساس وابستگی اعضا به یک گروه

اجتماعی مرتبط است و خلق سرمایه اجتماعی و اعتماد فرآیندی

تخصصی و حرفهای  ،سطح انگیزش و رشد فردی را نیز افزایش دهد

زمانبر میباشد.

(شعبانی ورکی و آهنچیان.)1385 ،

 .2وابستگی متقابل و توسعه سرمایه اجتماعی :کلمن اظهار

 .6توجه به ارتقاء سرمایه اجتماعی در آموزشهای عمومی

میکند سرمایه اجتماعی بهوسیله عواملی که وابستگی مردم به

کارکنان :یکی از مهمترین نظا مهای موجود در جوامع برای

یکدیگر را کمتر میکند فرسوده میشود؛ بهویژه در مورد بعد

ایجاد سرمایه اجتماعی ،نظا مهای آموزشی است .گذر افراد از

رابطهای سرمایه اجتماعی بیشتر صادق است .وابستگی متقابل

آموزشهای عمومی در تمامی سطوح و نیز آموزشهای دانشگاهی،

محرکی را برای توسعه اشکال سرمایه اجتماعی سازمانی فراهم

نقش اصلی را در ایجاد سرمایه اجتماعی ایجاد میکند (علوی،

میکند .برای مثال ،از طریق خلق بستری که دارای شرط وابستگی

 .)1380دورههای آموزشی کارکنان میتواند ابزاری مناسب در

متقابل است ،سازمانها بهطور قابلمالحظهای چرخه تبادل در

دست رهبران برای تقو یت سرمایه اجتماعی باشد .بهکارگیری

میان اعضا را گسترش میدهند و این به نوبه خود تعیین هویت یا

روشهای آموزش گروهی مانند گروههای کاری و پژوهشهای

شناسایی اجتماعی ،تشویق هنجارهای همکاری و ریسکپذیری

گروهی و نیز تقویت یادگیری گروهی در قالب فرآیندهای کاری

را افزایش میدهد.

میتواند در ظهور و تقو یت شبکههای اعتماد بسیار موثر باشد
(فوکویاما1999 ،؛ به نقل از شعبانی ورکی و آهنچیان.)1385 ،

 .3تعامل و توسعه سرمایه اجتماعی :بهطورکلی سرمایه
اجتماعی ،اگرنه همیشه ،از طریق تعامل تقو یت میشود و اگر

به نظر لینا و وان بورن ( )1999برخی اقدامات استخدامی ممکن

حفظ نشود از بین میرود .بنابراین تعامل پیششرطی برای توسعه و

است سطح سرمایه اجتماعی درون سازمان را افزایش دهد .برای مثال،

نگهداشت سرمایه اجتماعی متراکم است .زندگی سازمانی مملو از

هنگامیکه سازمان رویههای استخدامی با ثباتی را در پیش میگیرد

وقایعی همچون جلسات ،کنفرانسها و مسائل اجتماعی است .این

از سیستمهای جبران خدمتی استفاده میکند و به فعالیتهای تیمی

وقایع سازمانی میتواند سبب شکلگیری سرمایه اجتماعی شوند.

و گروهی بهجای کار فردی پاداش میدهد و افرادی را انتخاب کرده و

چنین جلسات ،کنفرانس و وقایعی با فراهمسازی فضایی دوستانه

پاداش میدهد که برای کار گروهی ارزش قائل هستند.

و غیررسمی سبب آشنایی اعضای سازمان با اهداف و ارزشهای

شرایط خلق سرمایه اجتماعی

سازمان و شناخت بیشتر آنها از هم میشود که مبنایی برای روابط

ناهاپیت و گوشال ( )1998سازمان را محیط و نهادی در نظر
میگیرند که سرمایه اجتماعی را گسترش میدهد ،اما معتقدند برای
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 .4حل اختالفات و توسعه سرمایه اجتماعی :شواهد بسیاری
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وجود دارد که حل اختالفات از ویژگی روابط اجتماعی است که

ارتباطی قو یتر هستند ،پاداش به کار گروهی و حمایت

منجر به گسترش سطوح باالی سرمایه اجتماعی و رابطهای میشود.

سازمانی

گسترش هنجارها ،هویتها و اعتماد بهوسیله حل اختالفات در

◙عامل فرهنگی .در این مورد باید گفت در جوامع با فرهنگ

شبکه اجتماعی تسهیل میشود.

جمعگرا سرمایه اجتماعی به سهولت شکل میگیرد؛ بنابراین

نتیجهگیری

در جوامع با فرهنگ جمعگرایی ،احتمال خلق سرمایه

در این مقاله مفهوم سرمایه اجتماعی سازمانی ،مکانیسم

اجتماعی در سازمانهای آن نیز سادهتر است.

خلق این سرمایه ،عوامل اثرگذار بر آن و همچنین شرایط الزم

در میان عوامل فوق «مدیریت» مهمترین نقش را در خلق و حفظ

برای خلق سرمایه اجتماعی بررسی شد .در مجموع ،سرمایه

سرمایه اجتماعی بازی میکند .مدیری که به زیردستان خود احترام

کمیت و کیفیت شبکههای روابط در
اجتماعی را میتوان بهعنوان ّ

میگذارد ،صادق است و به وعدههایش عمل میکند فضای اعتماد

سازمان تعریف نمود .با بررسی ادبیات موضوع مشخص میشود

را در سازمان گسترش میدهد و سبب میشود کارکنان سازمان

عوامل گوناگونی بر خلق و حفظ سرمایه اجتماعی سازمانی تاثیر

را خانه خود و اعضای آن را اعضای خانواده خود بدانند .رفتار و

میگذارند که میتوان این عوامل را در چهار دسته طبقهبندی نمود.

عملکرد شایسته مدیر یک تعیینکننده مهم سرمایه اجتماعی در

◙عامل فردی .تمایل و توانایی افراد به برقراری رابطه با دیگر

محل کار میباشد (پاستوریزا ،آرینو و ریکارت .)2008 ،سرمایه

اعضای سازمان

اجتماعی مقولهای است که به شدت با اخالقیات در ارتباط است.

◙عامل مدیریتی .عمل به وعده ،احترام به کارکنان ،صداقت،

مدیری که به باید و نبایدها ،درست و نادرستها ،خوب و بدها

پیروی از قوانین و مقررات

اعتقاد داشته و آنها را در رفتارهای خود به نمایش بگذارد ،کارکنان

◙عامل ساختاری .گزینش افرادی که دارای مهارتهای

سازمان به وی اعتماد میکنند زیرا رفتار مدیر قابل پیشبینی است

شکل  .2عوامل و شرایط اثرگذار بر خلق و حفظ سرمایه اجتماعی
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و همین پیشبینیپذیر بودن رفتار مدیر در محیط کار خود منبعی

15. ethical managerial behavior / 16. transcendent motives

برای خلق سرمایه اجتماعی است .با توجه به مطالب بیا نشده،

17. Perez Lopez / 18. Ethical Work Context

پیشنهادهایی برای خلق و حفظ سرمایه اجتماعی ارائه میشود.

19. structural context / 20. Bower / 21. self- interest

1.1مسطحسازی ساختار سازمانی .وجود الیههای متعدد

22. contingent employee / 23. Brown & Duguid

عمودی در سازمان سبب اختالل در روابط میان سطوح

24. Cohen & Prusak / 25. stretch / 26. Bolino / 27. Patman

مختلف سازمان میشود .مسطحسازی در سازمان،

28. Levine

برقراری تعامل میان اعضای مختلف سازمان را روان و

منابع

آسان میکند.

 .1بیکر ،واین ( .)1382مدیریت و سرمایه اجتماعی .ترجمه سید مهدی الوانی

2.2حذف یا کاهش نیروهای قرارداد معین .زمان یک شرط

و محمدرضا ربیعی مندجین .تهران :انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

الزم برای شکلگیری سرمایه اجتماعی است .نیروهای

 .2خداداد کاشی ،شعله ( .)1395بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی و ابعاد

قرارداد معین به دلیل اینکه مدتزمان محدودی در سازمان

آن در وزارت ورزش و جوانان .دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی

میمانند مانع خلق و حفظ سرمایه اجتماعی سازمانی

ایران ،تهران.

میشوند.

 .3رحیمی ،حمید؛ آقابابایی ،راضیه ( .)1392رابطه سرمایه اجتماعی با بهبود

3.3عامل به عمل بودن .یکی از مهمترین تسهیلگران خلق و

کیفیت محیط کار از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان .فصلنامه رفاه

حفظ سرمایه اجتماعی مدیران هستند .احترام به کارکنان و

اجتماعی ،)55(14 ،صص.225-199 .

عمل به وعده از جانب مدیران میتواند فرآیند خلق و حفظ

 .4رضایی ،سید عابد ( .)1387نقش سرمایه اجتماعی در مسیر شغلی.

سرمایه اجتماعی را تسهیل نماید.

فصلنامه عصر مدیریت ،شماره .8

4.4توجه به هوش هیجانی در فرآیند استخدام افراد .تمایل

 .5شعبانی ورکی ،بختیار؛ آهنچیان ،نرگس ( .)1385رهبری دانشگاهی

افراد به تعامل با دیگران یک عامل کلیدی در خلق سرمایه

و سرمایه اجتماعی :رویکردی جامعهشناختی به مدیریت آموزش عالی.

اجتماعی است؛ بنابراین الزم است در جذب و استخدام

اندیشههای نوین تربیتی ،شماره  3و  ،4صص.58-39 .

افراد به هوش هیجانی بهعنوان یک شایستگی کلیدی توجه

 .6صالحی امیری ،سید رضا؛ کاوسی ،اسماعیل ( .)1387سرمایه اجتماعی.

شود.

تهران :پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.

5.5ارزیابی عملکرد گروهی .تیمسازی و کار گروهی میتواند

 .7علوی ،سید بابک ( .)1380نقش سرمایه اجتماعی در توسعه .تدبیر ،شماره

سبب ایجاد وابستگی متقابل میان اعضای گروه و همچنین

 ،116صص.40-34 .

افزایش تعامل میان آنها شود .مدیریت ارزیابی عملکرد

 .8نصیرپور ،غالمرضا؛ شیخویسی ،یاسر ( .)1392تاثیر سرمایه اجتماعی بر

بر مبنای کار گروهی میتواند سبب بهبود ارتباطات میان

میزان عملکرد کارکنان سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران با

اعضای سازمان شود.

تاکید بر اعتماد ،مشارکت و شبکههای روابط متقابل اجتماعی .فصلنامه علوم و

پینوشتها

فنون نظامی ،)26(9 ،صص.49-23 .

1. Gregory / 2. Teles / 3. Timberlake / 4. Danchev

9. Adler, Paul S. & Kwon, Seok-Woo (2002). Social Capital:

5. Leana & Van Buren / 6. Vilonova & Josa / 7. Leana & Pill

Prospects for a new Concept. Academy of Management Re-
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