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Abstract 
This research aimed at developing a social capital model based on Shahid Soleimani’s 

school of thought in the University of Tehran. It was applied-developmental in terms of 

purpose and descriptive-survey in terms of research method. Qualitative data were collected 

through semi-structured interviews with 21 scientific and administrative experts selected by 

purposive (judgmental) sampling, and quantitative data were collected through a 

questionnaire distributed among 410 employees of the University of Tehran. Thematic 

analysis was used to analyze the qualitative data, and structural equation modeling was 

adopted to analyze the quantitative data. After interview transcription, 214 keywords and 

93 basic themes were extracted which were classified into 19 organizing themes. Finally, 

content categorization yielded 5 global themes. According to the results, the social capital 

model based on Shahid Soleimani school has five main dimensions, namely human capital 

with 4 components, interactive capital with 3 components, cultural capital with 4 

components, identity capital with 5 components, and ethical capital with 3 components. 

The quantitative part of the results confirmed the developed model and relations. 
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 قاسم حاج شهید مکتب بر مبتنی اجتماعی سرمایة مدل طراحی

 سلیمانی

 2ساری مرضیه ،1گودرزی طاهری حجت

 ایران ،بروجرد اسالمی، آزاد دانشگاه ،بروجرد واحد ،دولتی مدیریت استادیار،گروه .1

 رانای ،بروجرد اسالمی، آزاد دانشگاه ،بروجرد واحد آموزشی، مدیریت ارشد کارشناسی دانشجوی .2
 (06/04/1401 پذیرش: تاریخ ـ 31/02/1401 دریافت: )تاریخ

 چکیده
 هدف نظر از پژوهش این .شد انجام تهران دانشگاه در سلیمانی شهید مکتب بر مبتنی اجتماعی سرمایة مدل طراحی هدف با حاضر پژوهش
 ۲۱ با افتهیساختار همین یها مصاحبه قیطر از یفیک بخش در ها داده یآور جمع .بود پیمایشی ـ وصیفیت روش لحاظ به و ای توسعه ـ کاربردی

 کارکنان از نفر ۴۱۰ از نظرسنجی و پرسشنامه قیطر از یکمّ بخش در و یقضاوت و هدفمند روش بر یمبتن اجرایی و یعلم خبرگان از نفر
 کیتکن بر یمبتن یکمّ بخش در و مضمون لیتحل روش بر ینمبت یفیک بخش در ها هداد لیوتحل هیتجز گرفت. انجام تهران دانشگاه

 ۱9 در که شد استخراج پایه  مضمون 93 و کلیدی عبارت ۲۱۴ ،مصاحبه متون کردن مکتوب از پس شد. انجام یساختار معادالت یساز مدل
 نتایج ساسا بر .شد حاصل فراگیر مضمون پنج مضامین این محتوایی بندی طبقه با نهایت در و دندش بندی دسته دهنده سازمان  مضمون
 بعد ،همؤلف ۴ با انسانی سرمایة شامل اول بعد .است اصلی بعد پنج دارای سلیمانی قاسم حاج شهید مکتب بر مبتنی اجتماعی سرمایة ،پژوهش

 3 با اخالقی سرمایة پنجم بعد و ،همؤلف 5 با هویتی سرمایة چهارم بعد ،همؤلف ۴ با فرهنگی سرمایة سوم بعد ،همؤلف 3 با تعاملی سرمایة دوم
 .بود شده طراحی روابط و مدل تأیید بیانگر نتایج یکمّ بخش همچنین است. همؤلف

 واژگانكلید
 .هویتی سرمایة فرهنگی، سرمایة اخالقی، سرمایة ،جتماعیا سرمایة ،سلیمانی قاسم حاج
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 مقدمه

 های سال در که است مدرن جوامع در کاربردی و علمی مباحث جمله از اجتماعی سرمایة موضوع

 از بسیاری در است. گرفته قرار تجربی های پژوهش و علمی مکاتب از بسیاری توجه مورد اخیر

 ةتوسع و اجتماعی های زیرساخت تقویت در اجتماعی سرمایة ناپذیرانکار نقش مطالعات، این

 سرمایة (.Mikiewicz 2021: 10-15) است گرفته قرار کیدأت و توجه مورد جوامع و ها سازمان

 است، بوده شناسی جامعه علوم مفهوم این خاستگاه آنکه با و است ای رشته بین مفهومی اجتماعی

 و ،شناسی روان اقتصاد، مدیریت، سیاست، علوم های حوزه به واژه این ورود از دهه سه از بیش

 (.473 ـ 445 :1398 همکاران و آذر )فغفوری گذرد می اجتماعی علوم های حوزه سایر

 بر مبتنی که دارد اشاره سازمان یا شبکه یک در انسانی پیوندهای و تعامالت به اجتماعی سرمایة

 مشترک اهداف تحقق نهایت در و هم به افراد نزدیکی موجب متقابل هنجارهای و مشترک های ارزش

 و دارد حیاتی نقش ها سازمان برای مطلوب نتایج تحقق در رقابتی مزیت منبع یک عنوان به و شود می

 (.Plotnikov 2021: 4012-4019) دهد می قرار ثیرأت تحت را اجتماعی رایندهایف از بسیاری

 انسانی و فیزیکی سرمایة از تر مهم بسیار ینقش اجتماعی سرمایة که است آن از حاکی شواهد

 سرمایة .ستها سازمان و ها انسان میان روابط بخش انسجام و کند می ایفا جوامع و ها سازمان در

 فرهنگی، تکامل و توسعه راه و دوش دیگر های سرمایه مطلوب اثربخشی به منجر ندتوا می اجتماعی

 (.Analia et al. 2020: 81-96) آورد فراهم را ها سازمان اجتماعی یندهایافر و ،اقتصادی

 از بیش ها، ارزش و ها فرهنگ تقابل ةدهند انسجام و متولی عنوان به ها دانشگاه دیگر، طرف از

 با ها دانشگاه دارند. نقش بشری تعامالت افزایش و اجتماعی سرمایة تحقق در دیگری، زمان هر

 شوند می باعث اجتماعی های گروه بین سازنده تعامالت و ،همکاری اعتماد، فضای کردن فراهم

Schlesinger ) گیرد شکل اجتماعی سرمایة و ،عدالت اجتماعی، امنیت جمله از عمومی های همؤلف

et al. 2021: 1-19.) 

 در ایران های دانشگاه اصلی رویکرد 1404 افق در ایران انداز چشم سند بر مبتنی نیز ما کشور در

 و ،منسجم جانبه، همه حضور با ملی نوآوری مدل یک سمت به گیری جهت فناوری و علم ةحوز

 بینی پیش علم تقاضای و عرضه ةدوسوی تکامل و فناوری و علم تولید نهادهای و مراکز ةکنند تکمیل
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 ساختاری، ابعاد ةهم در جدیدی سازی مفهوم به نیاز رسد می نظر به شرایط این با است. شده

 شرفتیپ و اقتصادی ةتوسع ةاندیش بتواند تا دارد وجود کشور های دانشگاه فرایندی و ،محتوایی

 گیری شکل در مؤثر های همؤلف از یکی (.63 ـ 54 :1388 غفاری و راد )یوسفی کند فراهم را کشور

 دنیای در واقع، در هاست. دانشگاه در اجتماعی سرمایة مفهوم در بازنگری ها دانشگاه جدید مفهوم

 ،اجتماعی های همؤلف نیازمند بشری جوامع ةتوسع در ثرؤم آفرینی نقش برای ها دانشگاه امروزی، پویای

 (.Kanini & Muathe 2019: 35-38) هستند ،اجتماعی سرمایة از باالیی سطح جمله از

 باعث تواند می مطلوب اجتماعی سرمایة به افراد دسترسی دهد می نشان شده انجام مطالعات

 تحقق بر مبتنی که شود تیمی کار و ،اجتماعی های مهارت اجتماعی، تعامالت ةزمین گسترش

 در (.Gannon & Roberts 2020: 899-919) یابد می افزایش اجتماعی هنجارهای و فرهنگی های ارزش

 انقالبی و فرهنگی های ارزش مبنای بر اجتماعی سرمایة ما ةجامع در کرد اشاره توان می زمینه نای

 در اجتماعی سرمایة دیگر، عبارت به .شود می تقویت مختلفی رویکردهای اساس بر و گرفته شکل

 و مدنی نهادهای اجتماعی، ةتوسع و اجتماعی معضالت حل برای ،خود عملی پیشنهادهای

 عنوان به اسالمی فرهنگ های ارزش نقش بر و کرده قلمداد ضرورت یک را اخالقی های گیری جهت

 جایگاه ،ایران جامعة در ویژه به ،اسالم دینی های آموزه دارد. کیدأت پیش از بیش ساز جامعه مفهوم یک

 ارزشی و فرهنگی رویکردهای و دارد اجتماعی و فردی سطوح در زندگی ریزی طرح در خاصی

 همکاران و )دموری است اجتماعی سرمایة ةدهند شکل فرایندهای ترین مهم و ثیرگذارترینأت از یکی

 است. سلیمانی قاسم حاج شهید مکتب رویکردها این از یکی و (26 ـ 2 :1389

 و باور از ناشی که است سلیمانی قاسم حاج شهید دکترین و فکری نظام سلیمانی شهید مکتب

 اصولی پایة بر استحکامش و قوام که بود انسانیت و ،والیت مقام خدا، به ایشان نگاه نوع و اعتقادات

 نیز ایشان عملکردهای وبوی رنگ و است شده گرفته )ره(خمینی امام مکتب و اسالم متن از که ستا

 سبک و شیوه طرح رو این از کند. می تأیید را او عملکرد مشروعیت و خیزد برمی اصول همان از

 شده آن ساختاری و ساختی استحکام و دوام باعث مکتب یک قالب در لیمانیس قاسم حاج عملکرد

 از اجتماعی های چارچوب دهی شکل و توانمندسازی های دوره طراحی و پردازی تئوری امکان و

 (.358 ـ 333 :1399 طالتپه بابایی) سازد می میسر را اجتماعی سرمایة جمله
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 در اجتماعی سرمایة چارچوب تحقق و میاسال مدیریت بارز نمونة سلیمانی شهید مکتب

 سوی از 1379 سال در آنکه از بعد سلیمانی شهید واقع، در .است مسلمان جوامع مختلف سطوح

 غرب در ایران جایگاه تقویت در کلیدی نقش شد منصوب قدس سپاه فرماندهی به انقالب رهبر

 در حضور کرد. ایفا، عربی( )بهار میاسال بیداری به معروف ای منطقه های ناآرامی در ویژه هب ،آسیا

 تالش طور همین و داعش جمله از ها آن شکست و منطقه تروریسم با مبارزه و سوریه و عراق

 سرمایة تحققة زمین در ایشان اقدامات ترین برجسته از منطقه کشورهای بین وحدت ایجاد برای

 به و شناسایی ها دانشگاه سوی از یدبا رویکرد این و آید می شمار به المللی بین سطح در اجتماعی

 برای اجتماعی سرمایة مدل ةارائ و تبیینشود. بنابراین،  بومی اجتماعی سرمایة مدل صورت

 جمله از ایرانی اسالمی جمهوری تراز در و حکمرانی سبک بر حاکم پارادایم بر مبتنی ها دانشگاه

 ترسیم ها دانشگاه برای 1404 ندازا چشم تحقق در که اهدافی و سلیمانی قاسم حاج شهید مکتب

 دنبال به تا دش مطرح محقق برای دغدغه این و است ناپذیر اجتناب ضرورتی شود می دنبال و شده

 حاج شهید مکتب بر مبتنی تهران  دانشگاه اجتماعی سرمایة مدل که باشد اصلی الؤس این به پاسخ

 .است چگونه سلیمانی قاسم

 پژوهش نظری مبانی
 ماعیاجت سرمایة

 و پیوندها از که دارد اجتماعی منبع یا سرمایه نوعی به اشاره مفهوم یک عنوان به اجتماعی سرمایة

 Analia et) شود می حاصل مشترک اهداف تحقق از حاصل کیفیت و ها گروه و افراد میان تعامالت

al. 2020: 81-96). و بودن لدمو بر اجتماعی علوم ةحوز اندیشمندان و نظران صاحب از بسیاری 

 ها سرمایه سایر مانند که اند کردهتأکید  ها سازمان در اجتماعی سرمایة تحقق از حاصل افزایی هم

 متضاد و متعدد های نقش ایفای نیز و سازمانی ،گروهی فردی، اهداف به نیل در را افراد تواند می

 .(Sözbilir 2018: 92-100) کند یاری

 زمینة در مختلف پژوهشگران که سازد می آشکار عیاجتما سرمایة تعاریف به گذرا نگاهی

 مفهوم از خاص ای جنبه به تعاریف این از یک هر ندارند. نظر اتفاق اجتماعیسرمایة  تعریف
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 با (1990) 1کلمن جیمز (.139ـ  113: 1399 ازگلیو  )قراباغی اند کرده اشاره اجتماعی سرمایة

 ةمقایس به انسانی و ،فیزیکی اقتصادی، ها سرمایه عانوا دیگر از اجتماعی سرمایة تفاوت به توجه

 است معتقد او کند. میتأکید  اجتماعی سرمایة بودن ناملموس خصلت بر و پردازد می ها سرمایه این

 Plotnikov) کند می تسهیل را ها کنش وگیرد  می شکل افراد بین روابط ساختار در اجتماعی سرمایة

 و اجتماعی ساختار درک از چارچوبی را اجتماعی سرمایة (2007) 2رابتیوچر (.4012-4019 :2021

 .کند می تعریف مشترک اهداف به رسیدن جهت در همکاری و مشترک تعامالت سازی اثربخش

 قرار نظر مد را بزرگ و کوچک های گروه در افراد بین اجتماعی تعامالت( 2019مواته ) و کانینی

 ها آن در که گیرد می شکل اجتماعی روابط از ای شبکه در اجتماعی سرمایة کردند بیان ودادند 

 عامل اجتماعی روابط های چالش و باشد داشته وجود مشترک هنجارهای و تعهد احساس

 (.Kanini & Muathe 2019: 5-38) شود می محسوب ها سازمان در آن کاربرد موفقیت ةکنند تعیین

 و هاست آن بین روابط و دهنده کیلتش عناصر تحلیل بر مبتنی اجتماعی های پدیده شناخت

 سرمایة به اشاره شده، نهادینه منبع یک عنوان به ها، آن بین تعامل بر حاکم شعور و روابط درک

 سرمایة .(Gannon & Roberts 2020: 899-919) شود می متقابل کنش به منجر که کند می اجتماعی

 اجتماعی های کنش که است اعتماد بر مبتنی روابط و اجتماعی اشتراکات از ویژگی یک اجتماعی

 (.Plotnikov 2021: 4012-4019) کند می تقویت را ها آن اثربخشی و تسهیل را

 است. شده مطرح مختلفی های دیدگاه نیز اجتماعی سرمایة شدن نهادینه أمنش خصوص در

 و جمعی یتهو احساس، اجتماعی های گروه، متقابل اجتماعی تعامل، متقابل اعتماد (2010) 3فلورا

کند  می معرفی اجتماعی سرمایة أمنش را آینده از مشترک تصویری وجود احساس و ،گروهی

 هنجارهای و ها ارزش به منوط اجتماعی سرمایة تحقق (.26 ـ 2: 1389 همکاران و )دموری

 متقابل روابط به بخشی انسجام و ،اجتماعی هویت اعتماد، قابل جمعی روابط از ای شبکه مشترک،

 (.Analia et al. 2020: 81-96) است

                                                                                                                                                       
1. Coleman 

2. Robteutscher 

3. Flora 
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 ةمنزل به و است سازمان یک اجتماعی های دارایی از بخشی اجتماعی سرمایة کلی، طور به

 در باالیی نقش که شود می نگریسته سازمان اعضای بین متقابل روابط و انسجام، اعتماد، از ای شبکه

 و گروهیو  جمعی های همکاری ةدهند افزایش و کنش ةکنند تسهیلنیز  دارد. مشترک اهداف تحقق

 (.542 ـ 521: 1398 همکاران و )مهرنوش شود می محسوب همگانی منافع به دستابی برای تیمی

 سلیمانی قاسم حاج شهید مکتب

 و حکمرانی الگوی از جدید ای تجربه ایران اسالمی انقالب مولود عنوان به ایران اسالمی جمهوری

 رو این از رود. می شمار به فرهنگی و ،اجتماعی اقتصادی، سیاسی، های زمینه در عالی مدیریت

 باید که است خاصی تفکرات و ها پارادایم بر مبتنی ایران ةجامع در اجتماعی تعامالت مدل و سبک

 ها پارادایم این از یکی یابد. رشد اسالمی های ارزش و عدالتة توسعو  معنویت اساس بر آن در

 سلیمانی شهید واقع، در (.46 ـ 21: 1399 )محمدظاهری ستا سلیمانی قاسم حاج شهید مکتب

 اما بود؛ مبتکر و نواندیش شخصیتی ایشان نبود. آلوده تحجرآمیز افکار به اما بود؛ متدین شخصیتی

 دربارة العالی( ظله )مد ای خامنه امام حضرت بیانات در که طور همان .نبود آلوده تجددمآبی به

 )ره(خمینی امام مکتب و اسالم یافتة تربیت را سلیمانی شهید له معظم شد، بیان سلیمانی شهید

 چشم به قاسم حاج شهید به» فرمودند: و دانستند مکتب بلکه فرد از فراتر را ایشان و کردند معرفی

 امام )بیانات «.کنیم نگاه آموز درس ةمدرس یک و ،راه یک مکتب، یک چشم به نکنیم؛ نگاه فرد یک

 (.37 ـ 13: 1399 هوالسو پاشایی و پوده دهقانی از نقل به ،1398 ای خامنه

 و بایدها ها، روش و اصلی خطوط شامل را سلیمانی مکتب های ویژگی توان می اوصاف این با

 ها تکلیف و ها مسئولیت ها، درمان و دردها و نیازها ها، وسیله و ها هدف بدها، و ها خوب نبایدها،

 و است آمده سلیمانی قاسم حاج شهید با رابطه در ریرهب معظم مقام بیانات در که دانست

 (.37 ـ 5: 1399 محمدی و )خانی دکر استخراج را آن های مؤلفه

 شد می موجب ویژگی این .بود الهی و اسالم دین های ارزش ةشیفت جان عمق از سلیمانی شهید

 این در فعالیت های آسیب و انتظامی امور مدیریت و فرماندهی سخت و ناهموار های موقعیت که

 تالش و الهی تقدیر به سرسپاری از ناشی خاطر آسایش و الهی کرامت به امید ةروزن پرتو در بستر

 به را فرد نتواند ها آسیب و شود هموار فرد برای اسالم مبین دین های آرمان جهت در فعالیت برای
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 و ،کردار رفتار، به توجه ندنیازم اجتماعی حرکت در نوین رویکرد تحققبنابراین،  بکشاند. بیراهه

 بر مبتنی سلیمانی شهید مکتب ،خصوص این در .است اسالمی های ارزش در زمینة ایشان بینش

 شکل اسالم جهان جغرافیای در الهی و اسالمی مبانی و اندیشه حاکمیت و توحیدی بینی جهان

 همکاران و یشی)درو شود می محسوب جوامع این در افراد از بسیاری عمل راهنمای و گرفته

 ویژة نوع و اسالمی مدیریت بارز نمونة سلیمانی شهید مکتب دیگر، عبارت به (.100ـ  81: 1399

 و هنر کارگیری به با که است مدیریتی مکتب این بر مبتنی مدیریت است. جهادی مدیریت یعنی آن

 کشور مدیریت نظام روی به را جدیدی های پنجره اسالم مفاهیم از زمان هم استفادة و مدیریت علم

 (.111ـ  93 :1399 )جلیلیان است گشوده

 اجتماعی سرمایة در زمینة سلیمانی شهید مکتب رویکرد

 مختلف نژادهای و ها فرهنگ با افراد است. شده مرزها شدن رنگ کم موجب سازی جهانی فضای

 رهبران چالش رینت اصلی فضایی، چنین در .اند شده متمایل یا مجبور دیگر یک کنار در فعالیت به

 که چنان. است سازمانی اثربخشی افت از جلوگیری منظور به اعتماد ایجاد و تعارضات مدیریت

 ملی اثربخشی معادل توان می را اثربخشی این بگیریم، نظر در ملی حکومت معادل را سازمان

 یچگونگ و مختلف های گرایش بین ارتباط ایجاد و اعتماد مدیریت صورت این در دانست.

ـ  445: 1398 همکاران و آذر )فغفوری دهد می نشان را خود مدیریت اثربخشی در افراد مشارکت

 هم کنار در افراد آمیز مسالمت همزیستی و اجتماعی سرمایة ةسای در ارتباطی چنین تبلور (.473

 با که دبو انقالبی مدیران بارزترین از یکی سلیمانی قاسم حاج شهیدزمینه  این در یابد. می تداوم

 اعتماد و اجتماعی سرمایة تحقق با که دهد نشان را ای ویژه رهبری سبک توانست خود رهبری

 مسلمان های ملت دیگر حتی و جامعه افراد بین یکپارچگی و وحدتو  انسجام موجب عمومی

 (.139ـ  113: 1399 ازگلیو  )قراباغی شد منطقه

 و انسجام و وحدت ساز زمینه که تماعیاج سرمایة عناصر ترین مهم از یکی دیگر، طرف از

در  )مردم عرضی صورت به چه است، اجتماعی اعتماد عنصر دشو می جامعه در همدلی و همکاری

 این برقراری و ؛بالعکس( و مسئوالن در ارتباط با )مردم طولی صورت به چه و دیگر( یک ارتباط با

 میان این در .کند می تسریع و یلتسه را اسالمی نظام های آرمان و اهداف تحقق نیز وضعیت
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 افزایش در بسزایی نقش که شود می محسوب عوامل ترین مهم از حکومتی کارگزاران عملکرد

 از یکی سلیمانی شهید دارد. اجتماعی سرمایة سطح افزایش و سیاسی نظام به عمومی اعتماد

 اسالم جهان و اسالمی بانقال سرداران ترین برجسته از و ایران اسالمی جمهوری نظام کارگزاران

 و خاص طور به ایران اسالمی جمهوری پایدار امنیت تحقق در بسزایی نقش که دشو می محسوب

 بُعد به صرفاً سلیمانی شهید ةسیرکرد که  اشاره باید البته است. داشته عام طور به مقاومت محور

 و چندبعدی بریره معظم مقام تعبیر به ایشان شخصیت ؛شود نمی محدود نظامی و امنیتی

 مردم برای الگویی تواند می که دهد می نشان را هایی ویژگی ابعاد آن بررسی که است االطراف جامع

 (.17 ـ 1: 1399 )نصیری باشد مسئوالن و

 افق با و قوی اطرافیانی کرد می تالش داشت که خاصی سبک با سلیمانی شهید کلی، طور به

 را ها آن خدمات .کند اعتماد خود زیردست افراد و نفرماندها به و کند تربیت راهبردی دید

 تیتقو و ها آن بین در اجتماعی سرمایة تحقق باعث این و بود ها آن مشوق و کرد می گذاری ارزش

 با نبرد و مظلومان از دفاع برای ای لحظه حتی که بود ای رزمنده وی همچنین شد. می جامعه در آن

 نظیر کم ای نابغه او از جنگ در وی کاریزماتیک شخصیت ست.ننش پا از تحجر ایادی و ها تکفیری

 و کشور در که ای آوازه با که بود ساخته نبرد میادین در دشمنان کوبیدن هم بر در ریزی برنامه برای

 میان در فروتنی و تواضع کمال با بلکه نشد؛ تکبر و غرور دچار گاه هیچ داشت دنیا های رسانه در

 ،غروری احساس اندک بدون اجتماعی، های صحنه همة در و کرد می پیدا حضور رزمانش هم

 اجتماعی های سرمایه تحقق به قهرمانی رویکرد از فراتر رویکردی چنین طبیعتاً یافت. می حضور

 (.288 ـ 276: 1399 یانیرضا) شود می منجر جامعه سطح در

 پژوهش ةپیشین

 و است گرفته قرار توجه مورد زیادی تحقیقات در علمی مفهوم یکمثابة  به اجتماعی سرمایة

 سرمایة بررسی اما. اند کرده بررسی را مفهوم این از مختلفی زوایای حوزه این در مطالعات

 فرهنگی و ارزشی رویکرد یکمنزلة  به سلیمانی شهید مکتب بر مبتنی تهران  دانشگاه در اجتماعی

 پژوهشگر جویو جست به توجه با و نگرفته قرار توجه مورد چندان ایران اسالمی ةجامع در
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 موضوعزمینة  در تجربی تحقیقات به ادامه در . بنابراین،است نشده انجام عنوان این با مشابه تحقیق

 است. شده آورده 1 جدول در خالصه طور به که شود می پرداخته پژوهش

 پژوهش تجربی ةپیشین. 1 جدول

 پژوهش شناسی روش

 روش و ماهیت لحاظ از ای، توسعه ـ کاربردی تحقیقات نوع از هدف اساس بر حاضر پژوهش

 رفتار سازی یکمّ یا سازی کیفی به توسل حیث از و ،پیمایشی ـ توصیفی تحقیقات جمله از پژوهش

 و طراحی جهت اول ةمرحل در .است ی(کمّـ  )کیفی آمیخته پژوهش یک نظر مورد ةپدید

 یافته )سال( محقق نام

 همکاران و قریشی

(1400) 

 همدلی، و وفاق سازمانی، بین اعتماد مقوالت با اصلی طبقةپنج  در سازمانی بین اجتماعی سرمایة گویال

 با تقویتی عوامل سازمانی؛ بین اجتماعی سرمایة های مشخصه عنوان به حاکمیتی تعلق سازمانی، بین مشارکت

 شامل پیشایندها طبقة ی؛فرهنگ عوامل ایدئولوژیک، عوامل آموزشی، عوامل سازمانی، عوامل های مقوله

 شامل پیامدها طبقة سازمانی؛ بین فراگیر ارتباطات مشترک، اهداف سازمانی، های ویژگی فردی، های ویژگی

 به سازمانی برون موانع و سازمانی درون موانع شامل گیری شکل موانع طبقة ملی؛ و سازمانی سطح در پیامدها

 آمد. دست

 (1399) نصیری

 و ،داری مردم گرایی، وحدت فردی، سیرة در ایثارگری و ،صداقت زیستی، ساده که است آن از حاکی نتایج

 فرماندهی سیرة در المال بیت از حفاظت و داری امانت و ملی منافع از حفاظت و اجتماعی سیرة در باوری مردم

 سرمایة یارتقا و اجتماعی اعتماد افزایش در تواند می که هستند های ویژگی از سلیمانی شهید مدیریتی و

 شوند. واقع مؤثر ایران اسالمی جمهوری نظام اجتماعی

 و آذر فغفوری

 (1398) همکاران

 راهکارهای اجتماعی سرمایة های همؤلف ترین مهممنزلة  به هنجارپذیری مشارکت، اعتماد، عوامل اینکه نتیجه

 شدند. پیشنهاد و انتخاب مطالعه مورد سیستم در بلندمدت تغییرات و اصالحات برای بهینه

 ریز رنگ و چی خامه

(1398) 

 تعهد سازمانی، عملکرد دانش، تسهیم متغیرهای ترتیب، به سازمان، سطح در اجتماعی سرمایة پیامدهای بین از

 از همچنین و سازمانی سالمت و ،سازمانی حمایت دانش، مدیریت شغلی، رضایت سازمانی، تعالی سازمانی،

 زندگی، کیفیت اجتماعی، امنیت احساس متغیرهای ترتیب، به جامعه، سطح در عیاجتما سرمایة پیامدهای بین

 بودند. اثر باالترین دارای شهروندی فرهنگ به پایبندی و ،اجتماعی سالمت هیجانی، هوش تحصیلی، پیشرفت

 و منش رضایی

 (1397) پوربهورزان

 هر فردی سطح در شود. می تعیین ماعیاجت و ،ای شبکه فردی، الزام مجموعه سه بر مبتنی اجتماعی سرمایة

 پیدا سامان افراد بین تعامالت باید شبکه سطح در آورد. وجود به خویش درون را هایی ظرفیت باید شخص

 .شود سالم جامعه کلی فضای اجتماعی سطح در و .کند
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 کیفی صورت به و گردآوری ساختاریافته نیمهة مصاحب روشبه  ها داده مدل گیری شکل

 گردآوری یکمّ صورت به ها داده پاسخ بسته ةپرسشنام بر مبتنی دوم ةمرحل در و دش تحلیلو تجزیه

 شد. وتحلیل تجزیه و

 و نظری مبانی ابتدا است، کیفی بخشمرحله اول که  در پژوهش، اجرای فرایند راستای در

 خبرگان با و آمادهسؤاالت  و مصاحبه روند و مطالعه اجتماعی سرمایة ةحوز به مربوطمباحث 

 اجرایی و علمی خبرگان گروه دو شامل کیفی بخش در آماریجامعة  عنوان به خبرگان .شد مطرح

 تحقیقی فعالیت که بودند تهران  دانشگاه علمی هیئت یاعضا واستادان  شامل علمی خبرگان بودند.

 اجتماعی ایةسرمزمینة  در آموزشی( های کارگاه یا )تدریس آموزشی یا ...( و ،کتاب مقاله، )مانند

 تخصص که بودند تهران دانشگاه اجرایی متخصصان و مدیران شامل اجرایی خبرگان و داشتند

 منابع مدیریت با مرتبط های بخش رد فعالیت ةسابق و اجتماعی سرمایة ةزمین در مرتبط علمی

 که بوده یادشد اجرایی و علمی خبرگان از نفر 21 شامل آماری ةنمون مرحله این در داشتند. انسانی

 به رسیدن تا ها آن با مصاحبه و شدند انتخاب نمونه عنوان به قضاوتی یا هدفمند روش بر مبتنی

 است. شده آورده 2 جدول در آماری ةنمون کلی سیمای یافت. ادامه نظری اشباع

 آماری ةنمون کلی سیمای .2 جدول

 کار ةقساب تقریبی میانگین تحصیلی مدرک نمونه ترکیب نمونه افراد تعداد

 نفر 21

 سال 14 (استادـ  )دانشیار دکتری علمی خبرگان از نفر 11

 اجرایی خبرگان از نفر 10
 سال 16 نفر( 4) دکتری

 سال 22 نفر( 6) لیسانس  فوق

 

 کتب، ای کتابخانه بخش در بود. میدانی و ای کتابخانه کیفی بخش در ها داده گردآوری روش

 مورد سلیمانی قاسم حاج شهید مکتب و اجتماعی سرمایة ضوعمودربارة  مجالت و ،ها مقاله

 به مصاحبه این .شد انجام خبرگان با مصاحبه میدانی بخش در و گرفت قرار مطالعه و بررسی

 در ها داده وتحلیل تجزیه گرفت.صورت  هدفمند های مکالمه صورت به و ساختاریافته نیمه صورت

 به پژوهشگر روش این در شد. انجام تم تحلیل روش اساس بر کیفی های روش ةپای بر مرحله این

 هدف .است تحلیل بطن از و کنندگان شرکت های گفته دل از معنا استنباط و ،فهم استخراج، دنبال
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 در موضوعات و معانی از هایی مدل شناخت و کشف حاضر پژوهش در روش این از استفاده

 و معنایی های مدل پژوهشگر مضمون تحلیل در هاست. مصاحبه از شده آوری جمع عاتالاط

 نیازمند روش این دهد. می قرار نظر مد را شده گردآوری های داده مکنون و آشکار موضوعات

 در و شده اکتشاف ها داده دل از که است کدهایی و ها داده مجموعه میان برگشتی و رفت فرایندی

 .شود می حاصل پژوهش مدل و ها داده تحلیل نهایت

ة پرسشنام بر مبتنی ها داده آوری جمع ،است یکمّ بخش شامل که دوم ةمرحل در ادامه، در

 به توجه با که دادند تشکیل تهران دانشگاه کارکنان را آماریة جامع و بود اول ةمرحل از حاصل

 استفاده به توجه با همچنین شدند. انتخاب تحقیق مدل ارزیابی و آزمون بر اساس و پژوهش هدف

ة نمون منطقی حجم اساس بر نمونه تعداد یکمّ بخش در ساختاری معادالت یساز مدل روش از

 آشکار متغیرهای تعداد بر مبتنی نمونه تعداد روش این در .دش تعیین مدل استخراج برای نیاز مورد

 متغیر هر ازای به مشاهده برابر 10 تا 4 بین تواند می نمونه تعداد واقع، در شود. می تعیین

شود  لحاظ نفر 372 باید حداقل (93) ها گویه تعداد با متناسب پژوهش این در که دشو گیری اندازه

 از بعد و توزیع نمونه بین پرسشنامه 450 تعداد شده انجام وتحلیل تجزیه اعتبار افزایش برای که

 مبنای ساختاری معادالت سازی مدل تکنیک اساس بر پرسشنامه 410 ناقص های پرسشنامه حذف

 گرفت. قرار وتحلیل تجزیه

 روایی از است اول ةمرحل از حاصل ساخته محقق صورت به که پرسشنامه روایی بررسی برای

 از نفر 30 توسط محتوایی و صوری روایی شد. استفاده ای سازه روایی نیز و محتوایی و صوری

 و راهمگ روایی طریق از نیز ای سازه روایی گرفت. قرار ییدأت مورد آماری ةجامع در کارشناسان

 روش از پرسشنامه پایایی برای .دش ارزیابی (AVE) شده استخراج واریانس ضریب بر مبتنی واگرا

 بر مبتنی یکمّ بخش در ها داده وتحلیل تجزیه شد. استفاده (CR) ترکیبی پایایی و کرونباخ آلفای

 ال پی تاسمار افزار نرم با جزئی مربعات حداقل روش به و ساختاری معادالت سازی مدل تکنیک

 شد. انجام اس
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 پژوهش های یافته

 هدف که کیفی بخش در .است تبیین قابل یکمّ و کیفی بخش دو در حاضر پژوهش های یافته

 مکتب بر مبتنی تهران  دانشگاه در اجتماعی سرمایة مدل ابعاد و ،ها همؤلف ها، شاخص به رسیدن

 تحلیل روش اساس بر ساختاریافته نیمه ةمصاحب از حاصل های داده بود سلیمانی قاسم حاج شهید

 .دشو می تشریح ترتیب به که گرفت قرار وتحلیل تجزیه مورد )مضمون( تم

 که است الزم شود آشنا ها داده ییمحتوا ةگستر و عمق با محقق نکهیا یبرا ها: داده با آشنایی. 1

 مکرر یبازخوان» شامل الًمعمو ها داده در شدن ور غوطه سازد. ور غوطه یا اندازه تا ها آن در را خود

 خبره گروه عنوان به نفر 21 با پژوهش این در است. فعال صورت به ها داده خواندن و «ها داده

 چندین محققو  آمد دست به مصاحبه متن 106 مجموع در که دش انجام ساختاریافته نیمه ةمصاحب

 های داده به ها گزاره محتواییة رگست از عمیق درک با تا دکر بازخوانی را شده انجام های مصاحبه بار

 یابد. دست کیفی

 کدها هاست. داده متن از ها( )شاخص هیاول یکدها جادیا شامل مرحله نیا اولیه: کدهای ایجاد. 2

 مجموع در پژوهش این در .رسد یم جالب لگریتحل نظر به که ندکن یم یمعرف را ها داده یژگیو کی

 قاسم حاج شهید مکتب بر مبتنی اجتماعی سرمایة شاخص عنوان به معنادار ةگزار و مفهوم 214

 .است معنادار های گزاره و مفاهیم ایجادفرایند  از قسمتی به مربوط 3 جدول .شد احصا سلیمانی

 اولیه کدهای ایجادفرایند  از قسمتی. 3 جدول

 معنادار های گزاره و مفاهیم مصاحبه در کلیدی جمالت و عبارات منبع

 

 ةشوند مصاحبه

 یکة شمار

 در و یابد تعالی اجتماعی سرمایة در بخواهد اگر دانشگاه همچون سازمان یک

 که باشد داشته پیشرو مسیر در مناسب الگوهایی باید شود متعالی معنوی ابعاد

 مسیر در جهادی حرکت به که شخصیتی است. جمله آن از سلیمانی قاسم حاج

 است. اعتماد قابل ود ردا نیروها با نزدیک ارتباط دارد باور پیشرو

 در جهادی حرکت به باور

 پیشرو مسیر

 با معتمد و نزدیک ارتباط

 نیروها

 عمل میدان در یاله فیتکال شود می باعث متعالی نگرش و نشیب با فردی چنین

 نهایتاً که شود بیشتر یریپذ تیمسئول به منجر یاله فیتکال شناخت نیا و تحلیل

 کنند. عمل موفق محور اجتماع دینی کالیفت در افراد شد خواهد باعث

 تکالیف میدانی تحلیل قدرت

 دینی

 دینی تکالیف در توفیق

 محور اجتماع
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 و بالقوه های  مقوله قالب در مختلف یکدها یبند دسته شامل مرحله نیا ها: تم جویو جست. 3

 واقع در است. هشد مشخص های  مقوله قالب در شده یکدگذار یها داده ةخالص ةهم کردن مرتب

 توانند یم مختلف یکدها چگونه که گیرد می نظر در و کند می شروع را خود یکدها لیتحل محقق

 حذف تکراری و ،نامرتبط ناقص، کدهای پژوهش این در .دشون بیترک یکل  ةمقول کی جادیا یبرا

 که شدند ترکیب هپای مضامین یا اولیه های تم قالب در داشتند معنایی ارتباط هم با که کدهایی و

 بود. پایه مضمون 93 ایجاد آن ةنتیج

 و ینیبازب مرحله دو شامل مرحله نیا :دهنده سازمان مضامین گیری شکل و ها تم بازبینی. 4

 مفهومی و معنایی مشابهت به توجه با و بازبینی پایه مضامینهمة  رحلهم این در هاست. مت ةیتصف

 هماهنگی دارای ها مقوله که بود این بر محقق تالش مرحله نای در شوند. می بندی دسته دیگر یک با

 بود. دهنده سازمان مضمون 19 ایجاد آن ةنتیج که باشند بیرونی ناهمگونی و درونی

 فیتعر کرده ارائه لیتحل یبرا که را ییها تم مرحله نیا در محقق ها: تم گذاری نام و تعریف. 5

 ةلیوس به کند. می لیتحل را ها آن داخل یها داده سپس .دهد یم قرار مجدد ینیبازب مورد و کند می

 نییتع و مشخص کند می بحث آن مورد در   مقوله کی که یزیچ آن تیماه کردن ینیبازب و فیتعر

 محقق شناخت و نظری مبانی بر مبتنی و دارد خود در را ها داده از جنبه کدام مقوله هر که دشو یم

 یا فراگیر مضامین تا شدند بندی گروه دهنده سازمان مضامین مرحله این در .دشو می گذاری نام

 سلیمانی قاسم حاج شهید مکتب بر مبتنی اجتماعی سرمایة ابعاد ةدهند نشان که ،اصلی های تم

 بود. فراگیر مضمون 5 ایجاد مرحله این ةنتیج کهشود  تعیین است،

 کامالً یها مت از یا همجموع محقق که شود یم شروع یزمان ششم ةمرحل گزارش: ةتهی. 6

 بخش این در است. گزارش نگارش و یانیپا لیتحل شامل مرحله نیا باشد. داشته اریاخت در دهیآبد

 داده توضیحو  آید می دست بهیک  هر های شاخص و فرعی و اصلی های مقوله کیفی، تحلیل از

 سرمایة ابعاد و ،ها همؤلف ها، شاخص عنوان به تم تحلیل مراحل ةنتیج 4 جدول در شود. می

 است. شده آورده سلیمانی قاسم حاج شهید مکتب بر مبتنی تهران دانشگاه در اجتماعی

 

 



420     ،1401 پاییز، 3، شمارة 9دورة مدیریت سرمایة اجتماعی 

 اجتماعی سرمایة مدل تم تحلیل مراحل ةنتیج. 4 جدول

 مفهوم
 فراگیر مضامین

 )ابعاد(
 دهنده سازمان مضامین
 ها( همؤلف)

 )شاخص( پایه مضامین

 سرمایة
 اجتماعی

 انسانی سرمایة

 محوری شایسته

 شایسته های انسان حقیقی شخصیت به توجه
 بازاندیشی های فرصت ایجاد و ها شایستگی و ها ظرفیتتوسعة 

 شایسته مسیرهای طراحی و تنگناها در یابی موقعیت
 مراتبی سلسله سطوح ةهم به انتقادپذیری ةروحی انتقال

 تر شایسته رسانی خدمت جهت فرایندها اصالح
 شده ریزی برنامه غیر مسائل به ای حرفه کنشوا
 خودی نیروهای به شایسته و مستعد افراد جذب و شناسایی

 فداکاری

 ها بحران و مسائل در فداکاری ضرورت درک
 کردن قبول باز آغوش با را فداکاری و ایثار

 دار معنی و هدفمند زندگی یک برای فداکاری
 دیگران برای سودمند ایه فعالیت در درگیری
 کار و خانواده کنار در بودن مفید برای فداکاری

 شهامت و شجاعت

 شکن قاعده راهبردهای خلق
 محور عدالت تفکر تحقق در قاطعیت

 ها بحرانادارة  توانایی و قدرت داشتن
 پذیر ریسک و خطرناک های میدان در فعال حضور

 رویدادها با مواجهه برای افراد و مکاناتا کردن بسیج توانایی
 انقالبی حرکت مقدم خطوط در باکی بی و شجاعت

 مسیر تعالی به باور

 ناامیدی بر غلبه و آینده به امید
 کمال مسیر در ها انسان نفوس برتأثیر 
 اهلل الی تقرب جهت در مضاعف تالش
 پیشرو مسیر در جهادی حرکت به باور

 خطا و منفی های جنبه تا مسیر تعالی مثبت های جنبه بر تمرکز

 تعاملی سرمایة

 اعتمادسازی

 مربیگریروحیة  و اعتمادسازی منظور به تالش
 نیروها با معتمد و نزدیک ارتباط

 انسانی نیروهای از متنوع و جدید ترکیب به اعتماد
 میدانی ایه فعالیت اثربخش اجرای بر مبتنی اعتمادسازی
 گفتار و رفتار در خلوص و صداقت دلیل به اعتمادسازی

 حاکمیت به اعتماد جلب در عمومی رضایت به توجه

 جویی مشارکت

 زیردستان بین همگانی بسیج ایجاد
 الهی نیتپایة  بر مشارکتی و جمعی دسته تالش

 ها آرمان و اهداف تحقق در زیردستان قدرت برتأکید 
 زیردستان مشارکت جلب برای ثرؤم ارتباطی های مهارت داشتن

 همکاری ةروحی تقویت برای باز محیطی ایجاد
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 . نتیجة مراحل تحلیل تم مدل سرمایة اجتماعی4جدول ادامة 

 مفهوم
مضامین فراگیر 

 )ابعاد(
دهنده  مضامین سازمان

 ها( )مؤلفه
 مضامین پایه )شاخص(

 

 و همدردیهمدلی  سرمایة تعاملی
 مراعات برادرانه و دلسوزانه

 بخش مدیریت برانگیزاننده و الهام
 کمک به نیروها جهت یافتن هدف و معنی در کارها

 سرمایة فرهنگی

 داری( پذیری )مردم جامعه

 داشتن محبوبیت اجتماعی باال
 های مختلف اجتماعی ارتباط اثرگذار با الیه
 های انتقادی هات و دیدگاهمهارت پاسخگویی به شب

 عمومی قواعد و هنجارها به دادن اهمیت

 معنوی و ارزشی

 حرکت در جهت عقالنیت دینی
 مدار داشتن تفکر راهبردی ارزش

 سازی و اندیشة مبتنی بر معنویت قابلیت
 داشتن رفتار دینی تشکیالتی

 اجتماعیایجاد و ترغیب روابط سالم و معنوی در محیط 
 نهادینه کردن اصول ارزشی در میدان عمل

 ها و هنجارهای بومی هر منطقه احترام گذاشتن به ارزش
 نهادینه کردن سالمت معنوی و اداری در محیط کار

 زیستی ساده

 قناعت و مصرف صحیح اموال عمومی
 های جدید با استفاده از منابع حداقلی ایجاد ظرفیت

 زیستی در زندگی فردی و اجتماعی ینه کردن سادهنهاد
 اعتنایی به مظاهر مادی پست و مقام بی

 زیستی الگو بودن و مشخص کردن جایگاه ارزشی ساده

 طلبی شهادت
 طلبی داشتن روحیة ایثارگری و شهادت

 طلبی در دیگران کنندة روحیه شهادت ساز و تقویت زمینه
 ل و صادقانه شهادت خواستنپاک نگه داشتن د

 سرمایة هویتی

 خودمحوری

 های نیروی انسانی بومی اعتماد به شایستگی
 تمرکز بر الگوهای توسعة بومی

 جانبگی تحرکات خودمحور استمرار و همه
 تغییرات در برابر سریع العمل عکس داشتن توانایی

 گرایی تکلیف

 ورمح توفیق در تکالیف دینی اجتماع
 قدرت تحلیل میدانی تکالیف دینی

 های استراتژیک انقالب احساس تکلیف به اولویت
 هوشیاری در زمینة نتایج تحقق تکالیف دینی

 بصیرت دینی

 محور سازی دین فرهنگ
 های مدیریت دینی برجسته کردن ریشه

 محور اعتقاد به تمدن نوین اسالم
 رایندهای اجتماعیدرک تأثیر دین بر ف

 توکل و توسل به خدا و اهل بیت
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 . نتیجة مراحل تحلیل تم مدل سرمایة اجتماعی4جدول ادامة 

 مفهوم
مضامین فراگیر 

 )ابعاد(
دهنده  مضامین سازمان

 ها( )مؤلفه
 مضامین پایه )شاخص(

 

 

 گرایی وحدت
 بخشی به فرایندها سازی و توانایی انسجام یکپارچه
 آفرینی پذیر در جهت وحدت افزا و انعطاف تعامل هم

 سویی با راهبردهای اصلی کشور هم

 مداری والیت

 پذیری باور قلبی به توفیق والیت
 مداری ترغیب دیگران جهت اندیشیدن به توفیق والیت

 مدار ای والیت داشتن اصول اندیشه
 های انقالبی حرکت در جهت آرمان

 های رهبری سو با آرمان های سازمانی هم هتدوین بیانی

 سرمایة اخالقی

 تعهد اخالقی

 با تدبیر و تعهد باال کارها را پیگیری کردن
 داشتن تعهد هماهنگ و منسجم در تأمین سعادت همگانی

 پیامدهای اخالقی و دینی تصمیماتتعهد به 
 داشتن تعهد به اهداف فرامذهبی و فراقومی

 پذیری تمسئولی

 ناپذیری الگو بودن در کار جهادی و خستگی
 ها طلبی در انجام دادن مسئولیت ریزی و فرصت ترکیب برنامه

 احساس مسئولیت در رفع مشکالت دیگران
 احساس مسئولیت در قبال اسالم و ملت مسلمان

 پذیر معماری و استقرار نظام مدیریت مسئولیت

 فضای خیرخواهی

 های خیرخواهانه ها و ارزش ید اندیشهتأی
 بینانه دربارة آینده های خیرخواهانه و خوش صحبت

 ایجاد فضای صمیمی و دوستانه
 و ایجاد احساس مطلوب قبل از عملیات اندیشی مثبت

 ی دیدنمقدرات اله خیر را در
 پذیری و شنیدن حرف دیگران ایجاد فضای آموزش

 

 حاج شهید مکتب بر مبتنی اجتماعی سرمایة مدل برازش و ارزیابی هدف که ،یکمّ بخش در

 اساس بر پرسشنامه از حاصله های داده بود، نمونه عنوان به تهران دانشگاه در سلیمانی قاسم

 ال پی اسمارت افزار نرم با جزئی مربعات حداقل روش به و ساختاری معادالت سازی مدل تکنیک

 1فورنل روش از واگرا( و )همگرا ای سازه روایی بررسی برایزمینه  این در .شد لوتحلی تجزیه اس

 همبستگی و (AVE) شده استخراج واریانس متوسط روش این در که دش استفاده (1981)الکر  و

 شد. محاسبه دیگر متغیرهای و خود های همؤلف و ها شاخص با پژوهش متغیرهای ازیک  هر بین

                                                                                                                                                       
1. Fornell 
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 (1981) الکر و فورنل همبستگی مدل. 5 جدول

 اخالقی سرمایة هویتی سرمایة فرهنگی سرمایة تعاملی سرمایة انسانی سرمایة متغیرها

 859/0 862/0 735/0 794/0 841/0 شده استخراج واریانس متوسط

     917/0 انسانی سرمایة

    891/0 567/0 تعاملی سرمایة

   857/0 509/0 531/0 فرهنگی سرمایة

  928/0 408/0 419/0 422/0 هویتی سرمایة

 927/0 310/0 329/0 347/0 351/0 اخالقی سرمایة

 

 سرمایة ابعادهمة  برای شده استخراج واریانس متوسط مقادیر چون 5 جدول اطالعات بر مبتنی

 متوسط جذر مقادیر اینکه دلیل به همچنین .شود می ییدأت همگرا روایی است، 5/0 از باالتر اجتماعی

 با متغیرها همبستگی از ،است یتؤر قابل ماتریس اصلی قطر در که ،شده اجاستخر واریانس

 بین تعامل اوصاف این با .شود می ییدأت نیز واگرا روایی ،است بیشتر متغیرها دیگر های شاخص

 دو از پایایی بررسی برای .است ییدأت مورد و ای سازه روایی دارای گیری اندازه ابزار و تحقیق متغیرهای

 است. شده آورده روش دو هر مقادیر 6 جدول در شد. استفاده ترکیبی پایایی و کرونباخ فایآل روش

 ترکیبی پایایی و کرونباخ آلفای مقادیر .6 جدول

 ترکیبی پایایی کرونباخ آلفای متغیرها

 857/0 89/0 انسانی سرمایة

 867/0 91/0 تعاملی سرمایة

 802/0 83/0 فرهنگی سرمایة

 843/0 86/0 هویتی سرمایة

 841/0 88/0 اخالقی سرمایة

 

 از متغیرهاهمة  برای ترکیبی پایایی و کرونباخ آلفای مقادیر چون ،6 جدول اطالعات بر مبتنی

 حالت در ساختاری مدل 1 شکل در .دشو می ییدأت گیری اندازه ابزار پایایی ،است بیشتر 7/0

 ابعاد و ها همؤلف ازیک  هر ثیرأت یباضر مقدار و روابط ةدهند نشان که ،اولیه مدل ةشد اصالح

 است. شده ترسیم ،است سلیمانی قاسم حاج شهید مکتب بر مبتنی اجتماعی سرمایة
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 ساختاری مدل باالی اعتبار است 5/0 باالی مسیر ضریب مقادیر چون ،1 شکل بر مبتنی

 کار به مختلفی معیارهای ساختاری مدل ارزیابی جهت همچنین .دهد را نشان می شده اصالح

ترسیم  tة آمار ةشد اصالح حالت در ساختاری مدل 2 شکل در .است tة آمار معیار اولین که رود می

 اجتماعی سرمایة ابعاد و ها همؤلف ازیک  هر با متناسب tة مارآ مقادیر ةدهند نشان کهشده است؛ 

 .است سلیمانی قاسم اجح شهید مکتب بر مبتنی

 سرمایة مدل ییدأت ةدهند نشان که آمد دست به 96/1 از باالتر روابطهمة  برای t ضریب مقادیر

 مدل برازش معیارهای 7 جدول در است. سلیمانی قاسم حاج شهید مکتب بر مبتنی اجتماعی

 است. شده آورده ساختاری

 
 شدة مدل اولیه . مدل ساختاری در حالت اصالح1شکل 
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 tآمارة  ةشد اصالح حالت در ساختاری مدل. 2 شکل

 ساختاری مدل برازش معیارهای .7 جدول

 

 ارزیابی سطح برای و 67/0 ،33/0 ،19/0 رمقدا سه (R2) تعیین ضریب ارزیابی سطح برای

 در قوی ،متوسط ضعیف، مالک مقدار عنوان به35/0 ،15/0 ،02/0 مقدار سه (Q2) بین پیش قدرت

 شرایط اجتماعی سرمایة بعد پنج هر برای حاضر تحقیق ساختاری مدل در که شود می گرفته نظر

R متغیرها
2 Q

2 GOF 

 اجتماعی سرمایة

 49/0 679/0 انسانی سرمایة

631/0 

 51/0 714/0 تعاملی سرمایة

 64/0 788/0 فرهنگی سرمایة

 48/0 673/0 هویتی سرمایة

 61/0 746/0 اخالقی سرمایة
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 نیکویی شاخص نهایتاً .دهد ان میرا نش شده اصالح مدل مناسب برازش که است هشد ییدأت قوی

 و آمد دست به 631/0 با برابر دهد می نشان را مدل کیفیت سازش که (GOF) مدل کلی برازش

را  واقعی دنیای با شده ارائه مدل باالی سازگاری است تر بزرگ قبول( مورد )سطح 4/0 از چون

 دهد. نشان می

 نتیجه و بحث

 بسترهای شود تالش اگر و است اهمیت حائز سازمانی و کشور هر برای اجتماعی سرمایة بحث

موضوع  این اهمیت یابد، تحقق جامعه آن فرهنگی و ارزشی های زمینه با متناسب اجتماعی سرمایة

 تهران  دانشگاه اجتماعی سرمایة مدل شد سعی پژوهش این در زمینه این در که شود می دوچندان

 ایرانی ـ اسالمی فرهنگ از ارزشی رویکرد یک عنوان به سلیمانی قاسم حاج شهید مکتب بر مبتنی

 .دش ارائه یکمّ و کیفی بخشدو  در ها داده وتحلیل تجزیه نتایج کهشود  طراحی کشورمان

 دارای سلیمانی قاسم حاج شهید مکتب بر مبتنی اجتماعی سرمایة ،حاضر پژوهش نتایج اساس بر

 فداکاری، محوری، شایسته های همؤلف است نسانیا سرمایة شامل که اول بعد در است. اصلی بعد پنج

 سرمایة انسانی بعد های همؤلف تفسیر در دارند. قرار مسیر تعالی به باور و ،شهامت و شجاعت

 شایسته های انسان حقیقی شخصیت به کشورمان های دانشگاه در اگر که است توجه قابل اجتماعی

 با فداکاری و ایثار یابد، توسعه بازاندیشی های فرصت ایجاد و ها شایستگی و ها ظرفیت شود، توجه

 نهایت و شوند درگیر دیگران برای سودمند های فعالیت در افراد گیرد، قرار پذیرش مورد باز آغوش

 داشته را سازمانی های چالش و ها بحران ةادار توانایی و قدرت باشند، داشتهرا  فداکاری و گذشت

 داشته باور اهلل الی تقرب جهت در و پیشرو مسیر در جهادی تحرک به نیز وکنند،  تقویت و باشند

 ةنتیج .شود ثرؤم و ایجاد فزاینده طور به اجتماعی سرمایة شود می باعث شوند متمرکز بر آن و باشند

 و آنالیا (،2021) شهمکاران و 1هیدالقو جمله از متعدد مطالعات دستاوردهای با بعد این در حاصل

 دارد. همخوانی (1399) نصیری و ،(1400) شهمکاران و شییقر (،2020) شهمکاران

 و همدلی و ،جویی مشارکت اعتمادسازی، های همؤلف است تعاملی سرمایة شامل که دوم بعد در

 در اگر که است توجه قابل اجتماعی سرمایة تعاملی بعد های همؤلف تفسیر در دارد. قرار همدردی
                                                                                                                                                       
1. Hidalgo 
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 های فعالیت اثربخش اجرایه ب ،دشو برقرار افراد با معتمد و نزدیک ارتباط کشورمان های دانشگاه

 تحقق جهت در افراد بین در همگانی بسیج شود، اعتماد اجرایی شرایط در افراد به و توجه میدانی

 متعالی های آرمان و الهی نیت ةپای بر مشارکتی و جمعی دسته تالش ،شود حمایت و ایجاد اهداف

 ةروحی تقویت برای باز محیطی و زیردستان مشارکت جلب برای ثرؤم ارتباطی های مهارت باشد،

 داوطلبانه و عمومی کارهای برای معنی و هدف یافتن جهت افراد به نیز ،شود ایجاد همکاری

 طور به اجتماعی سرمایة شود می باعث شود حاکم بخش الهام و برانگیزاننده مدیریت و داده روحیه

 جمله از متعدد مطالعات دستاوردهای با بعد این در حاصل ةنتیج .شود ثرؤم و ایجاد فزاینده

 و ،(1399) نصیری (،1400) شهمکاران و قریشی (،2020) شهمکاران و آنالیا (،2021) پلوتنیکو

 دارد. همخوانی (1398) شهمکاران و آذر فغفوری

 و یمعنو داری(، )مردم پذیری جامعه های همؤلف است فرهنگی سرمایة شامل که سوم بعد در

 اجتماعی سرمایة فرهنگی بعد های همؤلف تفسیر در دارند. قرار طلبی شهادت و ،زیستی ساده ارزشی،

 با اثرگذار ارتباط و باال اجتماعی محبوبیت کشورمان های دانشگاه در اگر که است توجه قابل

 اعیاجتم و عمومی قواعد و هنجارها به ،یابد گسترش وشود  ایجاد اجتماعی مختلف های الیه

 و سالم روابط ،دشو حرکت مدار ارزش راهبردی تفکر و دینی عقالنیت جهت در شود، داده اهمیت

 با جدید های ظرفیت شود، نهادینه اجرایی شرایط در ارزشی اصول و اجتماعی محیط در معنوی

 و ریفداکا و ایثار ةروحی نیز و اجتماعی و فردی زندگی در زیستی ساده و حداقلی منابع از استفاده

ة نتیج .دشو ثرؤم و ایجاد فزاینده طور به اجتماعی سرمایة شود می باعث ،شود تشویق گذشت

 و قریشی (،2021) میکیویکز جمله از متعدد مطالعات دستاوردهای با بعد این در حاصل

 دارد. همخوانی (1399) نصیری و ،(1400) شهمکاران

 بصیرت گرایی، تکلیف خودمحوری، یها همؤلف است هویتی سرمایة شامل که چهارم بعد در

 اجتماعی سرمایة هویتی بعد های همؤلف تفسیر در دارند. قرار مداری والیت و ،گرایی وحدت دینی،

 بر و اعتماد بومی انسانی نیروی های شایستگی به کشورمان های دانشگاه در اگر که است توجه قابل

 نتایج به هوشیاری و صورت گیرد دینی فتکالی میدانی تحلیل شود، تمرکز بومی ةتوسع الگوهای

 بر دین ثیرأت و برجسته محور دیدن فرهنگ و دینی مدیریت های ریشه ،باشد توجه مورد آن تحقق
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 توانایی و سازی یکپارچه نیز ،شود درک محور اسالم نوین تمدن و اجتماعی فرایندهای

جهت  در پذیر انعطاف و زااف هم تعامل وگیرد  قرار کیدأت مورد فرایندها به بخشی انسجام

 ةنتیج .دشو ثرؤم و ایجاد فزاینده طور به اجتماعی سرمایة شود می باعث شود ایجاد آفرینی وحدت

 دارد. همخوانی (1399) نصیری جمله از متعدد مطالعات دستاوردهای با بعد این در حاصل

 فضای و ،پذیری لیتمسئو اخالقی، تعهد های همؤلف است اخالقی سرمایة شامل که پنجم بعد در

 اگر که است توجه قابل اجتماعی سرمایة اخالقی بعد های همؤلف تفسیر در دارند. قرار خیرخواهی

 در منسجم و هماهنگ طور به شود، پیگیری کارها باال تعهد و تدبیر با کشورمان های دانشگاه در

 داده اهمیت فرد ره تصمیمات دینی و اخالقی پیامدهای به ،دشو تالش همگانی سعادت مینأت

 دیگران الگوی ناپذیری خستگی و جهادی کار درکنند  تالش مدیران ،دشو ایجاد الزم تعهد و دوش

باشند  پذیر مسئولیت مسلمان ملت و اسالمهای دستور به عمل و دیگران مشکالت رفع در وباشند 

 شنیدن و پذیری وزشآم فضای نیز و گیرد قرار کیدأت مورد خیرخواهانه های ارزش و ها اندیشه و

 به اجتماعی سرمایة شود می باعث دشو رفع مشکالت دوستانه طور به و دوش ایجاد دیگران حرف

 جمله از متعدد مطالعات دستاوردهای با بعد این در حاصل ةنتیج .دشو ثرؤم و ایجاد فزاینده طور

 دارد. همخوانی (1398) ریز رنگ و چی خامه و (2020) شهمکاران و آنالیا

 در ،تهران دانشگاه ویژه به ،کشور های دانشگاه مسئوالن و مدیران به تحقیق نتایج ر اساسب

 ابعاد به خود های گیری تصمیم و ها ریزی برنامه در دشو می پیشنهاد اجتماعی سرمایةی ارتقا جهت

 حاج شهید مکتب بر مبتنی اجتماعی سرمایة راستای در که پژوهش پیشنهادی مدل های همؤلف و

 گیری تصمیم چون راهبردهایی اتخاذ باشود  می پیشنهاد نیز کنند. توجه دش مطرح سلیمانی سمقا

 و فداکاریة روحیة توسع و آموزش سازمانی، افراد بین ارتباطات بهبود و مشارکتی

 به توجه افراد، بین ارزشی و رفتاریو  اعتقادی مسائل و باورها مستمر بهبود ازخودگذشتگی،

 ةحوز در ویژه به اخالقی اصول به پایبندی و تعهد ترویج و ،اجتماعی ـ رهنگیف بومی الگوهای

 بهبود سبب والیی و دینی مباحث به بخشی بصیرت و هویتی رفتارهای ةتوسع و اسالمی اخالقیات

 .ندشو ها دانشگاه در اجتماعی سرمایة اثربخشی و

 اجرای جریان در که هایی یتمحدود و حاضر پژوهش در رفته پیش فرایند بر مبتنی نهایت، در
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 در تجربی تحقیقات کمبود به توجه با شود می پیشنهاد آینده محققان به دش تجربه پژوهش

 و ها ارزش با آن کردن متناسب ویژه به کشورمان میبو شرایط بر مبتنی اجتماعی سرمایة خصوص

 سرمایة یها مدل خصوص در تحقیقاتی ایرانی مختلف های سازمان در فرهنگی هنجارهای

 ـ اسالمی نوین تمدن پیشرفت، اسالمیـ  ایرانی مدل جمله از بومی مباحث بر مبتنی اجتماعی

 گیری شکل جهت در تا دهند انجام غیره و ،رهبریهای  فرمایش در اسالمی راهبردهای ایرانی،

 با دیگر محققان است امید .شود انجام مختلف های تالش خودمان کشور با متناسب و جامع یمدل

 جدید مدل ةارائ یا شده ارائه مدل کردن عملیاتی جهت در دیگرعوامل  لحاظ و مشابه بستر

 .دهند انجام مناسب پژوهشی اقدامات
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 .476 ـ 451 ص ،3 ش

 جمهـوری  عـالی  مـدیران  بـرای  انقـالب  تـراز  در مدیریتی الگوی ةارائ» .(1399) محمد محمدظاهری،

 ش ،28 س ،اسـالمی  مدیریت، «سلیمانی قاسم هبدسپ شهید مدیریتی سبک بر مبتنی ایران اسالمی

 .46 ـ 21 ص ،1

 اجتمـاعی،  سـرمایة  روابـط  سـازی  مـدل » .(1398) بهرامـی  مجتبی ؛نسب زندی مصطفی مینا؛ مهرنوش،

 .542 ـ 521 ص ،4 ش ،6 د ،اجتماعی سرمایة مدیریت، «خارجی گردشگری توسعة و امنیت،

 اسـالمی  جمهـوری  نظام اجتماعی سرمایة افزایش در نیسلیما شهید سیرة» .(1399) اصغر علی نصیری،

 .17 ـ 1 ص ،89 ش ،23 س ،بسیج راهبردی مطالعات، «اعتماد عنصر بر تأکید با ایران

 و صـنعت  ةنشـری ، «1404 انـداز  چشم در صنعتی دانشگاه» .(1388)غفاری  هادی ؛مصطفی راد، یوسفی
 .63 ـ 54 ص ،4 و 3 ش ،2 س ،دانشگاه
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