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استراتژى سازمان ها

تأثير استراتژى هاى سازمان هاى غيردولتى در 
ايجاد و ارتقا سرمايه اجتماعى

دكتر ميرزاحسن حسينى١

چكيده
زمينه و هدف: امروزه سازمان ها براى رسيدن به اهدافشان با توجه به شرايط محيطى ازجمله فرصت ها، 
تهديدها و نقاط ضعف و قوت خويش، استراتژى هايى را اتخاذ مى كنند كه سازمان هاى غيردولتى نيز 
از اين قاعده مستثنى نيستند. پژوهش حاضر با هدف بررسى استراتژى هاى سازمان هاى غيردولتى در 

جهت رشد و توسعه سرمايه اجتماعى پرداخته است. 
روش: روش تحقيق توصيفى از نوع همبستگى ـ پيمايشى مى باشد. داده هاى پژوهش به وسيله پرسشنامة 
صورت  به  تهران  شهر  در  غيردولتى  سازمان هاى  ارشد  مديران  از  نفر  طريق 196  از  ساخته  محقق 
نمونه گيرى خوشه اى گردآورى شده است. بدين منظور پرسشنامه  اى در رابطه با اين دو متغير طراحى 
شد و پس از اطمينان از روايى و پايايى آن در ميان جامعه نمونه توزيع گرديد. براى تجزيه و تحليل 
همبستگى  تكنيك هاى  از  فرضيه ها  آزمون  و  تحليل  و  تجزيه  براى  و  توصيفى  آمارى  روش  از  داده ها 
شامل: كلموگروف، اسپيرمن، تاوكندال بى، دى سامرز و براى تعيين اولويت بندى عوامل موثر شناخته 

شده از آزمون رتبه بندى فريدمن استفاده شده است.
يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد كه به كارگيرى استراتژى هاى نهادهاى غيردولتى، موجب ايجاد و ارتقاء 

سرمايه اجتماعى در سازمان ها خواهد شد. 
نتيجه گيرى: سازمان هاى غيردولتى و نفوذ قابل  توجه آنها در جامعه موجب افزايش سرمايه  اجتماعى 
مى گردد و مى توانند شركاى نوپاى دولت در عرصه هاى خدمات بشر دوستانه و عام المنفعه محسوب 

گردند.

كليدواژه:
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مقدمه
يا  هنجارها  از  معينى  مجموعه  وجود  به عنوان  مى توان  سادگى  به  را  اجتماعى  سرمايه 
ايشان  ميان  تعاون  و  همكارى  كه  گروهى  اعضاى  كه  كرد  تعريف  غيررسمى  ارزش هاى 
مجاز است، در آن سهيم هستند. مشاركت در ارزش ها و هنجارها به خودى خود باعث 
توليد سرمايه اجتاعى نمى گردد، چرا كه اين ارزش ها ممكن است ارزش هاى منفى باشند. 
هنجارهايى كه سرمايه اجتماعى توليد مى كنند، به طور اساسى بايد شامل سجايايى از قبيل 
صداقت، اداى تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشد. به طوركلى از سرمايه اجتماعى تعاريف 
مختلفى ارائه گرديده است. يكى از تعاريف مطرح، سرمايه اجتماعى را مجموعه هنجارهاى 
آن  اعضاى  همكارى  سطح  ارتقاى  موجب  كه  دانسته  اجتماعى  سيستم هاى  در  موجود 
جامعه گرديده و موجب پايين آمدن سطح هزينه هاى تبادالت و ارتباطات مى گردد. بر 
با  مفهومى  نظر  از  اجتماعى  نهادهاى  و  مدنى  جامعه  نظير  مفاهيمى  تعريف،  اين  اساس 

سرمايه اجتماعى نزديك مى گردند (فوكوياما، 1999؛١ الواني و سيدنقوي، 1381).
از  حاصل  اقتصادى  تأثير  از  است  عبارت  اجتماعى  سرمايه  گفت  مى توان  مجموع  در 
تسهيالتى كه شبكه هاى اعتماد و مولفه هاى فرهنگى در يك سيستم اجتماعى به وجود 
مى آورند. شبكه هاى اعتماد عالوه بر كاهش هزينه هاى مديريتى، موجب مى شوند تا زمان 
اعضاى  دانش  انتقال  موجب  و  يافته  اختصاص  اصلى  فعاليت هاى  به  بيشترى  سرمايه  و 
گروه ها به يكديگر شده و جريان مناسبى را از يادگيرى و دانش در بين آنها فراهم مى سازد 
كه اين امر مى تواند در كاهش هزينه هاى مديريتى و توسعه اجتماعى و سازمانى بسيار 
موثر باشد. امروزه در كشورهاى توسعه يافته، مردم از طريق نهادهاى مختلف اجتماعى، 
سازمان هاى اقتصادى، سياسى، آموزشى، در تصميم گيرى هاى علمى، تخصصى، تجارى در 
قالب سازمان هاى رسمى و غيررسمى و در زمينه هاى گوناگون مشاركت دارند. با وجود 
قدمت فعاليت و حضور سازمان هاى غيردولتى كه به نوعى جزء جدايى ناپذير فرهنگ ملى 
و مذهبى ما بوده اند، در سال هاى اخير به دليل مفهوم سازى جديد، به ويژه در مطالعات 
اجتماعى و اقتصادى و نيز ظهور تعيين صالحيت سازمان هاى غيردولتى، نقش عمده اى در 

ارتقاء و شكل گيرى سرمايه اجتماعى ايفا مى كنند (پروساك و كوهن، 2001).٢ 

1.  Fukuyama, 1999
2. Prusak & Cohen, 2001
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بيان مساله: در گذشته سرمايه انسانى مهم ترين سرمايه سازمان بود. در اينكه«سرمايه انسانى»١ 
در موفقيت يك سازمان و يك ملت اهميتى استراتژيك دارد ترديدى نيست، ولى اين سرمايه 
زمانى از اولويت باالترى برخوردار است كه منسجم و يكپارچه شود و اين يكپارچگى در سايه 
همبستگى، همكارى، تعاون و اعتماد متقابل به وجود مى آيد و در اين صورت است كه سرمايه 
انسانى به سرمايه اجتماعى مبدل مى شود و اين سرمايه است كه موجب هم افزايى مى شود. در 
غير اين صورت، سرمايه هاى انسانى حتى اگر در سازمان و يا در كشور ماندگار شوند و فرار نكنند 
به قول «رابينز» ايجاد هم افزايي منفى مى نمايند (ميرسپاسى، 1383، ص6). واژه سرمايه داللت 
مى كند كه سرمايه اجتماعى ماهيتى زاينده و مولد دارد؛ يعنى ما را قادر مى سازد تا ارزش ايجاد 
كنيم، كارها را انجام دهيم، به اهداف خويش دست يافته و ماموريت مان را در زندگى به اتمام 
رسانيم و به سهم خويش به دنيايى كه در آن زندگى مى كنيم يارى رسانيم. وقتى مى گوييم 
سرمايه هاى  اجتماعى زاينده و مولد هستند، منظور اين است كه هيچ كس بدون آن موفق نيست 
و حتى زنده نيز نمى ماند (كلمن، 1990).٢ انواع ساختار اجتماعى كه هنجارهاى اجتماعى و 
ضمانت هاى اجرايى تحميل آنها را امكان پذير مى سازد، در درجه اول به افرادى سود نمى رساند 
كه تالش هاى آنها براى به وجود آوردن هنجارها و ضمانت هاى اجرايى الزم است. بلكه به همه 
افرادى سود مى رساند كه جزء آن ساختار معين هستند. جنبه منفعت عمومى بيشتر سرمايه 
اجتماعى به اين معنا است كه سرمايه اجتماعى از جهت كنش هدفمند، در موقعيتى به طور 
كلى متفاوت با بيشتر شكل هاى ديگر سرمايه است (رحمان پور، 1382). سرمايه اجتماعى، 
منبع مهمى براى افراد است و مى تواند بر توانايى كنش آنها و كيفيت مشهود زندگيشان بسيار 
تأثيرگذار باشد. هر چه سرمايه اجتماعى يك سيستم اجتماعى باالتر باشد، موجب پايين آمدن 
هزينه هاى مربوط به اين تعامالت رسمى مى گردد. اين امر نشان دهنده اين واقعيت است كه 
هماهنگى بين اعضاى سيستم هاى اجتماعى بر اساس هنجارهاى غيررسمى در حال تبديل 
شدن به يك بحث مهم در جوامع پيشرفته است و به تدريج درحال پيداكردن جايگاه هاى 
مهم تر، در الگوهاى اقتصادى نوين مى باشد (قليچ لي، غالمزاده و ايمانى پور، 1384). امروزه اين 
واقعيت پذيرفته شده است كه در يك جامعه مدني، اگر اعمال كنترل و نظارت بر بسيارى از 
سيستم هاى خدماتى پيچيده، بر اساس استانداردها و هنجارهاى اجتماعى و حرفه اى موجود 
در گروه ها و صنف هاى مربوط انجام شود، مى تواند هزينه هاى نظارت بر عمليات را در مقايسه با 

1. human capital
2. Coleman, 1990
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روش هاى بوروكراتيك بسيار پايين آورد. امروزه تخصصى شدن حرفه هاى مختلف به گونه اى 
است كه ديگر مديران با استفاده از شيوه هاى نظارت رسمى و بوروكراتيك قادر به سرپرستى 
كاركنان متخصص خود نيستند و ايجاد و تقويت هنجارهاى حرفه اى اثربخش در محيط هاى 
تخصصى داراى بهره ورى بسيار باالترى است (ازكيا و غفاري، 1383؛ اكبري، 1383؛ تاج بخش، 

.(1384
سرمايه اجتماعى، دامنه كاربرد و پژوهش بالقوه گسترده اى دارد و از مالحظات نظرى، 
تاريخى و فلسفى در رشته هاى مختلف علوم اجتماعى و روش شناختى مرتبط با كارهاى 
ميدانى گرفته تا ايجاد شاخص هاى مناسب براى شرايط مختلف، مشكالت حوزه هاى گوناگون 
همچون بهداشت خانواده، آموزش، سياستگذارى، سازمان هاى غيردولتى، تصميم گيرى هاى 
مطالعه  به  مى توان  كه  تجربى  شرايط  از  وسيعى  طيف  نيز  و  اجتماعى  تامين  جمعى، 
سرمايه اجتماعى در آن پرداخت؛ يعنى شهر و روستا و كشورهاى مختلف را دربر مى گيرد. 
مى توانند  هم  و  گردند  اجتماعى  سرمايه  كاهش  باعث  مى توانند  هم  غيردولتى  نهادهاى 
درست، تعامل  برقرارى  صورت  در  غيردولتى  نهادهاى  دهند.  افزايش  را  اجتماعى  سرمايه 

مى توانند باعث شكل گيرى و تقويت سرمايه اجتماعى  گردند. تشويق تشكيل نهادهاى مدنى، 
رفتارى  الگوهاى  اصالح  ارتباطى،  رسانه هاى  از  موثر  استفاده  گروهى،  آموزش هاى  تقويت 
كاركنان و مديران، پايبندى به اخالقيات، توجه به مصلحت عامه و از همه مهم تر، بسترسازى 
فرهنگ توسط دولت مى تواند باعث تقويت نهادهاى غيردولتى و در نهايت ارتقاء سرمايه هاى 

اجتماعى گردد (علوى، 1380؛ فوكوياما، 1999).
نهادهاى غيردولتى در ايجاد سرمايه اجتماعى نقش اساسى دارند. امروزه سازمان هاى 
غيردولتى در سراسر دنيا از شركا مهم توسعه جوامع به شمار مى روند. با توجه به اينكه 
اين سازمان ها، بستر رشد و ارتقاء افراد را فراهم مى آورند و نيز زمينه ساز بروز توانمندى ها 
و پتانسيل هاى آنها در ايفاى مسئوليت هاى اجتماعى هستند، موثرترين كانال مشاركت 
شريدر،  و  (كريشنا  مى روند  به شمار  پايدار  توسعه  فرآيند  با  مرتبط  فعاليت هاى  در  مردم 
1999).١ به همين دليل، در كشور ما هم توجه سياستگذاران و برنامه ريزان كشور در طى 
سال هاى اخير به اين حوزه جلب شده است؛ به طورى كه در برنامه چهارم توسعه در اغلب 
بخش هاى آن توجه و تاكيدات زيادى به حضور و جلب مشاركت اين دسته از سازمان ها 

1. Krishna & Shrader, 1999
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دارند،  غيردولتى  سازمان هاى   كه  استراتژى هايى  عمده ترين  به طوركلى،  است.  گرديده 
عبارت اند از:

1ـ جلب مشاركت افراد (اعتمادسازى) جهت تامين منابع؛
2ـ آموزش (توانمندسازى) جهت بهبود روش هاى ارائه خدمات به مردم؛

3ـ اطالع رسانى دقيق و به موقع (شفافيت سازى) جهت دستيابى به پايگاه مردمى؛
4ـ ايجاد وحدت و ارتقاء همكارى بين تشكل هاى غيردولتى در جهت توسعه اقتصادى 

و اجتماعى (گريو و سلف، 2003؛ بروكس و نافاكو، 2006).١ 
مساله اصلى تحقيق اين است كه آيا استراتژى هاى نهادهاى غيردولتى در شكل گيرى 
و ارتقاء سرمايه اجتماعى تأثير ندارد؟ و تأثير استراتژى هاى نهادهاى غيردولتى بر هر يك 

از مولفه هاى سرمايه اجتماعى چگونه است؟ 
جامعه اى  يا  گروه  هر  در  اجتماعى  سرمايه  ميزان  به طوركلى  تحقيق:  ضرورت  و  اهميت 
از  قبولى  قابل  ميزان  وجود  همچنين  است.  يكديگر  به  افراد  اعتماد  ميزان  نشان دهنده 
سرمايه اجتماعى موجب تسهيل كنش هاى اجتماعى مى شود، به طورى كه در مواقع بحرانى 
مى توان براى حل مشكالت و اصالح فرآيندهاى موجود سود برد. از اين رو، شناسايى عوامل 
سازمان ها  بنابراين،  دارد.  به سزايى  اهميت  اجتماعى  سرمايه  تضعيف  يا  تقويت  در  موثر 
بى نياز از سرمايه اجتماعى نبوده و از طريق شناسايى و افزايش آن در درون خود مى توانند 
ضمن كاهش هزينه هاى مبادالت با مشتريان، اثربخشى و كارايى ساير سرمايه هاى موجود 
سرمايه  افزايش  به عالوه  دهند.  افزايش  را  فيزيكى  سرمايه  و  انسانى  سرمايه  شامل  خود، 
اجتماعى در درون آنها موجب مى شود تا انجام امور به شكل بهترى تسهيل شده و از طريق 
بهبود كيفيت زندگى كارى و رضايتمندى شغلى، احساس پايبندى كاركنان به سازمان 
افزايش يافته و بستر مناسبى براى بهره ورى سازمانى فراهم آيد و عملكرد و كارايى مثبتى 

بر جاى گذارند. 
اهداف تحقيق: هدف اصلى تحقيق، ارزيابى تأثير استراتژى هاى سازمان هاى غيردولتى بر 
حفظ و ارتقاء سرمايه اجتماعى است. عالوه بر اين هدف، تحقيق حاضر اهداف فرعى زير 
را نيز دنبال نموده است: شناسايى و ارزيابى تأثير استراتژى هاى سازمان هاى غيردولتى بر 

هريك از مولفه هاى سرمايه اجتماعى بوده است.

1. Greves & Salaff, 2003; Brooks & Nafukho, 2006
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چارچوب نظرى تحقيق: يكى از تعاريف مطرح اين است كه" سرمايه اجتماعى مجموعه 
هنجارهاى موجود در سيستم هاى اجتماعى است كه موجب ارتقاء سطح همكارى اعضاى 
آن جامعه گرديده است و باعث پايين آمدن سطح هزينه هاى تبادالت و ارتباطات مى گردد. 
براساس اين تعريف، مفاهيمى نظير جامعه مدنى و نهادهاى اجتماعى نيز داراى ارتباط 
مفهومى نزديك با سرمايه اجتماعى مى گردند. اين هنجارها و تعامالت اجتماعى به اين 
جهت به عنوان يك سرمايه و در قالب سرمايه اجتماعى تعريف مى گردند كه در سيستم هاى 
است  قادر  مناسب  اجتماعى  سرمايه  هستند.  اقتصادى  مهم  كاركردهاى  داراى  اجتماعى 
تا هزينه هاى تبادالت و تعامالت مرتبط با اجتماع و سازمان هايى نظير قراردادها، كنترل 
نظارت و مقررات بوروكراتيك را در حد قابل توجهى كاهش دهد (فوكوياما، 1999، ص 5). 
هزينه هاى تعامالت اجتماعى و اقتصادى در گروه ها و سازمان هايى كه داراى سرمايه هاى 
اجتماعى بهينه نيستند، باال است و اين امر به دليل افزايش هزينه هاى نظارت و كنترل، 

مذاكرات و ِاعمال دستورالعمل هاى رسمى است (گريو و بناسى، 2003).١
سرمايه اجتماعى كاركردهاى گوناگونى دارد: (فوكوياما، 19990؛ ادوينسون، 2002):

1- سطح امنيت عمومى را افزايش مى دهد؛
2- به كاركرد بهتر سازمان ها كمك مى كند؛

3- موجب كاهش جرايم مى شود؛
4- به سالمت و امنيت منجر مى گردد؛

5- در موفقيت شغلى افراد جامعه تأثير مى گذارد؛
6- به كارايى نهادهاى حكومتى كمك مى كند؛

7- باعث افزايش تخصص و ارتقاء آموزش كاركنان در سازمان مى گردد.
افزايش كارآمدى، كاهش فساد، رفع تعارضات ساختارى، مشاركت جويى، قدردانى از 
عوامل موثر در افزايش سرمايه اجتماعى هستند. امروزه سازمان ها و گروه هاى فعال در 
اجتماع بايد به فعاليت هايى دست بزنند كه مورد قبول جامعه و منطبق با ارزش هاى آن 
باشد. آن دسته از دستگاه ها و تشّكل ها كه نتوانند خود را با اين مهم تطبيق دهند، در 
عرصه عمل موفق نخواهند بود. به عبارت ديگر، اگر اين سازمان ها  بخواهند جايگاه خود 
را در جامعه حفظ كرده و به نحوى عمل كنند كه باعث بقا، توسعه و موفقيت شان  شود، 

1. Greve & Benassi, 2003
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الزم است تعهدات خود را نسبت به شهروندان ايفا كنند. بديهى است اگر شهروندان از 
سازمان ها و نهادها سلب اعتماد كنند در يك فضاى بى اعتمادى (فقيرشدن جامعه از جهت 
سرمايه اجتماعى) هم حاكميت و هم شهروندان متضرر خواهند شد و باالخره وضعيت 

عمومى جامعه دچار خلل و ِاشكال خواهد شد (بولينو و ترنلي، 2002).١ 
دهه گذشته تنزل چشمگيرى را در نقش مستقيم دولت در اجراى روند توسعه شاهد 
بوده ايم. جهان باور نوينى را نسبت به نيروهاى بازار و بخش هاى خصوصى تجربه مى كند. 
در يك نگاه كالن حضور فّعال سازمان هاى غيردولتى در فرآيند تصميم گيرى و امور اجرايى 
جامعه را مى توان به معنى مشاركت ايشان تلقى كرد. بروز و نمود اين حركت مى تواند در 
اَشكال مختلفى نظير فعاليت در احزاب و يا انتخابات و فعاليت در حركت هاى جمعى ظاهر 
شود. بديهى است با اين طرز تلقى از مشاركت در ابتدا بايد مسايل مختلفى محقق شود، تا 
مشاركت تحقق يابد. از جمله اين مسايل، حضور افراد در اجتماع و برخورد آنان با يكديگر است؛ 
چرا كه در عرصه تعامل آنان، حركت هاى گوناگون شكل مى گيرد، در سايه تعامل افراد در يك 
حركت اجتماعى بسيارى از مختصات درونى آنان كه در هيچ قالب ديگرى امكان بروز و ظهور 
نمى يابد، شكوفا مى شود. با ظهور حركت هاى جامعه مدنى هم در جنوب و هم در شمال بر 
نظرخواهى از مردم از جمله فقرا كه تحت تأثير اين تحوالت قرار مى گيرند، تاكيد مى شود. 
پيام جدى نوينى كه آنها با خود به ارمغان مى آورند بازگرداندن مردم به جايگاه هاى به 
 ، نافوكو  و  (بوروكز  مى باشد  توسعه  روند  در  سرمايه  اصلى  حافظان  عنوان  به  حقشان، 

 ٢.(2006
در يك دسته بندى كه توسط گروه ِكندى در دانشگاه هاروارد انجام شده است، سرمايه 
اجتماعى را به ابعاد مختلف تقسيم نموده اند: 1) اعتماد، 2) مشاركت سياسى، 3) مشاركت 
داوطلبى،  روحيه  و  بخشش   (5 غيررسمى،  اجتماعى  پيوندهاى   (4 مدنى،  رهبرى  و 

6) مشاركت مذهبى، 7) عدالت در مشاركت مدنى، و 8) تنوع معاشرت و دوستى ها. 
الگوى تحليلى تحقيق: با بررسى استراتژى هاى سازمان هاى غيردولتى، چهار استراتژى 
(توانمندسازى)،  آموزش  (اعتمادسازى)،  افراد  مشاركت  جلب  شامل:  عمده  و  مشترك 
بين  همكارى  ارتقاء  و  وحدت  ايجاد  (شفافيت سازى)،  به موقع  و  دقيق  اطالع رسانى 
تشكل هاى غيردولتى مشخص مى گردند. ابعاد تشكيل دهنده سرمايه اجتماعى شامل: اعتماد 

1. Bolino & Turnely, 2002
2. Brooks & Nafukho, 2006
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اطالع رسانى  فرهنگى،  بسترسازى  گروهى،  همكارى  تصميم گيرى،  در  مشاركت  متقابل، 
كه  مى شود  فرض  مدل  اين  در  است.  آموزش  و  دينى  تعهد  مسئوليت،  و  تعهد  شفاف، 
استراتژى هاى سازمان هاى غيردولتى به عنوان متغير مستقل بر سرمايه اجتماعى به عنوان 

متغير وابسته تأثير دارد.

 

 

نمودار 1. الگوى تحقيق

سواالت تحقيق:
سوال اصلي: آيا استراتژى نهادهاى غيردولتى موجب افزايش سرمايه اجتماعى مى شود؟

سواالت فرعي:
1. استراتژى نهادهاى غيردولتى موجب افزايش اعتماد متقابل در ارتقاء سرمايه اجتماعى 

مى شود. 
ارتقاء  در  تصميم گيرى ها  در  مشاركت  افزايش  موجب  غيردولتى  نهادهاى  استراتژى   .2

سرمايه اجتماعى مى شود. 

  

  

 

 

 

  

 

 

    

NGO
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3. استراتژى نهادهاى غيردولتى موجب افزايش ايجاد همكارى گروهى در ارتقاء سرمايه 
اجتماعى مى شود. 

سرمايه  ارتقاء  در  فرهنگى  بسترسازى  افزايش  موجب  غيردولتى  نهادهاى  استراتژى   .4
اجتماعى مى شود. 

5. استراتژى نهادهاى غيردولتى موجب افزايش اطالع رسانى شفاف در ارتقاء سرمايه اجتماعى 
مى شود. 

6. استراتژى نهادهاى غيردولتى موجب افزايش تعهد و مسئوليت در ارتقاء ارتقاء سرمايه 
اجتماعى مى شود. 

7. استراتژى نهادهاى غيردولتى موجب افزايش تعهد دينى به عنوان يكى از ابعاد سرمايه 
اجتماعى مى شود. 

8). استراتژى نهادهاى غيردولتى موجب افزايش آموزش به عنوان يكى از ابعاد سرمايه 
اجتماعى مى شود.

روش
نوع  از  و  توصيفى  اطالعات  گردآورى  نحوه  است.  كاربردى  هدف  مبناى  بر  تحقيق  روش 
از  استفاده  با  اطالعات  ميدانى،  روش  با  ديگر،  بيان  به  مى باشد.  پيمايشى  همبستگى 
پرسشنامه، از گروه نمونه گردآورى مى شود و اطالعات گردآورى شده، توصيف، تبيين و روابط 
بين متغييرها اندازه گيرى مى گردند. ابزار گردآورى داده ها در تحقيق حاضر براى گردآورى 
كتاب هاى  كتاب،  مانند:  مدارك  و  اسناد  از  تحقيق  پيشينه  و  ادبيات  به  مربوط  اطالعات 
الكترونيكى، نشريات، وب سايت ها و. .. استفاده مى گردند. براى گردآورى داده هاى آمارى در 
بخشى از تحقيق از ابزار مصاحبه و پرسشنامه با پاسخ بسته با طيف ليكرت استفاده شده 
است. براي تنظيم پرسشنامه، ابتدا از طريق بررسي ُكتب، مجالت، متون و مقاالت درباره 
سازمان هاي غيردولتي و سرمايه اجتماعي، مطالعات الزم صورت گرفته و پرسشنامه  محقق 

ساخته با توجه مباحث و محتواي مطرح شده در ادبيات تحقق، طراحي شد. 
پرسشنامه در مجموع داراى 26 سوال مى باشد؛ سواالت 1 تا 10 از پرسشنامه براى 
سنجش استراتژى هاى سازمان هاى غيردولتى طراحي شده اند و سواالت 10 تا 26 براي 
سنجش ابعاد سرمايه اجتماعى (اعتماد، مشاركت، همكارى و غيره) طراحي گرديده است. 
براى تعيين روايى پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده شده است؛ يعنى با مطالعه 
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منابع مربوط، طرح اوليه پرسشنامه تهيه گرديده و توسط تنى چند از اساتيد و متخصصان 
تدوين  نهايى  پرسشنامه  نظر،  مورد  اصالحات  اِعمال  از  پس  و  گرفت  قرار  بررسى  مورد 
نمونه  يك  شد.  استفاده  كرونباخ  آلفاى  ضريب  از  پرسشنامه  پايايى  تعيين  براى  گرديد. 
مقدماتى 30 نفره براى سنجش پايايى تحقيق صورت گرفت كه ضريب آلفاى به دست آمده 

براى پرسشنامه سرمايه اجتماعى α=0/95 و سازمان غيردولتى α=0/808 بود.
براى تجزيه و تحليل داده ها از روش آمارى توصيفى و براى تجزيه و تحليل و آزمون 
فرضيه ها از تكنيك هاى همبستگى شامل: كلموگراف، اسپيرمن، تاوكندال بى، دى سامرز و براى 

تعيين اولويت بندى عوامل موثر شناخته شده از آزمون رتبه بندى فريدمن استفاده شده است.
جامعه آماري مديران سازمان هاى غيردولتى مستقر در تهران تشكيل مى دهند كه داراى 
شناسنامه بوده و از سال 1387 مشغول فعاليت بوده اند مى باشند. اين جامعه از آن جهت 
انتخاب شده است كه مديران از استراتژي هاي سازمان به طور كامل آگاهي دارند و اعضاي اين 
سازمان ها ويژگي هاِي را كسب مي كنند كه از آنها به سرمايه احتماعي تعبير مي شود. براى 
نمونه گيرى از روش خوشه اى استفاده شده است. براى اين منظور ابتدا تعدادى از سازمان هاى 
غيردولتى انتخاب شده و سپس با مراجعه به اين سازمان ها پرسشنامه ها به صورت تصادفى در 
اختيار اعضاى اين سازمان ها قرارداده شده است. با توجه به اينكه نتايج يك بررسى نمونه اى 
به دليل خطاى اندازه گيرى با عدم حتميت همراه است، يكى از راه هاى كاهش خطا و افزايش 
ميزان دقت، افزايش حجم نمونه و استفاده از وسايل دقيق تر اندازه گيرى است (حافظ نيا، 
1382). بنابراين، برآورد حجم نمونه با فرمول آمارى محاسبه شده است. با توجه به اينكه 
در مورد شاخص هاى مورد مطالعه در جامعه آمارى و تعداد اعضاى سازمان هاى غيردولتى 
اطالعات دقيقى در دست نيست، بنابر اين از فرمول كوكران استفاده گرديد. در حجم نمونه 
از سطح اطمينان ٪95 (α- 1) و مقدار خطا ٪5 () استفاده شده است، p بيانگراحتمال 
موفقيت و q بيانگر احتمال شكست مى باشد كه در تحقيق حاضر احتمال هر يك از آنها 
برابر با 5٪ است. همچنين بيانگر دقت برآورد است كه در تحقيقات علوم اجتماعى به طور 
معمول 001٪ تا 1٪ در نظر گرفته مى شود كه در اين تحقيق دقت برآورد 7٪ انتخاب شده و 
تعداد 196 نفر به عنوان حجم نمونه برآورد شده اند. از پرسشنامه هاي توزيع شده تعداد 203 

پاسخنامه گردآورى و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. 
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يافته ها
يافته هاى توصيفى: ويژگى هاى جمعيت شناختى نمونه در جدول 1 نشان داده شده است.

جدول 1 ويژگى هاى فردى و جمعيت شناختى
درصدمقطع

تحصيالت 

18/2كارشناسى ارشدو دكترا 
28/6كارشناسى
26/6كاردانى

27/6ديپلم و زير ديپلم

سمت سازمانى
54/7مدير

45/3كاركنان 

تحصيالت
68/5مرد
31/5زن

يافته هاى تحليلى:
جدول 2. يافته هاى آزمون كلموگروف- اسميرنف (سرمايه اجتماعى و ابعاد آن)

نتيجه نرمال بودنعدد معنادارىبعد

غيرنرمال0/00اعتماد

غيرنرمال0/00همكارى

غيرنرمال0/00مشاركت

غيرنرمال0/00اطالع رسانى شفاف

غيرنرمال0/00بسترسازى فرهنگى

غيرنرمال0/00تعهد و مسئوليت

غيرنرمال0/00تعهد دينى

غيرنرمال0/00آموزش

غيرنرمال0/03سرمايه اجتماعى
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براساس نتايج آزمون (جدول 2) در مورد تمامى متغيرها چون كه عدد معنادارى آنها 
از سطح 5٪ در نظر گرفته شده كمتر است، در نتيجه فرض صفر رد و فرض مقابل صفر، 

يعنى عدم نرمال بودن متغير سرمايه و ابعاد آن، تاييد مى شود. 

استراتژى هاى سازمان هاى غيردولتى و ابعاد آن:

جدول 3: بررسي وضعيت نرمال بودن استراتژى ها
نتيجه نرمال بودنعدد معنادارىبعد

غيرنرمال0/00جلب مشاركت افراد (اعتمادسازى)
غيرنرمال0/00آموزش (توانمندسازى)

غيرنرمال0/00اطالع رسانى (شفافيت سازى)
NGOs غيرنرمال0/00وحدت و همكارى بين

براساس نتايج آزمون (جدول 3) در مورد همگى متغيرها چون كه عدد معنادارى آنها از 
سطح 5٪ در نظر گرفته شده كمتر است، در نتيجه فرض صفر رد و فرض مقابل صفر يعنى 

عدم نرمال بودن  استراتژى هاى سازمان هاى غيردولتى تاييد مى شود. 
آزمون عالمت سرمايه اجتماعي: با استفاده از آزمون عالمت در پى پاسخ به اين پرسش 
بوده ايم كه وضعيت ابعاد سرمايه اجتماعي و استراتژى هاي سازمان هاي غيردولتي مناسب 
بوده است يا خير؟ با توجه به اين موضوع كه ارزش هاي طيف عبارت اند از 54321، اعداد 
بزرگتر از 3 به عنوان عالمت مثبت و اعداد زير 3 به عنوان عالمت منفي و عدد 3 بدون 

عالمت در نظر گرفته مي شوند. بر اساس فرمول زير محاسبه مي شود:

مى باشد.   p=q= نمونه؛ 0/05  كل  تعداد   =n مثبت؛  عالمت هاى  تعداد   x0 از  منظور 
(دليل آن وجود دو عالمت مثبت و منفى مى باشد). سپس آماره مشاهده شده با آماره 
جدول در سطح معنادارى 0/05 (Z =1/645) مقايسه مى شود؛ اگر آماره مشاهده شده از 

آماره جدول بيشتر باشد، به معناى پذيرش فرض مقابل صفر است. 

npq
npxZ 

 0
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طراحى فرض ها:
3:0 H فرض صفر: وضعيت متغير مربوطه نامناسب است 
3:1 H فرض مقابل: وضعيت متغير مربوطه مناسب است

با توجه به جدول آزمون عالمت، نتايج به شرح جدول 4 است.

جدول 4: نتايج آزمون عالمت سرمايه اجتماعى و ابعاد آن

تعداد عالمت هاى بعد
مثبت

مقدار آمار 
مشاهده شده

مقدار آمار 
نتيجه گيرىجدول

مناسب19920/811/645اعتماد
مناسب20321/371/645همكارى
مناسب19720/811/645مشاركت

مناسب20221/371/645اطالع رسانى شفاف
مناسب20120/521/645بسترسازى فرهنگى
مناسب20321/231/645تعهد و مسئوليت

مناسب19520/241/645تعهد دينى
مناسب17717/721/645آموزش

مناسب20321/371/645سرمايه اجتماعى

نتايج جدول 4 حاكى از آن است كه ابعاد سرمايه اجتماعى در وضعيت مناسبى مى باشند.

جدول 5. آزمون عالمت استراتژى سازمان هاى غيردولتى
تعداد عالمتمتغير

 مثبت
آمار مشاهده

 شده
مقدار آماره 

جدول
نتيجه گيرى

مناسب20321/371/645جلب مشاركت افراد
مناسب20020/951/645آموزش

مناسب18919/411/645اطالع رسانى
وحدت و همكارى 
سازمان هاى غيردولتى

مناسب15815/051/645

NGO مناسب20320/521/645استراتژى هاى

نتايج جدول 5 نشان مى دهد است كه تمامى استراتژى هاى سازمان هاى غيردولتى در 
وضعيت مناسبى مى باشند. 
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جدول 6. ميانگين رتبه ها در آزمون فريدمن
ميانگين رتبهاستراتژى هاى سازمان هاى غيردولتى

2/66جلب مشاركت افراد (اعتمادسازى)

2/58آموزش (توانمند سازى)

2/46اطالع رسانى (شفافيت سازى)

NGOS    2/30وحدت و همكارى بين

جدول 7. نتايج ميانگين رتبه هاى ابعاد سرمايه اجتماعى 
براساس آزمون فريدمن

ميانگين رتبهابعاد سرمايه اجتماعى

5/40اعتماد

5/13همكارى

4/97مشاركت

4/63اطالع رسانى شفاف

4/39تعهد و مسئوليت

4/40تعهد دينى

4/34آموزش

2/74بسترسازى فرهنگى

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 96 1389 فصلنامه مطالعات مديريت انتظامي / سال پنجم، شمارة اول، بهار

جدول 8. نتايج آزمون سواالت هاى تحقيق با استفاده از سه نوع ضريب

نوع سوال

آزمون ضريب 
همبستگى اسپيرمن

آزمون ضريب  
همبستگى تاوكندال بى

آزمون ضريب
دى سامرز

نتيجه
سوال
تحقيق

عدد 
معنادارى

سوال
تحقيق

عدد
معنادارى

سوال
تحقيق

عدد 
معنادارى

سوال
تحقيق

ρrs>0ρtb>0ρdy>0
اصلى:آيا استراتژى نهادهاى 
غيردولتى موجب افزايش 
تاييد--0/0000/7840/0000/655سرمايه اجتماعى مى شود؟

فرعى: 
استراتژى 
نهادهاى 
غيردولتى 
موجب 
افزايش....
به عنوان 

يكى از ابعاد 
سرمايه 
اجتماعى
مى شود

تاييد0/0000/8080/0000/7120/0000/630اعتماد متقابل

مشاركت در 
تاييد0/0000/7710/0000/6300/0000/554تصميم گيرى ها

ايجاد همكارى 
تاييد0/0000/790/0000/6850/0000/959گروهى

بسترسازى 
تاييد0/0000/5840/0000/4760/0000/425فرهنگى

اطالع رسانى 
تاييد0/0000/7410/0000/6660/0000/572شفاف

افزايش تعهد و 
تاييد0/0000/7330/0000/6030/0000/578مسئوليت

تاييد0/0000/7090/0000/5480/0000/603تعهد دينى

آموزش
تاييد0/0000/5950/0000/470/0000/431

بحث و نتيجه گيرى
شامل  كه  آمارى،  جامعه  نمونه  گروه  از  شده  گردآورى  داده هاى  از  آمده  به دست  نتايج 
مديران سازمان هاى غيردولتى در تهران بوده اند، بيانگر اين است كه بين استراتژى هاى 
برقرار  معنادارى  و  مثبت  رابطه  اجتماعى،  سرمايه  ارتقاء  و  حفظ  و  غيردولتى  نهادهاى 
شاخص  هشت  از  يك  هر  و  غيردولتى  سازمان هاى  استراتژى هاى  بين  همچنين  است. 
مربوط به سرمايه اجتماعى نيز رابطه مثبت و معنادارى برقرار است. اين نتايج از نقش و 
تأثير مستقيم استراتژى هاى سازمان هاى غيردولتى بر سرمايه اجتماعى و شاخص هاى آن 
حمايت مى كند. همچنين با توجه رتبه بندي ابعاد سرمايه اجتماعي كه به منظور شناسايي 
نقاط قوت و ضعف، از طريق آزمون تحليل واريانس فريدمن به دست آمد، باالترين رتبه 
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مربوط به اعتماد و پس از آن همكارى، مشاركت، اطالع رسانى شفاف، تعهد و مسئوليت، 
تعهد دينى و آموزش، و بسترسازى فرهنگى قرار دارند. به عبارت ديگر، يكي از ابعاد مهم 
كه موجب شكل گيري و ادامه حيات سازمان هاي غيردولتي است، همكاري هاي گروهي و 
تشريك مساعي است. اين به آن معنا است كه افراد و سازمان چگونه مي خواهند از منافع 
نمايند. اگر  چشم پوشي  فعاليت هاي جمعي  منافع و  فردي خود در مقابل  فعاليت هاي  و 
افراد بخواهند بر روي موردي به توافق برسند و يا به صورتي مؤثر، فعاليت هاي مشتركشان 
را هماهنگ نمايند به سطوحي از تشريك مساعي نيازمندند. تشريك مساعي يعني افراد 
گروه هاي  و  سازمان  اهداف  براي  بيشتري  اهميت  و  نمايند  همكاري  همديگر  با  سازمان  
كم  سازمان ها  در  مساعي  تشريك  وقتي  ديگر،  عبارت  به  باشند.  قايل  سازمان  در  كارى 
در  توانايي  دهند.  انجام  دارد  شخصي  نفع  كه  را  آن چه  فقط  دارند  تمايل  افراد  باشد، 
هماهنگي و همسازي با ديگران از عوامل موفقيت در سازمان است. بنابراين، وجود روحيه 
انجام  مطالعات  باشد.  غيردولتي  سازمان هاي  شكل گيري  زمينه ساز  مي تواند  جمع گرايي 
شده (فوكوياما، 1999؛ ادوينوسون، 2000) در حوزه سرمايه اجتماعي نشان دهنده اين 
است كه هر محققي با توجه به حوزه علمي خود و با توجه به سطح سرمايه اجتماعي 
مورد مطالعه، فقط به پاره اي از ابعاد، مولفه ها و يا شاخص ها پرداخته است. در صورتي كه 

تحقيق حاضر تمامى ابعاد سرمايه اجتماعي را مورد بررسي قرار داده است. 

 بر اساس نتايج حاصل شده، پيشنهادهايى به شرح ذيل ارائه مى گردند:
1- مهم ترين و موثرترين راهكارهاى ايجاد سرمايه اجتماعي رواج فرهنگ خودباوري در 
سازمان است كه كاركنان پيوسته در انديشه و فكر كمك به ديگران باشند. چرا كه 
سرمايه اجتماعي جوهره اي از عالقه خالصانه به ديگران و روابط صادقانه را در خود 
دارد. تنها در اين شرايط است كه نيروي كنش متقابل به جريان مي افتد و افراد بدون 
چشم داشت مادي به كمك يكديگر مي پردازند. اين فرهنگ منجر به تسهيل همكاري 
و انجام مطلوب وظايف توسط هر يك از كاركنان شده و در نهايت سازمان ها را در 

دستيابي به اهدافشان موفق مي سازد. 
ايجاد  موجب  مشابه  موارد  و  ايثار  اعتماد،  صداقت،  مشاركت،  نظير  ارزش هايى  2-ترويج 
سطح سرمايه اجتماعي كاركنان مي شود. توجه و اهتمام بيشتر به ترويج مولفه هاي 
اخالقي  از قبيل: راستي، وفاي به عهد، پرهيز از تهمت و موارد مشابه نيز به خوبي 
مي توانند ضمن ايجاد آرامش رواني، زمينه ساز ارتقاء سرمايه اجتماعي در بين كاركنان 
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گردند،  تقويت  اخالقي  و  فرهنگي  ديني،  ارزش هاي  كه  مقدار  هر  همچنين  گردند. 
افراد در چارچوب قواعد خاصي با هم رفتار كرده و لذا پيش بيني رفتار آنها آسان تر 
مي شود. در اين صورت قابليت اعتماد افراد بيشتر شده و مناسبات اجتماعي روان تر و 
كم هزينه تر مي گردند. همچنين حاكميت قانون و آيين نامه ها، اِعمال نظارت و كنترل 
بر اجراي قوانين بدون اعمال تبعيض و تعيين مجازات هاي بازدارنده در مورد تخلفات 
مورد  شد،  خواهد  سازمان  يك  اجتماعي  سرمايه  تزلزل  موجب  كه  قانون شكني ها  و 

تاكيد مي باشد.
 3-از آنجايى كه سازمان هاى غيردولتى مختص به گروه و قشر خاصى نمى باشند و امكان 
حضور تمامى افراد در عرصه هاى رشد و توسعه كشور ميسر است، به گونه اى كه بدون 
و  سازمان يافته  تشكيالت  با  و  عام المنفعه  غيرانتفاعى،  به صورت  و  دولت  به  وابستگى 
در جهت اهداف و موضوعات فرهنگى، اجتماعى و خيريه، تخصصى و صنفى مشغول 
فعاليت هستند و مى توانند در زمينه هايى مانند توسعه، محيط زيست، امور حمايتى، 
آموزش و كاهش آسيب هاى اجتماعى، مبارزه با فقر و بيكارى، اعتياد، ايدز، كمك رسانى 
به هنگام حوادث طبيعى و بسيارى زمينه هاى ديگر، فعاليت نمايند و به ارائه مشاوره 
و توصيه و تأثيرگذارى بر فعاليت هاى مشابه كه مى توانند در تصميمات دولت مؤثر 

باشند بپردازند.
4- با توجه به نتايج تحقيق، سازمان ها و به خصوص سازمان هاى غيردولتى در صورتى كه 
خواستار ايجاد و ارتقاء سرمايه اجتماعى باشند، بايستى در جهت تدوين استراتژى هاى 
موثر و مناسب و همچنين به كارگيرى اين استراتژى قدم بردارند. بر اساس نتايج آزمون 
اولويت بندى  داراى  استراتژى ها  در  شده،  ذكر  ترتيب  اساس  بر  سازمان ها  فريدمن، 
مى باشند. كه بر اين اساس، سازمان ها بايد در جهت تدوين و اجراى استراتژى پيرامون 
بسترسازى فرهنگى توجه بيشترى مبذول دارند. همچنين بر اساس مطالعات انجام 
سازمان هاى  ميان  همكارى  و  هماهنگى  ادوينسون، 2002).  (فوكوياما، 1990؛  شده 
غيردولتى، موجب تامين منافع و در نتيجه بهره ورى بيشتر مى گردد. در صورتى كه بر 
اساس نتايج آزمون فريدمن، در ايران، سازمان هاى غيردولتى توجه كمترى را به اجراى 

اين استراتژى داشته اند. 
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