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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :در عصر حاضر مديران براي توسعه ،در عين حال كه به سرمايههاي اقتصادي ،فيزيكي و
انساني توجه مينمايند ،بايد نظر خود را بيشتر به سرمايهاجتماعي معطوف نمايند ،زيرا بدون اين سرمايه استفاده از
ديگر سرمايهها به طور بهينه انجام نخواهد شد .با توجه به اهميت موضوع هدف اين پژوهش ،تعيين سطح
سرمايهاجتماعي مديران آموزش عالي كشور بر مبناي الگوي دانشگاه هاروارد ميباشد.
روش پژوهش :پژوهش ذيل از لحاظ هدف كاربردي و از نظر روش توصيفي ميباشد .جامعه آماري پژوهش
شامل كليه مديران واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي ميباشند كه با توجه به تعداد مديران مذكور و با توجه به ضوابط
نمونهگيري بر مبناي جدول مورگان تعداد  369نفر از مديران ارشد ،پايه و مياني به عنوان نمونه مورد پژوهش بر
اساس روش نمونه گيري طبقهاي -تصادفي انتخاب شدند.
يافتهها :نتايج پژوهش نشان مي دهد كه سطح مولفه مشاركت سياسي از مولفههاي اصلي سرمايهاجتماعي در ميان
مديران در رتبه نخست و رهبري مدني در رتبه انتهايي قرار دارند.
نتيجه گيري :مهمترين نتايج حاصل از اجراي اين پژوهش عبارتند از :ضرورت افزايش سطح اعتماد در ميان
مديران از طريق ايجاد شبكههاي علمي و تخصصي مديريت ،برگزاري دورههاي آموزشي كوتاه مدت و بلند مدت
ويژه مديران جهت شناخت اهميت سرمايهاجتماعي ،گذر از حسابداري سنتي و توجه به حسابداري جديد در
جهت تعيين ميزان سرمايههاي مادي و معنوي دانشگاهها ،به كارگيري شيوههاي جديد تشويق و تنبيه و ارتقاي
جايگاه سازماني با تدوين شاخصهاي جديد عملكردي بر مبناي ميزان افزايش سطح سرمايهاجتماعي.
واژگان كليدي :سرمايه ،سرمايهاجتماعي ،مدل هاروارد ،مديران آموزش عالي

دکتر کريم حمدي و دکتر احمد حداديان

تعاريف مطرح اين است که سرمايهاجتماعي مجموعه

مقدمه
نخستين بار در اثر کالسيک (جين جاکوب) مرگ

هنجارهاي موجود در سيستمهاي اجتماعي ميباشد که

و زندگي شهرهاي بزرگ آمريکايي ( )1961به کار

موجب ارتقاي سطح همکاري اعضاي آن جامعه

رفته است که در آن توضيح داده شده ،شبکههاي

گرديده و سبب پايين آمدن سطح هزينههاي تبادالت و

اجتماعي فشرده در محدودههاي حومه قديمي و

ارتباطات ميگردد .بر اساس اين تعريف ،مفاهيمي نظير

مختلف شهري ،صورتي از سرمايهاجتماعي را تشکيل

جامعه مدني و نهادهاي اجتماعي نيز داراي ارتباط

ميدهند و در ارتباط با حفظ نظافت ،عدم وجود جرم

مفهومي نزديکي با سرمايهاجتماعي ميگردند( .آدلر

و جنايت خياباني و ديگر تصميمها در مورد بهبود

)1999

کيفيت زندگي ،در مقايسه با عوامل نهادهاي رسمي

سرمايهاجتماعي عمدتاً مبتني بر عوامل فرهنگي و

مانند نيروي حفاظتي پليس و نيروهاي انتظامي،

اجتماعي بوده و شناخت آن به عنوان يک نوع سرمايه

مسئوليت بيشتري از خود نشان ميدهند .رابرت پاتنام

چه در سطح مديريت کالن توسعه کشورها و چه در

دانشمند علوم سياسي ،نفر دومي بود که بحثي قوي و

سطح مديريت سازمان هاو بنگاهها ميتواند شناخت

پر شور را در مورد سرمايهاجتماعي و جامعه مدني هم

جديدي را از سيستمهاي اقتصادي -اجتماعي ايجاد

در ايتاليا و هم در اياالت متحده بر انگيخت.

کرده و مديران را در هدايت بهتر سيستمها ياري کند.

(الويري )1312سرمايهاجتماعي ازمفاهيم نو پديد در

(بهرامي)1311

حوزه مطالعات اقتصادي و اجتماعي در سطح جهان و
در داخل کشور است .توجه نظريه پردازان توسعه به
سرمايهاجتماعي از نشانههاي تحول در نظريههاي
توسعه است که شايد بتوان به وجوهي از آن به شرح
زير اشاره کرد:
خروج از دايره يکسويه نگريهاي اقتصادي و
مادي توسعه و ورود به مرحلهاي نو از توجه يافتن به
ابعاد غير اقتصادي توسعه (پس از توجه به وجوه
انساني ،فرهنگي ،اخالقي و معنوي) گسترش دامنه
شموليت سرمايه و افزوده شدن سرمايهاجتماعي به
زمرهي سرمايههايي که تا کنون محدود به سرمايههاي
فيزيکي ،مالي و انساني بود .جهتيابي نگاهها از فرد
محوري در توسعه به روابط اجتماعي،حرکت تدريجي
از اندازهگيري کمي اجتماعي به اندازهگيريهاي
کيفي،دگرگون شدن رابطه اقتصاد به ديگر حوزههاي
علوم اجتماعي( .سيبر و ديگران)4991،
اما در مجموع پژوهشگران مختلف سرمايهاجتماعي
را به گونههاي مختلفي تعريف کرده اند :يکي از
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تعريف سرمايهاجتماعي
تعريف رايج سرمايهاجتماعي در جريان اصلي
جامعهشناسي آمريكاييـ بويژه در روايت كاركردگرايانه
آنـ عبارت است از روابط دو جانبه ،تعامالت و
شبكههايي كه در ميان گروههاي انساني پديدار
ميگردند و سطح اعتمادي كه در ميان گروه و جماعت
خاصي به عنوان پيامد تعهدات و هنجارهايي پيوسته با
ساختار اجتماعي ،يافت ميشود( .عالقبند )1312
در مقابل جامعهشناسي اروپايي اين مفهوم را در
بررسي اين موضوع به كار ميگيرد كه چگونه تحريك
پيوندهاي مربوط به شبكههاي اجتماعي ،سلسله مراتب
اجتماعي و قدرت تمايز يافته را تقويت ميكند .با
وجود اين ،نكات مشترك اين دو ديدگاه در مورد
سودمندي سرمايهاجتماعي در افزايش برخي ويژگيها
مانند آموزش ،تحرك اجتماعي ،رشد اقتصادي ،برتري
سياسي و نيروي زيست اجتماع است( .پروساك و
كوهن )4991
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به طور كلي از سرمايهاجتماعي تعاريف مختلفي
ارايه گرديده است يكي از تعاريف مطرح اين است كه

توليد سرمايهاجتماعي نميگردد ،چرا كه اين ارزشها
ممكن است ارزشهاي منفي باشد.

سرمايهاجتماعي مجموعه هنجارهاي موجود در

اين نكته را ميتوان به كمك يك مثال ساده توضيح

سيستمهاي اجتماعي است كه موجب ارتقاي سطح

داد .جنوب ايتاليا منطقهاي از جهان است كه تقريباً به

همكاري اعضاي آن جامعه گرديده است و موجب

طور همگاني به عنوان منطقه بيبهره از سرمايهاجتماعي

پايين آمدن سطح هزينههاي تبادالت و ارتباطات

و اعتماد متقابل شناخته شده است اين بدان معني

ميگردد( .فوکوياما )1319

نيست كه در آنجا هنجارهاي اجتماعي قوي و استواري

به عبارت ديگر سرمايهاجتماعي را ميتوان حاصل

وجود ندارد .بلكه رشد ارزشهاي منفي در درون دايره

روابط مثبتي در جامعه دانست و آن را به مجموع

كوچك مافيايي ايتاليا ،فقط در همان محدوده كاربرد

منابعي كه در ذات روابط سازمان اجتماعي به وجود

دارد .بديهي است چنين هنجارهايي به ارتقاي همكاري

ميآيند و زندگي اجتماعي را مطلوبتر ميسازند،

اجتماعي كمكي نكرده و براي جامعه و دولت و توسعه

اطالق كرد.

اقتصادي نتايج منفي به بار آورده است .برعكس

سرمايهاجتماعي با كاركردش تعريف ميشود.

هنجارهايي كه توليد سرمايهاجتماعي ميكنند اساساً

سرمايهاجتماعي يك شي واحد نيست بلكه انواع

بايد شامل سجايايي از قبيل صداقت ،اداي تعهدات و

چيزهاي گوناگوني است كه دو ويژگي مشترك دارند:

ارتباطات دو جانبه باشد .واضح است كه هنجارهايي

همه آنها شامل جنبهاي از يك ساخت اجتماعي هستند

كه توليد سرمايهاجتماعي ميكنند تقسيم پذيرند .يعني

و كنشهاي معين افرادي را كه در درون ساختار هستند

ميتوانند تنها ميان گروه محدودي از مردم از همان

تسهيل ميكنند .سرمايهاجتماعي مانند اشكال ديگر

اجتماع مشترك باشند و نه در ميان ديگران .در حالي

سرمايه مولد است و دستيابي به هدفهاي معين را كه

كه سرمايهاجتماعي در همه جوامع وجود دارد اما

در نبودن آن دست يافتني نخواهد بود امكانپذير

ميتواند به طرق مختلف توزيع گردد( .کلمن )1311

ميسازد .سرمايهاجتماعي مانند سرمايه فيزيكي و

تشكيل گروههاي موفق در نبود سرمايهاجتماعي با

سرمايه انساني كامالً تعويضپذير نيست .اما نسبت به

استفاده از انواع مكانيسمهاي مشاركتي رسمي مانند

فعاليتهاي بخصوصي تعويضپذير است .شكل معيني

قرار دادها ،نظام سلسله مراتب ،اساسنامهها ،نظامنامهها

از سرمايهاجتماعي كه در تسهيل كنشهاي معيني

و مانند آن كامالً امكانپذير است اما در هنجارهاي

ارزشمند است ممكن است براي كنشهاي ديگر

غيررسمي به طرز فوقالعادهاي هزينه بده بستآنهايي را

بيفايده يا حتي زيانآور باشد .سرمايهاجتماعي نه در

كه مستلزم اين نوع مكانيسمهاست ،كاهش داده و

افراد و نه در ابراز فيزيكي توليد قرار دارد( .عراقي و

تحت شرايط معيني ميتواند به ميزان باالتري

يقين لو)1313،

سازگاريهاي گروهي را تسهيل كند .جامعه مدني كه

سرمايهاجتماعي را به سادگي ميتوان به عنوان

در سالهاي اخير به طور قابل توجهي كانون توجه

وجود مجموعه معيني از هنجارها يا ارزشهاي

نظريهپردازيهاي مردمساالري بوده است ،در مقياس

غيررسمي تعريف كرد كه اعضاي گروهي كه همكاري

وسيعي محصول «سرمايهاجتماعي» است ،هر چند كه از

و تعاون ميانشان مجاز است در آن سهيم هستند.

جهات معين و مهمي كامالً با آن همخواني نداشته

مشاركت در ارزشها و هنجارها به خودي خود باعث

است( .الويري )1312
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ميروند و آن را با شناخت خوب به کار ميگيرند ،به

شكلهاي مختلف سرمايهاجتماعي
كاركردي كه به وسيله مفهوم «سرمايهاجتماعي»

رهبراني موفق تبديل ميشوند که ميآموزند چگونه

مشخص ميشود ارزش جنبههايي از ساختار اجتماعي

سرمايهاجتماعي را در قالب يک شايستگي سازماني

براي كنشگران است كه به منزله منابع كنشگران

پديد آورند( .علوي)1319

ميتوانند براي تحقق عاليقشان از آنها استفاده كنند .با

 )4مثبت انديشي :اين دسته از مديران هميشه نيمه پر

تشخيص اين كاركرد ،جنبههاي معيني از ساختار

ليوان را ميبينند ،تواناييهاي کارکنان را به جاي

اجتماعي مفهوم سرمايهاجتماعي هم در تبيين نتايج

ناتوانيهاي آنان ميبينند .به صميمت با کارکنان و

مختلف در سطح كنشگران منفرد و هم به انتقال در

شرکت در بحثهاي پرشور با آنان اعتقاد دارند و به

سطح خرد به كالن بدون بسط جزئيات اجتماعي ـ

طور خالصه اين مديران بيشتر نگرش نظريه  Yرا

ساختاري كه از طريق آنها اين انتقال به وقوع ميپيوندد

دارند.

كمك ميكند:

 (3پذيرش اشتباهات :اين دسته از مديران آزمون و

 )1تعهدات و انتظارات؛

خطاي کارکنان را براي يادگيري به راحتي پذيرفتهاند

 )4ظرفيت بالقوه اطالعات؛

که اين امر نشان دهنده اعتماد به نفس يک رهبر است

 )3هنجارها و ضمانتهاي اجرايي موثر؛

که به ايجاد پيوندهاي نزديک تر با کارکنان و همکاران

 )2روابط اقتدار؛

کمک ميکند.

 )5سازمان اجتماعي انطباقپذير؛

 )2تشويق کارکنان به تسهيم و تشريک ايدهها :اين

 )6سازمان تعهدي( .كاتز و هي لي )4991

دسته از مديران از نظرها و پيشنهادهاي کارکنان استقبال
ميکنند و از اين رو ،با ايجاد زمينه الزم جهت تسهيل

ويژگيهاي مديران ايجاد کننده سرمايهاجتماعي
مديراني که باعث افزايش سرمايهاجتماعي در

در انجام دادن فعاليتها خواهند شد (الواني و سيد نقوي
)1311

سازمان ميگردند ،داراي خصوصيات ويژهاي هستند که
در ذيل به برخي ازآنها به صورت خالصه اشاره
ميگردد:

ابعاد سرمايهاجتماعي بر مبناي مدل دانشگاه هاروارد
اين گروه مطالعاتي ،ابعاد زير را مورد شناسايي

 )1بيشتر روحيه همکاري و هدايت کردن دارند تا

قرار دادند.

نقش کنترل کننده :سازمان سرمايهاجتماعي ،به منزله

 )3اعتماد

يک شايستگي سازماني ،به فراهم بودن بستري نياز دارد

الف) اعتماد اجتماعي :محور اصلي سرمايهاجتماعي،

که افراد به فعاليت درروشهايي ترغيب شوند که آن

پاسخ به اين سؤال است كه آيا شما به ساير افراد

فعاليتها به خلق ،نگهداري و بسط شبکهها بينجامد.

اعتماد داريد؟

کنترل يا آزاد گذاشتن کارکنان ،ضد و نقيض به نظر

ب) اعتماد ميان نژادهاي مختلف :اين بعد به اين امر

ميآيد .به اين تناقض «تناقض توانمندسازي» ميگويند؛

ميپردازد كه تا چه حد به افرادي از نژادهاي ديگر

به اين معنا که مديران يا کنارهجويي ميکنند يا به

اعتماد داريد( .الواني و سيد نقوي )1311

افرادي تبديل ميشوند که درهرکاري دخالت ميکنند.
لذا کساني که با آغوش باز به استقبال چنين تناقضي
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 )5بخشش و روحيه داوطلبي

 )2مشاركت سياسي
الف) مشاركت سياسي عادي :اين نوع مشاركت را

اين بعد به بررسي ميزان عضويت و همكاري

ميتوان از تعداد افراد رأي دهنده ،ميزان مطالعه و

اعضاي با نهادهاي داوطلبانه و خيريه ميپردازد( .الواني

حجم خريد روزنامه ،اطالعات شهروندان از مسائل

و سيد نقوي )1311

سياسي و مانند آنها ،مورد اندازهگيري قرار داد؛

 )6مشاركت مذهبي

ب) مشاركت سياسي نقادانه :مطالعات نشان ميدهد كه

مذهب

و

دين

نقش

خيلي

مهمي

در

ممكن است جامعهاي از لحاظ مشاركت سياسي

سرمايهاجتماعي ايفا ميكند؛ افراد بر حسب دين و

عادي در حد پائيني باشد ،اما در عين حال اين

مذهبي كه دارند ممكن است منشأ مشاركت گردند،

جامعه از لحاظ مشاركت سياسي نقادانه در سطح

مانند حضور و فعاليت در امور مساجد ،تكايا ،كليساها

بااليي باشد و افراد در فعاليتهايي مانند

و اماكن مذهبي.

راهپيماييها ،تجمعها و غيره حضور فعالي داشته
باشند.

 )7عدالت در مشاركت مدني
در برخي جوامع ،تمايل به سوي افراد متمكن،

 )3مشاركت و رهبري مدني

تحصيالت عاليه و نژاد خاصي است و بالعكس در

الف) رهبري مدني :رهبري مدني به ميزان مشاركت

برخي جوامع ديگر افراد فقير و داراي پايگاه اجتماعي

افراد در گروهها ،باشگاهها ،انجمنها و امور شهر يا

پايينتر در اولويت قرار دادند .از آنجايي كه اين عوامل

مدرسه و نظاير آنها ميپردازند؛ و اين سؤال را كه

در سالمتي جامعه مهم هستند ،لذا اندازهگيري ميزان

فرد تا چه اندازه در اين گروهها و انجمنها ،نقش

تساوي افراد مختلف ،در مشاركتهاي اجتماعي ،حائز

رهبري را ايفا ميكند ،مد نظر قرار ميدهد؛

اهميت است .ميتوان اين بعد را با عواملي از قبيل

ب) مشاركت مدني :منظور آن است كه افراد جامعه تا

نژاد ،در آمد ،تحصيالت مورد بررسي قرار داد.

چه اندازه در انواع گروههاي گوناگون ،از قبيل
گروههاي مذهبي ،گروههاي حرفهاي ،موسسات
خيريه و امثالهم ،فعاليت ميكنند.

 )8تنوع معاشرتها و دوستيها
اشاره به معاشرت و رفاقت فرد ،با طبقات مختلف
اجتماعي ،نژادها و اقوام و مذاهب و اديان متفاوت

 )2پيوندهاي اجتماعي غير رسمي

دارد .به عبارتي هر چه فرد با افراد طبقات و گروههاي

برخي از جوامع و اجتماعات ،سعي در توسعه

متعلق به نژادها و مذاهب گوناگون در ارتباط بوده و با

روابط غير رسمي داشته ،و عضويتها و مشاركتهاي

آنها حالت دوستي ايجاد كرده باشد ،موجب فزوني

غير رسمي را بيشتر ترجيح ميدهند .در واقع اين بعد

سرمايهاجتماعي شده است( .الواني و سيد نقوي )1311

به سنجش جنبههاي غير رسمي سرمايهاجتماعي
ميپردازد.

اهداف پژوهش
هدف كلي :بررسي و اندازهگيري سطح سرمايه
اجتماعي در آموزش عالي كشور بر مبناي مدل دانشگاه
هاروارد.
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)1سطح مولفه تنوع معاشرتها و دوستيها از

اهداف فرعي
 )1شناسايي سطح مولفههاي اصلي سرمايهاجتماعي در
ميان مديران دانشگاه آزاد اسالمي بر مبناي مدل
دانشگاه هاروارد؛
 )4شناسايي ميزان اهميت مولفههاي اصلي سرمايه
اجتماعي در واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي؛
 )3ارائه راهكارهاي مناسب براي واحدهاي دانشگاه
آزاد اسالمي.

مولفههاي اصلي سرمايهاجتماعي در مديران
واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي چگونه است؟
فرضيههاي پژوهش
 )1سطح مولفه اعتماد از مولفههاي اصلي
سرمايهاجتماعي در مديران واحدهاي دانشگاه آزاد
اسالمي در حد مطلوب است.
 )4سطح مولفه مشاركت سياسي از مولفههاي اصلي
سرمايهاجتماعي در مديران واحدهاي دانشگاه آزاد

سؤالهاي پژوهش
با توجه به اهداف پژوهش ،پژوهش ذيل در صدد
پاسخگويي به سواالت زير ميباشد:
)1سطح مولفه اعتماد از مولفههاي اصلي سرمايه
اجتماعي در مديران واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي
چگونه است؟
)4سطح مولفه مشاركت سياسي از مولفههاي اصلي
سرمايهاجتماعي در مديران واحدهاي دانشگاه آزاد
اسالمي چگونه است؟
)3سطح مولفه مشاركت و رهبري مدني از مولفههاي
اصلي سرمايهاجتماعي در مديران واحدهاي
دانشگاه آزاد اسالمي چگونه است؟
)2سطح مولفه پيوندهاي اجتماعي غير رسمي از
مولفههاي اصلي سرمايهاجتماعي در مديران
واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي چگونه است؟
)5سطح مولفه بخشش و روحيه داوطلبي از مولفههاي
اصلي سرمايهاجتماعي در مديران واحدهاي
دانشگاه آزاد اسالمي چگونه است؟
)6مشاركت مذهبي از مولفههاي اصلي سرمايهاجتماعي
در مديران واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي سطح
مولفه چگونه است؟
)1سطح مولفه عدالت در مشاركت مدني از مولفههاي

اسالمي در حد مطلوب است.
)3سطح مولفه مشاركت و رهبري مدني از مولفههاي
اصلي سرمايهاجتماعي در مديران واحدهاي
دانشگاه آزاد اسالمي در حد مطلوب است.
)2سطح مولفه پيوندهاي اجتماعي غير رسمي از
مولفههاي اصلي سرمايهاجتماعي در مديران
واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي در حد مطلوب
است.
)5سطح مولفه بخشش و روحيه داوطلبي از مولفههاي
اصلي سرمايهاجتماعي در مديران واحدهاي
دانشگاه آزاد اسالمي در حد مطلوب است.
)6مشاركت مذهبي از مولفههاي اصلي سرمايهاجتماعي
در مديران واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي سطح
مولفه در حد مطلوب است.
)1سطح مولفه عدالت در مشاركت مدني از مولفههاي
اصلي سرمايهاجتماعي در مديران واحدهاي
دانشگاه آزاد اسالمي در حد مطلوب است.
)1سطح مولفه تنوع معاشرتها و دوستيها از
مولفههاي اصلي سرمايهاجتماعي در مديران
واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي در حد مطلوب
است.

اصلي سرمايهاجتماعي در مديران واحدهاي
دانشگاه آزاد اسالمي چگونه است؟
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جدول  :1آزمون فرضيه اول

95% Confidence Interval of the
Difference
Upper

Lower

-2. 5007

-2. 8229

Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

N

. 08199

1. 79447

6. 3382

360

)Sig. (2-tailed

Mean Difference
-2. 66180

df

. 051

t
-32. 464

359

با توجه به اينکه مقدار (  )tمحاسبه شده با درجه

روش پژوهش
اين پژوهش از لحاظ هدف كاربردي و از نظر

آزادي ( )359و سطح معني داري ( )9/951از مقدار( )t
بحراني جدول بزرگتر است فرض صفر رد ميشود.

روش توصيفي -پيمايشي ميباشد.

بنابراين با اطمينان  99درصد ميتوان قضاوت کرد
سطح مولفه اعتماد از مولفههاي اصلي سرمايهاجتماعي

جامعه و نمونه آماري
شامل كليه مديران واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي
ميباشند كه با توجه به تعداد مديران مذكور و با توجه

در مديران واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي در حد
ضعيفي قرار دارد( .جدول شماره )1

به ضوابط نمونه گيري بر مبناي جدول مورگان تعداد
 369نفر از مديران ارشد،پايه و مياني به عنوان نمونه

فرضيه دوم :سطح مولفه مشاركت سياسي از

مورد پژوهش بر اساس روش نمونه گيري طبقهاي-

مولفههاي اصلي سرمايهاجتماعي در مديران واحدهاي

تصادفي انتخاب شدند.

دانشگاه آزاد اسالمي در حد مطلوب است.
با توجه به اينکه مقدار (  )tمحاسبه شده با درجه

روش گرد آوري و تجزيه تحليل اطالعات
براي جمع آوري اطالعات در اين پژوهش از دو
روش کتابخانهاي و ميداني(پرسشنامه  29گويهاي)
استفاده شده است.

آزادي ( )359و سطح معني داري ( )9/999از مقدار( )t
بحراني جدول بزرگتر است فرض صفر تاييد ميشود.
بنابراين با اطمينان  99درصد ميتوان قضاوت کردسطح
مولفه

مشاركت

سياسي

از

مولفههاي

سرمايهاجتماعي در مديران واحدهاي دانشگاه آزاد

آزمون فرضها

فرضيه اول :سطح مولفه اعتماد از مولفههاي اصلي

اسالمي در حد مطلوب است( .جدول شماره )4

سرمايهاجتماعي در مديران واحدهاي دانشگاه آزاد
اسالمي در حد مطلوب است.
جدول  :4آزمون فرضيه دوم

95% Confidence Interval of the
Difference
Lower
Upper
-1. 9984

اصلي

-2. 2814

Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

N

. 07202

1. 57625

6. 8601

360

Mean Difference

)Sig. (2-tailed

df

t

-2. 13987

. 000

359

-29. 712
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جدول  :3آزمون فرضيه سوم

95% Confidence Interval of the
Difference
Upper

Lower

-3. 4496

-3. 7362

Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

N

. 07292

1. 59603

8. 4071

360

Mean Difference

)Sig. (2-tailed

-3. 59290

df

359

.2

t

-49. 269

فرضيه سوم :سطح مولفه مشاركت و رهبري مدني

بنابراين با اطمينان  99درصد ميتوان قضاوت کرد

از مولفههاي اصلي سرمايهاجتماعي در مديران

سطح مولفه پيوندهاي اجتماعي غير رسمي از

واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي در حد مطلوب است.

مولفههاي اصلي سرمايهاجتماعي در مديران واحدهاي

با توجه به اينکه مقدار (  )tمحاسبه شده با درجه

دانشگاه آزاد اسالمي در حد مطلوب است( .جدول )2

آزادي ( )359و سطح معني داري ( )9/4از مقدار( )t
بحراني جدول بزرگتر است فرض صفر رد ميشود.

فرضيه پنجم :سطح مولفه بخشش و روحيه

بنابراين با اطمينان  99درصد ميتوان قضاوت کردسطح

داوطلبي از مولفههاي اصلي سرمايهاجتماعي در مديران

مولفه مشاركت و رهبري مدني از مولفههاي اصلي

واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي در حد مطلوب است.

سرمايهاجتماعي در مديران واحدهاي دانشگاه آزاد
اسالمي در حد ضعيفي قرار دارد( .جدول شماره )3

با توجه به اينکه مقدار (  )tمحاسبه شده با درجه
آزادي ( )359و سطح معني داري ( )9/999از مقدار( )t
بحراني جدول بزرگتر است فرض صفر تاييد ميشود.

فرضيه چهارم :سطح مولفه پيوندهاي اجتماعي غير

بنابراين با اطمينان  99درصد ميتوان قضاوت کرد

رسمي از مولفههاي اصلي سرمايهاجتماعي در مديران

سطح مولفه بخشش و روحيه داوطلبي از مولفههاي

واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي در حد مطلوب است.

اصلي سرمايهاجتماعي در مديران واحدهاي دانشگاه

با توجه به اينکه مقدار (  )tمحاسبه شده با درجه

آزاد اسالمي در حد مطلوب است( .جدول شماره )5

آزادي ( )359و سطح معني داري ( )9/999از مقدار( )t
بحراني جدول بزرگتر است فرض صفر تاييد ميشود.
جدول  :2آزمون فرضيه چهارم

95% Confidence Interval of the
Difference
Lower
Upper
-1. 9558

8

-2. 2989

Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

N

. 08731

1. 91079

6. 8727

360

Mean Difference

)Sig. (2-tailed

df

t

-2. 12735

. 000

359

-24. 367
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جدول  :5آزمون فرضيه پنجم

95% Confidence Interval of the
Difference
Upper

Lower

-1. 8397

-2. 1562

Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

N

. 08053

1. 76258

7. 0021

360

)Sig. (2-tailed

Mean Difference

. 000

-1. 99791

df

359

t

-24. 808

فرضيه ششم :سطح مولفه مشاركت مذهبي از

بنابراين با اطمينان  99درصد ميتوان قضاوت کردسطح

مولفههاي اصلي سرمايهاجتماعي در مديران واحدهاي

مولفه عدالت در مشاركت مدني از مولفههاي اصلي

دانشگاه آزاد اسالمي در حد مطلوب است.

سرمايهاجتماعي در مديران واحدهاي دانشگاه آزاد

با توجه به اينکه مقدار (  )tمحاسبه شده با درجه

اسالمي در حد مطلوب است( .جدول شماره )1

آزادي ( )359و سطح معني داري ( )9/999از مقدار( )t
بحراني جدول بزرگتر است فرض صفر تاييد ميشود.

فرضيه هشتم :سطح مولفه تنوع معاشرتها و

بنابراين با اطمينان  99درصد ميتوان قضاوت

دوستيها از مولفههاي اصلي سرمايهاجتماعي در

اصلي

مديران واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي در حد مطلوب

کردمشاركت

مذهبي

از

مولفههاي

سرمايهاجتماعي در مديران واحدهاي دانشگاه آزاد

است.
با توجه به اينکه مقدار (  )tمحاسبه شده با درجه

اسالمي در حد مطلوب است_ .جدول شماره )6

آزادي ( )359و سطح معني داري ( )9/11از مقدار( )t

فرضيه هفتم :سطح مولفه عدالت در مشاركت

بحراني جدول بزرگتر است فرض صفر رد ميشود.

مدني از مولفههاي اصلي سرمايهاجتماعي در مديران

بنابراين با اطمينان  99درصد ميتوان قضاوت کرد

واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي در حد مطلوب است.

سطح مولفه تنوع معاشرتها و دوستيها از مولفههاي

با توجه به اينکه مقدار (  )tمحاسبه شده با درجه
آزادي ( )359و سطح معني داري ( )9/999از مقدار( )t

اصلي سرمايهاجتماعي در مديران واحدهاي دانشگاه
آزاد اسالمي در حد ضعيفي قرار دارد.

بحراني جدول بزرگتر است فرض صفر تاييد ميشود.
جدول  :6آزمون فرضيه ششم

95% Confidence Interval of the
Difference
Upper

Lower

-1. 9425

-2. 2621

Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

N

. 08132

1. 77970

6. 8977

360

Mean Difference

-2. 10230

)Sig. (2-tailed

. 000
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t

-25. 853
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جدول  :1آزمون فرضيه هفتم

95% Confidence Interval of the
Difference
Upper

Lower

-2. 4630

-2. 7437

Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

N

. 07144

1. 56360

6. 3967

360

Mean Difference

)Sig. (2-tailed

-2. 60334

df

359

. 000

t

-36. 440

در ضمن با توجه به نتايج حاصله ،سطح مولفه اعتماد

آزمون فريدمن

در پايينترين رتبه و مولفههاي تنوع معاشرتها و
دوستيها و مشاركت و رهبري مدني در رتبه ماقبل

جدول :9آزمون فريدمن
مولفه

رتبه

ميانگين

1

مشاركت سياسي

31/5

4

مشاركت مذهبي

46/5

3

پيوندهاي اجتماعي غير رسمي

91/5

2

عدالت در مشاركت مدني

63/2

آخر قرار دارند.
مقايسه سطح مولفهها در گروهها
 )1وضعيت سرمايهاجتماعي بر اساس سابقه
با توجه به نتايج حاصل از آزمون فوق سطح

5

بخشش و روحيه داوطلبي

21/2

6

تنوع معاشرتها و دوستيها

51/3

اجتماعي در ميان مديران ارشد بر مبناي سابقه كار

1

مشاركت و رهبري مدني

43/3

قويتر از سطح اين مولفه در ميان مديران پايه و مياني

1

اعتماد

11/3

ميباشد.

با توجه به نتايج حاصل از اجراي آزمون فريدمن

 )4وضعيت سرمايهاجتماعي بر اساس مدرك تحصيلي

سطح مولفه مشاركت سياسي از مولفههاي اصلي

با توجه به نتايج حاصل از آزمون فوق ،سطح

سرمايهاجتماعي در ميان مديران در رتبه نخست،

سرمايهاجتماعي بر اساس سطح تحصيالت در ميان

مشاركت مذهبي در رتبه دوم ،پيوندهاي اجتماعي در

مديران پايه و مياني قويتر از سطح اين مولفه در ميان

رتبه سوم ،عدالت در مشاركت مدني در رتبه چهارم و

مديران ارشد ميباشد.

بخشش و روحيه داوطلبي در رتبه پنجم قرار دارد .در
جدول  :1آزمون فرضيه هشتم

95% Confidence Interval of the
Difference
Upper

Lower

-2. 8411

-3. 2591

01

Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

N

. 10637

2. 32811

8. 9499

360

Mean Difference

-3. 05010

)Sig. (2-tailed
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df

359

t

-28. 673

موانع فرهنگي توسعه سياسي در ايران و ارايه راهکارهاي مديريتي در اين حوزه ...

جدول  :19جدول وضعيت سرمايه اجتماعي بر اساس سابقه
انحراف استاندارد ميانگين

گروهها

تعداد

19/912

12/99

69

مديران ارشد

سرمايه

41/991

43/21

399

مديران پايه و مياني

اجتماعي

آزمون ليون برتي برابري واريانس ها

آزمون تي براي برابري ميانگين ها

سابقه

اختالف

سطح معني داري

ميانگين

دو دامنه

-4/91

9/215

359

-4/91

9/251

115.411

درجه آزادي

t

سطح معني داري

F

-9/599

9/992

4/144

-9/191

فرض برابري واريانس ها

سرمايه

فرض نابرابري واريانس ها اجتماعي

به طور کلي سرمايهاجتماعي مفهومي است که

خالصه و نتيجه گيري
سرمايهاجتماعي از مفاهيم نويني است که در

پيشينه طوالني زيادي ندارد  .کاربرد اين مفهوم به

بررسيهاي اقتصادي و اجتماعي جوامع مدرن مطرح

تدريج از دهه  1999به اين سو در در مقاالت

گرديده است .سرمايهاجتماعي عمدتا" مبتني بر عوامل

دانشگاهي به ويژه در رشتههاي جامعه شناسي ،اقتصاد،

فرهنگي و اجتماعي ميباشد وشناسايي آن به عنوان

سياست و آموزش با کارهاي افرادي چون «جيميز

يک سرمايه چه در سطح مديريت کالن و چه در سطح

کلمن»« ،پيربورديو»« ،رابرت پاتنام» و «فرانسيس

مديريت سازمانها و بنگاهها ميتواند شناخت جديدي

فوکوياما» افزايش يافته است.

را از سيستمهاي اقتصادي – اجتماعي ايجاد کرده و
مديران را در مديريت بهتر سازمآنها ياري کند.

جدول :33وضعيت سرمايه اجتماعي بر اساس مدرك تحصيلي
انحراف استاندارد

ميانگين

تعداد

گروهها

19/211

19/115

69

مديران ارشد

سرمايه

12/131

13/396

399

مديران پايه و مياني

اجتماعي

آزمون ليون برتي برابري واريانس ها

آزمون تي براي برابري ميانگين ها

مدرك تحصيلي

اختالف

سطح معني داري

ميانگين

دو دامنه

-3/194

9.196

359

-3.194

9.119

115.411

درجه آزادي

t

سطح معني داري

F

-9.443

9.194

4.561

-9.241
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فرض برابري واريانس ها

سرمايه

فرض نابرابري واريانس ها

اجتماعي
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لذا با توجه به اهميت موضوع سرمايهاجتماعي در

فرض هفتم :سطح مولفه عدالت در مشاركت مدني

اين پژوهش به تعيين سطح سرمايهاجتماعي مديران

با توجه به اينکه مقدار (  )tمحاسبه شده با درجه

آموزش عالي كشور بر مبناي الگوي دانشگاه هاروارد

آزادي ( )359و سطح معني داري ( )9/999از مقدار( )t

پرداخته شده است .نتايج حاصل از اجراي آزمونها

بحراني جدول بزرگتر است فرض صفر تاييد ميشود.

نشان ميدهد:

فرض هشتم :سطح مولفه تنوع معاشرتها و دوستيها
با توجه به اينکه مقدار (  )tمحاسبه شده با درجه

فرض اول :سطح مولفه اعتماد
با توجه به اينکه مقدار (  )tمحاسبه شده با درجه

آزادي ( )359و سطح معني داري ( )9/11از مقدار( )t

آزادي ( )359و سطح معني داري ( )9/951از مقدار( )t

بحراني جدول بزرگتر است فرض صفر رد ميشود.

بحراني جدول بزرگتر است فرض صفر رد ميشود.

o

فرض دوم :سطح مولفه مشاركت سياسي

با توجه به نتايج حاصل از اجراي آزمون فريدمن
سطح مولفه مشاركت سياسي از مولفههاي اصلي

با توجه به اينکه مقدار (  )tمحاسبه شده با درجه

سرمايهاجتماعي در ميان مديران در رتبه

آزادي ( )359و سطح معني داري ( )9/999از مقدار( )t

نخست،مشاركت مذهبي در رتبه دوم ،پيوندهاي

بحراني جدول بزرگتر است فرض صفر تاييد ميشود.

اجتماعي غير رسمي در رتبه سوم ،عدالت در

فرض سوم :سطح مولفه مشاركت و رهبري مدني

مشاركت مدني در رتبه چهارم و بخشش و

با توجه به اينکه مقدار (  )tمحاسبه شده با درجه

روحيه داوطلبي در رتبه پنجم قرار دارد .در ضمن

آزادي ( )359و سطح معني داري ( )9/4از مقدار( )t

با توجه به نتايج حاصله سطح مولفه اعتماد در

بحراني جدول بزرگتر است فرض صفر رد ميشود.

پايينترين رتبه و مولفههاي تنوع معاشرتها و

فرض چهارم :سطح مولفه پيوندهاي اجتماعي

دوستيها و مشاركت و رهبري مدني در رتبه

غيررسمي

ماقبل آخر قرار دارند.

با توجه به اينکه مقدار (  )tمحاسبه شده با درجه

o

با توجه به نتايج حاصل از آزمون مقايسه دو

آزادي ( )359و سطح معني داري ( )9/9999از

گروه سطح اجتماعي در ميان مديران ارشد بر

مقدار(  )tبحراني جدول بزرگتر است فرض صفر تاييد

مبناي سابقه كار قوي تر از سطح اين مولفه در

ميشود.

ميان مديران پايه و مياني ميباشد.

فرض پنجم :سطح مولفه بخشش و روحيه داوطلبي

o

با توجه به نتايج حاصل از آزمون مقايسه دو

با توجه به اينکه مقدار (  )tمحاسبه شده با درجه

گروه سطح سرمايهاجتماعي بر اساس سطح

آزادي ( )359و سطح معني داري ( )9/999از مقدار( )t

تحصيالت در ميان مديران پايه و مياني قويتر از

بحراني جدول بزرگتر است فرض صفر تاييد ميشود.

سطح اين مولفه در ميان مديران ارشد ميباشد.

فرض ششم :سطح مولفه مشاركت مذهبي
با توجه به اينکه مقدار (  )tمحاسبه شده با درجه
آزادي ( )359و سطح معني داري ( )9/999از مقدار( )t
بحراني جدول بزرگتر است فرض صفر تاييد ميشود.

پيشنهادها
 افزايش سطح اعتماد در ميان مديران از طريق ايجادشبكههاي علمي و تخصصي مديريت در واحدهاي
دانشگاه آزاد اسالمي؛
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 برگزاري دورههاي آموزشي كوتاه مدت و بلندمدت ويژه مديران جهت شناخت اهميت
سرمايهاجتماعي؛

فهرست منابع
 )1الواني ،سيد مهدي و سيد نقوي مير علي.
( .)1311سرمايهاجتماعي ،مفاهيم و نظريهها.

 گذر از حسابداري سنتي و توجه به حسابداريجديد در جهت تعيين ميزان سرمايههاي مادي و
معنوي دانشگاهها؛

فصلنامه مطالعات مديريت ،شماره  32و،33
تهران.
 )4الويري ،محسن .)1312( .سند چشم انداز توسعه

 -به كارگيري شيوههاي جديد تشويق و تنبيه و

و سرمايهاجتماعي .نشريه انديشه صادق ،دي ماه.

ارتقاي جايگاه سازماني با تدوين شاخصهاي

بيروني

 )3بهرامي،

فردين.

(.)1311

ابعاد

جديد عملكردي بر مبناي ميزان افزايش سطح

سرمايهاجتماعي ،انتشارات نسيم البرز ،شماره

سرمايهاجتماعي؛

 . 319تهران.

 كمك به مشاركت و شناخت بيشتر مديران ازمفاهيم مشاركت مدني؛
 ايجاد بسترهاي مناسب در جهت گسترش فعاليتشبكههاي رسمي و غير رسمي در دانشگاهها؛
 سنجش و اندازهگيري ميزان سرمايهاجتماعي درفواصل زماني منظم فصلي يا ساالنه در دانشگاهها؛
 -ثبت منظم ميزان سرمايهاجتماعي جهت تجزيه و

 )2علوي ،سيد بابک .)1319( .سرمايهاجتماعي.
ماهنامه تدبير ،سال دوازدهم ،شماره  ،116مهر.
 )5عراقي ،مريم و مهرانگيز يقين لو.)1313( .
مسئوليت اجتماعي شرکتها .ماهنامه تدبير،
شماره  ،122ارديبهشت.
 )6عالقبند،

مهدي.)1312(.

درآمدي

بر

سرمايهاجتماعي .ماهنامه فصل نو ،مهر ماه.

تحليل روند در راستاي برنامه ريزي براي افزايش

 )1فوکوياما ،فرانسيس .)1319(.پايان نظم (بررسي

سرمايهاجتماعي در سطح واحدههاي دانشگاه آزاد

سرمايهاجتماعي و حفظ آن) ،ترجمه غالم عباس

اسالمي؛

توسلي .چاپ اول .تهران .نشر جامعه ايرانيان

 سنجش و اندازهگيري مستمر سرمايه انساني وسرمايهاجتماعي در کليه سطوح مديريتي و پرسنلي
در دانشگاهها؛
 شناسايي و تشويق مديران و سرپرستاني که موجبايجاد و افزايش سرمايهاجتماعي ميشوند؛
 برگزاري اردوها ،نشست ها ،تشکيل انجمنهايعلمي ،کانونهاي فرهنگي در كليه واحدههاي
دانشگاه آزاد اسالمي؛
 گسترش و بهبود فرهنگ بخشش و گذشت با تاكيدبر داشتههاي موكد و فراوان اسالمي -ايراني؛
 -ايجاد بسترهاي مناسب در جهت افزايش سطح

 )1کلمن ،جيمز( )1311بنيادهاي نظريه اجتماعي،
ترجمه صبوري ،نشر ني ،چاپ اول ،تهران.
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پذيرش مسوليتها بصورت داوطلبانه در ميان
مديران و مسوالن دانشگاهها؛
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