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 در فرایند تحول دیجیتالاستارت آپ ها تاب آوری در اجتماعی  نقش سرمایه

 فاطمه نجفی

 دانشگاه تهران مدیریت منابع انسانی  دانشجوی دکتری

 

 چکیده

دانش مدیریت و سیستمهای به یکی از محورهای اصلی تحقیق در  ، تاب آوری و تحول دیجیتالدر دو دهه اخیر مفهوم سرمایه اجتماعی

فرایند تحول دیجیتال در در استارت آپها  تاب آوری بر اجتماعیسرمایه  نقش تحلیلپژوهش حاضر با هدف تبدیل شده است. اطالعاتی 

 موانع پیش روی آنو شناسایی  تحول دیجیتال در فرایندو تاب آوری اجتماعی  نقش سرمایه بررسیدغدغه این مقاله . شده است انجام 

 تحول دیجیتال فراینددر استارت آپها تاب آوری چه تاثیری بر است. پرسش مقاله را به این صورت می توان بیان کرد: سرمایه اجتماعی 

در ضعف یا قوت سرمایه اجتماعی  تحت تاثیراستارت آپها  تحول دیجیتالتاب آوری در فرایند این است که تحقق  اولیه فرضپیش دارد؟ 

سرمایه تحقیق، تحلیلی است. متغیر مستقل  -به لحاظ هدف، بنیادی و روش تحقیق، توصیفی تحقیق. این است رها این نوع کسب و کا

رویکرد تحقیق در این مقاله، کیفی بوده و در ایران است.  تحول دیجیتالدر خالل فرایند استارت آپها تاب آوری  ،و متغیر وابستهاجتماعی 

نشان  کتابخانه ای اولیهمطالعات د. ده انگرد آوری و به کمك تحلیل مضمون، تحلیل شطلعه مقاالت موجود داده های مورد نیاز از طریق م

 پژوهشسرمایه اجتماعی وجود دارد. به عالوه این  رشدو  تحول دیجیتالدر جریان استارت آپها اب آوری می دهد که رابطه متقابلی بین ت

به شکل یك سیکل معیوب در طول سالهای متمادی، و شکل گیری سرمایه اجتماعی،  تحول دیجیتالتحقق نشان می دهد که موانع 

اب آوری در خالل تبر رشد سرمایه اجتماعی تاثیرات یکدیگر را باز تولید کرده اند و این سیکل معیوب خود بزرگترین مانع پیش روی 

 ایران بوده است.در ستارت آپی کسب و کارهای ا تحول دیجیتال

 کلید واژه ها

 استارت آپ تاب آوری، ،تحول دیجیتال ،سرمایه اجتماعی
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 مقدمه

( از سه نوع سرمایه نام ۱۹۹۹، به شدت مورد توجه محققان و دانشگاهیان قرار گرفت. لین )۹۰سرمایه اجتماعی مفهومی است که در دهه 

اجتماعی. وی سرمایه اجتماعی را سرمایه گذاری در روابط اجتماعی با انتظار بازگشت سود می داند. این برده است: انسانی، فرهنگی و 

، سرمایه  ۱(۱۹۹۸نوع از سرمایه را می توان شبکه مبتنی بر اعتماد متقابل میان آحاد جامعه دانست.. به عقیده سازمان سالمت جهانی )

ت که در جوامع وجود دارد. این مقوله به فرآیندهای بین افراد اشاره دارد که به ایجاد شبکه اجتماعی نمایانگر درجه انسجام اجتماعی اس

 (.  ۱۸۹:۱۳۹۶ های هنجارها و اعتماد اجتماعی می پردازد و هماهنگی و همکاری برای منافع را تسهیل می کند )طبرسا،

(، ۱۳۹۰(، نصر اصفهانی و دیگران )۱۳۹۰عی و همکاران )(، سا۱۳۸۸(، کمیجانی و سالطین )۱۳۸۸بر اساس نتایج پژوهش سردارنیا )

( می توان گفت که پایین ۱۳۹۶( و صادقی و همکاران )۱۳۹۶(، طبرسا و همکاران )۱۳۹۱(، بیدختی و همکاران )۱۳۹۰سامتی و همکاران )

ان با توجه به گستردگی ارتباطاتشان در از جمله مسائل اصلی جامعه ایران است. به عالوه، مردم ایرآن بودن سرمایه اجتماعی و عدم تحقق 

عصر حاضر و دسترسی آنها به وسایل ارتباطی از سطح پایینی از سرمایه اجتماعی برخوردارند؛ به طوری که یافته های تحقیق سعادت 

( ۱۰۰)از  4۳/۵۸ ین( که بیانگر پایین بودن سطح سرمایه اجتماعی استانهای کشور و میانگ۱۳۸۷( و همینطور شعبانی و سلیمانی )۱۳۸۵)

در ایران این امر مهم نیز می توان گفت که  سرمایه اجتماعیمی باشد، موید همین گفته است. با نگاهی به تحقیقات انجام شده با محوریت 

 محقق نشده است و محقق شدن آن نیازمند مولفه های بسیاری است که یکی از مهمترین آنها باال بردن سرمایه اجتماعی می باشد.

 در جامعه ایران سرمایه اجتماعی در دو دهه اخیر به دالیلی رو به کاهش است و این موضوع می تواند در ارتباط با فرآیند توسعه و انسجام

داشته باشد. لذا باید با یك رویکرد سیستمی، همه افراد و شهروندان برای افراد و کسب و کارها اجتماعی پیامدهای منفی و جبران ناپذیری 

برای التیام بخشیدن به انسجام و تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد سازی بین حکومت و جامعه و  وکسب وکارها وه های اجتماعیو گر

 (. ۹۰:۱۳۹۳با یکدیگر و بین افراد با یکدیگر، تالش جدی داشته باشند و هم افزایی کننند )سردارنیا،  کسب وکارهاو استارت آپ هابین 

ها آنهایی هستند که این دارایی را به ید و در این میان موفق ترین شرکتدارایی ناملموس برای سازمان ها به شمار می آاین سرمایه نوعی 

 (Turkina & Thai, 2013)نحو مطلوب و در سریع ترین زمان ممکن به کار گیرند 

سرمایه اجتماعی و تاب آوری از این موضوع نشأت می گیرد که در یك سازمان، ارتباطات بین کارمندان، کارگران و مدیران با یکدیگر و با 
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سرمایه شامل مؤلفه های رفتار خانواده گونه، تیم سازی  این  اهداف سازمان، همچون یك سرمایه و شبکه ای قدرتمند عمل می کند.

 اثربخش، توجه به کیفیت زندگی کاری و غیر کاری، همدلی و رفتار شهروندی است. 

یافته ها ، نشانگر آن است که برای اینکه تاب آوری کارکنان به نحو مؤثری ارتقاء یابد، ضروری است ابهام اطالعاتی کارکنان در مورد 

هش یافته و شرایط برای دسترسی افراد به اطالعات منسجم، طبقه بندی شده و علمی فراهم شود. از طرفی، ایجاد شرایط مذکور، پدیده کا

 .مستلزم وجود حد مناسبی از ظرفیت سرمایه اجتماعی بین اعضای سازمان است.

، قرن بیست و یکم، قرن اقتصاد دانشی است. در این اقتصاد، دارایی های فکری و به ویژه سرمایه های انسانی، جزء  ۱طبق گفته پیتر دراکر

 ,Pournader)مهم ترین دارایی های سازمانی محسوب می شوند و موفقیت بالقوه سازمانها در قابلیت های فکری آنها ریشه دارد 

Ahmadi, Feiznia, Karimi, & Peirovan, 2018)  

نه یك  تاب آوری کسب و کارها و استارت آپ هادارد.  تاب آوریاجتماعی عنصری مهم و حیاتی است که نقشی تعیین کننده درسرمایه 

این سرمایه اجتماعی عنصری مهم و حیاتی است که نقشی تعیین کننده در است. سازمانیشعار تبلیغاتی، بلکه ضرورتی برای بقا و رشد هر

 بشرح زیر تعریف می گردد:  اهداف و سواالت تحقیقبا این مقدمه  .دارد زمینه

 هدف اصلی

 تاب آوری استارت آپ ها در فرایند تحول دیجیتالدر اجتماعی  نقش سرمایهبررسی 

 اهداف فرعی 

 از بعد عوامل انسانی تحول دیجیتال درتاب آوری استارت آپ ها در اجتماعی  نقش سرمایهبررسی  .1

 از بعد عوامل فنی تحول دیجیتال درتاب آوری استارت آپ ها در اجتماعی  سرمایهبررسی نقش  .2

 از بعد عوامل محیطی تحول دیجیتال درتاب آوری استارت آپ ها در اجتماعی  بررسی نقش سرمایه .3

 سوال اصلی

 تاب آوری استارت آپ ها در فرایند تحول دیجیتال چه نقشی دارد؟در اجتماعی  سرمایه

 سواالت فرعی 
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 از بعد عوامل انسانی چیست؟ در تاب آوری استارت آپ ها در فرایند تحول دیجیتالاجتماعی  نقش سرمایهسوال اول: 

 از بعد عوامل فنی چیست؟ در تاب آوری استارت آپ ها در فرایند تحول دیجیتالاجتماعی  نقش سرمایهسوال دوم: 

 از بعد عوامل محیطی چیست؟ استارت آپ ها در فرایند تحول دیجیتال در تاب آوریاجتماعی  نقش سرمایهسوال سوم: 

 

 مبانی نظری

 سرمایه اجتماعی
جایگاهش در ارتباط  تعریفی جامع و مختصر از سرمایه اجتماعی بیان کرده است: »ارزش تمام منابع و منافعی که فرد از طریق ۱ کاستلیونه

عبارت است  معتقد است که سرمایه اجتماعی 2فرانسیس  با سرمایه اجتماعی است. با دیگران به دست آورده است یا در کنترل می گیرد«

، قوانین و انتظارات مشترک درباره الگوهای تعامالت که گروهی از افراد در برخورد با مسائل پیچیده اجتماعی، از دانش، ادراک، هنجارها

، سرمایه  3ناها پیت و گوشال. (Hadjidemetriou et al., 2015)موقعیت های کنش جمعی، با خود به سازمان می آورند 

 : جتماعی سازمانی را دارای سه بعد می دانندا

 ساختاری •

 شناختی  •

   ارتباطی •

نشان دهنده شبکه ای از روابط به عنوان یك کل است و کلیت پیکربندی های غیر شخصی از ارتباطات بین  :بعد ساختاریالف (.  

بازیگران را توصیف می کند. سرمایه ساختاری وابسته به شدت روابط )حدى که بازیگران از روابطشان برای تعامل استفاده می کنند( و 

 بعد ساختاری در بر دارنده الگوهای ارتباطی میان اعضای یك گروه یا واحد اجتماعین همچنی عدم تمرکز )الگوی توزیع تعامالت( است. 

 ثبات شبکه ،  ترتیبات شبکه پیوند شبکه، شود: میعنصراست. که خود شامل سه 

باعث تسهیل  اشاره دارد به منابعی که معنی ضمنی، تفسیری و سامانمند را در میان گروه ها ایجاد می کنند و :بعد شناختی  ب(.    

 
1 .Castelevenh 
2 .Frances 
3 .Nahapet and ghoshal 
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بعد شناختی شامل ادراک، همچنین   .یادگیری و انتقال دانش در میان افراد برای به اشتراک گذاشتن فرایندهای تفکر یکدیگر می شوند 

مفاهیم و خاطرات مشترک، یا زبان مشترک مورد پذیرش افراد قرار  باورها و تصورات فرهنگی و اجتماعی مشترک است که به وسیله

 باقی می ماند. و میان آنان گرفته است

به ماهیت و کیفیت روابط متقابل میان افراد اشاره دارد که ازطریق سابقه تعامالتشان، توسعه یافته اند. همچنین این  :عد رابطه ایب  ج(.  

ابل دربردارنده میزان اعتماد متقرابطه ای بعد . (Kimweli, 2013)بعد، به نوع ارتباطات بین افراد و سطح اعتماد ایجاد شده اشاره دارد

 میان اعضای یك واحد اجتماعی است.اعتماد عامل بسیار مهم و حیاتی در فراهم کردن ارتباطات متقابل اثربخش میان اعضا است. 

سرمایه اجتماعی به سطوح خرد، میانه و کالن تقسیم می شود. در سطح  در این مقاله ، تا کیدات بر بعد رابطه ای سزمایه اجتماعی است .

به بررسی روابط و ساختار و نهادهای رسمی حکومت، خرد، روابط بین فردی، در سطح میانه روابط بین سازمان ها و در سطح کالن  

در این (.2۱۳: ۱۳۸۸شود )غفوری و جعفری،  سیستم سیاسی، قوانین حاکم، قواعد حقوقی، سیستم قضایی و آزادی های مدنی پرداخته می

و عینی )ساختاری( قابل به عالوه سرمایه اجتماعی به دو دسته شناختی )ذهنی  مقاله به سرمایه اجتماعی در سطح خرد پرداخته می شود.

 :تقسیم است

بعد ذهنی یا شناختی، ناظر بر ارزش ها، باورها، نگرش ها و پنداشت های اجتماعی است و بر اعتماد بین افراد، گروهها، شبکه ها و یا  -۱ 

 سازمانها اشاره کرد. 

ردشان اشاره دارد. در بعد عینی یا ساختاری، سرمایه اجتماعی با ساختارها و فرایندها، مانند: پاسخ گویی مسئوالن دولتی در قبال عملک -2

 ، در این مقاله ،تاکید اصلی بر بعد عینی )ساختاری ( است.در این بعد بر مؤلفه های چون همکاری و مشارکت تاکید می شود 

نسبت می دهند. سرمایه ی اجتماعی از  ۱ابداع و ابتکار سرمایه ی اجتماعی را در حوزه مشارکت مدنی و عملکرد نهادی به رابرت پونتام 

نظر پونتام جنبه هایی از سازمان اجتماعی مانند شبکه های اجتماعی، هنجارها و اعتماد که با تسهیل همکاری و هماهنگی در میان اعضای 

. این تعریف دو (Gelca & Andreescu, 2007)ا را قادر می سازد تا اهداف مشترکشان را به طور کار آمدی دنبال کنند جامعه، آنه

این پیوند دو جانبه، مورد اعتماد و مستلزم احساس مثبت  -2د عینی میان افراد.پیون -۱جزء برای سرمایه ی اجتماعی تعریف می کند: 

 
1 .Robert putnam 
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متقابل که در شبکه های سرمایه ی اجتماعی در بر دارنده اطالعات، اعتماد و هنجارهای   ۱. از دید ولکاک(Dunbar, 2012)است

 ..(Morin et al., 2011)اجتماعی یك فرد وجود دارد و رسیدن به اهداف را تسهیل میکند

اجتماعی  جتماعی به این شاخص ها توجه دارد و قرار گرفتن این وجود در کنار هم را تشکیل دهنده سرمایه ی ا تبیین سرمایهرد پانتام  

می داند، ولی در این میان بر سه عنصر مشارکت، اعتماد و شبکه توجه بیشتری می شود. ساختار اجتماعی و وجه ماهیتی حکمرانی خوب، 

که بر اساس حاکمیت قوانین پیشرو و ارتقاء دهندهی شفافیت و محیط مساعد کسب و کار  با تقویت ابعاد و عناصر سرمایه ی اجتماعی

شود و همچنین بازیگران گوناگون اجتماعی که نقش خود را  -استوار است و نظام اداری پویا و چابك که در این جهت سازماندهی می 

ا بهبود محیط اقتصادی، کار آمدی دولت و برقراری کیفی سنت های در چنین فضایی ایفا می کنند؛ توسعه ی اقتصادی و اجتماعی همراه ب

 .(Cao et al., 2021)مدنی و در مجموع افزایش کارایی نهادهای سیاسی محقق می شود

 تحول دیجیتال

مشارکت موثر در عصر جدید، نیازمند حرکت از دنیا و ارتباطات سنتی به جهان پویا و متکامل دیجیتال است. هماهنگی و هارمونی زاینده 

تحول دیجیتال از این منظر به عنوان یك ضرورت تلقی می   و فزاینده در حرکت از وضعیت قبلی به وضعیت آینده نیازمند تحول است،

 شود. افراد و سازمان هایی با موفقیت با فضای جدید و استلزامات آن همخوان خواهند شد که اسباب تحول دیجیتال را فراهم آورده باشند.

آمادگی های تحولی بنیادین و الیه دوم،  تحول دیجیتال از منظر ریخت شناسی، مجموعه ای سه الیه ای است. الیه نخست دربرگیرنده 

شامل اقدامات تحولی مناسب و الیه سوم، جهت گیری تحولی است. میزان موفقیت یك موجودیت در تحول دیجیتال تابعی از میزان 

م آوری در برگیرنده فراه دیجیتال آمادگی تحول آمادگی، اقدامات و جهت گیری تحولی در راستای تحوالت مداوم پیرامونی است.

بسترهای تحول در سازمان از جمله رویکردها، نگرش ها، آگاهی مستدل، زیرساخت ها، سیاست ها و برنامه هایی است که زمینه های 

 پرواز برای سازمان را فراهم می آورند.

تحول یك سازمان از شفیرگی به پروانه گی، نیازمند تغییر از یك وضعیت به وضعیتی کامال متفاوت با ویژگی های عملکردی دگرگونه  

است. بر خالف تصورات موجود از آمادگی که عمدتا بر زیرساخت های فنی و ابزاری تاکید می کند، عمده ترین و تاثیرگذارترین بخش 

به هر اندازه که   اه ها، دایره آگاهی، پذیرایی از تغییر و ایجاد ارائه برای تحول در ارکان مختلف سازمانی است.تحول، به تحول در دیدگ

 د.عملی به بوته آزمایش کشیده شون ایجاد آمادگی مبتنی بر آگاهی خود پرداخته و مستدل ازآنها مشخص خواهد شد که در قالب اقدامات
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 زمان را عالوه بر عملیات اجرایی، به ارزیابی مداوم وضعیت خود نیز مجاب می کند. در اقدام تحول، اقدامی است که سادیجیتال تحول

، هر بخش از برنامه، بستری برای آزمون وضعیت موجود و ارتقای آن به مرحله بعدی در می آید. در اقدام تحولی، نقطه مطلوب، دیجیتال

 ایستا نیست.

است ها و تحوالت پیرامونی به صورت سیال تعریف می شود و آرایش نیروهای امکانات، برنامه ها نقطه مطلوب براساس، واقعیت ها، خو 

و آماده سازی بسترها به صورت مداوم براساس میزان فاصله با یك نقطه سیال انجام می شوند. دستیابی به داده های پاک به وجود 

ن توانمند نیاز دارد. اطالعات معتبر از ایجاد ارتباط وثیق و پایدار بین منابع زیرساخت های مدیریت داده جامع با معماری متناسب و مباشری

آینده حاصل می شود. دانش داده درون سازمانی و برون سازمانی با رخدادهای گذشته و جاری و تحلیل های واقع بینانه معطوف به 

یت های عملی و آمیختگی آن با خرد جمعی تعریف می شود. در براساس میزان ارتباط بین اطالعات تجمیع شده و تحلیلی با موقع کارآمد،

 نبود این سه پیشرانی دانایی در سازمان، دستیابی به اقدام تحولی نه دشوار، بلکه ناممکن خواهد بود.

و افراد در در سازمانهای تحول گرا با هدف بهره گیری از نوآوری های بی پایان و بسترسازی برای پویای درونی، آزادی عمل واحدها 

باالترین سطح به رسمیت شناخته می شود. برای ایجاد هماهنگی بین ارکان و ساختارهای مختلف سازمانی، خطوط مشترک و موازین تعهد 

 سازمانی به عنوان شیرازه فعالیت ها تعیین و در سطح وسیع در سازمان تبیین و نهادینه سازی می شود. 

 دیجیتال و نوظهور های فناوری از استفاده یا و دیجیتال عصر در کار و کسب از مجدد تصویرسازی کالن، نگاه یك در دیجیتال، تحول

 سلسله یك دیجیتال تحول. شود می نامیده مشتری تجارب و فرهنگ کار، و کسب در تغییر یا تجاری جدید فرآیندهای ایجاد برای

 در را مستندتر گیری تصمیم باالتر، وری بهره حداکثری، آفرینی ارزش بیشتر، پذیری رقابت که است ۱پایین به باال و استراتژیك اقدامات

  (2۰۱۵, یاسیق & یباست).نماید می ارائه جدید، سازمانی ساختار

) عملکرد نحوه تحوالت این گویند، را کار و کسب های زمینه تمامی در دیجیتال با مرتبط های تکنولوژی ادغام دیجیتالی تحول از منظور

  ,(Vial, 2019) .میدهد تغییر را سازمان داخلی فرآیندهای و روابط  مشتریان، به خدمات ارائه ،(عملیاتی مدل

 مورد را فعلی وضعیت مداوم طور به تا دارد نیاز سازمان که است تکنولوژیك و فرهنگی تغییرات از ایی مجموعه واقع دردیجیتال  تحول 

)قاسمی زاده (et al., 2019 تمر).نماید حرکت شده تعریف استراتژیهای و اندازها چشم جهت در وضعیت بهبود با و داده قرار آزمایش

 (.4۶،ص۱۳۹۸تمر،
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 مشتری تجارب و فرهنگ کار، و کسب در تغییر یا تجاری جدید فرآیندهای ایجاد برای دیجیتال های فناوری از استفاده دیجیتال تحول

 . (2۱4ص,  ۱۳۹۸ همکاران،و  )نوری .دارد نام دیجیتالی تحول دیجیتال، عصر در کار و کسب از مجدد تصویرسازی این. است

 به ارزش ارایه چگونگی محوریت با سازمان کار و کسب فرآیندهای کلیه در تکنولوژی سازی یکپارچه به دیجیتال تحول دیگر، تعریفی در

  (2۰2۰, یعزت &, ری, ودادهینظر).است همراه فرهنگ تغییر با سازی یکپارچه این. شود می گفته مشتری

 به خدمت ارائه و شما عملکرد شیوه اساسی صورت به که است کار و کسب یك ابعاد همه در دیجیتال فناوری بکارگیری دیجیتال تحول

 به را موجود وضعیت مداوم صورت به باید ها سازمان آن طی در که است فرهنگی تغییر یك  دیجیتال تحول. دهد می تغییر را مشتریان

بیانی دیگر می توان تحول دیجیتال را . (2۰۱۶, ریزه &, یاتی)مجرب, ح .بیایند کنار راحتی به ها شکست با و کنند آزمایش کشیده، چالش

‐Ben)تعریف کرد که این امر به صورت معناداری عملکرد سازمانی را بهبود می بخشدبه عنوان کاربرد فناوری در کسب و کار 

Hafaïedh, Micozzi, & Pattitoni, 2021)  

در تعریفی دیگر که از جامعیت بیشتری برخوردار است تحول دیجیتال به عنوان بهره گیری از فناوری های دیجیتال نوین نظیر رسانه های  

اجتماعی، رایانش موبایل، تحلیل داده و ابزارهای هوشمند به منظور بهبود معنی دار کسب و کار در زمینه های تجربه مشتری، فرآیندهای 

 خلق مدل کسب و کار جدید تعریف شده است. عملیاتی و 

واژه تحول )برخالف تغییر( بیانگر اقدامات جامعی است که سازمان در مواجهه با فناوری های نوین باید انجام دهد؛ بنابراین تحول 

به فرصت ها و ریسکها  دیجیتال یك استراتژی تحولی دیجیتال در گستره سازمان است که فراتر از تفکر بخشی می رود و با نگاهی جامع

 ,Hess).ناشی از فناوری های دیجیتال می پردازد. استراتژی تحول دیجیتال هدایتگر سازمان در سفرش به سوی تحول دیجیتال است

Kutzner, Van Der Spoel, & Lindahl, 2008)  

 تاب آوری استارت آپ ها 

 راتر، ،2۰۰۶ مانینا،) زا استرس های ۔و انطباق مثبت با شرایط نامساعد و موقعیت ۱(2۰۱۳تاب آوری به عنوان یك مفهوم پویا )راتر، 

 حفظ ظرفیت استرس، از بهبودی دقت و سرعت به آوری تاب که باورند این بر  ۳(2۰۱۶) استارجن و زوترا. است شده توصیف 2( 2۰۱۳

( یك رویکرد 2۰۰۶شناختی از تجربیات استرس زا بستگی دارد. مانینا )سترس زا و توانایی یادگیری و رشد روان ا شرایط تحت هدف

مبتنی بر سرمایه را برای تاب آوری در برابر بالیا مطرح کرد که شامل پنج شکل سرمایه اجتماعی، اقتصادی، انسانی، فیزیکی و طبیعی 
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 است.

ل مثبت در برابر اختالالت و تغییرات محیطی تعریف می شود. تاب آوری سازمانی به عنوان توانایی سازمان در پیش بینی، اجتناب و تعدی

این توانایی، ترکیبی از ظرفیت سازمانی برای بازگرداندن کارایی پس از اختالل و ایجاد قابلیت های الزم قبل از پاسخ به بحران است 

(Bernard & Bernard, 2013)  

تاب آوری یا توانایی سازگاری مثبت با تهدید، موضوعی روانشناختی است که در پاسخ فرد با موقعیت های مشکل آفرین بررسی شده 

 . (Jha, Bloch, & Lamond, 2012)است 

ایداری در برابر آسیب ها یا موقعیت های تهدیدزا نیست، بلکه مشارکت فعال و سازنده در محیط پیرامون خود است تاب آوری فقط پ 

(Connor & Davidson, 2003) 

تاب آوری، به خودی خود، مفهومی تدریجی و توسعه ای است که در طول زمان شکل گرفته است که در آن، تجربیات و یادگیری متقابل 

 (Claudon et al., 2008)به تدریج، قابلیت اداره مشکالت و استرس را فراهم می کنند 

تاب آوری به ظرفیت بازگشت از چالش های اجتماعی، مالی یا احساسی به تعادل مجدد اطالق  ، ۱ (2۰۱۰در تعریف دیگری از رزنیك ) 

 یافتگی مجدد در برابر غم، ضربه و شرایط نامطلوب است.شده است و بیان کننده توانایی فرد برای سازش 

تاب آوری در سالیان اخیر، تاب آوری جایگاه ویژه ای در حوزه روان شناسی تحولی یافته است، به طوری که هر روز بر شمار پژوهش 

 .(Campbell, 2020)های مرتبط با این موضوع افزوده می شود

 :  پیامدهای تاب آوری

فرد تاب آور به طور عادی قادر به تفکر خالقانه و منعطف درباره مسائل است، یعنی هر وقت که نیاز داشته باشد از افراد دیگر کمك می 

 خواهد و در حل مشکالت مربوط به خود و دیگران کاردانی نشان می دهد.

قاد افراد تاب آور درجه ای از استقالل و سالمتی را دارند. آنها قادرند که خود فکر کرده و آن را عملی کنند، آنها قادرند از محیطشان انت 

ور اکنند و نظرهایشان را به دیگران انتقال دهند، آنها احساس خوبی نسبت به اطرافیان دارند و توانایی شان را برای تغییر دادن محیط خود ب

 (. ۱۸۰، ص ۱۳۹۰دارند )حق رنجبر و همکاران، 
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؛ ۱۳۹۶براساس پژوهش های متعدد، افرادی که تاب آوری باالیی دارند، از سالمت روان بیشتری برخوردارند )جمشیدی عینی و رضوی، 

(، کمتر دچار ۱۳۹۵؛ حسینی و همکاران، ۱۳۸۸صابری فرد و حاجی اربابی، . ، در برابر بالیا آسیب کمتری می بینند ۱(2۰۱۷خوسال، (

PTSD  ،( از کیفیت زندگی ۱۳۹۵، کمتر دچار استرس می شوند )سردار زاده و همکاران،  2(2۰۱۷هارنر، (؛  )۰۱۷2میشوند )خوسال

کردستانی، قمری، .(  )2۰۰۶4عروقی دچار می شوند )آرویدسون،  -، و کمتر به بیماریهای قلبی  ۳(2۰۱۸بهتری برخوردار هستند )گراهام، 

(، مسئولیت پذیری و تعامالت ۱۳۹۶باغی و همکاران،  .۵ 2۰۱۸ند )آلمازن و همکاران، (، نسبت به بیماری ها نگرش مثبتی دار۱۳۹۶

؛ 2۰۱۸(، از زندگی خود راضی ترند )مك کانلیس و همکاران، ۱۳۹۶؛ رحیم پور و همکاران، 2۰۰۶اجتماعی بهتری نشان میدهند )مانیانا، 

انسجام اجتماعی دارند و در فعالیتهای اجتماعی مشارکت دارند )کاکو  (،۱۳۹۵؛ حسینی بهشتیان، ۱۳۹۵؛ کرمی و همکاران، 2۰۱۷خوسال، ۶

( و در 2۰۱۷؛ هارنر،  ۸  )2۰۱۹، از عزت نفس، توانایی شناختی و مهارتهای اجتماعی برخوردارند )مائو و همکاران،  ۷(2۰۱۹و ماینر، 

 (.۱۳۹۵میدهند )تاجیك زاده و همکاران، نهایت توانایی بهتری برای مقابله با مشکالت و بیماری ها از خود نشان 

یك سیستم در صورتی تاب آور است که بتواند کار کرد خود را قبل، در خالل و یا پس از رویدادها تنظیم کند و در نتیجه، عملیات مورد 

)دی ، ۹ (2۰۱۵ردد )وودزهی نیاز را هم در شرایط مورد انتظار و هم در شرایط غیر منتظره، حفظ کرده  یا به جایگاه قبل از بحران برگ

 تحقیقات پیشین در مورد تاب آوری، بر اساس دو دیدگاه مختلف شکل گرفته اند: .  ۱۰(2۰۱۶گالیزیا و همکاران ، 

 دیدگاه ایستا  •

 دیدگاه پویا. •

مکتب فکری ایستا، تاب آوری را توانایی احیا کردن و تجدید نیرو، جایی که فرد بعد از موقعیت استرس زا و پیش بینی نشده باز می  

ایستد، در نظر می گیرد. این دیدگاه درباره تاب آوری، شبیه توانایی یك ماده در بازیابی شکل و خصیصه های اصلی اش پس از کشیده 
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مکتب فکری پویا، که نگرشی ماورای ترمیم ساده بعد از شوک ها دارد، در عوض بر هماهنگی مستمر با تغییر، یگر، از سوی د شدن است.

 و ایجاد فرصت های جدید تأکید دارد.

او تاب آوری ظرفیت باز گشتن از دشواری پایدار و ادامه دار و توانایی ترمیم خویشتن است. این ظرفیت انسان می تواند باعث شود تا 

 تنش های شدید، بتواند عملکرد نوآورانه داشته باشد. پیروزمندانه از رویدادهای ناگوار بگذرد و علیرغم قرار گرفتن در معرض

تاب آوری اجتماعی تعریف ادگر از تاب آوری اجتماعی به مثابه »توانایی گروهها یا جوامع برای مقابله با تنشهای خارجی و اختالالت در 

رات اجتماعی، سیاسی و محیط زیستی« اساس تعریف عملیاتی قرار گرفت. تعریف عملیاتی: برای سنجش میزان تاب آوری مواجهه با تغیی

آسیب  اجتماعی یك شاخص ترکیبی بر مبنای نظر صاحب نظران و محققین مختلف تهیه شد. مجموعة شاخصهای »آگاهی«، »نگرش«،

ان پرتکرارترین و مهم ترین شاخص های تعیین کننده میزان تاب آوری اجتماعی جوامع پذیری«، »دلبستگی به مکان« و »دینداری«، به عنو

 .روستایی، شناسایی و هر کدام برمبنای گویه هایی ارزیابی شدند

 تعامل میان افراد با دانش متفاوت، توانایی سازمان را در نوآوری بهبود بخشیده  و از روند سازگاری مثبت حمایت می کند.تاب آوری 

، معتقد است اشخاص تاب آور، از درگیری در فعالیت های روزانه استقبال می کنند، از چالش  2(2۰۰2کاپالن ).  ۱(2۰۱۵)ویکرامسینگ، 

 ,Kaplan, Kaya, Kuncan, Mi̇naz, & Ertunç)  (Rich et al., 2010)لذت می برند و تغییر را بر ثبات ترجیح می دهند

2020) 

 ,Hjemdal).بیان کردند تاب آوری، ظرفیت و توانمندی افراد را برای تغییر افزایش می دهد ، نیز ۳(2۰۰۹فرایبرگ و همکاران )

Friborg, Stiles, Rosenvinge, & Martinussen, 2006) . بنابراین، از نظر این مکاتب، توانایی تاب آوری سازمانی چیزی است

به اتخاذ اعمالی در جهت پیکربندی مجدد به طور اثربخش و بیشتر  که نه تنها معضالت حاضر را حل می کند، بلکه توانایی سازمان را

 شدن منابع سازمانی ارتقاء می دهد.

در  تاب آوریسرمایه اجتماعی و سال گذشته، مطالعه درباره  2۰در طول با وجود اینکه ه ان گفت کمیتو پیشینه تحقیقدر راستای بررسی 

احساس می شود و باید سرعت بیشتری هنوز هم نیاز به پژوهش درباره این موضوع  اماافزایش یافته است  قابل توجهیبه طور  ایران
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 .بگیرد 

( در تحقیقی به نام »ارزیابی سرمایه اجتماعی شبکه ذی نفعان محلی در راستای توانمندسازی جوامع روستایی ...« ۱۳۹۵قربانی و همکاران )

روهی ذی نفعان محلی روستای بزیجان در شهرستان محالت پرداخته اند. نتایج نشان میدهند قبل از به تحلیل سرمایه اجتماعی درون گ

اجرای طرح میزان اعتماد، مشارکت، انسجام و سرمایه اجتماعی کم بوده، اما پس از اجرای این طرح، میزان این شاخص ها تا اندازه 

مشارکت بین افراد بعد از اجرای طرح در مقایسه با قبل از اجرای آن، افزایش  مطلوبی افزایش یافته است، سرعت گردش، تبادل اعتماد و

 یافته و اجرای طرح اتحاد و یگانگی بین افراد را افزایش داده است.

(، در تحقیقی به نام »بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کاهش ریسك مخاطره های طبیعی« به این نتیجه رسیده ۱۳۹۵سلطانپور و همکاران )

ند که تجربه تقویت اجتماعی و مشارکت اجتماعی، در کاهش خطر مفید است. در این راه نه تنها شناخت رفتارهایی که به کاهش خطر ا

می انجامد، بلکه شناخت رفتارهایی که مانع کاهش خطر می شود، نیز مهم اند. براساس نظر این محققان، واکنش و حل مشکل مربوط به 

 در کمك به همنوعان بستگی دارد که در شرایط دشوار ناشی از مخاطره ها به سر می برند.مخاطره، به توانایی ما 

( نیز در پژوهشی تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر تحول سازمانی در شرکت سهامی بیمه البرز را بررسی کردند که نتایج ۱۳۹2صفاییان فرد )

ر تحول سازمانی )خروج از انجماد، تغییر و انجماد مجدد( بوده است. همچنین آن حاکی از تأثیر ابعاد شناختی، ساختاری و رابطه ای ب

 تاکید این پژوهش بیشتر بر مرحله آگاهی از نیاز به تغییر بوده است.

تأیید به بررسی ابعاد مختلف تحول سازمانی پرداخته و تأثیر سرمایه اجتماعی را در ابعاد سه گانه بر آن  ۱۳۸۹حمیدرضا خدمتگزار در سال 

( در پژوهش خود به بررسی رابطه سبك رهبری تحول آفرین و سرمایه ۱۳۹۱( رضایی منش و همکاران )۶۰: ۱۳۸۹خدمتگزار، . کرده است

اجتماعی در کسب و کارهای کوچك و شرکتهای دانش بنیان پرداخته اند و نتایج پژوهششان که در سطح فردی انجام شده است، نشان 

تباطات الهام بخش، ترغیب منطقی، رهبری حمایتی و شناسایی فردی با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی دار میدهد که بین ابعاد ار

وجود دارد؛ ضمن آنکه وجود رابطه بین سرمایه اجتماعی و رهبری تحول آفرین هم تأیید شده است. نتایج پژوهش بختی و همکاران 

و فناوری دانشگاه تهران، بیانگر ارتباط قوی بین سرمایه اجتماعی و رهبری تحول آفرین  ( نیز در بین شرکتهای مستقر در پارک علم۱۳۹۰)

 بوده است.

( نیز این موضوع بدین صورت اشاره شده که سرمایه اجتماعی با ایجاد همبستگی بین افراد، به ۱۳۹۵در پژوهش منطقی و همکاران )
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طح خرد و کالن مطرح می شود و می تواند موجبات تاب آوری باالتر عنوان منبع کنش های اجتماعی، در عرصه های مختلف در س

 کارکنان را فراهم کند.

بودند که در ادامه  پژوهش های خارجی در بین تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با موضوع مورد بررسی نمونه های زیر مهم ترین

 .مرور می شوند

حمایت از سازگاری مثبت و نو آوری عملیات کسب و کار، به عنوان راهی برای تاب  ۱( 2۰۱2پژوهش مافابی و همکاران ) طبق

زمانی که سرمایه اجتماعی کافی وجود داشته باشد، حس همدلی در سازمان بیشتر جریان یافته و اعضاء برای  آوری سازمانی است.

نتایج حاصل  به تبع آن، بار فشار روانی کاهش یافته و بر سطح تاب آوری افزوده خواهد شد.ارتقای انگیزه بیشتری خواهند داشت و 

بیانگر این بود که سرمایه اجتماعی، متغیر پیش بینی کننده مهمی برای ارتقای تاب آوری کارکنان است. هر چه وزن سرمایه اجتماعی 

بود. این موضوع در پژوهش های دیگری نیز مورد تأکید قرار  در سازمان بیشتر باشد، تحمل شرایط سخت عمومی بیشتر خواهد

 گرفته است.

در تحقیقی به نام »مواجهه و تاب آوری خانواده های کشاورز در معرض خشکسالی« در جنوب نیوساوث ولز استرالیا به   2(2۰۰۹کالدول )

و جوامع محلی راهبردهای متنوعی را در مواجهه با آن به این نتایج رسیدند که خشکسالی مهم ترین مخاطره محیط زیستی این منطقه است 

کار می گیرند. در حالی که حمایت های دولتی با ایجاد زیرساخت ها، نقش به سزایی در تقویت تاب آوری جوامع محلی دارد. مهم ترین 

 جامعه ی محلی ایفا می کند. سرمایه اجتماعی  نقش را تقویت

سال متمادی صورت  ۵/۳ و به مدت 2۰۰۸زی جوامع روستایی« که از سوی دانشگاه کویینزلند در سال ای به نام »تاب آورسا در مطالعه

شاخص اصلی برای جوامع روستایی تعریف شدند. این شاخص ها عبارت بودند از: شبکه ها و حمایت های اجتماعی، وجود  ۱۱گرفت 

رک، وجود یك هدف آرمان(، اقتصاد متنوع و ابتکاری، پذیرفتن چشم اندازهای مثبت، آموزش، تجارب، محیط و شیوه زندگی، حس مشت

تغییرات، باورها و رهبری فعالیت های مردم. این مطالعه نشان می دهد در تمام مراحل مدیریت حادثه که شامل پیش گیری، آمادگی، 

یژه در مرحله بازتوانی و بازسازی پس از واکنش و بازتوانی و بازسازی است، باید از بهبود تاب آوری و بهتر ساختن مطمئن بود، به و

حادثه، انجام اقدامات مناسب، حمایت از جامعه آسیب دیده در بازسازی زیرساخت ها، بازتوانی سالمت روحی، فیزیکی، کالبدی، اقتصادی 
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گذاری و ارائه بودجه  و اجتماعی، بازسازی محیط، حمایت های روحی از جامعه حادثه دیده، کمك های مالی به همراه مشاوره، سرمایه

های بازسازی انعطاف پذیر، مشارکت جامعه در برنامه های بازسازی، فعالیت های مشارکتی و جامعه محلی، اقداماتی در جهت تسهیل 

بازتوانی مشاغل افراد آسیب دیده و کاهش چالش های اقتصادی آینده، موجب توسعه و بهبود شبکه های اجتماعی، رهبری جامعه در 

ت تأثیرات سانحه، تعریف نیازهای جامعه، تعیین اولویت های بازتوانی و بازسازی و در نهایت، افزایش و بهبود تاب آوری جامعه مدیری

 خواهد شد.

در تحقیقی درباره تفاوت تاب آوری در جوامع روستایی و شهری، به این نتایج رسیده است که در مقایسه با مناطق  ۱(2۰۱۳نعیم کاپوچو )

شهری، نواحی روستایی، دارای تنوع اقتصادی و منابع مالی کمتری برای اقدامات کاهش ریسك یا تصمیمها و اقدامات بازسازی پس از آن 

ر و شبکه های اجتماعی ناکافی برای نواحی روستایی پس از حادثه چالش هایی را ایجاد می کند. در هستند. به عالوه، تراکم جمعیتی کمت

مقابل، به نظر می رسد، این جوامع نسبت به کالن شهرها دارای سطح باالیی از سرمایه اجتماعی هستند که مانع از وقوع بسیاری از حوادث 

ط طوالنی مدت، تمایل بیشتر به مشارکت اجتماعی، سطح خویشاوندی، همسایگی و ناخواسته می شود؛ مانند شبکه های مردمی، رواب

همسایگی قوی تر و نیز قدرت بیشتر اعتقادات مذهبی. به عالوه همگونی نژادی یا قومی نیز از عوامل مهم و مؤثر بر سرمایه  -خویشاوندی

 اجتماعی در روستاها هستند.

در پی شناسایی عوامل مؤثر بر تحول در شیوه های مدیریت منابع انسانی و روش های تولید در پژوهش خود 2( 2۰۰۰گانت و همکاران )

یکا از سنتی به نوآورانه و در پیان ایجاد تحول در عملکرد کارکنان و سازمان بوده اند. نتایج پژوهش ایشان که در صنایع فوالد در کشور آمر

ی از شبکه های ارتباطی کارکنان و نیز اعتماد متقابل که در قالب سرمایه اجتماعی قرار انجام شده نشان داد تعامل ها و برهم کنش های ناش

بیان کرده اند که ابعاد شناختی،   ۳(2۰۰۶می گیرد نقش اصلی در شکل گیری این تحول و تغییر رویکرد داشته است. مرلو و همکارانش )

قیت مشتریان آنها از طریق افزایش تسهیم دانش، ایجاد کانال های ارتباطی و ارتباطی و ساختاری سرمایه اجتماعی؛ با ایجاد بینشی در خال

 تسهیل رفتار مشارکتی در بین آن هازمینه اجرای برنامه های تحول سازمانی را تسهیل می نماید. 

 مولفه های سرمایه اجتماعی 

ترتیب می توان آن را دارای ماهیتی فزاینده و غیر فردی دانست. سرمایه اجتماعی از دو مفهوم »سرمایه« و »اجتماع« تشکیل شده و به این 
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در واقع سرمایه اجتماعی نوعی توشه فزاینده در جامعه است که به واسطه خود جامعه ایجاد می شود و آن را در نیل به هدف و حفظ خود 

ارای ارزش و اهمیت است و می توان آن را منابع یاری می کند. این مفهوم نوپا مانند دیگر سرمایه های فیزیکی، اقتصادی و انسانی د

موجود در تعامالت اجتماعی و نظام هدفمند و همکاری و همیاری میان اعضای جامعه و سازمان دانست که سبب ایجاد شبکه روابط 

 معقول، حس اعتماد و مشارکت بین افراد یك جامعه می شود.

امالت بین افراد و شبکه روابط متقابل آنها قرار دارد و مورد استفاده قرار می گیرد. سرمایه اجتماعی در بر گیرنده دانشی است که در تع

 پاتنام سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از مفاهیم مانند اعتماد، هنجارها و شبکه ها میداند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای

ن می کند. از نظر وی اعتماد و ارتباط متقابل اعضاء در شبکه، به عنوان منابعی است یك اجتماع شده و در نهایت منافع متقابل آنها را تأمی

(. سرمایه اجتماعی، راهی برای نیل به موفقیت و محوری برای ۷۰ ، ص۱۳۸۵که در کنش های اعضای جامعه موجود است )اختر محققی، 

 (.4۳، ص ۱۳۸۸دستیابی به توسعه قلمداد می شود ابوالحسن تنهایی و حضرتی صومعه، 

سرمایه اجتماعی سازمانی را شبکه های نهادینه شده مبتنی بر اعتماد موجود در میان سازمانها یا اجتماعات تعریف می   ۱(2۰۰۹اشنیدر )

 کند که یك سازمان غیرانتفاعی را حمایت کرده و سبب رسیدن سازمان به اهدافش میشود.

اجتماعی از قابلیت ها و دارایی های مهم سازمان به حساب می آید که قادر است در خلق و تسهیم از دیدگاه گوشال و ناهاپیت، سرمایه 

 (.۱۳۹۰دانش نقش مهمی ایفا کرده و برای سازمان در مقایسه با سازمان های دیگر، مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند )مقیمی و رمضان، 

رمایه اجتماعی ارائه کرده است: سرمایه اجتماعی حاصل انباشت منابع بالقوه یا ( نخستین کسی است که تحلیل منظمی از س۱۹۹۸بوردیو )

بالفعلی است که مربوط به مالکیت یك شبکه بادوام از روابط کم و بیش نهادینه شده در بین اعضای یك گروه است )به نقل از پیراهری، 

 (۶۸، ص۱۳۸۸

 سرمایه اجتماعی سازمانی 

مجموعه هنجارهای موجود در سیستمهای اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه شده و سرمایه اجتماعی: 

موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادالت و ارتباطات می گردد. به عبارت دیگر، این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضای شبکه 

اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود. سرمایه اجتماعی سازمانی:  ق هنجارها وبه عنوان منبع با ارزش اشاره دارد، که با خل
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مجموعه شبکه ها و ارتباطات در دسترس سازمان از طریق سازمان، مدیران و اعضای آن در درون و بیرون سازمان. کیفیت این ارتباطات به 

ازمانی: مجموعه شبکه ها و ارتباطات مدیران در درون سازمان و میزان ابعاد اعتماد و صمیمیت بستگی دارد. سرمایه اجتماعی درون س

صمیمیت و اعتماد در این روابط. سرمایه اجتماعی برون سازمانی: مجموعه شبکه ها و ارتباطات مدیران با بیرون از سازمان محیط صنعت 

   Rich, 2010  {Kaplan, 2020}  و جامعه و میزان اعتماد موجود در این روابط.

نکته مشترک همه تعاریف سرمایه اجتماعی دو مسئله است، همه تعاریف سرمایه اجتماعی در این نکته توافق دارند که اجزایی همچون 

هنجارها، اعتماد و بده بستان که در روابط اجتماعی عمل می کنند، جزئی از این مفهوم هستند و دوم اینکه عملکرد اجزای فوق و کارکرد 

در راستای گسترش و تسهیل همکاری و کنش جمعی است. از این رو می تواند به نتایجی دست پیدا کند که در نبود این  سرمایه اجتماعی

 (.4۱: ۱۳۹۱پدیده، دستیابی به آنها ممکن نبود و یا با دشواری بسیار زیادی همراه میشد )بهار و میثمی، 

ت. متأثر از بوریو که از سه نوع سرمایه سخن می گوید، بسیاری از جامعه از عوامل مهم در تاب آوری اجتماعی سرمایه اجتماعی اسیکی 

سرمایه اجتماعی توسعه یافته« را اصل کلیدی جوامع تاب آور می دانند. بخصوص در زمینه پیوند )انسجام  شناسان و جغرافیدانان،

ودی( سرمایه ها. از این رو، سرمایه اجتماعی غالبا به مثابه گروهی(، ایجاد ارتباط بینابینی )پیوند میان گروهها( و ارتباطات )ارتباطات عم

چتری برای پوشش فرایندهای تعامل اجتماعی، سرمایه فرهنگی و سرمایه سیاسی به کار می رود. لذا، امروزه »سرمایه اجتماعی« در زمینه 

ر جامعه، به کار می رود. به منظور مفهوم گسترده تری به منظور تعریف نحوه توسعه مطلوب شبکه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی د

چارچوب بوردیو را  ۳یا هاروی   2و اوهلین  ۱سازی ویژگیهای اقتصادی، محیط زیستی و تعامالت اجتماعی، نویسندگانی نظیر تامپا پیالی

شناسان و جغرافیدانان به طور خاص مفهوم گسترش داده اند و مفاهیم سرمایه شامل سرمایه اقتصادی و محیطی را به کار برده اند. جامعه 

بوردیو از سرمایه اقتصادی را در جهت پوشش نه تنها انواع معامالت بازرگانی، بلکه همه ویژگی های انسانی مرتبط با استفاده و شکل 

اقتصادی که یکی از عامل گیری سرمایه پولی، برای مثال ارزش پولی محیط ساخته شده در یك جامعه، گسترش داده اند. در کنار سرمایه 

»سرمایه  ها آن یکی از های مهم تاب آوری اجتماعی در نظر گرفته می شود، روز به روز بر تعریف سرمایه های جدید تأکید می شود که

در  ی« است. این سرمایه محیطی و اقتصادی تبدیل پذیر به سرمایه اجتماعی هستند، اگرچه چنین تغییری بستگی به روابط قدرتاجتماع
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تاب آوری اجتماعی و آسیب پذیری می توانند بر مبنای میزان »مثلث بحرانی« سرمایه  ۱جامعه دارد. براساس دیدگاه های پاتنام و ویلسون 

(.  4۷:۱۳۹۵ اقتصادی، اجتماعی و محیطی و چگونگی تعامالت میان این سرمایه ها در یك جامعه توسعه یافته فهمیده شوند )رمضان زاده،

معتقد است سرمایه شامل عناصری است که برای توسعه اقتصادی جامعه الزم است و هرچه فرصت های اقتصادی جامعه بیشتر  2اه مایانگ

 (. 42: ۱۳۹۵باشد، توانایی بالقوه جامعه برای کاهش پیامدهای بالیا بیشتر و در نتیجه، تاب آورتر می شود )رمضان زاده، 

عواملی که بر تاب آوری جامعه تأثیر می گذارد عبارتند از 2۰۱۹،  4و اوپالینسکی  ۳مارتینسدگاه از دیتاثیر سرمایه اجتماعی بر تاب آوری 

( عزت نفس و مهارتهای اجتماعی، احترام و ارزش به 2۰۱۳رهبری، کارآیی جمعی، آمادگی، دلبستگی به مکان و اعتماد اجتماعی. راتر )

اب آوری مرتبط می داند. جایاواردانا و دیگران، توانایی پذیرش حمایت و کمك، حمایتهای مردمی، روابط با دیگران و سرگرمی را با ت

معتقدند که سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین مؤلفه های انسان شناسی، فرهنگی و اجتماعی تاب آوری است. گراهام  ۵( 2۰۱۹همکاران )

می کند، تشخیص سه  ( معتقد است در تالش برای درک آنچه توانایی شخص در کنار آمدن با استرس و موقعیتهای دشوار را توجیه2۰۱۸)

منبع متفاوت مفید است. نخستین منبع، حمایت بیرونی موجود به ویژه شبکه ای از حمایت های اجتماعی است. دومین سپر بال در برابر 

 استرس، منابع روان شناختی فردی است؛ و سومین آنها منابعی از قبیل هوش، آموزش و عوامل شخصیتی می باشد.

 تماعی بر تاب آوری اجتماعی بررسی تأثیر سرمایه اج

رویکرد تاب آوری اجتماعی، به جای تأکید صرف بر روی کاهش خسارت، به توانمندسازی جوامع محلی با هدف ایجاد جوامعی که قادر 

تقویت . این رویکرد بر روی  ۶(22: 2۰۱۱به تحمل و بازگشت از اثرات ناگوار مخاطره ها باشند، توجه می کند )اسکاپ و یونیسد، 

سیستمهای اجتماعی از طریق همکاری و ارتباطات در بین سازمانهای مختلف، نخبگان و گروه های اجتماعی تمرکز می کند و نقش مهمی 

در کاهش آسیب پذیری ناشی از مخاطره های طبیعی و بهبود کارایی مدیریت مخاطره در جوامع در معرض خطر، ایفا می کند )ناکاگاوا و 

  .  ۷ (2۰۰۷شاو، 

 : مایه اجتماعی در میان اعضای گروهسر
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 .سبب شکل گیری شخصیت گروه می شود  •

 ارتقاء می دهد.  گروه انسجام و یکپارچگی را در میان اعضاء •

 .گروهی با سرمایه اجتماعی باال، داده ها و اطالعات را در میان خود سریع تر به جریان در می آورد  •

، در نتیجه ارتباطات مستمر و پایدار مبتنی بر اعتماد، سبب تبدیل دانش ضمنی به آشکار و گروه گردش دانش و تجربیات اعضاء •

 .(Colgan, 2013)تسهیل و ارتقاء یادگیری سازمانی می شود 

سرمایه اجتماعی قوی، به دسترسی سریع به مجموعة متنوعی از اطالعات به منظور خلق عملکرد نوآورانه  ی اداریسازمان ها •

 قادر خواهند بود.

وقتی مدیران سازمان، افراد را به عنوان یك خانواده بدانند و رفتار آنها نیز مثل اعضای خانواده باشد، برای رسیدن به یك هدف و  •

همچنین تیم سازی اثربخش   ر کنار یکدیگر خواهند بود تا به اهداف تعیین شده دست یابند.هنگام بحران ها و مشکالت، د

کمك می کند تا این سرمایه، با رفتارهای گروهی و تیمی، بهبود یابد تا بتواند به علل تاب آوری و اجرای آنها کمك نماید 

 (.۱۳۸۸)محمدی شهرودی و همکاران، 

جود داشته باشد، حس همدلی در سازمان بیشتر جریان یافته و اعضاء برای ارتقای انگیزه زمانی که سرمایه اجتماعی کافی و •

سرمایه اجتماعی به  بیشتری خواهند داشت و به تبع آن، بار فشار روانی کاهش یافته و بر سطح تاب آوری افزوده خواهد شد.

می دهد، اشاره می کند. شواهد رو به افزایش مؤسسات، روابط و هنجارهایی که کیفیت و کمیت تعامالت اجتماعی را شکل 

 & ,Areekul, Ratana-Ubol)نشان می دهد سرمایه اجتماعی برای رشد و توسعه پایدار جوامع ضروری و حیاتی است 

Kimpee, 2015) 

می  افرادسرمایه اجتماعی، اقدامات جمعی و روابط اجتماعی را تسهیل می کند و به افزایش مشارکت اجتماعی و همکاری  •

 .انجامد

ح جامعه احساس مثبت و اعتماد در سه سطح فردی، گروهی و کالن فراهم می شود با افزایش سرمایه ی اجتماعی در سط •

(Jenkins, 2014). 

پسندیده شکل می که میزان سرمایه ی اجتماعی باالست؛ حس اعتماد عمومی و همکاری دو سویه به ویژه در امور  در جامعه ای •

گیرد و پایبندی به قراردادها و تمایل به حفظ و قول قرارها باال می باشد. روحیه ی فرصت طلبی در میان اعضای جامعه اندک 
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است و این موجب تسهیل و کار آمدی مناسبات میان اعضای آن جامعه شده و ظرفیت هایی برای دستیابی به هدف های خاص 

(. با ایجاد سرمایه ی اجتماعی ارتباطات اجتماعی در تمام 2۵: ۱۳۸۵؛ پیران و همکاران، ۳۵: ۱۳۸۵)خضری،  پدید می آورد

سطوح گسترش می یابد. این ارتباطات کامال شفاف و براساس صداقت و امانت داری پایه گذاری شده است. بدین ترتیب زمینه 

 .(Beringer et al., 2012) برای شکل گیری محیط سالم اجتماعی فراهم می شود

حمایت از سازگاری مثبت و نو آوری عملیات کسب و کار، به عنوان راهی برای تاب آوری  ۱( 2۰۱2پژوهش مافابی و همکاران ) طبق

سازمان بیشتر جریان یافته و اعضاء برای ارتقای انگیزه زمانی که سرمایه اجتماعی کافی وجود داشته باشد، حس همدلی در  سازمانی است.

نتایج حاصل بیانگر این بود که  بیشتری خواهند داشت و به تبع آن، بار فشار روانی کاهش یافته و بر سطح تاب آوری افزوده خواهد شد.

وزن سرمایه اجتماعی در سازمان بیشتر باشد، سرمایه اجتماعی، متغیر پیش بینی کننده مهمی برای ارتقای تاب آوری کارکنان است. هر چه 

 تحمل شرایط سخت عمومی بیشتر خواهد بود. این موضوع در پژوهش های دیگری نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

به  در تحقیقی به نام »مواجهه و تاب آوری خانواده های کشاورز در معرض خشکسالی« در جنوب نیوساوث ولز استرالیا  2(2۰۰۹کالدول )

این نتایج رسیدند که خشکسالی مهم ترین مخاطره محیط زیستی این منطقه است و جوامع محلی راهبردهای متنوعی را در مواجهه با آن به 

کار می گیرند. در حالی که حمایت های دولتی با ایجاد زیرساخت ها، نقش به سزایی در تقویت تاب آوری جوامع محلی دارد. مهم ترین 

 جامعه ی محلی ایفا می کند. سرمایه اجتماعی  نقش را تقویت

سال متمادی صورت  ۵/۳ و به مدت 2۰۰۸ای به نام »تاب آورسازی جوامع روستایی« که از سوی دانشگاه کویینزلند در سال  در مطالعه

اجتماعی، وجود  شاخص اصلی برای جوامع روستایی تعریف شدند. این شاخص ها عبارت بودند از: شبکه ها و حمایت های ۱۱گرفت 

چشم اندازهای مثبت، آموزش، تجارب، محیط و شیوه زندگی، حس مشترک، وجود یك هدف آرمان(، اقتصاد متنوع و ابتکاری، پذیرفتن 

تغییرات، باورها و رهبری فعالیت های مردم. این مطالعه نشان می دهد در تمام مراحل مدیریت حادثه که شامل پیش گیری، آمادگی، 

زتوانی و بازسازی است، باید از بهبود تاب آوری و بهتر ساختن مطمئن بود، به ویژه در مرحله بازتوانی و بازسازی پس از واکنش و با

حادثه، انجام اقدامات مناسب، حمایت از جامعه آسیب دیده در بازسازی زیرساخت ها، بازتوانی سالمت روحی، فیزیکی، کالبدی، اقتصادی 

حمایت های روحی از جامعه حادثه دیده، کمك های مالی به همراه مشاوره، سرمایه گذاری و ارائه بودجه  و اجتماعی، بازسازی محیط،
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های بازسازی انعطاف پذیر، مشارکت جامعه در برنامه های بازسازی، فعالیت های مشارکتی و جامعه محلی، اقداماتی در جهت تسهیل 

اقتصادی آینده، موجب توسعه و بهبود شبکه های اجتماعی، رهبری جامعه در  بازتوانی مشاغل افراد آسیب دیده و کاهش چالش های

مدیریت تأثیرات سانحه، تعریف نیازهای جامعه، تعیین اولویت های بازتوانی و بازسازی و در نهایت، افزایش و بهبود تاب آوری جامعه 

 خواهد شد.

وامع روستایی و شهری، به این نتایج رسیده است که در مقایسه با مناطق در تحقیقی درباره تفاوت تاب آوری در ج ۱(2۰۱۳نعیم کاپوچو )

شهری، نواحی روستایی، دارای تنوع اقتصادی و منابع مالی کمتری برای اقدامات کاهش ریسك یا تصمیمها و اقدامات بازسازی پس از آن 

ی روستایی پس از حادثه چالش هایی را ایجاد می کند. در هستند. به عالوه، تراکم جمعیتی کمتر و شبکه های اجتماعی ناکافی برای نواح

مقابل، به نظر می رسد، این جوامع نسبت به کالن شهرها دارای سطح باالیی از سرمایه اجتماعی هستند که مانع از وقوع بسیاری از حوادث 

جتماعی، سطح خویشاوندی، همسایگی و ناخواسته می شود؛ مانند شبکه های مردمی، روابط طوالنی مدت، تمایل بیشتر به مشارکت ا

همسایگی قوی تر و نیز قدرت بیشتر اعتقادات مذهبی. به عالوه همگونی نژادی یا قومی نیز از عوامل مهم و مؤثر بر سرمایه  -خویشاوندی

 اجتماعی در روستاها هستند.

یوه های مدیریت منابع انسانی و روش های تولید در پژوهش خود در پی شناسایی عوامل مؤثر بر تحول در ش2( 2۰۰۰گانت و همکاران )

یکا از سنتی به نوآورانه و در پیان ایجاد تحول در عملکرد کارکنان و سازمان بوده اند. نتایج پژوهش ایشان که در صنایع فوالد در کشور آمر

عتماد متقابل که در قالب سرمایه اجتماعی قرار انجام شده نشان داد تعامل ها و برهم کنش های ناشی از شبکه های ارتباطی کارکنان و نیز ا

بیان کرده اند که ابعاد شناختی،   ۳(2۰۰۶می گیرد نقش اصلی در شکل گیری این تحول و تغییر رویکرد داشته است. مرلو و همکارانش )

م دانش، ایجاد کانال های ارتباطی و ارتباطی و ساختاری سرمایه اجتماعی؛ با ایجاد بینشی در خالقیت مشتریان آنها از طریق افزایش تسهی

 تسهیل رفتار مشارکتی در بین آن هازمینه اجرای برنامه های تحول سازمانی را تسهیل می نماید.

 
1 .kapocho 
2 .Gant 
3 .Merlo 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

First International & Third National Conference on Social Capital & Resiliency 

آوریالمللی سرمایه اجتماعی و تابسومین همایش ملی و اولین همایش بین |  275  

 روش تحقیق

تاب  ،سرمایه اجتماعی و متغیر وابستهتحقیق، تحلیلی است. متغیر مستقل  -به لحاظ هدف، بنیادی و روش تحقیق، توصیفی تحقیقاین 

رویکرد تحقیق در این مقاله، کیفی بوده و داده های مورد نیاز از طریق تحول دیجیتال در ایران است. آوری استارت آپها در خالل فرایند 

 آوری و به کمك تحلیل مضمون، تحلیل شده اند.مطلعه مقاالت موجود گرد 

تبـدیل بـه  یتهای انسانی است کـه قابـلهــایی درباره پدیدهو ویژگــیدهنده تشکیل جــزایمنظم برای توصیف ا یپژوهش کیفی روش

 و فهم منظور درکاسـت، به نهداستان گوهای غنـی و آوری، تحلیل و تفـسیر دادهدیگر پـژوهش کیفی، جمععبارتی. بهرا ندارند کمیت

حاضر بر اساس  پژوهش(. ۱۳۹۷ و همکاران ،  دارنـد )مجدبسیاری ها پیچیدگی انسانی در آن هایکه به دلیل وجود عاملی عمیق مفاهیم

بر اساس دو  یازآنجاکه پژوهش علم ها استفاده نموده است.آوری دادهای برای جمعو از ابزارهای کتابخانه است یفیپژوهش ک ،کردیرو

پژوهش  نیشده است. اتحلیلی استفاده -یپژوهش حاضر از روش توصیف ی( لذا برا۱۳۹۹ ،اینحافظ)شوندیم میروش و هدف تقس یمبنا

پژوهش در جوامع موردمطالعه و جوامع مشابه مورداستفاده قرار  نیا یهاافتهی رودیاست؛ چراکه انتظار م یکاربرد زیازنظر نوع هدف، ن

 در دسترسقضاوتی و نمونه  ی این پژوهشریگنمونهدهد. روش تشکیل میو مقاالت علمی جامعه آزمودنی این پژوهش را اسناد . ردیبگ

های حاصل از در این پژوهش برای تحلیل داده. ده استبواشباع نظری  ،یریگنمونهبا توجه به روش  هاآوری دادهبوده است. کفایت جمع

 است.  شدهاستفاده  .(Braun, Clarke & Gray ,2017) و گری کالرک،براون ی امرحلهاز روش تحلیل مضمون شش  علمیاسناد 

 هاوتحلیل دادهروش تجزیه

از  تحلیل، یبرا بیترت نیشده است. بدتحلیل مضمون استفاده كی، از تکناسنادآمده از دستبه یهاهوتحلیل دادتجزیه یپژوهش برا نیا در

 لیکدگذاری شده و تحل یهاو خالصه اهمجموعه داده نیمستمر ب یشامل رفت و برگشت لیتحل نیشده است. ااستفاده هیاول یکدگذار

 حیگانه تحلیل مضمون در ادامه توضشکه مراحل ش باشدیتحلیل مضمون شامل شش مرحله م كی. تکنندیآیاست که به وجود م ییهاداده

 . (Braun, Clarke & Gray ,2017) شودداده می

، خواندن «هاداده یمرحله شامل »بازخوان نیشود. اها آشنا میمرحله، محقق با عمق و گستره داده نیها؛ در ابا داده ییآشنا (اول مرحله

کل  باریكها را شروع کند، داده یکدگذار نکهیو الگوها( است. در پژوهش حاضر، محقق قبل از ا یمعان یصورت فعال )جستجوها بهداده

 ازیبه آن ن یکه در مراحل بعد یمعان یگذارو عالمت بردارییادداشتمرحله  نیرا خوانده است. درواقع از هم اسنادحاصل از  یهاادهد

 شده است.خواهد کرد، شروع دایپ

 لیتحل یکدگذاری شده از واحدها یهاهاست. دادهاز داده هیاول یکدها جادیمرحله شامل ا نی: اهیاول یکدها جادیا (دوم مرحله

 ایکه آنظریه محور و این ایداده محور هستند  شتریها بدارد که مضمون یبستگ نیبه ا یتا حدود هایها( متفاوت هستند. کدگذار)مضمون

توان می یها مدنظر است. کدگذاراز مجموعه داده یخاص یژگیو نکهیا ایشود  یها کدگذارمجموعه داده لک یاست که محتوا نیهدف ا

و در قالب هر مضمون  یها کدگذاراست که همه خالصه داده نیمرحله ا نیانجام داد. نکته مهم در ا یافزارنرم قیاز طر ای یصورت دستبه

 (Cadena-Iñiguez et al, 2017 )اند.مرتب شده
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بالقوه و مرتب کردن همه خالصه  یهامختلف در قالب مضمون یکدها یبندمرحله شامل دسته نیها: امضمون یجستجو (سوم مرحله

که  ردیگیخود را شروع کرده و در نظر م یکدها لیشده است. درواقع محقق تحلمشخص یهاشده در قالب مضمون یکدگذار یهاداده

 یهاشده در قالب مضموناستخراج یمرحله کدها نیشوند. در ا بیترک یمضمون کل كی جادیا یتوانند برامختلف می یچگونه کدها

 .شوندیم یبنددسته هیاول

 نی. ادهدیقرار م ینیها را مورد بازبکرده و آن جادیها را ااز مضمون یامرحله محقق مجموعه نیها: در امضمون ینیبازب (چهارم مرحله

خالصه گذاری شده است و در مرحله  یدر سطح کدها ینیها است. مرحله اول شامل بازبمضمون هیو تصف ینیمرحله شامل دو مرحله بازب

 یتوان به مرحله بعدخوبی کار کند، آنگاه میشود. اگر نقشه مضمون بهها در نظر گرفته میبا مجموعه داده ابطهها در ردوم اعتبار مضمون

 رفت.

کرده و مورد  فیارائه کرده است، تعر لیتحل یرا که برا ییهامرحله، مضمون نیها: محقق در امضمون یگذارو نام فیتعر (پنجم مرحله

 كیکه  یزیآن چ تیکردن، ماه ینیو بازب فیوسیله تعر. بهدهدیقرار م لیداخل آن را مورد تحل یها. سپس دادهدهدیمجدد قرار م ینیبازب

 ها را در خود دارد.که هر مضمون کدام جنبه از داده گرددیم نییشده و تعمشخص کندیم ثمضمون در مورد آن بح

مرحله شامل  نیداشته باشد. ا اریرا در اخت دهیکامالً آبد یهااز مضمون یامجموعه دیمرحله محقق با نیگزارش: در ا هیته (ششم مرحله

 (.۱۳۹۷و همکاران ، اعظمی ) .و نگارش گزارش است یانیپا لیتحل

 

 ی تحقیقه هایافت

 ارایه می گردد. در قالب جدول زیر ته های بررسی حاضر یاف مشروح در ادامه

 منبع بعد مورد بررسی مولفه مورد بررسی یافته #

اهمیت سرمایه اجتماعی در ظرفیت بالقوه آن برای   .1

 پیوند زدن افراد مستقل به یکدیگر است 
 انسانی ارتباط بین افراد

: ۱۳۹۱افشانی و همکاران،  (.

2۶2.) 

2.  
افراد هنگامیکه یکدیگر با وجود سرمایه اجتماعی، 

را شناخته و درک نموده و به هم اعتماد داشته و با 

 .یکدیگر هویت می یابند

 .(Shimoda, 2013) انسانی اعتماد بین افراد

افراد به صورت کاراتر و با وجود سرمایه اجتماعی،   .3

 .مؤثرتری با هم کار می کنند
 .(Shimoda, 2013) سازمانی کارآیی

 فناوری نوآوری باعث ایجاد نوآوری می گردد  .4
(Bandow & Self, 

2016) . 
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5.  

باعث به اشتراک گذاشتن بهتر دانش، ابقاء دانش 

سازمانی، ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری، 

برون سازمانی( کمك  -روح تعاون )درون سازمانی 

به آموزش، افزایش فعالیتهای مرتبط با ثبات 

 سازمانی و درک مشترک می شود، 

 (.۱۳۹2)امیری،  انسانی مدیریت دانش

برای اثر بخشی تیم های میان وظیفه ای، مؤثر و    .6

 مفید است .
 . (Xu et al., 2015)  سازمانی اثربخشی

برای توسعه و توزیع دانش در سازمانها الزم می   .7

 دانند 
 .(Shimoda, 2013) فناوری مدیریت دانش

 استارت آپمحیط  اجتماعی برای سازمان و اجتماع بسیار ارزشمند است   .8
(Rodger et al., 

2019) 

 .(Shimoda, 2013) منابع سازمانی منابع یك منبع با ارزش است، برای سازمانها   .9

 انسانی سرمایه مفهومی  می کندبه ایجاد سرمایه مفهومی کمك   .10
(Bandow & Self, 

2016) . 

 .(Shimoda, 2013) محیط استارت آپ رقابت به ایجاد مزیت برای سازمانها کمك می نماید  .11

 به تشکیل شرکت های جدید کمك می کند.  .12
ایجاد شرکتهای 

 جدید
 . (Xu et al., 2015)  جامعه سازمانی

13.  

بین سرمایه اجتماعی و تعهد کارکنان، انعطاف 

پذیری سازمان، مدیریت مناسب کنش جمعی و 

ایجاد سطوح باالیی از سرمایه مفهومی، رابطه مثبت 

 و معنی داری برقرار است 

 انسانی عوامل ارتباطی
(Hitz, Ewing, & 

Hecht, 2012) 

 انسانی عوامل اطالعاتی جریان اطالعات بین افراد را تسهیل می نماید؛  .14
(Rodger et al., 

2019) 

روابط با عرضه کنندگان و شبکه های تولید منطقه   .15

 ؛  می نمایدای را تقویت 

ارتباطات بین 

 سازمانی
 . (Xu et al., 2015)  محیط استارت آپ

سازمان های دارای سطوح باالی سرمایه اجتماعی ،   .16

احتمال دارد تا نسبت به رقبایشان که دارای سطح 
 استارت آپمحیط  رقابت

(Halbesleben, 

Harvey, & Bolino, 
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 .(2009 سرمایه اجتماعی کمتری هستند، موفق تر باشند.

با استفاده از سرمایه اجتماعی می توانند  سازمانها  .17

 سیستم های سازمانی خود را بهتر هدایت نمایند 
 (.۱۳4، ۱۳۹۰)مشایخی،  سازمانی بهبود مدیریت

18.  
سازمانها با شناخت و شناسایی ابعاد سرمایه 

اجتماعی خود می توانند درک بهتری از الگوی 

 تعامالت بین فردی و گروهی داشته باشند

 (.4۳۹: ۱2۰۱۳، ")کیربسوقلو انسانی عوامل ارتباطی

19.  

می شود که  ییتیم ها و گروهها، سبب اجتماع افراد

با همدیگر بطور موفقیت آمیز کارها را به پایان می 

رسانند و احساس انسجام را از طریق اعتماد و 

 همکاری ایجاد می نمایند 

 (.۱۳۹۰)نیرومند،  انسانی همکاری و انسجام

20.  
سرمایه اجتماعی با ایجاد همبستگی بین افراد می 

 تاب آوری باالتر کارکنان را فراهم کند. زمینهتواند 
 (۱۳۹۵منطقی و همکاران ) انسانی همکاری و انسجام

حلقه مفقوده عقب افتادگی برخی سرمایه اجتماعی   .21

 کشورهاست 

ارتباطات بین 

سازمانی در سطح 

 ملی و بین المللی

 (.۶۱: ۱۳۹۱)زارع کاسب،  استارت آپمحیط 

22.  

سرمایه اجتماعی در کنار دیگر اشکال سرمایه اما 

مهم تر از بقیه به ویژه در کشورهای در حال توسعه 

قابلیت آن را دارد که روابط و مناسبات اجتماعی 

افراد را در جهت دستیابی بهتر به توسعه همه جانبه 

 فراهم کند

 (.۱۳4، ۱۳۹۰)مشایخی،  یسازمان توسعه همه جانبه

23.  

اجتماعی سازمانی، یك دارایی است که هم سرمایه 

 )از طریق ایجاد ارزش برای ذینفعان( برای سازمان

از طریق ارتقای مهارت  (و هم برای اعضای سازمان

 مفید و سودمند است  )های کارکنان

ایجاد ارزش برای 

 ذینفعان
 (.۱۳۹2)امیری،  سازمانی

سرمایه اجتماعی می تواند عملکرد سازمانی را ارتقا   .24

 دهد 
 ,.Halbesleben et al) سازمانیء عملکرد ارتقا
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 .(2009 سازمانی

 . (Xu et al., 2015)  سازمانی کارآفرینی می نمایدکارآفرینی را تسهیل    .25

 سازماندهی ارتباط بین واحدی  می نمایددر میان واحدها را تسهیل  مبادله منابع  .26
(Bandow & Self, 

2016) . 

 سازماندهی هماهنگی ،می نمایدمشکالت هماهنگی را حل   .27
(Rodger et al., 

2019) 

28.  
ی نه تنها برای منافع راهبردی سرمایه اجتماع

مدیران اهمیت دارد بلکه برای سازمان ها نیز 

 اهمیت بسیاری دارد 

 (.4۳۹: ۱2۰۱۳، ")کیربسوقلو سازمانی منابع سازمانی

 سازمانی یادگیری سازمانی . دشوتسهیل یادگیری سازمانی می  موجب  .29
(Rodger et al., 

2019) 

میزان ترک خدمت و میزان تجزیه و از هم   .30

 می دهدپاشیدگی سازمانی را کاهش 

جلوگیری از افول 

 سازمانی
 . (Xu et al., 2015)  سازمانی

 سازمانی هزینه های انتقال می دهدتقال را کاهش هزینه های ان  .31
(Rodger et al., 

2019) 

 

 در این قسمت، یافته های تحقیق بر پایه سواالت تحقیق ارایه می شود:

  انسانی چیست؟ عوامل از بعد در تاب آوری استارت آپ ها در فرایند تحول دیجیتالاجتماعی  نقش سرمایه: اولپاسخ سوال 

 یافته انسانی مولفه

 اهمیت سرمایه اجتماعی در ظرفیت بالقوه آن برای پیوند زدن افراد مستقل به یکدیگر است  ارتباط بین افراد

 اعتماد بین افراد
افراد هنگامیکه یکدیگر را شناخته و درک نموده و به هم اعتماد داشته و با یکدیگر با وجود سرمایه اجتماعی، 

 .هویت می یابند

  می کندبه ایجاد سرمایه مفهومی کمك  سرمایه مفهومی

بین سرمایه اجتماعی و تعهد کارکنان، انعطاف پذیری سازمان، مدیریت مناسب کنش جمعی و ایجاد سطوح باالیی  عوامل ارتباطی

 از سرمایه مفهومی، رابطه مثبت و معنی داری برقرار است 
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سرمایه اجتماعی خود می توانند درک بهتری از الگوی تعامالت بین فردی و سازمانها با شناخت و شناسایی ابعاد  عوامل ارتباطی

 گروهی داشته باشند

 جریان اطالعات بین افراد را تسهیل می نماید؛ عوامل اطالعاتی

 مدیریت دانش
باعث به اشتراک گذاشتن بهتر دانش، ابقاء دانش سازمانی، ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری، روح تعاون 

برون سازمانی( کمك به آموزش، افزایش فعالیتهای مرتبط با ثبات سازمانی و درک مشترک می  -)درون سازمانی 

 شود، 

می شود که با همدیگر بطور موفقیت آمیز کارها را به پایان می رسانند و  ییتیم ها و گروهها، سبب اجتماع افراد همکاری و انسجام

 احساس انسجام را از طریق اعتماد و همکاری ایجاد می نمایند 

 تاب آوری باالتر کارکنان را فراهم کند. زمینهسرمایه اجتماعی با ایجاد همبستگی بین افراد می تواند  همکاری و انسجام

 

 از بعد عوامل فنی چیست؟ در تاب آوری استارت آپ ها در فرایند تحول دیجیتالاجتماعی  نقش سرمایهپاسخ سوال دوم: 

 یافته فنی مولفه

  می نمایدمبادله منابع در میان واحدها را تسهیل  ارتباط بین واحدی

 ،می نمایدمشکالت هماهنگی را حل  هماهنگی

 برای اثر بخشی تیم های میان وظیفه ای، مؤثر و مفید است .  اثربخشی

ء عملکرد ارتقا

 سازمانی
 سرمایه اجتماعی می تواند عملکرد سازمانی را ارتقا دهد 

ایجاد ارزش برای 

 ذینفعان

و هم برای  )از طریق ایجاد ارزش برای ذینفعان( سازمانسرمایه اجتماعی سازمانی، یك دارایی است که هم برای 

 مفید و سودمند است  )از طریق ارتقای مهارت های کارکنان (اعضای سازمان

 با استفاده از سرمایه اجتماعی می توانند سیستم های سازمانی خود را بهتر هدایت نمایند سازمانها  بهبود مدیریت

در کنار دیگر اشکال سرمایه اما مهم تر از بقیه به ویژه در کشورهای در حال توسعه قابلیت آن را سرمایه اجتماعی  توسعه همه جانبه

 دارد که روابط و مناسبات اجتماعی افراد را در جهت دستیابی بهتر به توسعه همه جانبه فراهم کند

جلوگیری از افول 

 سازمانی
 می دهدمیزان ترک خدمت و میزان تجزیه و از هم پاشیدگی سازمانی را کاهش 

 می نمایدکارآفرینی را تسهیل   کارآفرینی

 .افراد به صورت کاراتر و مؤثرتری با هم کار می کنندبا وجود سرمایه اجتماعی،  کارآیی
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 منافع راهبردی سرمایه اجتماعی نه تنها برای مدیران اهمیت دارد بلکه برای سازمان ها نیز اهمیت بسیاری دارد  منابع سازمانی

 می دهدهزینه های انتقال را کاهش  هزینه های انتقال

 . دشوتسهیل یادگیری سازمانی می  موجب یادگیری سازمانی

 برای توسعه و توزیع دانش در سازمانها الزم می دانند  مدیریت دانش

 باعث ایجاد نوآوری می گردد نوآوری

 یك منبع با ارزش است، برای سازمانها  منابع سازمانی
 

 از بعد عوامل محیطی چیست؟ در تاب آوری استارت آپ ها در فرایند تحول دیجیتالاجتماعی  نقش سرمایهپاسخ سوال سوم: 

محیطیمولفه   یافته 

 برای سازمان و اجتماع بسیار ارزشمند است  اجتماع سازمانی

 ؛  می نمایدروابط با عرضه کنندگان و شبکه های تولید منطقه ای را تقویت  ارتباطات بین سازمانی

ارتباطات بین سازمانی در سطح 

 ملی و بین المللی
 حلقه مفقوده عقب افتادگی برخی کشورهاست سرمایه اجتماعی 

 به تشکیل شرکت های جدید کمك می کند. ایجاد شرکتهای جدید

 به ایجاد مزیت برای سازمانها کمك می نماید رقابت

سازمان های دارای سطوح باالی سرمایه اجتماعی ، احتمال دارد تا نسبت به رقبایشان که دارای  رقابت

 اجتماعی کمتری هستند، موفق تر باشند.سطح سرمایه 

 

 نتیجه گیری

به شکل یك سیکل معیوب در طول سالهای و شکل گیری سرمایه اجتماعی، تحول دیجیتال تحقق نشان می دهد که موانع  پژوهشاین 

تاثیرات رشد سرمایه اجتماعی بر تاب آوری در متمادی، یکدیگر را باز تولید کرده اند و این سیکل معیوب خود بزرگترین مانع پیش روی 

اب آوری کسب و کارها پیامد های سرمایه اجتماعی بر تتبیین در  ایران بوده است.کسب و کارهای استارت آپی در تحول دیجیتال خالل 

 اشاره نمود:   تحول دیجیتال میتوان به موارد زیردر 

وشال گناهاپیت و که با یافته های  (Bandow & Self, 2016). می کندسرمایه اجتماعی به ایجاد سرمایه مفهومی کمك  •

  . دهمخوانی دار

برای اثر بخشی تیم های میان وظیفه ای، مؤثر و مفید است . سرمایه اجتماعی  سرمایه اجتماعی د کهاین تحقیق نشان می ده •
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ه تشکیل شرکت ب  کارآفرینی را تسهیل نموده؛ و  میزان ترک خدمت و میزان تجزیه و از هم پاشیدگی سازمانی را کاهش داده

 هماهنگی دارد.  روزندالاین یافته با یافته های . (Xu et al., 2015) های جدید کمك می کند.

معتقدند که سرمایه اجتماعی، مشکالت   2، پاتیسون و لین ۱عالوه بر مواردی که در فوق بیان گشت محققانی از قبیل الزگا •

به همین دلیل برای   هزینه های انتقال را کاهش داده و جریان اطالعات بین افراد را تسهیل می نماید؛  هماهنگی را حل نمود،

یافته های این تحقیق نیز با یافته های این اندیشمندان  (Rodger et al., 2019)سازمان و اجتماع بسیار ارزشمند است 

 سازگاری دارد. 

سرمایه اجتماعی به طور معنی داری به ایجاد مزیت برای سازمانها کمك می نماید و سرمایه در این تحقیق مشخص شد که  •

نشان داد که  قیحقاین ت. به طور کلی، (Shimoda, 2013)اجتماعی را برای توسعه و توزیع دانش در سازمانها الزم می دانند

سرمایه اجتماعی یك منبع با ارزش است، زیرا افراد هنگامیکه یکدیگر را شناخته و درک نموده و به هم اعتماد داشته و با 

 یکدیگر هویت می یابند به صورت کاراتر و مؤثرتری با هم کار می کنند

بیان می دارد که سازمان هایی که دارای سطوح باالیی از سرمایه اجتماعی اند، احتمال دارد تا نسبت به یافته های این تحقیق  •

 که با یافته های برخی از تحقیقات در تعارض است. ماعی کمتری هستند، موفق تر باشندرقبایشان که دارای سطح سرمایه اجت

(Halbesleben et al., 2009) 

ی سازمان، مدیریت مناسب کنش د که بین سرمایه اجتماعی و تعهد کارکنان، انعطاف پذیراین تحقیق نشان می دههمچنین  •

جمعی و ایجاد سطوح باالیی از سرمایه مفهومی، رابطه مثبت و معنی داری برقرار است و بنابراین سرمایه اجتماعی می تواند 

 (Hitz et al., 2012) و این نکته با یافته های هیتز همخوانی دارد عملکرد سازمانی را ارتقا دهد

و هم برای اعضای  )از طریق ایجاد ارزش برای ذینفعان( سرمایه اجتماعی سازمانی، یك دارایی است که هم برای سازماناینکه  •

 (. ۱۳۹2)امیری، با یافته های امیری سازگاری داردمفید و سودمند است  )از طریق ارتقای مهارت های کارکنان (سازمان

در نهایت، سرمایه اجتماعی باعث به اشتراک گذاشتن بهتر دانش، ابقاء دانش سازمانی، ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری،  •

بات سازمانی و درک مشترک می برون سازمانی( کمك به آموزش، افزایش فعالیتهای مرتبط با ث -سازمانی روح تعاون )درون 

اهمیت سرمایه اجتماعی سازمانی از آن جهت است که سبب سازگاری دارد. همچنین ( ۱۳۹۰) نیرومندکه با یافته های  شود

همدیگر بطور موفقیت آمیز کارها را به پایان می رسانند و احساس انسجام را اجتماع افرادی )گروهها، تیم ها و...( می شود که با 

 (.۱۳۹۰از طریق اعتماد و همکاری ایجاد می نمایند )نیرومند، 

و این یافته با یافته افشانی همخوانی  اهمیت سرمایه اجتماعی در ظرفیت بالقوه آن برای پیوند زدن افراد مستقل به یکدیگر است •

منافع راهبردی سرمایه اجتماعی نه تنها برای مدیران اهمیت دارد بلکه برای از طرفی (. 2۶2: ۱۳۹۱و همکاران، افشانی دارد)

سازمان ها نیز اهمیت بسیاری دارد. سازمانها با شناخت و شناسایی ابعاد سرمایه اجتماعی خود می توانند درک بهتری از الگوی 

ا استفاده از سرمایه اجتماعی می توانند سیستم های سازمانی خود را بهتر هدایت تعامالت بین فردی و گروهی داشته باشند و ب
 

1 . Lazga 
2 . pateson and leen 
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(. سرمایه اجتماعی در کنار دیگر اشکال سرمایه اما مهم تر از بقیه به ویژه در کشورهای در حال ۱۳4، ۱۳۹۰نمایند )مشایخی، 

ستیابی بهتر به توسعه همه جانبه فراهم کند و حلقه توسعه قابلیت آن را دارد که روابط و مناسبات اجتماعی افراد را در جهت د

 (. ۶۱: ۱۳۹۱مفقوده عقب افتادگی برخی کشورهاست )زارع کاسب، 

سرمایه اجتماعی پیوندهای بین افراد)شبکه های اجتماعی( و هنجارهای اعتماد و کنش و واکنش متقابلی است که از این پیوندها  •

سرمایه اجتماعی مواردی همچون میزان  بعبارتی(.  2۹۷:۱۳۸۰پاتنام،  )پاتنام همخوانی دارد.این یافته، با یافته های  .ناشی می شود

مشارکت در امور اجتماع محلی و زندگی سازمانی، مشارکت در امور عمومی، رفتار داوطلبانه، فعالیت های اجتماعی غیررسمی و 

ام دو عامل اساسی مشارکت انجمنی و اعتماد را شامل می سطح اعتماد بین افراد را در بر می گیرد که سنجه مورد نظر پا تن

 .(Gelca & Andreescu, 2007)شود
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