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های اثرگذار دولتی با تأکید بر دوران  طراحی مدل ارتقاء سرمایه اجتماعی در سازمان

 پژوهی: سازمان تأمین اجتماعی استان مازندران( کرونا )نمونه
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 چکیده

سازمان تأمین اجتماعی استان مازندران در دوران شیوع کرونا است.  در این مقاله مساعی نویسندگان  طراحی مدل ارتقا سرمایه اجتماعی

نفر از اساتید دانشگاهی و نخبگان اجرایی  00کمی( است. جامعه آماری در بخش کیفی  –روش تحقیق از نوع آمیخته اکتشافی )کیفی 

برفی تا  نفر از نخبگان حوزه تأمین اجتماعی بوده است. در بخش کیفی با استفاده از روش گلوله 150رشته مدیریت و در بخش کمی 

ای با روش  نامه محقق ساخته خبره، مصاحبه عمیق انجام ودربخش کمی، برای سنجش مدل، پرسش 11رسیدن به اشباع نظری  با 

محتوایی و پایایی آن باروش آلفای  -نامه باروش صوری  ها توزیع گردید. روایی پرسش نفر از نمونه 00ای نسبی در بین  گیری خوشه نمونه

تحلیل گردید. نتایج  AMOSو  SPSSافزارهای  ها باروش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی با نرم کرونباخ مورد تأیید قرارگرفتن. داده

بعد  11سازمان تأمین اجتماعی استان مازندران در دوران شیوع کرونا دارای  بخش کیفی حاکی از آن بوده که مدل ارتقا سرمایه اجتماعی

های  ای )طرح متغیرهای علی )شفافیت سازمانی، شایستگی، حمایت دولتی و انسجام اجتماعی( متغیرهای زمینهبه شرح ذیل است. 

ای )تنظیم و حفظ سیاست جهت عبور از  کنندگان، مهارت و مدیریت سازمان(، متغیرهای مداخله نوآورانه، توسعه و حفظ رابطه با مراجعه

رسانی(، متغیرهای راهبردی )شناخت تهدیدات و  ها، مدیریت بهینه بحران، نیروی انسانی کارآمد و توسعه روند خدمات محدودیت

ها، تشدید تعامل اجتماعی، تعمیق  گذاری ها، راهبردهای های نوآورانه، شناخت و تأمین منابع مالی( و پیامد )افزایش سرمایه چالش

 جانبه سازمان(. نتایج بخش کمی نشان داد تمامی ابعاد مدل راهبری پژوهش مورد تأیید واقع شدند. رضایت اجتماعی، توسعه همه

 سرمایه اجتماعی، مدل راهبردی، تأمین اجتماعی، مدیریت بحران، کروناکلیدواژگان: 

Designing a model for promoting social capital in effective government organizations; with em-
phasis on the Corona period (Case study: Mazandaran Social Security Organization) 
Farhad Babanezhad Barsemnani - * Mojtaba Tabari - Seyedah Shaishte Varedi 

 

 
Abstract 
In this article, the authors try to design a social capital promotion model for the branches of the Social Securi-
ty Organization of Mazandaran Province during the corona outbreak. The research method is exploratory 
(qualitative-quantitative). The statistical population in the qualitative section was 30 university professors and 
executive elites in the field of management and in the quantitative section was 150 elites in the field of social 
security. In the qualitative part, using the snowball method of dreading theoretical saturation with 16 experts, 
in-depth interviews were conducted and in the quantitative part, to evaluate the model, a researcher-made 
questionnaire was distributed among 90 samples by relative cluster sampling method. The validity of the ques-
tionnaire was confirmed by form-content method and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha meth-
od. Data were analyzed by exploratory and confirmatory factor analysis using SPSS and AMOS software. The 
corona outbreak period has 18 dimensions as follows:  causal variables (organizational transparency, compe-
tence, support and social cohesion), contextual variables (innovative designs, development and customer rela-
tionship management, organizational skills and management), intervention variables (Setting and maintaining 
policies to overcome constraints, optimal crisis management, efficient manpower and service delivery devel-
opment), strategic variables (recognizing threats and challenges, innovative strategies, recognizing and financ-
ing), and outcome (increasing investment, Intensification of social interaction, deepening social satisfaction, 
comprehensive development of the organization).  The results of the quantitative section showed that all the 

dimensions of the research model of the research were confirmed. 
Keywords: Social Capital, Strategic Model, Social Security, Crisis Management, Corona 
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 مقدمه
هاای  ترین دغدغه ها همواره از مهم بحث توسعه و کارآیی سازمان

[. به همین سابا ، در 1بشری از ابتدا تا کنون بوده و هست ]

های فیزیکی )اعام  ابتدا عمده تصور بشری تأکید ویژه بر سرمایه

از مدیران توانمند، نیروی انسانی متخصص و ثروت( در راستاای 

[.در خصوص مسئله 0و4ها بود ] تحقق توسعه و پیشرفت سازمان

اول یعنی مدیران توانمند باید خاطرنشان کرد که اصوالً سازمان 

برای افزایش ظرفیت حکمرانی و همچنیان افازایاش کاارایای 

اثربخشی خدمات عمومی به مدیرانی نیازمندند که بتواناناد باا 

گیری مؤثر از توانمندی و شایستگی خود، تصامایاماات و  بهره

اقدامات مؤثری را در پیش گیرند تا بتوانند منافع سازمان خاود 

[؛ بنابرایان، مسائالاه 2را به بهترین نحو ممکن تأمین نمایند ]

های اخیر بسیار موردتوجاه  شایستگی و تخصص مدیران در سال

[. در خصوص نیروی انسانی کاارآماد نایاز 5قرار گرفته است ]

بایستی اذعان داشت که همواره پرسنل و  کارکاناان یاکای از 

راباطاه  [. درایان1اناد] ها باوده ترین منابع موفقیت سازمان مهم

های نایاروی  بایستی اذعان داشت دو مسئله مهم بر روند فعالیت

 انسانی هر سازمان تأثیرات بسیار گذارده است:

نخست؛ خشنودی از شغل احساسی اسات کاه در ناتایاجاه 

های مثبت افراد در خصوص کاری که برعهده دارناد در  ارزیابی

گیرد. این احساس به دو طریق درونی و بیارونای  آنها شکل  می

 [.  7شود ] آشکار می

های غیرشخصی حاکام بار سااخاتاارهاای  دوم؛ قوانین و رویه

کردن اینکه وی  بوروکراتیک، رفتار کارکنان را از طریق مشخص

سازند  چه کاری را چگونه، چطور و کجا باید انجام دهد متأثر می

[1  .] 

اما واقعیت عصر حاضر حکایت از این مسئله مهم دارد که تحقق 

ها نیازمند یک سرمایه مهم دیگر  توسعه و بهبود عملکرد سازمان

هاایای  [. این مفهوم، با شاخاص0به نام سرمایه اجتماعی است ]

سازی، هنجارمنادی و ...  مانند اعتماد، آگاهی، مشارکت، شبکه

[. در اهمیت فزاینده مافاهاوم سارماایاه 10شود ] سنجیده می

توان دالیل متعددی را مدلول ناوشاتاار  اجتماعی در سازمان می

 کنونی قرارداد:

های اجتماعی اصوالً اساتافااده  نخست؛ بدون توجه به سرمایه -

 های سازمانی صورت نخواهد پذیرفت؛ بهینه از دیگر سرمایه

های اجتماعی بسترساز اصلی استفاده حداکثری از  دوم؛ سرمایه-

 منابع فیزیکی و انسانی سازمانی است؛

ترین دالیل توسعه اعتمااد  سوم؛ سرمایه اجتماعی یکی از مهم -

 رود؛ ها به شمار می و مشارکت و همکاری با سازمان

ترین دالیل مراجعه افاراد باه  چهارم؛ سرمایه اجتماعی از مهم-

 [.  11ها در یک شرایط خاص است ] سازمان

نکته مهمی که نباید از تبیین آن غافل شد بررسی منشأ پیدایی 

رابطه بایستی اذعان داشت که  های اجتماعی است. دراین سرمایه

های اجتماعی  ها با نوع و نحوه عملکردشان سرمایه اصوالً سازمان

عاناوان  هایا  کنند بنابراین، سرمایه اجتمااعای باه را ایجاد می

بعدی و متکی به یک فرد یا نهاد خاصای نایاسات       مفهومی تک

ایان »رابطاه اذعاان دارد:  [. کمااینکه جیمز کلمن دراین14] 

های اجتماعی هستند که سرمایه اجتماعی را به وجاود  سازمان

  «روناد آورند و عاملی مهم در دستیابی به اهداف به شمار می می

[. البته برخی از پژوهشگران عالوه بر تبیین مزایای بسایاار 10] 

ها و معای  آن نیاز  های اجتماعی به برخی از چالش زیاد سرمایه

های اجتماعی باعاًااً باه  اند که سرمایه پرداخته و اذعان داشته

[. اهمیت 12گردد ] میزان باالیی از فساد سازمانی نیز منتهی می

توان از چند حیث مورد مداقه داد. نخست آنکه  این مسئله را می

های سرمایه اجتماعی در شارایاط باحارانای هاماچاون  مولفه

رسانای  سازی خدمات تواند به بهینه فراگیرشدن پاندمی کرونا، می

سازمان تأمین اجتماعی کمک شایانی ناماایاد و دوم آناکاه 

رسانی رفاهی  به شرایط بحرانی کرونا که بر میزان خدمات باتوجه

های سرماایاه  تأثیرات منفی زیادی گذارده است، توجه به مولفه

تواند بر بهبود رفاه نسبی در این شرایط باحارانای  اجتماعی می

های بیکار، افرادی که شغال  کمک شایانی نماید و به یاری طیف

خود را از دست دادند و دیگران متًرران بشتابد. ضرورت ایان 

تأمل و تدقیق است که امروزه تأمایان  مسئله نیز از این بعد قابل

عنوان یکی از نیازهای اساسی و حیاتی هر جااماعاه  اجتماعی به

ترین  های مختلف جاهان موفق که حکومت طوری شود به تلقی می

خدمات خود را ایجاد و توسعه نظام تأمین اجتمااعای قاوی و 

دانند. مسئله تأمین اجتماعی و نحوه ارائه خدمات آن   کارآمد می

گاذاران و   یک مسئله اقتصادی ا اجتماعی مورد توافق سیاسات

های اجتماعی باید آن را   دولتمردان است که عالوه بر اثرگذاری

از جنبه اقتصادی نیز مورد بررسی قرارداد؛ لذا تأمین اجتماعی با 

هاای   های مختلف از جمله درماان، حاماایات  برقراری حمایت

عنوان یکای  مدت و بلندمدت تا چه حد در توسعه انسانی به  کوتاه

 ها مهم و زیرساختی مباحث توسعه کشور نقش دارد. از ضرورت
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با این مقدمات اجمالی، پژوهش کنونی کاوشی در راستای 

سازمان تأمین اجتماعی  طراحی مدل ارتقاء سرمایه اجتماعی

مازندران با تأکید بر دوران کرونا است؛ لذا سؤال اصلی که 

نویسندگان در پی ارائه پاسخی مستدل و متقن بدان هستند 

توان به مدل ارتقاء سرمایه  عبارت است از:  چگونه می

سازمان تأمین اجتماعی مازندران با تأکید بر دوران  اجتماعی

های این  ها و شاخصه یافت؟ و در ادامه ابعاد، مؤلفه کرونا دست

 اند؟  الگو کدام

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

ترین تعریف خود عبارت است از:   سرمایه اجتماعی در بدیهی

ای از روابط فردی و گروهی که شامل همه منابع واقعی و  شبکه

توانند در اثر عًویت در شبکه اجتماعی  ای است و می بالقوه

در جدول ذیل  .]15[ ها به دست آیند کنشگران یا سازمان

ترین تعاریف صورت از مفهوم سرمایه اجتماعی  برخی از مهم

 گردد. ارائه می

                   

 محور

 تئوریسین

 تعریف سرمایه اجتماعی

هدف 

)رسیدن 

 به...(

سطح 

 وتحلیل تجزیه
 ها شاخص

 رابرت پاتنام

هایی که  اعتماد، هنجارها، و شبکه

کننده همکاری اعًا برای رسیدن به  تسهیل

 منافع مشترک است

توسعه 

 اقتصادی

حکومت در سطح 

ملی )گروه با 

 حکومت ملی(

های داوطلبانه،  عًویت در سازمان

مشارکت آزادانه، خواندن روزنامه 

 و عًویت آن

 پیر بوردیو
منابعی هستند که منافع عمومی را مورد 

 دهند ارزیابی قرار می

سرمایه 

 اقتصادی

افراد در حالت 

رقابت با هم 

 فرد( )فردبه

ها، پیوندها،  ها، نام عناوین، دوستی

 ها، شهروندی عًویت

 جیمز کلمن

هایی از ساختار اجتماعی است که اعًاء  جنبه

عنوان منبعی برای رسیدن به منافع  از آن به

 کنند. خود استفاده می

سرمایه 

 انسانی

های  افراد در گروه

فامیلی و اجتماعی 

 ها و سازمان

اندازه خانواده، حًور والدین در 

خانواده، تحرک خانواده، انتظار 

 مادر از آموزش فرزندان

 فرانسیس فوکویاما
های غیررسمی  ای از هنجارها یا ارزش مجموعه

 های مثبت و منفی هستند که شامل ارزش
 ها جوامع و فرهنگ -

انحرافات اجتماعی، جرم و 

جنایت، فروپاشی خانواده، فرار از 

پرداخت مالیات، مصرف مواد 

 مخدر، دادخواهی

[.16]. تعاریف متعدد سرمایه اجتماعی منبع: 1جدول   

های سرمایه اجتماعی شامل ماوارد  ترین مولفه اساس مهم براین

 ذیل هستند:

ظن نسبت به دیگران در  اعتماد به معنای داشتن حُسن اعتماد:

 :بررسی است روابطِ بین جمعی است که در سه وجه، قابل

فردی: شامل اعتماد به افراد خانواده، خاویشاان،  اعتماد بین .1

 شود؛ دوستان و همکاران می

اعتماد اجتماعی: شامل اعتماد به بیگانگان یا افراد کاماتار  .2

 شود؛ آشنای اجتماع می

هاا در  ها و نهادها و گروه اعتماد نهادی: شامل اعتماد به سازمان

هاای  وجاود شاباکاه مشارکت:[. 17شود ] حوزه حکومت می

های تولیدکننده سرماایاه اجاتامااعای  عنوان حوزه مشارکت به

بیشترین توجه را در ادبیات نوسازی و توسعه سیاسی باه خاود 

که شیوه  تعامالت اعًای شبکه بر  معطوف کرده است. ازآنجایی

های مشارکت اجتمااعای ای  مبنای ارتباطات زبانی است، شبکه

زبان نباشد، افراد بر مبنای سخان  موفق هستند که در آنها لکنت

و کالم با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند و به منطق کالم، مساائال 

 [.  11وفصل کنند ] طرفین را حل

های رفتاری متقابلی اطالق  هنجار به شیوه  اصوالًهنجار: 

ها را از خانواده یا  گردد که فرد در جریان زندگی خود، آن می

بندد  ها را بکار می آموزد و در ارتباطات و تعامالت، آن جامعه می

[10  .] 

اطالعات مؤثرترین و کارآمدترین ثروت و سرمایه هر اطالعات: 

رود و  های دیگر از بین نمی ملت است. ثروتی که برخالف ثروت

شود. اطالعات میزان  تر میهرچه مصرف شود قویت تر و کامل

 [.  40دانشی است که اعًای شبکه اجتماعی از یکدیگر دارند ]

های رفاه اجتماعی  ترین مشخصه امنیت انسانی از مهمامنیت: 
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های تولیدکنناده سارماایاه  عنوان حوزه های مشارکت به شبکه

اجتماعی بیشترین توجه را در ادبیات نوسازی و توسعه سیاسای 

که شیوه  تعامالت اعًاای  به خود معطوف کرده است. ازآنجایی

هاای مشاارکات  شبکه بر مبنای ارتباطات زبانی است، شباکاه

زبان نباشد، افراد بار  اجتماعی ای موفق هستند که در آنها لکنت

مبنای سخن و کالم با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند و به منطاق 

 [.  11وفصل کنند ] کالم، مسائل طرفین را حل

های رفتاری ماتاقاابالای اطاالق  هنجار به شیوه  اصوالًهنجار: 

ها را از خاناواده یاا  گردد که فرد در جریان زندگی خود، آن می

بندد  ها را بکار می آموزد و در ارتباطات و تعامالت، آن جامعه می

[10  .] 

اطالعات مؤثرترین و کارآمدترین ثروت و سرمایه هار اطالعات: 

رود و  های دیگر از بین نمی ملت است. ثروتی که برخالف ثروت

شود. اطالعات مایازان  تر میهرچه مصرف شود قویت تر و کامل

 [.  40دانشی است که اعًای شبکه اجتماعی از یکدیگر دارند ]

های رفاه اجتمااعای  ترین مشخصه امنیت انسانی از مهمامنیت: 

که محور اصلی توسعه پاایادار در قارن  نحوی شود، به تلقی می

دهد که بر اسااس گازارش  حاضر را امنیت انسانی تشکیل می

 1001و  1002هاای  توسعه انسانی سازمان ملال در ساال

های امنیت شغلی، امنیات از جاهات درآماد،  میالدی، جنبه

محیطی را نیاز در بار  سالمت جسمی و روانی و امنیت زیست

طورکلی برخی از تعاریف رایج برای واژه امنایات  گیرد. اما به می

 به شرح زیر هستند:
امنیت پیش نیازی برای ابقا و ارتقای رفاه و ساالمات ماردم  -

 است؛

 امنیت یک حق بنیادین انسانی است؛ -

امنیت حالتی است که در آن خطرات و شرایطی که منجر باه  -

شوند، کناتارل شاده تاا  صدمات فیزیکی، روانی یا جسمی می

 سالمت و رفاه اشخاص را حفظ نمایند؛

امنیت یک منبع ضروری برای زنادگای هارروزه، بارآوردن -

نیازهای اشخاص و جوامع در راستای ارتقای اشتیااق و آماال 

 [.41عمومی مردم است ]

 پیشینه پژوهش

 های داخلی پژوهش

( در پژوهشی با عنوان راباطاه 1007رسول نظری و همکاران )-

های ورزشای  های ارتباطی با سرمایه اجتماعی در سازمان مهارت

گیری رسایادناد کاه  به این نتیجه استان همدان و ارائه مدل

( بر سرمایاه اجاتامااعای 0.41های ارتباطی به میزان ) مهارت

هاای  اثرگذار است و حاکی از مؤثربودن مثبت و مناس  مهاارت

های ورزشای اساتاان  ارتباطی بر سرمایه اجتماعی در سازمان

های مفهومی تحلایال مسایار  رو نتایج مدل همدان است. ازاین

 [.44های ارتباطی بر سرمایه اجتماعی را تأیید نمود ] مهارت

ای با عنوان  ( در مقاله1200شبنم محبوب روشن و همکاران ) -

طراحی الگوی نقش دولت در ارتقای سرمایه اجاتامااعای باا »

به این  «های دولتی ایران  رویکرد خلق ارزش عمومی در سازمان

های دولتی  گیری رسیدند که سرمایه اجتماعی در سازمان نتیجه

ای، سرمایه اجتماعای  بعد دارد؛ شامل سرمایه اجتماعی رابطه 5

شناختی، سرمایه اجتماعی معنوی )ارزشی(، سرمایه اجتمااعای 

ساختاری، سرمایه اجتماعی رفتاری. همچنین بارای ارتاقاای 

های دولتی راهبردهاایای در ساه   سرمایه اجتماعی در سازمان

توان در پیش گرفت  سطح مدیریتی و سازمانی و فراسازمانی می

[40.] 

( در پژوهشی با عنوان ارائاه 1001مریم عابدینی و همکاران ) -

مدل توسعه منابع انساانای باا رویاکارد ارتاقااء سارماایاه 

گیری دست یافتند که تاوساعاه  به این نتیجه سازمانی اجتماعی

باعاد  5منابع انسانی با رویکرد ارتقاء سرمایه اجتماعی دارای 

پروری، کادرساازی  مدیریت عملکرد، پایبندی به اخالق، شایسته

 [.42مدیریتی و شایسته داری است ]

ای تحت عنوان روایت اعًااء  ( در مقاله1200شهرام بایستی ) -

های کارآفریانای  از سرمایه اجتماعی در تشکیل و توسعه تعاونی

های کاارآفاریان زناان در  شناسی تعاونی زنان )بررسی آسی 

هاای  یافت مولافاه گیری دست به این نتیجه شهرستان دامغان( 

گانه   حاشیه رانی نهادی امر تعاون،کاهش مشارکت ماداوم  سه

تاریان   ماهام هاا و  ضعف عملاکاردی تاعااونای در بین اعًاء 

های کارآفرین زنان در شهرستاان  های موجود در  تعاونی آسی 

 [.45دامغان با تأکید بر سرمایه اجتماعی است ]

ارائه « ( در پژوهشی با عنوان 1200مجتبی امیری و همکاران )-

باه »  نهاد شهر تهاران های مردم مدل سرمایه معنوی در سازمان

مثاباه  گیری رسیدند که پیامدهای سرمایه معنوی )به این نتیجه

های اجتماعی( مواردی همچون پاایاداری  یکی از ابعاد سرمایه

وری،  سازمانی، رضایت شغلی، بازخورد رسانه، افازایاش باهاره

 [.41کارایی کارکنان، تعهد سازمانی و آرامش خاطر است ]

 های خارجی پژوهش

( در پژوهشی تحت عنوان سارماایاه 4041هدور و همکاران ) -

ها: طراحی مدلی جادیاد بارای ارزیاابای  اجتماعی در سازمان

باه ایان  هاا سرمایه اجتماعی درونی و بیارونای در ساازماان

تاریان سارماایاه اجاتامااعای  گیری رسیدند که مهام نتیجه

تاریان  سازمانی مبتنی بر مهارت و مدیریت سازمان و مهم درون

مؤلفه برای ارزیابی سرمایه اجتماعی در بعد بیرونای، اعاتامااد 
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 [.47است ]

ای با عنوان تاأثایار  ( در مقاله4041اروین استوپ و همکاران ) -

سازمانای ماعاتاقادناد کاه  ساختار تعاونی بر سرمایه اجتماعی

هاای اجاتامااعای بار  ترین کارکرد سرماایاه ترین و اصلی مهم

ها بایستی مبتنی بر دو مؤلفه اصلای  سازی عملکرد سازمان بهینه

 [.41باشد ] راهبردهای های نوآورانهو  مدیریت بهینه بحران

( در پژوهشی با عنوان نقش سرمایاه 4015تانتاردینی و کرول )-

گایاری  به این ناتایاجاه سازمانی در مدیریت عملکرد اجتماعی

های اجتماعی در سازمان برای بهبود عملکرد  رسیدند که سرمایه

نیاز به سه مؤلفه مهم شایستگی مدیران و نیاروهاای انساانای، 

هاا دارناد       گاذاری های نوآورانه و در نهایت افزایش سرمایاه طرح

[40.] 

( در پژوهشی ذیل عاناوان تاأثایار 4040نوریانتو و همکاران )-

به  سازمانی بر بهبود عملکرد سازمانی سرمایه اجتماعی و فرهنگ

گیری دست یافتند که رابطه مثبت و معناداری میاان  این نتیجه

سازمانی از طریق حمایت و انساجاام  سرمایه اجتماعی و فرهنگ

اجتماعی و عملکرد سازمانی وجود دارد. حاماایات و انساجاام 

اجتماعی نیز از طریق عملکرد سازمانی باعث افزایش رابطه بیان 

 [.00سازمانی شد ] سرمایه اجتماعی و فرهنگ

 تدقیق و بررسی است: نوآوری مقاله کنونی از چند حیث قابل

مدل ارتقاء سرمایه اجتماعی در سازمان تأمایان اجاتامااعای -

 مازندران؛

 های ارتقاء سرمایه اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی، مولفه-

ویاژه  سازی عملکرد سازمان تأمین اجتماعی به های بهینه مولفه-

 در دوران بحران کرونا 

 روش پژوهش

اکتشافی است. جامعه خبرگی در  -روش تحقیق از نوع آمیخته 

بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی، مدیران و کاارشانااساان 

برفی  گیری گلوله سازمان تأمین اجتماعی است که از روش نمونه

نفر  00تا رسیدن به اشباع نظری، استفاده گردید. در این بخش، 

به  11از نخبگان حوزه مدیریت انتخاب گردیدند که در مصاحبه 

نفر  150اشباع نظری رسید. جامعه آماری در بخش کمی شامل 

گایاری  از نخبگان حوزه تأمین اجتماعی بوده است. روش نموناه

ای  گیری خاوشاه صورت نمونه به جامعه آماری موردنظر به باتوجه

نافار اسات  00ای با فرمول کوکران  به تعداد  نسبی چندمرحله

که هریک از چهار حوزه غرب، شرق و شمال و جاناوب  طوری به

استان مازندران، نقش یک حوزه را ایفا کرده و در مرحله باعاد، 

های تأمین اجتماعی واقع شده در هر حوزه هم یک خوشه  شعبه

صورت تصادفی در خوشاه و  نامه به را تشکیل داد. پخش پرسش

به اینکه روش تحقیق در  به نسبت جمعیت آن خوشه بود. باتوجه

این پژوهش ترکیبی بوده، طی دو مرحله و به شرح ذیل اناجاام 

 شد

بخش کیفی: این بخش از پژوهش، با انجام مصاحبه عمیق  -:الف

ماناد  بنیاد )الگاوی ناظاام کارگیری تکنیک داده از خبرگان و به

افزار ماکاس.کایاو.دی ورژن  استراوس و کوربین( در محیط نرم

انجام گرفت که مراحل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و  4011

گارفاتاه از  های عمیق انجاام کدگذاری انتخابی بر روی مصاحبه

صورت مدل پارادایمی ارائه شد. ماعایاار  خبرگان انجام شد و به

هاای  سال در زمیاناه 10انتخاب این خبرگان سابقه کار حداقل 

مدیریت در سازمان تأمین اجتماعی و تاحاصایاالت حاداقال 

دقایاقاه  00تا  10زمان هر مصاحبه بین  کارشناسی بود. مدت

کنندگان با استفااده از  ها با رضایت شرکت متغیر بود و مصاحبه

کنندگان در مورد محرمانه  صوت، ضبط و به شرکت دستگاه ضبط

ها در دو نوبت )یکباار  ماندن اطالعات اطمینان داده شد مصاحبه

منظور تأیید اطاالعاات(  منظور گردآوری اطالعات و بار دوم به به

انجام شد. اعتبارپذیری پژوهش با راهبردهای درگیری پیوسته و 

هاای  مدت محقق با فرایند گردآوری و تاحالایال داده طوالنی

پژوهش، بازبینی و کنترل همکاران، تأیایادپاذیاری مشاارکات 

 کنندگان به دست آمد. شرکت

سازی مدل راهبردی نیااز  بخش کمی: برای آزمودن و کمی -الف

بوده که در یک جامعه آماری، مدل تحقیق مورد آزماون قارار 

های نوپا با پخش  بگیرد. با نظرسنجی از کارکنان برخی از شرکت

گاه  آوری شد. آن نامه در بین آنها، اطالعات موردنیاز جمع پرسش

افازار  ( در ماحایاط نارمSEMکارگیری معادالت ساختاری ) به

AMOSوتحلیل شد تا ابعاد مدل ارتقاء سارماایاه  ها تجزیه ، داده

سازمان تأمین اجتماعی ماازنادران در دوران کاروناا  اجتماعی

 شناسایی شده، مورد آزمون قرار بگیرند.

 های پژوهشیافته

 های بخش کیفی یافته -الف

ها با استفاده از کدگذاری در طی سه مرحله  فرایند تحلیل داده

کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام 

 گرفت. 

ها را  گام اول، کدگذاری باز: محقق قبل از اینکه کدگذاری داده

نوشته  صورت دست های ضبط شده را به شروع کند همه مصاحبه

بار هم مجدداً مصاحبه را گوش کرده  اول روی کاغذ نوشته و یک

ای از قلم نیفتاده باشد،  نوشته مقایسه کرد تا جمله و با دست
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افزار  افزار ورد تایپ نموده و به نرم ها را در نرم نوشته سپس دست

ها را جدا از یکدیگر کدگذاری نمود  مکس کیودا وارد و مصاحبه

کدباز  به دست آمد. با حذف کدهای تکراری و  111که در 

 کدباز نهایی استخراج شد.  00ادغام کدهای مترادف در مجموع 

وتحلیل  گام دوم، کدگذاری محوری: این گام مرحله دوم تجزیه

بنیاد است. هدف از این مرحله برقراری  پردازی داده در نظریه

های تولیدشده در مرحله کدگذاری باز است.  رابطه بین طبقه

های تحقیق را ارائه  جدول شماره یک  کدگذاری محوری داده

 کند. می

 کدگذاری باز کدگذاری محوری

 مدیریتی

  

 تحلیل جامع میزان ریسک

 بینی قدرت باالی پیش

 درک شرایط محیطی سازمان

 ها شناخت تهدیدات و فرصت

 دانش مدیران

 توسعه و حفظ رابطه با مشتری

 اقتصادی

 تأمین مالی نهادها

 گذاری سرمایه

 تشکیل نهادهای خصوصی

 توسعه و رونق تولید

 توسعه اقتصاد دیجیتال

 تحلیل بازار و مشتری

 سازی توسعه خصوصی

 فناوری

 تکنولوژی

 عناصر سازمان جهت تولید

 یافته ساختار سازمان

 اندازهای صنعتی تدوین چشم

 افزایش کیفیت محصوالت تولیدی

 سازمانی

 قوانین و مقررات دولتی

 های نوآورانه استراتژی

 نیروی انسانی کارآمد

 تدوین برنامه جامع اهداف سازمانی

 یافته سازمانی رعایت قوانین سازمان

 فرهنگی

 تعالی نهادهای اجتماعی

 تشکیل و حفظ کمیته کارآفرینی

 های سازمان ها و ارزش تنظیم و حفظ سیاست

 ایجاد اشتغال برای کارآفرینان

 حمایت از نخبگان جوان

 دانش و تحقیق

 دانش کارآفرینان

 قابلیت تولید دانش

 بنیان های دانش توسعه شرکت

 های الزم برای تحقیق و پژوهش بودجه

 قابلیت دسترسی به منابع علمی روز جهان

 پیامدها

 ها گذاری افزایش سرمایه

 تشدید تعامل اجتماعی

 تعمیق رضایت اجتماعی

جانبه سازمان توسعه همه  

 های مدلها و شاخص . مؤلفه1جدول 
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 هاافزار مکس کیودا از کدگذاری محوری داده . خروجی نرم1شکل 

های کیفی،  گام سوم، کدگذاری انتخابی: بر اساس تحلیل داده

کدهای محوری در قال  کدهای انتخابی تکمیل شدند و طبق 

های پژوهش شامل شرایط علی،  آن خط ارتباطی میان مقوله

گر، راهبرد و پیامدها  ای(، شرایط مداخله بستر )شرایط زمینه

مدل فرایند کیفی پژوهش را  1مشخص شد. نمودار شماره 

 دهد. نشان می

 سازمان تأمین اجتماعی مازندران با تأکید بر دوران کرونا :  الگوی پارادایمی مدل ارتقاء سرمایه اجتماعی2شکل 

 شرایط عِلی

 شفافیت سازمانی؛

 شرایط مداخله گر

تنظیم وحفظ سیاست جهت عبور 

 از محدودیت ها؛

 شرایط زمینه ای

 طرح های نوآورانه؛

 راهبردها

 شناخت تهدیدات و چالش ها؛

 پیامدها

 افزایش سرمایه گذاری ها؛

 تشدید تعامل اجتماعی؛
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 های حکمی )قضایا( پژوهشگزاره

های مراحل کدگذاری اکتشافی قًایای زیر به  بر پایه مولفه

های چهارگانه گانه شفافیت  : مولفه1آیند: قًیه  دست می

سازمانی، شایستگی و حمایت دولتی و انسجام اجتماعی 

سازمان تأمین  شرایط علی برای مدل ارتقاء سرمایه اجتماعی

 شوند.  اجتماعی مازندران در دوران شیوع کرونا محسوب می

های نوآورانه، توسعه و حفظ رابطه با  : عوامل طرح4قًیه 

کنندگان و مهارت و مدیریت سازمان زمینه و بستری  مراجعه

 کنند. خاص را برای تحقق ارتقاء سرمایه اجتماعی ایجاد می

گر عوامل سازمانی بستری عام را برای  : شرایط مداخله0قًیه 

 آورند.  تحقق راهبرد ارتقاء سرمایه اجتماعی فراهم می

گر پیامد افزایش  ای و مداخله : شرایط علی، زمینه2قًیه 

ها، تشدید تعامل اجتماعی، تعمیق رضایت  گذاری سرمایه

جانبه سازمان جهت  ارتقاء سرمایه  اجتماعی، توسعه همه

سازمان تأمین اجتماعی مازندران در دوران شیوع  اجتماعی

 کرونا را در پی خواهد داشت. 

 های بخش کمیب. یافته

%( مرد 11نفر ) 70های تحقیق،  در بررسی توصیفی آزمودنی

نفر    11ها،  های سنی آزمودنی %( زن و در رده10نفر ) 17و 

سال،  20-05%( بین 42نفر ) 44سال،  05-00%( بین 40)

 50%( باالتر از 12نفر ) 14سال و  25-20%(  24نفر ) 01

%( 01نفر ) 41اند. در بررسی مدرک تحصیلی افراد،  سال بوده

%( دارای مدرک 52نفر ) 20دارای تحصیالت کارشناسی، 

 %( دارای مدرک دکتری بودند. 15نفر ) 10کارشناسی ارشد و 

 آمار استنباطی

نامه حاصل مرحله  در این مرحله ابتدا روایی صوری پرسش

کیفی، طی نظرسنجی از چندین خبره و انجام اصالحات 

 CVI و CVR موردنظر آنها تأیید گردید و بر اساس محاسبه

نامه، مورد تأیید  ها، روایی محتوایی پرسش برای هریک از گویه

نفره متشکل از اساتید و نخبگان دانشگاهی و  00یک گروه 

که  طوری گذاری قرار گرفت به افراد خبره حوزه سرمایه

به  1400ها باالی  برای هریک ازگویه CVI و CVR محدوده

مدل ارتقاء سرمایه   دست آمد.سؤال ویژه اول: ابعاد

سازمان تأمین اجتماعی مازندران با تأکید بر دوران  اجتماعی

های  اند؟برای تشخیص این مسئله که تعداد داده کرونا کدام

ها و رابطه بین متغیرها( برای تحلیل  موردنظر )اندازه نمونه

–عاملی مناس  هستند یاخیر از شاخص آزمون تناس  کایزر

 –مایر و آزمون بارتلت  استفاده گردید. آزمون تناس  کایزر

گیری است که کوچک بودن  مایر شاخصی از کفایت نمونه

 کند. همبستگی جزئی بین متغیرها را بررسی می

 عدد آزمون تناسب کایزر مایر و آزمون بارتلت سازه

  

 شرایط علی

 0.853 برداری کفایت نمونه

 1878.272 بارتلت

 120 درجه آزادی

داری معنی  سطح  0.00 

  

 ای شرایط زمینه

برداری کفایت نمونه  0.86 

 2017.364 بارتلت

 120 درجه آزادی

داری معنی  سطح  0.00 

  

 ای شرایط مداخله

برداری کفایت نمونه  0.728 

 1314.198 بارتلت

 55 درجه آزادی

معنی  سطح  0.00 داری 

  

 راهبرد

 0.854 برداری کفایت نمونه

 3792.804 بارتلت

 496 درجه آزادی

معنی  سطح  0.00 داری 

  

 پیامد

 0.938 برداری کفایت نمونه

 1613.066 بارتلت

 105 درجه آزادی

معنی  سطح  0.00 داری 

 و آزمون بارتلت برای سازه پژوهش KMO.  نتایج شاخص 3جدول 
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برداری( برابر  )کفایت نمونهKMO دهد، مقدار نشان می 0جدول 

برای هر یک از  0.001و  0.152، 0.714، 0.111، 0.150

ای، راهبرد و پیامد و سطح  ای، مداخله شرایط علی، زمینه

است. برای بررسی  0.0000معناداری آزمون کرویت بارتلت برابر 

مدل پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که نتایج در 

 به شرح ذیل آمده است: 0جدول 

 گیری مدل پژوهش.  مدل اندازه4جدول 

سازمان تأمین اجتماعی مازندران در  های مدل ارتقاء سرمایه اجتماعیشاخص

 دوران شیوع کرونا

ضرایب 

 استاندارد

مقادیر 

t 

P-
Value 

 نتایج

 دار است. معنی 0.00 1.715 0.50 تحلیل جامع میزان ریسک

 دار است. معنی 0.00 1.027 0.71 بینی قدرت باالی پیش

 دار است. معنی 0.0000 1.442 0.75 درک شرایط محیطی سازمان

 دار است. معنی 0.00 1.010 0.10 ها شناخت تهدیدات و فرصت

 دار است. معنی 0.0001 1.715 0.11 دانش مدیران

 دار است. معنی 0.00 7.027 0.70 توسعه و حفظ رابطه با مشتری

 دار است. معنی 0.007 1.110 0.75 تأمین مالی نهادها

 دار است. معنی 0.00 7.010 0.14 گذاری سرمایه

 دار است. معنی 0.00 7.711 0.51 تشکیل نهادهای خصوصی

 دار است. معنی 0.00 1.240 0.72 توسعه و رونق تولید

 دار است. معنی 0.0001 7.101 0.14 توسعه اقتصاد دیجیتال

 دار است. معنی 0.00 1.212 0.11 تحلیل بازار و مشتری

 دار است. معنی 0.0004 1.552 0.70 سازی توسعه خصوصی

 دار است. معنی 0.00 7.041 0.11 تکنولوژی

 دار است. معنی 0.00 1.001 0.10 عناصر سازمان جهت تولید

 دار است. معنی 0.00 10.711 0.10 یافته ساختار سازمان

 دار است. معنی 0.0001 0.020 0.11 اندازهای صنعتی تدوین چشم

 دار است. معنی 0.0001 41.412 0.15 افزایش کیفیت محصوالت تولیدی

 دار است. معنی 0.00 1.010 0.10 قوانین و مقررات دولتی

 دار است. معنی 0.00 12.115 0.14 های نوآورانه استراتژی

 دار است. معنی 0.0001 11.017 0.00 نیروی انسانی کارآمد

 دار است. معنی 0.00 1.011 0.15 تدوین برنامه جامع اهداف سازمانی

 دار است. معنی 0.00 1.010 0.74 یافته سازمانی رعایت قوانین سازمان

 دار است. معنی 0.00 7.117 0.11 تعالی نهادهای اجتماعی

 دار است. معنی 0.00 10.244 0.12 تشکیل و حفظ کمیته کارآفرینی

 دار است. معنی 0.0004 0.101 0.10 های سازمان ها و ارزش تنظیم و حفظ سیاست

 دار است. معنی 0.00 5.221 0.11 ایجاد اشتغال برای کارآفرینان

 دار است. معنی 0.00 14.512 0.71 حمایت از نخبگان جوان

 دار است. معنی 0.0002 10.751 0.77 دانش کارآفرینان

 دار است. معنی 0.0001 1.720 0.00 قابلیت تولید دانش

 دار است. معنی 0.0004 2.442 0.12 بنیان های دانش توسعه شرکت

 دار است. معنی 0.00 0.111 0.00 های الزم برای تحقیق و پژوهش بودجه

 دار است. معنی 0.00 1.104 0.11 قابلیت دسترسی به منابع علمی روز جهان

 دار است. معنی 0.00 17.047 0.70 ها گذاری افزایش سرمایه

 دار است. معنی 0.0000 10.011 0.51 زایی بهبود اشتغال

 دار است. معنی 0.0000 0.141 0.04 ها بهبود نوآوری

 دار است. معنی 0.00 5.112 0.71 تحقق توسعه
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است،  0.5تر از  در این تحقیق بارعاملی تمامی سؤاالت بزرگ

گیری  های مدل از دقت الزم برای اندازه بنابراین شاخص

 های تحقیق را برخوردار است. مولفه

سؤال ویژه دوم: روابط بین ابعاد مدل ارتقاء سرمایه 

سازمان تأمین اجتماعی مازندران در دوران شیوع  اجتماعی

 کرونا چگونه است؟ 

برای بررسی سؤال دوم پژوهش با استفاده از الگوی ساختاری و 

تحلیل مسیر در مدل پژوهش به بررسی روابط بین ابعاد مدل 

سازمان تأمین اجتماعی مازندران در  ارتقاء سرمایه اجتماعی

تحلیل مسیرمدل  2شد. جدول   دوران شیوع کرونا پرداخته

 دهد:  پارادایمی پژوهش را در حالت ضرای  استاندارد نشان می

 .  نتایج تحلیل مسیر الگوی ساختاری5جدول 

ضرایب  ها فرضیه

 استاندارد

 نتایج t P-Valueمقادیر 

 دار است. معنی 0.00 4.411 0.50 عوامل اقتصادی به راهبرد دانش و تحقیق

 دار است. معنی 0.0001 0.011 0.14 عوامل مدیریتی به راهبرد دانش و تحقیق

 دار است. معنی 0.000 7.002 0.57 عوامل سازمانی به راهبرد دانش و تحقیق

 دار است. معنی 0.000 0.110 0.20 عوامل فرهنگی به راهبرد دانش و تحقیق

 دار است. معنی 0.0007 2.105 0.70 عوامل صنعتی به راهبرد دانش و تحقیق

 دار است. معنی 0.0000 1.210 0.51 راهبرد علم و فناوری به پیامد

 شود: ارائه می 1در این مرحله از تحقیق باید به تعیین برازش مدل پرداخت. نتایج چند شاخص برازندگی مدل در جدول شماره 

 نتیجه برآورد مدل حد مجاز نام شاخص

 برازش مطلق

 تأیید برازش 4.105 تر کم 0از  (CMINکای اسکوئر بهینه شده )

 تأیید برازش 0.020 0.05زیر  ((RMRمانده  ریشه میانگین مربعات باقی

 تأیید برازش 0.000 به باال 0.0 (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 برازش تطبیقی

 تأیید برازش 0.001 به باال 0.0 (NFIشاخص برازش هنجار شده )

 تأیید برازش 0.042 به باال 0.0 (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 تأیید برازش 0.025 به باال 0.0 (RFIشاخص برازش نسبی )

 تأیید برازش 0.011 به باال 0.0 (IFIشاخص برازش افزایشی )

 برازش مقتصد

 تأیید برازش 0.057 0.01زیر  (RMSEAریشه میانگین مربعات خطای برآورد )

 تأیید برازش 0.710 1تا  0.1بین  (PGFIشاخص نیکویی برازش ایجازی )

 تأیید برازش 0.117 1تا  0.1بین  (PNFIشاخص برازش ایجازی هنجارشده )

 های برازش مدل و حد مطلوب آنها  .  شاخص6جدول 
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شود بر طبق جدول فوق، همه  طور که مشاهده می همان

های برازش مطلق، تطبیقی و مقتصد مدل توسعه، در  شاخص

قبول قرار دارند؛ بنابراین مدل ارتقاء سرمایه  محدوده قابل

سازمان تأمین اجتماعی مازندران در دوران شیوع کرونا  اجتماعی

 قبولی برخوردار است.  از برازش مناس  و قابل

بندی هریک از ابعاد مدل ارتقاء سرمایه  سؤال ویژه سوم: اولویت

سازمان تأمین اجتماعی مازندران در دوران شیوع کرونا  اجتماعی

 چگونه است؟ 

ها با استفاده از آزمون فریدمن انجام گردید.  بررسی اولویت

بیشترین اولویت از لحاظ عملکردی مربوط به عوامل علی با 

دومین اولویت مربوط به پیامد با میانگین  2.15میانگین رتبه 

ای با  سومین اولویت مربوط به شرایط مداخله 2.07رتبه 

چهارمین اولویت مربوط به راهبرد دانش و  0.11میانگین رتبه 

پنجمین اولویت مربوط به شرایط  0.00تحقیق با میانگین رتبه 

 بوده است.  0.11ای با میانگین رتبه  زمینه

در عوامل مدیریتی، بیشترین اولویت از لحاظ عملکردی مربوط 

و  4.11بینی با میانگین رتبه  به شاخص قدرت باالی پیش

کمترین اولویت از لحاظ عملکردی مربوط به شاخص تحلیل 

بوده است. در عوامل  1.71جامع میزان ریسک با میانگین رتبه 

اقتصادی، بیشترین اولویت از لحاظ عملکردی مربوط به شاخص 

و کمترین اولویت  4.41تحلیل بازار و مشتری با میانگین رتبه 

سازی با  ازلحاظ عملکردی مربوط به شاخص توسعه خصوصی

بوده است. در عوامل صنعتی، بیشترین  1.10میانگین رتبه 

اولویت از لحاظ عملکردی مربوط به شاخص  تکنولوژی با 

و کمترین اولویت از لحاظ عملکردی مربوط  4.42میانگین رتبه 

بوده  1.441یافته با میانگین رتبه  به شاخص ساختار سازمان

است. در عوامل فرهنگی، بیشترین اولویت مربوط به شاخص 

و کمترین  0.27تشکیل و حفظ کمیته کارآفرینی با میانگین 

اولویت مربوط به شاخص ایجاد اشتغال برای کارآفرینان بوده 

است. در پیامد، بیشترین اولویت ازلحاظ عملکردی به شاخص 

و کمترین اولویت  4.00ها با میانگین رتبه  گذاری افزایش سرمایه

از لحاظ عملکردی مربوط به شاخص تحقق توسعه با میانگین 

بوده است. در عوامل سازمانی، بیشترین اولویت  1.02رتبه 

ازلحاظ عملکردی مربوط به شاخص نیروی انسانی کارآمد با رتبه 

و کمترین اولویت ازلحاظ عملکردی مربوط به شاخص  1.51

بوده  1.24یافته سازمانی با میانگین رتبه  رعایت قوانین سازمان

بیشترین اولویت ازلحاظ عملکردی به شاخص  در راهبرد،  .است

و کمترین 0.111بنیان با میانگین رتبه  های دانش توسعه شرکت

اولویت از لحاظ عملکردی مربوط به شاخص دانش کارآفرینان با 

  بوده است. 4.12میانگین رتبه 

 گیری بحث و نتیجه
سرمایه اجتماعی تمام الزاماتی را که برای توسعه جامعه ضرورت 

دهد. پرداختن به مسائل نظری و  دارند را در خود جای می

اجرایی سرمایه اجتماعی و نیز تبیین الزامات نهفته در آن برای 

توسعه اقتصادی و اجتماعی جال  و اساسی است و جای آن 

دارد که از سوی متخصصان موردبحث و بررسی قرار گیرد تا 

روشن شود که در کشورهای موفق در راه توسعه، مدیریت بر آن 

چگونه تحقق پذیرفته است. پژوهش درباره سرمایه اجتماعی 

گذاران  اگرچه هنوز در مراحل آغازین است؛ ولی سیاست

توانند منتظر بمانند که پژوهشگران قبالً از همه چیزهایی  نمی

که باید در این عرصه دانست سر درآورند و بعد از آن دست به 

عمل بزنند؛ بلکه باید تو اما بیاموزند و عمل کنند که این 

تر تأثیر این با آن  ها و برآورد دقیق تر پروژه مستلزم ارزیابی جدی

سیاست بر سرمایه اجتماعی است و ضمناً تالش مدیران و 

رهبران جامعه برای ارتقای سرمایه اجتماعی از طریق 

های مشارکتی، تقویت نهادهای  اعتمادسازی، برقراری نظام

مدنی، تأمین امنیت شهروندان در جهت حًور داوطلبانه در 

نهادهای اجتماعی نیز حائز اهمیت است. از طرفی، یکی از 

های اجتماعی مهم و اثرگذار در کشورمان، سازمان تأمین  سازمان

 24سازمان تأمین اجتماعی هم اکنون حدود اجتماعی است. 

میلیون نفر را تحت پوشش دارد، بخش مستمری که در قانون 

هم به طور مجزا موردتوجه قرارگرفتن حدود دو سوم منابع این 

سازمان را به خود تخصیص داده است. آمار افراد تحت پوشش 

میلیون  10میلیون بیمه شده هستند که  12تأمین اجتماعی 

میلیون نفر  4نفر تابع قانون کار و بیمه شده اجباری و حدود 

میلیون هم  4شدگان مشاغل آزاد و اختیاری و حدود  بیمه

 07هایشان  شدگان تکلیفی هستند که جمعاً با خانواده بیمه

میلیون و پانصد هزار نفر هم  0شوند. حدود  میلیون نفر می

هایشان  بگیر تحت پوشش سازمان هستند که با خانواده مستمری

دهند؛ بنابراین بیش از نیمی  میلیون نفر را تشکیل می 5بیش از 

از جمعیت کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی  هستند. 

کننده اقتصادی،  ترین نهادهای تأمین این سازمان یکی از مهم

رود و  کنندگان به شمار می خدمات درمانی و پوششی مراجعه

صورت مستقیم یا غیرمستقیم  طیف وسیعی از جمعیت کشور به

مسئله مهم و اصلی در در ارتباط با این سازمان قرار دارند، لذا 

این میان تبیین این موضوع است که سازمان تأمین اجتماعی با 
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استفاده از ارتقاء سرمایه اجتماعی بایستی بتواند در راستای 

بهبود عملکرد خود آن هم در یک شرایط خاص و عموماً 

بحرانی بهره برد.  به دیگر سخن، در شرایط کنونی که بحران 

های عظیمی مواجه نموده  پاندمی کرونا جهان را با چالش

های مهم و اثرگذاری همچون سازمان  است، نهادها و سازمان

تأمین اجتماعی با تمسک به سرمایه اجتماعی بایستی بتوانند 

 کنندگان خود ارائه کنند.  تری به مراجعه خدمات بهینه

هدف تحقیق حاضر طراحی مدل ارتقاء سرمایه 

سازمان تأمین اجتماعی مازندران در دوران شیوع  اجتماعی

کرونا بوده است که درنهایت نتایج بخش کیفی نشان داد مدل 

نهایی دارای هفت مؤلفه عوامل مدیریتی، اقتصادی، صنعتی، 

سازمانی، فرهنگی، دانش و تحقیق و پیامدها است. در 

استخراج عوامل مدیریتی و سازمانی تحقیق حاضر با تحقیق 

( همخوانی دارد. 1200( و باسیتی )4040نوریانتو و همکاران )

در شناسایی و استخراج عوامل اقتصادی تحقیق حاضر با 

طور  راستا است. همین ( هم1200تحقیق امیری و همکاران )

(همخوانی 4015تحقیق حاضر با تحقیق تانتاردینی و کرول )

های مقاله  های پژوهش کنونی یافته دارد.  همچنین یافته

ویژه در خصوص تأکید بر  ( به1007نظری و همکاران )

نماید. همچنین بر اساس  های ارتباطی را تأیید می مهارت

ترین  ( که مهم4041های مقاله  هدور  و همکاران ) یافته

سازمانی مبتنی بر مهارت و مدیریت  سرمایه اجتماعی درون

ترین مؤلفه برای ارزیابی سرمایه اجتماعی در  سازمان و مهم

های مقاله کنونی نیز این  بعد بیرونی، اعتماد است، یافته

های  های مقاله کنونی، یافته ها را تأیید نموده است. یافته مؤلفه

( که تأکید بر دو مؤلفه 4041مقاله اروین استوپ و همکاران )

داشتند،  راهبردهای های نوآورانهو   مدیریت بهینه بحراناصلی 

های پژوهش کنونی همچنین  تأیید نموده است. یافته

(  و 1200های محبوب روشن و همکاران ) های مقاله یافته

بر اساس نتایج   نماید. ( را تأیید می1001عابدینی و همکاران )

 0.7تر از  های مدل  بزرگ بخش کمی بار عاملی همه شاخص

تر از  ها نیز بزرگ همه شاخص tاست و مقادیر آماره 

های انتخاب شده  دهنده این است که شاخص است، نشان1.01

های موردنظر خود از دقت الزم  گیری مولفه برای اندازه

برخوردار هستند. نتایج مدل ساختاری حاکی از معناداری 

مسیرهای مدل پارادایمی تحقیق است و در نهایت مقادیر 

برازش مدل نشان از برازش کلی قوی مدل در پژوهش حاضر 

 دارد.
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