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هاي سرمایه اجتماعی بر فعالیت شغلی اعضاي ثیر آموزش مؤلفهتأ
  هیأت علمی 

  3علیرضا ذاکريو    2محمود احمدي شریف ، 1حسین صفرزاده

  
چنـد دهـه گذشـته     آورنـد، در دست میه هایی که افراد از طریق روابط اجتماعی بسرمایه اجتماعی به عنوان منابع و پاداش :چکیده

  .افته است، ولی تحقیقات چندانی در ارتباط با تأثیر سرمایه اجتماعی بر فعالیت شغلی صورت نگرفته استاي یمقبولیت گسترده
هاي دولتی مسـتقر در تهـران   هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر فعالیت شغلی اعضاي هیأت علمی دانشگاه

در ابتدا به سنجش میزان سرمایه اجتمـاعی در میـان   » کلمن«و » پوتنام«ظرانی مانند نگیري از آراي صاحببه این منظور با بهره. است
در ایـن زمینـه   . ها پرداخته و سپس چگونگی رابطه و تأثیر آن بر فعالیت شغلی آنان بررسی شده استاعضاي هیأت علمی این دانشگاه

مـورد  ) هاي گروهی و انجمن و روابـط همیارانـه  عضویت(وابط و کمیت ر) اعتمادورزي(هاي سرمایه اجتماعی شامل کیفیت روابط مؤلفه
  .اندبررسی و سنجش قرار گرفته

هـاي  نفر از اعضاي هیأت علمی دانشـگاه  160جامعه آماري شامل . روش تحقیق از نوع همبستگی و به صورت پیمایشی انجام شده است
گیـري  نفر بـه روش نمونـه   120آنان با استفاده از فرمول کوکران،  باشد که از بینمی 1388دولتی مستقر در تهران در نیمه نخست سال 

کار رفته در این ه نامه بضریب آلفاي کرانباخ محاسبه شده براي پرسش. نامه بودآوري اطالعات، پرسششیوه جمع. تصادفی انتخاب شدند
  .باشدمی901/0برابر با  ،تحقیق

تأثیر مستقیم و معناداري بر ابعاد فعالیت شغلی اعضاي هیأت علمی مورد مطالعه دارد و که سرمایه اجتماعی  دادنتایج این تحقیق نشان 
ت علمی و میزان فعالیت شغلی، کیفیت آموزش فعالیـت و کیفیـت پـژوهش    أات وجود رابطه میان سرمایه اجتماعی اعضاي هیلذا فرضی
  .مورد تأیید قرار گرفتفعالیت 

  
  ی، سرمایه اجتماعی، دانشگاهآموزش، اعضاي هیأت علم :کلیدي کلمات

  
  مقدمه  -1

توان تنهـا در انباشـت ثـروت    ها را نمیامروزه توفیق سازمان
هـاي  کـی و فنـاوري  یمادي و تجهیز به آخرین امکانـات فیز 

هـاي مـالی،   زیـر سـرمایه  . اطالعاتی و ارتباطی ارزیابی کـرد 
فیزیکــی و انســانی بــدون ســرمایه اجتمــاعی فاقــد کــارایی 

هاست از سـوي  ها سالرچه وجه اجتماعی سازماناگ. مؤثرند
اندیشمندان مدیریت مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت، ولـی      
اهمیــت روابــط اجتمــاعی و موضــوع ســرمایه اجتمــاعی در 

  سازمان، بحث جدیدي است که در دهه اخیر رونق گرفته و
  
  
  
  
  
  
  

  
ها و اثربخشی آنان با ایجاد و توسعه سرمایه موفقیت سازمان

  .عی در سازمان قرین شده استاجتما
اي از منـابع و ذخـایر ارزشـمندي     اجتماعی مجموعه هسرمای

هـاي  است که به صـورت بـالقوه در روابـط اجتمـاعی گـروه     
. نخستین، ثانوي و در سازمان اجتماعی جامعـه وجـود دارد  

هـاي  برخی از این ذخایر کـه گـاه از آنهـا بـه عنـوان ارزش     
؛سالمت نفـس  ؛صداقت :ند ازشود عبارت اجتماعی نیز یاد می

اجتمـاعی   هسـرمای . همبستگی و فداکاري ؛اعتماد ؛همدردي
را در سـطوح مختلـف خـرد،    افـراد از طریق این منابع کـار  

میانی و کالن جامعه آسـان، سـریع، کـم هزینـه و مطمـئن      
سازد و بدین وسیله آنان را در رسیدن به اهداف مشترك می

هـاي   یار در حـوزه تحقیقـات بسـ  . کنـد  اجتماعی کمک مـی 
دهد نشان می) ...و مانند آموزش و پرورش، اقتصاد(گوناگون 
هـا و جـوامعی کـه از سـطوح بـاالتري از سـرمایۀ       که گـروه 

اجتماعی برخوردارنـد، داراي سـطوح پـایین تـري از برخـی      

  
   10/08/89، تاریخ تصویب نهایی  15/03/89تاریخ دریافت مقاله 

گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی تهران  ،عضو هیأت علمی ،استادیار 1
  :، پست الکترونیکی)نویسنده مسئول(مرکز، 

hr.safarzadeh@gmail.com  

  دانش آمخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، ارشدکارشناس  2
دانشـگاه   دانشـکده عمـران،   ،گروه بهداشت و محیط زیسـت  ،مدرس 3

  دانشگاه شهید رجائی دبیرتربیت 
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هاي اجتماعی بوده و یا از میزان باالتري از پیشرفت و آسیب
 هبرخی آمار و ارقام دربار ،کشوردر  .توسعه برخوردار هستند

از سطوح نسـبتاً بـاالي    ،بزهکاري و جرایم و برخی تحقیقات
ابعـاد گونـاگون سـرمایۀ اجتمـاعی در بـین اقشـار متفــاوت       

  . ]4-1[ کنند حکایت می
اجتمـاعی را   ههاي ایجـاد و حفـظ سـرمای   یکی از راه 1کلمن

ایدئولوژي با تقویت نگرش جمع گرایی و . داند ایدئولوژي می
در خدمت کسی یا چیزي غیر از خـود بـودن،    هرویج روحیت

  . ]5[ شود اجتماعی می هباعث تقویت سرمای
 و مفهوم مهمی شد 1990سرمایه اجتماعی اساساً در دهه 

هاي علوم اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفت، در رشته
ها وارد شد و عده زیادي از در اسناد گفتمان این رشته

اي سیاست و اقتصاددانان براي یافتن شناسان علمجامعه
هاي خود با آن مواجه بودند، سؤاالت متعددي که در رشته

الکن، گودته و . به مفهوم سرمایه اجتماعی متوسل شدند
اي براي بیان منابع و  واژه معتقدند سرمایه اجتماعی هیپ
ر هامپشی .]6[است  6هاي اجتماعی هاي اجرایی تحلیلروش

 یک مفهوم مسئله د سرمایه اجتماعیمعتقدن و ماتهیجس
برانگیز است و اتفاق نظري در مورد معنا و  ساز و جدال 

معتقد  کاواچی .]7[ 7دگیري آن وجود ندار اندازه چگونگی
ها و نتایج پیوستی  یندآفربعد  است سرمایه اجتماعی بر دو

متمرکز هاي اجتماعییابی به شبکهمنابع دستو به اجتماع
ئودون و همکارانش معتقدند تعاریف مفهومیب.]8[8است

گانه فردي،  گیري سطوح سه سرمایه اجتماعی موجب شکل
 در سطح فردي باردیو.شود اکولوژیکی و چندگانه می

یافته و  اي از روابط متقابل سازمان را شبکه سرمایه اجتماعی
 ندمعتقد  همکارانشان ناردون و .]10و9[ 9ددان با دوام می
هت تبدیل موقعیت عدم اطمینان به جیزمی اعتماد مکان

کم «رابرت پوتنام در آثار مختلف  .]11[ است شبه اطمینان
 ،هاي اجتماعیسرمایه اجتماعی را به عنوان شبکه» و بیش

هنجارهاي ارتباط متقابل، اعتماد و قابلیت اعتماد ناشی از 
در واقع او در تعاریف خود به روابط . آن تعریف کرده است

-فراد و منابع اجتماعی که چنین ارتباطاتی ایجاد میمیان ا
  .11 کنند، توجه دارد
فیزیکی ابتدا براي تبیین افـزایش   هسرمای 12از نظر پاکستون

تغییر دادن تجهیـزات فیزیکـی    هوري اقتصادي در نتیجهبهر
ــین آالت و ســپس  ــزار و ماش ــد اب ــرمای در مانن ــوم س  همفه

کسـب   هراد در نتیجـ یی افآفرهنگی براي تبیین افزایش کار
پـس از آن  . ]12[ مهارت و آموزش مورد استفاده قرار گرفت

اجتماعی را براي اشاره به  هاشخاصی چون کلمن واژه سرمای
آن دسته از روابط اجتماعی و هنجارهاي اجتماعی که باعث 

شــوند وارد علــوم  هــا مــیبـاال رفــتن کــارایی افــراد و گــروه 
 14دیگري مانند پوتناماجتماعی کردند و سپس اندیشمندان 

هاي گونـاگون اجتمـاعی    آن را در تبیین پدیده 15و فوکویاما
   .]15-13[ مورد استفاده قرار دادند ،در سطح جامعه

دهـد ممکـن   اعتماد که کیفیت روابط اجتماعی را نشان مـی 
تـرین   مشـخص . ]16[است در سطوح گوناگون مطرح شـود  

آن اعتمـاد بـه   سطح دیگـر  . سطح آن اعتماد بین افراد است
یعنــی افــراد بــر اســاس تجربــه و . گروههــا و سازمانهاســت

اطالعاتی که از تعهدات اخالقی و پایبندي به اصول اعضـاي  
تواننـد   ن گروه و سازمان دارند، میآ همعمولی تشکیل دهند

مانند (به میزان متفاوتی به آن گروه یا سازمان اعتماد کنند 
 گیـدنز معتقـد اسـت    .)هـا  اعتماد به پزشکان یا دست فروش

هـاي   توانند نسبت به اعتماد پذیري نظـام  افراد همچنین می
 مانند اطمینان به این ؛تخصصی یا انتزاعی نظر داشته باشند

  . ]17[ که اتومبیل یا تلویزیون آنها خوب ساخته شده است
هـا   در هر گروه و یا جامعه بر اساس عضویت افراد در انجمن

ا میزان زمانی که افراد صرف دیـدار  هاي گوناگون یو یا گروه
کنند و یا میزان مشارکت در امور اجتمـاعی و  از یکدیگر می

سیاسی و مانند آن، سطحی از اعتمـاد و همـدلی و سـرمایه    
اجتمـاعی بـر دیگـر    هشود و ایـن سـرمای   اجتماعی تولید می

وجوه زندگی جمعی از جمله عملکرد مدارس، میزان زمـانی  
کنند، میزان جـرایم   ي تلویزیون میکه کودکان صرف تماشا

تـأثیر نافـذي دارد   .. خشونت آمیز، میزان توسعه یـافتگی و  
]15[.  

ــر   معیــدفر و ذهــانی  در بررســی عوامــل اجتمــاعی مــؤثر ب
نارضایتی شغلی معلمان نیشابور بر میزان نیازهاي اجتماعی 

  . ]18[ معلمان تکیه کردند هو خودشکوفایی برآورده نشد
ماننـد   هـایی با بـه کـارگیري مؤلفـه    نیزکیقلیچ لی و مشب

 هاي، اعتماد و اشـتراك هنجارهـا، نقـش سـرمای     روابط شبکه
فکري سـازمان مـورد مطالعـه     هاجتماعی را در ایجاد سرمای

انسـانی   هفکري شامل سـرمای  هابعاد سرمای .]19[ قرار دادند
ساختاري مانند راهبردهـا   همانند توانایی حل مسائل، سرمای

نتایج نشـان  . اي مانند رضایت مشتریان است رابطه هو سرمای
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ابعاد سـرمایه فکـري تـأثیر     هاجتماعی بر هم هداد که سرمای
  . داشت) البته نه زیاد قوي و یکنواخت(مثبت و معناداري 
اجتمـاعی در موفقیـت    هنقـش سـرمای   هعرفانیان در مطالعـ 

اي استان فارس، نظر کارکنان را  کارکنان دانشی برق منطقه
انعطـاف  (اجتمـاعی   هبت به تأثیر ابعـاد گونـاگون سـرمای   نس

) پذیري، انتقال پذیري، سینرژي، کنترل پـذیري و آنتروپـی  
بر موفقیت آنان جویا شد و به این نتیجه رسید که اگـر چـه   

اجتماعی کارکنان اندکی کمتر از حد متوسط  همیزان سرمای
 شـت اي بر موفقیت کارکنـان دا  ولی تأثیر قابل مالحظه ،بود

اجتمـاعی در بعـد انعطـاف     هترین تـأثیر سـرمای   قوي. ]20[
ــذیري  ــرل   و ضــعیف) r=51/0(پ ــد کنت ــأثیر در بع ــرین ت ت

)37/0=r (بود .  
یی دبیـران  آعوامل مؤثر بر کار هدر مطالع حقیقتیان و تربتی

تأثیر عواملی مانند مشارکت  ،شهر فالورجان همقطع متوسط
کار و تمایل بـه   هاي درسی، غیبت از محلدر جلسات گروه

 .]22و21[ یی دبیـران بررسـی کردنـد   آتغییر شغل را بر کار
یی آنتایج نشان داد که هر چنـد تـأثیر ایـن عوامـل بـر کـار      

اي قـرار   بعد از توانمندي و امکانات مدرسه هدبیران در مرحل
  . ولی تأثیر آن قابل توجه و معنادار بود ،داشت

لمــی در در ایـن پـژوهش فعالیـت شــغلی اعضـاي هیـأت ع     
هـا،   ارتباط با مفاهیمی همچون اعتماد، عضـویت در انجمـن  

رفتارهـاي همیارانـه و ارتباطــات غیررسـمی کـه مفــاهیمی     
باشـند و بـه عبـارتی کمیـت و کیفیـت      جامعه شناختی می

روابط اجتمـاعی اعضـاي هیـأت علمـی را بـه عنـوان عامـل        
اثربخشی در میـزان و کیفیـت فعالیـت شـغلی آنـان نشـان       

  . مورد بررسی قرار گرفته استدهند،  می
  
  تحقیقشناسی روش  -2

هاي ت علمی دانشگاهأاعضاي هی ،جامعه آماري پژوهش
ت أتعداد کل اعضاي هی. باشددولتی مستقر در تهران می

که با . باشندنفر می160ها حدود علمی در  این  دانشگاه
جحم نمونه  d=0.05, p=0.5)( استفاده از فرمول کوکران

نفر تخمین زده شده و به روش تصادفی  120رابر باآماري ب
 .ماري توزیع گردیدنامه بین نمونه آپرسش 160ساده تعداد 

نامه قابلیت پرسش 120هاي برگشتی تعداد نامهاز پرسش
تحلیل را دارا بود که در این تحقیق از آنها استفاده شده 

  .است

ز ها اهآوري اطالعات از نموندر این تحقیق جهت جمع
نامه در بدین منظور پرسش. نامه استفاده شده استپرسش

نامه مزبور که در پرسش. میان نمونه آماري توزیع گردید
ال  بوده و از ؤس 36، حاوي ه کار رفتهتحقیقات زیادي ب

باشد و دو بعد سرمایه اجتماعی طیف لیکرت برخوردار می
یت و همچنین سه بعد فعال) اعتماد عام و شبکه ارتباطات(

کمیت یا میزان فعالیت شغلی، کیفیت فعالیت (شغلی 
در . سنجدرا می) آموزشی و کیفیت فعالیت پژوهشی

سرمایه اجتماعی، دو شاخص اصلی  هايخصوص مؤلفه
اعتماد عام و شبکه ارتباطات به ابعاد متفاوتی تقسیم شده 

اعتماد در چهار بعد اعتماد شخصی، اعتماد مدنی، . اند
و اعتماد تعمیم یافته مطرح شده است و از اعتماد نهادي 

اي طیف لیکرت مورد سنجش گزینه پنجال ؤس 13طریق 
  :باشندابعاد اعتماد به قرار ذیل می .قرار گرفته است

شامل اعتماد به  ؛)شخصی( اعتماد در حوزه غیر رسمی -1
  افراد خانواده، خویشان و دوستان

ه نهادهاي رسمی مانند اعتماد ب ؛اعتماد در حوزه نهادي -2
  حکومت

مانند اعتماد به نظام هاي  ؛اعتماد در حوزه مدنی -3
  تخصصی

مثل اعتماد به  ؛)تعمیم یافته(اعتماد در حوزه عمومی -4
بیگانگان یا افراد آشنا

این . مؤلفه دیگر سرمایه اجتماعی، شاخص ارتباطات است
هاي متغیر با سه شاخص عضویت انجمنی، ارتباط با گروه

یارانه مورد سنجش قرار گرفته سمی و  رفتارهاي همغیر ر
در جامعه مورد بررسی، سه نوع انجمن و گروه. ]12[ است

هاي علمی دانشجویی، شوراهاي محلی و مانند انجمن(
مورد توجه قرار گرفته و با سه ) فعالیت در پایگاه بسیج

رفتارهاي . انداي مورد سنجش قرار گرفتهال پنچ گزینهؤس
ان مانند فراخو(اي گزینه جال پنؤه با چهار سهمیاران

به  دادن ، صدقهعمومی، کمک به مردم آسیب دیده
بررسی و ) نیازمندان و کمک به همسایگان در زمان نیاز

عالوه بر عضویت انجمنی و رفتار هاي . اندشدهسنجش 
همیارانه، هنجار همیاري، میزان ارتباط گروهی به عنوان 

اي گزینه جبط با سه سوال پنیک شبکه غیر رسمی روا
مانند ارتباط با دوستان، ارتباط با همسایگان ( طیف لیکرت

  .سنجیده شده است) هاي گروهیو ارتباط به دلیل عضویت
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ثر از أکه مت ،هاییالیت شغلی به عنوان یکی از رفتارمؤلفه فع
سرمایه اجتماعی است، در این مطالعه فعالیت شغلی در دو 

ت آموزشی فعالیت و همچنین کیفیت یت و کیفیبعد کم
کمیت و . پژوهشی فعالیت مورد سنجش قرار گرفته است

کیفیت فعالیت شغلی هر دو از طریق پنج سوال مورد 
مطالعه قرار گرفته است و کیفیت پژوهشی فعالیت شغلی 

  .است سنجیده شدهال ؤسه سبا نیز 
-فرضیات تحقیق به قرار زیر می ،براساس اطالعات فوق

  :دباشن
علمی و میزان  هیأتبین سرمایه اجتماعی اعضاي  -1

  .فعالیت شغلی آنها رابطه وجود دارد
علمی و کیفیت  هیأتبین سرمایه اجتماعی اعضاي  -2

  .آموزشی فعالیت آنها رابطه وجود دارد
علمی و کیفیت  هیأتبین سرمایه اجتماعی اعضاي  -3

  .پژوهشی فعالیت آنها رابطه وجود دارد
حقیق نشان دهنده مدل مفهومی ت :ی تحقیقمدل مفهوم

فعالیت در این تحقیق سه بعد . باشدروابط بین متغیرها می
شغلی به عنوان متغیر مستقل، سرمایه اجتماعی به عنوان 

مدل مفهومی تحقیق . انددر نظر گرفته شده متغیر وابسته
  .ترسیم شده است 1شکل شماره در 
  
  
  
  
  
  
  

  
  مدل مفهومی تحقیق 1شکل 

  
کار رفته از ه جهت سنجش پایایی ابزار  بدر این تحقیق، 

ضریب آلفاي . ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است
کار رفته در این ه نامه بکرونباخ محاسبه شده براي پرسش

تر بودن باشد، که با توجه به بزرگمی901/0تحقیق برابر با 
از  ،)7/0( نامهدست آمده از پرسشه مقدار آلفاي کرونباخ ب

  .باشدپایایی مناسبی برخوردار می

هم از  ، دست آمده از نمونهه هاي ب براي تجزیه و تحلیل داده
هاي آمار استنباطی هاي آمار توصیفی و هم از روشروش

در واقع ابتدا متغیرهاي تحقیق را به . استفاده شده است
میانگین، میانه، واریانس، ( هاي آمار توصیفیکمک روش

ایم و در آمار  مورد آزمون قرار داده) از معیار انحراف
استنباطی این تحقیق نیز ابتدا از آزمون همبستگی پیرسون 

هاي تحقیق استفاده مؤلفه    براي بررسی رابطه معناداري 
تأیید یا عدم تأیید فرضیات تحقیق از طریق مدل  ایمکرده

  . معادالت ساختاري  لیزرل صورت گرفته است
  
و بحثنتایج  -3

هاي تحقیق در در ادامه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده
 :گردددو بعد تحلیل توصیفی و استنباطی ارائه می

هاي نتایج حاصل از تحلیل توصیفی داده :آمار توصیفی
  .ارائه شده است 1جدول شماره تحقیق  در 

سرمایه ( در خصوص تمامی  متغیرهاي مستقل این تحقیق
جز شاخص اعتماد تعمیم یافته، به ) د آناجتماعی و ابعا
بوده و در خصوص  3ها داراي میانگین باالي مابقی شاخص

) مؤلفه فعالیت شغلی و ابعاد آن(متغیر وابسته تحقیق 
  . باشنددر نمونه آماري می 3گین کمتر از همگی داراي میان

در ادامه با توجه به مدل مفهومی تحقیق و براي بررسی 
به رابطه مداري متغیرهاي مستقل و وابسته  فرضیات مربوط

 مدل، با استفاده از نرم افزار لیزرل، از روش تحلیل مسیر
طور که در مدل مسیر ضرایب  همان. استفاده شده است

شود به منظور مالحظه می 1نمودار شماره  استاندارد
بررسی عوامل مرتبط با فعالیت شغلی رابطه تمام متغیرهاي 

صورت ه سی قرار گرفت تا متغیرهایی که بمستقل مورد برر
  .مشخص شوند ،مستقیم با سرمایه اجتماعی رابطه دارند

  
  
  
  
  
  
  
  

مدل مسیر ضرایب استاندارد براي رابطه  2 شکل
 بین  متغیرهاي مستقل با سرمایه اجتماعی
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ا نسبت داري مسیر ترسیم شده است تدر ادامه مدل معنی
لفه فعالیت و ؤداري روابط بین مبه معنی داري یا عدم معنی

کمیت آموزشی فعالیت، کیفیت آموزشی فعالیت و ( ابعاد آن
 .استنباط الزم صورت پذیرد) یت پژوهشی فعالیتکیف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل مسیر مقادیر معنی داري 3 شکل
  

هاي مستقل با سرمایه اجتماعی در براي رابطه بین  متغیر
داري روابط متغیر مستقل مؤلفه فعالیت این مدل معنی

کمیت آموزشی فعالیت، کیفیت آموزشی (شغلی با ابعاد آن 
قع شده و مورد تأیید وا )وهشی فعالیتفعالیت و کیفیت پژ

ها با متغیر وابسته سرمایه همچنین روابط این مؤلفه
داري رابطه مستقیم معنی. یید قرار گرفتأاجتماعی مورد ت

دو بعد اعتماد عام و شبکه ارتباط با مؤلفه سرمایه اجتماعی 
به با ابعاد خود  نیز هاهمچنین روابط هر یک از این مؤلفه و

یید أت +2و -2داري در بازه بیندلیل قرار گرفتن عدد معنی
جدول  توانید درمقادیر مربوط به مدل نهایی را می. شد

  )1پیوست (مالحظه فرمایید  2شماره 
در ادامه با توجه به اطالعات بدست آمده نسبت به تأیید یـا  

جـدول  رد فرضیات تحقیق اقدام شده است که نتایج آن در 
 )2پیوست (رائه شده است ا 3شماره 

 3 در نهایت با توجه به نتایج ارائـه شـده در جـدول شـماره    
  .تمامی فرضیات مورد تأیید واقع شده است

  
  نتیجه گیري  -4

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی 
اي مثبت و فعالیت شغلی اعضاي هیأت علمی بوده که رابطه

هاي تحقیق مجموع یافته در. و مستقیم فرض شده است

همبستگی مثبت و معناداري را میان متغیرهاي مستقل هر 
دهد، بدین معنا که هرچه سرمایه اجتماعی وابسته نشان می

در میان اعضاي هیأت علمی باالتر باشد با سطوح باالتري از 
میزان و کیفیت فعالی شغلی همراه است، به طوري که 

مندي از سطوح هد که بهرهدتحقیقات گسترده نیز نشان می
ها و عمده سرمایه اجتماعی حتی موجب کاهش نابرابري

  . شودهاي اجتماعی میآسیب
نکته قابل ذکر این است که فقط توجه به یک مؤلفه از 

تواند چندان کارگشا باشد و حتی سرمایه اجتماعی نمی
توجه بیش از اندازه به یک مؤلفه موجب کاهش سرمایه 

شود؛ بنابراین تأثیر ها میعیف سایر مؤلفهاجتماعی و تض
اي است و حتی سرمایه اجتماعی چند علیتی و چند مؤلفه

به ابعاد سه گانه جامعه، سیاست و بازار نیز باید توجه 
هاي آموزشی اعضاي هیأت علمی بدون در فعالیت. داشت

-اجتماعی آنان از نظر جامعه، سیاست نظر گرفتن پایگاه
از این رو، از چند . ایط اقتصادي امکان نداردها و شرگذاري

توان به تقویت اثر بخشی سرمایه اجتماعی در امور نظر می
اي و درونی اعتماد آموزش پرداخت، از یک سو روابط شبکه

به باور، ارتباط و از سوي دیگر لحاظ نمودن جایگاه و پایگاه 
اء هاي کالن و موقعیت اقتصادي اعضریزياجتماعی و برنامه

  .توان اشاره کردمی) اعضاي هیأت علمی(

  پی نوشت
1 James Coleman  
2 Meier 
3 Portes 
4 Sandefur 
5 Adler and Kown .   
6 Lakon et al.  
7 Matthijsse  and Hampshire. 
8 Kawachi.  
9 Beaudoin and et al. 
10 Kim et al. 
11 Putnam. 
12 Paxton. 
13 Bourdieu. 
14 Putnam. 
15 Fukuyama. 
16 Nooteboom and Six 
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  هاي تحقیقآمار توصیفی مولفه 1جدول 

  مولفه هاي تحقیق
  

گزینه ها و درصد ها
  میانگین

انحراف از 
خیلی   کم  معیار

  کم
خیلی   زیاد  متوسط

  زیاد

  ماد عاماعت

اعتماد 
  شخصی

0%  7/1%  50%  3/48%  0%  3  393/0  

اعتماد 
  مدنی

0%  5%  3/58%  7/36%  0%  3  428/0  

اعتماد 
  نهادي

0%  0%  7/26%  2/59%  2/14%  5/3  612/0  

اعتماد 
  تعمیم یافته

0%  8/15%  7/76%  5/7%  0%  667/2  505/0  

  332/0  112/3  %0  %60  %40  %0  %0  اعتماد عام

شبکه 
  ارتباطات

ویت عض
  انحمنی

7/6%  5/7%  8/25%  5/42%  5/17%  334/3  03/1  

رفتارهاي 
  همیارانه

5%  5/8%  5/35%  46%  5%  3  649/0  

گروه هاي 
  غیر رسمی

%0  8/20%  3/53%  3/23%  5/2%  667/3  456/0  

شبکه 
  ارتباطات

%0  9%  74%  5/22%  0%  432/3  453/0  

فعالیت 
  شغلی

کیفیت 
موزشی آ

  فعالیت

0%  30%  3/63%  7/6%  0%  4/2  
472/0  

کمیت 
آموزشی 
  فعالیت

0%  7/11%  5/72%  8/15%  0%  6/2  
456/0  

کیفیت 
پژوهشی 
  فعالیت

2/9%  2/54%  2/34%  5/2%  
0%  

2  
576/0  

فعالیت 
  شغلی

0%  7/21%  5/72%  8/5%  0%  312/2  408/0  
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  )1پیوست (مقادیر روابط متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته مدل  2جدول شماره 

مقدار استاندارد   مقدار برآورد  متغیر ها در مدل روابط مستقیم
شده

خطاي 
  سطح معنی داري tمقدار استاندارد

  
  معنی داري

  اعتماد عام

  می باشد P <05/0            30/4  11/0  62/0  63/0  اعتماد شخصی

  می باشد P >05/0  89/3  14/0  59/0  60/0  اعتماد مدنی

  می باشد P >05/0  14/3  15/0  44/0  44/0  اعتماد نهادي

  می باشد P >05/0  07/3  14/0  47/0  48/0  اعتماد تعمیم یافته

  
  شبکه ارتباطات

  می باشد P >05/0  94/0  10/0  56/0  56/0  عضویت انحمنی

  می باشد P  <05/0  30/4  15/0  65/0  67/0  رفتارهاي همیارانه

  می باشد P  <05/0  16/5  13/0  76/0  78/0  گروه هاي غیر رسمی

  
ایه سرم

  اجتماعی

  می باشد P  <05/0  12/4  12/0  60/0  61/0  شبکه ارتباطات

  می باشد P  <05/0  81/5  14/0  81/0  81/0  فعالیت شغلی

  فعالیت شغلی

  می باشد P >05/0  51/3  11/0  54/0  55/0  کیفیت اموزشی فعالیت

  می باشد P >05/0  49/3  10/0  49/0  49/0  کمیت آموزشی فعالیت

کیفیت پژوهشی 
P<68/068/011/052/405/0  عالیتف

  می باشد

  
سرمایه 
  اجتماعی

  می باشد P >05/0  44/3  10/0  50/0  52/0  کیفیت اموزشی فعالیت

  می باشد P >05/0  49/3  15/0  52/0  53/0  کمیت آموزشی فعالیت

کیفیت پژوهشی 
 P >05/0  10/3  13/0  41/0  42/0  فعالیت

می باشد

  می باشد P >05/0  67/0  12/0  55/0  55/0  اعتماد عام

  
  )2پیوست (یید یا رد فرضیات تحقیق با استفاده از نتایج تحلیل مسیر أت 3جدول شماره 

یف
رد

  

  فرضیات تحقیق
  روابط مدل

  نتیجه
  مستقیم

فعالیت ) میزان(علمی دانشگاه کاشان و کمیت  هیأتبین سرمایه اجتماعی اعضاي 1
تایید*  .استشغلی آنها  رابطه معنادار برقرار 

2  
علمی دانشگاه کاشان با میزان کیفیت آموزشی  هیأتبین سرمایه اجتماعی اعضاي 

 .فعالیت آنها  رابطه معنادار برقرار است
* 

  تایید

3  
علمی دانشگاه کاشان با میزان کیفیت پژوهشی  هیأتبین سرمایه اجتماعی اعضاي 

 .فعالیت آنها  رابطه معنادار برقرار است
* 

  تایید
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