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Abstract
The purpose of this study was to design a model for the development of social capital in the
Ministry of Education. This study was applied in terms of purpose and qualitative in terms
of research method. The statistical population included all experts, professors, and top
managers of educational management domain and Training and Improvement Department
of Human Resources Office in Lorestan Province who have experience and have been
active in the education arena. Sampling was done using purposive sampling up to the
theoretical saturation point through snowball technique. Semi-structured interviews were
used to collect data related to research questions. Then, the three overlapping processes of
grounded theory conceptualization (namely open, axial, and selective coding) were applied
to analyze the data. The results showed that “structural, managerial, individual, and
organizational developments” were the central categories. The “interaction, knowledge
management, and facilities and logistics” categories were the causes that had an active role
in the creation and development of social capital in the Ministry of Education. Strategies
involved “cultural, recreational, and scientific activities, networking, and knowledge
cycle.” Ccontextual conditions were “employees’ problems, organizational environment,
and employee groups.” The intervening factors of the paradigmatic model included “human
resource management strategies and organizational structure and culture.” Finally,
“individual and organizational consequences” were found to be the consequences of social
capital development.
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 .1دانشجوی دکتری  -دانشکدۀ مدیریت و حسابداری  -دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران -قم  -ایران
 .2استاد ،دانشکدۀ مدیریت و حسابداری  -دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران  -قم  -ایران
(تاریخ دریافت 1911/11/11 :ـ تاریخ پذیرش)1033/39/25 :

چکیده
هدف این پژوهش طراحی الگویی برای توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در آموزشوپرورش بود .این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و در
آن از رویکرد کیفی استفاده شد .جامعۀ آماری پژوهش ،همۀ صاحبنظران ،استادان و مدیران ارشد حوزۀمدیریتآموزشی و آموزش و
بهسازی منابع انسانی استان لرستان بودندکه در آموزشوپرورش تجربه و حضور داشتند .جهت نمونهگیری از روش نمونهگیری هدفمند
تا اشباع نظری با تکنیک گلولهبرفی استفاده شد .به منظور جمعآوری اطالعات برای سؤاالت پژوهش از ابزار مصاحبۀ نیمهساختاریافته
استفاده شد و با استفاده از سه فرایند همپوش در فرایند تحلیل تئوری مفهومسازی بنیادی کدگذاری باز ،محوری و انتخابی به تحلیل
یافتهها پرداخته شد  .نتایج نشان داد " توسعۀ ساختاری ،مدیریتی ،فردی  ،سازمانی" مقولۀ محوری مطرح هستند .مقولههای "تعامل،
مدیریت دانش،امکانات و تدارکات" عللی تلقی میشوند که نقش فعال در ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی در آموزشوپرورش دارند.
راهبردهای اتخاذ شده عبارت اند از " :فعالیتهای فرهنگی ،تفریحی و علمی ،شبکهسازی ،و چرخۀ دانش" مشکالت کارکنان ،جو
محیطی سازمان و گروه کارکنان" شرایط بسترهستند" .استراتژیهای مدیریت منابع انسانی ،ساختار و فرهنگ سازمانی" به منزلۀ
شرایط مداخلهگر الگوی پارادایمی مورد توجه قرار گرفتند و پیامدهای توسعۀ سرمایۀ اجتماعی " پیامدهای فردی و سازمانی" هستند.

واژگان کلیدی
توسعۀ سرمایۀ اجتماعی  ،سرمایه  ،سرمایۀ اجتماعی ،نظریۀداده  -بنیاد.

 رایانامۀ نویسندۀ مسئولjafarimajdbehnam1356@gmail.com :
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مقدمه
محیطهای سازمانی جدید،که با ویژگیهای پیچیدگی ،آشفتگی و تغییرهای شتابان همراه اند  ،نیازمند
نیروهای انسانی انعطافپذیر ،کارآفرین ،مسئولیتپذیر ،با اعتماد باال ،مبتکر ،و اهل مشارکت اند .در
چنین سازمانهایی ،ساختارهای سازمانی و سبکها و روشهای مدیریتی باید به گونهای باشد که منابع
انسانی و دیگر امکانات آن در فرایند تصمیمگیری و اجرا و رسیدن به هدفهای سازمانی دخالت و
مشارکت کنند تا با تشکیل گروهها و تیمهای خودگردان و تفویض اختیار و قدرت اجرایی به
زیردستان ،سازمانی پویا و توسعهپذیر شکل دهند ( .)stone 2017در چنین صورتی است که شرایطی
توأم با اعتماد سازمانی و مشارکت مفید و سازنده در سازمان ایجاد خواهد شد .توجه به"سرمایه
اجتماعی"بسترساز و تحققبخش اهداف یادشده ست .سرمایه اجتماعی ،مجموعه هنجارهای موجود در
سیستمهای اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه وسبب پایینآمدن سطح
هزینههای تبادلها و ارتباطات و تعامالت بین فردی و گروهی میشود و به همین جهت ،اهمیتی
فراوان مییابد .در مجموع ،سرمایههای اجتماعی منابع در دسترس هستند؛ نظیر اطالعات ،اندیشهها،
فرصت کسبوکار ،سرمایه ،قدرت و نفوذ ،پشتیبانیهای احساسی ،اعتماد و همکاری (قزی.)1931 ،
امروزه در جوامعی زندگی میکنیم که مانند گذشته سرمایۀ مالی تنها عامل پیشرفت نیست و
سه نوع سرمایۀ سنتی طبیعی ،فیزیکی و مالی جهت توسعۀ اقتصادی ،به میزان متوسط  ،در این
کشورها یافت میشود (.)Bhandari&Yasunobu2009
مفهوم سرمایه یکی از چارچوبهای تبیینی غنی در مطالعات جامعهشناختی و اقتصادی
معاصر است .این مفهوم طی دهههای گذشته دستخوش تحوالتی شده است که به واسطۀ آن
شاهد ظهور نظریههای جدید سرمایه مانند سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی هستیم که در
حوزههای گوناگون به ویژه حوزۀ آموزش و پرورش مورد استقبال فراوان قرار گرفته

است.

اما همچنان توسعۀ پایدار در جهت عدالت در این کشورها حاصل نشده است .توسعه فرایندی
پیچیده و چند بعدی است ؛ شامل تغییرات اساسی در ساختارهای اجتماعی ،رفتارها و نهادهای ملی در
کنار رشد اقتصادی ،کاهش فقر و نابرابری و بهبود کیفیت زندگی .به این ترتیب ،باید میان انواع
سرمایههای موجود ،که عوامل و زمینههای اقتصادی را فراهم میکنند ،به دنبال حلقۀ گم شدهای گشت
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که به کارگیری بهینۀ آنها را تسهیل کند و باعث توسعۀ پایدار و تحقق عدالت در کشورها شود .به نظر
میرسد این حلقۀ مفقوده ،که جنبۀ فرهنگی را شامل میشود ،سرمایۀ اجتماعی است .نقش سرمایۀ
اجتماعی در پیشرفت اقتصادی و توسعۀ پایدار برای پژوهشگران روشن است ( .)Sabatini 2016کلمن
بر این باور است که سرمایه اجتماعی در شبکۀ روابطی که میان کنشگران برقرار می شود ،فرصتهایی
ویژه را برای کنشگران حاضر و فعال در آن شبکه پدید می آورد .این کنشگران می توانند با بهره گرفتن
از این فرصت ها و نیز پشتوانۀ همان روابط ،اهداف شخصی خود را در شبکۀ روابط و در جمع دنبال
کنند .این فرصت ها ،قابلیت ها و توانمندی های فردی آنان را در تحقق اهدافشان ارتقاء می بخشد و
احتمال موفقیت آنان را افزایش می دهد .به بیان دیگر ،کلمن بر آن است که سرمایۀ اجتماعی سبب
تسهیل کنش های اجتماعی می شود و دستیابی به اهداف معینی را امکان پذیر می سازد .تقویت
سرمایۀ اجتماعی موجب ایجاد و استحکام پیوندهای مرئی و نامرئی می شودو حس مشارکت و اعتماد
جمعی را افزایش میدهد .سرمایۀ اجتماعی در عمل با بازگشت به متن اجتماع میکوشد تا با تحلیل
رفتارهای فردی در پی حل مسائل جمعی باشد .و دلیل توجه و عالقۀ پژوهشگران برای توسعه سرمایۀ
اجتماعی رابطۀ بین سطوح سرمایۀ اجتماعی و نتایج جمعی حاصل آن است (.)Sayyadi2010
نهاد آموزش و پرورش از خرده نظامهای مهم جوامع مدرن محسوب می شود و به منزله ی بارزترین
نمود سرمایه گذاری نیروی انسانی نقش اصلی را در توسعۀ سرمایۀ انسانی و پیشرفت جوامع بشری ایفا
می کند .نقش آموزش و پرورش در توسعۀ سرمایۀ انسانی به قدری حائز اهمیت است که بسیاری از
اندیشمندان ،منابع انسانی متخصص و ماهر را بزرگترین دارایی و سرمایۀ اصلی یک جامعه قلمداد می
کنند .به همین دلیل باید به آموزش و پرورش به عنوان یک سرمایۀ ملی نگریست و آن را جزء سرمایه
های باارزش که در وجود انسانها ذخیره می شود ،به حساب آورد (میرزا نیا .) ۲ :19۳3 ،نهاد آموزش و
پرورش از یک سو ،استعدادها و توانایی های نیروی کار را شکوفا می سازد و زمینۀ کاربرد تکنولوژی
برتر و باالتر را برای نیروی کار فراهم می کند و از سوی دیگر ،راه هر گونه وابستگی و استعمار زدگی
را بر یک ملت سد می کند و زمینه استقالل سیاسی و فرهنگی جوامع را فراهم می نماید (صافی:19۳۱ ،
 .)۳بنابراین می توان گفت که کارکردهای نهاد آموزش و پرورش نسبت به سایر نهادها اهمیت و
حساسیت بیشتری دارد و باید به این نهاد توجه بیشتری شود (موسوی و شریفی .)۲۱ :19۳۳
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نهاد آموزش و پرورش ضمن انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی ،تسهیل و تدارک وسایل رشد
و پرورش همه جانبۀ فردی  ،ایجاد یگانگی و انسجام اجتماعی به تربیت نیروی انسانی ماهر در
زمینه های مختلف تخصصی می پردازد و موجبات جذب و اشتغال افراد را در سازمانها و
مؤسسات اقتصادی سیاسی و اجتماعی فراهم می آورد(عالقه بند .)1۲۳ :19۳۱ ،به همین دلیل
دولتمردان و سیاستمداران به این نهاد توجه شایانی دارند و همواره در پی آن بوده اند که کیفیت
نظام آموزشی خود را بهبود بخشند.با این هدف دولت ها روش های متعددی را به کار گرفته و
اصالحات فراوانی را اعمال کرده اند .اما در دو دهۀ اخیر اندیشمندان و نظریه پردازان نظام
آموزشی دریافته اند که هر گونه اصالح و پیشرفتی در کیفیت آموزشی دانش آموزان به طور
مستقیم به اثربخشی معلمان بستگی دارد .بنابر این اثربخشی آموزشی به اثربخشی معلمان وابسته
است و برای بهبود نظام آموزش باید اثربخشی معلمان را افزایش داد (اندرسون.)۳: 19۳۳ ،
آموزشوپرورش یکی از بسترهای اصلی تشکیل گروههای اجتماعی است .تشکلهای علمی،
فرهنگی ،مذهبی ،اقتصادی ،حرفهای و سیاسی و  ...در فضای آموزشوپرورش فرصتی مناسب
برای ظهور مییابند .در چنین فضایی شبکههایی شکل میگیرند که میتوانند مبنای تشکیل
نهادهای اصلی و اثرگذار جامعه باشند ( .)Dingga 2014اگر سرمایۀ اجتماعی در آموزشوپرورش
افزایش یابد پویایی درسراسر جامعه را به دنبال خواهد داشت و در همۀعرصههای علمی،
فرهنگی ،اقتصادی ،ورزشی  ،و  ...رشدی فزاینده در درازمدت را شاهد خواهیم بود .بر اساس
نتایج پیمایش ملی 93 ،درصد شهروندان دارای سرمایۀ اجتماعی کم 9۱ ،درصد دارای سرمایۀ
اجتماعی متوسط و  ۲2درصد نیز دارای سرمایه اجتماعی زیاد هستند .بر اساس سنجههای مرتبط با
زیرشاخص سرمایۀ اجتماعی در شاخص کالن کامیابی ،بین سالهای  ۲003تا  ۲019ایران ،میان
 1۱۲کشور ،در رتبه  1۲0جهان قرار داشت(عابدینی و همکاران.)193۳ ،
گفتنی است یکی از دوره های مهم ،حساس و مؤثر در زندگی فردی و اجتماعی دورۀ متوسطه
است .اندیشمندان این دوره را دوران طوفان ،فشار ،نقطۀ عطف زندگی ،زمان جست و جوی
هویت  ،بروز استعدادهای اختصاصی نام نهاده اند .در گزارش نهایی اجالس منطقه ای یونسکو نیز
دورۀ متوسطه دورۀ بزرخ یا یک دورۀ انتقالی میان آموزش عمومی غیر تخصصی و دورۀ آموزش
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عالی و تخصصی معرفی شده است .به این دلیل  ،این دوره در نظام تعلیم و تربیت کشورهای
مختلف جهان اهمیت استراتژیک دارد (جورابچیان.)19۳۳ ،
از آنجا که سازمانهای آموزشی بخش مهمی از سرمایههای انسانی ،اقتصادی و اجتماعی هر
کشور محسوب میشوند  ،برنامهریزی منسجم برای توسعه سرمایه اجتماعی در آموزشوپرورش
ضروری است ( ،)Kubow &Fossum2017مرور پیشینه حاکی از آن است که بحث سرمایۀ اجتماعی،
به رغم اهمیت باالی آن در زمینۀ ممانعت از خروج دانش سازمانی ،صرفهجویی در هزینه ،حفظ
مزیت رقابتی و تحقق بهتر اهداف ،کمتر مورد توجه قرار گرفته است .سازمان آموزشوپرورش برای
تحقق چشماندازی که ترسیم کرده باید از الگوی سرمایۀ اجتماعی مناسب پیروی کند  .بنابراین،
تمرکز این پژوهش بر شناخت مولفهها و شاخصهای توسعۀ سرمایۀ اجتماعی است.
در رابطه با سرمایۀ اجتماعی باید گفت تحلیل وضعیت سرمایۀ اجتماعی در هر جامعه ضروری
است .زیرا سرمایۀ اجتماعی برای فهم این مطلب که چگونه عناصر اجتماعی می توانند عملکرد افراد را
در زمینۀدستیابی به اهداف متفاوت تقویت کنند مفید است( .)leen&jonmosun 2007همچنین سرمایۀ
اجتماعی نقشی بسیار مهم تری از سرمایۀ فیزیکی و سرمایۀ انسانی در جوامع ایفا می کند و در غیاب
این شکل از سرمایه سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و همچنین بدون سرمایۀ
اجتماعی پیمودن راه توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی دشوار است ( کاوسی و رحمانی:19۳۳ ،
 .)1۲براین اساس سوال اصلی که محقق با این پژوهش در پی پاسخدادن به آن است عبارت است از:
 الگوی توسعه سرمایۀ اجتماعی در آموزشوپرورش چگونه است؟ مدل بومی توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در آموزشوپرورش استان لرستان چگونه است؟ مقولۀ اصلی 1مدل توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در آموزشوپرورش استان لرستان کدام است؟ شرایط علی ۲توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در آموزشوپرورش استان لرستان چیست؟ راهبردهای 9توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در آموزشوپرورش استان لرستان کدام اند؟ شرایط زمینهای ۱توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در آموزشوپرورش استان لرستان چیست؟1. core category
2. causal conditions
3. ctrategy
4. context
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مبانی نظری
سرمایه اجتماعی اصطالحی است که کاربرد آن هر روز در حال افزایش است؛ اما این مفهوم دارای
چارچوب و تعریف مشخصی نیست .زیرا ماهیت این مفهوم به گونهای است که در هر بستر اجتماعی
و فرهنگی به شکلی خاص در میآید و مفهومبندی و عملیاتی کردن سرمایۀ اجتماعی کاری بسیار
پیچیده و مشکل است (مبصرآزاد و راهدار .)193۳ ،اهمیت سرمایۀ اجتماعی سازمانی در این است که
با هم بودن ،قدرت بیشتری دارد .ایجاد یک چشمانداز مشترک میان کارکنان ،خلق هویت قوی در
ارتباط با سازمان و دنبالکردن اهداف ،جوهرۀ سرمایۀ اجتماعی سازمانی را تشکیل میدهد
( )Weber&Weber 2007و تجهیز ،یکپارچگی و استفاده از منابع دانشی سازمان را پرورش میدهد
(.)۲013 ، 1Maurer
سرمایۀ اجتماعی :پوتنام ۲سرمایۀ اجتماعی را مجموعهای از مفاهیم مانند اعتماد ،هنجارها و شبکه-
میداند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینۀ اعضای یک جامعه میشود و در نهایت منافع متقابل
آنها را تأمین خواهد کرد .از نظر وی اعتماد و ارتباط متقابل اعضا در شبکهها منافعی هستند که در
کنشهای اعضای جامعه موجود است (  .)Putnam 2006فوکویاما 9سرمایۀ اجتماعی را شکل و نمونۀ
ملموسی از یک هنجار غیر رسمی میداند که باعث ترویج همکاری بین دو یا چند فرد میشود .رابطۀ
متقابل ،رفتار غیر خودخواهانه و اعتماد نمونههایی از این هنجارها هستند .از این منظر سرمایۀ اجتماعی
یکی از عناصر مهم قدرت" ((جامعۀ مدنی))" یا ظرفیت جامعه برای مدیریت خویش از طریق فعالیت-
های گروهی غیررسمی ،داوطلبانه ،غیردولتی (و غیر انتفاعی) است (قزی.)1931 ،
سرمایۀ اجتماعی سازمانی :به نظر ناهاپیت و گوشال )133۳( ۱سرمایۀ اجتماعی سازمانی جمع
منابع بالفعل و بالقوۀ موجود در درون و ناشی شده از شبکۀ روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی
است .طبق این مدل بعد ساختاری نشاندهندۀ الگوهای ارتباطی در میان اعضای یک گروه یا
واحدهای اجتماعی است .بعد ارتباطی نشاندهندۀ قابلیت اطمینان بین افراد و میزان اعتماد بین

1. Maurer
2. Putnam
3. Fukuyama
4. Nahapiet and Goshal
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اعضاست .این بعد ،روابط عاطفی میان کارکنان را توصیف میکند که مشتمل بر سطوح باالی
اعتماد ،هنجارهای مشترک ،تعهدات ادراک شده و احساس ادراک مقابل است (عابدینی و
همکاران . )193۳ ،بعد شناختی شامل درک ،باورها و برداشت از معانی مشترک اجتماعی و
فرهنگی است که توسط مردم پذیرفته و از طریق خاطرات و زبان مشترک به کار گرفته میشود
(.) Leana&Pill 2006
سرمایۀ اجتماعی سازمانی نشاندهندۀ کیفیت و کمیت روابط در سازمان است

(Jofreh et 2013

 .)alسرمایۀ اجتماعی سازمانی عبارت است از همکاری در جهت اهداف میان کارکنان ،شبکههای
اجتماعی قوی ،جو مبتنی بر اعتماد به نفس و اشتیاق .استحکام این زنجیره به اندازۀ استحکام
ضعیفترین حلقۀ آن است (  .)Sendogdu&Erdirenceleb 2014سرمایۀ اجتماعی سازمانی را میتوان
نتیجۀ روابط مبتنی بردرک و اعتماد میان کارکنان دانست که منجر به یک زندگی اجتماعی مطلوب در
سازمان میشود و ممکن است راههای بهتر و سریعتر برای تحقق اهداف سازمانی فراهم کند؛
بنابراین ،سرمایه اجتماعی ،به مثابۀیک منبع حیاتی سازمان ،منعکسکنندۀ ویژگیهای روابط اجتماعی
در داخل سازمان است و یکی از عناصر مهم برای تسهیل مزایای اجتماعی و اقتصادی در تعامل با
عناصر خارجی و داخلی شبکه تعریف میشود).) Khodabakhshi&Abbasi2015
توسعه سرمایۀ اجتماعی :در حقیقت ،توسعه سرمایۀ اجتماعی یک فرایند یادگیری اجتماعی
است و زمانی رخ میدهد که کنشهای هدفمند فردی به مثابۀنیرویی محرک در پس الگوهای
رفتاری غیرارادی سرمایۀ اجتماعی قرار گیرند (مصطفیزاده و صادقی .)1939 ،اگر این ارتباط
برقرار نشود ،کنشهای فردی انسانها در اجتماع نمیتواند اشکال مؤثر و قدرتمند سرمایۀ
اجتماعی را حفظ کند ( .)Chamlee –Wright 2008توسعۀ سرمایۀ اجتماعی ،از عواملی که تکامل
روابط اجتماعی را شکل میدهند ،تأثیر میپذیرد .از نظر ناهاپیت و گوشال ،چهار عامل تأثیرگذار
در این روند؛ زمان ،تعامل ،بستگی و وابستگی متقابل است که به منظور توسعۀ سرمایۀ اجتماعی و
همۀ اشکال سرمایۀ اجتماعی به ثبات و تداوم ساختارهای اجتماعی بستگی دارند .همچنین ،روابط
اجتماعی از طریق تعامالت حفظ و تقویت میشود ،در حقیقت ،از طریق استفادۀ بیشتر از سرمایۀ
اجتماعی این نوع سرمایه را بیشتر میکنیم .از نظر کلمن ،ارتباطات سنتی و وابستگیهای متقابل که
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به واسطۀ روابط خویشاوندی ،جغرافیایی و ساختارهای مذهبی وجود داشته است ،امروزه به دلیل
پیشرفتهای تکنولوژیکی دنیای معاصر فرسوده شده است .به این ترتیب ،امروزه نیاز به
ساختارهای منطقی از هنجارهای اجتماعی داریم (.)Harper 2018
مجموعه اقداماتی که از سوی دولتها برای دستیابی به توسعۀ سرمایۀ اجتماعی مؤثر است،
عبارت انداز :تقویت و تشویق نهادهای اجتماعی ،صنفی ،حرفهای ،و تشویق به ایجاد و تقویت
نهادهای اجتماعی که از راهحلهای ساختاری برای افزایش سرمایۀ اجتماعی است ،تقویت مؤلفههای
فرهنگی مانند احساس هویت جمعی و سازمانی مشترک ،احساس تعلق به آیندهای مشترک ،تأمین
امنیت شهروندان برای حضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی ،اجتناب از تصدیگری بخشهای
مختلف اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی و واگذاری فعالیتهای مربوطه به نهادهای مردمی برای جلب
مشارکت آنها (مبصرآزاد و راهدار.)193۳ ،
پیشینة تجربی
احمدی و فیضآبادی (، )1930تحت عنوان ارتقای سرمایۀ اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان
شهرداری تهران نشان دادند میزان سرمایۀ اجتماعی افراد در حد متوسط است و نیاز به ارتقا و
بهبود دارد و اعتماد و شبکههای رسمی ارتباطی بر بهبود عملکرد شهرداری تهران تأثیرمی گذارند.
پژوهش بخشنده و همکاران ( )1939اعتماد ،بخشش و روحیۀداوطلبی ،تنوع در معاشرتها و
دوستیها ،توانایی برقراری ارتباط اجتماعی غیر رسمی و مشارکت مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی
هستند نیز سرمایۀاجتماعی و مؤلفههای آن از امتیاز متوسط رو به باال در سازمان برخوردارند که
نشاندهندۀ وضعیت مطلوب سرمایۀاجتماعی در سازمان است .مصطفیزاده و صادقی در پژوهشی
 ،با عنوان «طراحی مدل توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی»  ،نشان دادند
که توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در دو بعد عینی و ذهنی و پنج مؤلفۀ فردی ،گروهی ،سازمانی ،ساختاری
 ،مدیریتی و بیست و هشت شاخص قابل دستیابی است  .عابدینی و همکارانش ( )193۳پژوهشی
با عنوان ارائه مدل توسعۀ منابع انسانی با رویکرد ارتقای سرمایۀ اجتماعی سازمانی انجام داد.
یافتههای پژوهش در بخش کیفی نشان داد توسعۀ منابع انسانی با رویکرد ارتقای منابع انسانی
دارای پنج بعد و سی مؤلفه است .در سازمان مورد مطالعه ،توسعۀ منابع انسانی و سرمایه اجتماعی
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در وضعیت مطلوبیت کم قرار داشتند .از میان ابعاد توسعۀ منابع انسانی ،بعد مدیریت عملکرد
بیشترین تأثیر را بر سرمایه اجتماعی سازمانی می گذارد و توسعۀ منابع انسانی از طریق بعد
ارتباطی سرمایۀ اجتماعی ،بیشترین اثرگذاری را دارد .چانگ 1و همکارانش( )۲019در پژوهش
خود نشان دادند که بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و سرمایۀ اجتماعی سازمانی رابطه مثبتی
وجود دارد .جوفره و همکارانش( )۲019گزارههایی را مطرح کردندو چنین نتیجه گرفتند که برای
خلق سرمایۀ اجتماعی سازمانی مجموعهای از ویژگیهای فردی الزم است و اقدامات مدیریت
منابع انسانی از جمله آموزش ،توسعه و جامعهپذیری میتواند این ویژگیهای فردی را ارتقاء داده
و ایجاد و نگهداری سرمایۀ اجتماعی سازمانی را تسهیل کند .خدابخشی و عباسی ( )۲01۱طی
پژوهش خود ،با عنوان رابطۀ بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و سرمایۀ اجتماعی نشان دادند که
بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن رابطۀ قوی معناداری وجود دارد و
اقدامات مدیریت منابع انسانی میتواند تا  ۳0درصد تغییرات سرمایۀ اجتماعی را تبیین کند.
روششناسی پژوهش
از آنجا که رویکرد کیفی ،رویکردی مناسبی جهت کشف دادههای جدید و غیر منتظره است و به
زبانی سادهتر برای مطالعات توصیفی و اکتشافی مناسب است(کرسول ،)۲01۱ ،از این رویکرد در
جهت شناسایی ابعاد و مؤلفههای مدل بومی برای توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در آموزشوپرورش
استفاده شد .جهتگیری این پژوهش توسعهای است زیرا درصدد طراحی مدل توسعۀ سرمایۀ
اجتماعی در آموزشوپرورش است و قبل از این پژوهشی در این زمینه انجام نگرفته است .جامعۀ
آماری این پژوهش ،کلیۀ مطلعان کلیدی و خبرگان حوزۀ مدیریت آموزشی و مدیران ارشد آموزش
وپرورش استان لرستان بودند .جهت نمونهگیری برای مصاحبههای عمیق از روش نمونهگیری
هدفمند ۲تا اشباع نظری استفاده شد .برای انتخاب نمونههای پژوهش از روش نمونهگیری گلولهبرفی
استفاده شد .که در آن یک شرکتکننده در پژوهش ما را به شرکتکنندگان دیگر یا گلولهبرفی
هدایت میکند.
1. Chuang
2. Purposive
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جدول  .1ویژگیهای نمونۀ انتخاب شدۀ پژوهش حاضر

عرصۀ فعالیت
تحصیالت

اعضای هیئت علمی دانشگاهی در گروه-

مدیران ارشد آموزش-

های مدیریت آموزشی و آموزش و

جمع ردیف

وپرورش

بهسازی منابع انسانی

دانشجوی کارشناسی ارشد

-

2

2

دانشجوی دکتری

1

2

۳

عضو هیئت علمی

۱

۱

3

جمع ستون

2

12

۲۲

برای جمعآوری اطالعات مربوط به موضوع و پیشینۀ تحقیق از مطالعات کتابخانهای و به منظور
جمعآوری دادهها و اطالعات برای سؤاالت پژوهش از ابزار مصاحبۀ نیمهساختاریافته استفاده شد .در
این پژوهش تئوری مفهومسازی بنیادی به کار گرفته شدو با استفاده از روش کدگذاری باز و محوری
به تحلیل و تفسیر یافتهها پرداخت شد .ابتدا با استفاده از کدگذاری باز صفات مطرح شده در مصاحبهها
و بحثهای کارشناسی خبرگان ،کارشناسان و مدیران حوزههای مدیریت آموزشی و سرمایۀ اجتماعی،
شناسایی ،استخراج و کدگذاری شد .در مرحلۀ دوم کدگذاری محوری همۀاین صفات دستهبندی و
طبقهبندی شدند .در نهایت طبقات بهدستآمده در چند مقولۀ اصلی با استفاده از کدگذاری انتخابی
جمعبندی شدند .برای محاسبۀ پایایی بازآزمون از میان مصاحبههای انجام گرفته چند مصاحبه به عنوان
نمونه انتخاب و هر یک از آنها در یک فاصلۀ زمانی کوتاه و مشخص دو بار کُدگذاری شدند .سپس
کُدهای مشخص شده در دو فاصلۀ زمانی برای هر یک از مصاحبهها با هم مقایسه شدند.
جدول  .2محاسبۀ پایایی بازآزمون

تعداد کل

تعداد

تعداد عدم

کُدها

توافقات

توافقات

9۳

91

%۳9

1۱

%۳1
%3۲
%۳0

ردیف

عنوان مصاحبه

1

M2

33

۲

M4

۳1

۲3

9

S1

29

90

۳

۲99

3۳

۱9

کل

پایایی بازآزمون (درصد)

همچنین نتایج حاصل از این کُدگذاریها نشان داد که پایایی بین دو کدگذار باالتر از  0/۳0است.
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یافتههای پژوهش
سؤال اول :مقولۀ اصلی مدل توسعه سرمایۀ اجتماعی در آموزشوپرورش استان لرستان چیست؟
اصلیترین گام در فرایند نظریۀ داده بنیاد شناسایی مقولۀ محوری و کلیدی است که همان مقولۀ
مرکزی است و همۀ مقولههای دیگر هم سو با آن آرایش پیدا میکنند (استراوس و کوربین.)133۳ ،
«توسعۀ ساختاری ،مدیریتی ،فردی و سازمانی» به عنوان مقولۀ کانونی یا مقولۀ محوری مطرح شدهاند.
جدول .3مقولۀ اصلی مدل توسعه سرمایۀ اجتماعی در آموزشوپرورش استان لرستان

مقولۀ اصلی

مقولههای جزئی

مصاحبهها

مدیریت مشارکتی
شبکهسازی ارتباطی درون -سازمانی و برون -سازمانی
توسعۀ ساختاری

یادگیری مشارکتی و جمعی
سیستم پاسخگویی و روابط عمومی کارا

،1۳ ،1۱ ،11 ،3 ،2 ،۱ ،9 ،1
۲0 ،1۳

مشارکت و حضور در رویدادهای آموزشی و فرهنگی
شایستهپروری و شایستهداری
وجود خطمشی آموزش برای بهسازی
توسعۀ مدیریتی

طراحی و استقرار نظام نظرسنجی و پیشنهاد
مدیریت ارزیابی عملکرد

،1۱ ،19 ،1۲ ،10 ،۳ ،2 ،۱ ،۲
۲۲ ،13 ،1۳ ،1۱

استراتژیهای ارتباطی و مذاکره
نگاه و فرصت مساوی به افراد
تقویت رفتار شهروندی
توسعۀ فردی

مرشدیت و مربیگری
بهبود رضایت ،امید  ،انگیزه

،19 ،11 ،10 ،۳ ،2 ،9 ،۲ ،1
۲۲ ،۲1 ،1۳ ،12 ،1۱

پایبندی به اخالقیات
انعطافپذیری سازمانی
چرخۀ دانش
توسعۀ سازمانی

تأکید بر اهداف بلندمدت

،1۱ ،1۲ ،3 ،۳ ،2 ،۱ ،۱ ،۲ ،1

بهبود کیفیت زندگی کاری

۲0 ،13 ،1۳ ،1۳

انتصاب و انتخاب برنامهمدار
کارراهه و چرخش شغلی
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سؤال دوم :شرایط علی 1مدل توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در آموزشوپرورش استان لرستان کدام اند؟
شرایط علی مجموعهای از وقایع و شرایط است که بر مقولۀ محوری اثر میگذارند .این شرایط
باعث ایجاد و توسعۀ مقولۀ محوری میشوند .مقولههای « تعامل ،مدیریت دانش ،امکانات و
تدارکات» عللی تلقی میشوند که نقش فعال در ایجاد توسعۀ سرمایۀ اجتماعی دارند.
جدول .4شرایط علی مدل توسعه سرمایۀ اجتماعی در آموزشوپرورش استان لرستان

مقولۀ اصلی

مقولههای جزئی

مصاحبهها

تعامل با سایر سازمانها و مراکز و نخبگان برونسازمانی
تعامل های دائم ،کاری ،آموزشی ،فوق برنامه ،و ...
تعامل

تقویت و بهسازی تعامل با انجمن اولیا و مربیان

، 1۲ ،11 ،3 ،۳ ،2 ،۱ ،۲

تعامل با خیرین و افراد سرشناس

13 ،1۱

تعامل با دانشگاه
تعامل با کارآفرینان
تدوین راهبرد مناسب مدیریت دانش
استقرار و بهینهسازی مدیریت دانش
مدیریت دانش

توسعۀ استفاده از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی
تسهیم دانش

،1۱ ، 11 ،10 ،۳ ،2 ،۱ ،9
۲۲ ،1۳

دانش و یادگیری تیمی
سیستم اطالع رسانی
امکانات و خدمات رایانهای
امکانات و تدارکات

تأمین منابع مالی
شبکۀ اینترنتی مناسب
امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی

،1۱ ،19 ،1۲ ،۳ ،۱ ،1
۲۲ ،۲1 ،1۳

بهسازی روابط عمومی سازمان
یادگیری سازمانی
آموزش و توسعۀ مدیران ( بخصوص مدیران ارشد)
آموزش و بهسازی منابع

پژوهشگرایی

،11 ،10 ،3 ،۳ ،۱ ،۲ ،1

انسانی

ارتباط با همکاران و مدیران ارشد

 1۲و ،13 ،1۳ ،1۱ ،19

فرصت های ارتقا و پیشرفت

۲0

دورهها و کارگاههای آموزشی و پروژههای یادگیری
1. causal conditions

77 

طراحی الگوی سرمایه اجتماعی سازمانی در آموزش و پرورش ...

سؤال سوم :راهبردهای 1مدل توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در آموزشوپرورش استان لرستان کدام اند؟
منظور از راهبردها در رویکرد زمینه بنیاد اقدامات هدفمندی هستند که راهحلهایی برای پدیدۀ
مورد نظر فراهم میسازند و منجر به ایجاد پیامدها و نتایج میشوند .مهمترین راهبردهای اتخاذ شده
در این پژوهش عبارت اند از :فعالیتهای فرهنگی و تفریحی ،فعالیتهای علمی ،شبکهسازی ،و
چرخۀ دانش.
جدول. 5راهبردهای مدل توسعه سرمایه اجتماعی در آموزشوپرورش استان لرستان

مقوله اصلی

مقولههای جزئی

مصاحبهها

تورهای علمی -گردشگری برای مدارس و کارکنان
فعالیتهای فرهنگی و
تفریحی

بازدید و گردشهای علمی
مسابقات ورزشی
گردهمایی و جشنوارههای بومی -محلی

 1۲ ،۳ ،۱ ،۱ ،9 ،۲ ،1و
۲1 ،13 ،1۳ ،1۱ ،1۱

جلسات هماندیشی و مشارکتمحور
فعالیتهای فوق برنامه
شبکههای یادگیری
فعالیتهای علمی

کارگاههای آموزشی
پروژههای یادگیری و آموزشی تیمی

 1۱ ،3 ،۳ ،2 ،۱ ،9و
۲۲ ،۲0 ،1۳ ،12

فعالیتهای پژوهشی
شبکهسازی (درونسازمانی و برونسازمانی)
شبکهسازی

ارتباط و تسهیم تجارب

،1۱ ،1۲ ،10 ،۳ ،۱ ،1

برنامهریزی شبکههای یادگیری

۲۲ ،۲1 ،۲0 ،12

تشویق و حمایت مادی-روانی -علمی از شبکههای ارتباطی
خلق دانش
چرخۀ دانش

ذخیرهسازی و نگهداری دانش

،19 ،10 ،3 ،2 ،9 ،۲

نشر و انتشار دانش

۲0 ،13 ،1۳ ،1۳ ،1۱

کاربرد دانش

1. ctrategy
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سؤال چهارم :شرایط زمینهای 1مدل توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در آموزشوپرورش استان لرستان

کدام اند؟
شرایط بستر مجموعه شرایطی هستند که زمینۀ پدیدۀ مورد نظر را فراهم میسازند و بر رفتارها
و کنشها تأثیر میگذارند .شرایط بستر «مشکالت کارکنان ،جو محیطی سازمان و گروه کارکنان»
هستند.
جدول .6شرایط زمینهای مدل توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در آموزشوپرورش تکمیلی استان لرستان

مقولۀ اصلی

مقولههای جزئی

مصاحبهها

مشکالت اقتصادی
مشکالت کارکنان

مشکالت اجتماعی و روانی

 ۳ ،2 ،۱ ،۱ ،9 ،۲ ،1و ،1۲ ،11

دغدغه های غیر آموزشی و غیر سازمانی

13 ،1۱ ،19

امید و انگیزه
یادگیری جمعی سازمان از تجارب و اشتباهات
ضعف ارتباطات کارکنان و مدیران
جو محیطی سازمان

فقدان روحیۀکار تیمی
تنوع علمی و تخصص در سازمان

،1۲ ،11 ،10، 3 ،۳ ،۱ ،9 ،۲ ،1
۲۲ ،1۳ ،1۱

جو پیشرفتگرا و پر تالش
فرهنگ کارکنان
گروه کارکنان

تشابه و تنوع کارکنان
خواستهها و انتظارات کارکنان
تخصص و توانایی مدیران و کارکنان

 10 ،3 ،۱ ،۱ ،9و ،1۱ ،1۲ ،11
۲1 ،۲0 ،1۳ ،1۱

گروههای آموزشی و تخصص معلمان

سؤال پنجم :شرایط مداخلهگر ۲مدل شبکههای یادگیری دانشجویی در تحصیالت تکمیلی کدام اند؟
شرایط مداخلهگر شرایطی ساختاری هستند که به پدیدۀ مورد نظر تعلق دارند و بر راهبردها
اثر میگذارند و راهبردها را درون بستر خاصی محدود یا تسهیل میکنند« .استراتژیهای مدیریت
1. context
2. environment
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منابع انسانی ،ساختار و فرهنگ سازمانی» به عنوان شرایط مداخلهگر الگوی پارادایمی مورد توجه
قرار گرفتهاند.
جدول  .7شرایط مداخلهگر مدل توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در آموزشوپرورش استان لرستان

مقولۀ اصلی

مقولههای جزئی

مصاحبهها

ارزشیابی و نظارت مستمر
استراتژیهای

جهتگیری و دیدگاه استراتژیک

مدیریت منابع انسانی

تفکر و برنامهریزی استراتژیک

سازمان

مسئولیت و تعهدمحوری به شایستهساالری

،1۲ ،10، 3 ،۳ ،۱ ،۲ ،1
۲۲ ،۲0 ،12

استراتژیهای آموزشی و توسعۀ مدیران
عدم هماهنگی برنامۀ رسمی سازمان با یادگیری فوق برنامه
ساختار سازمانی متمرکز و پیچیده
ساختار سازمانی

ضعف یکپارچگی شبکۀ ارتباطات داخلی و خارجی سازمان
قوانین و مقررات اداری پیچیده

 3 ،۳ ،۱ ،9 ،1و ،11
1۱ ،1۲

سازماندهی ایستا و انعطافناپذیر
مدیران ارشد حامی فرهنگ مشارکتپذیری
سند چشمانداز تقویت و توسعه مدیران و شایستهساالری
فرهنگ سازمانی

انتخاب مدیران بر اساس معیارها و استانداردها

 10 ،2 ،۱ ،۲ ،1و ،1۱

سیاسیکاری

۲1 ،13 ،1۳ ،1۳ ،12

نگاه و نگرش به سرمایۀ اجتماعی
ارادۀ سازمانی برای توسعۀسرمایۀ اجتماعی

سؤال ششم :پیامدهای مدل توسعه سرمایه اجتماعی در آموزشوپرورش استان لرستان کدام اند؟
پیامدها نتایجی هستند که از راهبردها و کنشهای مربوط به پدیدۀمورد نظر حاصل میشوند.
هر جا کنش /واکنشی در پاسخ به مسئلهای یا بهمنظور اداره و حفظ موقعیتی از سوی فرد یا افرادی
انتخاب شوند پیامدهایی پدید میآید .پیامدهای استخراجشده عبارت اند از :پیامدهای فردی و
سازمانی.
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جدول  .8پیامدهای مدل توسعۀسرمایۀ اجتماعی در آموزشوپرورش استان لرستان

مقولۀ اصلی

مقولههای جزئی

مصاحبهها

ارتقای مهارتهای اجتماعی
ارتقای آگاهی علمی و شغلی و حرفهای
پیامدهای مثبت فردی

بهبود ارتباطات با استادان ،سازمانها و متخصصان

 3 ،۳ ،۱ ،۲ ،1و ،1۱ ،19 ،10

توسعۀ حرفهای

۲۲ ،1۳ ،12

مسئولیت شناسی
انگیزش
بهبود سرمایۀ اجتماعی
نوآوری ،رشد ،پیشرفت دانش
بهبود جو علمی و مشارکتی سازمان
پیامدهای مثبت سازمانی

ارتقای یادگیری جمعی
بهرهوری و اثربخشی سازمانی

،1۲ ،11 ،3 ،۳ ، ۳ ،2 ،۱ ،9 ،1
۲1 ،۲0 ،13 ،1۳ ،1۱

اعتماد سازمانی
بالندگی ،بلوغ ،تعالی سازمانی

بحث و نتیجهگیری
بعد از پیروزی انقالب اسالمی در زمینۀ مشکالت نظام آموزشی کشور مطالعاتی گسترده آغاز و در
باب اهداف ساختار محتوای آموزش و پرورش طرحهای اصالحی متعددی تهیه شد که می توان به
برنامۀپنج سالۀ توسعۀ آموزش و پرورش که در سال  19۳9به اجرا در آمد اشاره کرد .یکی از
اهداف مهم این برنامه افزایش میزان اثربخشی و کارایی نیروی انسانی به ویژه کادر آموزشی
مدارس ( مدیران و معلمان) بود سپس ،در دهۀ هشتاد طرح مهندسی اصالحات آموزشی مطرح
شد .در این طرح  ،عالوه بر آنکه به صراحت بیان شد نظام آموزشی کشور نتوانسته است به اهداف
اصلی و بنیادین خود دست یابد ،راهکارهایی برای برطرف کردن مشکالت نظام آموزشی کشور و
دستیابی به اهداف بنیادین نظام آموزشی ارائه شدکه یکی از آن ها ،بهبود عملکرد شغلی و افزایش
اثربخشی آموزشی معلمان بود ( وزارت آموزش و پرورش.)10 :19۳0 ،
از منظر ساختگرایی ،تفکر افراد تحت تاثیر گروهی است که در آن مشغول فعالیت اند .بنابراین،
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یادگیری از طریق سایرین دربارۀ جهان پیرامون زندگی انسان را احاطه کرده است (ویزدم .)۲019 ،پس
فرایند سرمایۀ اجتماعی در بستر آموزشوپرورش و محیط وسیع اجتماعی -فرهنگی پیرامون را نباید
ساده و صوری تصور کرد ،که با انتقال محتوای شفاهی و مکتوب سازمانیافته در مدارس ،بتوان سرمایۀ
اجتماعی و فضای آموزشی را به نحو اثربخش مدیریت نمود (باقری و همکاران .)1932 ،تحقیقات
انجام شده دربارۀ سرمایۀ اجتماعی نیز از این قاعده مستثنینیست .از آنجایی که غالب تحقیقات انجام
شده در ایران درباره یتوسعۀ سرمایۀ اجتماعی متمرکز بر سازمانهای دیگر بوده است ،نمیتوانند مبین
شرایط و عوامل مترتب بر آمادهسازی و توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در آموزشوپرورش باشند .در این
زمینه پژوهش حاضر به منظور توسعه سرمایۀاجتماعی در آموزشوپرورش استان لرستان با استفاده از
طرح سیستماتیک (اشتراس و کوربن )133۳ ،طرحی جامع و فرایندی ارائه کرد.
این باور وجود دارد که جامعه مجموعه ای از میدان های اجتماعی است که هر میدان قوانین و
منطق عمل خاص خود را دارد و عامالن اجتماعی با توجه به سرمایه هایی که در تملک دارند ،در
جایگاههایی معینی در میدان قرار می گیرند و برای ارتقاء و بهبود جایگاه خود مدبرانه برنامه ریزی
می کنند و جهت افزودن سرمایه و دستیابی به اهداف موردنظر آن میدان به صورت فردی و جمعی
به رقابت می پردازند .اما آنچه کنشگران را در دستیابی به اهداف میدان یا افزودن سرمایه یاری می
رساند و نتیجۀ رقابت را تعیین می کند عبارت است از :حجم  ،ترکیب و مقدار سرمایه ای که
کنشگران در تملک دارند .به بیان دیگر ،کنشگرانی که سرمایۀ کلی بیشتری در اختیار داشته باشند،
در زمینۀ دستیابی به اهداف مورد نظر آن میدان یا افزودن سرمایه موفق تر خواهند بود .نتایج
تحقیق حاضر به خوبی نشان می دهد ،در میدان آموزشی ،معلمانی که دارای سرمایۀ فرهنگی و
اجتماعی بیشتری هستند ،اثربخشی آموزشی بیشتری نیز دارند.
«توسعۀ ساختاری ،مدیریتی ،فردی و سازمانی»مقولههای محوری توسعۀ سرمایۀ اجتماعی؛ و «تعامل،
مدیریت دانش و امکانات و تدارکات» عللی تلقی میشوند که نقش فعال در توسعۀ سرمایۀ اجتماعی دارندو
تا این عوامل مهیا نشوند سرمایۀ اجتماعی به شیوۀ مناسب در سازمان توسعه نمییابد.راهبردهای اتخاذ شده در
این پژوهش عبارت اند از« :فعالیتهای فرهنگی و تفریحی ،فعالیتهای علمی ،شبکهسازی و چرخۀ دانش».
شرایط بستر مقولههای«مشکالت کارکنان ،جو محیطی و گروه کارکنان» هستند .و مقولههای «استراتژیهای
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مدیریت منابع انسانی ،ساختار و فرهنگ سازمانی» به منزله ی شرایط مداخلهگر الگوی پارادایمی مطرح شده
اند .پیامدهای توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در آموزشوپرورش استان لرستان سازمانی و فردی است.
شرایط مداخلهگر
* ساختار سازمانی
* فرهنگ سازمانی
* استراتژیهای مدیریت منابع انسانی

پیامدها

شرایط علی

مقوله محوری

* تعامل
* مدیریت دانش
* امکانات و تدارکات

* توسعة ساختاری
* توسعة فردی
*توسعةمدیریتی
* توسعه سازمانی

راهبردها
*

فعالیتهای فرهنگی و

تفریحی

* پیامدهای فردی
* پیامدهای سازمانی

* فعالیت علمی
* شبکهسازی
* چرخه دانش

بستر
* مشکالت کارکنان
* جو سازمان
* گروه کارکنان
شکل  .1مدل کدگذاری محوری :مدل توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در آموزشوپرورش

سرمایۀ اجتماعی پیوندهای اجتماعی ،جایگاه و ساز و کاری مطلوب را برای تبادل دانشی دقیق و
سودمند در سازمان فراهم می کند و همچنین دانش سازمانی را ارتقا می بخشد .در یک شبکه از
روابط اجتماعی قوی ،اعضا به مکرر با هم تعامل دارند و از فرصت کافی برای در میان نهادن ایدهها
و افکار خود برخوردارند که این باعث انتقال اطالعات در سطح باال و ایجاد شرایط مساعد برای
یادگیری خواهد شد (لی و لو .)۲011 ،سرمایۀ اجتماعی میتواند به مدیریت دانش و یادگیری مؤثرتر
بینجامدو در نهایت عملکرد سازمان افزایش یابد (نصراصفهانی .)1930 ،شبکۀ سرمایۀ انسانی در
آموزشوپرورش به بهبود اعتماد و مشارکت و تعهدات مشترک منجر می شود و مستلزم توجه بیشتر
مدیران آموزشوپرورش است .عالوه بر این ،همانطور که در این پژوهش مشاهده شد ،اعتماد از
ارکان اصلی ارتقای سطح سرمایۀ اجتماعی است .برای ارتقای اعتماد در آموزشوپرورش باید به دو
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موضوع توجه کرد؛ اعتماد باید در همه جا احساس شود و اعتماد باید هم از باال به پایین و هم از
پایین به باال جریان یابد .امروزه ،مدیریتهای غیرصحیح و سلیقهای در کنار کمبود تجربه و ضعف
صالحیتهای علمی در مدیریت ،مشکالتی برای نظامهای آموزشی ایجاد کرده است .متأسفانه با
وجود تغییر و تحوالت بسیار ،در سالهای اخیر ،نهتنها کارایی و کارآمدی نظامهای مدیریتی افزایش
نیافته بلکه رشد مدیران نیز بر اساس توانمندیهای تخصصی ،قابلیتها ،منطق سلسلهمراتب و به
عبارتی طبق شایستهساالری آنان صورت نمیپذیرد (خنیفر و همکاران )193۳ ،و همین موضوع
میتواند در بهبود سرمایۀ اجتماعی اختالل ایجاد کند .بنابراین ،با توجه به این نکات،نگرش مدیریت
و توسعه سرمایۀ اجتماعی در سازمان آموزشوپرورش از ضروریات نظام آموزشی است.
پیشنهادهای کاربردی براساس نتایج پژوهش عبارت اند از :اعتماد قوی بین افراد در ادارات
به وجود آید؛ جو صمیمی بین همکاران ایجاد شود؛ همکاری بین افراد تقویت شود تا آنها
داوطلبانه در تیمهای کاری شرکت کنند؛ گروههای اجتماعی در ادارات جهت رسیدن به موفقیت
تشکیل شود؛ با افراد در تصمیمگیریها مشارکت شود؛ همکاری گروهی تقویت شود؛ روابط
بلندمدت بین کارکنان و ارباب رجوع حفظ شود؛ سطح وفاداری ارباب رجوع با ادارات افزایش
داده شود؛ زمان رسیدگی به امور وپیشنهادهای ارباب رجوع کاهش داده شود؛ انتصاب و انتخاب
شایستۀ افراد برای پستهای کلیدی سازمان.
 پیشنهادهای پژوهشی به پژوهشگران آتی عبارت اند از :مدل ارائه شده در این تحقیق درسایر سازمانهای آموزشی نیز به اجرا در آمد و نتایج آن با نتایج این پژوهش مقایسه شود؛ در
پژوهشهای آینده رویکرد پژوهش کمی یا تلفیقی از رویکرد کیفی و کمی (روش آمیخته) در ارائۀ
الگویی برای شناسایی عوامل مؤثر بر توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در آموزشوپرورش استان لرستان
استفاده شود؛ محققان آینده میتوانند دیگر عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی را به مدل این پژوهش
اضافه کنند و دوباره به آزمون مدل بپردازند .از محدودیتهای این پژوهشمی توان اشاره کرد به :
.1استفادۀ صرف از ابزار مصاحبه به منزلۀ ابزار گردآوری اطالعات.؛  .۲مقاومت برخی از مدیران و
متخصصان در مورد پاسخگویی به سؤاالت؛ و  .9این الگو برای سرمایۀ اجتماعی در آموزشوپرورش
است ،اما برای دیگر سازمانها و دانشگاهها چندان قابل استفاده نیست.
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