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 مقدمه

یشررت  نیسر  و   کنیم که مانند گذشته سررمایه مرا ی هن را لامر        در جوامعی زندگی می امروزه

دهرد   یاتتگی کشورها نشان مری  هاریخ اقتصادی هوسعه. انداشکال دیگر سرمایه نیز اهمی   یدا کرده

محدودی  اساسری بررای شرکوتایی و دبرادانی سررزمیا دن ای راد       ، میزان منابع در اختیار هر مل 

و دمریکرای تهریا    دتریقایی، مندی بسیاری از کشورهای دسیایی ب رهبرخالف نمونه  برای، کند نمی

کرو  و   سرت   نیروی انسرانی و نیز ، اقلیم خوب و غیره، معادن، نف  و گاز مانندطبیعی  منابع از

حتری در برخری از   . انرد  دادهای مثب  ایا منابع منتفع نشده اند و از برون کمتر هوسعه یاتته، باهو 

، از ایرا رو . (5831، خضری) ها نیز هبدی  شده اس  جان دنبه بالی یادشده مواهب ، ایا کشورها

بره میرزان   ، تیزیکری و مرا ی ج ر  هوسرعه اقتصرادی     ، هوان گف  سه نوع سرمایه سنتی طبیعیمی

اما کماکان هوسرعه  ایردار   . (Bhandari & Yasunobu, 2009) شودمتوسط در ایا کشورها یات  می

دبعدی اس  کره  هوسعه ترایندی  یچیده و چن. در ج   لدا   در ایا کشورها حاص  نشده اس 

، رتتارها و ن ادهای ملری در کنرار رشرد اقتصرادی    ، شام  هغییرات اساسی در ساختارهای اجتمالی

اگر هوسعه هن ا اتزایش . (Todaro, 2000, p.75) کاهش تقر و نابرابری و ب بود کیفی  زندگی اس 

هوانند بره   هنگی میهای تر ارز ، دردمدهای اقتصادی نباشد و ب بود کیفی  زندگی را نیز دربرگیرد

باید در میان ، به ایا هرهیب. (Sen, 1999, p.129) لنوان هدف و ابزار هوسعه به خدم  گرتته شوند

بره دنبرال حلقره    ، کننرد  مری  ترراهم  هرای اقتصرادی را   های موجود که لوام  و زمینره انواع سرمایه

ه  ایدار و هحقق لردا   در  هس ی  کند و بالث هوسع را ها کارگیری ب ینه دن ای گش  که به مفقوده

سررمایه  ، شرود  رسد ایا حلقره مفقروده کره جنیره ترهنگری را شرام  مری       به نظر می. کشورها شود

سرمایه اجتمالی در  یشرت  اقتصادی و هوسرعه  ایردار بررای  شوهشرگران      نقش. اجتمالی اس 

هن ا به واسطه  نه از نظر توکویاما  یشرت  اقتصادی. (Putnam, 1997; Sabatini, 2006) روشا اس 

ها نسرب    های انسانها و هن ارها نیز بر گرایش بلکه ارز ، شود وجود ن ادهای رسمی حاص  می

، او بردیا هرهیرب  . گذاری و مباد ه نقش دارند سرمایه، اندازهای اقتصادی مانند  س گیریبه هصمیم

. معرتی کررد ، ادی هأثیر گذاردهواند روی رتتارهای اقتص ها ترهنگ می ه از طریق دنچ ار ابزار را ک
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هوانایی خلق و مردیری   ، های اتراد نسب  به کار و مصرفهأثیر بر نگر ، هأثیر بر سازمان و هو ید

دهری   رو  دخر یعنری شرک   . (Fukuyama, 2001) های اجتمالی شبکهدهی ن ادها و هوانایی شک 

سررمایه اجتمرالی کره شرام      . اشدهواند دت   بر سرمایه اجتمالی داشته ب های اجتمالی می شبکه

 ,Putnam, 1993) منبع ثروت و رتاه اس ، از نظر برخی، های اجتمالی و التماد اس  شبکه، ن ادها

p.167; Fukuyama, 1995, p.10) .      شرود و   سرمایه اجتمرالی موجرب اترزایش کیفیر  زنردگی مری

 . (Hamdan et al., 2014) دهد های اجتمالی مثب  را در ج   یک زندگی خوب ارهقا می ارز 

هوانرد   هرای اجتمرالی مری    دانشگاه به لنوان یکی از بسترهای اصلی هشکی  گروه، در ایا راستا

هرای دیگرر در تضرای     ای و گرروه  حرتره ، ترهنگی و مرذهبی ، های للمی هشک . مورد هوجه باشد

نرد کره   گیر هرایی شرک  مری    در چنیا تضرایی شربکه  . یابند دانشگاه ترصتی مناسب برای ظ ور می

گیری  مبنای اصلی شک ، در حقیق . هوانند مبنای هشکی  ن ادهای اصلی و اثرگذار جامعه باشند می

ها به لنروان  دانشگاه. (Dingaa, 2014) اند های اجتمالی رسمی یا غیررسمی سرمایه اجتمالی شبکه

د سرمایه اجتمرالی  هوانند مبنایی برای یادگیری چگونگی هو یمی کنند کهن ادهایی بنیادینی لم  می

کنرد کره برر    هرا ای راد مری   ها مرحله جدیدی را در زندگی اجتمالی انسانورود به دانشگاه. باشند

ها و ن ادها سازمان، های انسانیها در خلق و مدیری  گروه های دنها و م ارتهوانمندی، هانگر 

-گیری انرواع شربکه  برای شک زمینه مناسبی ، ها در حقیق دانشگاه. در دینده هأثیر خواهد گذاش 

کرارگیری ایرا سررمایه     چگونگی به، بدیا هرهیب. های اجتمالی الم از رسمی و غیررسمی هستند

هواند  ایگاهی محکرم بررای   ها و هوسعه دن میهای اصلی دن در دانشگاهلظیم و شناسایی شاخص

 . هوسعه دن در ن ادهای اجتمالی دیگر باشد

هرایی ماننرد    هوان سرمایه اجتمرالی را در محریط  ه چگونه میسؤال  شوهش حاضر ایا اس  ک

مقا ه حاضر درصدد طراحی مد ی بررای  ، بدیا منظور ها و مراکز دموز  لا ی هوسعه داد؟دانشگاه

کننده  ها دن را به محیطی هقوی ، ها و مراکز دموز  لا ی اس هوسعه سرمایه اجتمالی در دانشگاه

 . ی  کندو تزاینده سرمایه اجتمالی هبد
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 مبانی نظری

یی ابتردا هرای   های مربوط به دن نیرز در گرا    جدید اس  و  شوهش نسبتاًسرمایه اجتمالی مف ومی 

ارز  برا قوه دن منروط بره هعریر      ، با ایا حال. مف ومی  رکاربرد اس ، اما در م موع، قرار دارد

. (Woolcock & Narayan, 2000) مناسب و لملیاهی از دن اس  ها قدرت روشنگری دن اثبات شود

رابرت  اهنرا   ، جیمز کلما، ی مانند  یر بوردیوگامان شی ایا مف و  را در ابتدا اندیشمندان بزرگ و 

سرمایه اجتمالی مف ومی اس  کره سرابقه دیرینره    . و ترانسیس توکویاما به متون للمی وارد کردند

. (Bhandari & Yasunobu, 2009) گذرد اما از ورود دن به مباحث دانشگاهی تقط سه دهه می، دارد

امرا  ، گیررد شناسی سرچشرمه مری   از رشته جامعه لمدهاًهوسعه نظری سرمایه اجتمالی ، در حقیق 

، 5833، قلری   ری  ) انرد  کرار گرتتره   های دیگر نظیر للو  سیاسی و اقتصاد نیز ایا مف و  را بهرشته

ن و مدیری  طرتداران بسیاری یاتتره  های سازما ایا مف و  در نظریه، های اخیر نیز در سال. (51ص

به بعد مف و  سررمایه اجتمرالی وارد مترون للرو  اجتمرالی       5831شایان ذکر اس  از سال . اس 

 اسرون و  وری مطرح ، بوردیو، ابتدا هوسط جاکوبز، ا شناسی شد که در شک  او یهویشه جامعه به

درانری  )  ورهز بسط و گستر  داده شد  اهنا  و، بارت، شد و  س از دن هوسط اترادی مانند کلما

اگرچه در دو دهه اخیر متون نظری وسیعی در ایا حوزه هو ید شده و در حرال  . (5831، و رشیدی

 انرد  دو چا ش هعریر  و ارزیرابی هنروز هرم قابر  بحرث      ، طور که شرح داده شد همان، رشد اس 

(Bhandari & Yasunobu, 2009) .شود ه اجتمالی بیان میهای سرمای برخی هعری ، در ادامه . 

 مفهوم و کارکردهای سرمایه اجتماعی

سربب   هرا  هعریر  و همریا هنروع    اسر   شدهگوناگونی  ها و هعبیرهای هعری از سرمایه اجتمالی 

برخی سرمایه اجتمرالی را ترداکاری ترردی و هرال  بررای      . شوددشوار مقو ه   درک ایا، شود می

، سررمایه اجتمرالی  »( 5831) به التقاد بوردیرو . (Oxoby, 2009) داند ارهقای مشارک  با دیگران می

ای بلندمدت و  ایدار از روابط وجرود   ای واحد از منابع دشکار و  ن انی اس  که در شبکهم موله

به ظرتیر  و هوانرایی   ، سرمایه اجتمالی»کند   ورهز بیان می همچنیا. (Chang et al., 2010) «دارند

، شرود هر اطرال  مری  ع کمیاب هوسط شبکه یا ساختار اجتمالی وسیعدوردن مناب دس  اتراد ج   به



 261                                                            ها و مراکز آموزش عالیطراحی مدل توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه 

 

 

بلکه نولی دارایی و سررمایه اسر  کره    ، ا بته باید در نظر گرت  ایا ظرتی  و هوانایی ذاهی نیس 

 .Portes, 1995, pp) «باشرد کارگماری اتراد می گیرد و نتی ه بهدیگران را دربرمیروابط بیا اتراد و 

داند ای از واحدها میسرمایه اجتمالی را اتراد یا م موله( 5883)  ورهز، دیگر در هعریفی. (12-13

منابع سازمان را در ج   کسب سود یا اتزایش رتاه ، شده در سازمان های ساخته که به وسیله شبکه

سرمایه اجتمالی را انواع روابط موجود میان ، همچنیا. (Portes, 1998; Tsai, 2006) گیرند کار می به

سررمایه اجتمرالی را   ، در هعریفری دیگرر  . (Pare et al., 2008) کننرد هرا هعریر  مری    اتراد و گرروه 

 & Goyal) گیررد های اجتمرالی نشرات مری   دانند که از شبکه هایی میهن ارهای جمعی و گرایش

Akhilesh, 2007) .داند کره هوانرایی   هایی میسرمایه اجتمالی را هن ارها و شبکه، بانک ج انی نیز

هرای اجتمرالی    شربکه . (Owen & Videras, 2009) کنرد  های جمعی را ممکا میدادن تعا ی  ان ا 

شرواهدی نیرز وجرود    ، همچنریا . هواند منابع متتلفی را تراهم کند ها الضا را به هم مرهبط کنند می

 ویرشه از جنبره سرالم  جسرمی و     دهد ایا ارهباط مزایای متنوع و تراوانری را بره  دارد که نشان می

با . (Iwase et al., 2012; Poortinga, 2012; Verhaeghe et al., 2012) ها به دنبال داردروانی برای دن

هوان بیان کررد سررمایه اجتمرالی سراختاری از     در هعریفی جامع می، شده های بیان هوجه به هعری 

مانرا هردف   روابط اجتمالی غیررسمی اس  که هوسعه همکاری را در میان تعاتن اقتصرادی کره ه  

رود گرروه اتررادی کره در ایرا     کند که انتظرار مری  هدای  می، ها هرتیع هو یدات اجتمالی اس  دن

هرا و   ارز ، اثرر متفراوت هن ارهرا   . (Hayami, 2009) اتزایش یابد، ارهباطات اجتمالی قرار دارند

. (Fukuyama, 2001) ها و ن ادها اساس مف رو  سررمایه اجتمرالی اسر      شبکه، التقادات بر التماد

های سرمایه اجتمرالی برا    هریا هفاوت هوان برخی از م م می، شده های بیان اکنون با هوجه به هعری 

، هرای مرادی و تیزیکری    سرمایه اجتمالی بر خالف سرمایه، نتس . انواع دیگر سرمایه را بیان کرد

 س  و بره شرک   های اجتمالی ا حاص  روابط و هعامالت مبتنی بر التماد و مشارک  الضای گروه

اترزایش  ، از نظر کلما سررمایه اجتمرالی بیشرتر مصررف شرود     ، دو . لینی و تیزیکی وجود ندارد

. (5831،  رور منظرور و یرادی  ) کاهش و نابودی اس  خواهد یات  و در صورت لد  مصرف روبه

ور طر  اما بره ، برند نیس  دارایی شتصی هی  یک از اتراد که از دن سود می، سرمایه اجتمالی، سو 

سرمایه تیزیکی کاتیی خصوصی اس  و حقو  ما کی  برای تردی اس  کره در سررمایه   ، معمول
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کنرد  مناتعی را که ایا سرمایه هو یرد مری  ، در نتی ه. ماندمحفوظ می، کندگذاری میتیزیکی سرمایه

ای هر یکی از مؤ فه لموماًسرمایه اجتمالی ، چ ار . (5831، تقی ی و تیضی) هواند هصاحب کندمی

 از ای ای ترردی اسر  کره م مولره    که سرمایه انسانی مؤ فره  در حا ی ، شوداجتمالی محسوب می

سررمایه اجتمرالی بره    ،  ن م. (Harper, 2001) گیرد اتراد را دربرمیها و دانش  صالحی ، ها م ارت

 ری و  تقی) بدون دنکه کسی بتواهد به وجود دید و یا از بریا بررود  ، روددید و از بیا میوجود می

، کرردن اطاللرات بیشرتر    هروان بره ترراهم    از جمله کارکردهای سرمایه اجتمالی می. (5831، تیضی

اتزایش مشارک  ، طلبانهکاهش رتتارهای منفع ، مشارک  مدنی ب تر، اتزایش همبستگی اجتمالی

 ,Putnam) کاهش هزینه مبادتت و ح  مشکالت جمعری اشراره کررد   ، سیاسی و کارایی حکوم 

1993; Woolcock & Narayan, 2000; Fukuyama, 1995; Paxton, 2002; Welzel et al., 2005; 

Lin, 2001;) .نتایج هحصریلی و رتراه و   ، دهد سرمایه اجتمالی بر سالمتی مطا عات ه ربی نشان می

 ,Productivity Commission, 2003; UNESCO) همچنیا کاهش ترارهای ما یاهی هأثیر مثبر  دارد 

2002; Hombres et al., 2006) .هوانرد   طور با قوه می هوان گف  سرمایه اجتمالی به می، بدیا هرهیب

 ابزار قدرهمندی برای هوسعه باشد و در هر دو سطح خرد و کالن نترایج اقتصرادی را شرک  دهرد    

(Rodrik, 1998, p.98) . 

 های توسعه سرمایه اجتماعیها و مؤلفهشاخص

رو اس  و دن ایا اسر    اجتمالی همواره با چا شی اساسی روبه مطا عات ه ربی در حوزه سرمایه

ها و ابعاد سرمایه اجتمرالی   ها و رویکردهایی که باید برای ارزیابی جنبه که اجمالی درباره شاخص

کنرد سررمایه   بنردی  اهنرا  بیران مری    در یک دسته. (Harper, 2002) وجود ندارد، شوندکار گرتته  به

های بسیار متتلفی دارد کره   ویشگی، ای از منابع که در روابط ریشه داردهاجتمالی به لنوان م مول

، برر ایرا اسراس   . (Putnam, 2000, p.107) شناسایی ابعاد دن او وی  هحقیقاهی در ایا حوزه اس 

های متتل  سرمایه اجتمالی را در سره طبقره    با رویکرد سازمانی جنبه( 5883) ناها ی  و گوشال

 سراختاردهی شربکه  ، شربکه  کره شرام  روابرط   ، اند از طبقه ساختاری که لبارت اندبندی کردهدسته

که شرام  زبران و کردهای مشرترک و     ، شناختیطبقه  شود؛ و سازمان مناسب می(  یکربندی شبکه)
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و  5ا زامرات و انتظرارات  ، هن ارهرا ، ای که دربرگیرنده التمادحکایات مشترک اس ؛ و طبقه رابطه

طرور جداگانره هحلیر      هوان بهه شایان ذکر اس  گرچه ایا سه بعد را مینکت. اس   همانندانگاری

در . (53ص، 5833،  ری  قلری  ) ها روابط متقاب  زیادی با هرم دارنرد   بسیاری از دن، در حقیق ، کرد

متغیرهرای گونراگونی   ، ان ا  گرت « کندی»بندی دیگری که در دانشگاه هاروارد هوسط گروه دسته

التمراد  ) التمراد  انرد از  انرد کره لبرارت   مطا عاهی ابعادی را شناسایی کررده  ایا گروه. شناسایی شد

مشرارک   ، مشرارک  سیاسری لرادی   ) مشرارک  سیاسری  ، (التماد میان نشادهای متتل ، اجتمالی

 5 یونردهای غیررسرمی  ، (مشارک  مدنی، رهبری مدنی) 8مشارک  و رهبری مدنی، (سیاسی نقادانه

ا روانی و  ( )هرا هرا و دوسرتی  و هنروع معاشررت      مرذهبی مشرارک ، 1بتشش و روحیه داوطلبری )

 . (5835، قوینسید

هرواد   التمراد و همبسرتگی نیرز مری    ، یعنری صربر  ، از نظر مارشال سه گرایش اخال  شر روندی 

ادراک لدا   نیرز  ، همچنیا. (Marshall, 1950, p.102) هشکی  دهدهای سرمایه اجتمالی را  مؤ فه

لدا تی موجب خدشره برر    زیرا بی، شود های سرمایه اجتمالی هلقی  فههواند به لنوان یکی از مؤ می

در  شوهشی ارهبراط  ، همچنیا. ( 583،  ورلزت) شود کرام  انسانی و کاهش سرمایه اجتمالی می

 هرای  کرنش  سرازی  غنری  برا  اجتمرالی  سرمایه، به بیانی. ها و سرمایه اجتمالی نشان داده شد ارز 

 و هسر ی   ج ر   حیراهی  لنصرری  بره  هدریج به، زندگی مف و  و هدف، کیفی  بردن بال، اجتمالی

از جملره  . (5881، سر امی و همکراران  ) شرود  می هبدی  هرنویا های گونه به سم  هاارز  خیز 

 بررد و هع رد اسر     -مرذاکرات بررد  ، هرای ارهبراطی   شربکه ، ابعاد دیگر سرمایه اجتمالی مشارک 

(kreinter & kinicki, 2004, p.17) .  از ، دهد التمراد و صرداق  بریا اترراد     شوهشی نشان مینتایج

، طریق نیاز کمتر به سر رستان و ساختارهای سرازمانی منعطر  و اتقری برا درجره رسرمی  کمترر       

                                                           
1. Obligations and expectations 

2. Identification 

3. Civil Leadership and Associational Involvement 

4. Informal Social Ties 

5. Giving and Volunteering 

6. Faith-Based Engagement 
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، یرا بره هعبیرری   ، گذاری اطاللات و دانش اشتراک مدیری  مشارکتی و همکاری بیشتر کارکنان و به

 شوهشری دیگرر   ، همچنیا. (Chang et al., 2010) اس  های سرمایه اجتمالی هس یم دانش از نشانه

هواند به اتزایش سرمایه  سازی کارکنان جدید میدهد اجتمالیاس  که نشان میطراحی کرده مد ی 

نتایج  شوهش مشراب ی کره در   . (Fang et al., 2011) سازمان من ر شود، و در ن ای ، اجتمالی دنان

ها و وجود مراکز دموزشی  دهد برگزاری دموز  شان مین، زمینه سرمایه اجتمالی ان ا  گرتته اس 

هرا  نترایج  رشوهش  ، همچنریا . (Abili, 2010) هواند به ای اد سرمایه اجتمالی بیشتر من ر شرود  می

 ,.Nejatbakhsh Esfahani et al) کنند رابطه سرمایه اجتمالی و رتتار ش روندی سازمانی را هأیید می

هرا   هرا نسرب  بره دن    گیران اطمینان حاص  کنند سرازمان خدم  اگر ش روندان و، از طرتی. (2012

کنند و در  نسب  به دن سازمان هلقی مثب   یدا می، احساس مسئو ی  و  استگویی اجتمالی دارند

کلمرا در کتراب   . (5813، ا روانی ) شرود  سرمایه اجتمالی هو ید می،  رهو ایا جو اطمینان و التماد

زیررا  ، دانرد  ز ابعاد سرمایه اجتمالی را هوی  جمعی سرازمانی مری  یکی ا، بنیادهای نظریه اجتمالی

موجب نفوذ بیشتر و ای اد سررمایه  ، احساس مفید و مؤثربودن در درون شبکه ارهباطی یک سازمان

به منظرور شناسرایی    151  شوهشی که در سال . ( 8ص، 5811، کلما) شود اجتمالی بیشتری می

دهرد در بعرد    نشران مری  ، ناها ی  و گوشال ان ا  گرتته اس ابعاد سرمایه اجتمالی بر اساس مدل 

در اترزایش سررمایه    8و صرمیمی    صربر ، 5( مشارک ) هایی مانند همکاریای مؤ فه سرمایه رابطه

 . (Mat Isa et al., 2010) اجتمالی مؤثرند

 توسعه سرمایه اجتماعی

دهرد کره      و زمانی رخ مری هوسعه سرمایه اجتمالی یک ترایند یادگیری اجتمالی اس، در حقیق 

های هدتمند تردی به لنوان نیرویری محررک در  رس ا گوهرای رتتراری غیررارادی سررمایه         کنش

هوانرد   ها در اجتمراع نمری   های تردی انسان کنش، اگر ایا ارهباط برقرار نشود. اجتمالی قرار گیرند
                                                           

1. Collaboration 

2. Toleration 

3. Sincerity 
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هوسرعه  . (Chamlee-Wright, 2008) اشکال مؤثر و قدرهمند سرمایه اجتمالی جمعی را حفر  کنرد  

هرأثیر  ، دهنرد  از لواملی کره هکامر  روابرط اجتمرالی را شرک  مری      ، طور ویشه سرمایه اجتمالی به

و   بسرتگی ، 5هعامر  ، چ ار لام  هأثیرگذار در ایا روند زمران ، از نظر ناها ی  و گوشال.  ذیرد می

زیررا  ، گذاری کرد مایهباید به منظور هوسعه سرمایه اجتمالی روی زمان سر. اس  8وابستگی متقاب 

هریا لوام  هوسعه سرمایه اجتمالی اس  و همره اشرکال سررمایه اجتمرالی بره       زمان یکی از م م

روابرط اجتمرالی از طریرق هعرامالت     ، همچنریا . ثبات و هداو  ساختارهای اجتمالی بستگی دارند

یا نوع سررمایه را  از طریق استفاده بیشتر از سرمایه اجتمالی ا، در حقیق ، شود حف  و هقوی  می

هرای   و وابسرتگی  ارهباطرات سرنتی  ، از نظرر کلمرا  . (Nahapiet & Ghoshal, 1998). کنیم بیشتر می

، اسر    جغراتیرایی و سراختارهای مرذهبی وجرود داشرته     ، که به واسطه روابط خویشاوندی متقاب 

امرروزه  ، هیرب به ایرا هر . های هکنو وژیکی دنیای معاصر ترسوده شده اس  د ی   یشرت  امروزه به

، امرروزه در همره دنیرا   . (Coleman, 1993) نیاز به ساختارهای منطقی از هن ارهای اجتمالی داریم

هرای لملکررد    ی محردود توایرد و  ، سال گذشرته  11ه ربه . اند ها در مرکز هوجه قرار گرتته دو  

سررمایه   کننرده نابودیرا   دهنرده  شرک  ها یکی از لوام  م رم   دن. روشنی نشان داده اس  دو   را به

ها برای دستیابی به هدف هوسعه سرمایه اجتمالی  م موله اقداماهی که از سوی دو  . اند اجتمالی

و هشویق به ای اد و ، ای حرته، صنفی، هقوی  و هشویق ن ادهای اجتمالی اند از لبارت، مؤثر اس 

هقویر   ، جتمالی اس های ساختاری برای اتزایش سرمایه ا ح هقوی  ن ادهای اجتمالی که از راه

ای احسراس هعلرق بره دینرده    ، های ترهنگی مانند احساس هوی  جمعی و سازمانی مشرترک مؤ فه

اجتنرراب از ، یا امنیرر  شرر روندان برررای حضررور داوطلبانرره در ن ادهررای اجتمررالیهررأم، مشررترک

هرای مربوطره بره     ی تعا ترهنگی و اجتمالی و واگذاری ، یاقتصادی متتل  ها بتشگری  هصدی

گرچره  شرایان ذکرر اسر     . (5831،  ورمنظور و یادی) ها  ادهای مردمی برای جلب مشارک  دنن

                                                           
1. Interaction 

2. Closure 

3. Interdepencence 
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 رسرش از   از طریق گیری میزان دن اندازه، شود می  هلقی اجتمالیسرمایه اجتمالی غا باً یک ویشگی 

ر مقردا  زیررا ، اسر  سراز   ایا موضروع مسرئله  ، در نتی ه. گیرد می ان ا ، ها  اسخ  بستا اتراد و جمع

 بستا مقردار سررمایه اجتمرالی اترراد بره دسر  دورد        هوان با جمع سرمایه اجتمالی جمعی را نمی

(Harper, 2001) . 

با هوجه به اهمی  موضوع ،  س از مطا عه و مداقه در دانش موجود  شوهشگران، در ادامه مقا ه

، با هحلی  هرم ، ششناسی  شوه س از هوضیح رو ، و در راستای هو ید دانش بومی برای کشورمان

گیرری و رهنمودهرایی    نتی ره ، در  ایان مقا ره نیرز  . اندطراحی کرده را مدل هوسعه سرمایه اجتمالی

 . شودها مطرح می برای لم  مدیران لا ی دانشگاه

 روش پژوهش

، دمراری  هرای  دزمرون اسر  و در مرحلره    5هفسیری،  ارادایم حاکم بر  شوهش در مرحله کدگذاری

ی هرکیبری  هرا  وهیش شوهش بر اساس . صبغه ایا  شوهش هرکیبی اس ، بنابرایا؛  اس  ییگرا اثبات

های کمی و کیفری اسر  کره بررای ت رم       هحلی  و هرکیب داده، شناسی برای گرددورینولی رو 

گیرری  ج ر  . (Creswell, 2003) شود کار گرتته می  شوهش بهدادن  مسائ   شوهشی در زمان ان ا 

و  هرا زیرا درصدد طراحی مدل هوسعه سررمایه اجتمرالی در دانشرگاه    ای اس ایا  شوهش هوسعه

.  شوهشی در ایا زمینره ان را  نگرتتره اسر      مراکز دموز  لا ی اس  و قب  از ایا  شوهش هی 

 نامنرد  ای مری شود دن را  شوهش هوسعه زمانی که دانشی از حوزه بنیادی یا کاربردی هوسعه داده می

زیررا  شوهشرگران جزئیرات و    ، رویکرد  رشوهش اسرتقرایی اسر    . (8- 8ص،  583، ترد دانائی)

اند ها مد ی را برای هوسعه سررمایه اجتمرالی در دانشرگاه طراحری      ها را بررسی کرده بندی دن طبقه

هدف اصلی  شوهش اکتشاف و طراحی مدل اس  که در ایرا راسرتا  رس از مطا عره مترون      . کنند

، هرا  ترا هحلیر  داده  . کار گرتته شرده اسر    ها به ی دادهنظری موجود ابزار  رسشنامه برای گرددور

                                                           
1. Interpretive 

2. Positivism 
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 SPSS19اترزار   کارگیری نر  استیودن  با به دزمون هی، های کمی دادهاس  و برای هحلی  هحلی  هم 

 . اجرا شد

 جامعه و نمونه آماری

نفر از خبرگان دانشکده مدیری  و حسابداری  ردیس ترارابی دانشرگاه    11، جامعه دماری  شوهش

  5 رسشنامه خبرگان به همه اتراد ارسال شد و م مروع  ، د ی  کمبود خبره که به، ن بوده اس ه را

 . هکمی  و به  شوهشگران بازگش  داده شد، طور صحیح  رسشنامه به

 روش و ابزار گردآوری اطالعات

بررای گررددوری اطاللرات رو     ، از ایرا رو ، طور کیفی ان ا  گرتتره اسر    به هحقیق مرحله اول

نتایج هحلی  محتوا در دو سطح کدگرذاری  ، سپس. کار گرتته شد ها بهای و کدگذاری یاتتهبتانهکتا

ها به صورت  رسشنامه هنظیم شد که ابزار گرددوری اطاللرات در مرحلره   شد و حاص  کدگذاری

ه روایی محتوایی  رسشنامه را خبرگان هأیید کردند و  ایایی دن با محاسرب . را تراهم کرد( کمی) دو 

 . دهنده  ایایی مناسب  رسشنامه  شوهش اس  نشان  3/3که نتی ه ، د فای کرونباخ محاسبه شد

 های پژوهشیافته

هرای کمری    و یاتتره ، های کیفی حاص  از مطا عه متون نظرری و هحلیر  محتروا    یاتته، در ایا بتش

 . شود حاص  از دزمون دماری بیان می

 های کیفییافته

ا عه مطا ب  یشیا و احصای لوام  مؤثر بر هوسعه سررمایه اجتمرالی در    س از مط، در ایا مرحله

. بیان شده اسر   5شاخص را استتراج کشد که در شک   3 ، تا هحلی  همکارگیری  با به، دانشگاه

گذاری شد و لنوان، شده از متون نظری هحقیق شاخص استتراج 3 ، شودطور که مالحظه می  همان

بعرد ذهنری بره    ، و در سرطح دو  ، سطح اول به دو بعد ذهنری و لینری   هوسعه سرمایه اجتمالی در

بندی شرد  های ساختاری و مدیریتی طبقه گروهی و سازمانی و بعد لینی به مؤ فه، های تردی مؤ فه
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شده هوسعه سررمایه اجتمرالی را    های م زایی دارند و مدل طراحیها دشاخصکه هر یک از مؤ فه

هرای موجرود و   شده هرکیبی از مردل  مدل طراحی. دهده دس  میهای دماری بج   اجرای دزمون

بندی ابعاد سرمایه اجتمالی در دو بعد ذهنی و لینی هقسیم. ای  شوهشگران اس مطا عات کتابتانه

وی سررمایه اجتمرالی را متشرک  از دو    . ان ا  گرتته اس ( 5888) بندی  اکستون بر اساس هقسیم

ای لینی کره اترراد را بره یکردیگر     یعنی ساختار شبکه، ی میان اترادداند؛ یکی  یوندهای لینبعد می

بدیا معنی کره  یونردهای میران اترراد بایرد ویشگری       ، نوع ذهنی  یوند اس ، کند؛ و دو مرهبط می

نیز  هامؤ فه. (Paxton, 1999) التماد و مستلز  احیای مثب  باشدمورد ، دوجانبه، خاص داشته باشد

گروهی و سازمانی هقسیم ، به سه دسته تردی(  583) حسینی بندی شاهبر طبقهمبتنی ، در بعد ذهنی

. دو مؤ فره سراختاری و مردیریتی ای راد شرد     ، در بعد لینی نیرز . (  ص،  583، حسینی شاه) شد

شده در مدل حاص  از بررسی متون نظری موجود اس  که در بترش   شاخص معرتی 3 ، همچنیا

 . طور کام  هشریح شده اس  وسعه سرمایه اجتمالی بههای هها و مؤ فهشناسایی شاخص
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 های کمییافته

گویره در اختیرار    3 ای  یکررت برا    گزینره  هرای احصرایی از  رسشرنامه  رنج    داده، در ایا قسرم  

، دو دزمون میانگیا یرک جامعره دمراری   . شد وارد SPSSاتزار نر در ، دهندگان قرار گرتته بود  اسخ

های  رسشنامه ان را  گرتتره    ها یا سؤال مؤ فه هک هکو دیگری از ، یکی از همه ابعاد و ک   یامدها

 . اس 

 های آماری نتایج آزمون

ان را    8برابرر    درصد و با ارز  دزمون 81در سطح معناداری  5دزمون میانگیا یک جامعه دماری

 . بیان شده اس  5ایج دن در جدول گرت  که نت
 

 نتایج آزمون میانگین یک جامعه آماری سطوح توسعه سرمایه اجتماعی. 1جدول 

   میانگین سطحمعناداری انحرافمعیاراستاندارد نتیجهآزمون

. شودهأیید می  8 /1  111/1  11/5  تردی 

 ابعاد سطح دو 

. شودهأیید می  81/1  111/1  11/5  گروهی 

. شودمی هأیید  11/1  111/1  13/5  سازمانی 

. شودهأیید می  8 /1  111/1   1/5  ساختاری 

. شودهأیید می  1 /1  111/1  53/5  مدیریتی 

. شودهأیید می  85/1  111/1  55/5  بعد ذهنی 
 ابعاد سطح اول

. شودهأیید می  55/1  111/1    /5  بعد لینی 

. شودهأیید می  88/1  111/1  85/5  

سرمایه مدل هوسعه 

 اجتمالی
 ک 

                                                           
1. One Sample T test 
2. Test Value 
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به لنوان میانگیا مفروض مد نظرر قررار    8لدد ) های دماری زیر ای اد شد به ایا منظور ترض

 . (گرتته اس 

 

 

بررای ابعراد   ، سرپس ، شود دزمون میانگیا ابتدا برای ابعراد سرطح دو   می مشاهدهطور که  همان

نترایج ایرا دزمرون نشران     . ا شدبرای ک  مدل هوسعه سرمایه اجتمالی اجر، سطح اول و در ن ای 

 1و سطح معناداری صرفر اسر  و کمترر از     8دهد با هوجه به اینکه میانگیا همه ابعاد بیشتر از  می

ابعراد سرطح   ، بنرابرایا ؛ شرود و ترض یک هأیید می، در همه موارد رد صفر ذا ترض ، درصد اس 

ک  مدل هوسعه ، و در نتی ه( نیبعد لی، بعد ذهنی) اولابعاد سطح ، (سازمانی، گروهی، تردی) دو 

از ، بررای دقر  بیشرتر   . ها و مراکز دموز  لا ی هأییرد شرده اسر    سرمایه اجتمالی برای دانشگاه

بیران شرده     های  شوهش دزمون میانگیا گرتته شده اس  که نتایج دن در جدول شاخص هک هک

 . اس 
 هانتایج آزمون میانگین یک جامعه آماری شاخص. 2ادامة جدول 

 هایپرسشنامهسؤال/هاشاخص میانگین سطحمعناداری انحرافمعیاراستاندارد نتیجهآزمون

 رتتار ش روندی سازمانی 8/ 1 111/1 18/1 . شودهأیید می

 هع د سازمانی 5/ 5 111/1 15/1 . شودهأیید می

 ( Big Five)نوع شتصی   58/5 111/1 1/ 1 . شودهأیید می

 صبر و شکیبایی 35/8 111/1 83/1 . شودهأیید می

 ادراک لدا   11/5 111/1 1/ 1 . شودهأیید می

 رضای  شغلی 5/ 8 111/1 15/1 . شودهأیید می

 ( مداری هیم)هوی  جمعی  11/5 111/1 1/ 5 . شودهأیید می

 های مشترکارز  5/ 1 111/1 8/1  . شودهأیید می

 صمیمی  18/5 111/1 51/1 . شودهأیید می

 التماد 81/5 111/1 81/1 . شودهأیید می

H0: µc  ≤  3 

H1: µc  > 3 
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 هانتایج آزمون میانگین یک جامعه آماری شاخص. 2ادامة جدول 

 هایپرسشنامهسؤال/هاشاخص میانگین سطحمعناداری انحرافمعیاراستاندارد نتیجهآزمون

 هن ارهای رتتار گروهی 5/ 1 111/1 1/   . شودهأیید می

 معنوی  سازمانی 88/5 111/1 31/1 . شودهأیید می

 کیفی  زندگی کاری 8/5  111/1 1/ 5 . شودهأیید می

 هس یم دانش 5/ 1 111/1 51/1 . شودهأیید می

 های منعط مشی خط 5/   111/1 8/1  . شودهأیید می

 سیستم مدیری  مشارکتی 5/ 1 111/1 51/1 . شودهأیید می

 سیستم  استگویی اجتمالی 5/   111/1 33/1 . شودهأیید می

 سیستم طراحی مشاغ  اتقی 5/5  111/1 38/1 . شودهأیید می

 شبکه ارهباطی 5/   111/1 58/1 . شودهأیید می

 نظا   یشن ادات و انتقادات 33/8 111/1 1/ 3 . شودهأیید می

 ساختار سازمانی منعط  55/5 111/1 58/1 . شودهأیید می

 درجه رسمی   اییا 5/ 5 111/1 55/1 . شودهأیید می

 نظا  جبران خدمات جمعی 8/ 8 111/1 15/1 . شودهأیید می

 های دموزشی مرهبط برنامه 5/ 1 111/1 31/1 . شودهأیید می

  ذیری های جامعه برنامه 3/5  111/1 15/1 . شودهأیید می

 گیری شیوه هصمیم 1/5  111/1 3/1  . شودهأیید می

 های سازمانمشی خط 83/5 111/1 1/   . شودهأیید می

 استراهشی مذاکره 5/ 5 111/1 35/1 . شودهأیید می

 1و کمترر از   داری صرفر اس  و سطح معنا 8ها باتهر از با هوجه به اینکه میانگیا همه شاخص

همره  ، بنرابرایا ؛ شرود  و ترض یک هأیید و مری ، شوددر همه موارد رد می صفرترض ، درصد اس 

 . شده هأثیر بسزایی در هوسعه سرمایه اجتمالی در دانشگاه دارند های شناساییشاخص
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 گیری و پیشنهادهانتیجه

هرای انسرانی و جوامرع    قدرت در گرروه  هریا منابعسرمایه اجتمالی از م م، طور که بیان شد همان

های سرمایه اجتمالی که هوسرط  ها و شاخصوجو و بررسی مؤ فه ایا مقا ه با جس . بشری اس 

دن دسرته از  ، شناسرایی و اسرتتراج شرده اسر     ، انرد  شوهشگرانی که در ایا حوزه تعا ی  داشرته 

طور که  یشتر بیران   همان. اس در قا ب مد ی طراحی کرده ، هر بودندهایی را که با اهمی شاخص

هرا و  دن هم در دانشگاه، ها کنون  شوهش مشاب ی که مد ی در راستای هوسعه سرمایه اجتمالی، شد

دهنده ابعراد   های موجود که نشانان ا  نگرتته اس  و مدل، مراکز دموز  لا ی طراحی کرده باشد

استون و توکویامرا  ،  اهنا ،  ی  و گوشالدر مطا عات ناها، اند های متتل  سرمایه اجتمالیو مؤ فه

اند بتشری از مف رو  سررمایه اجتمرالی را     ها کوشیدههوان گف  همه ایا مدل شود که میدیده می

مرد ی  ، هوان با اطمینان زیرادی شده در  شوهش حاضر را می  وشش دهند در حا ی که مدل طراحی

 . گیردالی را دربرمیکه هقریباً همه ابعاد مف و  سرمایه اجتم منس م دانس 

شرده در   هرای شناسرایی  شاخص، های دماری نتایج هحلی . های مدل  یشن ادی هحلی  شدمؤ فه

های و ارز ، قوانیا و مقررات، اجتمالی، با هوجه به شرایط محیطی. شده را هأیید کرد مدل هدویا

هوان در دو بعد لینی و میها و مراکز دموز  لا ی را سرمایه اجتمالی در دانشگاه، حاکم بر جامعه

دن دسرته از  ، شرود هرای سراختاری و مردیریتی را شرام  مری     بعد لینی که مؤ فه. ذهنی هوسعه داد

ها به منظور هوسعه سررمایه اجتمرالی لمردهاً    گیرد که مسئو ی  ارهقای دنهایی را در برمیشاخص

هوانند برا  ها میدانشگاه، تاریاز جنبه ساخ. های اداری و مدیریتی دن اس بر ل ده دانشگاه و بتش

، نظا  جبران خردمات ،  استگویی، های طراحی مشاغ دادن اقدامات و اصالحاهی در سیستم ان ا 

. هوسعه سرمایه اجتمالی را هسر ی  کننرد  ، های ارهباطیهغییر در ساختار سازمانی و شبکه، همچنیا

هرای سرازمانی و   مشری خرط ، یرری گهرای هصرمیم  های دموزشی مدیران در ج   ب بود شیوهبرنامه

. هواند از جنبه مدیریتی هوسعه سرمایه اجتمالی را به دنبال داشته باشد های مذاکره نیز میاستراهشی

گروهی و سازمانی بیش از دنکه دانشگاه و نظا  مدیریتی دن را ، بعد ذهنی در قا ب سه مؤ فه تردی

را کره در دانشرگاه    ان و اترراد دیگرری  دانش وی، ذهنی  و نگر  الضای هیئ  للمی، شام  شود
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از منظر تردی هوسرعه رتترار شر روندی سرازمانی و هع رد      ، برای مثال. گیرددربرمی، تعا ی  دارند

هن ارهرای  ، التمراد ، و از منظر گروهری ای راد صرمیم    ، اتزایش صبر و رضای  شغلی، سازمانی

هرایی  بتشیدن به شراخص  ی موجود. شوندرتتار گروهی و هوی  جمعی اقدامات م می هلقی می

هوانرد از  های منعط  نیز میمشیهس یم دانش و خط، کیفی  زندگی کاری، مانند معنوی  سازمانی

 . منظر سازمانی به ترایند هوسعه سرمایه اجتمالی کمک کنند

ای که  هوانند به منظور برخورداری از ایا منبع لظیم سرمایهها و مراکز دموز  لا ی میدانشگاه

کارهرا و  راه، بر اساس مدل  یشن ادی ایرا  رشوهش  ، دوردای را برایشان به ارمغان میت با قوهقدر

زیررا  ، شرده مرد ی جرامع اسر      هوان ادلا کرد مدل طراحیمی. کار گیرند های کاردمدی را بهرو 

کرارگیری   هرای متنروع و متتلر  امکران ابرداع و بره      های زیادی دارد و با معرتی شراخص قابلی 

 شوهشگران  یشن ادهایی در ج ر   ، بر ایا اساس. کند های متتل  را تراهم میرها و رو راهکا

هرای مؤ فره ترردی را    شراخص ، در بعد ذهنری . کنندهوسعه سرمایه اجتمالی در دانشگاه مطرح می

 و ای راد مشراغ  دانشر ویی   ( ادراک لردا   ) های برابر  شوهشری هوان از طریق ای اد ترص  می

های مؤ فه گروهی نیز از طریق برگرزاری جلسرات شناسرایی    شاخص. اتزایش داد (هع د سازمانی)

و جلسرات  ( صرمیمی  ) هفریحی-هورهای للمی، (التماد) های للمی و مناطق گردشگریجذابی 

هرای  از طریق ای راد شربکه  . ارهقا ذیرند( صبر) التقادی به منظور دشنایی با نظرها و لقاید متتل 

( کیفیر  زنردگی کراری   ) هایی مانند مسابقات ورزشری برگزاری سرگرمیو ( هس یم دانش) دانشی

 مشرارکتی  -های للمری  ای اد  روژه. های سازمانی گا  برداش هوان در ج   اتزایش شاخصمی

نظرا  انتقرادات و   ) برگزاری جلسات  یشن ادها برای ب بود دانشگاه، همچنیا، (مدیری  مشارکتی)

برگرزاری  . های ساختاری باشدیی  یشن ادی برای ارهقای شاخصهاهواند رو هم می(  یشن ادات

هرای  برنامره ) ها و مراکز متتل  دانشگاه بره دانشر ویان  دانشگاهی و معرتی تعا ی  هورهای درون

 و کارگراه هرای دموزشری   ( گیرری شریوه هصرمیم  ) گیری مشرارکتی جلسات هصمیم، ( ذیری جامعه

کرار   هایی برای ارهقای مؤ فره مردیریتی بره   به لنوان رو هواند هم می( های دموزشی مرهبطبرنامه)

 . دهد شده را نشان می در ادامه به اختصار  یشن ادهای بیان  شک  . گرتته شود

مند بره مف رو  سررمایه    های  شوهشی که  شوهش حاضر برای  شوهشگران لالقهاز جمله زمینه
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. های دیگرر اشراره کررد   ن ابعاد و مؤ فههوان به هوسعه مدل و اتزودمی، اجتمالی تراهم کرده اس 

، هرای ترردی  هرر در مؤ فره  طرور هتصصری   به، همچنیا، هوسعه مدل موجود در ابعاد لینی و ذهنی

. هرای دهری باشرد   ای بررای  رشوهش  هوانرد زمینره   مدیریتی و ساختاری نیرز مری  ، سازمانی، گروهی

ه اجتمرالی برا هوجره بره ابعراد      هوانند راهکارهایی را نیز به منظرور هوسرعه سررمای    شوهشگران می

 . شده ارائه کنند شناسایی

 
متشک  از استادان ) های دانشیشبکه

 ( و دانش ویان

 های دموزشیکارگاه

 های للمی مشارکتی روژه

 های  شوهشی برابر ترص 

 

 دانشگاهی هورهای درون

 هفریحی -هورهای للمی

های  جلسات شناسایی جذابی 

 گردشگری -للمی

 بقات ورزشیمسا

 

 جلسات التقادی

 گیری مشارکتیجلسات هصمیم

 ای اد مشاغ  دانش ویی

 جلسات  یشن ادهای ب بود دانشگاه

 

 

 

هایفعالیت

 علمی

هایفعالیت

فرهنگیو

 تفریحی

هایفعالیت

 آزاد

توسعه

سرمایهاجتماعی

 دردانشگاه

 جهت تسهیل توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه هاییپیشنهاد. 2شکل 
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