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طراحی مدل توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاهها و مراکز
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دانشجوی دکتری ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،ایران

(تاریخ دریافت39/51/51 :؛ تاریخ پذیرش)39/53/51 :

چکیده
سرمایه اجتماعی مفهوم نسبتاً جدیدی است که امروزه در متون نظری مدیریت مورد توجه واقع شده است .لزووم توجزه زه اتمازت ایز
مفهوم ه افوایش عالقهمندی پژوتشگران حوزهتای مرتبط ه توسعه مدلتا و شناسایی شزاص تزای متتفزب زه منظزور شناسزایی و
هرهگاری اشتر از آن منجر شده است .ه ای ترتاب ،تدف اصفی پژوتش حاضزر رراحزی مزدلی جهزت توسزعه سزرمایه اجتمزاعی در
دانشگاهتا و مراکو آموزش عالی است .رای رسادن ه ای تدف پس از مطالعه متون نظری موجود از ا زوار پرسشزنامه زرای گزردآوری
دادهتا استفاده شده است .ای تحقاق کار ردی است و روش ترکابی را هکار گرفته است .ف تحفال دادهتزا ،تحفازل تزس اسزت و زرای
تحفال دادهتای کمی نرمافوار  SPSS19هکار گرفته شده است .نتایج تحفازل آمزاری مزدل را تدیازد کزرد و نشزان داد توسزعه سزرمایه
اجتماعی در دو عد عان ی و ذتنی و پنج مؤلفه فردی ،گروتی ،سازمانی ،ساصتاری و مدیریتی و است و تشزت شزاص قا زل دسزتاا ی
است.

کلیدواژگان
دانشگاه و مراکو آموزش عالی ،تحفال تس ،توسعه سرمایه اجتماعی ،شبکه.

 نویسنده مسئول ،رایانامهRsadeqi@ut.ac.ir :
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مقدمه
امروزه در جوامعی زندگی می کنیم که مانند گذشته سررمایه مرا ی هن را لامر
اشکال دیگر سرمایه نیز اهمی

یشررت

و

نیسر

یدا کردهاند .هاریخ اقتصادی هوسعهیاتتگی کشورها نشان مریدهرد

میزان منابع در اختیار هر مل  ،محدودی

اساسری بررای شرکوتایی و دبرادانی سررزمیا دن ای راد

نمیکند ،برای نمونه برخالف ب رهمندی بسیاری از کشورهای دسیایی ،دتریقایی و دمریکرای تهریا
از منابع طبیعی مانند نف

و گاز ،معادن ،اقلیم خوب و غیره ،و نیز نیروی انسرانی سرت کرو

باهو  ،کمتر هوسعه یاتتهاند و از بروندادهای مثب

و

ایا منابع منتفع نشدهانرد .حتری در برخری از

ایا کشورها ،مواهب یادشده به بالی جان دنها نیز هبدی شده اس

(خضری .)5831 ،از ایرا رو،

سه نوع سرمایه سنتی طبیعی ،تیزیکری و مرا ی ج ر

هوسرعه اقتصرادی ،بره میرزان

میهوان گف

متوسط در ایا کشورها یات
در ج

لدا

میشود ( .)Bhandari & Yasunobu, 2009اما کماکان هوسرعه ایردار

در ایا کشورها حاص نشده اس  .هوسعه ترایندی یچیده و چندبعدی اس

کره

شام هغییرات اساسی در ساختارهای اجتمالی ،رتتارها و ن ادهای ملری در کنرار رشرد اقتصرادی،
کاهش تقر و نابرابری و ب بود کیفی

زندگی اس

دردمدهای اقتصادی نباشد و ب بود کیفی
لنوان هدف و ابزار هوسعه به خدم

(2000, p.75

 .)Todaro,اگر هوسعه هن ا اتزایش

زندگی را نیز دربرگیرد ،ارز های ترهنگی میهوانند بره

گرتته شوند ( .)Sen, 1999, p.129به ایا هرهیب ،باید در میان

انواع سرمایههای موجود که لوام و زمینرههرای اقتصرادی را ترراهم مریکننرد ،بره دنبرال حلقره
مفقودهای گش

که بهکارگیری ب ینه دنها را هس ی کند و بالث هوسعه ایدار و هحقق لردا

در

کشورها شود .به نظر می رسد ایا حلقره مفقروده کره جنیره ترهنگری را شرام مریشرود ،سررمایه
اجتمالی اس  .نقش سرمایه اجتمالی در یشرت
روشا اس

اقتصادی و هوسرعه ایردار بررای شوهشرگران

( .)Putnam, 1997; Sabatini, 2006از نظر توکویاما یشرت

اقتصادی نههن ا به واسطه

وجود ن ادهای رسمی حاص میشود ،بلکه ارز ها و هن ارها نیز بر گرایشهای انسانها نسرب
به هصمیمگیری های اقتصادی مانند سانداز ،سرمایه گذاری و مباد ه نقش دارند .او بردیا هرهیرب،
چ ار ابزار را که از طریق دنها ترهنگ میهواند روی رتتارهای اقتصادی هأثیر گذارد ،معرتی کررد.
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هأثیر بر سازمان و هو ید ،هأثیر بر نگر های اتراد نسب
ن ادها و هوانایی شک دهی شبکههای اجتمالی
شبکههای اجتمالی می هواند دت

(2001

به کار و مصرف ،هوانایی خلق و مردیری
 .)Fukuyama,رو

دخر یعنری شرک دهری

بر سرمایه اجتمالی داشته باشد .سررمایه اجتمرالی کره شرام

ن ادها ،شبکههای اجتمالی و التماد اس  ،از نظر برخی ،منبع ثروت و رتاه اس
 .)p.167; Fukuyama, 1995, p.10سرمایه اجتمرالی موجرب اترزایش کیفیر
ارز های اجتمالی مثب

را در ج

( Putnam, 1993,

زنردگی مریشرود و

یک زندگی خوب ارهقا میدهد (.)Hamdan et al., 2014

در ایا راستا ،دانشگاه به لنوان یکی از بسترهای اصلی هشکی گروههرای اجتمرالی مریهوانرد
مورد هوجه باشد .هشک های للمی ،ترهنگی و مرذهبی ،حرترهای و گرروههرای دیگرر در تضرای
دانشگاه ترصتی مناسب برای ظ ور مییابند .در چنیا تضرایی شربکههرایی شرک مریگیرنرد کره
می هوانند مبنای هشکی ن ادهای اصلی و اثرگذار جامعه باشند .در حقیق  ،مبنای اصلی شک گیری
سرمایه اجتمالی شبکههای اجتمالی رسمی یا غیررسمیاند

(2014

 .)Dingaa,دانشگاهها به لنروان

ن ادهایی بنیادینی لم میکنند که میهوانند مبنایی برای یادگیری چگونگی هو ید سرمایه اجتمرالی
باشند .ورود به دانشگاهها مرحله جدیدی را در زندگی اجتمالی انسانهرا ای راد مریکنرد کره برر
نگر ها ،هوانمندیها و م ارتهای دنها در خلق و مدیری

گروههای انسانی ،سازمانها و ن ادها

در دینده هأثیر خواهد گذاش  .دانشگاهها در حقیق  ،زمینه مناسبی برای شک گیری انرواع شربکه-
های اجتمالی الم از رسمی و غیررسمی هستند .بدیا هرهیب ،چگونگی بهکرارگیری ایرا سررمایه
لظیم و شناسایی شاخصهای اصلی دن در دانشگاهها و هوسعه دن میهواند ایگاهی محکرم بررای
هوسعه دن در ن ادهای اجتمالی دیگر باشد.
سؤال شوهش حاضر ایا اس
دانشگاهها و مراکز دموز

که چگونه میهوان سرمایه اجتمرالی را در محریطهرایی ماننرد

لا ی هوسعه داد؟ بدیا منظور ،مقا ه حاضر درصدد طراحی مد ی بررای

هوسعه سرمایه اجتمالی در دانشگاهها و مراکز دموز
و تزاینده سرمایه اجتمالی هبدی کند.

لا ی اس  ،ها دن را به محیطی هقوی کننده
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مبانی نظری
سرمایه اجتمالی مف ومی نسبتاً جدید اس

و شوهشهای مربوط به دن نیرز در گرا هرای ابتردایی

قرار دارد ،اما در م موع ،مف ومی رکاربرد اس  .با ایا حال ،ارز
مناسب و لملیاهی از دن اس

برا قوه دن منروط بره هعریر

ها قدرت روشنگری دن اثبات شود (.)Woolcock & Narayan, 2000

ایا مف و را در ابتدا اندیشمندان بزرگ و یشگامانی مانند یر بوردیو ،جیمز کلما ،رابرت اهنرا
و ترانسیس توکویاما به متون للمی وارد کردند .سرمایه اجتمالی مف ومی اس
دارد ،اما از ورود دن به مباحث دانشگاهی تقط سه دهه میگذرد

(2009

کره سرابقه دیرینره

.)Bhandari & Yasunobu,

در حقیق  ،هوسعه نظری سرمایه اجتمالی لمدهاً از رشته جامعهشناسی سرچشرمه مریگیررد ،امرا
رشتههای دیگر نظیر للو سیاسی و اقتصاد نیز ایا مف و را بهکرار گرتترهانرد (قلری
ص .)51در سالهای اخیر نیز ،ایا مف و در نظریههای سازمان و مدیری
اس  .شایان ذکر اس

ری،5833 ،

طرتداران بسیاری یاتتره

از سال  5831به بعد مف و سررمایه اجتمرالی وارد مترون للرو اجتمرالی

بهویشه جامعهشناسی شد که در شک او یها  ،ابتدا هوسط جاکوبز ،بوردیو ،اسرون و وری مطرح
شد و س از دن هوسط اترادی مانند کلما ،بارت ،اهنا و ورهز بسط و گستر

داده شد (درانری

و رشیدی .)5831 ،اگرچه در دو دهه اخیر متون نظری وسیعی در ایا حوزه هو ید شده و در حرال
رشد اس  ،همانطور که شرح داده شد ،دو چا ش هعریر

و ارزیرابی هنروز هرم قابر بحرثانرد

( .)Bhandari & Yasunobu, 2009در ادامه ،برخی هعری های سرمایه اجتمالی بیان میشود.
مفهوم و کارکردهای سرمایه اجتماعی

از سرمایه اجتمالی هعری ها و هعبیرهای گوناگونی شده اسر

و همریا هنروع هعریر هرا سربب

میشود ،درک ایا مقو ه دشوار شود .برخی سرمایه اجتمرالی را ترداکاری ترردی و هرال
ارهقای مشارک

با دیگران میداند ( .)Oxoby, 2009به التقاد بوردیرو (« )5831سررمایه اجتمرالی،

م مولهای واحد از منابع دشکار و ن انی اس
دارند»

(2010

اتراد ج

بررای

که در شبکهای بلندمدت و ایدار از روابط وجرود

 .)Chang et al.,همچنیا ورهز بیان میکند «سرمایه اجتمالی ،به ظرتیر

و هوانرایی

بهدس دوردن منابع کمیاب هوسط شبکه یا ساختار اجتمالی وسیعهر اطرال مریشرود،
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ا بته باید در نظر گرت

ایا ظرتی

و هوانایی ذاهی نیس  ،بلکه نولی دارایی و سررمایه اسر

روابط بیا اتراد و دیگران را دربرمیگیرد و نتی ه بهکارگماری اتراد میباشرد» (

کره

Portes, 1995, pp.

 .)12-13در هعریفی دیگر ،ورهز ( )5883سرمایه اجتمالی را اتراد یا م مولهای از واحدها میداند
که به وسیله شبکههای ساختهشده در سازمان ،منابع سازمان را در ج

کسب سود یا اتزایش رتاه

بهکار میگیرند ( .)Portes, 1998; Tsai, 2006همچنیا ،سرمایه اجتمالی را انواع روابط موجود میان
اتراد و گرروههرا هعریر

مریکننرد ( .)Pare et al., 2008در هعریفری دیگرر ،سررمایه اجتمرالی را

هن ارهای جمعی و گرایشهایی میدانند که از شبکههای اجتمرالی نشرات مریگیررد (
2007

& Goyal

 .)Akhilesh,بانک ج انی نیز ،سرمایه اجتمالی را هن ارها و شبکههایی میداند کره هوانرایی

ان ا دادن تعا ی های جمعی را ممکا میکنرد ( .)Owen & Videras, 2009شربکههرای اجتمرالی
میهواند منابع متتلفی را تراهم کند ها الضا را به هم مرهبط کنند .همچنریا ،شرواهدی نیرز وجرود
دارد که نشان میدهد ایا ارهباط مزایای متنوع و تراوانری را برهویرشه از جنبره سرالم

جسرمی و

روانی برای دنها به دنبال دارد ( .)Iwase et al., 2012; Poortinga, 2012; Verhaeghe et al., 2012با
هوجه به هعری های بیانشده ،در هعریفی جامع میهوان بیان کررد سررمایه اجتمرالی سراختاری از
روابط اجتمالی غیررسمی اس

که هوسعه همکاری را در میان تعاتن اقتصرادی کره همانرا هردف

دنها هرتیع هو یدات اجتمالی اس  ،هدای
ارهباطات اجتمالی قرار دارند ،اتزایش یابد

میکند که انتظرار مریرود گرروه اتررادی کره در ایرا
(2009

 .)Hayami,اثرر متفراوت هن ارهرا ،ارز هرا و

التقادات بر التماد ،شبکهها و ن ادها اساس مف رو سررمایه اجتمرالی اسر

(.)Fukuyama, 2001

اکنون با هوجه به هعری های بیانشده ،میهوان برخی از م مهریا هفاوتهای سرمایه اجتمرالی برا
انواع دیگر سرمایه را بیان کرد .نتس  ،سرمایه اجتمالی بر خالف سرمایههرای مرادی و تیزیکری،
حاص روابط و هعامالت مبتنی بر التماد و مشارک

الضای گروههای اجتمالی اس

و بره شرک

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

و در صورت لد مصرف روبهکاهش و نابودی اس

(منظرور و یرادی رور.)5831 ،

سو  ،سرمایه اجتمالی ،دارایی شتصی هی یک از اتراد که از دن سود میبرند نیس  ،اما برهطرور
معمول ،سرمایه تیزیکی کاتیی خصوصی اس

و حقو ما کی

برای تردی اس

کره در سررمایه
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تیزیکی سرمایهگذاری میکند ،محفوظ میماند .در نتی ه ،مناتعی را که ایا سرمایه هو یرد مریکنرد
میهواند هصاحب کند (تقی ی و تیضی .)5831 ،چ ار  ،سرمایه اجتمالی لموماً یکی از مؤ فههرای
اجتمالی محسوب میشود ،در حا ی که سرمایه انسانی مؤ فرهای ترردی اسر

کره م مولرهای از

م ارتها ،صالحی ها و دانش اتراد را دربرمیگیرد ( .)Harper, 2001ن م ،سررمایه اجتمرالی بره
وجود میدید و از بیا میرود ،بدون دنکه کسی بتواهد به وجود دید و یا از بریا بررود (تقی ری و
تیضی .)5831 ،از جمله کارکردهای سرمایه اجتمالی میهروان بره ترراهمکرردن اطاللرات بیشرتر،
اتزایش همبستگی اجتمالی ،مشارک

مدنی ب تر ،کاهش رتتارهای منفع طلبانه ،اتزایش مشارک

سیاسی و کارایی حکوم  ،کاهش هزینه مبادتت و ح مشکالت جمعری اشراره کررد (

Putnam,

;1993; Woolcock & Narayan, 2000; Fukuyama, 1995; Paxton, 2002; Welzel et al., 2005
;2001

 .)Lin,مطا عات ه ربی نشان میدهد سرمایه اجتمالی بر سالمتی ،نتایج هحصریلی و رتراه و

همچنیا کاهش ترارهای ما یاهی هأثیر مثبر

دارد (

Productivity Commission, 2003; UNESCO,

 .)2002; Hombres et al., 2006بدیا هرهیب ،میهوان گف

سرمایه اجتمالی بهطور با قوه میهوانرد

ابزار قدرهمندی برای هوسعه باشد و در هر دو سطح خرد و کالن نترایج اقتصرادی را شرک دهرد
(.)Rodrik, 1998, p.98
شاخصها و مؤلفههای توسعه سرمایه اجتماعی

مطا عات ه ربی در حوزه سرمایه اجتمالی همواره با چا شی اساسی روبهرو اس

و دن ایا اسر

که اجمالی درباره شاخصها و رویکردهایی که باید برای ارزیابی جنبهها و ابعاد سرمایه اجتمرالی
بهکار گرتته شوند ،وجود ندارد ( .)Harper, 2002در یک دستهبنردی اهنرا بیران مریکنرد سررمایه
اجتمالی به لنوان م مولهای از منابع که در روابط ریشه دارد ،ویشگیهای بسیار متتلفی دارد کره
شناسایی ابعاد دن او وی
ناها ی

هحقیقاهی در ایا حوزه اس

(2000, p.107

و گوشال ( )5883با رویکرد سازمانی جنبه های متتل

 .)Putnam,برر ایرا اسراس،

سرمایه اجتمالی را در سره طبقره

دستهبندی کردهاند که لبارتاند از طبقه ساختاری ،کره شرام روابرط شربکه ،سراختاردهی شربکه
( یکربندی شبکه) و سازمان مناسب میشود؛ طبقه شناختی ،که شرام زبران و کردهای مشرترک و
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حکایات مشترک اس ؛ و طبقه رابطهای که دربرگیرنده التماد ،هن ارهرا ،ا زامرات و انتظرارات 5و
گرچه ایا سه بعد را میهوان بهطرور جداگانره هحلیر

همانندانگاری اس  .نکته شایان ذکر اس

کرد ،در حقیق  ،بسیاری از دنها روابط متقاب زیادی با هرم دارنرد (قلری ری ،5833 ،ص .)53در
دستهبندی دیگری که در دانشگاه هاروارد هوسط گروه «کندی» ان ا گرت  ،متغیرهرای گونراگونی
شناسایی شد .ایا گروه مطا عاهی ابعادی را شناسایی کرردهانرد کره لبرارتانرد از التمراد (التمراد
اجتمالی ،التماد میان نشادهای متتل ) ،مشرارک
سیاسی نقادانه) ،مشارک

سیاسری (مشرارک

و رهبری مدنی( 8رهبری مدنی ،مشارک

(بتشش و روحیه داوطلبری ،1مشرارک

سیاسری لرادی ،مشرارک

مدنی) ،یونردهای غیررسرمی

5

مرذهبی و هنروع معاشررتهرا و دوسرتیهرا) (ا روانی و

سیدنقوی.)5835 ،
از نظر مارشال سه گرایش اخال شر روندی ،یعنری صربر ،التمراد و همبسرتگی نیرز مریهرواد
مؤ فههای سرمایه اجتمالی را هشکی دهد

(1950, p

 .)102.Marshall,همچنیا ،ادراک لدا

نیرز

میهواند به لنوان یکی از مؤ فههای سرمایه اجتمالی هلقی شود ،زیرا بیلدا تی موجب خدشره برر
کرام

انسانی و کاهش سرمایه اجتمالی میشود ( ورلزت .)583 ،همچنیا ،در شوهشی ارهبراط

ارز ها و سرمایه اجتمالی نشان داده شد .به بیانی ،سرمایه اجتمرالی برا غنریسرازی کرنشهرای
اجتمالی ،بال بردن کیفی  ،هدف و مف و زندگی ،بههدریج بره لنصرری حیراهی ج ر
خیز

ارز ها به سم

هسر ی و

گونههای نویاهر هبدی میشرود (سر امی و همکراران .)5881 ،از جملره

ابعاد دیگر سرمایه اجتمالی مشارک  ،شربکههرای ارهبراطی ،مرذاکرات بررد -بررد و هع رد اسر
( .)kreinter & kinicki, 2004, p.17نتایج شوهشی نشان میدهد التمراد و صرداق
طریق نیاز کمتر به سر رستان و ساختارهای سرازمانی منعطر

بریا اترراد ،از

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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مشارکتی و همکاری بیشتر کارکنان و بهاشتراکگذاری اطاللات و دانش ،یرا بره هعبیرری،

هس یم دانش از نشانههای سرمایه اجتمالی اس
مد ی طراحی کرده اس

( .)Chang et al., 2010همچنیا ،شوهشری دیگرر

که نشان میدهد اجتمالیسازی کارکنان جدید میهواند به اتزایش سرمایه

اجتمالی دنان ،و در ن ای  ،سازمان من ر شود ( .)Fang et al., 2011نتایج شوهش مشراب ی کره در
زمینه سرمایه اجتمالی ان ا گرتته اس  ،نشان میدهد برگزاری دموز ها و وجود مراکز دموزشی
میهواند به ای اد سرمایه اجتمالی بیشتر من ر شرود

(2010

 .)Abili,همچنریا ،نترایج رشوهشهرا

رابطه سرمایه اجتمالی و رتتار ش روندی سازمانی را هأیید میکنند

( Nejatbakhsh Esfahani et al.,

 .)2012از طرتی ،اگر ش روندان و خدم گیران اطمینان حاص کنند سرازمانهرا نسرب
احساس مسئو ی

و استگویی اجتمالی دارند ،نسب

به دن سازمان هلقی مثب

بره دنهرا

یدا میکنند و در

رهو ایا جو اطمینان و التماد ،سرمایه اجتمالی هو ید میشرود (ا روانی .)5813 ،کلمرا در کتراب
بنیادهای نظریه اجتمالی ،یکی از ابعاد سرمایه اجتمالی را هوی

جمعی سرازمانی مریدانرد ،زیررا

احساس مفید و مؤثربودن در درون شبکه ارهباطی یک سازمان ،موجب نفوذ بیشتر و ای اد سررمایه
اجتمالی بیشتری میشود (کلما ،5811 ،ص  .)8شوهشی که در سال  151به منظرور شناسرایی
ابعاد سرمایه اجتمالی بر اساس مدل ناها ی

و گوشال ان ا گرتته اس  ،نشران مریدهرد در بعرد

سرمایه رابطه ای مؤ فههایی مانند همکاری (مشارک )  ،5صربر و صرمیمی  8در اترزایش سررمایه
اجتمالی مؤثرند (.)Mat Isa et al., 2010
توسعه سرمایه اجتماعی

در حقیق  ،هوسعه سرمایه اجتمالی یک ترایند یادگیری اجتمالی اس

و زمانی رخ مریدهرد کره

کنش های هدتمند تردی به لنوان نیرویری محررک در رس ا گوهرای رتتراری غیررارادی سررمایه
اجتمالی قرار گیرند .اگر ایا ارهباط برقرار نشود ،کنشهای تردی انسانها در اجتمراع نمریهوانرد
1. Collaboration
2. Toleration
3. Sincerity
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اشکال مؤثر و قدرهمند سرمایه اجتمالی جمعی را حفر کنرد ( .)Chamlee-Wright, 2008هوسرعه
سرمایه اجتمالی بهطور ویشه ،از لواملی کره هکامر روابرط اجتمرالی را شرک مریدهنرد ،هرأثیر
می ذیرد .از نظر ناها ی

و گوشال ،چ ار لام هأثیرگذار در ایا روند زمران ،هعامر  ،5بسرتگی و

وابستگی متقاب  8اس  .باید به منظور هوسعه سرمایه اجتمالی روی زمان سرمایهگذاری کرد ،زیررا
زمان یکی از م م هریا لوام هوسعه سرمایه اجتمالی اس

و همره اشرکال سررمایه اجتمرالی بره

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

میشود ،در حقیق  ،از طریق استفاده بیشتر از سرمایه اجتمالی ایا نوع سررمایه را

بیشتر میکنیم .)Nahapiet & Ghoshal, 1998( .از نظرر کلمرا ،ارهباطرات سرنتی و وابسرتگیهرای
متقاب که به واسطه روابط خویشاوندی ،جغراتیرایی و سراختارهای مرذهبی وجرود داشرته اسر ،
امروزه بهد ی

یشرت های هکنو وژیکی دنیای معاصر ترسوده شده اس  .به ایرا هرهیرب ،امرروزه

نیاز به ساختارهای منطقی از هن ارهای اجتمالی داریم

(1993

 .)Coleman,امرروزه در همره دنیرا،

دو ها در مرکز هوجه قرار گرتتهاند .ه ربه  11سال گذشرته ،توایرد و محردودی هرای لملکررد
دو

را بهروشنی نشان داده اس  .دنها یکی از لوام م رم شرک دهنرده یرا نابودکننرده سررمایه

اجتمالیاند .م موله اقداماهی که از سوی دو ها برای دستیابی به هدف هوسعه سرمایه اجتمالی
مؤثر اس  ،لبارتاند از هقوی
هقوی

و هشویق ن ادهای اجتمالی ،صنفی ،حرتهای ،و هشویق به ای اد و

ن ادهای اجتمالی که از راهح های ساختاری برای اتزایش سرمایه اجتمالی اس  ،هقویر

مؤ فههای ترهنگی مانند احساس هوی
مشررترک ،هررأمیا امنیر

جمعی و سازمانی مشرترک ،احسراس هعلرق بره دینردهای

شر روندان برررای حضررور داوطلبانرره در ن ادهررای اجتمررالی ،اجتنرراب از

هصدیگری بتشهای متتل

اقتصادی ،ترهنگی و اجتمالی و واگذاری تعا ی هرای مربوطره بره

ن ادهای مردمی برای جلب مشارک

دنها (منظور و یادی ور .)5831 ،شرایان ذکرر اسر

گرچره

1. Interaction
2. Closure
3. Interdepencence
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سرمایه اجتمالی غا باً یک ویشگی اجتمالی هلقی میشود ،اندازهگیری میزان دن از طریق رسرش از
اتراد و جمعبستا اسخها ،ان ا میگیرد .در نتی ه ،ایا موضروع مسرئلهسراز اسر  ،زیررا مقردار
سرمایه اجتمالی جمعی را نمیهوان با جمعبستا مقردار سررمایه اجتمرالی اترراد بره دسر

دورد

(.)Harper, 2001
در ادامه مقا ه ،شوهشگران س از مطا عه و مداقه در دانش موجود ،با هوجه به اهمی

موضوع

و در راستای هو ید دانش بومی برای کشورمان ،س از هوضیح رو شناسی شوهش ،با هحلی هرم،
مدل هوسعه سرمایه اجتمالی را طراحی کردهاند .در ایان مقا ره نیرز ،نتی رهگیرری و رهنمودهرایی
برای لم مدیران لا ی دانشگاهها مطرح میشود.
روش پژوهش
ارادایم حاکم بر شوهش در مرحله کدگذاری ،هفسیری 5اسر

و در مرحلره دزمرونهرای دمراری،

اثباتگرایی اس ؛ بنابرایا ،صبغه ایا شوهش هرکیبی اس  .شوهش بر اساس شیوههرای هرکیبری
نولی رو شناسی برای گرددوری ،هحلی و هرکیب دادههای کمی و کیفری اسر
مسائ

شوهشی در زمان ان ا دادن شوهش بهکار گرتته میشود

ایا شوهش هوسعهای اس
مراکز دموز

لا ی اس

(2003

کره بررای ت رم

 .)Creswell,ج ر گیرری

زیرا درصدد طراحی مدل هوسعه سررمایه اجتمرالی در دانشرگاههرا و
و قب از ایا شوهش هی

شوهشی در ایا زمینره ان را نگرتتره اسر .

زمانی که دانشی از حوزه بنیادی یا کاربردی هوسعه داده میشود دن را شوهش هوسعهای مرینامنرد
(دانائی ترد ،583 ،ص  .)8-8رویکرد رشوهش اسرتقرایی اسر  ،زیررا شوهشرگران جزئیرات و
طبقهبندی دنها را بررسی کرده اند ها مد ی را برای هوسعه سررمایه اجتمرالی در دانشرگاه طراحری
کنند .هدف اصلی شوهش اکتشاف و طراحی مدل اس

که در ایرا راسرتا رس از مطا عره مترون

نظری موجود ابزار رسشنامه برای گرددوری دادهها بهکار گرتته شرده اسر  .ترا هحلیر دادههرا،
1. Interpretive
2. Positivism
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هحلی هم اس

و برای هحلی دادههای کمی ،دزمون هیاستیودن

با بهکارگیری نر اترزار

SPSS19

اجرا شد.
جامعه و نمونه آماری
جامعه دماری شوهش 11 ،نفر از خبرگان دانشکده مدیری

و حسابداری ردیس ترارابی دانشرگاه

ه ران بوده اس  ،که بهد ی کمبود خبره ،رسشنامه خبرگان به همه اتراد ارسال شد و م مروع 5
رسشنامه بهطور صحیح ،هکمی و به شوهشگران بازگش

داده شد.

روش و ابزار گردآوری اطالعات
مرحله اول هحقیق بهطور کیفی ان ا گرتتره اسر  ،از ایرا رو ،بررای گررددوری اطاللرات رو
کتابتانهای و کدگذاری یاتتهها بهکار گرتته شد .سپس ،نتایج هحلی محتوا در دو سطح کدگرذاری
شد و حاص کدگذاریها به صورت رسشنامه هنظیم شد که ابزار گرددوری اطاللرات در مرحلره
دو (کمی) را تراهم کرد .روایی محتوایی رسشنامه را خبرگان هأیید کردند و ایایی دن با محاسربه
د فای کرونباخ محاسبه شد ،که نتی ه  3 /3نشاندهنده ایایی مناسب رسشنامه شوهش اس .
یافتههای پژوهش
در ایا بتش ،یاتتههای کیفی حاص از مطا عه متون نظرری و هحلیر محتروا ،و یاتترههرای کمری
حاص از دزمون دماری بیان میشود.
یافتههای کیفی

در ایا مرحله ،س از مطا عه مطا ب یشیا و احصای لوام مؤثر بر هوسعه سررمایه اجتمرالی در
دانشگاه ،با بهکارگیری تا هحلی هم 3 ،شاخص را استتراج کشد که در شک  5بیان شده اسر .
همانطور که مالحظه میشود 3 ،شاخص استتراجشده از متون نظری هحقیق ،لنوانگذاری شد و
هوسعه سرمایه اجتمالی در سطح اول به دو بعد ذهنری و لینری ،و در سرطح دو  ،بعرد ذهنری بره
مؤ فههای تردی ،گروهی و سازمانی و بعد لینی به مؤ فههای ساختاری و مدیریتی طبقهبندی شرد
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که هر یک از مؤ فهها دشاخصهای م زایی دارند و مدل طراحیشده هوسعه سررمایه اجتمرالی را
ج

اجرای دزمونهای دماری به دس

میدهد .مدل طراحیشده هرکیبی از مردلهرای موجرود و

مطا عات کتابتانهای شوهشگران اس  .هقسیمبندی ابعاد سرمایه اجتمالی در دو بعد ذهنی و لینی
بر اساس هقسیمبندی اکستون ( )5888ان ا گرتته اس  .وی سررمایه اجتمرالی را متشرک از دو
بعد میداند؛ یکی یوندهای لینی میان اتراد ،یعنی ساختار شبکهای لینی کره اترراد را بره یکردیگر
مرهبط میکند؛ و دو  ،نوع ذهنی یوند اس  ،بدیا معنی کره یونردهای میران اترراد بایرد ویشگری
باشد

خاص داشته باشد ،دوجانبه ،مورد التماد و مستلز احیای مثب

(1999

 .)Paxton,مؤ فهها نیز

در بعد ذهنی ،مبتنی بر طبقهبندی شاهحسینی (  )583به سه دسته تردی ،گروهی و سازمانی هقسیم
شد (شاه حسینی ،583 ،ص ) .در بعد لینی نیرز ،دو مؤ فره سراختاری و مردیریتی ای راد شرد.
همچنیا 3 ،شاخص معرتیشده در مدل حاص از بررسی متون نظری موجود اس

که در بترش

شناسایی شاخصها و مؤ فههای هوسعه سرمایه اجتمالی بهطور کام هشریح شده اس .
جامعه

 .1رفتارشهروندیسازمانی
 .2تعهدسازمانی
 .3نوعشخصیت)(Big Five
 .4صبر
 .5ادراکعدالت
 .6رضایتشغلی

 .1سیستممدیریتمشارکتی
 .2سیستمپاسخگوییاجتماعی
 .3سیستمطراحیمشاغلافقی
 .4شبکهارتباطی

فردی
ساختاری
گروهی

تیممداری)
 .1هویتجمعی( 
 .2ارزشهایمشترک
 .3صمیمیت
 .4اعتماد
 .5هنجارهایرفتارگروهی

بعد
ذهنی

توسعهسرمایه
اجتماعی

بعد
عینی
مدیریتی

سازمانی

ارزشهایحاکمبر

جامعه

شرایطمحیطی

 .1معنویتسازمانی
 .2کیفیتزندگیکاری
 .3تسهیمدانش
خطمشیهایمنعطف
 .4

 .5نظامانتقاداتو
پیشنهادات
 .6ساختارسازمانیمنعطف
 .7درجهرسمیتپایین
 .8نظامجبرانخدمات
جمعی

برنامههایآموزشیمرتبط

.1
برنامههایجامعهپذیری

.2
شیوهتصمیمگیری

.3
خطمشیهایسازمان
 .4
 .1استراتژیمذاکره

شکل  .1ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای توسعه سرمایه اجتماعی

قوانینومقررات
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یافتههای کمی

در ایا قسرم  ،دادههرای احصرایی از رسشرنامه رنجگزینرهای یکررت برا  3گویره در اختیرار
اسخدهندگان قرار گرتته بود ،در نر اتزار  SPSSوارد شد .دو دزمون میانگیا یرک جامعره دمراری،
یکی از همه ابعاد و ک

یامدها ،و دیگری از هکهک مؤ فهها یا سؤالهای رسشنامه ان را گرتتره

اس .
نتایج آزمونهای آماری
دزمون میانگیا یک جامعه دماری 5در سطح معناداری  81درصد و با ارز
گرت

دزمون برابرر  8ان را

که نتایج دن در جدول  5بیان شده اس .
جدول  .1نتایج آزمون میانگین یک جامعه آماری سطوح توسعه سرمایه اجتماعی

ابعاد سطح دو

ابعاد سطح اول

ک

میانگین

سطحمعناداری

انحرافمعیاراستاندارد

نتیجهآزمون

تردی

5/11

1/111

1/8

هأیید میشود.

گروهی

5/11

1/111

1/81

هأیید میشود.

سازمانی

5/13

1/111

1/11

هأیید میشود.

ساختاری

5/ 1

1/111

1/8

هأیید میشود.

مدیریتی

5/53

1/111

1/1

هأیید میشود.

بعد ذهنی

5/55

1/111

1/85

هأیید میشود.

بعد لینی

5/

1/111

1/55

هأیید میشود.

5/85

1/111

1/88

هأیید میشود.

مدل هوسعه سرمایه
اجتمالی

1. One Sample T test
2. Test Value
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به ایا منظور ترضهای دماری زیر ای اد شد (لدد  8به لنوان میانگیا مفروض مد نظرر قررار
گرتته اس ).
H0: µc ≤ 3
H1: µc > 3

همانطور که مشاهده میشود دزمون میانگیا ابتدا برای ابعراد سرطح دو  ،سرپس ،بررای ابعراد
سطح اول و در ن ای  ،برای ک مدل هوسعه سرمایه اجتمالی اجرا شد .نترایج ایرا دزمرون نشران
و کمترر از 1

میدهد با هوجه به اینکه میانگیا همه ابعاد بیشتر از  8و سطح معناداری صرفر اسر

درصد اس  ،ذا ترض صفر در همه موارد رد ،و ترض یک هأیید میشرود؛ بنرابرایا ،ابعراد سرطح
دو (تردی ،گروهی ،سازمانی) ،ابعاد سطح اول (بعد ذهنی ،بعد لینی) و در نتی ه ،ک مدل هوسعه
سرمایه اجتمالی برای دانشگاهها و مراکز دموز

لا ی هأییرد شرده اسر  .بررای دقر

هکهک شاخصهای شوهش دزمون میانگیا گرتته شده اس

بیشرتر ،از

که نتایج دن در جدول بیران شرده

اس .
ادامة جدول  .2نتایج آزمون میانگین یک جامعه آماری شاخصها

انحرافمعیاراستاندارد

نتیجهآزمون

شاخصها/سؤالهایپرسشنامه
رتتار ش روندی سازمانی

8/1

1/111

1/18

هأیید میشود.

هع د سازمانی

5/5

1/111

1/15

هأیید میشود.

5/58

1/111

1/1

هأیید میشود.

8/35

1/111

1/83

هأیید میشود.

5/11

1/111

1/1

هأیید میشود.

شغلی

5/8

1/111

1/15

هأیید میشود.

جمعی (هیممداری)

5/11

1/111

1/5

هأیید میشود.

5/1

1/111

1/ 8

هأیید میشود.

5/18

1/111

1/51

هأیید میشود.

5/81

1/111

1/81

هأیید میشود.

نوع شتصی

()Big Five

صبر و شکیبایی
ادراک لدا
رضای
هوی

ارز های مشترک
صمیمی
التماد

میانگین سطحمعناداری
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ادامة جدول  .2نتایج آزمون میانگین یک جامعه آماری شاخصها

شاخصها/سؤالهایپرسشنامه
هن ارهای رتتار گروهی

میانگین سطحمعناداری

انحرافمعیاراستاندارد

نتیجهآزمون

5/1

1/111

1/

هأیید میشود.

سازمانی

5/88

1/111

1/31

هأیید میشود.

زندگی کاری

5/ 8

1/111

1/5

هأیید میشود.

5/1

1/111

1/51

هأیید میشود.

5/

1/111

1/ 8

هأیید میشود.

5/1

1/111

1/51

هأیید میشود.

سیستم استگویی اجتمالی

5/

1/111

1/33

هأیید میشود.

سیستم طراحی مشاغ اتقی

5/ 5

1/111

1/38

هأیید میشود.

5/

1/111

1/58

هأیید میشود.

8/33

1/111

1/3

هأیید میشود.

ساختار سازمانی منعط

5/55

1/111

1/58

هأیید میشود.

اییا

5/5

1/111

1/55

هأیید میشود.

نظا جبران خدمات جمعی

8/8

1/111

1/15

هأیید میشود.

برنامههای دموزشی مرهبط

5/1

1/111

1/31

هأیید میشود.

برنامههای جامعه ذیری

5/ 3

1/111

1/15

هأیید میشود.

شیوه هصمیمگیری

5/ 1

1/111

1/ 3

هأیید میشود.

خطمشیهای سازمان

5/83

1/111

1/

هأیید میشود.

استراهشی مذاکره

5/5

1/111

1/35

هأیید میشود.

معنوی
کیفی

هس یم دانش
خطمشیهای منعط
سیستم مدیری

مشارکتی

شبکه ارهباطی
نظا یشن ادات و انتقادات

درجه رسمی

با هوجه به اینکه میانگیا همه شاخصها باتهر از  8اس

و سطح معناداری صرفر و کمترر از 1

درصد اس  ،ترض صفر در همه موارد رد میشود ،و ترض یک هأیید و مریشرود؛ بنرابرایا ،همره
شاخصهای شناساییشده هأثیر بسزایی در هوسعه سرمایه اجتمالی در دانشگاه دارند.
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نتیجهگیری و پیشنهادها
همانطور که بیان شد ،سرمایه اجتمالی از م مهریا منابع قدرت در گرروههرای انسرانی و جوامرع
بشری اس  .ایا مقا ه با جس وجو و بررسی مؤ فهها و شاخصهای سرمایه اجتمالی که هوسرط
شوهشگرانی که در ایا حوزه تعا ی

داشرتهانرد ،شناسرایی و اسرتتراج شرده اسر  ،دن دسرته از

شاخصهایی را که با اهمی هر بودند ،در قا ب مد ی طراحی کرده اس  .همانطور که یشتر بیران
شد ،ها کنون شوهش مشاب ی که مد ی در راستای هوسعه سرمایه اجتمالی ،دن هم در دانشگاههرا و
مراکز دموز

لا ی طراحی کرده باشد ،ان ا نگرتته اس

و مؤ فههای متتل

و مدلهای موجود که نشاندهنده ابعراد

سرمایه اجتمالیاند ،در مطا عات ناها ی

دیده میشود که میهوان گف

و گوشال ،اهنا  ،استون و توکویامرا

همه ایا مدلها کوشیدهاند بتشری از مف رو سررمایه اجتمرالی را

وشش دهند در حا ی که مدل طراحیشده در شوهش حاضر را میهوان با اطمینان زیرادی ،مرد ی
منس م دانس که هقریباً همه ابعاد مف و سرمایه اجتمالی را دربرمیگیرد.
مؤ فههای مدل یشن ادی هحلی شد .نتایج هحلی های دماری ،شاخصهرای شناسراییشرده در
مدل هدویاشده را هأیید کرد .با هوجه به شرایط محیطی ،اجتمالی ،قوانیا و مقررات ،و ارز های
حاکم بر جامعه ،سرمایه اجتمالی در دانشگاهها و مراکز دموز

لا ی را میهوان در دو بعد لینی و

ذهنی هوسعه داد .بعد لینی که مؤ فههرای سراختاری و مردیریتی را شرام مریشرود ،دن دسرته از
شاخصهایی را در برمیگیرد که مسئو ی

ارهقای دنها به منظور هوسعه سررمایه اجتمرالی لمردهاً

بر ل ده دانشگاه و بتشهای اداری و مدیریتی دن اس  .از جنبه ساختاری ،دانشگاهها میهوانند برا
ان ا دادن اقدامات و اصالحاهی در سیستمهای طراحی مشاغ  ،استگویی ،نظا جبران خردمات،
همچنیا ،هغییر در ساختار سازمانی و شبکههای ارهباطی ،هوسعه سرمایه اجتمالی را هسر ی کننرد.
برنامههای دموزشی مدیران در ج

ب بود شیوههرای هصرمیمگیرری ،خرطمشریهرای سرازمانی و

استراهشیهای مذاکره نیز می هواند از جنبه مدیریتی هوسعه سرمایه اجتمالی را به دنبال داشته باشد.
بعد ذهنی در قا ب سه مؤ فه تردی ،گروهی و سازمانی بیش از دنکه دانشگاه و نظا مدیریتی دن را
شام شود ،ذهنی

و نگر

الضای هیئ

للمی ،دانش ویان و اترراد دیگرری را کره در دانشرگاه
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تعا ی

دارند ،دربرمیگیرد .برای مثال ،از منظر تردی هوسرعه رتترار شر روندی سرازمانی و هع رد

سازمانی ،اتزایش صبر و رضای
رتتار گروهی و هوی
مانند معنوی

شغلی ،و از منظر گروهری ای راد صرمیم  ،التمراد ،هن ارهرای

جمعی اقدامات م می هلقی میشوند .موجودی بتشیدن به شراخصهرایی

سازمانی ،کیفی

زندگی کاری ،هس یم دانش و خطمشیهای منعط

نیز میهوانرد از

منظر سازمانی به ترایند هوسعه سرمایه اجتمالی کمک کنند.
دانشگاهها و مراکز دموز

لا ی میهوانند به منظور برخورداری از ایا منبع لظیم سرمایهای که

قدرت با قوهای را برایشان به ارمغان میدورد ،بر اساس مدل یشن ادی ایرا رشوهش ،راهکارهرا و
رو های کاردمدی را بهکار گیرند .میهوان ادلا کرد مدل طراحیشرده مرد ی جرامع اسر  ،زیررا
قابلی های زیادی دارد و با معرتی شراخصهرای متنروع و متتلر
راهکارها و رو های متتل

امکران ابرداع و برهکرارگیری

را تراهم میکند .بر ایا اساس ،شوهشگران یشن ادهایی در ج ر

هوسعه سرمایه اجتمالی در دانشگاه مطرح میکنند .در بعد ذهنری ،شراخصهرای مؤ فره ترردی را
میهوان از طریق ای اد ترص های برابر شوهشری (ادراک لردا ) و ای راد مشراغ دانشر ویی
(هع د سازمانی) اتزایش داد .شاخصهای مؤ فه گروهی نیز از طریق برگرزاری جلسرات شناسرایی
جذابی های للمی و مناطق گردشگری (التماد) ،هورهای للمی-هفریحی (صرمیمی ) و جلسرات
التقادی به منظور دشنایی با نظرها و لقاید متتل

(صبر) ارهقا ذیرند .از طریق ای راد شربکههرای

دانشی (هس یم دانش) و برگزاری سرگرمیهایی مانند مسابقات ورزشری (کیفیر
میهوان در ج
(مدیری

زنردگی کراری)

اتزایش شاخصهای سازمانی گا برداش  .ای اد روژههای للمری  -مشرارکتی

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

یشن ادات) هم میهواند رو هایی یشن ادی برای ارهقای شاخصهای ساختاری باشد .برگرزاری
هورهای دروندانشگاهی و معرتی تعا ی ها و مراکز متتل

دانشگاه بره دانشر ویان (برنامرههرای

جامعه ذیری) ،جلسات هصمیمگیری مشرارکتی (شریوه هصرمیمگیرری) و کارگراه هرای دموزشری
(برنامههای دموزشی مرهبط) هم میهواند به لنوان رو هایی برای ارهقای مؤ فره مردیریتی برهکرار
گرتته شود .شک

در ادامه به اختصار یشن ادهای بیانشده را نشان میدهد.

از جمله زمینههای شوهشی که شوهش حاضر برای شوهشگران لالقهمند بره مف رو سررمایه
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اجتمالی تراهم کرده اس  ،میهوان به هوسعه مدل و اتزودن ابعاد و مؤ فههای دیگرر اشراره کررد.
هوسعه مدل موجود در ابعاد لینی و ذهنی ،همچنیا ،بهطرور هتصصریهرر در مؤ فرههرای ترردی،
گروهی ،سازمانی ،مدیریتی و ساختاری نیرز مریهوانرد زمینرهای بررای رشوهشهرای دهری باشرد.
شوهشگران میهوانند راهکارهایی را نیز به منظرور هوسرعه سررمایه اجتمرالی برا هوجره بره ابعراد
شناساییشده ارائه کنند.
شبکههای دانشی (متشک از استادان
و دانش ویان)
کارگاههای دموزشی

فعالیتهای
علمی

روژههای للمی مشارکتی
ترص های شوهشی برابر
هورهای دروندانشگاهی
هورهای للمی -هفریحی

فعالیتهای

توسعه

جلسات شناسایی جذابی های

فرهنگیو

سرمایهاجتماعی

للمی -گردشگری

تفریحی

دردانشگاه

مسابقات ورزشی
جلسات التقادی
جلسات هصمیمگیری مشارکتی
ای اد مشاغ دانش ویی
جلسات یشن ادهای ب بود دانشگاه

فعالیتهای

آزاد

شکل  .2پیشنهادهایی جهت تسهیل توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه
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منابع و مآخذ
 .5ا وانی ،سیدم دی (« .)5813نقش مدیری

در ای اد و هوسعه سرمایه اجتمالی» .ماهنامه هردبیر،

شماره  ،511صفحات . 8-8

 .ا وانی ،سیدم دی؛ سیدنقوی ،میرللی (« .)5835سرمایه اجتمالی :مفاهیم و نظریهها» .تص نامره
مطا عات مدیری  ،شمارههای  88و  ،85صفحات

.8-

 .8ورلزت ،للیاصغر (  .)583طراحی سیستم خطمشیگذاری برای هحقق لدا
مبنای حکوم

حقمدار للوی .رسا ه دکتری مدیری

انسانی ،دانشگاه هربی

اجتمالی برر

سیاس گذاری لمومی ،دانشرکده للرو

مدرس.

 .5خضری ،محمد (« .)5831دو

و سرمایه احتمالی» .تص نامه مطا عرات راهبرردی ،دور ن رم،

شماره  ،85صفحات .85-1
 .1دانائیترد ،حسا ( « .)583همسرازی رشوهشهرای کمری و کیفری :هرأملی برر رشوهشهرای
شیوههای هرکیبی» .حوزه و دانشگاه ،رو شناسی للو انسانی ،دوره  ،18شماره  ،58صرفحات
.81- 8
 .درانی ،کمال؛ رشیدی ،زهررا (« .)5831بررسری هعراری  ،مفراهیم و چگرونگی ای راد سررمایه
اجتمالی (با هأکید بر التماد اجتمالی)» .ماهنامه م ندسی ترهنگی ،سال دو  ،شمارههرای  51و
 ،53صفحات .3-58
 .1س امی ،سوسا؛ سرایی ،حسا؛ کلدی ،للیرضا (« .)5881رابطه سرمایه اجتمالی با ارز هرای
معطوف به هوسعه زنان» .رتاه اجتمالی ،سال یازدهم ،شماره  ،5صفحات . 11- 31

 .3شاهحسینی ،ماهرو (  .)583مطا عه و بررسی هأثیر سرمایه اجتمرالی در لملکررد ان مراهرای
التبار گرد

زنان .ایاننامه کارشناسی ارشد ،رشته جامعهشناسری ،واحرد للرو و هحقیقرات،

دانشگاه دزاد.

 .8تقی ی ،ابوا حسا؛ تیضی ،طاهره (« .)5831سرمایه اجتمالی :رویکردی نو در سرازمان» .دانرش
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