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 چکیده
 جمهوری بدنیتربیت سازمان در اجتماعی سرمایه مدل طراحی و اجتماعی سرمایه گیریوامل سرمایه اجتماعی، اندازهشناسایی ع

کارکنان وزارت ورزش و  موردمطالعهاین پژوهش از نوع توصیفی بوده و جامعه  .سازندمی را پژوهش این غایی اهداف ایران اسالمی

 سرمایه پرسشنامه در عامل چهار با استفاده از آزمون تحلیل عاملی و آوری شدجمع سؤاالت از ایمجموعه ابتدا لذا، .باشدمیجوانان 

 مشارکت و متقابل روابط و اعتماد سازمانی، شهروندی سازمانی، اعتماد: از بودند عبارت ترتیب به عوامل این. شد شناسایی اجتماعی

 و ایشبکه ،گرااجتماع دیدگاه سه اساس بر مدل سه بدنیتربیت سازمان رد اجتماعی سرمایه مدل طراحی منظوربهسازمانی.  غیررسمی

 نسبت تریمناسب برازش هایشاخص از نهادی مدل درنهایت. شد آزمون لیزرل افزارنرمساختاری و  معادالت مدل از استفاده با نهادی

 داریمعنی شکل به متوسط حد از اجتماعی سرمایه میزان .بود وزارت ورزش و جوانان برخوردار در گرااجتماع و ایشبکه مدل به

 بودند. متوسط حد از ترپایین سازمانی شهروندی رفتارعامل  جزبهها امتیاز همه عامل بود، ترپایین

 ینهاد ،ایشبکه ،یسازمان یاجتماع هیسرما ،یورزش هایسازمان ر،یمس لیتحل ،گرااجتماعواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

و انسانی در سازمان  بهینه از سرمایه مالی، فیزیکیاستفاده 

برای تحقق اهداف بدون وجود شبکه روابط متقابل بین 

 اعضای سازمان که همراه با اعتماد و محبت، تعهد و شناخت

 پذیرامکانباشد و موجب حفظ هنجارهای سازمانی شود 

(. از دیدگاه 9: 9231جاهد و همکاران، )نخواهد بود 

سرمایه اجتماعی نام دارد،  ایپدیدهچنین  9ساویالنووآوجو

 اعتماد مانند، مختلفی هایویژگیبرای سرمایه اجتماعی  هاآن

 ارتباطات، مشترك، رفتارهای و هاارزش )هنجارها(،

 ذکر را شبکه و متقابل شناخت متقابل، تعهد همکاری،

 بدون تواندنمی اجتماعی سرمایه اعتقاددارند هاآن .اندکرده

 تصور تواننمی و باشد داشته وجود هاویژگی این از یکی

 کند کار بتواند هاویژگی این از بعضی بدون سازمان که کرد

 اجتماعی سرمایه (.921-941: 3792)صادقی و بهامیریان، 

 مختلف هایسازمان در را تعامل و تبادل هایهزینه تواندمی

 مختلف هایحرفه شدن تخصصی امروزه، .دهد کاهش

 در ساالرانه دیوان هایشیوه دیگر که است ایگونهبه

 نیازهای گوی پاسخ تواندنمی متخصص کارکنان سرپرستی

 عنوانبهسرمایه اجتماعی گفت  توانمیبنابراین  ؛باشد سازمان

 .شودمی محسوب توسعه به دستیابی برای محوری اصل یك

 اجتماعی سرمایه سازمان، در بتوانند که کسانی و مدیران

 هموار را خود سازمانی و شغلی کامیابی راه کند، ایجاد

 امروزه ،حالبااین. (31:9234مهرعلیزاده، و صالحی) سازندمی

 رسمیت و بسته ارتباطات ،اعتمادیبی از هاسازمان اکثر

 راستای در تغییراتی لذا، الزم است .برندمی رنج ازحدبیش

 پذیریانعطاف بازتر، ارتباطات بیشتر، شخصی متقابل اعتماد

-91: 3770، 3مورات) کرد ایجاد بیشتری سازمانی و شخصی

 سازمانیتوسعه در اجتماعی یسرمایه کنندهتعیین نقش .(92

 .است سرمایه این ذخیره افزایش برای ریزیبرنامه نیازمند

 و هاگروه برپایی که دهدمی نشان گوناگون هایبررسی

 مشارکت با ،هاانسازم در ایحرفه و تخصصی هایانجمن

 یسرمایه تواندمی متخصصان و کارشناسان داوطلبانه

                                                 
1. Vilanov & Josa 

2. Murat G 

 و هاانجمن برپایی .دهد افزایش هاسازمان در را اجتماعی

 و هنجارها تواندمی هاسازمان در تخصصی هایگروه

 با و آورد پدید اعضا در را ایحرفه و تخصصی یهاارزش

 سرپرستی و نظارت هایهزینه تواندمی مناسب راهبری

با  توانمی گذشته، این از و دهد کاهش سازمان در را رسمی

 و تخصصی گروه یك به اعضا وابستگی احساس تقویت

 .دهد افزایش نیز را فردی رشد و انگیزش سطح ،ایحرفه

 مناسب امکانات و شرایط ایحرفه و متخصص افراد به اگر

 خود یانم ارتباطی هایشبکه هایزمینه هاآن خود شود، داده

 ایحرفه هنجارهای پدیدآوری با و آورندمی فراهم را

 دیگر، سخن . بهدهندمی افزایش را خدمات یارائه کیفیت

 سازمانی، یا اجتماعی فرهنگ یچکیده اجتماعی یسرمایه

 به وابستگیکه  است افراد مشارکت و اعتماد بر گذارده پایه

 را گروهی و فردی بین اعتماد و مشارکت مشترك، ایآینده

 پدیدآوری با هاسازمان مدیران بارهدراین .کند تقویت

 با همگانی هاینشست و مراسم برگزاری مشارکتی، هاینظام

 نقش شایسته ایفای و کارکنان از روانی پشتیبانی کارکنان،

 گام سازمانیفرهنگ سازیغنی راستای در ندتوانمی رهبری

 .(41-03 :9233ازکیا و فیروزآبادی، ) بردارند

بررسی عناصر سرمایه اجتماعی و تبیین مدلی جهت  لذا جهت

 ایویژه از اهمیتجهت افزایش سرمایه اجتماعی ارتقا آن 

 توانمیمختلفی  هایمدلدر این راستا به  برخوردار است.

 با خود، مدل ( در9113) 2گوشال و ناهاپیتشاره کرد. 

 در سه را اعیاجتم سرمایه مختلف یهاجنبه سازمانی رویکرد

 بعد. دهندمی جای شناختی و یارابطه ساختاری،: بعد

 یعنی. دارد افراد بین یهاتماس کلی الگوی به اشاره ساختاری

 شناختی بعد و دارید؟ دسترسی چگونه و کسانی چه به شما

 تفسیرها تعبیرها، مظاهر، کنندهفراهم که دارد به منابعی اشاره

 بعد. هاستگروهمیان  در مشترك معانی سیستمهای و

 با افراد که است شخصی روابط نوع ،کنندهتوصیف ایرابطه

 ترینمهم. کنندمی برقرار تعامالتشان خاطر سابقه به یکدیگر

 هنجارها، الزامات، اعتماد، از اندعبارت بعد این هایجنبه

 (.343-311: 9113و گوشال،  ناهایت) هویت و انتظارات

                                                 
3. Nahapiet & Ghoshal 
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 سرمایه مدل تبیین و طراحی در پژوهشی (9232) فیضی

 به پژوهش این .است داده انجام نور پیام دانشگاه اجتماعی

 پرداخته (گوشال و ناهاپیتاجتماعی ) سرمایه مدل آزمون

 متقابل اعتماد و ارتباطات که داد نشان پژوهش نتایج .است

 و بیرونی متغیرهای .دارند اجتماعی سرمایه با مستقیم رابطه

 تکلیف( و احساس و سازمانی )هنجارهای ایرابطه عناصر

 بر قانونی عوامل طریق از (ساختاری عناصر) شبکه تمرکز

 دهندهتشکیل متغیر هفت از .گذارندمی تأثیر اجتماعی سرمایه

 متقابل اعتماد و باطاتـارت غیرـمت ارـچه تأثیر ،ایرابطه عوامل

ف یـلـکـت اسـسـاح و انیـسازم هنجارهای و (مستقیم طوربه(

 اثبات به دانشگاه اجتماعی سرمایه بر) غیرمستقیم طوربه(

 متغیر طریق از نیز ارتباطی و اطالعاتی فناوری عوامل .رسید

 و تاترمن .است تأثیرگذار اجتماعی سرمایه بر متقابل اعتماد

 از دانشگاه یك در اطالعات تسهیم بررسی به 9ولف ویدمن

 سرمایه هاآن .نداپرداخته اجتماعی سرمایه دیدگاه طریق

 )هویت متغیر سه طریق از را دانش تسهیم و اجتماعی

 ( موردشخصی ارتباط و مشارکت مؤثر، اعتماد اجتماعی،

 در اطالعات تسهیم که دهندیم نشان نتایج .قراردادند ارزیابی

 خارجی هایشبکه و محلی پیوسته هایشبکه ،هابخش میان

 محیط، این در .گیردمی صورت مؤثر طوربه دانشکده

 .دارند حضور اجتماعی سرمایه برای اصلی نیازهایپیش

 برای هامشوق از بعضی روی اصلی تأکید ،شوندگانمصاحبه

 یعنی کنونی وضعیت به همچنین و اندداشته اطالعات تسهیم

 به تعلق حس نداشتن مقام، کسب برای رقابت صداقت، عدم

: 3770یدن ولف، تاترمن و وداشتند ) اعتراض ...و کار محیط

 را اجتماعی سرمایه مدل خود در 9111 3پاکستون .(22-23

 از مستقل تواندیم هرکدام که مختلف جز دو از متشکل

 تعریف یهامؤلفه. است کرده تعریف کند دیگری عمل

 بین در انجمنی هاییوستگیپ میزان -9: از اندعبارت پاکستون

 بین ذهنی وندهایپی – 3 و عینی هایشبکه ساختار یا افراد

 ویژگی دارای باید افراد میان یعنی پیوندهای مشابه، افراد

 احساس مثبت مستلزم و اعتماد مورد ،دوجانبه باشد، خاصی

 .باشد

                                                 
1. Totterman, & Widen-Wulff 

2. Paxton 

. باشدیم بعد دو شامل اجتماعی ( سرمایه3377) 2استون نظر به

 بعد و روابط اجتماعی ساختار و هاشبکه ساخت اول، بعد

. باشدیم اجتماعی روابط کیفیت و هنجارها ساخت دوم،

 نوع: از اندعبارت اول بعد در سرمایه اجتماعی یهاویژگی

بیرونی  ساختار روابط، درونی ساختار ،هاشبکه اندازه روابط،

 بعد در اجتماعی سرمایه هایویژگی روابط. سطح و روابط

استون، ) جبران هنجار، و اعتماد هنجار: از اندعبارت دوم

 جهانی بانك مدل (3773) جهانی (. بانك941-921: 3773

 پیامدها و مجاری ،هادارایی: هایحوزه در را اجتماعی سرمایه

 برای محیط که هستند ییهاویژگی ،هادارایی. دهدمی ارائه

 منابعی هاکانال یا مجاری .کندمی فراهم اجتماعی روابط

 عه،جام در اجتماعی سرمایه هایدارایی وسیلهبه که هستند

 جمعی هایتالش و فعالیت وریبهره افزایش و تسهیل برای

 برای اصلی هایحوزه پیامدها همچنین .شوندمی کاربردهبه

، 4بانك جهانیهستند ) جوامع در اجتماعی سرمایه کاربرد

3773 :23-27.) 

 توسعه و اجتماعی سرمایه باب در پژوهش، طورکلیبه

 کرد: بندیدسته مجزا زاندا چهارچشم در توانمی را اقتصادی

 و 0نهادی دیدگاه ،1ایشبکه دیدگاه ،2گرا اجتماعی دیدگاه

 را اجتماعی سرمایه گرا اجتماعی دیدگاه .3ییافزاهم دیدگاه

 هایگروه و هاانجمن ،هاباشگاه نظیر محلی هایسازمان همان

 هایتعضو تراکم و تعداد به که یانگرااجتماع .داندیم مدنی

 اجتماعی سرمایه که باورند این بر ،دارندیهتک هجامع یك در

 همیشه آن وجود و بوده بهتر آن بیشتر مقدار و است خوب ذاتاً

 از بسیاری وجودینباا دارد. اجتماع رفاه بر مثبت یرتأث یك

 را آن مهم ضعفنقطه اجتماعی سرمایه به دیدگاه این یفتگانش

 اجتماعی یهسرما که است زمانی همآن و گیرندیم نادیده

 که بدهد منحرف اجتماعی سرمایه را به را خود جای سازنده

 از بسیاری در باشد. داشته اجتماع بر منفی عوارض دتوانمی

 اجتماعی باالی همبستگی سطوح التین آمریکای یکشورها

                                                 
3. Stone 

4. World Bank 

5. Communitarian 

6. Network 

7. Institutional 

8. Synergy 
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 همچنان اقتصادی لحاظ به ولی داند یابرجسته جایگاه

 برای که هستند قدرت به دسترسی و منابع فاقد چون ،اندمحروم

 ،9نارایان) یازمندندن هاآن به خودشان سود به بازی قواعد تغییر

 و ضعف نقاط که کندمی سعی ایشبکه دیدگاه (.0 :9111

 بر دیدگاه این دهد، توضیح را اجتماعی سرمایه بحث قوت

 این بین روابط و مردم بین عمودی و افقی یهاانجمن اهمیت

 ،هاشرکت و اجتماعی هایگروه نظیر یافتهسازمان واحدهای

 یدمؤ دیدگاه این (،9102) 3گرانوتر اثر اساس بر .کندمی یدتأک

 و هاخانواده به اجتماع، درون قوی یوندهایپ که است این

 دهدمی مشترك هدف و هویت احساس یك اجتماعات

 شاخص ویژگی دو دیدگاه این (.921-941 :3773 استون،)

 ارزشمند خدمات دتوانمی اجتماعی یهسرما اینکه اول دارد:

 اما ؛اضطراری یهاکمك مانند خدماتی آورد، فراهم اجتماعی

 مسائل دتوانمی که بردارد در نیز هاییینههز یوندهاپ همان

 اعضای تعهد و وظیفه احساس ازجمله یفراوان یراقتصادیغ

)شجاعی  باشد داشته پی در اقتصادی منفی یامدهایپ با همراه

 بین ارتباطات به دیدگاه این در ینبنابرا ؛(433: 9230، باغینی

 این منظر از .کندیم توجه اجتماعی سرمایه خلق جهت فردی

 مدنی جامعه و اجتماعی یهاشبکه حیاطی نیروی دیدگاه

 این در است. نهادی و حقوقی سیاسی، بستر محصول عمدتاً

 وبسرک اداری، نظام کنندهفلج کندی فراگیر، فساد دیدگاه

 از حفاظت در ناکامی و گسترده نابرابری و مدنی هاییآزاد

 در و شودیم محسوب موفقیت عمده موانع گسترده حقوق

 خیر یهاتالش ندرتبه است حاکم وضعیت این که یاجامعه

 شودیم دیده خارجی گذارییهسرما و تشویق با فردی خواهانه

 دارد تالش ییافزاهم دیدگاه (.433: 9230شجاعی باغینی، )

 تلفیق را است شدهحاصل نهادی و ایشبکه دیدگاه در آنچه تا

 دیدگاه این نظرانصاحب اولین از یکی (9111) 2اوانز کند.

 حکومت اقدامات بین افزایی هم که کرده گیرینتیجه گونهینا

 دو این "یافتگی استقرار" و "بودن مکمل" یهپا بر شهروندان و

 و عمومی بازیگران بین سویه دو روابط به بودن مکمل است.

 حقوق از که قوانینی چهارچوب در و دارد اشاره خصوصی

                                                 
1. Narayan 

2. Granovetter 

3. Evans 

 به یافتگی استقرار است. مشاهدهقابل کنندمی حمایت هاانجمن

 مقامات و شهروندان دهندهارتباط پیوندهای گستره و ماهیت

 :کندیم بیان دیدگاه این در (9113) 4آپوف دارد. اشاره دولتی

 نهادینه برای و ترویج برای پایین به باال از اقدامات معموالن

)شجاعی باغینی،  است نیاز باال به پایین از اقدامات کردن

9230 :433.) 

موجود و همچنین  هایمدلبا توجه به تنوع  رسدمی نظر به 

سرمایه اجتماعی بررسی آن در حیطه  ایینهزمتنوع ساختار 

اهداف  نظرازنقطهزیرا  ،باشدمیورزشی ضروری  هایسازمان

دیگر متفاوت هستند. لذا با  هایسازمانبا  ایینهزمو شرایط 

ارزیابی سرمایه اجتماعی و  یرهایمتغدر نظر گرفتن تنوع در 

 است آن پژوهش این هدفلزوم توجه به میزان آن در جوامع 

 بررسی به اجتماعی سرمایه یهامؤلفه و ابعاد استخراج با که

 را مناسب مدل یتدرنها و پرداخته رزشوزارت و در آن

 .دهد ارائه وزارت ورزش در اجتماعی سرمایه ارتقاء منظوربه

 های مؤلفه .9 از اندعبارت پژوهش سؤاالتدر این راستا 

 .3 وزارت ورزش کدامند؟ در اجتماعی سرمایه اصلی

 مؤلفه به عنایت با وزارت ورزش در اجتماعی سرمایه وضعیت

بررسی  جهت توانمی را مدلیچه  .2 ؟است چگونه ها

 داد؟ ارائه وزارت ورزش در اجتماعی سرمایه ضعیت کنونی

 روش شناسی تحقیق
 جامعه .است پیمایشی – توصیفی نوع از پژوهش این روش

و  وزارت ورزش وقـت تمـامکارکنان  کلیه پژوهش آماری

 077حدود در زمان انجام پژوهش  هاآنجوانان بود که تعداد 

با توجه به اینکه توان دسترسی به تمام اعضای جامعـه . نفر بود

-توان تهیه فهرستی از تمامی اعضـای جامعـهپذیر بوده، امکان

گیری هدفمند بـوده و بـا نمونه است، روش پذیرامکانآماری 

بـا تأکیـد بـر و  2مـنظمگیری تصـادفی نمونـه استفاده از روش

-نفـر بـه 311فرمول حجم نمونه کوکران، حجم نمونه تعـداد 

. بـدین ترتیـب حجم نمونـ  مکفـی در نظـر گرفتـه شـدعنوان 

 بــدنیتربیتپرسشــنامه در بــین کارکنــان ســازمان  311تعــداد 

پرسشنامه مخدوش بوده و از  4از این تعداد  که توزیع گردید

                                                 
4. Uphoff 

5. Systematic Random 
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-گونهبه پرسشنامه که 312جامعه آماری حذف شدند و تعداد 

آمـاری مـدنظر قـرار عنوان جامعه ای کامل اجرا شده بودند به

 گرفتند.

 44 با که بود ساخته محقق پرسشنامه استفاده مورد ابزار

 سرمایه موجود وضعیت لیکرت، ای گزینه 2 طیف با گویه

در زمینه اعتبار  .سنجد می را وزارت ورزش در اجتماعی

 از پرسشنامه پایاییکه مطرح نمود  توانمیپرسشنامه نیز 

نفر از کارکنان  27رسشنامه بین روش الفا کرونباج با اجرای پ

وزارت ورزش و جوان بررسی شد و ضریب اعتبار پرسشنامه 

 محاسبه گرید. 17/7برابر 

در مورد بررسی روایی پرسشنامه سرمایه اجتماعی ابتدا در  

نفری از کارکنان وزارت ورزش و جوانان با  47یك نمونه 

با  استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد و

عامل برای چرخش انتخاب  4 استفاده از آزمون سنگریزه

واریانس از  درصد 27های استخراج شده حدود گردید. عامل

 آمار از داده ها تحلیل و تجزیه کنند. برایتبیین میرا 

 ،91اس پی اس اس ورژن  افزارنرمتوصیفی با استفاده از 

 ارآمو در بخش  و پراکندگی های شاخص درصد، فراوانی،

 افزارنرمبا استفاده از  عاملی تحلیل و مدل سازی: استنباطی

 افزارنرم و رگرسیون چند متغیره با استفاده از اس پی اس اس

 .است شده استفاده لیزرل

 یافته های تحقیق

که اکثریت نتایج بخش آمار توصیفی نشان داد 

 947) و« زن» درصد 4/23نفر( یعنی  924های تحقیق )نمونه

باشند. از نظر وضعیت تاهل می «مرد»درصد  1/40 یعنینفر( 

 درصد 2/02( یعنی نفر 391های تحقیق )اکثریت نمونه

باشند. از می« مجرد»درصد  2/34یعنی  نفر( 09و )« متأهل»

 درصد 33نفر( یعنی  12های تحقیق )اکثریت نمونهنظر سنی 

ر د درصد 33نفر( یعنی  12)، «سال 27تا  31»در دامن  سنی 

 1/93نفر( یعنی  24)، پس از آن «سال 47تا  21»دامن  سنی 

درصد  3/91نفر( یعنی  43و سپس )« سال 22تا  29»درصد 

قرار داشتند. از نقطه نظر سابقه مدیریتی « سال 42تا  49»

( نفر 922های تحقیق )نــمود که اکثریت نمونه مطرحتوان می

، پس از «اشندبنمی»دارای سابقه مدیریت  درصد 4/23یعنی 

 نفر( 33و سپس )« سال 2تا  9»درصد  39نفر( یعنی  22آن )

 باشند.می« سال 97تا  9/2»درصد  0/97یعنی 

 اجتماعی از طریق نتایج تحلیل تبیین مولفه های اصلی سرمایه

 عاملی:

 موجود های عامل تعداد 9با توجه به جدول  پژوهش در این

 متغیرها باالی بستگیهم دهنده نشان که باشد می عامل چهار

درصد واریاتس تجمعی  32عامل اول با حدود  .باشدمی

بیشترین میزان واریانس عامل ها را به خود اختصاص داده 

 است.

 واریانس مربوط به عوامل سرمایه اجتماعی .3جدول 

 عوامل
 مقادیر ویژه اولیه

 از واریانس تجمعی % از واریانس % کلی

3 369303 049316 049316 

0 19400 797.7 109737 

1 09603 49004 179463 

4 397.3 1937. 4391.6 

 

هر یک از شاخص ها  با استناد با نتایج تحلیل عاملی

اجتماعی در یکی از عوامل بار بیشتری  ارزیابی سرمایه

هر عامل عوامل  هایشاخصبعد از بررسی  .اندداشته

 مشاهده میزیر جداول در  میزان هر یکنامگذاری شده و 

 .شود

21 



 3131، زمستان 4در ورزش، سال اول، شماره  یو رفتار سازمان یراهبرد تیریمطالعات مد 

، شهروندی سازمانی، «اعتماد به سازمان»های مرتبط با در زمینه گویه بدنیتربیتتك گروهی جهت بررسی وضعیت موجود کارمندان سازمان  تی. 3جدول 

 اعتماد و روابط متقابل و مشارکت

 میزان میانگین تجربی گویه شماره سؤال

t 

 داریسطح معنی

 001/0 -49/14 85/1 دن همکارانتانمیزان توانمند فرض کر 2

 001/0 -94/15 59/1 تایید صحت و سقم اخبار سازمان 3

 001/0 -02/14 55/1 اطمینان شما به صالحیت و توانایی مدیران خود 9

 001/0 -93/18 04/2 تأثیر جو و فضای کاری در ایجاد روحیه جمعی 19

 001/0 -04/21 66/1 همنوع عنوانبهاحترام مدیران به کارکنان  29

 001/0 -90/19 11/2 مدیران سازمان در حفاظت از منافع ارباب رجوع تالش میکنند 28

 001/0 -94/13 14/2 تذکر به افراد خاطی سازمان طبق مقررات 31

توجه کارکنان به هنجارهای اداری موجب پیشرفت آنان در سازمان  32

 شود¬می

69/2 93/8- 001/0 

 001/0 -89/22 85/1 سازمان به نوآوری و خالقیت بها دادن در این 33

 001/0 -92/19 20/2 رفتار با ارباب رجوع به عدالت 38

 001/0 -49/19 09/2 ترجیح دادن مصلحت اکثر اعضای سازمان به مصلحت خود 36

 001/0 -49/10 25/2 احساس امنیت کردن، از کار کردن در این سازمان 39

 001/0 -85/18 46/1 ن هنگام بیان نظراتاحساس امنیت در سازما 35

 001/0 20/19 49/1 رفتار با عدالت در سازمان چنانچه خطایی از من سر بزند 91

قرار گرفتن به موقع اطالعات مربوط به اهداف کوتاه مدت سازمان از  93

 طرف مدیران در اختیار کارکنان

26/2 80/10- 001/0 

 001/0 -51/21 93/1 مانافتخار به کار کردن در این ساز 99

 001/0 -66/23 01/2 اعتماد به سازمان کل

 001/0 -53/3 95/2 احساس مسئولیت نسبت به مسائل و مشکالت سازمان 5

 092/0 -09/2 55/2 میزان صرف کردن زمان خود برای کمک به همکاران 18

 996/0 91/0 03/3 چگونگی میزان صمیمیت شما با همکارانتان 16

 006/0 99/2 19/3 ری با همکارانی که به علت مشکلی نتوانند کار کنندهمکا 15

 353/0 59/0 09/3 تالش برای آگاهی ارباب رجوع نسبت به کارشان 23

 659/0 90/0 02/3 مسئول دانستن خود در برابر سازمان 26

 001/0 39/6 24/3 حل کردن مشکل ارباب رجوع با روی خوش 29

یرش مدیریت یک موسسه خدماتی که با منافع عامه تمایل نداشتن به پذ 30

 مردم در تضاد است

41/2 15/1- 239/0 

 001/0 -59/13 21/2 پیگیری مسایل سازمانی که جنیه عام المنفعه دارد 34

 052/0 99/1 05/3 من در رفتار اجتماعی خود مقید قانون هستم 92

 092/0 -50/1 49/2 شهروندی سازمانی کل

 001/0 -34/19 12/2 به همکاران خود اعتماد شما 1

 001/0 -10/11 25/2 تماس داشتن در هفته گذشته چه میزان با همکاران نزدیک خود 8

 001/0 -29/31 42/0 اقدام قانونی در برابر رفتار غیر قانونی ارباب رجوع 10

 001/0 -09/28 35/1 پاسخگو بودن مسئولین نسبت به کارکنان 12

 001/0 -85/14 56/1 نظر با مراجعینمیزان تبادل  13

 001/0 -65/12 15/2 صمیمی بودن ارتباط بین کارکنان و مدیران در این سازمان 14

 001/0 -98/18 54/1 م حساب کنمتوانمیهنگام نیاز مالی روی کمک همکارانم  20

 001/0 -91/4 90/2 م حساب کنم.توانمیهنگام نیاز به راهنمایی روی کمک همکارانم  21

 001/0 -12/30 55/1 روابط متقابل و اعتماد کل

 001/0 -56/21 84/1ها در شش ماه شرکت در رویدادهای سازمانی نظیر نمایشگاها و نشست 6
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 گذشته

 001/0 -49/23 34/1 غیررسمی در محل کار خود هایسازمانیا  هاانجمنفعالیت در  9

 001/0 -53/3 95/2 های مذهبی محیط کارمشارکت در فعالیت 5

 001/0 -61/13 2 داشتن مسئولیتی در یک انجمن یا سازمان غیررسمی 22

 001/0 -49/19 42/1 بیشترتحقق اهداف سازمان را ترجیح میدهم تا عدهای از افراد جامعه 25

 001/0 -99/5 94/2 مشارکت داشتهن در کارهای گروهی سازمان 39

 001/0 -06/21 63/1 هایتعاونیشرکت در انتخابات مربوط به شرکت  90

 001/0 -59/29 49/1 مشارکت کل

 میزان میانگین تجربی گویه شماره سؤال

t 

 داریسطح معنی

 001/0 -49/14 85/1 میزان توانمند فرض کردن همکارانتان 2

 001/0 -94/15 59/1 تایید صحت و سقم اخبار سازمان 3

 001/0 -02/14 55/1 ن خوداطمینان شما به صالحیت و توانایی مدیرا 9

 001/0 -93/18 04/2 تأثیر جو و فضای کاری در ایجاد روحیه جمعی 19

 001/0 -04/21 66/1 همنوع عنوانبهاحترام مدیران به کارکنان  29

 001/0 -90/19 11/2 مدیران سازمان در حفاظت از منافع ارباب رجوع تالش میکنند 28

 001/0 -94/13 14/2 تذکر به افراد خاطی سازمان طبق مقررات 31

 001/0 -93/8 69/2 شودتوجه کارکنان به هنجارهای اداری موجب پیشرفت آنان در سازمان می 32

 001/0 -89/22 85/1 بها دادن در این سازمان به نوآوری و خالقیت 33

 001/0 -92/19 20/2 رفتار با ارباب رجوع به عدالت 38

 001/0 -49/19 09/2 ترجیح دادن مصلحت اکثر اعضای سازمان به مصلحت خود 36

 001/0 -49/10 25/2 احساس امنیت کردن، از کار کردن در این سازمان 39

 001/0 -85/18 46/1 احساس امنیت در سازمان هنگام بیان نظرات 35

 001/0 20/19 49/1 رفتار با عدالت در سازمان چنانچه خطایی از من سر بزند 91

قرار گرفتن به موقع اطالعات مربوط به اهداف کوتاه مدت سازمان از  93

 طرف مدیران در اختیار کارکنان

26/2 80/10- 001/0 

 001/0 -51/21 93/1 افتخار به کار کردن در این سازمان 99

 001/0 -66/23 01/2 اعتماد به سازمان کل

 001/0 -53/3 95/2 کالت سازماناحساس مسئولیت نسبت به مسائل و مش 5

 092/0 -09/2 55/2 میزان صرف کردن زمان خود برای کمک به همکاران 18

 996/0 91/0 03/3 چگونگی میزان صمیمیت شما با همکارانتان 16

 006/0 99/2 19/3 همکاری با همکارانی که به علت مشکلی نتوانند کار کنند 15

 353/0 59/0 09/3 سبت به کارشانتالش برای آگاهی ارباب رجوع ن 23

 659/0 90/0 02/3 مسئول دانستن خود در برابر سازمان 26

 001/0 39/6 24/3 حل کردن مشکل ارباب رجوع با روی خوش 29

تمایل نداشتن به پذیرش مدیریت یک موسسه خدماتی که با منافع عامه  30

 مردم در تضاد است

41/2 15/1- 239/0 

 001/0 -59/13 21/2 ازمانی که جنیه عام المنفعه داردپیگیری مسایل س 34

 052/0 99/1 05/3 من در رفتار اجتماعی خود مقید قانون هستم 92

 092/0 -50/1 49/2 شهروندی سازمانی کل

 001/0 -34/19 12/2 اعتماد شما به همکاران خود 1

 001/0 -10/11 25/2 تماس داشتن در هفته گذشته چه میزان با همکاران نزدیک خود 8

 001/0 -29/31 42/0 اقدام قانونی در برابر رفتار غیر قانونی ارباب رجوع 10

 001/0 -09/28 35/1 پاسخگو بودن مسئولین نسبت به کارکنان 12

 001/0 -85/14 56/1 میزان تبادل نظر با مراجعین 13
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 001/0 -65/12 15/2 صمیمی بودن ارتباط بین کارکنان و مدیران در این سازمان 14

 001/0 -98/18 54/1 م حساب کنمتوانمیهنگام نیاز مالی روی کمک همکارانم  20

 001/0 -91/4 90/2 م حساب کنم.توانمیهنگام نیاز به راهنمایی روی کمک همکارانم  21

 001/0 -12/30 55/1 روابط متقابل و اعتماد کل

ها در شش ماه شستشرکت در رویدادهای سازمانی نظیر نمایشگاها و ن 6

 گذشته

84/1 56/21- 001/0 

 001/0 -49/23 34/1 غیررسمی در محل کار خود هایسازمانیا  هاانجمنفعالیت در  9

 001/0 -53/3 95/2 های مذهبی محیط کارمشارکت در فعالیت 5

 001/0 -61/13 2 داشتن مسئولیتی در یک انجمن یا سازمان غیررسمی 22

 001/0 -49/19 42/1 ف سازمان را ترجیح میدهم تا عدهای از افراد جامعهبیشترتحقق اهدا 25

 001/0 -99/5 94/2 مشارکت داشتهن در کارهای گروهی سازمان 39

 001/0 -06/21 63/1 هایشرکت در انتخابات مربوط به شرکت تعاونی 90

 001/0 -59/29 49/1 مشارکت کل

 

دست آمده، به tن مقادیر ، با تاکید بر میزا3با توجه به جدول 

=  79/7داری در سطح توان مطرح نمود که تفاوت معنیمی

α های تجربی در تمامی بین میانگین نظری با میانگین

وجود دارد. « اعتماد به سازمان»مقیاس  های خردهمؤلفه

ها میانگین تجربی بنابراین، با توجه به اینکه در تمامی مؤلفه

شود که میزان باشد، عنوان میظری میتر از میانگین نپایین

تر از پایین بدنیتربیتدر کارمندان سازمان « اعتماد به سازمان»

 حد متوسط یا مورد انتظار است.

، 3های همینطور در مورد عامل شهروندی سازمانی در مؤلفه

وجود دارد. بنابراین، با توجه به اینکه در  21و  30، 93، 92

نگین تجربی باالتر از میانگین نظری میا 30و  93های مؤلفه

همکاری با همکارانی که »شود که میزان باشد، عنوان میمی

حل کردن مشکل ارباب »و « به علت مشکلی نتوانند کار کنند

باالتر  بدنیتربیتدر کارمندان سازمان « رجوع با روی خوش

 از حد متوسط است.

جربی پایین از میانگین ت 21و  92، 3ها در حالی که در مؤلفه

که میزان باشد و این مطلب بیانگر این است میانگین نظری می

، «احساس مسئولیت نسبت به مسائل و مشکالت سازمان»

پیگیری »و « صرف کردن زمان خود برای کمك به همکاران»

در کارمندان « مسایل سازمانی که جنیه عام المنفعه دارد

ط است. الزم به ذکر تر از حد متوسپایین بدنیتربیتسازمان 

و کل تفاوت  43، 27، 31، 32، 91های است که در مؤلفه

 های تجربی مشاهده داری بین میانگین نظری و میانگینمعنی

 

شهروندی »شود که میزان نشده است. از این رو، عنوان می

در حد متوسط یا  بدنیتربیتدر کارمندان سازمان « سازمانی

 مورد انتظار است.

مطرح نمود با توجه  توانمی «اعتماد و روابط متقابل»در عامل 

تر از میانگین ها میانگین تجربی پایینبه اینکه در تمامی مؤلفه

در کارمندان « روابط متقابل و اعتماد»باشد، میزان نظری می

 تر از حد متوسط است.پایین بدنیتربیتسازمان 

توان مطرح نمود که تفاوت و در عامل مشارکت می

بین میانگین نظری با  α=79/7داری در سطح عنیم

روابط »مقیاس های خردههای تجربی در تمامی مؤلفهمیانگین

وجود دارد. بنابراین، با توجه به اینکه در « متقابل و اعتماد

تر از میانگین نظری ها میانگین تجربی پایینتمامی مؤلفه

در « و اعتماد روابط متقابل»شود که میزان باشد، عنوان میمی

 تر از حد متوسط است.پایین بدنیتربیتکارمندان سازمان 

استفاده از مدل سازی معادالت ساختاری جهت تبیین مدل 

 سرمایه اجتماعی:

با توجه به ادبیات موضوع سرمایه اجتماعی، عامل اصلی 

ایجاد سرمایه  سرمایه اجتماعی و تئوری های مختلف

بیین مدل علت و معلولی در این تحقیق جهت ت اجتماعی،

 مدل 4سرمایه اجتماعی از طریق مدل آماری معادالت آماری 

برازش هر یك از مدل ها در  هایشاخصبررسی شد که 

 آورده شده است. 2جدول 
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 برازش چهار مدل آزمایشی تحقیق هایشاخص. 1جدول

ی 
متغیر ورود

ی 
کا

ی 
درجه آزاد

 

معنی
ی

دار
ی.آ 

س.ا
آر.ام.ا

ی 
ف.آ

سی.ا
 

ی.جی
ا

ی
ف.آ

.ا
 

ار.
ام 

.ار
 

مدل 
ی  1

شهروند

سازمانی
 

12
97

88
 

3
 

0
 

07
93

4
 

07
89

 

07
29

 

10
75

6
 

مدل 
عتماد سازمانی 2

 

39
73

9
 

3
 

0
 

07
14

5
 

07
41

 

07
50

 

27
19

 
مدل 

ط  3
اعتماد و رواب

متقابل
 

51
74

3
 

3
 

0
 

07
30

 

07
50

 

07
84

 

07
13

 
مدل 

ت  9
مشارک

اجتماعی و 

سازمانی
 

11
85

73
8

 

3
 

0
 

07
36

 

07
69

 

07
99

 

07
16

 

 
با داشتن  مدل دوم 2با استناد به نتایج جدول  یتدرنها

مدل سرمایه اجتماعی  عنوانبهبرازش مناسب تر  هایشاخص

ضرایب مسیر بین هر  4این تحقیق برگزیده شد. در جدول 

 .مشخص شده است هاآن داریمعنییك از عامل ها و 

 3ضرایب مسیر های اصلی و پیشنهادی مسیر مدل  .4جدول 
 نتیجه t-value ضریب مسیر 

 قبول 9715 0734 شهروندی سازمانیاعتماد سازمانی 

اعتماد و روابط  اعتماد سازمانی

 متقابل
 قبول 19713 0769

 قبول 10706 0781 مشارکتاعتماد سازمانی

Chi-Square=39739, df=3, P-value=0, RMSEA=07145 

   29763 شهروندی سازمانیمشارکت

76329 مشارکتخیر خواهی    

97632 خیر خواهی  مشارکت    

   5723 اعتماد و روابط متقابلمشارکت

   5723 خیرخواهیاعتماد و روابط متقابل

7235 خیرخواهی مشارکت    
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 مدل نهایی سرمایه اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان. 3شکل 

 

همانطور که در دیاگرام مدل مشخص شده است بین عامل 

امل روابط متقابل باالترین ضریب مسیر وجود اعتماد و ع

( به این معنی که افزایش اعتماد به =94529t، 7523دارد ) 

بر روی روابط متقابل بین  ین تاثیر راسازمان میتواند بیشتر

افراد داشته باشد و از طرف دیگر عامل خیرخواهی که یك 

ت ، بیشترین تاثیر را بر روی مشارکباشدمینوع خود ارزیابی 

عامل اعتماد به سازمان هم  همینطور سازمانی می گزارد.

از طریق خیر خواهی  غیر مستقیم طوربهمستقیم و هم  طوربه

یا شهروندی سازمانی بر روی بر روی روابط متقابل موثر 

 (7572غیر مستقیم=  ) باشدمی

 

 گیریبحث و نتیجه
هدف نهایی این پژوهش پس از شناسایی ابعاد سرمایه 

ورزشی، طراحی و تدوین مدل  هایسازماناعی در اجتم

اندازه و  پیشنهادی برای شکل گیری سرمایه اجتماعی

گیری میزان آن در وزارت ورزش و جوانان بود این مطالعه 

انجام شد؛ که با استناد با نتایج تحلیل  9217 در سال

عامل یرای سرمایه اجتماعی سازمانی شناسایی  4عاملی 

 های عامل تعداد 9با توجه به جدول  شپژوه این درشد. 

 باالی همبستگی ی دهنده نشان که باشد می چهار موجود

 همبستگی مقدار قدر هر کهاز آنجایی  باشدمی متغیرها

 پدید های عامل تعداد باشد، تر نزدیك ها متغیر بین داخلی

بیشترین  .(37: 9239علیجانی، ) بود خواهد کمتر آمده

ل اعتماد سازمانی به خود اختصاص درصد واریانس را عام

داده بود و بعد از آن به ترتیب عوامل شهروندی سازمانی، 

اعتماد متقابل و مشارکت قرار داشتند. نتیجه این تحقیق از 

نقطه نظر نوع عوامل و عامل اصلی سرمایه اجتماعی یعنی 

 (،9232فیضی )(، 9113) گوشال و ناهاپیتاعتماد با تحقیق 

؛ همخوانی داشت )9111) 9پاکستون ولف ،نویدم و تاترمن

متغیر  عنوانبهزیرا در همه این مطالعات به عامل اعتماد 

 اصلی سرمایه اجتماعی اشاره شده بود اما تفاوت این مطالعه

با مطالعات مذکور بخصوص دو مطالعه اول دیدگاه متفاوت 

به متغیر  هاآننسبت به مقوله سرمایه اجتمای است  هاآن

یك متغیر ورودی سرمایه اجتماعی توجه  عنوانبه اعتماد

 عنوانبهولی در مطالعه حال حاضر عامل اعتماد  اندداشته

بخشی از سرمایه اجتماعی در نظر گرفته شده. از طرف 

 طورکلیبهاستون دیگر، از دیدگاه محققان دیگر از جمله 

 ساخت اول، بعد. باشد می بعد سرمایه اجتماعی دارای دو

 ساخت دوم، بعد و روابط اجتماعی ساختار و اهشبکه

باشد. نکته اصلی در  می اجتماعی روابط کیفیت و هنجارها

این تفاوت ها استفاده از روش های مختلف در تحقیق است 

و نقطه قوت تحقیق حال حاضر این است که ابزار این تحقیق 

در  طورکلیبه. باشدمیچکیده ای از ابزار تحقیقات پیشین 

 سرمایه عوامل توانمینتحقیقات سرمایه اجتماعی تمام 

 بدون اما گرفت نظر در مجزا مفاهیمی بصورت را اجتماعی

 مفهوم از مهمی بخش اعتماد که کرد قضاوت توانمی تردید

نصر اصفهانی و ) دهد می پوشش را اجتماعی سرمایه

(. در بیشتر پژوهش های انجام 971-923: 9217همکاران، 

زمان سرمایه اجتماعی به عوامل شناختی، شده در سطح سا

 (0 :9111 ،3)نارایان رابطهای و ساختاری تقسیم یندی میشد

که دلیل عمده تفاوت این تحقیق با مطالعه های دیگر 

 .باشدمیاستفاده از پرسشنامه تلفیقی 

                                                 
1. Paxton 

2. Narayan 
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هدف دوم این مطالعه اندازه گیری میزان سرمایه اجتماعی 

و  3ا مراجعه به جدول جوانان بود. ب در وزارت ورزش و

شود که وضعیت سرمایه نگاهی به آخرین سطر مشخص می

تر است و کمی پایین 2اجتماعی سازمان از میانگین نظری 

این تفاوت معنی دار است. با رجوع به وضعیت ابعاد سرمایه 

احتمال قبول این فرضیه که این  9اجتماعی یعنی جدول 

طح اعتماد به سازمان، وضعیت بیشتر ناشی از پایین بودن س

اعتماد و روابط متقابل و سپس مشارکت سازمانی است، 

زیرا میانگین تجربی هر سه عامل از میانگین  ؛یابدافزایش می

است. ترپایین داریمعنیبه میزان  "2 " کیفی

 عامل جزبه عوامل همهمیزان  ،طورکلیبه 

 تریینپا داریمعنی طوربه میانگین حد از سازمانی شهروندی

از جمله تحقیق نصر اصفهانی و  بود. در اکثر مطالعات داخلی

و نوابخش و فدوی سرمایه اجتماعی در حد  همکاران

متوسط متوسط ارزیابی شد که این نتیجه گویای وجود 

، شاید این حالبااین، باشدمیکاستی در وزارت ورزش 

 (،9217) باشددستاورد مربوط به بازه زمانی انجام مطالعه 

به وزارت ورزش و  بدنیتربیتاحتماال تبدیل سازمان 

جوانان تغییر و تحوالت در بازه زمانی مذکور وقبل از آن 

موجب ایجاد بی اعتمادی در وزارت ورزش و جوانان شده 

 بود.

 مدل سرمایه اجتماعی سازمانی وزارت ورزش و جوانان:

، گرااجتماع در این تحقیق سه مدل بر اساس سه دیدگاه

و دیدگاه نهادی بررسی  دیدگاه هم افزایی ،ایشبکهدگاه دی

 شد.

مدل  .برازش مدل سوم کامال مورد قبول بود هایشاخص

برازش مطلوب  هایشاخصسوم نسبت به دو مدل قبلی از 

اعتماد "بر خوردار بود، بنابراین  بدنیتربیتتری در سازمان 

ی در عامل اصلی توسعه سرمایه اجتماع عنوانبه "سازمانی

متغیر شهروندی سازمانی  و ؛می باشد بدنیتربیتسازمان 

یك متغیر که بیشتر به ویژگیهای شخصیتی مربوط  عنوانبه

می شود بر مشارکت سازمانی و اعتماد و روابط متقابل تاثیر 

 می گذارد.

 

 

بر اساس دیدگاه  بدنیتربیتمدل سرمایه اجتماعی در سازمان . 3شکل

 نهادی

 

دیدگاه هم افزایی با تلفیق دو دیدگاه نهادی در با این وجود 

اعتقاد دارد که نقش دولت و جامعه مدنی در  ایشبکهو 

تولید سرمایه اجتماعی نقشی تکمیل کننده است که به 

شود. معموال اقدامات از باال به پایین برای  شرایط مربوط می

و توسعه اقدامات از  و برای نهادینه کردن، تداوم ترویج

در  .(433: 9230)شجاعی باغینی،  ن به باال ضروری استپایی

این مطالعه بر اساس داده های جمع آوری شده مشخص شد 

که ما از آن به  از منظر سومین دیدگاه سرمایه اجتماعی

دیدگاه نهادی یاد میکنیم، نیروی حیاتی شبکه های اجتماعی 

عمدتا محصول بستر سیاسی،  و وزارت ورزش و جوانان

و نهادی سازمان مذکور است. بر خالف آنکه حقوقی 

عمدتا سرمایه  ایشبکهدیدگاه اجتماعی گرا و دیدگاه 

یك متغیر مستقل مطرح میکنند.  عنوانبهاجتماعی را 

استدالل این رویکرد این است که قابلیت گروه های 

اجتماعی برای اقدام در جهت منفعت جمعی بر پایه ی 

ین گروه ها را در خود جای کیفیت نهاد های رسمی ای که ا

این  ،(433: 9230)شجاعی باغینی، داده اند تایین می شود 

دید گاه همچنان تاکید میکند که عملکرد خوب دولت و 

شرکت ها نیز تابعی از انسجام داخلی، اعتبار، شایستگی و 

در قبال جامعه است. در انتها مدل  هاآنپاسخگو بودن 

 اعتماد
 سازمانی

 
 

و  اعتماد

روابط 

 متقابل

شهروندی 

 سازمانی

مشارکت 

 سازمانی

93.0 

93.0 

93.9 
1.0

4 

1.0

7 
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 زش و جوانان در این مطالعهوزارت ورسرمایه اجتماعی در 

مدل سوم بر این اساس طراحی شد و متغیر اعتماد سازمانی 

متغیر درونداد سیستم در نظر گرفته شد که متغیر  عنوانبه

متغیر میانجی تقش  عنوانبهفردی شهروندی سازمانی 

 .تکمیلی در شکل گیری سرمایه اجتماعی دارد

این مطالعه باید به این پیشنهادات برخاسته  عنوانبهدر انتها  

وزارت ورزش و جوانان در حال حاضر  که نکته اشاره شود

نیازمند بهبود سطح سرمایه اجتماعی است با توجه به مدل 

این پژوهش جهت ترویج سرمایه اجتماعی ابتدا نیاز است 

که از طریق شفاف سازی اهداف و فرایند ها، قانون مداری، 

فزایش کیفیت روابط بین توجه به کارکنان و ذینفعان، ا

همکاران و مدیران در فضای کاری، تذکر به افراد خاطی، 

شایسته ساالری، روش های قانونی اطالع راسانی و 

زیرا  جلوگیری از شایعه پراکنی اقدامت الزم به عمل آید

این موارد همگی منجر به بحبود سطح اعتماد سازمانی در 

ته های سازمان خواهد شد همچنین شکل گیری کمی

ی تخصصی در داخل سازمان باعت هاانجمنتخصصی و 

افزایش سطح مشارکت افراد در سازمان میگردد زیرا با توجه 

به وضعیت مناسب رفتار شهروندی سازمانی در این سازمان 

زمینه الزم جهت افزایش سطح سرمایه اجتماعی موجود 

 .باشدمی

 تماعیاج سرمایه موضوعی حوزه در تجربی مطالعات انجام

 را علمی های داده دتوانمی نظری های رهیافت مبنای بر

 برنامه برداری بهره مورد اجرا و عمل در که ببیند تدراك

 انجام پژوهش در. گیرد قرار فرهنگی و اجتماعی ریزان

 دادن قرار مبنا با تا بوده آن بر محققان تالش شده،

 مختلفمحققان  مدل در اجتماعی سرمایه هایشاخص

( مدلی ارائه شود تا از 92-43: 9232ب بخش و فدوی، نوا)

طریق آن سطح سرمایه اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان 

و انسانی  استفاده بهینه از سرمایه مالی، فیزیکیافزایش یابد تا 

 در سازمان برای تحقق اهداف با هزینه کمتری تحقق یابد.

 

 منابع
شناسی ایران، دوره پنجم،  مجله جامعه .سرمایه اجتماعی و نقش آن در تشکلهای تولیدی(. 9233فیروزآبادی احمد ) ،ازکیا مصطفی

 41-03 ص، ص4

 340، صتهران: انتشارات سمت .نظریه های جامعه شناختی(. 9231)توسلی غالمعباس 

دومین  ،"هاسازمانروش های آموزشی موثر در حفظ و توسعه سرمایه اجتماعی در "(. 9231همکاران )جاهد، حسینعلی و 
 .9، تهران: کنفرانس بین المللی مدیران آموزشی

نگرش نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان  (. 9239)اسداهلل یوسفی سعیدآبادی رضا؛ خدیو  ،نحیدری تفرشی غالمحسی
 .912 ص .. چاپ اولانتشارات فراشناختی اندیشه تهران: .امروز

، چاپ دوم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی ی مفهومی سرمایه اجتماعی.مبان(. 9230) یمهدباغینی محمدشجاعی
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