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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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ش طراحی الگوی سرمایه اجتماعی سازمانی در آموزش و پرور

 (لرستان کل آموزش و پرورش استان رۀ)مورد پژوهش: ادا

 2 حسن زارعی متین ، 1بهنام جعفری مجد

 ایران -قم  -دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران -اری مدیریت و حسابد دانشکدۀ -دانشجوی دکتری  .1

 یرانا -قم  -فارابی دانشگاه تهران دانشکدگان  -، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری استاد .2

 (25/39/1033ـ تاریخ پذیرش:  11/11/1911)تاریخ دریافت: 

 چکیده
در  . این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است وبود وپرورشی در آموزشاجتماع ۀیسرما ۀتوسعبرای  طراحی الگوییهدف این پژوهش 

آموزش و و  آموزشیتیریمدۀارشد حوز انریمد تادان واس ،نظرانصاحبهمۀ آماری پژوهش، ۀ . جامعآن از رویکرد کیفی استفاده شد
گیری هدفمند گیری از روش نمونه. جهت نمونهشتندتجربه و حضور دا وپرورشآموزشدر  کهبودند استان لرستان بهسازی منابع انسانی

 یافتهساختارنیمه ۀحبمصا از ابزار سؤاالت پژوهشآوری اطالعات برای  به منظور جمعی استفاده شد. برفگلوله تکنیکتا اشباع نظری با 
محوری و انتخابی به تحلیل  ،سازی بنیادی کدگذاری بازو با استفاده از سه فرایند همپوش در فرایند تحلیل تئوری مفهوم شدفاده تاس

تعامل، "های . مقولههستند محوری مطرح ۀمقول "سازمانی، ساختاری، مدیریتی، فردی  توسعۀ "نتایج نشان داد . ها پرداخته شد یافته
دارند.  وپرورشی در آموزشاجتماع هیتوسعه سرماو  جادیاشوند که نقش فعال در  عللی تلقی می "و تدارکات امکاناتمدیریت دانش،

جو کارکنان، مشکالت  "دانش ۀو چرخسازی، ی، شبکهعلمو تفریحی  ،های فرهنگیفعالیت " ند از:ا راهبردهای اتخاذ شده عبارت
منزلۀ به  "یسازمان ی، ساختار و فرهنگمنابع انسان تیریمد یهایاستراتژ"هستند. شرایط بستر "کارکنانه گروسازمان و  یطیمح

 هستند. "سازمانی و یفرد یامدهایپ " یاجتماع ۀیسرما ۀتوسعپیامدهای  و گرفتندی پارادایمی مورد توجه قرار الگوگر  شرایط مداخله

 کلیدیواژگان 
 بنیاد. - دادهۀ، نظرییاجتماع ۀیسرما،  هیسرما، توسعۀ سرمایۀ اجتماعی 
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 مقدمه

نیازمند  ، اند و تغییرهای شتابان همراه آشفتگی های پیچیدگی،که با ویژگی،های سازمانی جدیدمحیط

ند. در ا مشارکت اهل و ،مبتکر با اعتماد باال، پذیر،مسئولیت کارآفرین، پذیر،نیروهای انسانی انعطاف

ای باشد که منابع های مدیریتی باید به گونهو روش هاو سبک ختارهای سازمانیسا هایی،چنین سازمان

های سازمانی دخالت و گیری و اجرا و رسیدن به هدفیند تصمیمراانسانی و دیگر امکانات آن در ف

های خودگردان و تفویض اختیار و قدرت اجرایی به ها و تیمتا با تشکیل گروهکنند مشارکت 

در چنین صورتی است که شرایطی  .(stone 2017) پذیر شکل دهندتوسعهو  زمانی پویاسا زیردستان،

سرمایه "شد. توجه بهم با اعتماد سازمانی و مشارکت مفید و سازنده در سازمان ایجاد خواهد أتو

مجموعه هنجارهای موجود در  شده ست. سرمایه اجتماعی،یاداهداف  بخشتحققو ساز بستر"اجتماعی

آمدن سطح پایینوسبب اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه  هایسیستم

اهمیتی  شود و به همین جهت،ت و تعامالت بین فردی و گروهی میها و ارتباطاهای تبادلهزینه

 ها،اندیشه نظیر اطالعات، ؛های اجتماعی منابع در دسترس هستندسرمایه یابد. در مجموع،ان میفراو

 (.1931)قزی،  اعتماد و همکاری های احساسی،پشتیبانی قدرت و نفوذ، ،سرمایه کار،وکسب فرصت

و مالی تنها عامل پیشرفت نیست  که مانند گذشته سرمایۀکنیم امروزه در جوامعی زندگی می

در این  ، اقتصادی، به میزان متوسط ی طبیعی، فیزیکی و مالی جهت توسعۀسنت سه نوع سرمایۀ

 (.Bhandari&Yasunobu2009شود )یافت میکشورها 

شناختی و اقتصادی  در مطالعات جامعهغنی  های تبیینی  مفهوم سرمایه یکی از  چارچوب

آن  واسطۀ است که بهشده خوش تحوالتی  های گذشته دست معاصر است. این مفهوم طی دهه

که در  هستیمهنگی فر ۀاجتماعی و سرمای ۀهای جدید سرمایه مانند سرمای شاهد ظهور نظریه

 .آموزش و پرورش مورد استقبال فراوان قرار گرفته است ۀهای گوناگون به ویژه حوز حوزه

یندی اپایدار در جهت عدالت در این کشورها حاصل نشده است. توسعه فر ۀتوسعهمچنان اما 

های ملی در نهادشامل تغییرات اساسی در ساختارهای اجتماعی، رفتارها و ؛ بعدی است  پیچیده و چند

میان انواع . به این ترتیب، باید کنار رشد اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری و بهبود کیفیت زندگی

گشت  ایشده گم ۀکنند، به دنبال حلقهای اقتصادی را فراهم میکه عوامل و زمینه ،های موجودسرمایه
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نظر ه ر کشورها شود. بقق عدالت دپایدار و تح ۀو باعث توسع کند ها را تسهیلآن ۀکارگیری بهینه که ب

 ۀاجتماعی است. نقش سرمای ۀشود، سرمایفرهنگی را شامل می ۀکه جنب،مفقوده  ۀرسد این حلقمی

کلمن  (.Sabatini 2016روشن است )پایدار برای پژوهشگران  ۀاجتماعی در پیشرفت اقتصادی و توسع

ی یمیان کنشگران برقرار می شود، فرصتهاروابطی که  ۀبر این باور است که سرمایه اجتماعی در شبک

فتن ویژه را برای کنشگران حاضر و فعال در آن شبکه پدید می آورد. این کنشگران می توانند با بهره گر

روابط و در جمع دنبال  ۀروابط، اهداف شخصی خود را در شبکهمان  ۀاز این فرصت ها و نیز پشتوان

دی های فردی آنان را در تحقق اهدافشان ارتقاء می بخشد و کنند. این فرصت ها، قابلیت ها و توانمن

اجتماعی سبب  ۀاست که سرمای بر آن احتمال موفقیت آنان را افزایش می دهد. به بیان دیگر، کلمن

تقویت   .تسهیل کنش های اجتماعی می شود و دستیابی به اهداف معینی را امکان پذیر می سازد

و حس مشارکت و اعتماد می شودتحکام پیوندهای مرئی و نامرئی اجتماعی موجب ایجاد و اس ۀسرمای

کوشد تا با تحلیل اجتماعی در عمل با بازگشت به متن اجتماع می ۀدهد. سرمایجمعی را افزایش می

 ۀپژوهشگران برای توسعه سرمای ۀو دلیل توجه و عالقردی در پی حل مسائل جمعی باشد. رفتارهای ف

 (.Sayyadi2010) است اجتماعی و نتایج جمعی حاصل آن ۀسرمای بین سطوح ۀاجتماعی رابط

بارزترین منزله ی جوامع مدرن محسوب می شود و به  مهم نهاد آموزش و پرورش از خرده نظامهای

انسانی و پیشرفت جوامع بشری ایفا  ۀسرمای ۀنمود سرمایه گذاری نیروی انسانی نقش اصلی را در توسع

انسانی به قدری حائز اهمیت است که بسیاری از ۀ سرمای ۀش در توسع. نقش آموزش و پرورکندمی 

اصلی یک جامعه قلمداد می  ۀماهر را بزرگترین دارایی و سرمایاندیشمندان، منابع انسانی متخصص و 

ملی نگریست و آن را جزء سرمایه  ۀکنند. به همین دلیل باید به آموزش و پرورش به عنوان یک سرمای

(. نهاد آموزش و  ۲: 19۳3میرزا نیا، )ر وجود انسانها ذخیره می شود، به حساب آورد که د ی باارزشها

کاربرد تکنولوژی  ۀروی کار را شکوفا می سازد و زمینپرورش از یک سو، استعدادها و توانایی های نی

ار زدگی و از سوی دیگر، راه هر گونه وابستگی و استعم کند برتر و باالتر را برای نیروی کار فراهم می

: 19۳۱را بر یک ملت سد می کند و زمینه استقالل سیاسی و فرهنگی جوامع را فراهم می نماید )صافی، 

کردهای نهاد آموزش و پرورش نسبت به سایر نهادها اهمیت و کار (. بنابراین می توان گفت که۳

 (. ۲۱: 19۳۳به این نهاد توجه بیشتری شود )موسوی و شریفی  دو بایدارد حساسیت بیشتری 



78     ،1041 بهار، 1، شمارة 9دورة مدیریت سرمایة اجتماعی 

دارک وسایل رشد نهاد آموزش و پرورش ضمن انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی، تسهیل و ت

ایجاد یگانگی و انسجام اجتماعی به تربیت نیروی انسانی ماهر در ، فردی  ۀو پرورش همه جانب

زمینه های مختلف تخصصی می پردازد و موجبات جذب و اشتغال افراد را در سازمانها و 

(. به همین دلیل 1۲۳: 19۳۱)عالقه بند، آورداقتصادی سیاسی و اجتماعی فراهم می مؤسسات 

ند که کیفیت ه ادولتمردان و سیاستمداران به این نهاد توجه شایانی دارند و همواره در پی آن بود

دولت ها روش های متعددی را به کار گرفته و این هدف  با نظام آموزشی خود را بهبود بخشند.

اخیر اندیشمندان و نظریه پردازان نظام  ۀاما در دو ده .اندکرده فراوانی را اعمال اصالحات 

آموزشی دریافته اند که هر گونه اصالح و پیشرفتی در کیفیت آموزشی دانش آموزان به طور 

وابسته . بنابر این اثربخشی آموزشی به اثربخشی معلمان بستگی دارد مستقیم به اثربخشی معلمان

 (.۳: 19۳۳اثربخشی معلمان را افزایش داد )اندرسون،  دبهبود نظام آموزش بای و برایاست 

های علمی، . تشکلاست های اجتماعیوپرورش یکی از بسترهای اصلی تشکیل گروهآموزش

وپرورش فرصتی مناسب .. در فضای آموزش.ای و  سیاسی و مذهبی، اقتصادی، حرفه،فرهنگی 

توانند مبنای تشکیل گیرند که میهایی شکل میفضایی شبکهیابند. در چنین برای ظهور می

وپرورش اجتماعی در آموزش ۀاگر سرمای(. Dingga 2014)های اصلی و اثرگذار جامعه باشند نهاد

های علمی، عرصههمۀجامعه را به دنبال خواهد داشت و در  سراسرافزایش یابد پویایی در

بر اساس  اینده در درازمدت را شاهد خواهیم بود.فز یو ... رشد ، فرهنگی، اقتصادی، ورزشی

 ۀسرمای دارای درصد 9۱اجتماعی کم،  ۀدرصد شهروندان دارای سرمای 93، ش ملینتایج پیمای

های مرتبط با درصد نیز دارای سرمایه اجتماعی زیاد هستند. بر اساس سنجه ۲2اجتماعی متوسط و 

میان  ،ایران ۲019تا  ۲003های ، بین سالاجتماعی در شاخص کالن کامیابی ۀیزیرشاخص سرما

 (.193۳)عابدینی و همکاران، داشتجهان قرار  1۲0کشور، در رتبه  1۱۲

متوسطه  ۀؤثر در زندگی فردی و اجتماعی دوریکی از دوره های مهم، حساس و مگفتنی است 

وی و ج عطف زندگی، زمان جست ۀاست. اندیشمندان این دوره را دوران طوفان، فشار، نقط

ی اجالس منطقه ای یونسکو نیز بروز استعدادهای اختصاصی نام نهاده اند. در گزارش نهای ، هویت

آموزش  ۀانتقالی میان آموزش عمومی غیر تخصصی و دور ۀبزرخ یا یک دور ۀمتوسطه دور ۀدور
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این دوره در نظام تعلیم و تربیت کشورهای  ، به این دلیل. استشده عالی و تخصصی معرفی 

 (.19۳۳ ف جهان اهمیت استراتژیک دارد )جورابچیان،مختل

های انسانی، اقتصادی و اجتماعی هر  های آموزشی بخش مهمی از سرمایه از آنجا که سازمان

وپرورش توسعه سرمایه اجتماعی در آموزشریزی منسجم برای  برنامه ،  شوند کشور محسوب می

اجتماعی،  ۀی از آن است که بحث سرمایمرور پیشینه حاک ،(Kubow &Fossum2017) استضروری 

جویی در هزینه، حفظ ممانعت از خروج دانش سازمانی، صرفه نۀرغم اهمیت باالی آن در زمیبه 

ی برا پرورشوآموزشسازمان مزیت رقابتی و تحقق بهتر اهداف، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 

کند . بنابراین،  پیرویمناسب  اجتماعی ۀیسرمااز الگوی  دبای کردهاندازی که ترسیم تحقق چشم

 است.  اجتماعی ۀسرمای ۀتوسعهای  ها و شاخص لفهموتمرکز این پژوهش بر شناخت 

اجتماعی در هر جامعه ضروری  ۀاجتماعی باید گفت تحلیل وضعیت سرمای ۀدر رابطه با سرمای

ی می توانند عملکرد افراد را اجتماعی برای فهم این مطلب که چگونه عناصر اجتماع ۀزیرا سرمای .است

 ۀ(. همچنین سرمایleen&jonmosun 2007)دستیابی به اهداف متفاوت تقویت کنند مفید استۀدر زمین

و در غیاب کند انسانی در جوامع ایفا می  ۀفیزیکی و سرمای ۀبسیار مهم تری از سرمای یاجتماعی نقش

 ۀدست می دهند و همچنین بدون سرمای این شکل از سرمایه سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از

: 19۳۳اجتماعی پیمودن راه توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی دشوار است ) کاوسی و رحمانی، 

 دادن به آن است عبارت است از:ال اصلی که محقق با این پژوهش در پی پاسخسوبراین اساس  (.1۲

  ت؟اسوپرورش چگونه در آموزش یاجتماع ۀیالگوی توسعه سرما -
 چگونه است؟ استان لرستان پرورشوآموزشدر  یاجتماع ۀیسرما ۀتوسع یبوم مدل -

 ؟کدام است استان لرستان پرورشوآموزشدر  یاجتماع ۀیسرما ۀتوسعمدل  1اصلی ۀمقول -

 ؟چیست استان لرستان پرورشوآموزشدر  یاجتماع ۀیسرما ۀتوسع ۲شرایط علی -

 ند؟ا کدام استان لرستان پرورشوآموزشدر  یاجتماع ۀیسرما ۀتوسع 9راهبردهای -

 ؟چیست استان لرستان پرورشوآموزشدر  یاجتماع ۀیسرما ۀتوسع ۱ایشرایط زمینه -

                                                                                                                                                    
1. core category 

2. causal conditions 

3. ctrategy 

4. context  
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 مبانی نظری

ارای سرمایه اجتماعی اصطالحی است که کاربرد آن هر روز در حال افزایش است؛ اما این مفهوم د

ای است که در هر بستر اجتماعی ه گونهماهیت این مفهوم بزیرا چارچوب و تعریف مشخصی نیست. 

بسیار  ی کاریاجتماع ۀبندی و عملیاتی کردن سرمایآید و مفهومو فرهنگی به شکلی خاص در می

اجتماعی سازمانی در این است که  ۀاهمیت سرمای (.193۳)مبصرآزاد و راهدار، پیچیده و مشکل است 

قوی در ز مشترک میان کارکنان، خلق هویت اندابا هم بودن، قدرت بیشتری دارد. ایجاد یک چشم

دهد اجتماعی سازمانی را تشکیل می ۀسرمای کردن اهداف، جوهرۀارتباط با سازمان و دنبال

(Weber&Weber 2007و تجهیز، یکپارچگی و استفاده از منابع دانشی سازمان را پرورش می ) دهد

(Maurer
1  ،۲013.) 

-شبکه نند اعتماد، هنجارها وای از مفاهیم ماتماعی را مجموعهاج ۀسرمای ۲پوتناماجتماعی:  ۀسرمای

شود و در نهایت منافع متقابل اعضای یک جامعه می ۀمشارکت بهین داند که موجب ایجاد ارتباط ومی

منافعی هستند که در ها اد و ارتباط متقابل اعضا در شبکهمین خواهد کرد. از نظر وی اعتمأآنها را ت

 ۀنمون اجتماعی را شکل و ۀسرمای 9فوکویاما. (Putnam 2006 ) ی جامعه موجود استهای اعضاکنش

 ۀرابط شود.ویج همکاری بین دو یا چند فرد میداند که باعث ترملموسی از یک هنجار غیر رسمی می

ماعی اجت ۀهایی از این هنجارها هستند. از این منظر سرمایمتقابل، رفتار غیر خودخواهانه و اعتماد نمونه

-یا ظرفیت جامعه برای مدیریت خویش از طریق فعالیت "((مدنی ۀجامع)) "یکی از عناصر مهم قدرت

   (.1931)قزی،  غیر انتفاعی( است )و های گروهی غیررسمی، داوطلبانه، غیردولتی

جمع سازمانی اجتماعی  ۀ( سرمای133۳) ۱ناهاپیت و گوشال نظره ب اجتماعی سازمانی: ۀسرمای

روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی  ۀو ناشی شده از شبک موجود در درون ۀفعل و بالقومنابع بال

الگوهای ارتباطی در میان اعضای یک گروه یا  ۀدهنداست. طبق این مدل بعد ساختاری نشان

بین افراد و میزان اعتماد قابلیت اطمینان بین  ۀدهندواحدهای اجتماعی است. بعد ارتباطی نشان

                                                                                                                                                    
1. Maurer 
2. Putnam 

3. Fukuyama 

4. Nahapiet and Goshal 
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سطوح باالی کند که مشتمل بر ین بعد، روابط عاطفی میان کارکنان را توصیف میاعضاست. ا

)عابدینی و  اعتماد، هنجارهای مشترک، تعهدات ادراک شده و احساس ادراک مقابل است

. بعد شناختی شامل درک، باورها و برداشت از معانی مشترک اجتماعی و (193۳همکاران، 

شود میبه کار گرفته ه و از طریق خاطرات و زبان مشترک فرهنگی است که توسط مردم پذیرفت

(2006  Leana&Pill.) 

 Jofreh et 2013کیفیت و کمیت روابط در سازمان است ) ۀدهنداجتماعی سازمانی نشان ۀسرمای

alهای اهداف میان کارکنان، شبکهجهت اجتماعی سازمانی عبارت است از همکاری در  ۀ(. سرمای

استحکام  ۀزنجیره به انداز اینبتنی بر اعتماد به نفس و اشتیاق. استحکام اجتماعی قوی، جو م

توان اجتماعی سازمانی را می ۀ(. سرمایSendogdu&Erdirenceleb 2014 آن است ) ۀترین حلقضعیف

درک و اعتماد میان کارکنان دانست که منجر به یک زندگی اجتماعی مطلوب در ۀ روابط مبتنی برنتیج

تر برای تحقق اهداف سازمانی فراهم کند؛ های بهتر و سریعود و ممکن است راهشسازمان می

های روابط اجتماعی ویژگی ۀکنندیک منبع حیاتی سازمان، منعکسمثابۀبه  ،بنابراین، سرمایه اجتماعی

برای تسهیل مزایای اجتماعی و اقتصادی در تعامل با  مهم از عناصریکی و است در داخل سازمان 

 (.(Khodabakhshi&Abbasi2015 شودخارجی و داخلی شبکه تعریف میعناصر 

یند یادگیری اجتماعی ااجتماعی یک فر ۀسرمایدر حقیقت، توسعه  اجتماعی: ۀتوسعه سرمای

نیرویی محرک در پس الگوهای مثابۀهای هدفمند فردی به دهد که کنشاست و زمانی رخ می

. اگر این ارتباط (1939زاده و صادقی، )مصطفی نداجتماعی قرار گیر ۀرفتاری غیرارادی سرمای

 ۀتواند اشکال مؤثر و قدرتمند سرمایها در اجتماع نمیهای فردی انسانبرقرار نشود، کنش

اجتماعی، از عواملی که تکامل  ۀسرمای ۀ(. توسعChamlee –Wright 2008اجتماعی را حفظ کند )

چهار عامل تأثیرگذار د. از نظر ناهاپیت و گوشال، پذیردهند، تأثیر میروابط اجتماعی را شکل می

اجتماعی و  ۀسرمای ۀبه منظور توسعکه  زمان، تعامل، بستگی و وابستگی متقابل استدر این روند؛ 

اجتماعی به ثبات و تداوم ساختارهای اجتماعی بستگی دارند. همچنین، روابط  ۀاشکال سرمای ۀهم

 ۀبیشتر از سرمای شود، در حقیقت، از طریق استفادۀمی حفظ و تقویتاجتماعی از طریق تعامالت 

متقابل که های کنیم. از نظر کلمن، ارتباطات سنتی و وابستگیاجتماعی این نوع سرمایه را بیشتر می
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روابط خویشاوندی، جغرافیایی و ساختارهای مذهبی وجود داشته است، امروزه به دلیل  ۀبه واسط

معاصر فرسوده شده است. به این ترتیب، امروزه نیاز به های تکنولوژیکی دنیای پیشرفت

 (.Harper 2018)ساختارهای منطقی از هنجارهای اجتماعی داریم 

اجتماعی مؤثر است،  ۀسرمای ۀها برای دستیابی به توسعمجموعه اقداماتی که از سوی دولت

به ایجاد و تقویت ای، و تشویق اجتماعی، صنفی، حرفهتقویت و تشویق نهادهای  :ندازا عبارت

های اجتماعی است، تقویت مؤلفه ۀهای ساختاری برای افزایش سرمایحلنهادهای اجتماعی که از راه

ای مشترک، تأمین فرهنگی مانند احساس هویت جمعی و سازمانی مشترک، احساس تعلق به آینده

های گری بخشیامنیت شهروندان برای حضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی، اجتناب از تصد

های مربوطه به نهادهای مردمی برای جلب مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و واگذاری فعالیت

 (. 193۳آزاد و راهدار، )مبصرمشارکت آنها 

 تجربی ةپیشین

اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان  ۀسرمای یتحت عنوان ارتقا،( 1930آبادی )احمدی و فیض

اجتماعی افراد در حد متوسط است و نیاز به ارتقا و  ۀمیزان سرمای نددشهرداری تهران نشان دا

. می گذارندثیرأهای رسمی ارتباطی بر بهبود عملکرد شهرداری تهران تبهبود دارد و اعتماد و شبکه

ها و داوطلبی، تنوع در معاشرتۀاعتماد، بخشش و روحی( 1939پژوهش بخشنده و همکاران )

اجتماعی  ۀسرمایهای اری ارتباط اجتماعی غیر رسمی و مشارکت مؤلفهها، توانایی برقردوستی

های آن از امتیاز متوسط رو به باال در سازمان برخوردارند که اجتماعی و مؤلفهۀسرمایهستند نیز 

 زاده و صادقی در پژوهشیمصطفی اجتماعی در سازمان است.ۀوضعیت مطلوب سرمای ۀدهندنشان

 ندنشان داد،  «عالی مراکز آموزش و هادانشگاه در اجتماعی ۀسرمای وسعۀت مدل طراحی»با عنوان  ،

 ساختاری سازمانی، گروهی، فردی، ۀمؤلف پنج و ذهنی و عینی عدبدو  در اجتماعی سرمایۀ که توسعۀ

( پژوهشی 193۳) شعابدینی و همکاران . ل دستیابی استبو بیست و هشت شاخص قا مدیریتی، 

اجتماعی سازمانی انجام داد.  ۀسرمای یمنابع انسانی با رویکرد ارتقا ۀسعبا عنوان ارائه مدل تو

منابع انسانی  یمنابع انسانی با رویکرد ارتقا ۀهای پژوهش در بخش کیفی نشان داد توسعیافته

منابع انسانی و سرمایه اجتماعی  ۀمؤلفه است. در سازمان مورد مطالعه، توسع سیبعد و پنج دارای 
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منابع انسانی، بعد مدیریت عملکرد  ۀ. از میان ابعاد توسعشتندبیت کم قرار دادر وضعیت مطلو

منابع انسانی از طریق بعد  ۀو توسع می گذارد بیشترین تأثیر را بر سرمایه اجتماعی سازمانی

( در پژوهش ۲019)همکارانشو  1چانگ اجتماعی، بیشترین اثرگذاری را دارد. ۀارتباطی سرمای

ی رابطه مثبتی ناجتماعی سازما ۀبین اقدامات مدیریت منابع انسانی و سرمای خود نشان دادند که

و چنین نتیجه گرفتند که برای ندهایی را مطرح کرد( گزاره۲019)همکارانشوجود دارد. جوفره و 

های فردی الزم است و اقدامات مدیریت ای از ویژگیاجتماعی سازمانی مجموعه ۀخلق سرمای

های فردی را ارتقاء داده تواند این ویژگیپذیری میه آموزش، توسعه و جامعهمنابع انسانی از جمل

( طی ۲01۱اجتماعی سازمانی را تسهیل کند. خدابخشی و عباسی ) ۀو ایجاد و نگهداری سرمای

اجتماعی نشان دادند که  ۀبین اقدامات مدیریت منابع انسانی و سرمای ۀبا عنوان رابط ،پژوهش خود

قوی معناداری وجود دارد و  ۀاجتماعی و ابعاد آن رابط ۀیریت منابع انسانی و سرمایبین اقدامات مد

  اجتماعی را تبیین کند. ۀدرصد تغییرات سرمای ۳0تواند تا اقدامات مدیریت منابع انسانی می

 شناسی پژوهشروش

و به  های جدید و غیر منتظره استمناسبی جهت کشف داده یاز آنجا که رویکرد کیفی، رویکرد

، از این رویکرد در (۲01۱کرسول، )استتر برای مطالعات توصیفی و اکتشافی مناسب زبانی ساده

 وپرورشآموزشدر  یاجتماع ۀیسرما ۀتوسع یبرا یمدل بومهای جهت شناسایی ابعاد و مؤلفه

 ۀسرمای ۀای است زیرا درصدد طراحی مدل توسعگیری این پژوهش توسعهجهت استفاده شد.

 ۀجامع وپرورش است و قبل از این پژوهشی در این زمینه انجام نگرفته است.ی در آموزشاجتماع

آموزش ارشدو مدیران  مدیریت آموزشی ۀخبرگان حوز کلیدی و انمطلع ۀآماری این پژوهش، کلی

گیری های عمیق از روش نمونهگیری برای مصاحبهجهت نمونه بودند. استان لرستانوپرورش 

 یبرفگلوله یرگیپژوهش از روش نمونه هایانتخاب نمونه یبرا باع نظری استفاده شد.تا اش ۲هدفمند

 یبرفگلوله ای گریکنندگان دکننده در پژوهش ما را به شرکتکتشر کیکه در آن . استفاده شد

  .کندیم تیهدا

                                                                                                                                                    
1. Chuang 
2. Purposive 
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 حاضر پژوهش ۀانتخاب شد ۀهای نمونویژگی. 1جدول 

 فعالیت ۀعرص               

 تتحصیال

-گروهدانشگاهی در  یعلم تئیه یاعضا

و آموزش و  یآموزش تیریمدهای 

 یمنابع انسان یبهساز

-ارشد آموزش مدیران

 وپرورش
 جمع ردیف

 2 2 - دانشجوی کارشناسی ارشد

 ۳ 2 1 دانشجوی دکتری

 3 ۱ ۱ ت علمیئیهعضو 

 ۲۲ 12 2 جمع ستون
 

به منظور ای و  حقیق از مطالعات کتابخانهت ۀآوری اطالعات مربوط به موضوع و پیشینبرای جمع

در  .شدفاده تاس ساختاریافتهنیمه ۀمصاحب از ابزار سؤاالت پژوهشها و اطالعات برای  آوری داده جمع

با استفاده از روش کدگذاری باز و محوری و به کار گرفته شدسازی بنیادی وماین پژوهش تئوری مفه

 ها مصاحبهابتدا با استفاده از کدگذاری باز صفات مطرح شده در . شد ها پرداختبه تحلیل و تفسیر یافته

، اجتماعی ۀمدیریت آموزشی و سرمایهای کارشناسان و مدیران حوزهی کارشناسی خبرگان، ها و بحث

و بندی این صفات دستههمۀی محوری گذاردوم کد ۀشناسایی، استخراج و کدگذاری شد. در مرحل

اصلی با استفاده از کدگذاری انتخابی آمده در چند مقولۀ دستطبقات به تیدر نها .ندبندی شدطبقه

های انجام گرفته چند مصاحبه به عنوان پایایی بازآزمون از میان مصاحبه ۀبرای محاسب بندی شدند.جمع

زمانی کوتاه و مشخص دو بار کُدگذاری شدند. سپس  ۀها در یک فاصل از آنیک نمونه انتخاب و هر 

 ها با هم مقایسه شدند. از مصاحبهیک زمانی برای هر  ۀخص شده در دو فاصلکُدهای مش

 پایایی بازآزمون بۀمحاس .2جدول 

 عنوان مصاحبه ردیف
تعداد کل 

 کُدها

تعداد 

 توافقات

تعداد عدم 

 توافقات
 پایایی بازآزمون )درصد(

1 M2 33 9۳ 91 ۳9% 

۲ M4 ۳1 ۲3 1۱ ۳1% 

9 S1 29 90 ۳ 3۲% 

 %۳0 ۱9 3۳ ۲99 کل
 

 است.  ۳0/0نشان داد که پایایی بین دو کدگذار باالتر از  هانتایج حاصل از این کُدگذاریهمچنین 
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 های پژوهشیافته

 ؟چیست استان لرستانش پرورودر آموزش یاجتماع ۀیتوسعه سرمامدل  اصلی ۀال اول: مقولؤس

 ۀری و کلیدی است که همان مقولمحو ۀبنیاد شناسایی مقول داده ۀیند نظریاترین گام در فراصلی

 .(133۳تراوس و کوربین، س)ا کنندآن آرایش پیدا میهم سو با های دیگر مقوله ۀمرکزی است و هم

 اند. محوری مطرح شده ۀکانونی یا مقول ۀبه عنوان مقول «ساختاری، مدیریتی، فردی و سازمانی ۀتوسع»

 استان لرستانش پروروآموزشدر  یاجتماع ۀیتوسعه سرمامدل  یاصل ۀمقول .3جدول

 هامصاحبه های جزئیمقوله اصلی ۀمقول

 ساختاری ۀتوسع

 مدیریت مشارکتی

1 ،9 ،۱ ،2 ،3 ،11 ،1۱ ،1۳ ،

1۳ ،۲0 

 سازمانی -سازمانی و برون -درونارتباطی  یسازشبکه

 جمعییادگیری مشارکتی و 

 کارا یو روابط عموم ییپاسخگو ستمیس

 در رویدادهای آموزشی و فرهنگی مشارکت و حضور

 مدیریتی ۀتوسع

 داریپروری و شایستهشایسته

۲ ،۱ ،2 ،۳ ،10 ،1۲ ،19 ،1۱ ،

1۱ ،1۳ ،13 ،۲۲ 

 مشی آموزش برای بهسازیوجود خط

 طراحی و استقرار نظام نظرسنجی و پیشنهاد

 مدیریت ارزیابی عملکرد

 های ارتباطی و مذاکرهاستراتژی

 فردی ۀتوسع

 نگاه و فرصت مساوی به افراد

1 ،۲ ،9 ،2 ،۳ ،10 ،11 ،19 ،

1۱ ،12 ،1۳ ،۲1 ،۲۲ 

 تقویت رفتار شهروندی

 مرشدیت و مربیگری

 زهیانگ،  دیامبهبود رضایت، 

 پایبندی به اخالقیات

 سازمانی ۀتوسع

 پذیری سازمانیانعطاف

1 ،۲ ،۱ ،۱ ،2 ،۳ ،3 ،1۲ ،1۱ ،

1۳ ،1۳ ،13 ،۲0 

 دانش ۀچرخ

 تأکید بر اهداف بلندمدت

 بهبود کیفیت زندگی کاری

 مدارانتصاب و انتخاب برنامه

 کارراهه و چرخش شغلی
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 ؟ندا کدام استان لرستانش پرورودر آموزش یاجتماع ۀیسرما ۀمدل توسع 1ال دوم: شرایط علیؤس

گذارند. این شرایط محوری اثر می ۀای از وقایع و شرایط است که بر مقولشرایط علی مجموعه

و  امکانات، مدیریت دانش، تعامل »های مقولهشوند.  محوری می ۀمقول ۀباعث ایجاد و توسع

 دارند. یاجتماع ۀیسرما ۀتوسع شوند که نقش فعال در ایجاد عللی تلقی می «تدارکات

 لرستاناستان ش پرورودر آموزش یاجتماع ۀیتوسعه سرمامدل  یعل طیشرا . 4جدول

 هامصاحبه های جزئیمقوله اصلی ۀمقول

 تعامل

 سازمانیها و مراکز و نخبگان برونتعامل با سایر سازمان

۲ ،۱ ،2 ،۳ ،3 ،11 ،1۲  ،
1۱ ،13 

 .و .. ،فوق برنامه ،یآموزش ،یدائم، کار یتعامل ها
 تقویت و بهسازی تعامل با انجمن اولیا و مربیان

 اد سرشناستعامل با خیرین و افر
 تعامل با دانشگاه

 تعامل با کارآفرینان

 مدیریت دانش

 تدوین راهبرد مناسب مدیریت دانش

9 ،۱ ،2 ،۳ ،10 ،11  ،1۱ ،
1۳ ،۲۲ 

 سازی مدیریت دانشاستقرار و بهینه
 های اطالعاتی و ارتباطیاستفاده از فناوری ۀتوسع

 تسهیم دانش
 دانش و یادگیری تیمی

 امکانات و تدارکات

 سیستم اطالع رسانی

 
1 ،۱ ،۳ ،1۲ ،19 ،1۱ ،

1۳ ،۲1 ،۲۲ 

 ایامکانات و خدمات رایانه

 تأمین منابع مالی
 اینترنتی مناسب ۀشبک

 امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی

 بهسازی روابط عمومی سازمان

آموزش و بهسازی منابع 
 انسانی

 یادگیری سازمانی

 
1، ۲ ،۱ ،۳ ،3 ،10 ،11 ،

، 13، 1۳، 1۱، 19و  1۲
۲0 

 خصوص مدیران ارشد(ب مدیران ) ۀآموزش و توسع
 گراییپژوهش

 ارتباط با همکاران و مدیران ارشد
 فرصت های ارتقا و پیشرفت

 ییادگیر هایپروژهآموزشی و  هایکارگاه و هادوره

                                                                                                                                                    
1. causal conditions 



   77   ... شطراحی الگوی سرمایه اجتماعی سازمانی در آموزش و پرور

 ؟ندا کدام استان لرستان شپرورودر آموزش یاجتماع ۀیسرما ۀتوسعمدل  1ال سوم: راهبردهایؤس

 ۀهایی برای پدیدحلبنیاد اقدامات هدفمندی هستند که راه همنظور از راهبردها در رویکرد زمین

شوند. مهمترین راهبردهای اتخاذ شده سازند و منجر به ایجاد پیامدها و نتایج میمورد نظر فراهم می

و ، سازیشبکه، یعلم هایتیفعال، های فرهنگی و تفریحیفعالیت ند از:ا در این پژوهش عبارت

 .دانش ۀچرخ

  استان لرستان شپرورودر آموزش یاجتماع هیتوسعه سرمامدل  یراهبردها. 5جدول

 هامصاحبه های جزئیمقوله مقوله اصلی

های فرهنگی و فعالیت

 تفریحی

 گردشگری برای مدارس و کارکنان -تورهای علمی

و  1۲، ۳، ۱، ۱ ،9، ۲، 1

1۱ ،1۱ ،1۳ ،13 ،۲1 

 های علمیبازدید و گردش

 مسابقات ورزشی

 محلی -بومی یهاگردهمایی و جشنواره

 محوراندیشی و مشارکتجلسات هم

 های علمیفعالیت

 های فوق برنامهفعالیت

و  1۱، 3، ۳، 2، ۱، 9

12 ،1۳ ،۲0 ،۲۲ 

 های یادگیریشبکه

 ی آموزشیهاکارگاه

 های یادگیری و آموزشی تیمیپروژه

 های پژوهشیفعالیت

 سازیشبکه

 سازمانی(و برون سازمانیدرون)سازی شبکه

1 ،۱ ،۳ ،10 ،1۲ ،1۱ ،

12 ،۲0 ،۲1 ،۲۲ 

 ارتباط و تسهیم تجارب

 یریادگی یهاشبکه یزریبرنامه

 ارتباطیهای علمی از شبکه -روانی-تشویق و حمایت مادی

 دانش ۀچرخ

 خلق دانش

۲ ،9 ،2 ،3 ،10 ،19 ،

1۱ ،1۳ ،1۳ ،13 ،۲0 

 دانش یدارو نگه یسازرهیذخ

 نشر و انتشار دانش

 کاربرد دانش

 

                                                                                                                                                    
1. ctrategy 
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 استان لرستانش پرورودر آموزش یاجتماع ۀیسرما ۀتوسعمدل  1ایال چهارم: شرایط زمینهؤس

 ؟ندا کدام

سازند و بر رفتارها مورد نظر را فراهم می ۀپدید ۀتند که زمینشرایط بستر مجموعه شرایطی هس

 «کارکنانگروه و  سازمان یطیجو مح، نانکارکمشکالت »گذارند. شرایط بستر ها تأثیر میو کنش

 هستند.

 استان لرستان یلیتکمش پرورودر آموزش یاجتماع ۀیسرما ۀمدل توسع یانهیزم طیشرا .6جدول

 هامصاحبه جزئی هایمقوله اصلی ۀمقول

 کارکنانمشکالت 

 مشکالت اقتصادی

، 1۲، 11و  ۳، 2، ۱، ۱، 9، ۲، 1

19 ،1۱ ،13 

 مشکالت اجتماعی و روانی

 آموزشی و غیر سازمانیدغدغه های غیر 

 امید و انگیزه

 سازمانجو محیطی 

 اهاتباز تجارب و اشت سازمانیادگیری جمعی 

1 ،۲ ،9 ،۱ ،۳ ،3 ،10 ،11 ،1۲ ،

1۱ ،1۳ ،۲۲ 

 مدیران و کارکنانضعف ارتباطات 

 کار تیمیۀروحیفقدان 

 سازمانتنوع علمی و تخصص در 

 گرا و پر تالشجو پیشرفت

 کارکنانگروه 

 

 کارکنانفرهنگ 

، 1۱، 1۲، 11و  10، 3، ۱، ۱، 9

1۱ ،1۳ ،۲0 ،۲1 

 کارکنانتشابه و تنوع 

 کارکنانها و انتظارات خواسته

 کارکنانو  مدیرانتخصص و توانایی 

 و تخصص معلمان موزشیآهای گروه

 

 ند؟ا کدامی لیتکم التیدر تحص ییدانشجو یریادگی یهامدل شبکه ۲گرمداخله طیشراال پنجم: ؤس

ند و بر راهبردها مورد نظر تعلق دار ۀگر شرایطی ساختاری هستند که به پدیدشرایط مداخله

 تیریمد یهایاستراتژ»کنند. یل میهبردها را درون بستر خاصی محدود یا تسهراگذارند و اثر می

                                                                                                                                                    
1. context  
2. environment 



   78   ... شطراحی الگوی سرمایه اجتماعی سازمانی در آموزش و پرور

ی پارادایمی مورد توجه الگوگر  به عنوان شرایط مداخله «یسازمان فرهنگ ی، ساختار ومنابع انسان

 .اند گرفتهقرار 

 استان لرستانش پرورودر آموزش یاجتماع ۀیسرما ۀتوسعمدل گر مداخله طیشرا . 7جدول 

 هامصاحبه های جزئیمقوله اصلی ۀقولم

 یهایاستراتژ

 یمنابع انسان تیریمد

 سازمان

 ارزشیابی و نظارت مستمر

1 ،۲ ،۱ ،۳ ،3 ،10 ،1۲ ،

12 ،۲0 ،۲۲ 

 گیری و دیدگاه استراتژیکجهت

 استراتژیک ریزیو برنامه تفکر

 ساالریمحوری به شایستهو تعهد مسئولیت

 مدیران ۀشی و توسعهای آموزتژیااستر

 ساختار سازمانی

 با یادگیری فوق برنامه سازمانرسمی  ۀعدم هماهنگی برنام

، 11و  3، ۳، ۱، 9، 1

1۲ ،1۱ 

 ساختار سازمانی متمرکز و پیچیده

 سازمانارتباطات داخلی و خارجی  ۀضعف یکپارچگی شبک

 قوانین و مقررات اداری پیچیده

 ناپذیرطافنعو ا ایستا یسازمانده

 فرهنگ سازمانی

 یریپذمشارکتفرهنگ  یارشد حام رانیمد

، 1۱و  10، 2، ۱، ۲، 1

12 ،1۳ ،1۳ ،13 ،۲1 

 ساالریو شایسته رانیمد و توسعه تیانداز تقوچشمسند 

 انتخاب مدیران بر اساس معیارها و استانداردها

 کاریسیاسی

 اجتماعی ۀنگاه و نگرش به سرمای

 اجتماعی یۀسرماۀتوسع یبرا یسازمان ۀدارا

 

 ند؟ا کدام استان لرستان شپرورودر آموزش یاجتماع هیتوسعه سرمامدل  یامدهایپال ششم: ؤس

شوند. مورد نظر حاصل میۀهای مربوط به پدید پیامدها نتایجی هستند که از راهبردها و کنش

 افرادی یا از سوی فرد موقعیتی حفظ و اداره منظور به ای یا مسئله به پاسخ در کنش/ واکنشی جا هر

 و پیامدهای فردیند از: ا شده عبارتپیامدهای استخراج .آید می پدید پیامدهایی شوند انتخاب

 .سازمانی

 



78     ،1041 بهار، 1، شمارة 9دورة مدیریت سرمایة اجتماعی 

 استان لرستانش پرورودر آموزش یاجتماع ۀیسرماۀتوسعمدل  یامدهایپ .8جدول 

 هامصاحبه های جزئیمقوله اصلی ۀمقول

 ت فردیپیامدهای مثب

 های اجتماعیارتقای مهارت

، 1۱، 19، 10و  3، ۳، ۱، ۲، 1

12 ،1۳ ،۲۲ 

 ایارتقای آگاهی علمی و شغلی و حرفه

 ها و متخصصان، سازمانتادانبهبود ارتباطات با اس

 ایحرفه ۀتوسع

 یشناس تیمسئول

 انگیزش

 پیامدهای مثبت سازمانی

 اجتماعی ۀبهبود سرمای

1 ،9 ،۱ ،2 ،۳  ،۳ ،3 ،11 ،1۲ ،

1۱ ،1۳ ،13 ،۲0 ،۲1 

 پیشرفت دانش،رشد نوآوری، 

 بهبود جو علمی و مشارکتی سازمان

 ارتقای یادگیری جمعی

 ی و اثربخشی سازمانیروبهره

 اعتماد سازمانی

 تعالی سازمانی ،بالندگی، بلوغ

  گیریبحث و نتیجه

گسترده آغاز و در  یمشکالت نظام آموزشی کشور مطالعات ۀزمین بعد از پیروزی انقالب اسالمی در

شد که می توان به تهیه باب اهداف ساختار محتوای آموزش و پرورش طرحهای اصالحی متعددی 

. یکی از کرد به اجرا در آمد اشاره 19۳9آموزش و پرورش که در سال  ۀتوسع ۀپنج سالۀبرنام

ثربخشی و کارایی نیروی انسانی به ویژه کادر آموزشی این برنامه افزایش میزان ا مهم اهداف

 هشتاد طرح مهندسی اصالحات آموزشی مطرح ۀمدارس ) مدیران و معلمان( بود سپس، در ده

عالوه بر آنکه به صراحت بیان شد نظام آموزشی کشور نتوانسته است به اهداف ،. در این طرح شد

مشکالت نظام آموزشی کشور و کردن ی برطرف اصلی و بنیادین خود دست یابد، راهکارهایی برا

، بهبود عملکرد شغلی و افزایش آن هاکه یکی از شددستیابی به اهداف بنیادین نظام آموزشی ارائه 

 (.10: 19۳0اثربخشی آموزشی معلمان بود ) وزارت آموزش و پرورش، 

، بنابراین. نداالیت گروهی است که در آن مشغول فع تاثیر تفکر افراد تحت ،گراییاز منظر ساخت
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(. پس ۲019)ویزدم، است ه کردجهان پیرامون زندگی انسان را احاطه  ۀدرباراز طریق سایرین یادگیری 

فرهنگی پیرامون را نباید  -و محیط وسیع اجتماعی وپرورشآموزشدر بستر  اجتماعی ۀسرمای یندراف

 ۀسرمای ، بتواندر مدارس یافتهازماند، که با انتقال محتوای شفاهی و مکتوب سکرساده و صوری تصور 

 ت(. تحقیقا1932فضای آموزشی را به نحو اثربخش مدیریت نمود )باقری و همکاران،  اجتماعی و

 منجاا تتحقیقا غالبیی که نجااز آ .نیستمستثنی هقاعد یناز ا نیز اجتماعی ۀسرمایبارۀ در هشد منجاا

 مبین ننداتونمی ،ستا دهبو های دیگرسازمان بر مرکزمتاجتماعی  ۀسرمای ۀتوسعدرباره ی انیردر ا هشد

 نیدر ا. باشند وپرورشاجتماعی در آموزش ۀسرمای ۀتوسعو  زیسادهماآ بر مترتب ملاعوو  یطاشر

با استفاده از  استان لرستان وپرورشاجتماعی در آموزشۀتوسعه سرمایبه منظور پژوهش حاضر زمینه 

 . کرد یندی ارائهاجامع و فر طرحی (133۳ طرح سیستماتیک )اشتراس و کوربن،

که جامعه مجموعه ای از میدان های اجتماعی است که هر میدان قوانین و وجود دارد این باور 

منطق عمل خاص خود را دارد و عامالن اجتماعی با توجه به سرمایه هایی که در تملک دارند، در 

ارتقاء و بهبود جایگاه خود مدبرانه برنامه ریزی جایگاههایی معینی در میدان قرار می گیرند و برای 

می کنند و جهت افزودن سرمایه و دستیابی به اهداف موردنظر آن میدان به صورت فردی و جمعی 

اما آنچه کنشگران را در دستیابی به اهداف میدان یا افزودن سرمایه یاری می .به رقابت می پردازند

ترکیب و مقدار سرمایه ای که ،  عبارت است از: حجم کندرقابت را تعیین می  ۀرساند و نتیج

کلی بیشتری در اختیار داشته باشند،  ۀکنشگران در تملک دارند. به بیان دیگر، کنشگرانی که سرمای

دستیابی به اهداف مورد نظر آن میدان یا افزودن سرمایه موفق تر خواهند بود. نتایج  ۀدر زمین

فرهنگی و  ۀآموزشی، معلمانی که دارای سرمای در میدان ،تحقیق حاضر به خوبی نشان می دهد

 اجتماعی بیشتری هستند، اثربخشی آموزشی بیشتری نیز دارند.

تعامل، » و اجتماعی؛ ۀسرمای ۀتوسعهای محوری مقوله«ساختاری، مدیریتی، فردی و سازمانی توسعۀ»

و دارند اجتماعی ۀسرمای ۀتوسعدر  شوند که نقش فعال عللی تلقی می «و تدارکات امکاناتمدیریت دانش و 

راهبردهای اتخاذ شده در .یابدتوسعه نمی در سازمان مناسب ۀبه شیو اجتماعی ۀسرمایتا این عوامل مهیا نشوند 

 .«دانش ۀو چرخسازی ی، شبکهعلم یهاتیفعالهای فرهنگی و تفریحی، فعالیت»ند از: ا این پژوهش عبارت

 یهایاستراتژ»های مقولهو  هستند. «کارکنانگروه و  یطیجو محارکنان، کمشکالت »هایشرایط بستر مقوله
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گر الگوی پارادایمی مطرح شده شرایط مداخلهمنزله ی به  «یسازمان ی، ساختار و فرهنگمنابع انسان تیریمد

  سازمانی و فردی است. استان لرستان وپرورشاجتماعی در آموزش ۀسرمای ۀتوسع هایپیامد اند.

 

 
 وپرورشاجتماعی در آموزش ۀسرمای ۀتوسع مدل کدگذاری محوری: مدل .1 شکل

مطلوب را برای تبادل دانشی دقیق و  یگاه و ساز و کاریاجتماعی پیوندهای اجتماعی، جا ۀسرمای

. در یک شبکه از بخشد و همچنین دانش سازمانی را ارتقا میمی کند سودمند در سازمان فراهم 

ها و از فرصت کافی برای در میان نهادن ایده رند، اعضا به مکرر با هم تعامل داروابط اجتماعی قوی

ند که این باعث انتقال اطالعات در سطح باال و ایجاد شرایط مساعد برای و افکار خود برخوردار

تواند به مدیریت دانش و یادگیری مؤثرتر اجتماعی می ۀ(. سرمای۲011یادگیری خواهد شد )لی و لو، 

انسانی در  ۀسرمای ۀشبک (.1930و در نهایت عملکرد سازمان افزایش یابد )نصراصفهانی، امدبینج

و مستلزم توجه بیشتر  نجر می شودم مشارکت و تعهدات مشترک و ود اعتمادببه به وپرورشآموزش

طور که در این پژوهش مشاهده شد، اعتماد از همان ،. عالوه بر ایناست وپرورشمدیران آموزش

وپرورش باید به دو اجتماعی است. برای ارتقای اعتماد در آموزش ۀن اصلی ارتقای سطح سرمایارکا

 شرایط علی

 تعامل *

 * مدیریت دانش

 امکانات و تدارکات* 

 مقوله محوری
 ساختاری ة* توسع

فردی ةتوسع*       
 مدیریتیةتوسع*

توسعه سازمانی*       
 

 
   

اراهبرده  

و  یفرهنگ هایتیفعال* 

 یحیتفر

 * فعالیت علمی   

 سازی* شبکه   

      * چرخه دانش   

     

گررایط مداخلهش  

 * ساختار سازمانی

  یسازمان * فرهنگ
 یمنابع انسان تیریمد یهایاستراتژ* 

 

 بستر
 کارکنانمشکالت * 

 * جو سازمان

 کارکنانگروه *  

 پیامدها

 * پیامدهای فردی       

 * پیامدهای سازمانی 
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اعتماد باید هم از باال به پایین و هم از  باید در همه جا احساس شود و اعتماد  ؛موضوع توجه کرد

به و ضعف ای در کنار کمبود تجرصحیح و سلیقههای غیرامروزه، مدیریتپایین به باال جریان یابد. 

 بای آموزشی ایجاد کرده است. متأسفانه ها نظامهای علمی در مدیریت، مشکالتی برای صالحیت

های مدیریتی افزایش کارایی و کارآمدی نظام تنها نه ،های اخیرتغییر و تحوالت بسیار، در سال وجود

و به  مراتب سلسله ها، منطقهای تخصصی، قابلیتنیافته بلکه رشد مدیران نیز بر اساس توانمندی

موضوع همین  ( و193۳پذیرد )خنیفر و همکاران، ی آنان صورت نمیساالر ستهیشاعبارتی طبق 

نگرش مدیریت ،با توجه به این نکات ،بنابراین .دکناجتماعی اختالل ایجاد  ۀمایدر بهبود سر تواند یم

 موزشی است. از ضروریات نظام آ وپرورش آموزشاجتماعی در سازمان  ۀو توسعه سرمای

بین افراد در ادارات اعتماد قوی ند از: ا نتایج پژوهش عبارتبراساس  پیشنهادهای کاربردی

ها همکاری بین افراد تقویت شود تا آنان ایجاد شود؛ جو صمیمی بین همکاربه وجود آید؛ 

قیت ت جهت رسیدن به موفهای اجتماعی در اداراگروههای کاری شرکت کنند؛ داوطلبانه در تیم

روابط ها مشارکت شود؛ همکاری گروهی تقویت شود؛ گیریبا افراد در تصمیمتشکیل شود؛ 

رجوع با ادارات افزایش  سطح وفاداری اربابین کارکنان و ارباب رجوع حفظ شود؛ بلندمدت ب

انتصاب و انتخاب ارباب رجوع کاهش داده شود؛ وپیشنهادهای زمان رسیدگی به امور داده شود؛ 

  های کلیدی سازمان.افراد برای پست ۀشایست

تحقیق در شده در این مدل ارائه : ند ازا عبارتپیشنهادهای پژوهشی به پژوهشگران آتی  -

در ن با نتایج این پژوهش مقایسه شود؛ نیز به اجرا در آمد و نتایج آهای آموزشی سایر سازمان

 ۀیفی و کمی )روش آمیخته( در ارائرویکرد پژوهش کمی یا تلفیقی از رویکرد ک های آیندهپژوهش

 استان لرستان وپرورشاجتماعی در آموزش ۀسرمای ۀتوسعثر بر ؤالگویی برای شناسایی عوامل م

را به مدل این پژوهش  اجتماعی ۀسرمایتوانند دیگر عوامل مؤثر بر محققان آینده میاستفاده شود؛ 

 می توان اشاره کرد به :پژوهش های ایندیتاز محدوبه آزمون مدل بپردازند. دوباره  و ننداضافه ک

مقاومت برخی از مدیران و  .۲؛ ابزار گردآوری اطالعات. ۀمنزلصرف از ابزار مصاحبه به  ۀاستفاد.1

 وپرورشاجتماعی در آموزش ۀسرمای یالگو برا این .9االت؛ و ؤصصان در مورد پاسخگویی به سمتخ

  .ستین استفادهچندان قابل  اهو دانشگاهها دیگر سازمان یاست، اما برا
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 منابع
کرد اجتماعی بر بهبود عمل ۀسرمایی بررسی ارتقا »(.1930) فیض آبادی حوریه،احمدی، سیدعلی اکبر 

 . 99-1۲ ،صص (2)- 9، مدیریت دولتی «سازمان .

مطالعوه تحلیلوی   ». (1932) خراسوانی  اباصولت  ؛فراسوتخواه  مقصوود  ؛سرخابییمنی محمدامین، ،باقری

 . ۲2-1، صص  (9) -3،آموزش عالی ایران. «ادگیری فردی دانشجویانیۀشبک

کارشناسوی   ۀپایوان نامو   ، « نووآوری  -های یوادگیری الگوی شبکه ۀمطالعه و ارائ»(. 193۳باقری، امین )

 دانشگاه شهید بهشتی. ، مدیریت آموزشی ۀارشد در رشت

هوای  اجتماعی و مؤلفه ۀوضعیت سرمای بررسی»(. 1939) ذلیکانی حسینبابانسب؛  بخشنده، امید؛  نیما

 . ۱9-۲۲،صص ( 1) -1۳دانش انتظامی مازندران، «آن. 

 رحمتوی  محمدحسوین  فیاضوی ؛ ؛ مرجوان  ابراهیموی،  الودین ؛ صوالح نادری نبوی  خنیفر، حسین؛  ناهید

 ،. «ارس جهت اسوتفاده در کوانون ارزیوابی   های موردنیاز مدیران مدشناسایی شایستگی»(. 193۳)

 . ۲0-1( ، صص 1) - ۳درسه، مدیریت م

اجتماعی در سازمان های آموزشی و فرهنگی ایوران   ۀآسیب شناسی سرمای» .(19۳1سید نقوی، میرعلی)

 .دکتری، دانشگاه عالمه طباطبایی ۀ، رسال. «مدلی بهینه ۀو ارائ

با رویکورد   نسانیا منابع ۀتوسع مدل ۀرائا »(.193۳شناس کاشانی )حق؛فریده  میرسپاسی عابدینی، مریم؛ ناصر

 .۱۱-91 ، صص(1) -۳مدیریت منابع در نیروی انتظامی،  ،.« سازمان اجتماعی ۀسرمای ایارتق

 و یاجتمواع  ۀیبور اسواس سورما    یوربهوره  یسواختار  یالگوو  ۀارائو »(. 193۱) صوادقی  البنینام ؛فتاح، ناظم 

 .12۱-1۱۳صص  ،(۲) - 2رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،  ،« .آموزش وپرورش دری فکرۀیسرما

 .کویر . . تهرانغالمرضا غفاری و حسین رمضانیمترجم  .اجتماعی ۀسرمای .(۲000فیلد، جان )

 ۀپایوان نامو   ،« .اجتماعی در آستان قودس رضووی   ۀنقش مدیران در ارتقای سرمای »(.1931قزی، طیبه )

 طباطبایی. دانشگاه عالمه ،کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

اجتمواعی در معلموان    ۀتبیین وضوعیت ابعواد سورمای   »(. 193۳) راهدار خدابخش؛د محممبصرآزاد، علی

رهبری و مودیریت آموزشوی،    ، « آن یوپرورش شهر تهران و ارائه راهکارهایی برای ارتقاآموزش

 .۲13-۲09، صص  (۲)- 1۲
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 هانشگاهدا در اجتماعی سرمایۀ ۀتوسع مدل طراحی»(. 1939) صادقی محمدرضا ؛زاده، معصومه مصطفی

 .1۳۲-121صص  ،(۲) -1ی، اجتماع ۀیسرما تیریمد ،« عالی. مراکز آموزش و
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