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تبیین وضعیت ابعاد سرمایه اجتماعی در معلمان آموزش و پرورش شهر تهران و
ارائه راهکارهایی برای ارتقاء آن

علی محمدمبصر آزاد ،1خدابخش راهدار
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چکیده
این پژوهش با هدف تبیین وضعیت ابعاد سرمایه اجتماعی در معلمان آموزش و پرورش شهر تهران و ارائه
راهکارهایی برای ارتقاء آن انجام شد .تحقیق حاضر به لحاظ روش گردآوری دادهها ،توصیفی از نوع پیمایشی
میباشد .جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان دوره متوسطه اول و دوم در منطقه  51شهر تهران به تعداد  3871نفر
تشکیل میدهند .حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 350 ،نفر بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند.
جمع آوری دادهها در این پژوهش از طریق پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی «ناهاپيت و گوشال» ( )8991که
دارای  24گویه با ابعاد ساختاری ،رابطهای و شناختی است صورت گرفت .با استفاده از آلفای کرونباخ ،پایایی
پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی  0/498برآورد شد .در این پژوهش از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده
گردید .اطالعات گردآوری شده جهت بررسی با روش آماری تی ،تحلیل واریانس و آزمون فریدمن تجزیه و
تحلیل شد .نتایج نشان داد وضعیت متغیر سرمایه اجتماعی معلمان کمی باالتر از متوسط قرار دارد؛ نتايج آزمون
فريدمن نشان داد سرمایه ساختاری شرایط مطلوبتری در مقایسه با سرمایههای شناختی و رابطهای در معلمان
آموزش و پرورش دارد .عالوه براین بین سطح سرمایه اجتماعی ازنظر جنس ،سن ،تحصیالت و سابقه تفاوت
معنیداری مشاهده نشد.
کلید واژهها :سرمایه اجتماعی ،سرمایه ساختاری ،سرمایه رابطهای ،سرمایه شناختی و آموزش و
پرورش.

دریافت مقاله1397 /2/ 10 :

پذیرش مقاله1397 /5/ 24 :

 - 1کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و مدرس دانشگاه (نویسنده مسئول) ali_mobaser@yahoo.com

 -2دانش آموخته مدیریت استراتژیک ورزش ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران جنوب

khodabakhsh.rahdar@gmail.com

204

لنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال دوازدهم /شماره دوم /تابستان 1397
فص 

مقدمه
سرمايهي اجتماعي به عنوان ذخيرهاي از حس اعتماد ،هم رفا نيب رد تكراشم و يراك ا كي د    
گروه يا جامعه محسوب ميشود كه همانند كي

ن كي ياضعا ،يعامتجا رثؤم یطابترا یوري   

گروه يا اجتماع را به هم متصل ميكند و در عين حال نظير كي

   

م نايم تالدابم ،يعامتجا عيا     

آنها را سريع ،راحت و كمهزينه مينمايد .مطالعات انجام شده پيرامون سرمايهي اجتم اشن يعا ن   
میدهد ،سيستمها يا گروهها و جوامعی كه از سرمايه اجتماعي باال يي برخوردار ميباشند ،نه تنها
ميزان تعهد و مسئوليتپذيري ،انعطافپذيري ،مديريت مناسب كنش جمعي در آنها ،در س حط

بااليي قرار دارد (بولينو ،ويليام و جيمز ،)2002 ،1بلكه كاهش فقر و توسعهي اقتص انتوپ( يدا مم ممم،2
 ،)0002تسهيل مبادله و هماهنگي فعاليتها (شجاعي باغيني ،) 87 31 ،توسعهي ميزان مش و تكرا
تعلق اجتماعي ،پيشرفت کاری و در نهايت تأمين کیفیت زندگی کاری (كلمن ،8991 ،3ازرا ،لي

بايليو و ِهِهرت ِلِلس )0002 ،4از ديگر پيامدهاي آن ميباشد.

از دیدگاه اریکسون )8002( 5سرمایه اجتم اونع هب یعا ن کی  یفوت مرها قققققق قققققققآف رایسب شقن نیر    
یتواند بس یارب ار بسانم یرت    
مهمتری از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان و جامعه دارد و م 
اثربخش بودن سازمانها به وجود آورد .بانک جهانی سرمایه اجتماعی را پدیدهههای میییدان هک د   
حاصل تأثیر نهادهای اجتم هراجنه و یناسنا طباور ،یعا ا تیمک یور رب 

تیفیک و

الماعت ت        

اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و
توسعه کشورهای مختلف دارد (م ،یدار

 .) 88 31س سسرمایه اجتم یامرس ریاس فالخ رب یعا ههههه ههههههها

بصورت فیزیکی وجود ندارد ،بلکه حاصل تعامالت و هنجارهای گروهی و اجتم و تسا یعا

زا   

طرف دیگر ،افزایش آن میتواند موجب پایین آمدن شدید سطح هزینهههه و هعماج هرادا یا زین    
هزینههای عملیاتی سازمانها گردد .به عبارت دیگر ،س ا هیامر جججتم ایب یعا ن یداصتقا هریخذ رگ     
مؤلفههای فرهنگی و اجتماعی ما بین سرمایه انسانی است (الوانی و شیروانی.)5831 ،
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استون )1002( 1سرمايهي اجتماعي را مفهومي چند ُبُبع يددعتم رصانع و داعبا زا لكشتم و يد      
مانند شبكهها ،اعتماد و بدهبستان ميدانند و با تأ يك د ب باور تيفيك ر ططط طططط اجتم نيا راتخاس و يعا    
روابط معتقدند كه سرمايهي اجتماعي صرفًاًا مختص نوع خاصي از ش كب هههه ،تسين يعامتجا يا    
بلكه در انواع شبكهها يي به شرح ذيل مشاهده ميشود :شبكهه  دوجوم يا د يغ ورملق ر رررر ررررررس يم

مانند پيوندهاي خويشاوندي و خانوادگي؛ شبكههاي موجود در قلمرو تعميم يافته 2مانند پيوند با

افرادي كه فرد آنها را به خودي خود نم ييي شناس كبش ؛د هه هههه  دوجوم يا د داهن ورملق ر ييييييييي  3مانند
ارتباط فرد با نهادها.
بدين ترتيب بر اساس تعاريف فوق ،سرمايهي اجتماعي را م ييي ت ( يدرف رظنم ود زا ناو

ُخُخ در ) و    

جمعي (كالن) بررسي كرد .سرمايهي اجتماعي فردي ب اي ننگر مجموعهههاي از من م عبا ييييي باش هك د   
اعضاي شبكهي فردي از طريق برقراري رابطه با ديگران بدان دست مييابن هب كيكفت لباق و د

   

دو ُبُبعد شناختي و ساختاري ميباشد .در توضيح اين دو بعد ميتوان گفت که بر خ هيامرس فال   
اجتماعي ساختاري وسحم رايسب هك س و سمل لباق  م ييييييييييييي باش مرس ،د اا ااايهي اجتم ،يتخانش يعا   
مفهومي انتزاعي است كه بيانگر ابعاد غ رگن ،سوملم ري ششش ششششه زرا ،يراتفر ياهراجنه و ا ششش ششششه ،ا

مبن يامرس زا قوف يد ههه ههههي
اعتماد و تعامالت ميباشد (گروتر و باستالر .)1002 ،4ع يسقت رب هوال ممم ممم

اجتماعي فردي ،فلپ )2002( 5نيز سرمايهي اجتماعي را مشتمل بر سه ُبُبعددد ب م ناي یی یییدارد :حجم
شبكه به معنای تعداد افراد موجود در شبكه؛ منابع موجود در شبكه؛ ميزان دسترسي به منابع.

بنابراين بر خالف سرمايهي اجتماعي فردي كه افراد به آن به عنوان ابزاري جهت نيل به خواسته-
هاي خود نگاه ميكنند ،در سرمايهي اجتماعي جمعي ،سرمايه به عنوان امري تلقی م يييش هك دو   
يشود و كل جامعه از آن بهرهمند ميشوند.
به طور جمعي توليد م 

تسای و گوشال در سال  8991سرمایه اجتماعی را عامل توسعه سرمایه فکری در شرکت دانستند.
لنی و ا و راب نا ن د  ر لاس 

       9991و ب لاس رد یتو       0002س امزاس یعامتجا هیامر ن تزاب ار ی اب         

ویژگیهای روابط اجتم و نامزاس رد یعا

اهدنیآرف تیقفوم مهم لماع ی گدای  یری ینامزاس          
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دانستند .به طور کلی ،محققان نشان دادهاند که سرمایه اجتماعی یک منب  اب ع ا اریز ،تسا شزر     
افراد هنگامی که یکدیگر را شناخته و درک نموده و به هم اعتم و هتشاد دا دکی اب ی تیوه رگ      
یابند به صورت کاراتر و موثرتری با هم کار میکنند (میلر .) 2011 ،اگر سرمایه انسانی آن چیزی
باشد که انسان میداند (مجموع دانش ،مهارت و تجارب) پس دسترسی به س هب ،یعامتجا هیامر    
کسانی که یک فرد میشناسد بستگی دارد; یعنی اندازه ،کیفیت و تنوع شبکههای کسب و کار و
شبکههای ارتباطی شخصی انسان در آن مؤثر است ،اما فراتر از آن ،سرمایهی اجتماعی به کسانی
که انسان نمیشناسد نیز بستگی دارد ،البته اگر به طور غیر مستقیم و به وسیله شبکهها ا ب رد اهنآ ا   
ارتباط باشند( .بیکر ، 82 31 ،صص  51و .)61
سرمایه اجتماعی اصطالحی است که کاربرد آن هر روز در حال اف از ییش است؛ ؛ ام موهفم نیا ا    

دارای چار چوب و تعریف مشخصی نیست (زیهو .)2002 ،1علت اصلی تکثی ییر تع هیامرس فیرا   
اجتماعی ناشی از این امر است که ماهیت این مفهوم به گونهای است که در هر بستر اجتم و یعا
فرهنگی به ش رد صاخ یلک    م ممیآیددد و دیگ هکنیا ر  ،،، ،،مفه و یدنب مو

رس ندرک یتایلمع ممممم ممممممایه

اجتماعی امری بسیار پیچیده و مش روم رد یقفاوت لیلد نیمه هب .تسا لک د امرس فیرعت  یه
اجتماعی وجود ندارد ،و تعاریف خ ره دییأت دروم صا

       
    

تینهذ هب یرگشهوژپ راک حطس و     

پژوهشی او بستگی دارد.
ناهاپیت و گوشال ( )8991سرمایه اجتماعی را مجموعه منابع بالفعل و بالقوه آورده شده ،دسترس
پذیر ،و پدید آمده از شبکهای از رواب فیرعت ط   

    

ک در هههانددد ک و ای درف ه ا متجا دح ا بسک یع

میکند .آنها برای سرمایه اجتماعی ،سه بعد در نظر گرفتهاند (ناهاپیت و گوشال .)8991 ،ال )ف
بعد ساختاری؛ ب) بعد ارتباطی؛ و ج) بعد شناختی .اقدام و عم هک روکذم داعبا ل

رد

   مت هب نو   

ل 2تعری سا هدش ف تتت تتتت (وان وال و گ  ، 2010 ، ،ص  .)2بع تخانش د ييييي  3س هيامر
عنوان دانش در عمل ل
اجتماعي :منظ  تاکارتشا يتخانش دعب زا رو کا نکر ا هشزرا رد ن ا روطب و اهرواب  ،کرد يلک

    

   

مشترک ميان آنان است و شامل اش ت و يگنهرف تخانش ،يگنهرف جياتن ،يگنهرف كارت ن عو      
فرهنگي میباشد.
Zehu

1

2 Knowledge in action
3
Cognitive
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بعد ساختاري 1سرمايه اجتماعي :منظور از بعد ساختاري ،شبکه ارتباطات رسمي اس يشان هک ت    
از ساختار رسمي سازمان است و شامل ان و هورگ لماعت ،هورگ ماجسنا ،هورگ بيکرت و هزاد      
ارتباطات ميان اعضاء است.

بعد رابطهای 2سرمايه اجتماعي :منظور از بعد رابطهای ،روابط انساني موجود در سازمان است که
شامل اعتماد ،هنجار ،تعهدات و هويت است.
به رغم این که در خصوص مفهوم سرمایه اجتماعی تحقیقات بسیار زیادی انجام گرفته لیکن،
شهای محدودی راجع به این متغیر در محیطهای آموزشی صورت گرفته است.
پژوه 
ل :اعتم دا ، ،
بخشنده و همکاران (  ) 1393به بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی و مؤلفهها ای آن ش ما ل ل
بخشش و روحیه داوطلبی ،تنوع در معاشرتها و دوستیها ،توانایی برقراری ارتباط اجتماعی غیر
رسمی و مشارکت در کارکنان ستاد پلیس راهور انتظامی استان مازندران پرداختند ..ایننن تحقیققق
نیز از نوع کاربردی و روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی میباشد .جامعه آماری این تحقیق را
ل دادهانددد کههه از آناننن با ا اس دافت ههه از
 50نفر از کارکنان ستاد پلیس راهور استان مازن ارد ننن تش یک ل ل
جدول مورگان  45نمونه به صورت تصادفی انتخاب شد .ابزار گردآوری دادهها در ایننن تحقیق، ،
پرسش نامه استاندارد بوده که دادههای آن با استفاده از روشهای آماررر توص فی ییی جمععع آوری و
ی  spssاز آماررر
ل آم را ی ی
برای تقویت بررسیهای توصیفی نیز به وس لی ههه نرممم اف از ررر تجزیههه و تحلیل ل
تحلیلی و استنباطی (ضریب همبستگی) استفاده شد .یافتههاییی پ هوژ ششش بیاننن گررر ایننن استتت کههه
سرمایه اجتماعی و مؤلفههای آن از امتیاز متوسططط رو بههه ب بباال در س امزا ننن برخوردارنددد کههه نشاننن
دهنده وضعیت مطلوب سرمایه اجتماعی در سازمان است.
ی پل یامرس .دنتخادرپ سی ههه هههه
ی س یامر ههه اجتم عا ی ی
بخشی و غف  یرا ((  ) 1391ب یبت ه یننننن جامعههه شن تخا ی ی
ش بررر
ی آن در ایننن پ هوژ ش ش
ی و نظری ی
اجتماعی دارای ابعاد و مؤلفههایی است که با بررسییی مفه مو ی ی
س تاکیددد شدههه و م رو ددد سنجش ش
ش
مؤلفههای مشارکت و اعتماد اجتماعی به نهاد و کارگزاران پلیس س
کمی قرار گرفتهاند .مفاهیم در چارچوب منطق فازی درجه بندی شدهههانددد .بررر حسببب دادهها ای
ی ب تالا ررر از
موجود ،میزان مشارکت اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفههای سرمایه اجتم یعا  ، ،ان کد ی ی
ن اعتماددد
ی اس سست .گ راز ههها ای مش دها ههای داللتتت بررر آن دارنددد کههه می یگنا ن ن
ل ارزی با ی ی
متوسط قابل ل
Structural
.Relational Dimensions

1
2
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شهروندان تهرانی به پلیس  0 / 15است .اکثریت پاسخگویان (  8/ 43درص )د  ،،عضووو مجموعهههای
هستند که در نقطه گذار ( )0/5اعتماد به پلیس ،بر پایه نظام برآورد انتظارات ارزشی ق ار ررر دارنددد.
همبستگی رگرسیونی اعتماد به پلیس با ا ترکیببب خطییی ش یار ططط علی؛ ؛ کارآم ید  ، ،پاس یوگخ ی، ،
س مجموعههه اعتماددد بههه
ی از واری نا س س
شفافیت سازمانی و انسجام هنجاری برابر با  0 / 85است .نس تب ی ی
پلیس که از طریق مشارکت نسبی مجموعه شرایط علی مذکور تبیین شده است  0 / 72است.
نتایج به دست آمده از تحقیق احمدی و فیض آبادی (  ) 1390تحت عنوان ارتقاء سرمایه اجتماعی
بر بهبود عملکرد سازمان ،نمونه موردی :سازمانهای ستادی شهرداری تهران نشان میدهد،
اعتماد افراد با بهبود عملکرد رابطه مستقیم داشته و شبکههای رسمی با بهبود عملکرد رابطه غیر
مستقیم دارد و هنجارهای عمل با بهبود عملکرد هیچ رابطه مستقیم یا غیر مستقیمی ندارد .میزان
سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد افراد حد متوسط است و بین سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد
افراد رابطه مستقیم وجود دارد.

غريبي و قل هداز ي (  ) 1390ب رب ه ر یس    نقش

مؤلفهههها ای ه اجيه شو ن هيامرس ينيب شيپ رد ي      

اجتماعي پرداختند .هدف پژوهش پيش بيني مؤلفههای س رب نايوجشناد يعامتجا هيامر ساسا      
مؤلفههای هوش هيجاني آنان بود .بدين منظور  004نفر از دانشجويان دانشگاهها ای آزاد اس يمال
منطقه  11به روش نمونه گيري چند مرحلهههای انتخ دش با ند  ياهرازبا  .ا دن ا نيا رد يريگ هز

    

پژوهش ،پرسش نامه هوش هيجاني سيبرياشرينگ و پرس  .دوب يعامتجا هيامرس همان ش ن جيات       
تحليل رگرسيون دادهها ا نش هک داد نا    مؤلفهههها ای ه اجيه شو ن ،يهاگآدوخ ،يزيگنادوخ( ي     
خودکنترلي ،هوشياري اجتم يب شيپ هب رداق )يعامتجا تراهم و يعا ني

      مؤلفهههها ای س هيامر

اجتماعي (اعتماد تعميم يافته ،مشارکت رسمي -مدني ،مشارکت مذهبي ،هنج ،لباقتم هلماعم را    
پيوند دوستي -همسايگي ،پيوند دوستي -خانوادگي و اعتماد نهادي) هستند .هوش هيجاني ق ردا
است به طور معنادار ،تغ يي رات سرمايه اجتماعي را پيش بيني کند .همچنين تحليل رگرسيون گ ما
به گام نشان داد که از بين مؤلفهها ای ه اجيه شو ن راهچ ،ي     مؤلف ففه مه يرايشه ،يعامتجا ترا    
اجتماعي ،خودآگاهي و خودانگيزي قادرند مؤلفههای سرمايه اجتماعي را به طور معن بت رادا ب يي ن   
کنند .عالوه بر اين ،از بين مؤلفههای هوش هيجاني ،مؤلفه مهارت اجتماعي ق  تسا ردا ت تارييغ    
سرمايه اجتماعي را در حالت کلي تب يي ن کند.
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محمدی (  ) 1390به بررسی رابطه بين ه اجيه شو ن انكراك ي ن ووو وووو س مزاس يعامتجا هيامر ا رد ن
اداره كل بيمه خدمات درماني استان اصفهان پرداخت .روش تحق فيصوت قي ييييي  -همبس يگت
جامعه اماري كليه كاركنان رس اميپ يم ن و ي

  
ب دو ..

درارق ا لك هرادا يد د تامدخ هميب رررررر رررررررم نا ييي اس نات

اصفهان با تعداد  ۲۳۸نفر بوده است که از بين آنها جامعه  ۱۴۸نفر نمونه به روش تصادفي طبقهای
انتخاب گرديد تع يي ن رابطه هوش هيجاني و سرمايه اجتماعي سازمان ن انكراك دز ن هرود نيا رد     
كل تع يي ن رابطه ابعاد شناختي و ساختاري سرمايه اجتم هب يناجيه شوه و يعا عن فادها ناو       
اصلي تحقيق و تع يي ن سطح هوش هيجاني و سرمايه اجتاماعي سازمان نزد كاركن ييعت نا ن هطبار     
بين عوامل دموگراف كي

با متغیرهای مورد مطالعه و تع يي ن ام  هيامرس ينيب شيپ ناك ا متج ا زا يع      

طريق هوش هيجاني به عنوان اهداف فرعي مورد بررس ارق ي ر زبا تفرگ  ا هتفر راكب ر نيا رد        
تحقيق پرسسشنامه قابليت هوش هيجاني گلمن كه پایاییان  ./ ۸۴محاسبه شده است همچنين ب يار
سنجش سرمايه اجتماعي محقق ساخته با استفاده از مدل اس اب هك هدش هدافت يياياپ      

 ۰/ ۸۲ب هدو

است تجزيه و تحليل دادههای پژوهش در دو س فرگ تروص يطابنتسا و يفيصوت راما حط ت      
یافتههای پژوهش نشان داد كه بين هوش هيج متجا هيامرس و ينا ااا ااااعي همبس يگت

 ۰/ ۹۷مثب و ت

معناداري مشاهده شده و بين ابعاد شناختي و ساختاري سرمايه اجتم هطبار يناجيه شوه و يعا     
مثبت و معناداري وجود دارد نتايج به دست

آمدهه س يناجيه شوه حط     م ممیتوانددد بوس دعب هلي   

شناختي و ساختاري سرمايه اجتماعي پيش بيني شود.
سؤاالت تحقیق
 .1وضعیت سرمایه اجتماعی در معلمان آموزش و پرورش شهر تهران چگونه است؟
 .2وضعیت سرمایه ساختاری در معلمان آموزش و پرورش شهر تهران چگونه است؟
 .3وضعیت سرمایه رابطهای در معلمان آموزش و پرورش شهر تهران چگونه است؟
 .4وضعیت سرمایه شناختی در معلمان آموزش و پرورش شهر تهران چگونه است؟
 .5ازنظر جنسیت ،سطح سرمایه اجتماعی بین دو گروه تفاوت معنیداری وجود دارد؟
 .6ازنظر سن ،سطح سرمایه اجتماعی بین گروههای مختلف تفاوت معنیداری وجود دارد؟
 .7ازنظر سنوات خدمت ،سطح سرمایه اجتماعی بین گروههای مختلف تفاوت معنیداری وجود دارد؟
 .8ازنظر تحصیالت ،سطح سرمایه اجتماعی بین گروههای مختلف تفاوت معنیداری وجود دارد؟
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روش تحقیق
این پژوهش به دنبال بررسی وضعیت موجود سرمایه اجتماعی است؛ لذا از نظر هدف کاربردی و
از نظر روش گردآوری اطالعات از نوع تحقیقات کمی و غی زا و ؛تسا یشیامزآ ر هوحن رظن      
اجرا توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش کلیه معلم و لوا هطسوتم هرود نا
دوم در منطقه  51شهر تهران به تعداد  3871نفر تشکیل میدهند .حجم نمونه با توج لودج هب ه    
مورگان 350 ،نفر است که به صورت تصادفی ساده انتخ دش با ند    .پرسشن ما هههها ای تحقی یب ق ن   
حجم نمونه توزیع شد و درنهایت  314پرسشناممه ب قحم ه ق  تدوع  د دش هدا زجت یانبم و ی و ه     
تحلیل قرار گرفت .جم یروآ ع

دادهها ا در این  همانشسرپ قیرط زا شهوژپ  ا هیامرس درادناتس       

اجتماعی انجام گرفته است .پرسشنامه استاندارد س یعامتجا هیامر    «ناهاپ اشوگ و تي لل للل» ()8991
دارای  24گویه با ابعاد ساختاری ،رابطهای و شناختی میباشد که با طی جنپ ف    گزینهههای ،ک ما ًالًالًالًال
مخالفم ،مخالفم ،بی نظر ،موافقم و کام ًالًال م .تفرگ رارق هدافتسا دروم مقفاو       روای ییاوتحم ی   
شنام سا رب ه اس    
پرسشنامه مورد تأیید متخصصان علوم اجتماعی قرار گرفته است .پایایی پرسش ش
ض ،خابنورک یافلآ بیر         0/608ب یدرگ دروآر د هیزجت یارب .

        و تحلی زا ل    روشهااای آم یرا   

توصیفی و آمار استنباطی ( tتک نمونهای و مستقل ،تحلیل واریانس و آزم هدافتسا )نمدیرف نو    
شد.
یافتهها

بخش الف) آمار توصیفی

سن :در خصوص توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغیر سن یافتههای پژوهش حا يك از
آن بود كه  51/ 18درصد پاسخ دهندگان در سن بیست تا سی سالگی 54 / 85 ،درصد در سن سی

و یک تا چهل سالگی 24 / 89 ،درصد در سن چهل و یک تا پنجاه سالگی  5/ 08درصد در سن
باالی پنجاه سال قرار داشتند.
جدول  .1توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب سن
متغير سن

فراواني

درصد

بیست تا سی سال

46

51/ 18

سی و یک تا چهل سال

581

54 / 85

چهل و یک تا پنجاه سال

71

24 / 89

باالی پنجاه سال

12

5/ 08

کل

314

001
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جنسیت :در خصوص توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغیر جنسیت یافتههای پژوهش
حا يك از آن بود كه  92 /3درصد پاسخ دهندگان را معلمان مرد و  7/7درصد از پاسخ دهندگان
را معلمان زن تشکیل میدهند.
جدول  .2توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت
جنسیت

فراواني

درصد فراواني

مرد

092

92 /3

زن

24

7/7

کل

314

001

تحصیالت :در خصوص توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب تحصيالت یافتههای پژوهش
حا يك از آن است که 7/ 64 ،درصد داراي مدرك فوق دیپلم 50 / 63 ،درصد دارای مدرک
لیسانس و  41 / 73درصد دارای مدرک فوق لیسانس و باالتر بودند که حجم نمونه آماري تحقیق
را تش يك ل میدهند.
جدول  .3توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب تحصيالت
متغير تحصيالت

فراواني

درصد فراواني

فوق دیپلم

24

4 .6 7

ليسانس

159

0.63 5

فوق ليسانس و باالتر

131

41.73

کل

314

001

سنوات خدمت :در خصوص توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغير سنوات خدمت
یافتههای پژوهش حا يك از آن است كه کارکنان داراي سابقه خدمت  1تا  5سال 6 ،تا  51سال،
 61تا  25سال ،و بيشتر از  25سال هر كدام به ترتيب  10 /5 ، 29 ، 43 /3 ، 17 /2درصد از حجم
نمونه آماري را به خود اختصاص دادهاند .همانطور كه مشخص است افراد داراي سابقه خدمت
 6تا  51سال بيشترين و افراد داراي سابقه خدمت بیشتر از  25سال كمترين سهم را از نمونه
آماري به خود اختصاص دادهاند.
جدول  .4توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب سنوات خدمت
متغير سنوات خدمت

فراواني

درصد فراواني

 1تا  5سال

54

.2 71

 6تا  51سال

36 1

43.3

 61تا  25سال

91

29

 25سال و باالتر

33

5 0. 1

کل

314

001
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بخش ب) آمار استنباطی

آزمون نرمال بودن دادهها
قبل از استفاده از آزمونهای پارامتریک باید فرضیه نرمال بودن دادهها تأیید شوند .طبق آزمون
کلموگروف ـ اسمیرنوف اگر فرضیه صفر مبنی بر اینکه دادهها از توزیع نرمال برخوردارند ،تأیید
یتوان برای ادامه تحلیلها از آزمونهای پارامتریک استفاده کرد ،در غیر این صورت
شود ،م 
باید سراغ آزمونهای ناپارامتریک رفت.
جدول  .5بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق به کمک آزمون کولموگرف اسمیرنف
سرمایه اجتماعی

متغیر
Z

0.567

سطح معنیداری

0 .19 0

نتایج آزمون گلموگروف ـ اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادهها در خصوص
سرمایه اجتماعی بیانگر آن است که سطح معناداری برای توزیع نمرات بیشتر از  0/ 05بوده
(  )P <0/ 05بوده و بنابراین فرضیه صفر مبنی بر اینکه دادهها از توزیع نرمال برخوردارند ،تائید
میگردد .بنابراین با  95درصد اطمینان به پاسخ به سؤاالت بر اساس مفروضات آزمونهای
پارامتریک میپردازیم.
ش شهررر ته ار ننن
ش و پ رور ش ش
سؤال  .1وضعیت سرمایه اجتماعععی در معلماننن آم زو ش ش

چگونه است؟

در تحليل استنباطي به منظور بررسي وضعیت سرمایه اجتماعی در معلمان آموزش و پرورش شهر
تهران از آزمون « tتك متغیره» استفاده گردید.بر این اساس با استفاده از آزمون تی ت هریغتم ك   
به توصیف وضعیت موجود سرمایه اجتماعی پرداخته شده است که نت هدمآ ریز لودج رد جیا     
است.
جدول  .6وضعیت موجود سرمایه اجتماعی در معلمان آموزش و پرورش شهر تهران
متغیر

تعداد

میانگین مشاهده شده

میانگین مورد انتظار

مقدار t

درجه آزادی

سطح معناداری

سرمایه اجتماعی

314

3/ 18

3

2/ 39

313

0/ 015

نتایج حاصل از اجرای آزمون  tدر سطح اطمینان  % 95نشان میدهد ،با توجه به  tمحاس هب ش هد
) )t=2.39و سطح معنیداری بدست آمده ) (sig=0.015وضعیت متغی یمک یعامتجا هیامرس ر     
باالتر از حد متوسط قرار دارد.
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ش شهررر ته ار ننن
ش و پ رور ش ش
سؤال  .2وضعیت سرمایه ساختاری در معلماننن آم زو ش ش

چگونه است؟

ی در معلماننن آم زو ششش و پ رور ش ش
ش
در تحليل استنباطي به منظور بررسي وض یامرس تیع هه ههه س راتخا ی ی
شهر تهران از آزمون « tتك متغیره» استفاده گردید .بر این اساس با اس ومزآ زا هدافت ن كت یت 

   

متغیره به توصیف وضعیت موجود سرمایه س راتخا ییی معلماننن پرداخت سا هدش ه تتت تتتت ک رد جیاتن ه   
جدول زیر آمده است.
جدول  .7وضعیت موجود سرمایه ساختاری در معلمان آموزش و پرورش شهر تهران
متغیر

تعداد

ميانگين

سرمایه ساختاری

314

3/ 43

خطاي

t

سطح معناداری

6/15

0/000

میانگین

انحراف

موردانتظار

معيار

معيار

3

0/ 49

0/ 028

نتایج حاصل از اجرای آزمون  tدر سطح اطمینان  % 95نشان میدهد ،با توجه به  tمحاس هب ش هد
() t=6.51و سطح معنیداری بدست آمده ) (sig=0.000وضعیت متغیر سرمایه ساختاری معلماننن
آموزش و پرورش شهر تهران باالتر از حد متوسط قرار دارد.
ش شهررر ته ار ننن
ش و پ رور ش ش
سؤال  .3وضعیت سرمایه رابطهههای در معلماننن آم زو ش ش

چگونه است؟

در تحليل استنباطي به منظور بررسي وضعیت سرمایه رابطهای در معلمان آموزش و پرورش شهررر
تهران از آزمون « tتك متغیره» استفاده گردید.بر این اساس با استفاده از آزمون تی ت هریغتم ك   
به توصیف وضعیت موجود سرمایه رابطهای پرداخته شده است ک هدمآ ریز لودج رد جیاتن ه      
است.
جدول  .8وضعیت موجود سرمایه رابطهای در معلمان آموزش و پرورش شهر تهران
متغیر

تعداد

میانگین مشاهده شده

میانگین مورد انتظار

مقدار t

درجه آزادی

سطح معناداری

سرمایه رابطهای

314

3/ 02

3

1/ 31

313

0/ 045

نتایج حاصل از اجرای آزمون  tدر سطح اطمینان  % 95نشان میدهد ،با توجه به  tمحاس هب شدهه
() t=1.31و سطح معنیداری بدست آمده ) (sig=0.045وضعیت متغیر س هیامر رابطهههای در حد
متوسط قرار دارد.
سؤال  .4وضعیت سرمایه شناختی در معلمان آموزش و پرورش شهر تهران چگونه

است؟
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در تحليل استنباطي به منظور بررسي وضعیت سرمایه شناختی در معلمان آموزش و پرورش شهررر
تهران از آزمون « tتك متغیره» استفاده گردید.بر این اساس با استفاده از آزمون تی ت هریغتم ك   
به توصیف وضعیت موجود سرمایه شناختی پرداخته شده استتت ک هدمآ ریز لودج رد جیاتن ه      
است.
جدول  .9وضعیت موجود سرمایه شناختی در معلمان آموزش و پرورش شهر تهران
متغیر

تعداد

میانگین مشاهده شده

میانگین مورد انتظار

مقدار t

درجه آزادی

سطح معناداری

سرمایه شناختی

314

3/ 12

3

2/ 81

313

0/300

نتایج حاصل از اجرای آزمون  tدر سطح اطمینان  % 95نشان میدهد ،با توجه به  tمحاس هب ش هد
() t=3.12و سطح معنیداری بدست آمده ) (sig=0.003وضعیت متغیر س امر ییه شن دح رد یتخا   
متوسط قرار دارد.
از سه بع ار یعامتجا هیامرس مهم د

جدول شماره  10و  11نتايج آزمون فريدمن و رتبة هر كي

  

نشان ميدهد.
يداري
جدول  . 10نتايج آزمون فريدمن و سطح معن 
نمره كاي

تعداد نمونهها

يداري
سطح معن 

درجه آزادي

اسكوئر
74/ 84

314
جدول  .11رتبه هر كي

0/000

2

از ابعاد سرمایه اجتماعی بر اساس آزمون فريدمن
ميانگين

رديف

ابعاد

1

سرمایه ساختاری

2

سرمایه شناختی

6/ 13

3

سرمایه رابطهای

5/ 45

ر تب ه
8/ 46

بتررری در مقایس اب ه    س مر اایههاییی
نتايج آزمون فريدمن نشان داد سرمایه ساختاری شرایط مطلوب ب
شناختی و رابطهای در معلمان آموزش و پرورش شهر تهران داراست.
سؤال  .5ازنظر جنسیت ،سطح سرمایه اجتماعی بین دو گروه تفا تو
وجود دارد؟

یداری
معنی ی

جدول  . 12مقايسه سطح سرمایه اجتماعی بر اساس جنسیت
تعداد

ميانگين

انحراف استاندارد

زن

24

3/ 22

7/ 442

جنسيت
مرد

092

3/ 17

6/5 31

درجه آزادي
12 3

t
 0/194ـ

يداري
سطح معن 
0/ 624
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جدول شماره  ، 12ارتباط بين متغير جنسيت را با س اشن یعامتجا هیامرس حط ن م  يييييييييييده جياتن .د   
گت نعم حطس ندوب ر يييييييييداري
آزمون  tبراي گروههاي مستقل نشان ميدهد كه با توج رزب هب ه گگگ گگگ
(  )0/ 624از سطح  ،0/ 05تفاوت معنيداري در مورد سطح سرمایه اجتماعی از نظر جنسيت وجود
ندارد هرچند که سرمایه اجتماعی معلمان زن از مردان در سطح ناچیزی بیشتر است.
ن گ ور ههههاای مختلففف تفاوت ت
ت
ی بین ن
ح س یامر ههه اجتماعی ی
سؤال  .6ازنظر سن ،سطح ح
یداری وجود دارد؟
معن 

جدول  . 13تحليل واريانس جهت بررسي سطح سرمایه اجتماعی بر اساس طبقه بندی سنی
مجموع مجذورات

سن

درجه آزادي

ميانگين جمع مجذورات

بين گروهها

124 / 022

4

41 / 341

درون گروهها

81 161 / 975

903

45 / 278

F

يداري
سطح معن 

0/ 913

0/ 435

جدول شمارة  13نتايج تحليل واريانس كي راهه را در مورد سطح سرمایه اجتماعی بر اساس طبقههه
بندی سنی نشان میدهد .نتايج تحليل واريانس نشان ميدهد كه با توجه به بزرگتر ب حطس ندو   
معنيداري (  )0/ 435از سطح  ،0/ 05تفاوت معنيداري در مورد سطح سرمایه اجتماعی ب ساسا ر   
سن وجود ندارد.
سؤال  .7ازنظر سنوات خدمت ،سطح سرمایه اجتماعی بین گ ور ههههاای مختلففف

یداری وجود دارد؟
تفاوت معن 

جدول  . 14تحليل واريانس جهت بررسي سطح سرمایه اجتماعی بر اساس سنوات خدمتی
مجموع مجذورات

سابقه

درجه آزادي

ميانگين جمع مجذورات

بين گروهها

269 /905

4

67 / 377

درون گروهها

73 9 15 / 488

903

44 /699

F

يداري
سطح معن 

1/794

0/202

جدول شمارة  ، 14نتايج تحليل واريانس كي راهه را در مورد بررس رب یعامتجا هیامرس حطس ي

   

گتر
اساس سنوات خدمتی نشان ميدهد ،نتايج تحليل واريانس نشان ميدهد كه با توجه به ب رز گ گ
 ،0/ 05تف نعم توا ييييي داري در م هیامرس حطس درو       

ب نعم حطس ندو ييييييي داري ( )0/202از س حط   
اجتماعی از نظر سابقه وجود ندارد.

ف تفاوت ت
ت
سؤال  .8ازنظر تحصیالت ،سطح سرمایه اجتماعی بین گروههای مختلف ف

یداری وجود دارد؟
معن 

جدول  . 15تحليل واريانس جهت بررسي سطح سرمایه اجتماعی بر اساس تحصیالت

تحصیالت

مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين جمع مجذورات

بين گروهها

80 / 037

3

26 / 679

درون گروهها

16162 / 96

313

45 /204

F

يداري
سطح معن 

0/ 588

0/ 623
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ی بررر اساسسس
جدول شمارة  51نتايج تحليل وار هاركي سناي ه طس دروم رد ار  حححح ححححح س یامر ههه اجتم عا ی ی
گت حطس ندوب ر    
تحصیالت نشان میدهد .نتايج تحليل واريانس نشان داده كه با توج رزب هب ه گگگ گگگ
معنيداري (  )0/ 623از سطح  ،0/ 05تفاوت معنيداري در مورد سطح سرمایه اجتماعی بررر اساسسس
تحصیالت وجود ندارد.
بحث و نتیجهگیری
امروزه اهمیت روابط اجتماعی و موضوع سرمایه اجتماعی در سازمان بحث جدیدی است که در
سالهای اخیر رونق گرفته است و در جامعه شناسی و اقتصاد و به ت ریدم رد یگزا ی و ت

مزاس ان    

به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته است و در همین راستا وولکاک ( )1002معتقد است
که سرمایه اجتماعی به عنوان یک زبان تئوریک مش کرت

م ممیتوانددد ب املاع ه ن هعماج ،یسایس      

شناسان ،انسان شناسان و اقتصاددانان امکان کار با یکدیگر را در وضعیتی مفید اعطا کند.
سرمایه اجتماعی پیوندهای اجتماعی ،جایگاه و ساز و کار مطلوبی را برای تب دا للل دانشییی دقیققق و
ک ش کب ههه از
ی را ارتقا ا م ممیدهددد .در یک ک
ش س نامزا ی ی
سودمند در سازمان فراهم کرده و همچنین دانش ش
روابط اجتماعی قوی ،اعضا به مکرر با هم تعامل داشته و از فرصتتت ک فا ییی ب ار ییی در میاننن نه دا ننن
ایدهها و افکار خود برخوردار هستند که این باعث انتقال اطالعات درسطح باالالال و ایجاددد ش یار ططط
مساعد برای یادگیری خواهد شد (لی و لو ، 2011 ،ص  .)5 76 1عالوه بررر آن س امزا نننها ا با ا سطححح
ی دارنددد .بههه ایننن ترتیببب س یامر ههه اجتم عا ی ی
ی
ش به ت ر ی ی
باالی سرمایه اجتماعی ،توانایی مدیریت دانش ش
می تواند منجر به مدیریت دانش و یادگیری مؤثرتر گردد و در نهایت عملکرددد س امزا ننن اف یاز ش ش
ش
یابد (نصر اصفهانی.) 1390 ،
در تحليل استنباطي به منظور بررسي وضعیت سرمایه اجتماعی در معلمان آموزش و پرورش شهر
تهران از آزمون « tتك متغیره» استفاده گردید .نتایج حاصل از اجرای آزمون  tدر سطح اطمین نا
 % 95نشان    م مم یدهدد د ،ب هب هجوت ا       tمحاسهب    ش دد ده () t=2.39و س حط    معنیی یداری بدس دمآ ت هههه ه
) (sig=0.015وضعیت متغیر سرمایه اجتماعی در حد متوسط قرار دارد« .سرمايه اجتماعي» ،بس رت
مناسبي را براي بهره برداري و بهره وري نيروي انساني در سازمانهای مختلف فراهم میآورد .از
سوي ديگر ،بهره گيري از ديگر سرمایههای اجتماعي سازمان نيز در پرتو اين سرمايه امکان پذير
اس ،هتکن نيمه هک ت نامزاس رد ار نآ تيمها ناشن                مممیدهددد .س هعومجم ،يعامتجا هيامر       
هنجارهاي موجود در نظامهای اجتماعي است نآ ياضعا يراكمه حطس ياقترا بجوم هك    

  

217

تبیین وضعیت ابعاد سرمایه اجتماعی در معلمان  /...مبصر آزاد و همکار

جامعه و پا يي ن آمدن هزینههای ارتباطات میشود .نتایج تحقیق حاضر باس تقباطم تاقیقحت ریا    
دارد؛ به گونهای که در اکثر این تحقیقات ،سطح سرمایه اجتماعی متوسط ب هدش یبایزرا الاب ه     
است( :بخشنده و همکاران (  ،) 1393بخشی و غفاری (  ) 1391و احمدی و فیض آبادی ( .) 1390
نتايج آزمون فريدمن نیز نشان داد سرمایه ساختاری شرایط مطلوبتری در مقایسه با س مر اایههاییی
شناختی و رابطهای در معلمان آموزش و پرورش شهررر ته ار ننن دارد .درواق امه ع ن هکبش هک روط     
ارتباطات رسمي در آموزش و پ تسا هدش یبایزرا یوق شرور هکبش

سنا هیامرس ا ین لماش    

اعتماد ،مشارکت و تعهدات مش زلتسم هک هدش یبایزرا فیعض ،کرت م دم رتشیب هجوت  ی نار

     
       

آموزش و پرورش میباشد .عالوه براین همان طور كه در اين متعا ،دش هدهاشم شهوژپ  ا ا د ززززز زززززز
اركان اصلي ارتقاي سطح سرماية اجتماعي است .به منظور افزايش اعتم يب رد دا ن    معلم زین و نا   
بین معلمان و مدیران ،بايد به دو موضوع توجه كرد ،اينكه اعتماد بايد در همه جا احساس ش و دو
اگر بي اعتمادي بر قسمتي از مركز حاكم باشد ،اعتماد كم اثر خواهد شد و ديگر آن دامتعا ،هك   
بايد از باال به پا يي ن جريان يابد .در همین راستا مدیران آم ورپ و شزو ر د دیاب ش ررر رررر نظاممم س اتخا ررر
ل اف ار ددد با ا
ساسله مراتبی تجدید نظر کنند و نظام ش کب هههای بههه منظوررر تس یر ععع رونددد تب دا للل و تعامل ل
صهای متفاوت را گسترش دهند.
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