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مواجهه با روابط عمومی در عصر جهانی شدن: کاهش تعارض غیرکارکردی از طریق 

 سرمایه اجتماعیفرسایش 
 

 ، 3غالمرضا جندقی دکتر ، 2حسین خنیفر، دکتر 1دکتر سید مهدی الوانی

 ، 5سعید آيباغی اصفهانی،   4حسن زارعی متین دکتر 

 دانشگاه عالمه طباطبايیاستاد  .1

 دانشگاه تهران پرديس قم استاد دانشکده مديريت .2

 دانشگاه تهران استاد دانشکده مديريت پرديس قم .3

 دانشگاه تهران استاد دانشکده مديريت پرديس قم .4

 دانشگاه تهران دانشجوی دکتری مديريت دولتی پرديس قم .5

 :چکیده
خصوصی به وجود های دولتی و  فرايند جهانی شدن وظايف و کارکردهای جديدی را برای بخش روابط عمومی در سازمان

ها قرار نداشته. در حالیکه پیشتر روابط عمومی نقش  اندرکاران  و مديران اين بخش آورده است که پیشتر مورد توجه دست

کرد و کارکرد اصلی آن کسب اطالعات محیطی و انتشار اطالعات سازمان بود،  ارتباطی بین سازمان با محیط را ايفا می

به عنوان عرصه بروز کانونی ترين مفاهیم علوم اجتماعی ظهور و بروز يافته است. چنانچه  اکنون و در فرايند جهانی شدن

های باارزشی  تواند فرصت را دريابد، میاست حذف زمان و مکان  کهروابط عمومی در يک سازمان الزامات عصر جهانی شدن 

تعارض سازمان متبوع خود فراهم سازد.  و همچنین مواجهه با فرسايش آن در از طريق ايجاد و افزايش سرمايه اجتماعی

در ايفای وظايف نوين های روابط عمومی  يکی از مفاهیم بنیادين در حفظ کیفیت فعالیتمیان افراد شاغل غیرکارکردی 

غیر کارکردی میان  ای در کاهش تعارضکیفیت روابط اجتماعی، نقش برجستهپديد آمده در فرايند جهانی شدن است. 

ها بر سرمايه اجتماعی و تأثیر اين اثرگذاری  افراد خود سازمان نیز دارد و از اين رو چگونگی اثرگذاری روابط عمومی سازمان

د قرار داده وای است که اين پژوهش مد نظر خ مسئلهها  با لحاظ نمودن شرايط جهانی شدن رسانهبر تعارض غیرکارکردی 

ای برای مطالعه مسئله  به عنوان نمونهادارات شهرستان کرج  های روابط عمومیای از  ين پروژه مجموعهانجام ابرای است. 

نفری که به شیوه  163نمونهده از پیمايش )پژوهش( میدانی از تحلیل داده های گردآوری شدر نظر گرفته شدند. تحقیق 

ارتباطی و شناختی سرمايه اجتماعی و کاهش تعارض ، حاکی از آن است که بین ابعاد ساختاری، ندخوشه ای انتخاب شد

علی معنادار و مثبتی وجود دارد، بدين ترتیب می توان نتیجه گرفت مواجهه با فرسايش سرمايه  غیرکارکردی ارتباط

ما در اين مقاله يک  ،. همچنینشود می میان کارکناناجتماعی و تقويت ابعاد آن موجب کاهش سطح تعاض غیر کارکردی 

  ارائه نموده ايم. بر اساس مطالعات خبرگی و داده بنیاد ،مدل جامع برای مواجهه با فرسايش سرمايه اجتماعی در سازمان

، مواجهه با فرسايش فرسايش سرمايه اجتماعی، ارتباطات سازمانی، رسانه و و جهانی شدن روابط عمومی واژگان کلیدی:

 سرمايه اجتماعی

 مقدمه
اند، روابط عمومی  ای و ارتباطی که جهانی شدن را يک پديده فراگیر و اجتناب ناپذير ساخته های رسانه در عصر فناوری

شد، بخش بزرگی  چه در کارکرد و چه در معنا در حال تحول است. آنچه پیشتر به عنوان روابط عمومی سنتی دانسته می

های جديد و  فرايند جهانی شدن، نیازمند برعهده گرفتن مأموريت از فلسفه وجودی خود را از دست داده و در نتیجه

شود و  ها می بینی صحیح از آينده روابط عمومی اجرای کارکردهای نوينی است. مطالعه و شناخت اين تحوالت، سبب پیش

ی، خود را چاالک، انجامد تا در چنین زمانه پرشتاب ها و نهادهای کشورمان می به آمادگی اين بخش تأثیرگذار از سازمان
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قابل  یتحقیقاتتوجه در دو دهه گذشته پژوهش در حوزه روابط عمومی  (.1332روز و موثر حفظ کنند )يوسفی خواه،  به

است. با اين حال تحت تأثیر فرايند جهانی به خود جلب کرده کمّی چه رويکردهای کیفی و توجهی را چه در رويکردهای 

تر نیز بشود و به درک بیشتر بینجامد.  تواند گسترده ها، آينده پژوهش در اين حوزه کاربردی می شدن ارتباطات و رسانه

نیز را مرتبط با فرايند جهانی شدن های  حوزهساير روابط عمومی جهانی پتانسیل مشارکت در درک بهتر از پژوهش در 

خاص که مد نظر ارتباطات  محدوده جغرافیايی يا فرهنگدر  محدودهای کاربردی  ، يعنی چیزی بسیار بیشتر از رويهددار

فردی، سازمانی و ملی که  های روابط بین کاربردی است. روابط عمومی جهانی پتانسیل اين را دارد که در درک پیچیدگی

 .گذارد، کمک کند ها تأثیر می در زندگی روزمره انسان

سبب ايجاد روندها و شاخصهای جديدتری در حوزه روابط عمومی های جديد  و رسانههای جديد ارتباطی  فناوریبروز 

اند و چنین تبادلی سبب  پذير ساخته های جديد ارتباطی تبادل سريع و گسترده اطالعات را امکان اند. اين فناوری شده

ها افراد  گیرد که از طريق اين فناوری امر به دلیل اين صورت می شود. اين افزايش فرصت برای ايجاد معنای مشترک می

(. 2003گیرد )سريرامش و ورچیچ،  گیرند و داد و ستد اطالعاتی و معنايی صورت می بیشتری در تماس با سايرين قرار می

( 2006بوتان )سازی بخشی از چنین اثری استفاده نمود. تیلور و  مک لوهان از استعاره دهکده جهانی برای خالصه

سايت سازمانی از سراسر  گذارد را بینندگان يک وب ای از اين ارتباطات که مستقیمأ بر روابط عمومی جهانی تأثیر می نمونه

ها  کده ها، گپ ها، وبالگ سايت های نوين ارتباطی همچون وب شمرند. از ديد آنها ابزارهای پديد آمده از فناوری جهان برمی

 آوردند. تباطی، اشکال جديدی از روابط و ايجاد معانی مشترک را فراهم میو ساير کانالهای ار

بنیان هستند و عمومأ در اين نوع اقتصادها  از سوی ديگر اقتصادهای جهانی در حال تبديل شدن به اقتصادهای دانش

ه يک اقتصاد دانش چگونگی تغییر يک پارادايم اقتصادی ب درکيابند. در اين بستر  روابط عمومی اهمیت بیشتری می

(. کنت، تیلور و اورچیلو 33: ص2003های عمل روابط عمومی تأثیر بگذارد )چِی،  تواند بر وضعیت و شیوه بنیان می

شوند و روابط قديمی و سنتیاز بین  کنند که در دوره های تغییر فاز اقتصادی، روابط جديد ايجاد می ( بیان می2006)

توانیم استدالل کنیم که در شرايط کنونی که جهانی شدن سبب تغییر در اقتصادهای  روند.با تکیه بر اين نظر، می می

های پیشرو است و در نتیجه  های جهانی يک ضرورت ناگزير برای سازمان جهانی شده است، ايجاد و پیدايش روابط عمومی

کشور در نقش آفرينی به عنوان  های های فعلی سازمان بايد چنین بر شناخت عواملی که بر کارکرد مناسب روابط عمومی

 گذارند، آگاهی يافت. های عصر پیش رو تأثیر می روابط عمومی

سیر تکاملی حرکت از جامعه صنعتی به جامعه دانشی از طريق روابط عمومی در نفس خود يک پديده اجتماعی نیز است. 

شود. يکی از اشکال دارايی های  توصیف میرشد سريع دارايی های نامشهود و فعالیتهای اجتماعی نسبت به منابع مشهود 

ديرت و مالکیت معنوی به عنوان مهمترين اشکال اين نوع ت که بانک جهانی آن را در کنار منامشهود سرمايه اجتماعی اس

ها طبقه بندی نموده است. سرمايه اجتماعی، مجموعه هنجارهای موجود در سیستمهای اجتماعی است که موجب  دارايی

همکاری اعضاء آن جامعه گرديده و موجب پائین آمدن سطح هزينه های تبادالت و ارتباطات می گردد، به  ارتقاء سطح

عبارت ديگر اين مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضاء شبکه به عنوان منبعی باارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و 

(. اين سرمايه اجتماعی نقشی بسیار مهمتر از 2006همکاران، اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء می شود )بیکر و 

های روابط جمعی و گروهی، انسجام بخش میان انسانها و  کند و شبکه سرمايه های فیزيکی و انسانی در سازمانها ايفا می

ی خود را از ها اثربخش باشند. اهمیت اين عامل به حدی است که در غیاب سرمايه اجتماعی، ساير سرمايه سازمانها می

 (.2002دهند )بولینو و همکاران،  دست می

تحقیقات انجام شده در زمینه سرمايه اجتماعی در سطح جوامع مختلف و همچنین سازمانهای نشان می دهند که طی 

چند دهه گذشته، فرسايش شديدی در سرمايه اجتماعی موجود برای جوانان، هم در درون خانواده و هم در بیرون آن، 

بسیار زياد شده بطوری که سطح تحصیالت دائما در حال افزايش  "سرمايه انسانی"اده است. در خانواده، رشد روی د
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است، ولی به موازات رشد سرمايه انسانی، سرمايه اجتماعی که شاخص برجسته آن حضور بزرگساالن در خانه و میزان 

اسی بین والدين و فرزندان است، کاهش يافته است. گفتگو در مورد موضوعات اجتماعی، فرهنگی، علمی، اقتصادی و سی

(؛ اين امر 1330)شارع پور، اجتماعی بمراتب بیشتر بوده است.  ، میزان فرسايش و نابودی سرمايهسازمانها و جامعهدر 

 مواجهه با فرسايش سرمايه اجتماعی را ضروری می نمايد.

ديگر، تعارض بخش اجتناب ناپذير حیات سازمانی است. تعارض سازمانی مبتنی بر ادراک متفاوت درباره مسائل  سويیاز 

مختلف سازمانی و ارتباط تنگاتنگ رفتار افراد است. ارتباطات نامناسب و موانع ارتباطی، شکل گیری مسائل ناسازگار را 

بالقوه، هم توانايی ايجاد حرکت و پويايی در سازمان و کمک  کند و تعارض را شکل می دهد. تعارض به صورت تقويت می

به توسعه کمی و کیفی فعالیتها و موفقیت در دستیابی به مقاصد را داراست و هم قادر به ايجاد سد و مشکل در راه 

کی از داليل ( . ي2003رسیدن به هدفهای سازمانی و ايجاد اختالل و نابسامانی در فعالیتهای آن است )گابای و لیدنر، 

اصلی ايجاد تعارض غیرکارکردی در سازمانها کم توجهی به کیفیت، ماهیت و میزان روابط بین افراد است. اين مسأله به 

سرمايه اجتماعی و ابعاد آن اشاره دارد. در واقع ابعاد مختلف سرمايه اجتماعی در هر جنبه از تعارض، چه فرسايش مفهوم 

 آن، چه در ابراز آزادانه مخالفت و ارزيابی آثار آن و مديريت تعارض موثر می باشند.در آشکار شدن يا فرو نشاندن 

در حال توسعه ابعاد خود در زندگی اجتماعی و اقتصادی جوامع  رسد برهه زمانی حاضر که فرايند جهانی شدن به نظر می

های  ستای تبديل و ارتقای روابط عمومیهای مربوط به اين حوزه در را ، زمان مناسبی برای گسترش پژوهشانسانی است

با توجه به مطالب عنوان شده و اهمیت (. 1332)يوسفی خواه،  باشدهای کشور به سوی روابط عمومی جهانی  سازمان

سرمايه اجتماعی در سازمانها و تأثیر آن بر تعارض غیرکارکردی، اين مقاله به بررسی تأثیر ابعاد مواجهه با فرسايش 

تواند سبب دانش  میپردازد و معتقد است توجه به اين بعد از موضوع  کاهش تعارض غیرکارکردی میاجتماعی برسرمايه 

دهی روابط  های آن در ايجاد و سازمان ها در عصر آينده شود و يافته درک بهتر از روابط عمومیافزايی در زمینه 

 فته شود.به کار گرهای دولتی و خصوصی  های کارآمدتر در سازمان عمومی

 ادبیات موضوعی تحقیق

 روابط عمومی جهانی:
خاکی و همکاران باشند:  هايی صورت گرفته که مهمترين آنها به شرح زير می روابط عمومی جهانی پژوهشدر زمینه 

های سنتی و ديجیتال مورد استفاده در روابط عمومی بانکهای کشور پرداختند. مهمترين  به مطالعه رسانه( 2012)

های جهانی در سه طبقه عمده و چهارده کارکرد است. اين کارکردها  د آنها دسته بندی عملکرد روابط عمومیدستاور

 عبارتند از:
 (2012)خاکی و همکاران، : کارکردهای روابط عمومی جهانی1جدول 

 کسب اطالعات

 (درک انتظارات مشتريان از سازمان1

 موضوعات مورد عالقه افکار عمومی ( کسب اطالع از شايعات و2

 ( ارزيابی رضايت مشتريان از سازمان3

 های خام  آوری اطالعات و داده ( جمع4

 ( کسب اطالع از روندهای اجتماعی و تفسیر و تعبیر آنها5

 ( پايش رقبای سازمان6

 ها و ارتباطات اجتماعی مسئولیت

 ( واکنش عمومی نسبت به مسائل مربوط به سازمان1

 ايجاد ارتباطات با شرکای تجاری جديد( 2

 ( اعالن و ارائه اطالعات جديد از سازمان و تصمیمات آن3

 ( مسئولیت در قبال ذينفعان و پاسخ به شکايتها و پیشنهادات4

 تبلیغات

 ( طراحی کارزارهای تبلیغاتی جديد1

 ( جذب دانش درباره روابط عمومی جديد و تکنیکهای تبلیغاتی2

 ات( ارتقای خدم3

 های ويژه ( آگهی4
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ها قرار گرفت،  در پژوهش آنها تلويزيون به دلیل فراگیری کاربرد و استفاده در باالترين سطح توجه توسط روابط عمومی

های اجتماعی و نیز پیامکها به عنوان ساير ابزارهای مورد توجه روابط عمومی ها شناسايی شدند. در  اينترنت و شبکه

های جهانی را به شرح زير شناسايی کردند:  های محبوب روابط عمومی ( رسانه2003مکاران )آيريش و هتحقیق ديگری 

 ها. PDAه و ويدئوکنفرانسها(، پادکست، اشتراک ويدئو و  های اينترنتی، )وبالگ های اجتماعی، ايمیل، شبکه شبکه

آفرينی را به عنوان ديدگاهی نوين برای روابط عمومی های  ديدگاه هم( 1332در تحقیق متفاوت ديگری يوسفی خواه )

مهمترين يافته اين پژوهش، آورد.  را برای مخاطبان جهانی حاصل میجهانی مطرح ساخت که خلق معنای مشترک 

هانی برای های ج دهنده فرهنگ و معنای مورد نظر پژوهشگر از پديده توسعه اين تصوير از روابط عمومی هاست که بازتاب

ها باشند و به اين ترتیب به ايجاد يک معنای مشترک در  ديگران و ابزار درک ما از فرهنگ و معنای ديگران از همان پديده

 ها کمک کنند. ها و ملت میان فرهنگ

 تعارض:
عنی در فرهنگ لغات فارسی، تعارض به معنای متعرض و مزاحم يکديگر شدن، باهم مخالفت کردن و اختالف داشتن م

تا -تعارض فرآيندی است که در آن، شخص الف به طور عمدی می کوشد  ديگر(. در تعريفی 1335شده است )رضايیان، 

در اين تعريف، (. 2010يق و اهدافش گردد )رابنیز و جاج، سبب ناکامی شخص ب در رسیدن به عال -به گونه ای بازدارنده

( تعارض 2002شان دهنده ماهیت تعارض هستند. سانگینگا و همکاران )مفاهیم ادراک يا آگاهی، مخالفت و بازدارندگی  ن

را شرايطی می داند که در آن مسائل مورد توجه دو طرف، ناسازگار و ناهماهنگ به نظر برسد. در اين تعريف ، شرايط 

 . وضعیتی است که الزاما به معنی رفتار نیست. تعارض می تواند بدون درگیری و نزاع وجود داشته باشد

دلیل اساسی ايجاد و حفظ تعارض فکر و ادراکات افرادی است که آن را تجربه می کنند. تعارض مستقل و خارج از وجود 

افراد بوجود نمی آيد. تعارض در افراد و گروهها يک امر طبیعی و نتیجه محیط رقابتی است و زمانی اتفاق می افتد که 

ی دو يا چند نفر با هم متفاوت باشد و اغلب همراه با احساساتی نظیر خشم، نیازها، خواسته ها، اهداف، عقايد يا ارزشها

درماندگی، دلسردی، اضطراب و ترس است. چون افراد مختلف، نسبت به جهان ديدگاههای متفاوتی دارند، لذا تعارض بین 

اند و احساس می کنند که آنها اتفاق می افتد. در واقع تعارض، تعامالت ارتباطی افرادی است که به همديگر وابسته 

 (. 1336عقايدشان متضاد، متناقض و يا ناسازگار است )لويسکی و بانک، 

بر اساس يک طبقه بندی، تعارض ها دو جنبه دارند:الف( تعارض سازنده يا کارکردی: تعارض سازنده عبارتست از عدم 

سازنده نتايج مثبت برای گروه يا سازمان دربر دارد. توافق سالم، مفید و تلويحی بین دو يا چند نفر از اعضای گروه. تعارض 

اين نوع تعارض به افراد درگیر فرصت می دهد مسائل و فرصتهايی را بشناسند که به گونه ای به دست فراموشی سپرده 

آيد.اين  شده اند و در نتیجه خالقیت و عملکرد بهبود می يابد. با تشويق تعارض سازنده ابداعات و تغییرات الزم بوجود می

تواند منجر به ايجاد نظرهای جديد، توسعه يادگیری و رشد افراد شود و از طريق خالقیت و تغییر تشويق شود.  تعارض می

شود که افراد نسبت به يکديگر و خودشان شناخت بهتری داشته باشند. اين مقدار  همچنین تعارض در اين حد باعث می

دارد. زيرا برای سازمان روشهای مختلف انجام کارها و تحقق اهداف مطرح ها اثربخشی بیشتری  تعارض برای سازمان

 شود.  شود و مسائل سازمانی نیز شناسايی می می

شود که  ها را به دنبال داشته باشد. و باعث  حل کیفیت باالی تصمیمات و راه(1بنابراين تعارض زمانی سازنده است که: 

خالقیت و نوآوری را تشويق کند. زيرا تعارض اجازه ، ب( بهترين تصمیم اخذ شودها بیان شود و  حل همه نظرها و راه

ها و اقدامات خود تجديد نظر  ها, روش دهد که وضعیت موجود همواره دنبال شود. باعث می شود که گروه در هدف نمی

های  ها و نگاه با ديدگاه بینی عوامل محیطی مؤثر بر سازمان شود. زيرا افراد تعارض منجر به تشخیص و پیشکند، ج( 

شود. زيرا يادگیری امروزه  تعارض منجر به توسعه يادگیری گروهی می،د( دهند مختلف, مسايل را مورد بازبینی قرار می

ها يادگیری بیشتری  بیش از آن که فردی باشد نتیجه فعالیتهای گروهی و مباحثه بین افراد گروه است. افراد در اين گروه
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نابراين واژه سازنده بودن تعارض با توجه به نقشی که تعارض بر عملکرد گروه و افراد آن دارد, تعريف خواهند داشت. ب

 شود. می

های شديد، ناسالم، ويرانگر بین بعضی از افراد يک  عدم توافق ازتعارض عبارتست اين ب( تعارض مخرب يا غیرکارکردی: 

کند و در اين گونه تعارضات،  گروه کار می تعارض به ضرر سازمان يا باعث از هم پاشیدن گروه شود. اين تواند و می گروه

عدم توافق بین اعضاء گروه يا کارمندان سازمان و حتی تعارضات بین شخصی باعث می شود گروه يا سازمان عملکرد 

ثل غیبت و خوبی ارائه ندهد و باعث کاهش کارايی و رضايت شغلی می شوند و حتی ممکن است به رفتارهای انحرافی م

جايگزينی و تأخیر، تضعیف عزت نفس، کاهش همکاری و دو قطبی شدن افراد، دور شدن افراد از فعالیتهای مهم و 

باشد.بعضی از  غیر کارکردی می رفتارهای مضر و غیر مسئوالنه منجر شود. تعارض مورد مطالعه در اين پژوهش از نوع

ها و تضعیف اثربخشی  همکاری بین افراد و عدم هماهنگی بین گروهعدم ( 1اثراث تعارض مخرب به شرح زير است: 

هدر رفتن وقت و انرژی سازمان اگر در سازمانی اختالف نظر شديد باشد, مديران ارشد سازمان مقدار زيادی ( 2، سازمان

ضعیف ارتباطات بین افراد ت( 3دارد.  های اصلی باز می کنند و سازمان را از انجام برنامه از وقت خود را صرف اين مسأله می

الشعاع  ها تحت های سازمان و گروه دهد. هدف ها. ارتباطات تضعیف شده و گروه انسجام خود را از دست می و بین گروه

ايجاد بدبینی بین افراد و عدم درک و قضاوت صحیح از ( 4گیرد،  های بین فردی و گروهی قرار می اختالف و کشمکش

شود،  شود که افراد بیش از آن که ببینند چه چیزی بیان می مقابل. تعارض شديد باعث مینظرات تازه و سازنده طرف 

کاهش رضايت شغلی و جابجايی کارکنان. افراد دوست ندارند که در ( 5هستند که چه کسی بیان کرده است،  دنبال آن

ها  شود. گروه سازمان و گروه می های تعارض شديد باعث جابجايی هدف( 6ار کنند که اختالف نظر شديد باشد، گروهی ک

شود و جای هدف نهايی را  بیش از آنکه هدف سازمان برای آنها مهم باشد, هدف گروه خود و منافع فردی مهم می

شود که اختالف نظر شديد به هیچ  دهد سازمان به اثربخشی الزم برسد. بنابراين نتیجه گرفته می گیرد. و اجازه نمی می

 مديران نبايد اجازه دهند که تعارض از حد معتدل خود خارج شود. وجه سازنده نیست و 

مشخص بودن مرز میان کارکردی و غیرکارکردی بودن تعارض نه روشن است و نه دقیق. هیچ تعارضی را در هیچ سطحی 

ت و سالم نمی توان به عنوان مقبول يا نامقبول برای همه شرايط پذيرفت. نوع و سطحی از تعارض که موجب درگیری مثب

در جهت اهداف يک گروه گردد چه بسا که برای گروه ديگر و يا همان گروه درزمانی ديگر کامال غیرکارکردی باشد. اما به 

طور کلی و عام، تعارض وقتی در سطح پائین و يا در سطح باالی خود قرار دارد با عملکرد رابطه منفی دارد، تنها زمانی 

ود که در سطح متوسط می باشد از ويژگی های اين وضعیت توانمندی زياد کارکنان، تعارض موجب افزايش عملکرد می ش

نوآوری، ابتکار و انتقاد از خود است و تعارض موجبتحريک خالقیت، جلوگیری از رکود، زايل شدن تنش و ايجاد تغییر می 

 (. 1335شود )رضايیان، 

 مفهوم سرمایه اجتماعی و پیشینه آن 
برای بررسی کمیت و کیفیت روابط اجتماعی در جامعه از مفهوم سرمايه اجتماعی بهره جسته اند. جامعه شناسان معاصر 

منظور از سرمايه اجتماعی سرمايه و منابعی است که افراد و گروه ها از طريق پیوند با يکديگر )و نوع اين ارتباطات( می 

واقع، مفهوم سرمايه اجتماعی توسط دو جامعه شناس  (. در1333؛ پوتنام1333؛ کلمن،1336توانند بدست آورند )بورديو، 

برجسته، يعنی بورديو و کلمن مطرح شد. بر اساس تعريف بورديو سرمايه اجتماعی، حاصل جمع منابع بلقوه و بالفعلی 

است که نتیجه مالکیت شبکه با دوامی از روابط نهادی شده بین افراد و به عبارت ساده تر، عضويت در يک گروه است. 

البته سرمايه اجتماعی مستلزم شرايطی به مراتب بیش از وجود صرف شبکه پیوندها می باشد. از ديدگاه کلمن، مفهوم 

دهنده آن است که چگونه ساختار اجتماعی يک گروه  می تواند به عنوان منبعی برای افراد آن  سرمايه اجتماعی نشان

اعتماد، اطالع رسانی و ضمانت اجراهای کارآمد، روابط اقتدار و گروه، عمل نمايد. کلمن وجود سرمايه اجتماعی را در 

 (.1325:33میزان تکالیف در گروه می داند)چلبی، 



6 

 

 "پیوندهای عینی بین افراد"با بررسی ادبیات مربوط به سرمايه اجتماعی مشخص می شود که اين سرمايه دارای دو جزء 

بکه ای عینی، می بايست برقرار کننده ارتباط بین افراد باشد. اين است. در حوزه عینی، نوعی ساختار ش "پیوند ذهنی"و 

بخش از سرمايه اجتماعی حکايت از آن دارد که افراد در فضای اجتماعی با يکديگر پیوند دارند؛ در زمینه ذهنی، 

 پیوندهای بین افراد می بايست دارای ماهیت متقابل، مبتنی بر اعتماد و دارای هیجانات مثبت باشد.
لذا می توان گفت که سرمايه اجتماعی دارای دو جزء: اعتماد و پیوند است. اين دو جزء معرف تقسیم بندی سنتی موجود  

(. از بعد ديگر، می توان گفت که اين دو جزء، بیانگر جنبه های 1321در نظريه اجتماعی بین ساختار و محتوا است)زيمل،

 کیفی و کمی در سرمايه اجتماعی هستند.
 سیرتکامل مفهوم سرمايه اجتماعی :2جدول

 کانون توجه به سرمایه اجتماعی پژوهشگران

 1316       هانی فان                          
 1361     جین جاکوبز                        

 1332       پیر بورديو                         
 1330     جیمز کلمن                        

 1336            پوتنام                  رابرت
 1333         فرانسیس فوکوياما             

 2001       کوهن و پروساک                

 مرکز اجتماعی مدرسه روستايی
 مطالعات اجتماعی

 مطالعات اجتماع و جامعه
 مطالعات اجتماع و جامعه

 مطالعات جامعه
 پديده مديريتی
 پديده مديريتی

)علتوی،   ( سرمايه اجتماعی را می توان حاصل پديده های ذيل در سیستتم اجتمتاعی دانستت:   1333بنابراين به نظر فلورا)

1330) 
. احستاس وجتود تصتويری مشتترک از     4، . احساس هويت جمعی و گروهی3، تعامل اجتماعی متقابل. 2، اعتماد متقابل.1

 (.1323هب.)فوکوياما، . اديان و مذا6. مشارکت سیاسی و مدنی، 5آينده، 

آنچه از بررسی ادبیات سرمايه اجتماعی بر می آيد بیانگر اين است که  سرمايه اجتماعی گذشته از معدودی معايب، 

ای  مزايای بسیاری برای سازمانها دارد و از هزينه های زيادی می کاهد؛ ويالنووا و جوسا سرمايه اجتماعی را به منزله پديده

اند که شامل: اعتماد )هنجارها(، ارزشها و رفتارهای  های گوناگونی تعیین کرده ه و برای آن ويژگیمديريتی تلقی نمود

شود. اين دو محقق معتقدند که سرمايه  ها می مشترک، ارتباطات، همکاری، تعهد متقابل، شناخت متقابل و شبکه

شود که ارزش  بی به منافع متقابلی میهای مذکور، موجب دستیا ای مديريتی و با ويژگی اجتماعی به منزله پديده

 . (Vilanova & Josa , 2003:30)دهد  های نامحسوس )سرمايه مفهومی( را افزايش می دارايی

 پیامدهای آن : علل وفرسایش سرمایه اجتماعی
دغدغه تنزل روابط اجتماعی از جمله موضوعاتی است که به کرات در جامعه شناسی کالسیک و معاصر به چشم می 

خورد. در واقع شايد بتوان به تعبیری گفت که تولد جامعه شناسی معلول نگرانی مربوط به روند روبه تنزل روابط اجتماعی 

ان اولیه درباره انتقال از گمن شافت به گزل در نتیجه صنعتی شدن و آغاز مدرنیته است. جامعه شناس

( نظرات فراوانی ابراز داشته اند. بنظر زيمل، 1303( يا تاثیر زندگی شهری بر حیات انسانی )زيمل، 1332شافت)تونیس

فرايندهايی نظیر تقسیم کار فزاينده، عقالنیت مفرط، سلطه روزافزون و نظاير آن سبب پیدايش دلزدگی و احتیاط در 

ط اجتماعی موجود در کالن شهرها شده است. در حالت دلزدگی، فرد قادر نیست تفاوت را دريابد. برای چنین فردی رواب

همه انسانها در يک سطح و بدون تمايز ظاهر می شوند. در چنین شرايطی، اهمیت زندگی از میان می رود، تمام امور و 

يابد. احتیاط نیز از ديگر ويژگی های روابط اجتماعی در فعالیتها يکنواخت می شوند و رضايت از زندگی کاهش می 

زندگی کالن شهری است. به موازات افزايش افراد يا به عبارتی تراکم فیزيکی، روابط چهره به چهره کارکرد خود را از 

کاهش  دست داده و جای خود را به روابط ديگری می دهند. به اعتقاد زيمل، نتیجه چنین شرايطی ناپايداری روابط و
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اعتماد اجتماعی است. اين ايده تنزل روابط اجتماعی نخستین، همچنان در کانون توجه جامعه شناسان قرار دارد)شارع 

 (.1330پور، 

پوتنام در آثار خود چهار عامل اصلی درگیری شغلی، تلويزيون ، شهرهای بزرگ و دغدغه های آن و تغییر نسل را برای 

کند؛ در کنار اين موارد اصلی، از نظر پوتنام دو عامل سیاست زدگی نظام بوروکراسی و  زوال سرمايه اجتماعی معرفی می

به هم تنیدگی منابع طبقات اجتماعی سبب فروپاشی نظام های اجتماعی و افت سرمايه اجتماعی خواهد شد؛ پوتنام 

تراحت و انديشیدن و تفريح معتقد است در جامعه ای که انسانها درگیر مسايل شغلی و کاری خود هستند و فرصت اس

ندارند و تمام دغدغه آنها کار و کسب درآمد می باشد، بی ترديد روابط مدنی تقلیل يافته و اعتماد بین آنها تضعیف خواهد 

 های نظام فروپاشی سبب منابع، تنیدگی هم به و سازمانی بوروکراسی نظام زدگی سیاست عامل دو (.1330شد)پوتنام، 

 دارای که سازمانی (Štulhofer , 2004).شد خواهد انسانی هایسازمان در اجتماعی سرمايه افول و افت و اجتماعی

 باشد، حرفه ای شاخصهای بر مبتنی که آن جای به آن در تصمیمی و رفتار هرگونه و باشد سیاست زده بوروکراسی نظام

 رفتار در مردم و کارکنان نفع که آن جای به و باشد نهاده بنا نفع، ذی سیاسی هایگروه مالحظات و سیاسی مفروضات بر

 به سازمانی مديريت و گیرد قرار اولويت در سازمان از خارج سیاسی های جريان و باندها نفع شود، لحاظ بوروکراتیک

 سلب سازمانی، نظام از افراد سازمانی چنین در شود، تقسیم انتخاباتی مبارزه پیروز احزاب بین جنگی غنیمت عنوان

 مشارکت کاهش اعتماد، افت شاهد نتیجه در. داشت نخواهند را سازمانی چنین با را همکاری تمايل و نموده اعتماد

  .(Ladd, 1996) شد خواهیم سازمانی اجتماعی سرمايه افول نهايت در و سازمانی
 وی اعتقاد به. کند می معرفی اجتماعی سرمايه زوال برای را عامل چهار اجتماعی، علوم حوزه انديشمندان از راس يکی

 سپاری برون و شغلی مسائل بودن محرمانه مشتريان، با فراوان روزمره تعامالت شغل؛ يک در حد از بیش های درگیری

 ای جامعه. نمايدمی معرفی هاسازمان در اجتماعی سرمايه زوال عمده عوامل از و منشا را هاسازمان در حد از بیش های

 و باشند نداشته را تفريح و انديشیدن و استراحت فرصت و هستند خود کاری و شغلی مسائل درگیر آن، در ها انسان که

 بین اعتماد و يافته کاهش جامعه آن در مدنی و اجتماعی روابط ، ترديد بی ، باشد درآمد کسب و کار آنان دغدغه تمام

 .(Norris, 1996) شد خواهد تضعیف آنان،

باشد، نیاز به تدوين قوانین و مقررات، ايجاد نهادهای اجرايی و نظارتی  تراجتماعی در سازمان باالهرچه ذخیره سرمايه 

توانند درجه و میزان سرمايه اجتماعی در  ها و عوامل زير میرسد مديران از طريق شاخص . به نظر میکمتر می گردد

باشد، سرمايه اجتماعی کمتر خواهد  ترازمان باالسازمان را تشخیص دهند؛ بدين معنا که هرچه میزان اين عوامل در س

 ترور و تخريب شخصیتها؛. 4 شايعه پراکنی؛. 3 نهادهای متعدد نظارتی و بازرسی؛. 2 ها؛ دستورالعملها و بخشنامه. 1 :بود

ل نداشتن تماي. 3 های کاری در سازمان؛ ها و کمیته شکست تیم. 2 اعتنايی کارکنان به سازمان؛ بی. 6 تخلفات اداری؛. 5

 جويی در درون سازمان يا نسبت به رقبا؛ فقدان روحیه رقابت. 3 کارکنان به يادگیری دانش روز و تسهیم دانش و اطالعات؛

 فاقد سازمان های بیشتر در که واقعی سازمانی دموکراسی فقدان و مهمتر اينکه شرايط.  و ...فزايش غیبت، مرخصی . ا10

 عدم و واقعی ساالری مردم فقدان. دارد سازمانی اجتماعی سرمايه فرسايش در مهمی نقش نیز می شود ديده پويا نظم

 سرمايه اين گیری شکل مانع همچنان است اولیه اجتماعی سرمايه فقدان حاصل خود که رسمی غیر نهادهای گیری شکل

 مديريت چگونگی و کیفیت. کند می مواجه مشکل با را توسعه فرآيند فراگروهی و گروهی های مقیاس در که شود می

 مشارکت معیارهای تعاون، و همکاری های شبکه مانند سازمانی درون اجتماعی سرمايه بودن غنی به توجه با سازمانی

 بین سرمايه و عمومی اعتماد ساالرانه مردم غیر فضای در .(Beiker, 2003) کند می تغییر اعتماد روحیه و سازمانی

 سازمانی توسعه موانع مهمترين از يکی خود که دهد می گروهی درون سرمايه و ایعشیره اعتماد به را خود جای گروهی

 .آيد  می شمار به امروز رقابتی جهان در
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های ايرانی عنوان نمودند نهادهای جهانی مطالعات علت فرسايش سرمايه اجتماعی را در کشور ايران نظام اداری سازمان

ت تبیین و توضیح معرفی می نمايند که شامل بی ثباتی شديد آن، ناتوانی آن در مانند بانک جهانی سه عامل را در جه

ها و ناتوانی آن در ايجاد انگیزه الزم برای کادرسازی مديريتی ضابطه گرا و شايسته ساالر مبتنی بر پرسنل ثابت دستگاه

ها شده و نوعی عدم ريشانی در سازمانتغییرات مديريتی فراوان در کشور ما منجر به اقزايش اضطراب و پ بدنه سازمانی.

پیش بینی پذيری فرايندهای سازمانی را در پی داشته است. از طرفی آنچه موجب افزايش انگیزه برای ارتقای عملکرد و 

شود، روشن بودن مسیر پیشرفت و ارتقای کاری و در دسترس بودن آن برای کارکنان رقابت سالم در میان کارکنان می

نیروهای شايسته هر دستگاهی نتوانند در افق زمانی فعالیت کاری خود پیشرفت و ارتقايی را در نظر گیرند، است. چنانچه 

 . (1330)شارع پور، دهندبه مرور زمان انگیزه کاری را از دست می

فرسايش سرمايه بنابر موارد فوق و با توجه به مبانی مورد بحث بايستی بیان نمود که ساختار نظام اداری خود منجر به 

 شود که تحلیل ذيل برآمدی از سلسله عوامل موثر در اين مسیر است:اجتماعی می

 
 (1335های ايرانی )برگرفته از مطالعه ترکمانی، فرسايش سرمايه اجتماعی در سازمان: 1شکل

ای خواهد گذاشت. به طور حتم فرسايش سرمايه اجتماعی تاثیر نامطلوبی چه در سطح جامعه و چه در سازمانها بر ج

فرسايش سرمايه اجتماعی منجر به اختالل رابطه ای می شود. منظور از اختالل رابطه ای عبارت از پايین بودن میزان 

چگالی روابط اجتماعی، قرينگی روابط اجتماعی، تعدد روابط اجتماعی، شدت روابط اجتماعی و تنوع هويت ها در روابط 

ابطه ای، احترام متقابل اجتماعی و انصاف اجتماعی کاهش می يابد. اين اختالل، اجتماعی است. در شرايط اختالل ر

استحکام اجتماع را خدشه دار می کند و آسیب پذيری فرد را افزايش می دهد، زيرا اختالل رابطه ای می تواند به انزوای 

 (.1325:142اجتماعی، ياس، احساس عجز و انفعال گرايی منجر شود)چلبی، 
. گیرد شکل آنها در سازمانی هويت بحران و شده، تهی درون از هاسازمان تا شود می سبب اجتماعی سرمايه لزوا و افت

 پذير امکان توسعه به يابی دست قطع طور به و بود خواهد پايینی سطح در انسانی عامل از استفاده شرايطی، چنین در

 .بود امیدوار سازمانی توسعه به تواننمی نباشد، فراهم اجتماعی سرمايه توسعه زيرساختهای صورتیکه در. شود نمی

 مواجهه با فرسایش سرمایه اجتماعی در سازمان راهکارهای

 فرسايش و فقدان و است شده مطرح هاجنبه همه در سازمان ارتقای برای کاری و ساز عنوان به اجتماعی سرمايه وجود

 معنا اين به است برخوردار مولودی خود و  خودزايی ويژگی از اجتماعی سرمايه اينکه مهمتر. است توسعه برای مانعی آن

 آن نابودی و تقلیل موجب آن از استفاده عدم و شود می فراهم آن تقويت و تولید برای زمینه آن از مناسب استفاده با که

 ممکن اجتماعی سرمايه ايجاد. است شده توسعه اشکال ديگر و اجتماعی سرمايه بین تفاوت سبب خود اين و شود می

 پذير امکان مصرف طريق از آن تقويت ايجاد، از پس اما باشد داشته هزينه فیزيکی سرمايه مانند بار اولین برای است
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 همانند اجتماعی سرمايه باره اين در. انجامد می فرسودگی به شود می مصرف وقتی که فیزيکی سرمايه برخالف است؛

 قرار ممارست و تمرين مورد بعداً چنانچه شود، می کسب کاری انجام طريق از مهارتی وقتی. کند می عمل انسانی سرمايه

 طريق از که ديگران به نسبت معاضدت و همدردی ، همدلی حس است همینطور. شود می سپرده فراموشی به نگیرد،

 .(Daguptha et al., 1999) شود می تقويت و حفظ تمرين و ممارست

 سازمان توسط انديشمندان مختلف ارائه گرديده: در اجتماعی سرمايه فرسايش با مواجهه راهکارهایموارد زير به عنوان 

های حل تقويت نهادهای اجتماعی يکی از راه تشويق به ايجاد و ای: تشویق و تقویت نهادهای اجتماعی، صنفی و حرفه

های اعتماد است.  گروهی موفق تقويت شبکهاجتماعی است. نتیجه فعالیت  ساختاری برای جلوگیری از فرسايش سرمايه

ای در  های تخصصی و حرفهانجمن ها وچنین نهادهايی در سطوح سازمانی نیز امکانپذير است. تشکیل گروه ايجاد

اجتماعی در  تواند موجب جلوگیری از فرسايش سرمايه متخصصان می ها با مشارکت داوطلبانه کارشناسان وسازمان

و تقويت چنین  توان تشويق و هدايت کلی ايجاد نقش مديران رسمی سازمان در اين رابطه را می براينها شود. بناسازمان

 (. Brown et al., 2004نهادهايی دانست )

های فرهنگی يک سیستم اجتماعی منتج از ويژگی سرمايه سازی فرهنگ اجتماعی و سازمانی: ریزی برای غنی برنامه

مشارکت  مايه اجتماعی تبلور اقتصادی فرهنگ اجتماعی يا سازمانی مبتنی بر اعتماد وسر اجتماعی است. به بیان ديگر

تواند موجب جلوگیری از فرسايش  فرهنگ سازمانی می سازی افراد است. بنابراين هرگونه اقدامی از طرف مديران برای غنی

 سرمايه اجتماعی شود.

يکی از مهمترين فرايندهای موجود در  کارکنان: آموزشهای عمومی و توجه به ارتقای سرمایه اجتماعی در آموزش

و نیز  های عمومی در تمامی سطوحهای آموزشی است. گذر افراد از آموزشاجتماعی، نظام جوامع برای ايجاد سرمايه

های فرهنگی در سطح جامعه به شدت  داری است. مؤلفه های دانشگاهی، نقش اصلی را در ايجاد اين نوع سرمايهآموزش

 توانند بستر های آموزشی کارکنان می تربیتی هستند. در سطح سازمانی نیز دوره های آموزشی ومتأثر از عملکرد نظام

 (. Maderson and Fransiss, 2000مناسبی برای تقويت سرمايه اجتماعی باشند)

سانند که بعضی از آنها مربوط به ر توانند به ايجاد توسعة سرماية اجتماعی در سازمان ياری های مختلف میاز راه مديران

 درون سازمان )در سطح خرد( است که عبارتند از: جامعه )در سطح کالن( و بقیه مربوط به

گیرند، با ايجاد روابطی  تصمیمات سازمانی به کار می مديرانی که اصول اخالقی را در عملکردها وپایبندی به اخالقیات:  .1

دشواريهای بسیاری وجود  کنند. البته در تعريف و تبیین اصول اخالقی ايجاد میسرمايه اجتماعی  مبتنی بر اخالقیات

 مورد توافق و قبول همگان باشد، به دست آورد. توان اصول اخالقی واحدی را که دارد و به سادگی نمی

اعضای جامعه دارند و در اين رابطه است که  سازمان و جامعه با هم در تعاملی پويا قرار: احساس مسئولیت اجتماعی .2

گاه اطمینان حاصل  مقابل آنان احساس مسئولیت کند و تنها به فکر سود و نفع سازمانی نباشد. هر اند سازمان در مايل

انديشند،  کنند و به پاسخگو بودن در مقابل جامعه می مسئولیت می احساسجامعه ها نسبت که مديريت سازمان شود

 .شود اجتماعی تولید می و در پرتو اين جو اطمینان و اعتماد سرمايه ودش در مقابل سازمان پیدا می تلقی مثبتی

 ،جامعه ازشود، جدايی مديران  اجتماعی می يکی از مسائلی که موجب از میان رفتن سرمايهوحدت با جامعه: یگانگی و  .3

کند. در  جلوه می« آنها»و « ما»است که به صورت عارضه متفاوت بودن کارکنان و سازمان )نظیر ساختار سلسله مراتبی( 

کنند. اين نوع  کنندگان جدايی احساس می بینند و بین خود و مراجعه می چنین حالتی مديران خود را با ديگران متفاوت

کند. برای ايجاد  از سازمان سلب می گذارد و اعتماد جامعه را بر تصمیمات و رفتارهای مديران اثر منفی به جای می نگرش

که  جدايی غلبه و نوعی يگانگی و وحدت با ديگران احساس کنند. آنها بايد بدانند ديران بايد بر اينسرمايه اجتماعی م

جزئی از ما به عنوان مدير و وابسته و پیوسته  نیستند، بلکه« آنها»کارکنان، مراجعان، مشتريان، شهروندان و همسايگان 

  .(1330)الوانی و دانايی فرد، ديدببینند ما هم آسیب خواهیم  هستند. اگر آنها آسیب« ما»به 
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، تالش مديران سازمان برای اعتمادسازی بین اعضای گروهها اقدام مهم ديگر: تالش در جهت ایجاد اعتماد در سازمان .4

روابط و ارتباطات مستمر موفق و تدريجی  واحدهای سازمانی و نیز بین واحدهای مختلف است. اعتماد نیز صرفاً با ايجاد و

ای است که افراد و واحدهای سازمانی از  به گونه در بسیاری از سازمانها نوع روابط و ارتباطات سازمانی ،گیرد میشکل 

 نخواهد بود. های اعتماد فراهم کنند و طبیعتاً زمینه الزم نیز برای ايجاد شبکه کسب نمی يکديگر شناخت واقعی مناسبی

های آموزشی  تغییر رفتار و طرز تفکر نیاز دارد. برنامه سرمايه اجتماعی بهايجاد و استفاده از : تأکید مداوم بر آموزش .5

اجرا کنند. از اين رو،  برای افرادی است که قصد دارند رفتارهای جديد را بیاموزند، مشاهده، کشف و جامع، الگوی مطلوب

و مشخصی برای آموزش درون  های مداوماجتماعی، اين است که فرصت يکی از وظايف مهم مديران برای ايجاد سرمايه

 کارکنان ابالغ کنند. برون سازمانی تدوين و برنامه ساالنه برای تمامی سطوح مشاغل تهیه و به سازمانی و

چرخش مشاغل،  انسانی و اجتماعی است. يکی از اهداف مهم چرخش شغلی، ايجاد و تقويت سرمايه: چرخش مشاغل .6

های ساير مشاغل و افزايش توانمندی خود، ارتباطات اخت وظايف و فعالیتشن دهد که ضمن اين فرصت را به کارکنان می

جوهره سرماية اجتماعی است( گسترش  تعامل خود را با همديگر افزايش دهند و در نتیجه روح اعتماد جمعی را )که و

 .(Brown et al., 2004)شود دانش و تجربه کارکنان می بخشند که اين امر موجب تسهیم و تسهیل

مواد برای شکل دادن و تسهیل ابزارهای تولید به  سرمايه فیزيکی، با ايجاد تغییرات در: زایش رضایت شغلی کارکناناف .2

اجتماعی نیز  دهد. سرمايه های آنان را افزايش میها و توانايیبا تغییر نگرش افراد، مهارت آيد. سرمايه انسانی وجود می

دگرگون شده باشد که هرکدام از آنان بتوانند براحتی نقش و  ای کارکنان به شیوهآيد که روابط میان  هنگامی به وجود می

افزايش رضايت شغلی  انجام دهند. از اين رو، فضای مبتنی بر تفاهم، صداقت، اعتماد و همکاری باعث وظیفه خود را

 (.Maderson and Fransiss, 2000)شود وری سازمانی می کارکنان و در نهايت بهره

 ارائه می گردد: خبرگی و داده بنیادبر اساس مطالعات جهت مواجهه با فرسايش اجتماعی در سازمان مع زير مدل جا

 
 اجتماعی در سازمان مبتنی بر مطالعات خبرگی و داده بنیادسرمايه : مدل مواجهه با فرسايش 2شکل
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يکسری عوامل وجود دارند که  دهد سازمان بطور پیوسته در شرايطی قرار دارد که هم یمکه شکل فوق نشان  طور همان

شوند که ممکن است در بعد ساختاری، زمینه ای و يا محتوايی باشند؛ بديهی است زمانی منجر به فرسايش اجتماعی می

های مواجهه با فرسايش سرمايه اجتماعی مانند برنامه های که شرايط سازمانی به گونه ای باشد که اين عوامل بر مکانیزم

وسعه نظام آموزشی و ... غلبه نمايند؛ جو فرسايش سرمايه اجتماعی بر محیط درون سازمانی حاکم شده اغنای فرهنگی، ت

و وابسته به اينکه سازمان در چه ابعادی دارای عدم سرمايه گذاری مناسب باشد؛ فرسايش سرمايه اجتماعی در آن زمینه 

تماعی کاست و يا با آن مواجهه نمود؛ سازمان بايستی به گردد. برای اينکه بتوان از فرسايش سرمايه اجبیشتر نمايان می

تر های مواجهه با آن مجهز گردد؛ هرچه قوا و نیروهايی که در جهت مواجهه با فرسايش هستند؛ بهتر و مستحکممکانیزم

 عمل نمايند؛ از شدت فرسايش سرمايه اجتماعی کاسته می شود.

سرمايه اجتماعی دارد و اشکال  مستقیم و غیرمستقیم رابطه معناداری با در نهايت، براساس مطالعات آوگار، تعارض بطور

گوناگون تعارض، به شکل های متفاوتی بر سرمايه اجتماعی اثرگذار است. به گونه ای که تعارضات غیرکارکردی ارتباطی و 

يه اجتماعی در هر جنبه از (. در حقیقت، سرما2010وظیفه ای رابطه معنادار و منفی با سرمايه اجتماعی دارد )آوگار، 

تعارض، چه در آشکار شدن يا فرو نشاندن آن، چه در ابراز آزادانه مخالفت و ارزيابی آثار آن و مديريت تعارض موثر می 

 باشند. بنابراين فرضیه اصلی تحقیق به شکل زير می باشد:

ايه اجتماعی و کاهش تعارض غیر فرضیه اصلی تحقیق: در روابط عمومی جهانی ارتباط معنادار و مثبتی بین سرم

 کارکردی وجود دارد.

 ابعاد سرمایه اجتماعی:
اند اما يکی از معروفترين تقسیم بنديها در اين  ی را به ابعاد مختلفی تقسیم کردهصاحبنظران مختلف سرمايه اجتماع

استفاده کرده اند. لذا از اين زمینه مربوط به ناهاپیت و گوشال می باشد که محققان در اين تحقیق از اين تقسیم بندی 

 (. 1333رو، سرمايه اجتماعی به سه بعد ساختاری ، شناختی  و رابطه ای تقسیم می شود )ناهاپیت و غوشال، 

 عنصر ساختاری  - 1
عنصر ساختاری سرمايه اجتماعی اشاره به الگوی کلی تماسهای بین افراد دارد يعنی شما به چه کسانی و چگونه دسترسی 

ای و سازمان  رتند از روابط شبکه ای بین افراد، پیکربندی شبکه(. مهمترين جنبه های اين عنصر عبا1332)برت، داريد 

اصلی تئوری سرمايه اجتماعی اين است که روابط شبکه ای امکان دسترسی به منابع ايده :ای روابط شبکهالف( .مناسب

ننده کانالهای اطالعاتی هستند که میزان زمان و سرمايه گذاری )مثل دانش( را فراهم می سازند. روابط اجتماعی، ايجاد ک

پیکربندی کلی روابط شبکه :ای شکل و ترکیب روابط شبکه (بمورد نیاز برای گردآوری اطالعات را کاهش می دهند.

از  دهد. سه ويژگی ساختار شبکه: تراکم، پیوند و سلسله مراتب همگی ای يک جنبه مهم سرمايه اجتماعی را شکل می

 (جطريق تاثیر بر میزان تماس يا قابلیت دسترسی اعضاء شبکه باعث انعطاف پذيری و سهولت تبادل اطالعات می شوند. 

سازمان های اجتماعی مناسب می توانند يک شبکه بالقوه دسترسی به افراد و منابع شان از جمله  :سازمان مناسب

اختی و رابطه ای سرمايه اجتماعی ممکن است انگیزش و قابلیت را اطالعات و دانش را فراهم کنند و از طريق ابعاد شن

)بولینو و  گیرد اين بعد، میزان ارتباطی که افراد با يکديگر در سازمان برقرار می کنند، در بر میبرای تبادل تضمین کنند. 

موثر است و بهبود ساختار و  الگوی کلی روابط و ساختار به خودی خود بر میزان تعارض بالقوه سازمانی(. 2002همکاران، 

 باشد: الگوی ارتباطی باعث کاهش تعارض می شود پس فرضیه فرعی اول تحقیق به شکل زير می

 فرضیه فرعی اول: ارتباط معنادار و مثبتی بین بعد ساختاری سرمايه اجتماعی و کاهش تعارض غیرکارکردی وجود دارد.

 عنصر شناختی  - 2
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بعد شناختی با استفاده از زبان مشترک، بینش مشترکی از اهداف و ارزشها را برای اعضای شبکه فراهم نموده و مقدمه    

نمايد. در سطح سازمانی و مخصوصا درسازمانهای بزرگ، ايجاد بینش  فعالیت بهینه آنان در سیستم اجتماعی را فراهم می

ديدگاههای آنان به همديگر روشهايی برای توسعه بعد شناختی محسوب  مشترک در میان اعضا و نزديک نمودن افکار و

(. عنصر شناختی سرمايه اجتماعی اشاره به منابعی دارد که فراهم کننده مظاهر، 1331شود )الوانی و سید نقوی ) می

ای اين بعد (. مهمترين جنبه ه1323تعبیرها و تفسیرها و سیستم های معانی مشترک درمیان گروه ها است)سیکورل، 

به داليل مختلفی زبان مشترک بر : زبان و کدهای مشترکالف( عبارتند از زبان و کدهای مشترک و حکايات مشترک.

شرايط ترکیب و تبادل دانش تاثیر می گذارد. اول اينکه، زبان کارکرد مستقیم و مهمی در روابط اجتماعی دارد، چرا که 

پرسند، و در جامعه  کنند، از يکديگر می کنند، اطالعات را مبادله می يگر بحث میابزاری است که از طريق آن افراد با يکد

گذارد. کدها هم چنین يک چارچوب مرجع برای  دهند. دوم اينکه، زبان بر ادراکات مان تاثیر می امور تجاری انجام می

اطالعات و تفهیم میان مبادله  کنند. سوم اينکه، زبان مشترک قابلیت ترکیب مشاهده و تفسیرمان از محیط فراهم می

عالوه بر زبان و کدهای مشترک، محققان نیز معتقدند :(حکایات و روایت های مشترکبدهد. کنندگان را افزايش می

اسطوره ها، داستانها و استعاره ها ابزارهای قدرتمندی در اجتماعات برای ايجاد، تبادل و نگهداری مجموعه های غنی 

(نشان می دهد چگونه حکايات تبادل تجربه پنهان را در بین متخصصان تسهیل می 1330آر )معانی فراهم می کنند. 

کند. بنابراين، ظهور حکايت های مشترک در يک اجتماع باعث خلق و انتقال تفسیرهای جديدی از رويدادها شده و 

ينگونه اشتراکات زبانی و فکری کند. وجود ا تند، را تسهیل میترکیب اشکال مختلف دانش، که عموما به صورت پنهان هس

کند. بنابراين  غیرسازنده و انحرافی جلوگیری می در سازمان باعث ايجاد در ک مشترک میان اعضاء شده و از اختالفات

 باشد: یه فرعی دوم تحقیق به شکل زير میفرض

 ض غیر کارکردی وجود دارد.فرضیه فرعی دوم: ارتباط معنادار و مثبتی بین بعد شناختی سرمايه اجتماعی و کاهش تعار

 عنصر رابطه ای   - 3
ای سرمايه اجتماعی توصیف کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با يکديگر به خاطر سابقه تعامالت شان  عنصر رابطه

ات و هويت برقرار می کنند . مهمترين جنبه های اين بعد از سرمايه اجتماعی عبارتند از: اعتماد، هنجارها، الزامات و انتظار

اعتماد عبارتست از يکسری عقايدی در مورد طرف ديگر اعتماد )اعتماد شونده( : اعتماد الف((. 1333)ناهاپیت و غوشال، 

که باعث می شود اعتماد کننده  فرض کند که اقدامات اعتماد شونده عواقب مثبتی برای خود اعتماد کننده خواهد داشت 

(. اعتماد می تواند اشکال متفاوتی داشته باشد که عبارتند از: اعتماد به 1335همکاران،  ( و )ماير و2003)گابای و لیندرز، 

تحقیقات  .(2005)دايتس و هارتوگ،  عنوان يک اعتقاد، اعتماد به عنوان يک تصمیم و اعتماد به عنوان يک اقدام)عمل(

دهد در جايی که روابط مبتنی بر اعتماد در سطح بااليی وجود دارند، افراد تمايل زيادی برای تبادل اجتماعی و  نشان می

 -ج  نیک خواهی و -قابلیت ب -: الفسه بعددر تعريف خود از اعتماد  (2005ماير و همکارانش ) تعامل همکارانه دارند. 

(اهمیت هنجارهای اجتماعی صداقت و کار تیمی را به عنوان 1335) استارباک( هنجارها: ب. را ارائه کرده اندانسجام 

 اجتماعیويژگی های کلیدی شرکت های دانش محور يادآور می شود. هنجارهای تعاملی که اهمیت آنها در ايجاد سرمايه 

( الزامات و جنشان داده شده اند عبارتند از: تمايل به ارزش گذاری و پاسخ به تنوع، روحیه انتقادی و تحمل شکست.

(الزامات را از 1330الزامات نشان دهنده يک تعهد يا وظیفه برای انجام فعالیتی درآينده است. کلمن): انتظارات

هنجارهای عمومی شده متمايز می سازد و آن را به عنوان انتظارات ايجاد شده در درون روابط شخصی خاص در نظر می 

ن افراد احساس می کنند با فرد يا گروهی از افراد ديگر، عضو يک گروه هويت فرآيندی است که در آ: هویت (دگیرد. 

( دريافته اند که احساس همانندی کردن با يک گروه يا جمع، نگرانی درباره 1336واحد هستند. کرامر و همکارانش )

حال با توجه به يابد. فرآيندها و نتايج جمعی را افزايش می دهد و بدين ترتیب احتمال فرصت تبادل اطالعات افزايش می 

گردد که آيا  گیرد،در حالیکه بعد ساختاری بر اين امر متمرکز می اين بعد ماهیت روابط در يک سازمان را در بر میاينکه 
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 زبر ماهیت و کیفیت اين ارتباطات متمرک رابطه ایکارکنان در يک سازمان، با هم در ارتباط هستند يا خیر، بعد 

)بولینو و  شود يا خیر به وسیله اعتماد، صمیمیت، عشق و مانند آن مشخص می بطآيا اين روابه طور مثال، ،گردد می

(.همانطور که مشخص است، کیفیت روابط در کاهش تعارض غیرکارکردی نقش بسزايی دارد در نتیجه 2002همکاران، 

 فرضیه فرعی سوم اين تحقیق به شکل زير می باشد:

 و مثبتی بین بعد ارتباطی سرمايه اجتماعی و کاهش تعارض غیر کارکردی وجود دارد. فرضیه فرعی سوم: ارتباط معنادار

 زير پیشنهاد می شود: مدل مفهومی بر اساس پیشینه مطالعه شده

 
 تحقیق مفهومی مدل: 3شکل 

 روش تحقیق: 

 :کلی روشهای تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به دو مالک تقسیم کردبه طور 

قیاسیمیان -ها.از آنجايی که از يکسو هدف تحقیق حاضر تعیین روابط فرضی داده الف( هدف تحقیق  ب( نحوه گردآوری

ه دانش کاربردی در اين زمینه باشد و از سوی ديگر به دنبال  افزودن ب ابعاد سرمايه اجتماعی و تعارض غیرکارکردی می

 ، بنابراين تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی می باشد.است

متغیرهای تحقیق: سرمايه اجتماعی و ابعاد آن )ساختاری، شناختی و ارتباطی( به عنوان متغیرهای مستقل و تعارض 

 متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. غیرکارکردی به عنوان

  جامعه و نمونه آماری: جهت محاسبة حجم نمونه کارکنان از رابطه زير استفاده شده است:
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درصد، ) 35: مقدار متغیر نرمال واحد، متناظر با سطح اطمینان Z(، P=  5/0: برآورد نسبت صفت متغیر، )Pکه در آن 

96.12/ z ،) ( ،06/0مقدار اشتباه مجاز  = ،)N  نفر می باشد. مقدار  400: حجم جامعه محدود که در حدودP 

کند. اين امر سبب  می حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا  nباشد،  P=  5/0در نظر گرفته شده است. زيرا اگر  5/0برابر با 

شود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد.جامعه آماری در اين تحقیق، کارکنان روابط عمومی ادارات مستقر در شهرستان  می

ی اين باشند. در اين تحقیق از روش نمونه گیری خوشه ايبرای انتخاب نمونه استفاده شده است. جامعه آمار کرج می

نفر شده است. الزم به ذکر است که  160نفر می باشد که حداقل حجم نمونه با استفاده از فرمول  400تحقیق حدود 

برای دسترسی به افراد شاغل در روابط عمومی، داشتن سابقه کار در روابط عمومی و نه الزامأ اشتغال فعلی در سمت 

درصد بیشتر از حجم نمونه پرسشنامه توزيع شده است  25ت محققین مربوطه مد نظر قرار گرفته است. بر اساس تجربیا

 ويژگی های توصیفی نمونه مورد مطالعه به شرح زير است:پرسشنامه کامل بدست آمده است.  163تا در نهايت 

پاسخ % 3/42)معادل  مرد نفر 20و  ( پاسخ دهندگان %1/52)معادل  زننفر 33 از لحاظ جنسیت:ان گپاسخ دهند توزيع 

% پاسخ 5/25)معادل  متأهل نفر 123 % پاسخ دهندگان(،5/24)معادل  نفر مجرد 40 ، از لحاظ وضعیت تاهل:بوده است دهندگان(

 %46)معادل سال  40تا  30نفر  بین  25پاسخ دهندگان(، % 5/13)معادل سال 30نفر زير  22سن:  ، از لحاظبودند دهندگان(

 تعارض

 غير كاركردي
 سرمايه اجتماعي

 بعد ساختاري

 بعد ارتباطي

 بعد شناختي
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پاسخ  %2/11)معادل  سال 50باالی نفر  13  و پاسخ دهندگان( %3/23)معادل سال 50ا ت 40نفر بین  42پاسخ دهندگان(،  

 10تا  5نفر بین  33% پاسخ دهندگان(،  11)معادل سال  5نفر زير  13: کار سابقه تیوضعاز لحاظ  همچنین ،بودند دهندگان(

)معادل سال 15نفر  باالی  22پاسخ دهندگان(، % 3/20)معادل سال  15تا  10نفر بین 34% پاسخ دهندگان(،  3/23)معادل سال
 در سازمان سابقه کار داشتند. % پاسخ دهندگان(2/44

ها پرسشنامه بوده است. پرسشنامه مذکور شامل  ابزار اصلی گردآوری داده ایی آن:ها و روایی و پای ابزار گردآوری داده

وال بعدی مربوط به تعارض غیرکارکردی( بود که بعد از س 22سوال اول مربوط به ابعاد سرمايه اجتماعی و  20سوال ) 42

و  21سوال از تعارض غیرکارکردی )سواالت  3( و 2آزمون اولیه به منظور پايايی آن، يک سوال از سرمايه اجتماعی )سوال 

سوال  2 سوال مربوط به ابعاد سرمايه اجتماعی است که 13( در تحلیل نهايی حذف شدند. در پرسشنامه نهايی، 32و  23

سوال آن مربوط به بعد ساختاری سرمايه اجتماعی  4(، 14و  6آن مربوط به بعد شناختی سرمايه اجتماعی )سواالت 

، 10، 3، 3، 2، 5، 4، 3، 2، 1سوال مربوط به بعد ارتباطی سرمايه اجتماعی )سواالت  13( و 20و  13، 13، 12)سواالت 

( که 32و  23بجز سوال ) 42تا  22به تعارض غیرکارکردی )سواالت  سوال مربوط 13(همچنین 16و  15، 13، 12، 11

حذف شده اند( می باشد. در طراحی اين قسمت سعی گرديده است که پرسشنامه تا حد ممکن کوتاه بوده و به آسانی 

تفاده گرديده قابل فهم باشد و از ارائه سوالهای منفی پرهیز شود. برای طراحی اين بخش از طیف پنج گزينه ای لیکرت اس

( به معنای بسیار 1است که يکی از رايج ترين مقیاسهای اندازه گیری می باشد شکل گیری امتیازدهی در اين طیف از )

 ( آورده شده است.1( به معنای بسیار موافقم تنظیم شده است. تمامی سواالت پرسشنامه در جدول )5مخالفم تا )
 

 یاجتماع هيسرما(گیری اندازه مدل) یديیتأ یعامل لیتحل از آمده بدست ابعاد : 3جدول

 شماره
های  عامل

 آمده بدست
 سؤال

ضریب 

 استاندارد
 tارزش 

 30/14 32/0 اعتقاد من اينست که با کمک کردن به ديگران در حقیقت به خودم کمک می کنم. ارتباطی 1

 13/26 0/35 اکثر اوقات منافع سازمان را بر منافع شخصی خود ترجیح می دهم. ارتباطی 2

 3/33 0/56 دهد. اطمینان دارم که سازمان من به کامیابی و موفقیت من اهمیت می ارتباطی 3

 16/51 0/31 از انتقاد ديگران با آغوش باز استقبال می کنم . ارتباطی 4

 3/46 0/51 اکثر کارکنان با اهداف سازمان آشنا بوده و نسبت به آن وفادار می باشند. ارتباطی 5

 13/13 0/23 کنم که عضو يک خانواده مشترک در سازمان هستم. احساس می ارتباطی 6

 16/23 0/30 کنم. یخوب صحبت م یکار طیمح کيسازمان به عنوان  نيمن با دوستانم درباره ا ارتباطی 2

 35/12 26/0 کند. سازمان برای برآورده کردن نیازها و مشکالتش از انواع مختلف تیم ها استفاده می ارتباطی 3

 46/11 63/0 تیم ها اختیارات زيادی در رابطه با تصمیم گیری  و اجرا دارند. ارتباطی 3

 12/14 34/0 کارکنان سازمان همیشه بدنبال منافع خودشان هستند. ارتباطی 10

 34/10 63/0 بین من و همکارانم صداقت و صمیمیت وجود دارد.  ارتباطی 11

 62/11 22/0 همکارانم به مشکلی برخورد نمايند، تا حد زيادی سعی می کنم به آنها کمک نمايم.درصورتی که  ارتباطی 12

 35/12 26/0 اطمینان دارم که همکارانم اطالعات مهم را در اختیار من می گذارند. ارتباطی 13

 56/13 31/0 شوم . یناراحت نم گرانيبا بازگو کردن اشتباهاتم توسط د ارتباطی 14

 16/25 0/30 در شرکت، اهداف و ارزشهای مشترکی بین کارکنان و مديران وجود دارد. شناختی 15

 11/53 0/21 زبان و معانی مشترکی در تعامالت و گفتگوهای کارکنان و مديران سازمان رايج است. شناختی 16

 13/20 23/0 ارتباطات کاری میان اعضای سازمان در حد مطلوبی است. ساختاری 12

 32/11 66/0 هماهنگ کردن پروژه ها در بخشهای مختلف سازمان آسان است. ساختاری 13

 14/32 0/36 دسترسی يا مالقات با همکاران و مديران سازمان تا حد زيادی آسان است. ساختاری 13

 3/26 0/53 در انجام کار خود تا حد زيادی  آزادی عمل دارم. ساختاری 20
2 =  52/112             df  = 61          RMSE  =   052/0           GFI  =  33/0            AGFI  =  30/0 
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 غیرکارکردی تعارض(گیری اندازه مدل) یديیتأ یعامل لیتحل جينتا 4جدول 

 tارزش  ضریب استاندارد سؤال شماره

 51/5 53/0 ورزم. سرپرستانم می شود، خود داری میمن از بحث راجع به موضوعاتی که منجر به نزاع با  21

 31/5 53/0 کنم. من در مخالفت با سرپرست خود ابراز نظر می 22

 25/5 51/0 وقتی سرپرستم ايده ای را مطرح می کند، من کمتر به ابراز نظر می پردازم. 23

 22/3 43/0 من در مذاکره بر روی عدم توافق، راه حلهای مبتکرانه ارائه می دهم. 24

 62/6 23/0 من با بی اهمیت جلوه دادن عدم توافق، از شدت تضاد می کاهم. 25

 42/6 60/0 من از باور و عقیده خود با تمام قدرت دفاع می کنم. 26

 32/6 53/0 من پیشنهاد میکنم برای ايجاد راه حل در جهت حل اختالف، با يکديگر همکاری کنیم. 22

 56/6 62/0 ادعای خود مصرانه پافشاری می کنم.من برای اثبات  23

 10/2 24/0 وقتی بر سر موضوعی به توافق نمی رسم، من از زير آن شانه خالی می کنم. 23

 53/2 23/0 من سعی می کنم اختالفات را زياد جدی نگیرم. 30

 64/3 33/0 شما غالبا می شنويد که حرفهای بدی درباره واحدهای ديگر گفته می شود. 31

 56/6 62/0 افراد در اين سازمان از ارتکاب اشتباهات بیمناکند. 32

 31/5 53/0 تعداد زيادی از افراد در محل کار ما از ناراحتی های جسمی و روانی شکايت دارند. 33

 65/5 61/0 وقتی از افراد خواسته می شود يک کار غیر معمول انجام دهند، اظهار می دارند که اين وظیفه من نیست. 34

 35/6 62/0 بعضی از واحدها در اين سازمان عمال از يکديگر متنفر هستند. 35

36 
در اداره ما افراد مخالف بیشتر از افراد موافق هستند. افراد بندرت خارج از ارتباطات رسمی سازمانی به شما 

 کمک می کنند، چرا که می خواهند شما را در نظر مدير بد جلوه دهند.
22/0 33/6 

 25/3 33/0 تقريبا تنش در بعضی واحدها قابل احساس است. 32

 56/6 /.62 میزان ترک خدمت در میان کارکنان قابل توجه است. 33

 54/3 36/0 سرزنش بوسیله ديگران از جمله اموری است که در اين سازمان فراوان مشاهده می شود. 33

 15/2 25/0 بیشتری داريم.به نظر می رسد در جاهای ديگر، محافظان  40

 3/6 63/0 در اين سازمان گروههای غیر رسمی زيادی وجود دارند که با هم هستند. 41

 34/6 21/0 وقتی تالش می کنم تا سرپرستم نظر مرا بپذيرد، صدايم را بلند می کنم. 42
2 =  103/03      df  = 46           RMSE  =   045/0              GFI  =  32/0                AGFI  =  30/0 

پرسشنامه در جامعه آماری توزيع و گردآوری شد. به منظور  25به منظور تعیین پايايی پرسشنامه، در مرحله اولیه تعداد 

انجام گرفته است.  15سخه ن Spssاندازه گیری قابلیت اعتماد )پايايی(، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم افزار  

، پس از  Spssبا استفاده از داده های بدست آمده از پرسشنامه مربوط به سرمايه اجتماعی و به کمک نرم افزار آماری

می باشد. در مورد پرسشنامه  310/0(، میزان ضريب اعتماد با روش آلفای کرونباخ بدست آمده عدد 2حذف سوال )

می باشد.  632/0( عدد بدست آمده  در اين مورد 32و  21،23پس از حذف سواالت )مربوط به تعارض غیرکارکردی، 

، برای بعد شناختی 656/0میزان ضريب اعتماد محاسبه شده با روش آلفای کرونباخ برای بعد ارتباطی سرمايه اجتماعی، 

د نشان دهندۀ آن است که می باشد. اين اعدا 622/0و برای بعد ساختاری سرمايه اجتماعی  561/0سرمايه اجتماعی 

 پرسشنامه های مورد استفاده، از قابلیت اعتماد و يا به عبارت ديگر پايايی الزم برخوردار می باشند.

همچنین جهت آزمون روايی سواالت، از اعتبار محتوا استفاده شده است. برای سنجش اعتبار محتوای پرسشنامه از نظرات 

کارشناسان خبره استفاده شد. در اين مرحله با انجام مصاحبه های مختلف و کسب نظرات متخصصان، اساتید دانشگاهی و 

افراد ياد شده، اصالحات الزم بعمل آمده و بدين ترتیب اطمینان حاصل گرديد که پرسشنامه پوشش دهنده ابعاد مختلف 

 دارد. تعارض و سرمايه اجتماعی بوده و به لحاظ محتوايی با مفاهیم مورد مطالعه تطابق

ها و يافته های تحقیق: برای تجزيه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا آمار توصیفی که  داده هايتجزيه و تحلیلروش

به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق شامل سن، جنسیت، و ضعیت تاهل و سابقه کار می پردازد، مورد بررسی 
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مطرح گرديد. در آمار تحلیلی اين تحقیق به منظور بررسی رابطه بین ابعاد قرار گرفت و سپس آمار تحلیلی )استنباطی( 

سرمايه اجتماعی به عنوان متغیرهای مستقل و تعارض غیرکارکردی به عنوان متغیر وابسته، از آزمون همبستگی استفاده 

چنین به منظور شده است و چون متغیرها در اين تحقیق کمی هستند از همبستگی پیرسون استفاده شده است. هم

مناسب يا نامناسب بودن وضعیت هر يک از متغیرهای مربوط به تک تک ابعاد سرمايه اجتماعی در میان کارکنان روابط 

ها از آزمون دو جمله ای استفاده گرديده است و در نهايت، جهت رتبه بندی هر يک از عوامل مرتبط با سرمايه  عمومی

ف ابعاد متغیرهای مورد بررسی از لحاظ میزان تأثیرگذاری هر يک بر کاهش اجتماعی جهت شناسايی نقاط قوت و ضع

 تعارض غیرکارکردی از آزمون فريدمن استفاده شده است.

( 3نتايج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون میان سرمايه اجتماعی و ابعاد آن و تعارض غیرکارکردی درنگاره شماره )

 آورده شده است.
 پیرسون همبستگی آزمون از حاصل نتايج: 5جدول 

 نتايج (sig)داری عدد معنی ضريب همبستگی سرمايه اجتماعی و ابعاد آن

 دار وجود دارد رابطه معنی 01/0کمتر از  -603/0 سرمايه اجتماعی

 دار وجود دارد رابطه معنی 01/0کمتر از  - 024/0 بعد ساختاری

 وجود دارددار  رابطه معنی 01/0کمتر از  -503/0 بعد شناختی

 دار وجود دارد رابطه معنی 01/0کمتر از  -302/0 بعد ارتباطی

( و -603/0با توجه به نتايج آزمون همبستگی میان سرمايه اجتماعی و تعارض غیرکارکردی )مقدار همبستگی برابر با )

روابط عمومی ادارات معنادار(می توان گفت که بین سرمايه اجتماعی و کاهش تعارض غیرکارکردی در میان کارکنان 

دار و مثبتی وجود دارد و اين بیانگر اين است که هر گونه افزايشی در سرمايه اجتماعی موجب  شهرستان کرج رابطه معنی

کاهش تعارض غیرکارکردی در میان کارکنان می شود و برعکس. بنابراين فرضیه اصلی تحقیق تائید می شود. ضمنا 

 % مورد بررسی قرار گرفته اند.35سطح اطمینان تمامی آزمونها در اين تحقیق در 

در مورد فرضیه فرعی اول با توجه به نتايج آزمون همبستگی میان بعد ساختاری سرمايه اجتماعی و تعارض غیرکارکردی 

 ( و معنادار( است، لذا بین اين دو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد بنابراين فرضیه -024/0)مقدار همبستگی برابر) 

فرعی اول تائید می گردد و بین بعد ساختاری سرمايه اجتماعی و کاهش تعارض غیرکارکردی در میان کارکنان روابط 

عمومی اداراتشهرستان کرج رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد و اين مساله بیانگر اين است که هرگونه افزايشی در بعد 

عارض غیرکارکرديمی گردد.در مورد بعد شناختی سرمايه اجتماعی ساختاری سرمايه اجتماعی موجب افزايش يا کاهش ت

( و معنادار( مالحظه می شود که فرضیه فرعی دوم پژوهش -503/0با توجه به نتايج آماری )مقدار همبستگی برابر با )

تگی پیرسون تائید گرديده است و همچنین در مورد بعد ارتباطی سرمايه اجتماعی با توجه به نتايج آماری آزمون همبس

( و معنادار( فرضیه فرعی سوم پژوهش نیز تائید می گردد. بنابراين بین بعد ارتباطی و -302/0)مقدار همبستگی  برابر با )

های ادارات شهرستان کرج رابطه  شناختی سرمايه اجتماعی و کاهش تعارض غیرکارکردی در میان کارکنان روابط عمومی

يا بعد شناختی سرمايه  ين مسأله بیانگر آن است که هرگونه افزايشی در بعد ارتباطیمعنی دار و مثبتی وجود دارد و ا

اجتماعی موجب کاهش تعارض غیرکارکردی می شود و برعکس. به طور کلی با توجه به نتايج بدست آمده و فرضیات 

متقابل مثبتی بین سرمايه های شهرستان کرج روابط  فوق می توان نتیجه گیری نمود که در میان کارکنان روابط عمومی

 اجتماعی و کاهش تعارض غیرکارکردی وجود دارد.

به منظور سنجش رابطه علی که در فرضیات ذکر شده بودند، از مدل سازی معادالت ساختاری استفاده می شود. اين کار 

نجام گرفت، از طريق عالوه بر اينکه قدم نهايی تحلیل عاملی تأيیدی است که پیش تر، روی مقیاس های سنجش تحقیق ا

مشاهده 3در نگاره شماره شاخص های برازش مدل، اعتبار مدل مفهومی پیشنهاد شده را نیز نشان می دهد.همانطور که 

و نسبت کای دو به  RMSEAمی شود، اعتبار و برازندگی مناسب مدل ها تأيید می شود، چرا که مقدار کای دو، مقدار
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درصد است.کلیه  30در همه مدل ها باالی  AGFAو   GFIبوده و نیز مقدار   3درجه آزادی در همه مدل ها کم تر از 

 % معنی دار می باشند. 33نیز در سطح اطمینان  tمقادير 
 یساختار معادالت مدلسازی برازندگی نتايج: 6جدول 

 کای دو مدل

R
M

S
E

A
 

df GFI AGFI تايید شده روابط علی 
 اثرمیزان 

 )حالت استاندارد(
 داری عدد معنی

1 03/103 02/0 46 34/0 30/0 
 سرمايه اجتماعی

  تعارض غیرکارکردی 
42/0 43/4 

2 03/103 02/0 46 34/0 30/0 
بعد ساختاری سرمايه اجتماعی 

 تعارض غیر کارکردی 
14/1 50/10 

3 03/103 02/0 46 34/0 30/0 
بعد شناختی سرمايه اجتماعی 

 تعارض غیر کارکردی 
60/0 46/2 

4 03/103 02/0 46 34/0 30/0 
بعد رابطه ای سرمايه اجتماعی 

 تعارض غیرکارکردی 
55/0 14/2 

و معناداری ضرايب و پارامترهای بدست آمده در مدل معادالت ساختاری سرمايه اجتماعی و  3همانطور که نگاره شماره 

معنی دار است؛ حجم نمونهمیان تعارض غیرکارکردی در دهد، اثر سرمايه اجتماعی بر نشان می  تعارض غیرکارکردی

 =43/4) داردو کاهش تعارض غیرکارکردی سرمايه اجتماعی انیم یمثبت یرابطه عل ديیاز تا یمدل حاک یها افتهيعنی ي

های تحلیل علی با استفاده از مدل معادالت  يافته 3همچنین نگاره شماره  شود. یم ديیتا قیتحق یاصل هیفرض ني(. بنابرا

فرعی تحقیق را نشان می دهد. اين جدول شامل ضرايب استاندارد و نیز اعداد اصلی و ساختاری برای آزمون فرضیات 

ت ساختاری، رابطه علی در مورد آزمون فرضیات فرعی تحقیق با توجه به يافته های مدل معادال معناداری می باشد؛ يعنی

=50/10و  46/2و24/2)و مثبت میان ابعاد ارتباطی، شناختی و ساختاری با کاهش تعارض غیرکارکردی تايید می شود 
 (. بنابراين فرضیات فرعی اول، دوم، سوم تحقیق نیز تايید می شوند. 

 تحقیق فرضیات آزمون در ساختاری معادالت مدل از حاصل های يافته: 2جدول 

 بحث و نتیجه گیری

نیازمند درک بهتر از ای،  روابط عمومی در عصر جهانی شدن در کنار استفاده شايسته و بهینه از ابزارهای رسانه

های سنتی نیز اين عامل دارای اهمیت بسزايی بود،  های اجتماعی افراد است. در شرايطی که در روابط عمومی پیچیدگی

ها به فراتر از مرزها کشیده شده و حتی در صورت مرز محدود عملکرد، به  در عصر جهانی شدن که عرصه رقابت سازمان

ها افزايش يافته است، اهمیت آن به شکل  دلیل تجربه خدمات جهانی توسط مخاطبان، انتظار آنان از روابط عمومی

 يیبه دارا یگذشته به علت کم توجه یها زمان حاضر و چه در دههچه در از سازمانها  یاریبسبااهمیتی افزايش يافته است.

ضريب  فرضیه

 استاندارد

() 

 عدد معناداری

 نتیجه آزمون

فرضیه اصلی: سرمايه اجتماعی اثر مثبت و معنی داری روی  کاهش 

 تعارض غیرکارکردی دارد.

 شده است ديیتا هیفرض 43/4 42/0
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 تعارض غیرکارکردی دارد.
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 تعارض غیرکارکردی دارد.
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:  عنصر ارتباطی اثر مثبت و معنی داری روی  کاهش 3فرضیه فرعی 

 تعارض غیرکارکردی دارد.

24/1 
50/10 

 فرضیه تايید شده است
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نه يباشد متحمل هز یان کارکنان میاعتماد و روابط متقابل م یکه شامل شبکه ها یه اجتماعيژه سرماينامشهود، به و یها

 یان در کنش هانیش عدم اطمينه تبادل اطالعات در سازمان، افزايش هزيباعث افزااين عامل به  یکم توجه اند و شده

 اجتماعی سرمايه از درست استفاده عدم .گشته استان افراد یو اعتماد م ین فردیت روابط بیفین آمدن کيی، پایاجتماع

 سرمايه ندارد را خود مناسب و درونزا خصلت که وقتی بخصوص نیز جوامع گذر شود؛ می سرمايه اين فرسايش موجب

 سرمايه از بااليی سطح دارای اغلب سنتی جوامع «استیگلیتز» عقیده به. می کند فرسايش دچار را جامعه اجتماعی

 است، الزم تغییر، تسهیل برای که نباشد ایگونه به است ممکن سرمايه اين هرچند هستند، سازمانی سرمايه و اجتماعی

 است ممکن که ایگونه به. رود می میان از يا شود می تضعیف اغلب سازمانی و اجتماعی سرمايه اين توسعه، فرآيند در اما

 فضای و ضروری ساختارهای از را جامعه و دهد روی اجتماعی و سازمانی جديد سرمايه ايجاد از پیش تخريب فرآيند اين

برای مواجهه با فرسايش سرمايه اجتماعی در (. 1332 استیگلیتز،) کند محروم است آن بهینه کارکرد الزمه که اخالقی

تشويق و تقويت .1سطح اجتماعی راهکارهای زير توسط انديشمندان مختلف پیشنهاد شده اند: سطح سازمانی و همچنین 

توجه به ارتقای . 3، سازی فرهنگ اجتماعی و سازمانی ريزی برای غنی برنامه. 2، ای نهادهای اجتماعی، صنفی و حرفه

. 6، احساس مسئولیت اجتماعی .5،اخالقیاتپايبندی به . 4، کارکنان های عمومی و آموزشسرمايه اجتماعی در آموزش

چرخش مشاغل، . 3تأکید مداوم بر آموزش ، . 3تالش در جهت ايجاد اعتماد در سازمان ، . 2، يگانگی و وحدت با جامعه

 .افزايش رضايت شغلی کارکنان. 10

از تعارض  یناش ینه هايزل خواهد شد هیبر سازمان تحم یه اجتماعيکه در صورت عدم توجه به سرما یها نهياز هز یکي 

ان کارکنان سازمان یزان ارتباط میت روابط و میت و ماهیفیبه ک یاز آن از کم توجه یا است که بخش عمده یکارریغ

شتر بر سازمان از یب ینه هايل هزیو ابعاد آن موجب تحم یه اجتماعيبه سرما یگر کم توجهيگردد. به عبارت د یجه مینت

روابط  شود. یان آنها مین میت پائیفیان کارکنان و ارتباطات با کیاز عدم اعتماد م یناش یکارکردر ینه تعارض غيجمله هز

تهای جمعی اعضای کادر روابط یلنوينی است که عمدتأ از طريق فعا عمومی در عصر جهانی شدن نیازمند کارکردهای

و تمايز میان دو نوع و دو سطح از تعارض که يکی سازنده و ديگری مخرب است آيند و از اين رو  عمومی حاصل می

هدايت و مديريت آنها به شکلی که به بهترين شکل در ايجاد اهداف و انگیزه اقدام در پرسنل روابط عمومی و نیز در 

خراج سلیقه و انسجام فعالیت جمعی همچون کمپین برای شناسايی سازمان در سطح جهان و کشورهای ديگر، است

های روابط عمومی و ... موثر باشد از مهمترين نتايجی است که اين  المللی، مرزگستری فعالیت هیا مخاطبان بین خواست

 کند. ها عرضه می ای سازمان پژوهش به مديران روابط عمومی و سیاستگزاران ارتباطی و رسانه

در ير کارکردیبر کاهش تعارض غمینه اثرات ابعاد اجتماعی فرضیات مطرح شده در زق، ین تحقيا یافته هايبا توجه به 

گیری نمود که  نتیجهتوان  میاز اين رو چنین  .قرار گرفتتايید مورد آزمون همبستگی ومدل سازی معادالت ساختاری 

معناداری علی مثبت و رابطه  کاهش تعارض غیرکارکردی( با  یو ساختار یشناخت ،ارتباطی) یاجتماع هيبین ابعاد سرما

ان یدر م یه اجتماعيو ارتباطی سرما یو ابعاد شناخت یه اجتماعيسرما یست بعد ساختاريبا ین مي.بنابراوجود دارد. 

دهد که بازنگری در ساختار ارتباطی میان پرسنل و  ای نشان می چنین يافتهت گردد. يها تقو کارکنان روابط عمومی

المللی و داخلی و نیز تنظیم ساختار سازمانی  میان پرسنل و مخاطب بینمديريت، برقراری سطح شناخت و درک متقابل 

کمک کند تا در ارتقای اين بخش از سازمان به سطح يک کنشگر تواند به مديران  در جهت تسهیل اين دو نوع رابطه می

 قابل اعتنا در جهانی شدن اقدام کنند.

ت يتقو یکارکنان کمک نمود از جمله براين ان این ابعاد در ميا تيراه کارها به تقو یتوان با برخ یمدر جهت چنین امری 

مشخص کردن ، و طراحی آمیخته ارتباطی نسبت به مخاطب یریگ میشتر در امر تصمیت بیتوان با شفاف یم یبعد ساختار

نظام  یبرقرار، تبلیغاتیبودجه ايجاد يک آزادی عمل در اختصاص ، زمینه ساير موارددر خطوط قرمز و ايجاد انعطاف 

ه يسرما ین بعد شناختیهمچن کمک نمود. یت بعد ساختاريو ... به تقوهای جديد  از طريق رسانه یالملل ارتباطی بین
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ج ي، ارائه و تروجهانی یارزش هادرک از  دارایتوان با انتخاب و استخدام کارکنان مجرب و متعهد و  یرا م یاجتماع

ان آنان یجهت ارتباط بهتر و راحت تر مو جهانی  یلالمل ینب ینگرش و ارزشها جاديو امیان فرهنگی مشترک  یتهايروا

که مخرب و فرسايش دهنده غیرکارکردی با مديريت سطح تعارض توان ارائه کرد که  در نتیجه کلی میت نمود. يتقو

در ارتباط با کارکردهای نوين روابط عمومی های کشور  سازمانهای نوين  ، به بهبود فعالیتسرمايه اجتماعی سازمان است

 آن سطح پايین تعارض غیرکارکردی میان پرسنل است.اصلی الزامات دست يافت که از در عصر جهانی شدن 

 شود: ارائه میبه شرح زير در نهايت پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 

  ان دارای اهداف جهانیمديريت آن در روابط عمومی سازمپژوهش در شناسايی سطح تعارض سازنده 

 المللی پژوهش در زمینه راهکارهای افزايش و مديريت سرمايه اجتماعی سازمان در سطح مخاطب داخلی و بین 

 و استفاده از آنها در مديريت پرسنل روابط دهنده فرسايش سرمايه اجتماعی  پژوهش در زمینه عوامل کاهش

 عمومی

  مديريت ارتباطات میان پرسنل و مخاطب و پرسنل و سازمانالزامات عملکردی روابط عمومی جهانی در 

  ها سازمانعملکرد جهانی روابط عمومی عوامل تأثیرگذار بر پژوهش کیفی در زمینه شناسايی 
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