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مقایسه وضعیت سرمایه اجتماعی از دیدگاه مدیران و کارشناسان مرا كز مطالعات و توسعه آموزش
دانشگاههای علوم پزشكی كشور

چکیده

تاریخ دریافت 1396/11/30 :
تاریخ پذیرش 1397/03/01 :

زمینه و هدف :امروز سرمایه اجتماعی ،نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامع ایفا میکند
و در غیاب سرمایه اجتماعی سایر سرمایهها اثربخشی خود را از دست میدهند .مطالعه با هدف تعیین و مقایسه وضعیت
سرمایه اجتماعی از دیدگاه مدیران و كاركنان مرا كز مطالعات و توسعه آموزش در دانشگاههای علوم پزشكی كشور اجرا گردید.
روش بررسی :مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقایسهای و مقطعی است .در نیمه دوم سال  1394انجام شد ،روش
نمونهگیری در این پژوهش از نوع سرشماری بود .ابزار مورد استفاده ،پرسشنامه مبتنی بر مدل ناهاپیت و گوشال ( )1998که
سرمایه اجتماعی را در سه طبقه شناختی  -رابطهای و ساختاری بررسی می نماید .نمره گذاری مبتنی بر طیف  5درجه ای
لیكرت بوده و روایی با نظر خبرگان و پایایی با آلفای كرونباخ ( )%90مورد تایید قرار گرفت.
یافتهها:یافتههانشاندادمیانگینسرمایهاجتماعیبینمدیرانو کارشناسانمتوسط(میانگین 0/08انحرافمعیار،)0/12
میانگینسرمایهاجتماعیمدیراناندکیبیشتر(میانگین3/57انحرافمعیار)0/05ازمیانگینسرمایهاجتماعی کارکنان(میانگین
 3/65انحراف معیار )0/11بود ولی آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون تفاوت آماری معنیداری( )0/05بین متغیر سرمایه
اجتماعی در بین کارکنان و مدیران مرا كز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاههای علوم پزشكی كشور نشان نداد.
نتیجه گیری :نتایجنشاندادتفاوتمعنیداریبینهیچکداماز ابعادسرمایهاجتماعیدر بین کارکنانومدیرانمرا كزمطالعات
و توسعه آموزش دانشگاههای علوم پزشكی كشور وجود ندارد و سرمایه اجتماعی یکی از شاخصهای رشد و توسعه جوامع به شمار
می آید ،بنابراین باید انگیزه و فرهنگ سازی بیشتری دراین زمینه دربین مدیران و كاركنان سازمانها صورت پذیرد و ارزشهای مورد
قبول جامعه در هر سازمانی مشخص و معرفی گردند تا بتوان از آن برای افزایش میزان سرمایه اجتماعی بهره جست.
کلمات كلیدی :سرمايه اجتماعی ،مدیران و کارشناسان ،مرا کز مطالعات و توسعه آموزش
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مقدمه

منظور خلق عملكرد نوآورانه است .این سرمایه نوعی دارایی
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سرمایه اجتماعی مجموعه ای از سرمایههای فیزیكی ،مالی،

ناملموس برای سازمانها به شمار می آید و در این میان موفق

انسانی و فرهنگی است و به میزان افزایش هر یك از این سرمایهها

ترین شركت ها آنهایی هستند كه از این دارایی به نحو مطلوب

در سطوح مختلف سازمانی ،گروهی ملی ،بر میزان سرمایه

و در سریع ترین زمان ممكن استفاده نمایند .سرمایه اجتماعی

اجتماعی افزوده خواهد شد .بنابراین ،سرمایه اجتماعی به مثابه

از طریق مولفهایی همچون اعتماد ،مشاركت و همكاری در میان

چسبی است كه میان انواع سرمایهها چسبندگی الزم را ایجاد

اعضاء سبب تسهیم دانش و ارتقا یادگیری سازمانی شده و از این

میكند و در صورتی كه این چسبندگی خاصیت خود را از دست

طریق ارتقاء و بهبود عملكرد نوآورانه را برای سازمان به همراه

قطعا سرمایههای دیگر دچار نقصان میشوند و در نهایت
بدهد ً

خواهند داشت)11(.

موجب عقبماندگی و عدم رشد و توسعه مناسب سازمانها،

چالشی که ا کنون سازمانها از جمله سازمانهای کتابخانه

گروهها و جوامع خواهند شد )2(.در واقع سرمایه اجتماعی شامل

ای با آن مواجه اند ،ضرورت به بدست آوردن دانشی است که

تعامالت فعال میان افراد است ،یعنی اعتماد ،درك متقابل،

برتری رقابتی ،قدرت خالقیت و نوآوری و یادگیری سازمانی را در

رفتارها و ارزشهای مشترك كه اعضاء شبكههای انسانی و

آنها تقویت و بر غنای دانش سازمانی بیافزاید .دانش موجود در

گروهها را به هم پیوند میدهد و امكان فعالیتهای همكارانه

سازمان بستر مناسب را برای بروز نوآوری و به دنبال آن مزیت

را در سازمان ایجاد میكند )3(.نظریه سرمایه اجتماعی در یك

های رقابتی فراهم میآورد و به طور متقابل نوآوری های سازمانی

جمله ساده با عنوان «روابط مهم است» خالصه میشود .یعنی

باعث غنا ،افزایش روزآمد شدن پایگاه دانش سازمانی میشود.

انسانها با ایجاد ارتباط با یكدیگر و تالشی برای حفظ و تداوم

این مهم با پیاده سازی اصول مدیریت دانش و وجود سرمایه

آن قادر خواهند بود با همدیگر كار كرده و به اهدافی دست یابند

اجتماعی در سازمان میسر میشود)12( .

كه ا گر به تنهایی كار میكردند ،یا موفق نمیشدند و یا به سختی

در تحقیقی كه حسن زاده و مقیمی در سال  1389انجام

میرسیدند و این بدین معنی است كه هر چه مردم بیشتری

شد .نتایج نشان داد با كاهش یا افزایش مقدار عددی سرمایه

را بشناسیم و با آنان در بینش و نگاه مشترك باشیم در سرمایه

اجتماعی ،تعالی سازمانی نیز كاهش می یابد .سازمانی كه دارای

اجتماعی ثروتمندتریم )5(.اندیشه اصلی سرمایه اجتماعی این

سرمایه اجتماعی خوب باشد میتواند تاثیر شگرفی در كیفیت

است که خانواده ،دوستان و همکاران دارایی بسیار مهمی را

ارائه خدمات داشته باشد و در مقایسه با دیگر سازمانها به

تشکیل میدهند که یک فرد میتواند در شرایط بحرانی از آنها

تعالی و سرآمدی بیشتری دست یابد .بر عكس سازمانی كه در آن

بهره گیرد یا برای منافع مادی استفاده نماید و البته این مساله

سرمایه اجتماعی در سطح مطلوبی وجود نداشته باشد مشاركت

برای گروه بیشتر صدق میکند)6(.

و اعتماد بیشتر نخواهد بود و پایین بودن این مولفه سبب

یکی از اثرات سرمایه اجتماعی ،افزایش بهرهوری نیروی

خواهد شد كه اعضای سازمان و بخشهای سازمانی به دنبال

انسانی سازمانهاست .در سازمانهای کسب و کار ،سرمایه

تحقق اهداف فردی و بخشی واحد مربوطه خواهند بود و از كلی

اجتماعی منبع مهمی از بهرهوری به شمار می رود)7( .

نگری در قالب اهداف كالن ،ماموریت ها و رسالت سازمان غافل

سازمانی با سرمایه اجتماعی نیرومند ،قادر به دسترسی
سریع با زمانبندی مناسب به مجموعه متنوعی از اطالعات به

خواهند ماند و در نتیجه تحقق سرآمدی و تعالی سازمانی ممكن
و میسر نخواهد بود)14( .

ویدا رشمی و همکاران

اعتماد را می توان شاخصترین نتیجه سرمایه اجتماعی

دارای ویژگیهای مورد نظر پژوهشگر بوده و حاضر به همکاری

دانست .به همین خاطر است که در بسیاری از تحقیقات ،از

با پژوهشگر بودند ،وارد مطالعه شدند .لذا حجم نمونه معادل

اعتماد به عنوان جایگزین سرمایه اجتماعی نام بردهاند .پاتنام

حجم جامعه پژوهش بود.

میکند .به تعبیر کلمن اعتماد قدرت عمل کردن را تسهیل

کارشناسی یا باالتر ،شاغل بودن در مرکز مطالعه در زمان

میکند .اعتماد تسهیلکننده مبادالت در فضای اجتماعی است

تحقیق ،مدیران و کارکنان مرا کز مطالعات سراسر کشور که

که هزینه مذا کرات و مبادالت اجتماعی رابه حداقل میرساند و

تمایل به مشارکت در پژوهش بصورت داوطلبانه و تکمیل

برای حل مسائل مربوط به نظم اجتماعی ،نقش تعیین کنندهای

پرسشنامههای مربوطه بود.

دارد و عنصر پیش قراردادی و مقدم حیات اجتماعی است)16(.

و معیارهای خروج شامل مدیران و کارکنانی که به هردلیلی

سرمایه اجتماعی به روابط توام با اعتماد اطالق میشود

پرسشنامه ناقص ارائه دهند ،مدیران و کارکنانی که از شرکت

كه افراد در طول تعامالت خود ایجاد میكنند .اعتماد باعث

در پژوهش به هر دلیل انصراف خود را اعالم کنند ،مدیران و

پیوندهای قوی میشود و این پیوندها به نوبه خود تبادل

کارکنانی که در طول دورهی پژوهش به هر دلیلی دانشگاه خود را

اطالعات را تسهیل میكنند و در نهایت باید توجه داشت كه

تغییر دهند میباشد.

معموال كارآفرینان افرادی هستند كه با احتمال كمتری خود

ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه میباشد

را با خط فكری موجود همانند میپندارند .در نتیجه خود را با

كه این پرسشنامه مبتنی بر مدل ناهاپیت و گوشال ()1998

ارزشها ،هنجارها و اعمال تعارف محدود نخواهند كرد)17(.

جنبههای مختلف سرمایه اجتماعی را در سه طبقه به شرح زیر

این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه وضعیت سرمایه

جای میدهد :الف)شناختی :زبان و كدهای مشترك ،1حكایات

اجتماعی از دیدگاه مدیران و كاركنان مرا كز مطالعات و توسعه

مشترك . 2ب)رابطهای :اعتماد3 :و ،4الزامات و انتظارات،5 :

آموزش در دانشگاههای علوم پزشكی كشور انجام گرفت.

هنجارها6 :و  7و  8و ،9هویت 10 :و  11و12و13و 14ج)ساختاری:

یافتههای این پژوهش میتواند موجب شناخت کافی از وضعیت

روابط شبكهای15 :و16و ،17پیكربندی روابط شبكهای 18 :و

سرمایه اجتماعی در سازمان شده و از آن به منظور ارتقای سطح

19و ،20سازمان مناسب21 :و .22نمرهگذاری این پرسشنامه

سرمایه اجتماعی در سازمان مورد مطالعه استفاده کرد.

مبتنی بر طیف  5درجهای لیكرت (خیلی زیاد= ،5زیاد=،4
متوسط= ،3كم= ،2خیلی كم=)1میباشد.

روش بررسی

روایی و پایایی:

این مطالعه از نوع مقایسهای و مقطعی است که در نیمه

افشار در تحقیق خود با عنوان شناسایی رابط بین سرمایه

دوم سال  1394انجام پذیرفت .جمعیت مورد مطالعه کلیه

اجتماعی و میزان آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش

مدیران و كاركنان دانشگاههای علوم پزشكی سراسر كشور

(مطالعه موردی :شركت بیمه البرز) با استفاده از نرم افزار Spss

شامل تعداد  64نفر از مدیران و  250نفر از کارشناسان بود .روش

مقدار ضریب پایایی (آلفای كرونباخ) در حجم نمونه  30نفر را

نمونهگیری در این پژوهش از نوع غیرتصادفی ،در دسترس

محاسبه كرد،كه این مقدار برای پرسشنامه سرمایه اجتماعی

و به صورت سرشماری بود .بدین ترتیب که کلیه افرادی که

ناهاپیت و گوشال ( %90)1998تعیین گردید)93(.
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میگوید :اعتماد ،چرخهای حیات اجتماعی را روغن کاری

معیارهای ورود به مطالعه شامل دارا بودن مدرک
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روحی پناه و همكارانش در تحقیق خود با عنوان« بررسی

بهعالوه ،حسن زاده ثمرین و مقیمی در تحقیق خود با عنوان

تاثیر ابعاد داراییهای نامشهود سازمانی (سرمایه اجتماعی

«اثر سرمایه اجتماعی بر تعالی سازمان» ،پرسشنامه مذكور را به

و سرمایه فكری) بر مدیریت دانش در شركت آب و فاضالب

تعدادی از خبرگان شامل استادان راهنما و مشاور ،برخی دیگر از

استان یزد» با روش نمونهگیری تصادفی تعداد  175نفر از

اساتید مربوط و همچنین تعدادی از محققان و مدیران در سازمان

كارمندان بر اساس فرمول كوكران انتخاب و پرسشنامه بین

مورد مطالعه ،ارائه داده و نظرات اصالحی آنان را اعمال كرده است.

آنها توزیع كردند و تحلیل عامل بر روی آنها صورت گرفت .از

بنابراین ،پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال ( )1998از

بین این نمونه ،تعداد  172پرسشنامه تكمیل و تجزیه شد.

رواییموردنیاز برخوردار است.برایسنجشپایاییپرسشنامههای

به طوری كه ،میزان پایایی برای پرسشنامه سرمایه اجتماعی

این از روش آلفای كرونباخ با كمك نرم افزار  SPSSاستفاده شده است

ناهاپیت و گوشال ( %90)1998محاسبه گردید .در این تحقیق،

كه برای پرسشنامه اجتماعی  72.9استخراج شده است .همانطور

روش پژوهش از نوع الگوی ساختاری و تحلیل مسیر بود كه

كه نونهالی اظهار كرده است ا گر آلفا بزرگتر از  70باشد ،نتیجه معتبر

متناسب با آن روایی سازهای (تایید عاملی) به انجام رسید و

خواهد بود ،پس نتیجه میگیریم كه پرسشنامههای مورد استفاده

بار عاملی عاملهای سهگانه این ابزار در سطح مناسب و باالتر

در این تحقیق از اعتبار و پایایی الزم برخوردارند كه در جدول زیل

از  0/3بود)94(.

برای تك تك متغیرها ارائه شده است)95( .
جدول  .2پایایی متغیر های تحقیق (سرمایه اجتماعی)

متغییر (ابعاد سرمایه اجتماعی )

آلفا کرونباخ

بعد سرمایه اجتماعی

72/9

بعد هنجار

92/4

بعد اعتقادات دینی

87/5

بعد شبكه

89/6

بعد مشاركت

74/2

بعد قانون

28/8

بعد درونی

73/5

بعد بیرونی

74/6

بعد اعتماد

90

یافتهها:
تحقیق حاضر به بررسی مقایسهای وضعیت سرمایه اجتماعی

کلیه اطالعات با استفاده از رایانه و از طریق نرم افزار آماری SPSS

از دیدگاه مدیران و کارشناسان مرا كز مطالعات و توسعه آموزش

نسخه  18و  EXCELدر دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد

دانشگاههای علوم پزشكی كشور در سال  1394پرداخت .برای این

تحلیل قرار گرفت.

منظور ،متغیرهای مورد نظر با استفاده از پرسشنامه بدست آمد.
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بخش اول ،آمار توصیفی به توصیف دادههای تحقیق میپردازد،

منظور تعیین پایایی پرسشنامهها با استفاده از نرم افزار ،SPSS

بدون آنکه درباره آن استنباطی انجام دهد .آمار توصیفی این

ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سرمایه اجتماعی و خرده

تحقیق در سطح نمودارها ،جداول و خالصههای آماری میباشد.

مقیاسهای آنها محاسبه شد ،كه نشان دهنده پایایی متغیرها

بخش دوم ،آمار استنباطی شامل آمارهها ،بیان و آزمون کردن

میباشد (جدول .)1-4

فرضها و در نهایت نتیجهگیری در مورد صحت فرضها میباشد.
جدول :1-4ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاسها و متغیرهای اصلی پژوهش

متغیر

تعداد گویه ها

ضریب آلفای کرونباخ

سرمایه شناختی

2

0/77

سرمایه ارتباطی

12

0/92

سرمایه ساختاری

8

0/91

سرمایه اجتماعی

22

0/95

زبان و كدهای مشترك

1

-

حكایات مشترك

1

-

اعتماد

2

0/77

الزامات و انتظارات

1

-

هنجارها

4

0/85

هویت

5

0/83

روابط شبكه ای

3

0/74

پیكربندی روابط شبكه ای

3

0/89

سازمان مناسب

2

0/90

به جامعه مورد پژوهش از نظر اطالعات دموگرافیک و ابعاد
مختلف پرسشنامه ارائه گردید و جداول خالصههای آماری
و نمودارهای میلهای ،به منظور ترسیم تصویر واضحتری از
متغیرهای مورد بررسی در ذهن خواننده ،گنجانده شد .جدول
 3-4فراوانی و درصد فراوانی اطالعات دموگرافیک کارکنان مورد
مطالعه به تفکیک مدیران و کارشناسان را نشان میدهد.
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یافتهها و نتایج پژوهش در قالب دو بخش ارائه شده است.

آمار استنباطی این تحقیق شامل آزمون های پارامتری است .به
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جدول :3-4اطالعات دموگرافیک کارکنان مورد مطالعه مرا كز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاههای علوم پزشكی كشور به تفکیک مدیران و کارشناسان

کارشناسان

متغیر
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تعداد

درصد

تعداد

درصد

زن

88

66/7

15

38/5

مرد

44

33/3

24

61/5

دیپلم و فوق دیپلم

4

3

0

0

کارشناسی

31

23/5

1

2/6

کارشناسی ارشد

72

54/5

10

25/6

دکتری

22

16/7

17

43/6

دکتری تخصصی

2

1/5

11

28/2

داده گمشده

1

0/8

0

0

 20تا  35سال

50

37/9

9

23/1

 35تا  45سال

60

45/5

22

56/4

 45تا  55سال

21

15/9

7

17/9

بیش از  55سال

1

0/8

1

2/6

مجرد

35

26/5

11

28/2

متاهل

97

73/5

28

71/8

 1الی 3سال

21

15/9

7

17/9

 3الی  5سال

16

12/1

4

10/3

 5الی  10سال

29

22

6

15/4

بیش از  10سال

65

49/2

21

53/8

داده گمشده

1

0/8

1

2/6

جنس
تحصیالت

مدیران

سن

وضعیت تاهل
سابقه خدمت

پس از توصیف کلیه دادهها به تحلیل و استنباط در مورد

برای مقایسه وضعیت سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با توجه

فرضیات پژوهش میپردازیم .قبل از هر گونه تحلیل روی

به نرمالیتی و عدم نرمالیتی متغیرهای مورد پژوهش از آزمون

متغیرهای مطرح شده از لحاظ نرمال بودن بررسی شد.

تیتست و آزمون من ویتنی استفاده شد.

جدول  : 1توزیع نرمال متغیرهای مورد بررسی به تفکیک کارشناسان و مدیران مورد مطالعه

آزمون نرمالیتی کلموگروف اسمیرنوف

متغیر
کارشناسان

نرمالیتی

مدیران

مقدار آماره

p-value

مقدار آماره

p-value

سرمایه شناختی

1/91

0/001

1/14

0/147

مورد تایید نیست

سرمایه ارتباطی

0/64

0/799

0/94

0/335

مورد تایید است

سرمایه ساختاری

0/73

0/651

0/79

0/553

مورد تایید است

سرمایه اجتماعی

0/81

0/514

0/85

0/464

مورد تایید است
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برای مقایسه وضعیت سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با توجه

میانگین و انحراف معیار متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن

به نرمالیتی و عدم نرمالیتی متغیرهای مورد پژوهش از آزمون

(سرمایه شناختی ،ارتباطی و ساختاری ) در جدول شماره  2آمده

تیتست و آزمون من ویتنی استفاده شد.

است.

متغیر
سرمایه شناختی
سرمایه ارتباطی
سرمایه ساختاری
سرمایه اجتماعی

میانگین

انحراف معیار

کارشناسان

3/50

0/06

مدیران

3/61

0/12

کارشناسان

3/66

0/05

مدیران

3/71

0/12

کارشناسان

3/44

0/06

مدیران

3/58

0/13

کارشناسان

3/57

0/05

مدیران

3/65

0/11
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جدول  2میانگین و انحراف معیار سرمایه اجتماعی و ابعاد آن ( سرمایه شناختی ،ارتباطی و ساختاری)

سرمایه شناختی

آزمون من ویتنی برای بررسی معنیداری اختالف متغیر

بین کارشناسان و مدیران از لحاظ آماری معنیداری نیست

سرمایه شناختی در بین کارکنان مورد مطالعه در مرا كز مطالعات

( .)=p-value 193/0این بدین معنی است تفاوت معنیداری

و توسعه آموزش دانشگاههای علوم پزشكی كشور در جدول3

بین سرمایه شناختی در بین کارکنان و مدیران مرا كز مطالعات

ارائه شده است .همچنین اختالف متغیر سرمایه شناختی در

و توسعه آموزش دانشگاههای علوم پزشكی كشور وجود ندارد.

جدول :3آزمون من ویتنی برای بررسی معنیداری اختالف متغیر سرمایه شناختی

متغیر
سرمایه شناختی

میانگین

انحراف معیار

مقدار آماره

p-value

کارشناسان

3/50

0/06

-1/30

0/193

مدیران

3/61

0/12

سرمایه ارتباطی

با توجه به جدول شماره  2بین میانگین امتیاز متغیر مورد
بررسی در بین کارشناسان و مدیران مورد مطالعه از نظر شهودی
اختالف چندانی وجود ندارد و با توجه به مقدار  p-valueهای
بدست آمده در جدول  ،4اختالف متغیر سرمایه ارتباطی
( )=p-value 680/0در بین کارشناسان و مدیران مورد مطالعه
از لحاظ آماری معنیدار نیست.
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جدول  4آزمون تیتست برای بررسی معنیداری اختالف متغیر سرمایه ارتباطی در بین کارکنان مورد مطالعه در مرا كز مطالعات و توسعه آموزش
دانشگاههای علوم پزشكی كشور
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متغیرها

اختالف میانگین

انحراف معیار

سرمایه ارتباطی

-0/052

0/12

فاصله اصمینان %95
حد پایین

حد باال

-0/303

0/198

مقدار آماره

-0/41

p-value

0/680

سرمایه ساختاری

با توجه به میانگین و انحراف معیار (جدول  )2و آزمون تیتست

بدین معنی است تفاوت معنیداری بین سرمایه ساختاری در بین

(جدول  )5اختالف متغیر سرمایه ساختاری در بین کارشناسان و

کارکنان و مدیران مرا كز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاههای

مدیران از لحاظ آماری معنیداری نیست ( .)=p-value 352/0این

علوم پزشكی كشور وجود ندارد.

جدول  5آزمون تیتست برای بررسی معنیداری اختالف متغیر سرمایه ساختاری در بین کارکنان مورد مطالعه در مرا كز مطالعات و توسعه آموزش
دانشگاههای علوم پزشكی كشور
متغیرها

اختالف میانگین

انحراف معیار

سرمایه ساختاری

-0/135

0/14

فاصله اصمینان %95
حد پایین

حد باال

-0/422

0/151

مقدار آماره

-0/93

p-value

0/352

سرمایه اجتماعی

با توجه به جدول  2بین میانگین امتیاز متغیر سرمایه اجتماعی در

مطالعـه از لحاظ آماری معنـیدار نیست ( .)=p-value 488/0این

بین کارشناسان و مدیران مورد مطالعه از نظر شهـودی اختالف چندانـی

بدین معنی است تفاوت معنیداری بین متغیر سرمایه اجتماعی در

وجود نـدارد و با توجـه به مقـدار  p-valueبـدست آمـده در جدول ،6

بین کارکنان و مدیران مرا كز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاههای

اختالف متغیــر سـرمایه اجتماعــی در بین کارشنـاسـان و مدیــران مورد

علوم پزشكی كشور وجود ندارد.

جدول  6آزمون تیتست برای بررسی معنیداری اختالف متغیر سرمایه اجتماعی در بین کارکنان مورد مطالعه در مرا كز مطالعات و توسعه آموزش
دانشگاههای علوم پزشكی كشور
متغیرها

اختالف میانگین

انحراف معیار

سرمایه اجتماعی

-0/08

0/12

فاصله اصمینان %95
حد پایین

حد باال

-0/338

0/161

مقدار آماره

-0/69

p-value

0/488
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جدول  2میانگین و انحراف معیار سرمایه اجتماعی و ابعاد آن ( سرمایه شناختی ،ارتباطی و ساختاری)
انحراف معیار

سرمایه ارتباطی

سرمایه ساختاری

سرمایه اجتماعی

کارشناسان

3/50

0/06

مدیران

3/61

0/12

کارشناسان

3/66

0/05

مدیران

3/71

0/12

کارشناسان

3/44

0/06

مدیران

3/58

0/13

کارشناسان

3/57

0/05

مدیران

3/65

0/11

بحث
جهان امروز ،جهان پیچیدگی ،سرعت و تغییر است ،در
این میان سازمانها در تالش برای کسب مزیت رقابتی و
همگام شدن با تغییرات ،همواره به دنبال افزایش سرمایههای
خویش میباشند و سرمایه اجتماعی نسبت به سرمایه انسانی
و فیزیکی نقش بسیار مهمتری در سازمانها ایفا می نماید و
در واقع مهمترین دارایی یک سازمان است( .)100امروزه به
جامعه شناسان ثابت شده است که سرمایه اجتماعی یکی از
شاخصهای رشد و توسعه جوامع به شمار آمده و در غیاب آن
پیمودن راه توسعه دشوار میگردد)101(.
الزم به ذکر است که در این پژوهش ،مفهوم سرمایهی
اجتماعی و ابعاد سه گانهی آن (ساختاری ،رابطهای ،شناختی)
از مطالعات ناهاپیت و گوشال در سال  1998برگرفته شده است.
مانو و والکر 1نیز در مطالعه خود سرمایه اجتماعی را به سه بعد
شناختی ،ساختاری و رابطهای دسته بندی کردند)102(.
1. Manu and Walker

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که امتیاز بعد سرمایه ساختاری
در بین کارشناسان و مدیران کمتر از دو بعد شناختی و بعد
رابطهای بوده و بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط بارت در
سال  1992اساسی ترین شکل سرمایهی اجتماعی ،بعد ساختاری
آن معرفی شد چرا که این سرمایهی ساختاری است که منشأ
پیدایش سرمایهی رابطهای و شناختی خواهد بود .بدون شبکه
با مرکزیت فیزیکی( سرمایهی ساختاری) ،احتمال کمی وجود دارد
که کارکنان بتوانند روابط توأم با اعتماد را توسعه دهند( سرمایهی
رابطهای) و در نتیجه این امر مانع شکلگیری ارزشها و هنجارهای
مشترک در حمایت از مخاطرهپذیری و انجام فعالیتهای سازمان
( سرمایهی شناختی)میشود )103(.در این پژوهش با توجه به
آزمون نرمالیتی بعد سرمایه شناختی دارای توزیع نرمالی نبوده و
بعد سرمایه ارتباطی و ساختاری و متغیر سرمایه اجتماعی دارای
توزیع نرمال بودند .در مطالعه رنجبر توزیع کلیه دادههای مربوط
به سرمایه اجتماعی و ابعاد آن نرمال بود)104(.
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سرمایه شناختی

میانگین

متغیر
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با توجه به این پژوهش میانگین سرمایه اجتماعی در بین

دانش در میان مدیران و کارشناسان ستادی جهاد دانشگاهی

مدیران و کارشناسان در حد متوسط بوده و میانگین سرمایه

وجود داشت و با تغییر سرمایه اجتماعی در اجزای سه بعد

اجتماعی مدیران اندکی بیشتر از میانگین سرمایه اجتماعی

ساختاری ،رابطهای و بعد شناختی میزان تسهیم دانش در بین

کارکنان بود ولی تفاوت معنیداری بین متغیر سرمایه اجتماعی

مدیران و کارشناسان مورد بررسی تغییر می یافت)109(.

در بین کارکنان و مدیران مرا كز مطالعات و توسعه آموزش

نتایج مطالعه خرازی و همکارانش در سال  1391نشان داد

دانشگاههای علوم پزشكی كشور وجود نداشت .که همراستا با

که رابطه مثبت و معنیداری بین سرمایه اجتماعی مدیران و

نتایج در مطالعه انصاری در سال  1389امتیاز سرمایه اجتماعی

کارشناسان شرکت بیمه با گرایش به رفتار شهروندی وجود دارد

در بین کارشناسان دو سازمان اداره کل تربیت بدنی استان تهران

و همچنین هر سه مولفه سرمایه اجتماعی (بعد ساختاری ،بعد

و کمیته ملی المپیک در حد متوسط بود و بین سرمایه اجتماعی

رابطهای و بعد شناختی) در بین مدیران و کارشناسان مورد

کارشناسان دو سازمان تفاوت معناداری دیده نشد)105(.

بررسی توان پیشبینی متغیر گرایش به رفتار شهروندی سازمانی

در پژوهش حاضر بعد اعتماد در بین مدیران امتیاز باالتری

را در شرکت بیمه مورد مطالعه دارند)110(.

نسبت به ابعاد دیگر داشت .وتن معتقد است در واقع آخرین

در این مطالعه دیده شد که بعد هویت از ابعاد سرمایه

راهكار توانمندسازی کارکنان سازمان این است كه در میان

رابطهای پس از بعد الزامات و انتظارات یکی دیگر از ابعاد سرمایه

كاركنان نوعی حس اعتماد به یکدیگر و همچنین به شایستگی

رابطهای ،دارای بیشترین امتیاز در بین کارشناسان مورد بررسی

مدیر به وجود آورده شود)106(.

بود و در بین مدیران مورد بررسی نیز بعد هویت در رتبه سوم

نتایج پژوهش مانو و والکر نیز نشان داد ،سرمایه اجتماعی

امتیاز در بین ابعاد مختلف مورد بررسی بود .که این نشاندهنده

به واسطه ایجاد شبکهها و گسترش روابط و اعتماد بین اعضای

این بود که در سازمان مورد بررسی بیشتر کارکنان و مدیران

سازمان تاثیر معناداری بر انتقال دانش دارد)107(.

احساس تعلق به سازمان را داشتند و خود را عضو یك گروه واحد

در این پژوهش تفاوت معنیداری بین سرمایه اجتماعی

میدانستند که همین امر موجب ارتقاء همكاری ،تبادل دانش

در بین کارشناسان و مدیران وجود نداشت و همچنین تفاوت

و اطالعات و همیاری میگردد .در مطالعه تاترمن و ویدمن ولف

معنیداری بین تک تک ابعاد سرمایه اجتماعی در بین مدیران و

در سال  2007مصاحبه شوندگان ،به عدم صداقت ،رقابت برای

کارشناسان دیده نشد .ولی در مطالعه رنجبر در سال  1391میان

كسب مقام ،نداشتن حس تعلق به محیط كار در بین کارکنان

پست سازمانی و سرمایه اجتماعی رابطه معنیداری وجود داشت و

اعتراض داشتند)111(.

مدیران نسبت به کارشناسان از سرمایه اجتماعی باالتری برخوردار

در ایران به رغم اهمیت یافتن روز افزون سرمایه اجتماعی

بودند همچنین در مطالعه رنجبر دیده شد که تفاوت معنیداری

از یك سو و نیاز كشور به ارتقاء سطح سرمایه اجتماعی در بین

بین سه بعد سرمایه اجتماعی در بین کارشناسان و مدیران

کارشناسان و مدیران سازمان از دگرسو ،كتاب شناسی مربوط

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران وجود دارد)108 (.

پربرگ نیست و پژوهش های معدودی در این زمینه صورت گرفته

دلیل این تفاوت در نتایج دو مطالعه را می توان در نمونه

است .در همین راستا به جهت ارتقاء سطح سرمایه اجتماعی در

انتخابی دو مطالعه دانست .در مطالعه مهدوی و همکارانش در

بین افراد جامعه الزم است که مطالعات بیشتری در این زمینه در

سال  1394رابطه ی معنیداری بین سرمایه اجتماعی در تسهیم

سازمانهای مختلف کشور انجام گیرد تا بتوان نتایج حاصل از این

ویدا رشمی و همکاران

توسعه سازمانی بکار برد .وجود سرمایة اجتماعی کلید استقرار

کمک نمایند .با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهادات ذیل

جامعة مدنی و حیات شهروندی است و فقدان سرمایة اجتماعی

برای تحقیقاتی آتی ضروری به نظر میرسد :بررسی نقش سرمایه

مانع اساسی بر تأسیس و استقرار آن است .جوامع دارای این نوع

اجتماعی بر رضایت شغلی ،در ایجاد سرمایهی فکری و عوامل

سرمایه بستر مناسبی بر ای شکلگیری جامعه مدنی توانمند،

موثر بر وضعیت سرمایهشناختی از دیدگاه مدیران و کارشناسان

پاسخ گو و کارآمد فراهم میسازند .اما در مقابل ،تهی شدن یک

مرا كز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاههای علوم پزشكی

جامعه از سرمایه اجتماعی به نا کارآمدی بسیاری از سیاستها و

كشور این پژوهش نیز به مانند سایر پژوهشها و مطالعات ،با

طر حهای پیشنهادی در حوزه برنامه ریزی منجر میشود.

محدودیتهایی مواجه بوده است .از جمله مشکل بودن حضور
پژوهشگر در هنگام تکمیل پرسشنامه و پاسخ دادن سؤاالت

نتیجه گیری

شرکتکنندگان ،عدم همکاری تعدادی از کارکنان .هر چند که

نتایج این تحقیق نشاندهنده این بود که تفاوت معنیداری
بین هیچکدام از ابعاد سرمایه اجتماعی (سرمایه ساختاری،

دلیل عدمهمکاری خود
این کارکنان ،کمبود وقت را به عنوان ِ

مطرح میکردند و محقق نیز در برخی از موارد به این مسأله

سرمایه ارتباطی و سرمایه شناختی) در بین کارکنان و مدیران مرا كز

اذعان دارد ،اما در بعضی از موارد نیز مشاهده شد که عدماعتماد

مطالعات و توسعه آموزش دانشگاههای علوم پزشكی كشور وجود

کارکنان به محقق در جهت حفظ اطالعات دلیل عدمهمکاری

نداشت .همچنین مشخص شد که سرمایه ارتباطی بیشترین

آنان بود ،کمبود پیشینهی کافی با عنوان این تحقیق که تدوین

میانگین را در بین ابعاد سرمایه اجتماعی در بین کارکنان و مدیران

فرضیات و ادبیاتتحقیق را مشکل میساخت ،مبتنی بودن

مورد بررسی داشت و همچنین در بین کارشناسان بعد الزامات

پاسخها بر محافظه كاری و راز داری ،ناقص پر شدن برخی از

و انتظارات از ابعاد سرمایه ارتباطی با تا کید بر التزام همكاری در

پرسشنامه های جمع آوری شده  ،داشتن ماهیت مقطعی زمانی

سازمان بیشترین امتیاز را داشت و در بین مدیران مورد مطالعه بعد

و مکانی ،یکی دیگر از محدودیتهای این پژوهش بوده است

اعتماد از ابعاد سرمایه ارتباطی با تا کید بر وجود صداقت و اعتماد

بنابراین نتایج پژوهش قابل تعمیم به همین محدوده میباشد.

متقابل در روابط موجود در سازمان دارای بیشترین امتیاز در بین
ابعاد سرمایه اجتماعی بود .همچنین توصیه میشود جهت ایجاد

تشکر و قدردانی

انگیزه بیشتر در بین مدیران سازمان ،مدیرانی را که دارای ویژگی

این مقاله قسمتی از پایان نامه با عنوان بررسی مقایسهای

مثبتی در خصوص ارتقاء سرمایه اجتماعی در سازمان هستند،

وضعیت سرمایه اجتماعی از دیدگاه مدیران و کارشناسان مرا كز

شناسایی و مورد تمجید و تشویق قرار گیرند.

مطالعات و توسعه آموزش دانشگاههای علوم پزشكی كشور در

همچنین ارزشهای مورد قبول جامعه و کارشناسان و
مدیران در هر سازمانی مشخص و معرفی گردند تا بتوان از آنها برای
افزایش میزان سرمایه اجتماعی بهره جست .پیشنهاد میگردد
مدیران سازمان جهت ارتقاء مولفه مشارکت کارکنان خود ،با
کاهش بوروکراسی و تمرکز گرایی ،کارشناسان را در تصمیمات

سال  1394در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1394است که با
حمایت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اجرا شده است.
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A Comparative Study of Social Capital View Points of Managers and

Vida Rashmei1 , MohammadAli Hosseini2*, Minoo Yaghmaei 3,Mahtab Sharif Mohseni4

Abstract:
Background and objective: Today, social capital has much more important role than physical and human

capital in organizations and societies. In absence of social capital, all other capitals will lose their effectiveness.
This study aims to determine and compare social capital status of education development & studies centers from
the viewpoint of managers and personnel of these centers in the Universities of Medical Sciences of the country.
Methods and Materials: This descriptive – analytical study was a comparative and cross-sectional one that

was performed since Oct. 2015 afterwards, and moreover a census sampling was applied.
Research tool was questionnaire based on Nahapiet and Ghoshal Model (1998) and studied different aspects of
social capital in three different dimensions of cognitive, relational and structural; and it was marked according to
5-point Likert scale. The validity and reliability [90%] of the questionnaire were approved by many researchers.
Results: According to the present study, social capital mean between managers and personnel was

average”[mean:0/08 – sd:0/12 ]; social capital mean of managers was slightly more [ mean:3/57 – sd:0/05] than
the personnel’s [ mean:3/56- sd:0/11]; however, there was no significant difference between social capital of the
managers and the personnel of education development and studies centers in Universities of Medical Sciences
of the country.
Conclusion: The results show that the relational capital has the most mean among social capital dimensions

between personnel and managers; also commitments and expectations dimensions from among other relational
capital dimensions with emphasis on the obligation of cooperation inside the organization has the highest score
among the experts; and for managers under study, trust dimension out of relational capital dimensions with
emphasis on mutual trust and honesty in available relations of the organization, has the highest score among
social capital dimensions. Moreover, it is distinguished that there is no significant difference between none of
the social capital among managers and personnel of education development & studies centers in Universities of
Medical Sciences of the country.
Keywords: Social Capital, Managers and staffs in medical Educational Center
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