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 چکیده

سهیم دانشتواند می جدید مدیریتی پدیده عنوانبه اجتماعی سرمایه: مقدمه سهیلاز طریق ت  دسترسی در ، ت

 محیطی هایفرصت از مناسب استفاده و سازمانی یادگیری عملکرد، ارتقاء منظوربه حیاتی مناب  و اطالعات به

 اجرا شد.

ستگی بود و جامعه روش پژوهش: ضر همب شامل آماری روش پژوهش حا مدیران مراکز  یکلیه این پژوهش 

شهرپیش ستانی  صیلی  سالدر  تهران دب  یشنهادیبرآورد حجم نمونه از فرمول پ منظورهب .بود 1395-96تح

 پژوهشند. ابزارهای داسااتفاده شااگیری تصااادفی نفر برآورد و با روش نمونه 104به تعداد  دلیف وتاباچینیک 

بودند ( 2007( و پرسشنامه بالندگی سازمانی اسپایدرز)2000بولن) و اونیکس شامل پرسشنامه سرمایه اجتماعی

 شد. سیون چندگانه استفادهو رگر ها از آزمون همبستگیکه روایی و پایی آن تایید شد. برای تحلیل داده

اجتماعی  مایهدهد که مقدار همبستگی بین دو متغیر سرهای پژوهش حاضر نشان مینتایج تحلیل داده: هایافته

ست. 778/0سازمانی، برابر  و بالندگی سیون چندگانهو نتایج تحلیل  ا شان داد رگر  بر یزمانسا یبالندگ  که ن

ساس ستانی، قابل پیشی مدیران مراکز پیشاجتماع هیسرما ا شان داد که دب ضیه دوم ن ست. و نتایج فر بینی ا

ساس بر سازمانی، بالندگی سرمایهمؤلفه ا شارکت) اجتماعی های  ساسااجتماعی،  محلی، عاملیت جامعه در م  ح

شغلی(  عامالتزندگی و ت تنوع، ارزش دوستان، تحمل و خانواده با همسایگان، تعامالت با تعاملاعتماد،  و امنیت

 بینی کننده است.پیش دارای توان

 برای نندهک تقویت عاملی اجتماعی ساارمایه های مولفه دهد، می نشااان پژوهش این نتایج :گیریبحث و نتیجه

ست سازمانی بالندگی ستان و مدیران بنابراین.ا شی هایسازمان ویژه به هاسازمان نیزکارکنان و سرپر  که آموز

شد، هایمؤلفه سعه ر شنهاد ضروری سازمان بقای و حیات برای بالندگی آنها و تو ست، پی  تامین اب شود می ا

  .کنند ایجاد را خود سازمان  توسعه و رشد های زمینه و شرایط اجتماعی، سرمایه هایمؤلفه
 

  دبستانی.بالندگی سازمانی، سرمایه اجتماعی، سازمان آموزشی، مراکز پیش: یدیکل واژگان
 25/11/1400تاریخ پذیرش:       3/10/1400تاریخ دریافت : 

 

                                                                                                                                         
نویسنده مسئول( ) دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران، واحد تهران مرکزی. مدرس دانشگاه  و دکتری روانشناسی تربیتی، 1

Lezamani@gmail.com 

 رانیا تهران، ،یاسالم آزاد دانشگاه ،فیروزکوه های اطالعاتی(، واحدگرایش سیستم) کارشناسی ارشد مدیریت دولتی. 2

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

ch
e.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 15

http://jeche.ir/article-1-62-fa.html


 1400 زمستان(؛ 6؛ شماره پیاپی ) چهارمل دوم، شماره  نامه سالمت و آموزش در اوان کودکی؛ سافصل    34

 قدمهم

وپرورش پیش از دبستان، بیش از هر زمان دیگر، از ضرورت، اهمیت و حساسیت خادی امروزه آموزش
والدین در سطوح مختلف پیش از دبستان، نیاز به سرپرستی، نظارت برخوردار است. کار با کودکان، مربیان و 

های نوین مدیریت در این و مدیریت دقیق و علمی دارد. مجهز کردن مدیران و مربیان به دانش و شیوه
 (.2018نیروی انسانی است) مفیدی، گذاری برای ارتباط دحیح با مایهسطح، در حکم نوعی سر

 ایجاد موجب که داندمی هاشبکه و هنجارها اعتماد، مانند مفاهیمى از ایرا مجموعه اجتماعى سرمایه 1پاتنام

 ازنظر .کرد خواهد تأمین را آنها متقابل منافع درنهایت و شده اجتماد یک اعضاى بهینه مشارکت و ارتباط

 موجود جامعه اعضاى هاىکنش در که هستند منابعى عنوانبه شبکه، در اعضاء متقابل ارتباط و اعتماد وى

 هاسازمان اجتماعی سرمایه سطح افزایش گرو در سازمانی و جامعه هر توسعه که (.2006 محققی، اختر)است

 از حادله هایارزش را اجتماعى سرمایه بحا در ادلى محور. )2001طوسی،(آنهاست در فعال هاینهاد و

 اجتماعى تعامالت و روابط دارند که در تمایل مردم جمعى است و هاارزش این .داندمی اجتماعى هاىشبکه
 اختیارات از وسیعى گستره بلکه نیست عاطفى و گرم احساسات شامل فقط اجتماعى سرمایه. کارگیرندبه خود

 ارتباطات محصوالت از تواندمی تعاون و یابیاطالد متقابل، کنش اعتماد، که شودمی شامل را کیفى خاص
 (.2006 محققی، اختر)باشد اجتماعى

 در سالمتی کننده بینیپیش عنوانبه اجتماعی سرمایه عنوان با تحقیقی در ،(2008)2همکاران و اکسانن

 توجه اند. وپرداخته کاری هایمحیط در کارکنان سالمتی بر اجتماعی سرمایه تأثیر بررسی به کار، محیط

ریزان و سیاستگذاران حوزه آموزش و مدنظر برنامه  همیشه باید کاری هایمحیط در اجتماعی سرمایه به
 (.2013 همکاران، و پورکیانی)گیرد قرار پرورش پیش از دبستان

 از بادوام شبکه یک مالکیت به مربوط که است بالفعلی یا و بالقوه منابع انباشت حادل اجتماعی سرمایه

، پیراهری)شودمی ایجاد گروه یک در عضویت با که است افرادی بین در شده نهادینه بیش و کم روابط

 شناخت اعتماد، افراد، میان فعال روابط که موجودی عنوانبه را اجتماعی سرمایه 3همکارانو کوهن .(2006

 و دهدمی پیوند هم به را انسانی اجتماعات و هاشبکه اعضای که مشترک رفتارهای و هاارزش متقابل،

 مفهومی( 1997)4ران و برم زعمبه اجتماعی سرمایه(.2006 محققی، اختر)سازدمی پذیرامکان را همکاری

 همکاران، و پورناطق)دارد قرار فردی استعدادهای و هاتلقی طرز رفتار، بر آن اساس و ادل که است جمعی
2009.) 

                                                                                                                                         
1. Putnam.R 

2. Exaxan .D.et.al 

3. Cohen.M.et.al 

4. Berm.E.et.al 
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 اجتماعی روابط هایویژگی از ناش  ی منبع یک س  ازمانی اجتماعی س  رمایه (1999)1لینا و همکاران ازنظر

 استشدهشناخته اعضاء سطوح مشترک اعتماد و جمعی اهداف گیریجهت طریق از و است سازمان درون
 که اس  ت دارایی س  ازمانی اجتماعی س  رمایه.کندمی ایجاد ارزش آمیزموفقیت جمعی عمل تس  هیل با که
 لینا نظر براساس سازمانی اجتماعی سرمایه اجزای باشد. مفید اعضا برای هم و سازمان برای هم تواندمی

 س  ازمانی، اجتماعی س  رمایه جزء اولین عنوانبه مش  ارکت امکان. اعتماد و مش  ارکت امکان: از اندعبارت
شارکت توانایی و تمایل  هاهدف تحقق برای همکارانه اعمال و فردی اهداف از پیروی برای سازمان در م
 در احتماالً اس   ت آمیزموفقیت جمعی فعالیت یک نتیجه هم و مقدمه هم اعتماد. اس   ت جمعی اعمال و

 اعتماد زیرا دارد؛ وجود بیش   تری اعتماد رس   انند،می اتمام به موفقیت با را ایپروژه که کاری هایگروه
 ترین. مهم(2005 همکاران، و فقیهی)ش  ودمی پربارتر و ترپیچیده و بیش  تر یهمکارانه هایتالش موجب
 محسنی)مناسب است سازمان و ایشبکه پیکربندی افراد، بین ایشبکه اجتماعی روابط سرمایه هایجنبه
شانیهم یک دارای مختلف هایگروه (.2013 همکاران، و فرد شند نظر مورد دانش زمینه در پو  این که با
 (.2011همکاران، و مقیمی)است مشترک کد و زبان همان

ضای از کدام هر که ایسرمایه حجم شبکه، یا گروه اندازه ،2بوردیو دیدگا از ستند آن دارای شبکه اع  ،ه

ست سلیمی)ا  اجتماعی هایسیستم در موجود هنجارهای مجموعه اجتماعی سرمایه. (2006 همکاران، و ت
ست ضای همکاری سطح ارتقای موجب که ا  هایهزینه سطح آمدن پایین موجب و شده جامعه آن اع
 (.2009همکاران،  و نیازی)شودمی ارتباطات و هاتبادل
 جمله آن از که دارند نظراتفا، مؤلفه و شاخص چندین مورد در اجتماعی سرمایه حوزه در پردازاننظریه اکثریت
 زندگی، ارزش اثرگذاری، احس   اس کاری، ارتباطات اجتماعی، انس   جام همکاری، مش   ارکت، اعتماد،

 (.2013 همکاران، و پورکیانی)داوطلبانه است  هایفعالیت
سیاری هایپژوهش صوص در ب  گرفتهانجام اجتماعی سرمایه و سازمانی بالندگی متغیرهای از هریک خ

 تحت 2015 س  ال در 3همکاران و تنتاردینی میکاییل توس  ط فلوریدا دانش  گاه در پژوهش  ی ازجمله. اس  ت

 سرمایه که است این بیانگر که است شدهانجام سازمان اطالعات مدیریت در اجتماعی سرمایه نقش عنوان
 در پژوهشی نیز. شودمی سازمان کارکنان در دانش و اطالعات پردازش تسهیل و تقویت موجب اجتماعی

سط سون ماکس تو ستفن ضود با 2004 سال در 4ا شی بر اجتماعی سرمایه تأثیر مو  ارائه سازمانی اثربخ

ست گردیده  پژوهشی در. دهدمی گزارش را فکری سرمایه و سازمانی اثربخشی مثبت و معنادار رابطه و ا
شگاه کارکنان بین در سازمانی بالندگی با هیجانی هوش بین رابطه دیگر سالمی آزاد دان سط ا  نجارپور تو

ستادی شان که گرفت انجام 2012 سال در زادهتقی و ا  تحمل)هیجانی هوش هایمؤلفه بین که دهدمی ن
 .دارد وجود معنادار رابطه سازمانی بالندگی و( گراییواقع و روانی فشار

                                                                                                                                         
1. Lina.A.et.al 
2. Boordieu.P 

3. Tantardini.M.et al 

4. Stephenson.M 
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ستمر به شد م ستان بالندگی مدیران به معنای بهبود و ر عنوان کلید ارتقای کیفیت نظام آموزش پیش از دب
که بتواند با افراد طوریاس  ت. بالندگی س  ازمانی به معنای رش  د و تکامل فرد در روابط اجتماعی اس  ت؛ به

 پور بی ارائه نماید)عالیهای خود را به نحو مطلوجامعه هماهنگ و س   ازگار باش   د و از این طریق نقش
(. همچنین، بالندگی مدیران مراکز پیش از دبستان یک فرایند نهادی است که سعی دارد 2020هفشجانی، 

ها، دبس   تانی از طریق ش   ناس   ایی عوامل مؤثر بر این نقشهای مدیران مراکز پیشبا مداخله در نقش
هارتنگرش تارهای آنها، م قابها و رف یتها را برای افزایش  ندیل یازهای ها و توانم تأمین ن ها جهت 

(. بالندگی مدیران مراکز پیش از دبس   تانی 2006ها را ارتقاء دهد) اختر محققی،کودکان، مربیان و خانواده
های علمی ای بالندگی بر نقش ایجاد آمادگی، ش  یوهای و فردی اس  ت که بعد حرفهدارای دو بخش حرفه

طور د   حیحی اعمال های فردی و اجتماعی انتخاب و بهکانات، ارزشمدیران را با توجه به ش   رایط، ام
 (.2018نماید) مفیدی، 

دیران، مربیان و از آنجایی که بالندگی س  ازمانی بر س  رمایه اجتماعی از زمره متغیرهایی اس  ت که هم م
رناپذیری دبس   تانی از اهمیت انکابه عنوان منابع نیروی انس   انی در مجمود برای مراکز پیش هاادهخانو

دبستانی بیش شبرخوردار است. الزم است کارکردهای مثبت آن در سطح فردی در میان مدیران مراکز پی
ت که س   رمایه از پیش مورد توجه قرار گیرد. خرد نظری که این پژوهش بر پایه آن اجرا ش   د، این اس   

دارا هس   تند.  س   تانی رااجتماعی و مولفه های آن توان تقویت بالندگی س   ازمانی مدیران مراکز پیش دب
جه، هدف این پژوهش پیش مدیران درنتی ماعی در  یه اجت مانی بر اس   اس س   رما ندگی س   از بال بینی 

 شده است.طرحهای زیر مبر همین اساس فرضیه دبستانی شهر تهران بود.پیش
 .تبینی اسقابل پیش اجتماعی سرمایه اساس بر دبستانی،پیش مراکز سازمانی در بالندگی (1 فرضیه
ضیه ستانی،پیش مراکز سازمانی در ( بالندگی2 فر ساس بر دب سرممؤلفه ا شارکت اجتماعی) ایههای   در م
 و خانواده با همس   ایگان، تعامالت با اعتماد، تعامل و امنیت اجتماعی، احس   اس محلی، عاملیت جامعه

 .بینی استشغلی( قابل پیش زندگی و تعامالت تنود، ارزش دوستان، تحمل

 پژوهشروش 

ضر سرمایه اجتماعی در مدیران پیشکه با توجه به هدف آن پژوهش حا ساس  سازمانی بر ا بینی بالندگی 
 این آماری جامعههمبس  تگی انجام گرفت.  نود از یابی،به روش زمینه دبس  تانی ش  هر تهران اس  ت، پیش

شهرپیشمدیران  یکلیه شامل پژوهش ستانی  سال تهران دب صیلی در  برآورد  منظوربه .بود 1395-96تح

فرمول، حداقل حجم نمونه  نیاستفاده شد. بر اساس ا 1دلیف وتاباچینیک  یشنهادیحجم نمونه از فرمول پ
 بینپیش یرهایتعداد متغ Mحجم نمونه و  N فرمول، نیا در .است n ≥ 8m +50 یدر مطالعات همبستگ

نفر  114بین در این پژوهش وجود دارد، بنابراین حجم نمونه پیش متغیرهای 8که با توجه به این اس   ت.
 برآورد شد. 

 n ≥ (8×8) +50=114 

                                                                                                                                         
1. Tabachinick and Fidel  
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 22 و 19 و18 و 5 و 4 و2مناطق دبستانیپیش یانای، از میان مربطبقه تصادفی افراد گروه نمونه به روش
شنامهابزار گردآوری داده شدند. شهر تهران انتخاب س  و اونیکس اجتماعی رمایهس سنجش هایها، پر

 .بود (2007)اسپایدرز سازمانی بالندگی سنجش و (2000)بولن

شنامه  س شنامه :اجتماعی سرمایه پر س سط اونیکس اجتماعی سرمایه پر سال  1بولن و تو  0020در 

ساکن در  1200برای  سال  شد. همچنین در ایران  5بزرگ سترالیا تدوین  شور ا شهری ک ستایی و  حوزه رو
سی  سخه فار سرمایه اجتماعین شنامه  س سط نیز،  پر سالمند  190 برای (2016افتخاریان و همکاران)تو

 8گویه در قالب  36 حاویپرسشنامه  اجرا شده است. تعداد سواالت این 1392ساکن شهر ساری در سال 
اجتماعی با  (، عاملیت5-13-14-23-24-25-26های)محلی با گویه جامعه در مش   ارکت ،زیرمقیاس

ساس3-19-21-27-28-35-36)هایگویه  (،  تعامل6-7-8-10-15های)اعتماد با گویه و امنیت (، ، اح
سایگان با گویه با ستان با گویه و خانواده با (،  تعامالت9-11-12-20-22های)هم (،  16-17-18های)دو

-33-34های)شغلی با گویه (و تعامالت1-2های)زندگی با گویه (، ارزش29-30های)تنود با گویه تحمل
( 3، تاحدودی)(2)کم ،(1) دورت بسیارکمای است که بهگزینه5 لیکرت طیف دورتبه سؤاالت. است(، 32
سیار و( 4)زیاد سش سؤاالت عاملی تحلیل. شودمی دهینمره (5)زیاد ب  یافته روش چرخش که با نامه،پر

 به پایایی ض  ریب و بوده 87/0 و 52/0 بین هاهمبس  تگی ض  ریب گرفته، نش  ان داد کهانجام واریماکس

پرسشنامه نسخه فارسی روایی و پایایی  .استبوده 84/0 پیرسون آن، همبستگی بازآزمایی و ضریب روش
) ش  د گزارش 96/0 پرس  ش  نامه کرونباو آلفایض  ریب . بودو بولن مورد تایید س  رمایه اجتماعی اونیکس 

  (.2016افتخاری و همکارن، 

سپایدزتوسط  سازمانی بالندگی: پرسشنامه سازمانی بالندگی پرسشنامه  که شده ساخته( 2007)  ا

شد می سوال 30 و مولفه 6 دارای سعه سنجشجامعه مورد مطالعه در آن پژوهش  .با  نظر از الندگیب و تو
ه باز بودن و مؤلف س  نجد.مؤلفه را می 6گویه اس  ت که  30 دارایبود.این پرس  ش  نامه  س  ازمان کارکنان

ری با همدیگر ، ش  مول و درگی10تا 6های ، اعتماد به همدیگر گویه5تا  1های ش  فافیت س  ازمان گویه
تا  21های دسازی گویه، پرورش و توانمن 20تا  16های ، بازخورد درونی و بیرونی گویه15تا  11های گویه
 .است 30تا  26های و ساختار سازمانی با الیه کم گویه 25

( 1( تا کامالً مخالفم)5ای لیکرت از کامالً موافقم )درجه 5براس  اس طیف  س  ازمانی بالندگیپرس  ش  نامه 
 ترتیب به را سازمانی بالندگی پرسشنامه پایایی و روایی میزان( 2014)همکاران و ضامنیاست. شده طراحی
و باالتر بود.  8/0ض  ریب پایایی پرس  ش  نامه مذکور در پژوهش حاض  ر از  .اندنموده برآورد 87/0 و 81/0

شنامه س شده با بهداده .شد عیتوز نمونه گروه در پر ، به روش  Spss-22افزار کارگیری نرمهای گردآوری 
 رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت.

یریتی در مراکز سابقه فعالیت مد مالک های ورود در این پژوهش شامل تمام مدیرانی که باالی یک سال
این پژوهش نیز  پیش دبستانی یا مهد کودک ها وابسته به بهزیستی کشور را دارند. مالک های خروج در

 شامل تمایل نداشتن به شرکت در طرح بود.

                                                                                                                                         
1. Onyx.J . et al 
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 هاافتهی

استفاده شده سیون چندگانه ی، از تحلیل رگراجتماع هیسرما اساس بر یسازمان یبالندگ ینیبشیپ منظوربه
 10وضیح است که الزم به ت( ارائه شده است. 1ها، در جدول شماره )متغیر های آماریاست. ابتدا شاخص
شنامه س شنامه رقابلیغها مخدوش و مورد از پر س ستفاده بود. بنابراین تعداد کل پر ایی که مورد تحلیل ها

 مورد بود. 104قرار گرفت 
 هامتغیر های آماریشاخص: 1جدول

-انحراف میانگین متغیر 

 معیار

 تعداد حداکثر حداقل

فه
مؤل

ی
ها

 
یه
رما
س

 
ی
اع
تم
اج

 

104 34 19 48/3 2/28 مشارکت در جامعه محلی

104 35 18 56/3 9/27 نگری و...عاملیت اجتماعی یا پیش

104 25 6 50/3 19 احساس امنیت و اعتماد

104 24 11 50/2 5/19 تعامالت با همسایگان

104 15 6 82/1 6/12 تعامالت با خانواده و دوستان

104 10 3 60/1 8/7 تحمل تنود

104 10 4 39/1 2/8 ارزش زندگی

104 15 7 44/2 2/11 تعامالت شغلی

104 163 108 47/12 9/141 اجتماعی) کلی( سرمایه

104 146 89 37/11 2/119 سازمانی بالندگی

 
شان می1های جدول)داده سرمایه اجتماعی آزمودنی( ن ست که 9/141ها )دهد که، میانگین نمره   9/33( ا
( اس  ت که 2/119ا )هآزمودنی س  ازمانی بالندگیمیانگین نمره  ( باالتر اس  ت.108یانگین مقیاس)از منمره 
 اجتماعیسرمایه از  اندهندگرسد، پاسخ( باالتر است. بنابراین به نظر می90یانگین مقیاس)از منمره  2/29
  اند.خوبی برخوردار بوده سازمانی بالندگی و

 های تحلیل رگرسیونمفروضه

(، 1نمودارهای) ست.ا قرارگرفتهاین مفروضه با رسم نمودار مورد بررسی       هانرمال بودن توزیع داده (1
 منحنی نرمال قرار دارند.  در محدودهدهند که مقادیر مشاهده شده تقریباً نشان می
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 سازمانی یبالندگ و سرمایه اجتماعیهای توزیع داده -1نمودار

 

مرات رس   م ش   ده نفرض، نمودار پراکندگی منظور آزمون این پیشهب -(خطی بودن ارتباط بین متغیرها2
 تغیرها خطی است.مدهد که پراکندگی نقاط روی قطر قرار دارند. لذا ارتباط ( نشان می2است. نمودار )

 
 سازمانی بالندگی و اجتماعی سرمایه بودن ارتباط بین متغیرهای: خطی 2نمودار
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کند. اگر فرض را آزمایش می، این پیش2واتس  ون دوربین ش  اخص - 1همبس  تگی بین مقادیر تفاض  ل -3

در این تحلیل دس  ت آمده فرض رعایت ش  ده اس  ت. مقدار به( باش  د، پیش1-3مقدار این ش  اخص بین )
 فرض نیز رعایت شده است.   پیش بنابراین، این .است شدهمحاسبه( 879/1و 403/2مقادیر)

چندگانگی خطی ( Tolerance( وتلورانس)VIF)تورم واریانس دو ش   اخص عامل -چندگانگی خطی -4
باشد،  10( کمتر از VIF)باشد و شاخص  10/0تر از کند. اگر شاخص تلورانس بزرگمتغیرها را بررسی می

اخص تلورانس ش که در مورد همه متغیرها، دادنش ان  هادادهتحلیل ندارد.  چندگانگی خطی وجودمش کل 
  چندگانگی خطی وجود ندارد.  . بنابراین مشکلاست 10( کمتر از VIF)و شاخص  10/0تر از بزرگ

 تحلیل رگرسیون 

 .بینی استقابل پیش اجتماعی سرمایه اساس بر دبستانی،پیش مراکز سازمانی در بالندگی (1 فرضیه
 

 (1: گزارش خالصه مدل رگرسیون فرضیه) 2جدول
دوربین 
 واتسون

خطای 
 استاندارد

ضریب تعیین 
 شدهیلتعد

مجذور 

 ( 2R )همبستگی

 ضریب همبستگی
(R) 

 متغیر

403/2 176/7 602/0 606/0 778/0  سرمایه
 اجتماعی

 
، سازمانی الندگیب و اجتماعی سرمایهمقدار همبستگی بین دو متغیر دهد که ( نشان می2های جدول )داده
ین دو متغیر وجود دار و در حد باالیی، بدهد که همبس  تگی مثبت، معنااس  ت. این نش  ان می 778/0برابر 

تغیرمستقل در مدل توانسته ، مقدار واریانس متغیر وابسته را که مشدهیلتعدضریب تعیین و   2Rدارد. آماره 
شان می ست آن را تبیین کند، ن ست اجتماعی سرمایهعبارت دیگر  دهد. بها دد ازد 2/60قادرا تغییرات  ر

ه مدل تا چه اندازه کدهد نش  ان می  2Rرا تبیین کند. درواقع ،  (س  ازمانی بالندگی) واریانس متغیر وابس  ته
 ها است.ی دادهبرازنده مجموعه

 
 (1: آزمون تحلیل واریانس فرضیه) 3جدول 

سطح 
 دارییمعن

 درجه آزادی مجذوراتمیانگین  Fآماره 
مجمود 
 مجذورات

 مدل منابع تغییرات

0.000 672/156 874/8066 1 874/8066 1 رگرسیون

  باقیمانده 855/5251 102 489/51  

  جمع 760/13318 103   

                                                                                                                                         
1. Autocorrelation 

2. Durbin-Watson 
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  41     ... یاجتماع هیسرما اساس بر یسازمان یبالندگ ینیبشیپ

سبه F(، مقدار3طبق جدول) سیون معنی شدهمحا ست؛ زیرا احتمبرای تحلیل رگر  01/0ال آن کمتر از دار ا
ار اس  ت. لذا با دآماری معنی ازلحاظمدل مناس  بی بوده و ، معادله رگرس  یون انجام ش  دهبنابراین اس  ت. 

رات متغیر وابس  ته ی قادر به توض  یح تغییخوببه( اجتماعی س  رمایهکارگیری این مدل متغیر مس  تقل)به
 باشد.( میسازمانی بالندگی)
 

 (1فرضیه) اجتماعی هسرمایبراساس  سازمانی بالندگی بینی: ضرایب پیش4جدول 

 

ساس جدول ) ست. مقدار  778/0 اجتماعی سرمایه، برای Betaمقدار( 4برا داری آن نشان و سطح معنی tا
توان نتیجه می 99/0بنابراین با اطمینان بیش از  دار هس   تند.دهد که ض   رایب از لحاظ آماری معنیمی

 «. ی نمودنیبشیپی را سازمان یبالندگدردد  8/77 توانی، میاجتماع هیسرما اساس بر» گرفت که 
ضیه ستانی،پیش مراکز سازمانی در ( بالندگی2 فر ساس بر دب سرمایهمؤلفه ا شارکت اجتماعی) های   در م
 و خانواده با همس   ایگان، تعامالت با اعتماد، تعامل و امنیت اجتماعی، احس   اس محلی، عاملیت جامعه

 .بینی استشغلی( قابل پیش زندگی و تعامالت تنود، ارزش دوستان، تحمل
 

 (2: گزارش خالصه مدل رگرسیون فرضیه) 5جدول

دوربین 
 واتسون

خطای 
 استاندارد

ضریب تعیین 
 شدهیلتعد

مجذور 

 ( 2R )همبستگی

 ضریب همبستگی
(R) 

 متغیر

879/1 58/5 759/0 778/0 882/0  سرمایه
 اجتماعی

 

ساس داده ستگی بین (، 5های جدول )بر ا ، برابر سازمانی بالندگی و اجتماعی سرمایهمؤلفه  8مقدار همب
شان می 882/0 ست. این ن ستگی مثبت، معناا ستقل با دهد که همب دار و در حد باالیی، بین متغیرهای م

، مقدار واریانس متغیر وابس   ته را که ش   دهیلتعدض   ریب تعیین و   2Rمتغیروابس   ته وجود دارد. آماره 
 س  رمایهمؤلفه  8به عبارت دیگر  دهد.اس  ت آن را تبیین کند، نش  ان میمتغیرمس  تقل در مدل توانس  ته 

 را تبیین کنند.  (سازمانی بالندگی) دردد ازتغییرات واریانس متغیر وابسته 2/75قادرند  اجتماعی
 
 

                                                                                                                                         
1. Constant 

 منابع تغییرات

 ضرایب تأثیر استاندارد نشده
ضرایب تأثیراستاندارد شده 

 (Beta)مقدار 
 tآماره 

 سطح
 B داریمعنی

انحراف 
 معیار

 515/18075/8  293/2 024/0 1مقدار ثابت
 سرمایه
 اجتماعی

709/0057/0 778/0 517/12 000/0 
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 (2: آزمون تحلیل واریانس فرضیه) 6جدول 

 درجه آزادی میانگین مجذورات Fآماره  دارییمعنسطح 
مجمود 
 مجذورات

 منابع تغییرات

0.000 608/41 191/1295 1 532/10361  رگرسیون

 باقیمانده 228/2957 102 129/31  

 جمع 760/13318 103   

 

سبه F(، مقدار6طبق جدول) سیون معنی شدهمحا ست؛ زیرا احتمبرای تحلیل رگر  01/0ال آن کمتر از دار ا
ار اس  ت. لذا با دآماری معنی ازلحاظمدل مناس  بی بوده و ، معادله رگرس  یون انجام ش  دهبنابراین اس  ت. 

وض  یح تغییرات متغیر ی قادر به تخوببه( اجتماعی س  رمایههای کارگیری این مدل متغیر مس  تقل)مؤلفهبه
 باشد.( میسازمانی بالندگیوابسته )

 
 (2فرضیه) اجتماعی سرمایهبراساس  سازمانی بالندگی بینی: ضرایب پیش7جدول 

 
های مؤلفه برای تمامی Betaدهد که ضرایب داری آن نشان میو سطح معنی tمقادیر  (7براساس جدول )

 توان نتیجه گرفت که :می 95/0بنابراین با اطمینان بیش از  دار است.آماری معنی ازلحاظ اجتماعی سرمایه
 7/27 محلی، قابل  جامعه در میزان مشارکت با دبستانی،پیش مراکز سازمانی در دردد از بالندگی

 .بینی استپیش
 9/29 بینی قابل پیشاجتماعی،  میزان عاملیت با دبستانی،پیش مراکز سازمانی در دردد از بالندگی

 .است

                                                                                                                                         
1. Constant 

 منابع تغییرات

ضرایب تأثیر استاندارد 
 نشده

ضرایب 
تأثیراستاندارد 
شده )مقدار 

Beta) 

 tآماره 

 سطح
-معنی

 داری

 چندگانگی خطی

B 
انحراف 
 معیار

 تلورانس
VIF 

   054/0 954/1  072/7 818/13 1مقدار ثابت
 762/0 266/0 004/0 958/2 277/0 307/0 907/0 مشارکت در جامعه محلی
عاملیت اجتماعی یا 

 ...و  نگرییشپ
952/0 282/0 299/0 373/3 001/0 

712/0 405/1 

 405/1 712/0 017/0 434/2 139/0 186/0 453/0 احساس امنیت و اعتماد
 412/2 415/0 012/0 552/2 192/0 341/0 871/0 با همسایگان لتعام

 227/1 815/0 010/0 615/2 140/0 334/0 872/0 تعامل با خانواده و دوستان
 029/1 972/0 005/0 903/2 142/0 347/0 008/1 تحمل تنود
 609/1 622/0 000/0 065/4 249/0 503/0 043/2 ارزش زندگی
 250/2 444/0 038/0 -105/2 -153/0 338/0 -712/0 تعامالت شغلی
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  43     ... یاجتماع هیسرما اساس بر یسازمان یبالندگ ینیبشیپ

 9/13 اعتماد، قابل  و امنیت میزان احساس با دبستانی،پیش مراکز سازمانی در دردد از بالندگی
 .بینی استپیش
 2/19 بینی همسایگان، قابل پیش با میزان تعامل با دبستانی،پیش مراکز سازمانی در دردد از بالندگی

 .است
 14 دوستان، قابل  و خانواده با میزان تعامل با دبستانی،پیش مراکز سازمانی در دردد از بالندگی

 .بینی استپیش
 2/14 بینی استتنود، قابل پیش میزان تحمل با دبستانی،پیش مراکز سازمانی در دردد از بالندگی. 
 9/24 بینی استزندگی، قابل پیش میزان ارزش با دبستانی،پیش مراکز سازمانی در دردد از بالندگی. 
 3/15 شغلی، قابل  میزان تعامالت با طور معکوسدبستانی، بهپیش مراکز سازمانی در دردد از بالندگی

 .بینی استپیش

 یریگجهیبحث و نت

بینی بالندگی س   ازمانی بر اس   اس س   رمایه اجتماعی در مدیران مراکز پیشپژوهش حاض   ر باهدف 
ساس یافتهپیش ست. بر ا شهر تهران بوده ا ستانی   مراکز سازمانی در بالندگیهای های پژوهش، مؤلفهدب
 اجتماعی، احساس محلی، عاملیت جامعه در مشارکت اجتماعی) های سرمایهمؤلفه اساس بر دبستانی،پیش
سایگان، تعامالت با عتماد، تعاملا و امنیت ستان، تحمل و خانواده با هم  زندگی و تعامالت تنود، ارزش دو

سازمانی مدیران شغلی( قابل پیش سرمایه  سازمانی افزایش یابد،  ست. به عبارتی هر چه بالندگی  بینی ا
دهد ش  ان میهای در دس  ترس، نها نیز افزایش خواهد یافت. نگاهی به پژوهشدبس  تانی آنمراکز پیش

های سرمایه اجتماعی در مدیران کمتر دبستانی با مؤلفهتاکنون رابطه بالندگی سازمانی مدیران مراکز پیش
مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین در مقایسه نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات مشابه درفا تحقیقاتی 

 بالندگینماییم. بر اس   اس نتایج تحقیقات یکه فقط ش   امل یکی از دو مؤلفه این تحقیق باش   د اکتفا م

 راهبرد یکپایه بر که س  ازمان دگرگونی باهدف پایدار و ش  دهریزیبرنامه دوربرد، کوش  ش  ی س  ازمانی

تأثیرگذار  سازمان درون در افراد کارکرد و رفتار نگرش، بر همواره آن، عمده تأکید و است استوار سراسری
ست ست درنهایت هادگرگونی این .ا شی به یابید سهیل سازمان برای را اثربخ  غیاب در اما. نمایدمی ت

 مسیر پیمودن اجتماعی، سرمایه بدون و دهندمی دست از را خود ها اثربخشیسرمایه سایر اجتماعی، سرمایه
شوار و ناهموار سازمان تکامل و بالندگی  ایجاد باعا که سازمان روابط در ایشبکه چنین وجود. شودمی د

شارکت، اعتماد،  شغلی، و کاری تعامالت و ارتباطات داوطلبانه، هایفعالیت و اجتماعی عاملیت همکاری، م
 مختلف ابعاد در زندگی به دادن ارزش ،تنود تحمل گان،یهمس  ا با تعامالت ،دوس  تان و خانواده با تعامالت
 طورکلیبه .ش  ودمی س  ازمان و گروه فرد، س  طح در اجتماعی س  رمایه گیریش  کل درنتیجه و س  ازمان
ست آن از حاکی پژوهش هاییافته ستقیم رابطه سازمانی بالندگی و اجتماعی سرمایه بین که ا  دارد وجود م

 (.2011 مقیمی،)
سبت اجتماعی سرمایه  سانی و فیزیکی سرمایه به ن سیار نقش ان  ایفا جوامع و هاسازمان در تریمهم ب

 هایراه پیمودن و دهندمی دست از را خود اثربخشی هاسرمایه سایر اجتماعی، سرمایه غیاب در .کندمی
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 داری کهمعنی و مثبت رابطه به توجه با شود. بنابراینمی دشوار و ناهموار سرآمدی سازمانی تعالی و توسعه

سعه تقویت با توانمی سازمان، بالندگی و اجتماعی سرمایه بین  سازمان که را در اجتماعی سرمایه و تو

 .نمود فراهم شود راآن محسوب می شدن بالنده موجبات
 اس  اس بر دبس  تانی،پیش مراکز س  ازمانی در بالندگی بین که اس  ت آن از حاکی حاض  ر پژوهش هاییافته
سرمایهمؤلفه شارکت اجتماعی) های   اعتماد، تعامل و امنیت اجتماعی، احساس محلی، عاملیت جامعه در م
سایگان، تعامالت با ستان، تحمل و خانواده با هم ها نیز قابل شغلی( آن زندگی و تعامالت تنود، ارزش دو

 .(2006، و همکاران بینی است) تسلیمیپیش
ضر پژوهش هاییافته ست آن از حاکی حا ساس سه مؤلفه بین که ا  و اجتماعی سرمایه اعتماد امنیت، اح
سلم آنچه. نمود بینیتوان پیشمی را سازمانی بالندگی اجتماعی با عاملیت میزان ست م  و اعتماد وجود ا
 بالندگی و تعالی راس تای در را بیش تری تالش هاآن تا ش ودمی موجب س ازمان کارکنان بین در امنیت

 شرکت دایمی و پایدار توسعه و رشد به سازمانی تعهد یعنی سازمانی تعالی یا بالندگی .دهند انجام سازمانی

 و فراگیر ملی محیط یک در س  ازمان س  ودآوری مس  تمر افزایش و مش  تری رض  ایت کس  ب جهت در
 رشد مسیر یک در سازمان تا شودمی موجب سازمانی بالندگی است معتقد (2006)مازلو. است کنندهحمایت

سان و یکنواخت دورتبه سازمان هایجنبه تمامی و بگیرد قرار تعالی و شرفت حال در یک شند پی  و با
ساس همین بر کنند، حمایت نیز را یکدیگر شتر سازمان موفقیت احتمال ا ستیابی برای که بود خواهد بی  د

 را رش  د و تعالی به رس  یدن راه تواندمی کارکنان و مدیران بین در س  ازمانی اعتماد وجود فرآیند، این به
 گس   ترش و توس   عه را س   ازمانی اعتماد س   طح بتوانند باید مدیران لحاظ همین به نماید، هموارتر
 (.2013 همکاران، و پورکیانی)دهند
ست که بین بعد پژوهش هاییافته ضر حاکی از این ا شارکت حا  سازمانی بالندگی و اجتماعی سرمایه م

ستقیم رابطه شارکت بتوان کهاین برای .کندمی بینیپیش را بالندگی متغیر بعد این و دارد وجود م  سطح م
 است دورت این در زیرا آورد وجود به هاآن در را اطمینان احساس یک باید داد توسعه را محلی جامعه در
دلی وظایف از یکی را سازمان به کمک هاآن که ساببه خود ا شتری تالش و آورد خواهند ح  انجام را بی

 چه هر بنابراین .باش  د دهندهیاری بس  یار س  ازمانی بالندگی و تعالی در تواندمی فرآیند این .داد خواهند

شارکت ضویت قالب در م سمی ع سمی و ر شتر سازمان در فرد غیرر شد بی شارکت این و با  فرد برای م

 .دهد سو، بیشتر بالندگی سمت به را سازمان تواندمی آورد بار به رضایت
 طور معکوسدبستانی، بهپیش مراکز سازمانی در بالندگی بعد بین که است آن کنندهپژوهش بیان هاییافته
 کند. زمانیمی بینیپیش سازمانی را بالندگی و دارد وجود مستقیم رابطه سازمانیشغلی،  میزان تعامالت با

شد حاکم سالم کاری روابط سازمان در شتر روابط این هرچقدر حال با شد، بی  در هاآن مشارکت احتمال با

سیار سازمانی بالندگی و تعالی در تواندمی فرآیند این که بود خواهد بیشتر سازمان امور شد دهندهیاری ب . با
 طریق از یعنی غیرمستقیم دورتبه بلکه فیزیکی گذاریسرمایه کانال از فقطنه تواندمی اجتماعی سرمایه

ضایت ایجاد و افراد هایکنش کردن ترغنی  سمت به سازمان حرکت موجد اجتماعی، کنش و فردی ر

 بیشتر افتدمی اتفا، کار محیط در افراد بین که هایکنش و مراودات میزان چه هر بنابراین .باشد بالندگی

 .بردارد گام خود شدن بالنده جهت در بیشتر تواندمی نیز سازمان باشد،
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 و اجتماعی س  رمایه زندگی ارزش بعد بین که اس  ت آن از حاض  ر حاکی پژوهش هاییافته همچنین 
ستقیم سازمانی بالندگی  سازمان کهاین برای. کندمی بینیپیش را سازمانی بالندگی و دارد وجود رابطه م

 ضروری برسد، بخشی سود نتایج به آن اجرای از و کنند اجرا کامل طوربه را سازمانی بالندگی مدل بتواند

ست سته را خود هایارزش کارکنان که ا شته ویژه توجه کارکنان نیازهای به نیز سازمان و دان شد دا  و با
 اگر بنابراین.کنند دنبال را سازمان اهداف بیشتری تالش با آنان تا کند تأمین را هاآن رضایت و خشنودی

 سازمان اینکه به باور کنند تلقی سازمان برای باارزش فردی را خود و باشند راضی خود زندگی از کارکنان

کنند) می بیش  تر بالندگی به س  ازمان رس  یدن جهت را خود تالش دارد آن به الزم توجه متقابالً نیز
 .( 2006اختر محقق، و2013پورکیانی،

ست این بیانگر پژوهش هاییافته  های که از مؤلفه اجتماعی عاملیت و داوطلبانه هایفعالیت بعد بین که ا
 بر اثرگذار ابعاد از بعد ترینمهم بعد این. کندمی بینیپیش را س  ازمانی اس  ت بالندگی اجتماعی س  رمایه

 در بهبود خاطر به و دیگران درخواست بدون افراد که دارد کارهای به اشاره چراکه .سازمانی است بالندگی

 یابد گس  ترش س  ازمان در داوطلبانه هایفعالیت چه هر بنابراین دهدمی انجام گروه و س  ازمان ش  رایط

 .کرد خواهد پیدا افزایش نیز سازمانی بالندگی

ستان با و خانواده با میزان تعامل اجتماعی و سرمایه تنود تحمل بعد های پژوهش،یافته طبق  بالندگی دو
 افراد، در تنود تحمل توانایی باوجود درواقع. نمایدمی بینیپیش رابطه مس   تقیم دارد و آن را س   ازمانی
نان ندمی راحتیبه کارک به را جدید هایجمع و هامحیط توان ند تجر مای بادل به و ن باط ت  اطالعات و ارت
 بعد. (2006و همکارانْ  ) تسلیمیدهند سازمانی قرار بالندگی مسیر در را خود سازمان و خود در و بپردازند
 رابطه س  ازمانی بالندگی با نیز اجتماعی س  رمایه دوس  تان و خانواده با تعامالت و همس  ایگان با تعامالت
 .کندمی بینیپیش را هاآن و داشته
 بینیپیش قابل و سازمانی بالندگی و اجتماعی سرمایه رابطه گردید، تبیین پژوهش این در آنچه طورکلیبه

ساس بر بالندگی بودن ست اجتماعی سرمایه هایمؤلفه ا ستان و مدیران به بنابراین. ا  همچنین و سرپر
 و حیات برای بالندگی و رشد، توسعه هایمؤلفه که آموزشی هایسازمان خصوصبه و هاسازمان کارکنان
ست، ضروری هاآن بقای  قبیل از اجتماعی سرمایه هایمؤلفه نمودن فراهم طریق از تا گرددمی پیشنهاد ا
 … و کارکنان عاملیت و داوطلبانه هایفعالیت تشویق مشارکت، شغلی، تعامالت امنیت، احساس و اعتماد
 .آورند فراهم را خود سازمان توسعه و شدن بالنده مقدمات و شرایط

 مالحظات اخالقی

اطالعات  هاآنتکمیل و به  کنندگانش  رکتآگاهانه توس  ط  ینامهرض  ایت اخالقیرعایت نکات  منظوربه
شد که در  هاآن. همچنین به شدالزم در مورد پژوهش مورد مطالعه ارائه  از مراحل  یکهیچاطمینان داده 

کلی و بدون اش  اره به نام افراد  د  ورتبه د  رفاًات هویتی نیس  ت و نتایج طالعمطالعه احتیاجی به اخذ ا
 ر خواهد شد.منتش
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 تضاد منافع

 .موردی از تضاد منافع به وجود نداشت هیچدر این مطالعه 
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