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بررسی نقش نظام آموزش الکترونیکی در ایجاد سرمایه اجتماعی بین 
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 چکیده

سرمایه  مسئله مرور، بهکشور یهادانشگاهدر  آنالکترونیکی و استفاده از  آموزش روند گسترش بهباتوجه

شناسایی نقش  باهدفاین پژوهش  جهتنی، ازااحساس شده استدر میان اساتید  چالشی عنوانبه اجتماعی

 الکترونیکی آموزشجهت ارتقا مناسب  چهارچوبیارائه ایجاد سـرمایه اجتمـاعی و در  الکترونیکینظام آموزش 

 علمیهیئت یاعضا یهاین پژوهش را کل یمبستگی است. جامعه آماره - یروش پـژوهش توصـیف. انجـام گرفـت

 ایخوشهاز نوع  گیرینمونه. روش دهندمیتشکیل  1399-1400در سال تحصیلی  شیرازی شهر هادانشگاه

%= 5 یخطا درنظرگرفتنمورگان، با  - یبا توزیع نسبتی است. حجم نمونه بر اساس جدول کرجس ایچندمرحله

α ،280  تفاده محقق ساخته اس نامهپرسشاز دو  هاداده آوریجمعنمونه در نظر گرفته شد. جهت  عنوانبهنفر

 یریگاندازه یدوم بـرا نامهپرسشو  الکترونیکینظام آمـوزش  هایمؤلفهسنجش  یاول برا نامهپرسششد. 

تأیید کردند. پایایی  نظرانصاحبرا  هانامهپرسشسـرمایه اجتمـاعی تـدوین گردیـد. روایـی محتـوایی 

 ی. براگردید تأییدو  بررسیسرمایه اجتماعی  نامهپرسشو  الکترونیکینظـام آمـوزش  هایمؤلفه نامهپرسش

، تحلیل هامیانگیناسـتنباطی آزمـون تفـاوت  هایآمارهتوصـیفی، از  هایآمارهداده عالوه بر از  وتحلیلتجزیه

استفاده گردید. نتایج  ی، همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، تحلیل سیر و معادله ساختارطرفهیکواریانس 

ارتباطات غیرمسـتقیم و پیونـدهای و  ف بودن ارتباطات و تعامالت اعضاءضعی الکترونیکیدر آموزش  ن دادنشا

 علمیهیئتازنظر . همچنین شودمنجر به تقلیل در میـزان سـرمایه اجتمـاعی می الکترونیکیضـعیف در آموزش 

در ایجـاد فضـای تعـاملی و ارتباطی، کارکرد فناوری اطالعاتی و مدیریت فنی و  الکترونیکیعملکرد آموزش 

 .باشدپشتیبانی و مـدیریت رفتـار سـازمانی نامطلوب می
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 یآموزشی، سرمایه اجتماعی، مدیریت رفتار سازمانی و فضا ریزیبرنامه، الکترونیکیآموزش  :یکلید یواژه ها

   یساختار -ارتباطی

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigating the role of e-learning system in creating 

social capital among university professors 
 

Abstract 

Considering the development of e-learning and its use in the country's universities, the 

issue of social capital has been felt as a challenge among professors. Therefore, this study 

was conducted to identify the role of e-learning system in creating social capital and 

provide a suitable framework for promoting e-learning. The research method is 

descriptive-correlation. The statistical population of this study consists of all members of 

the faculty of Shiraz universities in the academic year 1399-1400,The sampling method 

is multi-stage cluster with relative distribution. The sample size based on Krejcie-Morgan 

table, considering α 5% error, 280 people were considered as the sample. Two researcher-

made questionnaires were used to collect data. The first questionnaire was developed to 

measure the components of the e-learning system and the second questionnaire was 

developed to measure social capital. The content validity of the questionnaires was 

confirmed by experts. The reliability of the components of the e-learning system 

questionnaire and the social capital questionnaire was evaluated and confirmed. In 

addition to descriptive statistics, inferential statistics of mean difference test, one-way 

analysis of variance, Pearson correlation, multiple regression, course analysis and 

structural equation were used to analyze the data. The results showed that in e-learning, 

poor communication and member interactions and indirect communication and weak 

links in e-learning lead to a reduction in the amount of social capital. Also, according to 

the faculty, the performance of e-learning in creating an interactive and communication 
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space, the functioning of information technology and technical management, and support 

and management of organizational behavior is undesirable. 

Keywords:e-learning,educationalplanning,social capital, organizational behavior 

management and communication-structural space 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و بیان مسئله مقدمه

 موردتوجهاجتماعی  علوم یهارشتهمفهوم مهمی شده و در  1990 دهةاساساً در  1اصطالح سرمایه اجتماعی

 عنوانبهتحلیل گران سرمایه اجتماعی اساساً به اهمیت روابط  (.2020  ،3گریا ؛2020، 2موهان) قرار گرفت یزیاد

 نظراتفاق(. اما در تعریف دقیق سرمایه اجتمـاعی 1965، 4جاکوبز) اقـدام اجتماعی توافق دارند یمنبعـی بـرا

برخی  .(2021، انیآقاجان) کنندیم ارتبـاطی محـدود یهاشبکهندارند. برخی حوزه این مفهوم را تنها به ساختار 

 است یدیگر آن را یکی از اشکال سرمایه دانستند که تحت شرایط خاصی قابـل تبـدیل بـه سرمایه اقتصاد

و  8، هنجارها7از مفاهیمی مانند اعتماد ایمجموعه( سرمایه اجتماعی را 2000) 6(. پوتنام1986، 5بوردیو)

( 1999) 10. از نظـر فوکویامـا آوردمییک اجتماع پدید  یکه ارتباط و شراکت بهینه بین اعضا دانندمیها 9شبکه

 .باشندیمگروه در آن سـهیم  یاست که اعضا یررسمیغ هایارزشاز هنجارها و  ایمجموعهسـرمایه اجتمـاعی 

 
1 Social capital 
2 Mohan  
3 Iger 
4 Jacobs 
5 Bourdieu 

6 Putnam 
7 Trust  
8 Norm 
9 Network 
10 Fkuyama 
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عمومی  یهاتماسو  کالسانهم( سرمایه اجتماعی ارتباط با دوستان، 1998) 1ناهاپیت و گوشال ازنظـر

استفاده از سرمایه عالی و انسانی خود به دست  یرا برا ییهافرصتاست که از طریق آن افراد  یترکینزد

 تیمسئولسرمایه اجتماعی به طور مثبت به توانایی سازمان مربوط است و موجب    .(2021، 2دورانت) آورندیم

، 3تن جیو پ چیآلدر زر،یفر) شودمی یسرمایه فکر توسعة، اداره کـار گروهـی و پذیریانعطافنسبت به کارکنان، 

 از عملکرد تحقق یابد یانتظار داشـت سطح باالتر توانمیوجود دارد  یو هرجا سرمایه اجتماعی بیشتر (2021

( سرمایه اجتمـاعی را 1998) ناهاپیت و گوشال .(2020، 4، سیتز، اسلوتوسیکی، سیگلوچ و وهرهوفربارتشر)

موجب  است کهو اعتقاد دارند سرمایه اجتماعی منبع مهمی  دانندمی یترویج دانش در سازمان ضرور یبـرا

اعتماد و احساس نزدیکی  گریبه همد کنندمی کو در شناسندیمافراد باهم کار کنند و وقتی یکدیگر را  شودمی

 یکه دارا ییهاسازمان .(2020، 6)باریوس و هوچبرگ باشند اثربخش. در نتیجه کارآمدتر و (2020، 5)لوپز کنند

 ترندموفقاز سرمایه اجتماعی دارند،  یترنییپااحتمـاالً از رقبـایی کـه سطح  اندیاجتماعسطح باالیی از سرمایه 
اصـلی ایجـاد، توسعه و  یهاسازمانیکی از  .(2020، 7جنسن، نولمن و ویلکرسنآدولف، آمانو، بنگ)

( 2000) . از نظر پوتنامباشدمیسرمایه اجتماعی در سطح جامعه دانشـگاه و نظـام آمـوزش عـالی  یسازتیظرف

عدم توسعه آموزش عالی در مسیر ایجـاد، تولیـد و افـزایش کیفیت سرمایه اجتماعی جامعه به عدم اثربخشی 

، سیاسی و فرهنگی کشور منجر خواهد یتوسعه اقتصاد یهابرنامهنهاد آموزش عـالی در پیشـبرد  ییناکاراو 

زمند آموزش عـالی پویـا و کاراسـت. ، نیای، سیاسی و فرهنگی در هر کشوریشد. دستیابی به توسـعه اقتصاد

 ی، پرورش نیروینیآفردانشخـود را در زمینـه  یبتوانند وظـایف بنیـاد هادانشگاهاگـر نظام آموزش عالی و 

چشم  توانمی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگـی به خوب انجام دهند، یتوسعه اقتصاد هایبرنامهانسانی و پیشبرد 

اینکه این موضوع  بهباتوجه(. 1383مرجایی، ) توسـعه پایـدار پیشـرفت کند یداشت که کشور در راسـتا

جامعه علمی کشـور اسـت بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در نظام آموزش عالی ایران جهت شناخت  موردتوجه

 ید بسیاردیگـر ایـران نیـز ماننـ ی. از سـورسدیمبه نظر  یآنها ضرور یمناسب برا ریزیبرنامهبهتـر آنهـا و 

حل مسائل افـزایش عـده متقاضـیان ورود به آموزش عالی و پاسخ  یبرا توسعهدرحالپیشرفته و  یاز کشورها

را در آموزش عالی دایر کرده است. ایـن نـوع  الکترونیکیآموزش ، یناشی از تحوالت علم و فن آور یبه نیازها

آمـوزش جدیـد، موانـع توسـعه آموزش در نظام آموزش سنتی را از میان برداشته و با افزایش کارایی و هـم 

(. با وجود این، فرض بر این است که در 1385، یرضو) آموزشی شده است یهانهیهززمـان موجـب کاهش 

ارتباطی اساتید و فراگیران بسـیار محـدود، منقطـع و کنـد است و اطالعات  یمجار الکترونیکیآموزش نظام 

 .   شودنمی، دقیق و مستقیم مبادله موقعبه

 
1 Nahapiet&Ghoshal 
2 Durant 
3 Fraser, Aldrich & Page-Tan 
4 Bartcher 
5 Lópz 
6 Barrios & Hochberg 
7 Adolf et al 
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، دقیق و مستقیم موقعبهارتباطی اساتید و فراگیران بسیار محدود، منقطع و کند است و اطالعـات  یمجار 

هرچند این ضعف ارتبـاطی بـا برخـی مشـکالت از جمله باال بودن تعداد  .(1،2020چاتزوپولو) شودنمیمبادله 

ناشـی  یپیوند دارد ولی تا حـد یارحرفهیغو وجود اساتید و دانشجویان  یکافی فناور زیرساختفراگیران، نبود 

مـاد یکدیگر و یـا عـدم اعت ک، فقدان حمایت، عدم درتیمیو صمعـدم عالقـه  ،از ضـعف عوامـل انگیزشـی

ضـعیف  الکترونیکیآموزش ( معتقد است در 2009) لتیائو زمینـه نیدر ا .(2020، 2و همکاران آردورا) باشدمی

 . گاسکلشودمیمنجر به ایجاد واژگونی و تقلیل در میزان سرمایه اجتماعی  تعامالت اعضاءبـودن ارتباطـات و 

بسترساز  الکترونیکیآموزش ضـعیف در  یکه ارتباطات غیرمستقیم و پیونـدها داردمی( هم اذعان 2009)

( در تحقیق خود 2009دهـد. مـان یـوال ) لیاعضاء تقل نیو اعتماد را در بمناسبی است که میـزان مشـارکت 

 یگردوبمبادلـه اطالعـات و مشـارکت علمـی اسـاتید و دانشجویان از طریق پست الکترونیک و  ردیگیمنتیجه 

( 2006) از حد متوسط بوده است. استیونسون ترنییپابه علت پـایین بودن میزان اعتماد  الکترونیکیآموزش در 

و  کندیمتعامل و ارتباط را کـم  ،الکترونیکیآموزش معتقد اسـت کـه نارضایتی از مدیریت فنی و پشتیبانی 

( 2002) . همچنــین الپــان و همکارانسازدینممســتقل را فــراهم  ییــادگیر یشــرایط مطلــوب بــرا

و عامل اصلی ایجاد شکاف  یباعـث عدم همکار الکترونیکیآموزش  نامطلوب بودن خدمات پشتیبانی در معتقدند

عدم حضور  دهدمینیز نشان  (1390) از تحقیق معینی کیا آمدهدستبهبین یاد دهنده و یادگیرنده است. نتـایج 

 و عدمبعد همدلی و همراهی  شدنکمباعث  الکترونیکیآموزش دائمی اساتید و مـدعو بـودن اغلب آنان در 

 شودمیتقلیـل داده اسـت. تصـور  یهمدیگر اعضا شده و تعامل و تعهد را در بین آنها تا حد زیاد ینیازهـا کدر

 ازودیرید ندیفراو این  زندیممشکالت دیگر دامن فقدان این عوامل به نوبه خود به ایجاد و گسترش برخی 

این  کهطوریبه(. 1384قانعی راد، ) را بـه چـالش خواهد کشید الکترونیکیآموزش  یکارکردها نیتریاساس

فرهنگی و توسعه سـرمایه اجتمـاعی  هایمؤلفهنظام آموزشـی در مسـیر رشـد کمـی و کیفی خود بدون توجه به 

سرمایه اجتماعی قـادر بـه بلوغ  هایشاخصدر زمینه ارتقاء  بلندمدتو  مدتکوتاه هایبرنامهو بـدون داشـتن 

وضعیت سرمایه  شودمیچنـین پژوهشـی موجب  یاجـرا جهتنیبدو رشد علمی و توسعه متوازن نخواهد شـد. 

 ریزیبرنامهشود تا بر اساس آن مدیران بتوانند با  آن روشنو عوامل مؤثر در ارتقاء  الکترونیکیآموزش اجتماعی، 

 هایتواناییآموزشی و پرورشی مناسب  هایبرنامهاز  یریگبهرهکنند و با  استفادهاعضا  یهایتوانمندمناسب از 

. در نهایت ببرندا از بـین و همـدلی ر یتبدیل کنند و عوامل مخل همکار یتوانمندو به  شیرا افزاآنـان 

ارتقا دهد، طراحی و  یرا که بتوان سرمایه اجتماعی را در آموزش عالی با بیشترین کارایی و کارآمد چهارچوبی

 .   شودمیارائه 

 مفهوم سرمایه

 
1 Chatzopolo 
2 Ardura et al 
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 است ارزش از بخشی سرمایه مارکس، یپردازمفهوم در. کرد دنبال مارکس یآرا از توانمی را سرمایه مفهوم

 مصرف و تولید یفرایندها در پول و کاالها گردش از دارند، اختیار در را تولید ابزار که کسانی داران،سرمایه که

 (کاالشان) کار مقابل در کارگران به گردش، این در .(2،2020، فتزر2007، 1مورفی) آورندیم به دست را آن

 حیات ادامه یبرا را (لباس و مسکن غذا، قبیل از) کاالهایی دهدمی امکان آنها به که شودمی پرداخت دستمزد

 توسط شده تولید و پردازش یکاال اما .(1385الوانی و شیروانی، ) کنند یخریداره( مبادل ارزش) خود

 جامعه از تصویر این در (.کنندهمصرف ارزش) فروخت مصرف بازار در یباالتر قیمت با توانمی را دارانسرمایه

 است اضافی ارزش از بخشی سرمایه سو یک از .است متمایز اما ،مرتبط عنصر دو بیانگر سرمایه ،یدارهیسرما

 دیگر، یسو از .(2021 ،3وید) شودمی دارانسرمایه نصیب اما ،شده تولید کارگران توسط مارکس زعمبه که

 نی؛ بنابرااست بازار در سود کسب و بازدهی امید به گذارانهیسرما یسو از گذاریسرمایه یک بیانگر سرمایه

باقری ) است دوطبقه میان یاستثمار اجتماعی روابط باره در یاهیک( نظرکالسی) مارکسی مفهوم در سرمایه

 انسانی، سرمایه همچون سرمایه جدید هاینظریه ظهور شاهد ،سونیا به 1960از دهه  (.1391زنوز و علمی، 

 را سرمایه (1961) 4شولتز انسانی سرمایه نظریه مثال طور به .هستیم اجتماعی سرمایه و فرهنگی سرمایه

 یهامهارت در کارگران. گیردمی نظر در معین (سود) سرمایه بازگشت با آموزش در گذاریسرمایه مثابهبه

 به پرداخت یبرا کنندمی کنترل را تولید فرایند که کسانی با بتوانند تا کنندمی گذاریسرمایه دانش و فنی

 کرده توصیف (1990) 5بوردیو که گونهآن فرهنگی سرمایه ترتیب همین به. شوند مذاکره وارد کارشان مهارت

 طبقه توسط که است یایمعان و نمادها از یامجموعه تولید درباز مسلط طبقه گذاریسرمایه بیانگر است

 نظریه. این اندرفتهیپذ خود طبقه معانی و نمادها مثابهبه را هاآن و شده درونی و کدر غلط سلطه، تحت

 نمادها این و کنند گذاریسرمایه ندتوانمی اجتماعی عامالن عنوانبه (سلطه تحت طبقه) هاتوده که پذیردمی

 دوگانه مبارزه از اجتماعی ساختار تصویر ترتیب بدین (.2014، 6جوشی و اوکی) آورند به دست را معانی و

 جدید سرمایه یهانظریه در دیگر طرف از .یابدمی تغییر شدهیبندهیال یهاگفتمان تصویر به ،ریناپذیآشت

 ؛ ن(کال سطح تحلیل) دشو دیده جامعه در طبقاتی استثمار فرایند از بخشی عنوانبه سرمایه کهاین یجابه

 بازار در کارشان افزوده ارزش کسب یبرا که گرانیکنش عنوانبه عامالن و کارگران گذاریسرمایه چگونگی به

 در مهم یهامؤلفه عنوانبه انتخاب یا کنش و د(خر سطح تبیین) شودمی پرداخته کنندمی گذاریسرمایه

 گذر یک هانظریه این در نیبنابرا ؛(2021، دیو، 2013، 7ویلسون) شوندمی ظاهر سرمایه جدید هاینظریه

 یهاکنش تعامل بر همچنین سرمایه جدید هاینظریه .شودمی مشاهده خرد سطح به کالن سطح از تبیینی

 (.1393پاک سرشت، ) دارند تاکید گذاریسرمایه فرایند در یساختار یهاتیوضع و یفرد
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 سرمایه اجتماعی

 منظر این از و گردیده اقتصاد و اجتماعی علوم حوزه وارد اخیر یهاسال در که است یاواژه اجتماعی سرمایه

، ویلکس، فریبوردر و وو) است گشوده اقتصاد و اجتماعی مسائل یابیعلت و تحلیل در را یاتازه دریچه

 گرفتهصورت علوم این دانشمندان و نظرانصاحب توسط وسیعی مطالعات زمینه این در .(2020، 1گیسوردانو

 تعاریف بیکر و پرات بن ،یلور گلن جاکوب، لین، فوکویاما، کلمن، ،پاتنام ،بوردیو همچون یپردازانهینظر و

سرمایه اجتماعی، عبارت است در تعریف عمومی، (.2010، 2میناموتو) اندکرده ارائه اجتماعی سرمایه از یمتعدد

توان . در واقع، میکندمیتسهیل  جوهر اجتماعی( که هماهنگی و همکاری را در جامعه و گروه) از یک ظرفیت

دارای سه بعد: ساختار، محتوا و کارکرد است، تلقی نمود که ساختار سرمایه اجتماعی را یک مفهوم مرکب که 

که ارتباطات اجتماعی است و محتوای آن، عبارت از اعتماد و هنجارهای اجتماعی است باجتماعی آن، همان ش

 (.2014و همکاران،  3راحیل) و کارکرد آن نیز همان عمل متقابل اجتماعی است

 تاریخچه سرمایه اجتماعی

 مقاصد، کاربردها بخواهیم اگر اما ،ندارد وجود مشخصی یهایبنددسته تاریخی یهانهیزم خصوص در اگرچه

 به بتوان حیطه چند در شاید کنیم، یبنددسته را شودمی مفهوم این از اجتماعی علوم در که تعاریفی و

 از را مفهوم این ردیابی ایدسته .(2020، 4، پنملچ، هوچبرگ، سپنیزا، زنگالسوسیبار) پرداخت آن ردیابی

 قرار آن در که ضرورت و اجبار یازروهمبستگی  مسئلهبه  «سرمایه» کتاب در او .کنندمی آغاز مارکس کارل

 را افراد بحرانی و منفی شرایط معنی بدین ،جامعه یک در مهاجران و پناهندگان وضعیت مانند؛ گیرندمی

 و یکدیگر پشتیبانی به توسل و یکدیگر به اتکا جمعی، بالقوه هایتوانایی جمعی، ینیرو از استفاده یسوبه

 این .(2020و همکاران،  6لی ؛2018، 5اوکونر و گالدستون) کندمی ترغیب گروهی یهاپتانسیل از استفاده

 و جمعی یانرژ از استفاده همان یعنی .است مطرح اجتماعی سرمایه در مفهوم ینوعبه نیز امروز خاصیت،

 آوردمی جمع هم گرد را افراد معنی و مثبت نتایج با کهینحوبه جمعی مناسبات در افراد پشتیبانی به اتکا

 (.1389جهانگیری و شکری زاده، )

 «دادوستد»یا  «بستانبده» مفهوم از او که جایی یعنی، است بازشناسی قابل 7زیمل جورج یآرا در گرید رویکرد

 مناسبات به دادن سامان یبرا افراد که است یرفتار قواعد و هنجارها بستانبده یمبنا .کندمی صحبت

 کنندمی تعبیر چنین برخی. کندمی وضع دانندمی یضرور خود یبقا یبرا که تعامالتی و مبادالت ،یفردنیب
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 و ایثار مقابل در گیرد،نمی بر در را زودهنگام و آنی سود و پاداش تا ضرر که نفع و سود مطلب این که

 (.1385فقیهی و فیضی، ) دارد قرار یدگرخواه

 لیتقل دهندیصورت م یاجتماع یکه افراد در زندگ ییبه دادوستدها یاجتماع هیمفهوم سرما کردیرو نیدر ا

 نیا ،رودمیانتظار برآورده شدن آن  ازود،یریکه د ی(. البته با مالحظات مشخص و منفعت1991)پاتنام،  ابدییم

 هاکیکه با نئوکالس یاقتصاد اتینگاه، در ادب نیا ثالمعنواندارد. به یشتریامروز رواج ب ینگاه به مبادالت اجتماع

مبادله و  هیو مشخص در نظر یطورکلبه ایاست  گرفته شهیآن از مکتب اصالت سود ر یآغاز شد و وجود فلسف

 یگذاشته مباحث یبر جا یریو نسبتاً فراگ قیسوم که اثرات عم کردیکنش متقابل به آن پرداخته شده است و رو

و در  یافراد با نگاه انتقاد نیشد. ا یریگیآغاز و پس از او با »تالکوت پارسونز« پ م«یدورک لیما» است که با

دانند، به طرح مفهوم ارزش یم لیتقل یرا به مبادالت اقتصاد هیکه مفهوم سرما ییکردهایو رو هانشیبپاسخ به 

 هاارزشها، آن یکه بر مبنا یتعهدات یعنیاستوار کردند.  یارزش یفکندرونبر  ینوعبهخود را  ریپرداختند و تعب

 سرمایه آن به عام طور به که هایهمکار و تعامالت روابط، این (.1383است )تاجبخش،  یاجتماع یو هنجارها

 از فارغ را افراد هاییارزش و هنجارها چنین. دارند جامعه یهاارزش و هنجارها در ریشه گوییممی اجتماعی

 این. (2014، 1رینینگر و همکاران) کندمی ترغیب خود اعمال و هانقش یایفا به بر قرارداد مثبتی یهادغدغه

 فرهنگی سختی، مسائل که یرویکرد یعنی .دارد اجتماعی سرمایه گیریشکل مسئله به ارزشی نگرشی نگاه

 بهره مسائل این از دهدمی ارائه که یتفاسیر در و داندمی دخیل اجتماعی سرمایه یگیرشکل در را تاریخی و

 (.1395نکودری و یعقوبی، ) جویدمی

 سرمایه اجتماعی هایمؤلفه

نند. کیم یاز آنها معرف کـیهـر  یرا برا یاژهیو یهاه، مؤلفهیانواع مختلف سرما کیکامروزه دانشمندان به تف

وجـود  یسندگان اختالفـاتیمحققان و نو ـانیـز میهـا نن مؤلفـهیا یدر معرف یه حتکرد کد فراموش یالبته نبا

 پردازاننظریهه عموم کشود یافت می یمورد قبول یهامؤلفه ـن اختالفـات همـوارهیدارد. امـا در پـس تمـام ا

 :بر سر آن توافق دارند

ت، کمـشار سازنهیزمه ک اسـت یة اجتماعیسرما یهامؤلفه نیترمهماز  یکی یعتماد اجتماعا :اعتماد اجتماعی

ل یشده و منجر به گسترش و تسه یاجتماع یهاگروه ـان اعـضاء دریم یگروهـ یهاکنش، تعـامالت و یـارکهم

 .(1387باستانی و همکاران، ) شودبا سایر افراد جامعه می فرد یروابط اجتماع

هرگاه شخص  یعنیاست.  خوردهگرهت ـیتنگاتنگ با احساس امن یاگونهبه یت اجتماعیمنا :امنیت اجتماعی

 یـت اجتمـاعیـه امنکتـوان گفـت یاسـت مـ ـتیدر امن یـت شـغلیند از هر لحاظ ماننـد موقعکاحساس 

م و یمستق یهااز تجربه یه ناشکاست  یجتماعا - یشناختروان یاـدهیـت پدیوجـود دارد. احـساس امن

 (.1395همکاران، رشادت جو و ) رامون استیط پیاوضاع مح ط ویم از شـرایرمستقیغ
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نه ینشگر و زمکن یمتعامل ب اتیبا خصوص یـاریو اخت یهدفمند، اراد ینشک یه معنب :مشارکت اجتماعی

به روابط و سازندة  یدهشکلآورد و هم عامل یت به بار میرضا فـرد یـه هـم بـراکاوست  یطیحم - یاجتماع

 .(2015، 1شیمادا) بالقوه است یتیحمـا یهـاهکشب

از  یکین مؤلفه یجامعه است. ا یداشتن اطـالع از گـروه، جامعـه و اعـضا یبه معن :و شناخت یآگاه

 یباشد. امروزه محققان آگاهیت مکالزم جهت مشار یهـااز شـرط یکیشود و یم یاعتماد تلق یهاشرطشیپ

 .(1392حکمت، ) ردندک یمعرف یة اجتماعیسرما مهـم یهـااز مؤلفـه یکی عنوانبهرا 

رش یاز احـساس پـذ یمندبهرهگر، یـدیکـا جامعـه از یگـروه  کـیت افراد یحما یبه معنا: انسجام اجتماعی 

 ت داشته باشندکا مشاریت یه افراد در آنها عضوکاست  ییهادر گروه یگـران و احـساس راحتـید یاز سـو

 .(2011، 2شاو)

 یفرهنگ یهارزشا

در سال  یفرانسو شناسجامعهو یتوسط بورد بارنیاوله کاست ی ة اجتمـاعیسـرما یهـامؤلفـهگر از ید یکی 

 و یلیتحـص یهـاـتیماننـد موفق یعـوامل یبرا ییهانیین مؤلفه در صدد است تا تبیا ار برده شد.کبه  1986

مانند  یة اجتماعیسرما ـن بخـش ازینـد و اک یاز عوامـل اسـت را سـازمانده یعیه متأثر از دامنة وسک یشغل

 (.2013ویلسون، ) کندرا از بدو تولد کسب می ت انباشت را در نزد افراد دارد و شخص آنیقابل یکیزیة فیسرما

 الکترونیکی آموزش

 2000و  1990تا ،  1980از دهه  نیآنال یهادانشگاهسطح به باتوجه، ستین یدیکشف جد نیآنال آموزش

 یابزار عنوانبه یکیالکترون آموزشنکته توجه داشت که  نیبه ا دی، بانیآموزش آنال یبرا زمان بلوغ عنوانبه

(. از 2020 ،3ویبریر) نبوده است آموزشی اجرا یبرا ضرورتی عنوانبهبوده و ی ریادگیو  آموزش یبرا یکمک

 ،و همکاران نیمک بر) کرده است ترآسانرا  الکترونیکیآموزش ، یو تکنولوژ یدر فناور عیتحوالت سر یطرف

نوع آموزش، نظام  نیمعتقدند که ا یکیآموزش الکترون پردازاننظریه(. 2014 ،و همکاران 4ویکوجوکار، 2009

در آموزش  ییبه سزا ریخواهد کرد که تأث لی( و باز تبدی)همگان یعمومدانشگاه  کیجهان را به  یآموزش عال

نوع از  نیبر ا مؤثرو عوامل  هایژگیوشناخت  رونیازا(. 62،ص  1385 ان،یو فرهاد ییفدا) جهان دارد یعال

؛ 2020 ،5و وان نی، جیبا) است یضرور یکیالکترون آموزش یبرا حیصح یمدل یو اجرا یطراح یبرا آموزش

(، در کتاب خود 115ص  ،2000) یکرسل راستا نیدر هم .(2020، پنملچ، هوچبرگ، سپنیزا، زنگالس، وسیبار
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( اشاره کرده است یکی)الکترون یآموزش مجاز دهندهلیتشک یآموزش بر خط( به ده عنصر اساس) تحت عنوان

 -6 یسازمانده/یماهنگه -5بازخورد  -4 زهیانگ -3 یروش آموزش -2محتوا  -1: باشندیم لیکه به شرح ذ

 .یریپذانعطاف -10حجم کار  -9سنجش  -8 یرسانکمک -7استفاده  تیقابل

 توانمیاین نظریات  بهباتوجهدارنـد.  کبا وجود تنوع در چند زمینه کلی با همـدیگر اشـترا موردمطالعهنظریات 

اسـاتید  ژهیوبهاز روابط کارگزاران دانش و  ایمجموعهیـک سـاختار اجتمـاعی و  عنوانبهرا  الکترونیکیآموزش 

الکترونیکی جهت آمـوزش و  یکرد. در این نظام از فناور وتحلیلتجزیهمحلی  یهاتیموقعو دانشـجویان، در 

و  هااندیشهباعث مبادله  ی. استفاده از این فناور(2020 ،و وان نی، جیبا) شودمیتعامل استفاده  یبرقـرار

 یدر اسـتفاده از فناور پذیریانعطاف. دهدمیو زمینه مشارکت دانشجویان و اساتید را افـزایش  گرددمیدانـش 

، هاموقعیتاز  نظرصرفو  آوردمیافراد ناشناخته به وجود  نیرابتعامل  یهادانیماز  یالکترونیکی، انواع جدید

( معتقداسـت اسـتفاده از 2005) 1ژائـو .سازدمیارتباط با همدیگر فـراهم  یافراد را برا هایتواناییمبادله 

از  نظرصرفو  سازدمیاجتماعی دانشجویان را گسترش  یپیونـدها الکترونیکـی در نظـام آموزشـی یفنـاور

 داردمی( اذعان 2007) 2گاماس. سازدمیارتباط با همدیگر فراهم  یافراد را برا هایتوانایی، مبادلـه هاموقعیت

از منابع و منافع  کهمکاران، استفاده مشتر کمنجر به ارتقاء فعالیت مشتر الکترونیکیآموزش افزایش تعامل در 

 معتقد( 2001) 3. بوزمنگرددمیو دانشجویان  علمیهیئت یو تبادل و مبادلـه اطالعات و دانش در بین اعضا

در بـین دانشجویان و اساتید نقش  الکترونیکیآموزش تعـاملی و ارتبـاطی در  یاسـت مسـاعد بـودن فضـا

است که اعتماد، صـمیمیت و ه مـدلی  ( معتقـد2000پاتنـام )اساسی در توسعه مشارکت علمی دارد و 

 ی( همکار2005) 5، هنکین واگلیی(، مو2000) 4اجتمـاعی اسـت. بندورا یمحصـول تعـامالت و پیونـدها

را عامـل اصـلی  هاارزشعلمـی، صمیمیت، همدلی در بین همکاران و احترام بـه  یهاتیفعالو مشارکت در 

آموزشی و  ،یرفتار سازمانمـدیریت  نحوة. دانندمیو دانشجویان  علمیهیئت یاعضا توانمندیافـزایش  یبـرا

آموزش  در گسترش مشارکت علمی و ایجاد سرمایه اجتماعی در رگذاریتأث هایمؤلفهخدماتی یکی دیگر از 

اسـت وقتـی مـدیریت دانشـگاهی از وضـعیت مطلوبی برخوردار باشد احتمال استقرار و توسعه یک  الکترونیکی

و مشارکت علمی در  یگسترش همکار یو انگیزه الزم برا یابدمیرابطه فعال بین اساتید و دانشـجویان افزایش 

هی تعامـل و ارتبـاط را در ( نارضایتی از مدیریت دانشگا2006. به نظر استیونسون)یابدمیدانشـگاه رشـد 

مدیران دانشگاهی با تجلیـل و قدرشناسی،  داردمی( اذعان 1988) 6و رمزدن کندمیمحیط آموزشی کم 

علمـی را  یمشارکت و همکار نـد بـه بهتـرین شـیوه زمینـهتوانمی هاارزشمدیریت مشارکتی و احترام بـه  

دانشجویان  توانمندی( معتقداسـت رضایت از مدیریت دانشگاهی 2003) 7در دانشـگاه افـزایش دهنـد و فـاورو

 
1 Zhao 
2 Gumus 
3 Bozeman 
4 Bandura 
5 Moye&Henkin&Egley 
6 Ramsden 
7 Favero 
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به  گذاریارزش. به طوریکه مدیران با دهدمیآموزشی و پژوهشی ارتقاء را در فعالیـت علمیهیئت یو اعضا

 ینظر یم را در تولید دانش افزایش دهند. ایـن دریافـت هـاند انگیزه الزتوانمینو وبدیع در دانشگاه  یهااندیشه

  .(1نمودار ) تدوین مدل تحلیل پژوهش حاضر را فراهم ساخته است یمبنا

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 (: مدل تحلیل تحقیق1) نمودار

 

   پژوهشروش 

ی هادانشگاه علمیهیئت یاعضا پـژوهش ران ایـ یمبستگی است. جامعه آمـاره - یروش پژوهش کمی، توصیف

نفرمی باشد. روش  1000حدود تعدادشان  که دهندیمتشکیل  1400-1399در سال تحصیلی استان فارس 

استان ی هادانشگاهبین  منظور ازنسبتی است. به همین  عیبازتوز ایچندمرحله ایخوشهاز نوع  گیرینمونه

فر ن 37و 33، 47، 61، 71سراسری و غیرانتفاعی و علمی کاربردی، نورپیامو  آزاددانشگاه به ترتیب  فارس

 α%= 5 یخطا درنظرگرفتنمورگان، با  -جدول کرجسی نمونه انتخاب شدند. حجم نمونـه بـر اسـاس عنوانبه

 249نمونه در نظر گرفته شد که  عنوانبهنفر  280 علمیهیئت یانتخاب گردید. بر این اساس ازبین اعضا

اول  نامهپرسشمحقق ساخته استفاده شد.  نامهپرسشاز دو  هاداده آوریجمعقابلتحلیل بود. جهت  نامهپرسش

مدیریت فنی و  شامل نامهپرسشاین  هایشاخصطراحی گردید.  الکترونیکیآموزش  هایمؤلفهسنجش  یبرا

 آموزشنظام 

 الکترونیکی
 سرمایه اجتماعی

 فضای ارتباطی و ساختاری

 فناوری ارتباطی

 شبکه اجتماعی

 اعتماد

 توانمندسازی

 آگاهی و شناخت

ارزشهای اجتماعی 

 فرهنگی

 فناوری اطالعاتی
 مشارکت علمی

 مدیریت رفتار سازمانی

 مدیریت فنی و پشتیبانی
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اطالعاتی، کیفیت ارتباط باهمکاران  یکـارکرد فناور ،ارتبـاطی یرد فناورپشتیبانی، مدیریت رفتار سازمانی، کارک

 هایشاخصسرمایه اجتماعی تدوین گردید.  گیریاندازه یدوم برا نامهپرسش باشد.میوکیفیت ارتباط با فراگیر 

اجتمـاعی و فرهنگـی،  هایارزشاعتماد اجتماعی، مشـارکت علمـی، شـبکه اجتمـاعی،  شـامل نامهپرسشاین 

ارائه شده  هاینظریهاز بررسـی متـون و  نامهپرسشدو  ی. گویه هاباشدمیو آگاهی و شناخت  یساز توانمندی

د روایی سازه از تحلیل برآور یکردند و برا تأییـد نظرانصاحبرا  هانامهپرسشاستخراج گردید. روایی محتوایی 

. باشدمیمطلوب  نامهپرسشاستخراج شده در هر دو  ینتـایج نشـان داد روایـی عامل ها عاملی استفاده گردیـد

 تأییدنیز بررسی و سرمایه اجتماعی  نامهپرسشو  الکترونیکیآموزش  هایمؤلفهمربوط بـه  نامهپرسشپایایی 

استنباطی آزمـون تفـاوت  یتوصیفی، از آماره ها یداده عالوه بر از آماره ها وتحلیلتجزیه یگردید. بـرا

 استفاده گردید.    ی، رگرسیون چندگانه، تحلیل مسیر و معادله ساختارطرفهیک، تح لیـل واریانس هامیانگین

 متغیرها   گیریاندازه

 (، فوکویاما1998) اجتمـاعی از نظریـات ناهاپیـت و گوشال سرمایةعملیاتی کـردن  منظور: بهتغیر وابستهم -

اجتماعی در نظر گرفته  سرمایة هایمعرف عنوانبهی کـه هایشاخص( استفاده شد. 2000) ( پاتنام1997)

و ت ، آگاهی و شناخیتوانمندساز، یاعتماد اجتماعاجتماعی،  شبکةمشارکت علمی، : عبارتنداز اندشده

 اجتماعی، فرهنگی.    یهاارزش

و  یمجاز هایمحیطتعـامالت و روابـط متقابـل در  زانیاز مسنجش ایـن شـاخص  یبرا: شارکت علمیم -

علمی با دیگران و انجام کار  هایفعالیتاطالعات و  کواقعی، ارتباط با مراکز علمی و فرهنگی، تبادل و اشترا

 گروهی استفاده شد.   

و واقعـی،  یمجاز یهاطیمحاجتماعی در  یپیوندها زانیاز مسنجش این شاخص  یبکه اجتماعی: براش -

عاطفی، مالی و اطالعاتی  هایحمایت، کعالیـق مشـتر یاحـوال و اوضـاع، مالقـات بـا افـراد دارا یپیگیـر

 استفاده شد.   

در  انهیجویهمکاربر میزان صداقت، صراحت، اطمینان، تمـایالت  هاهیگومفهومی  گیریجهتماد: عتا -

 و واقعی تاکید دارد.    یمجاز هایمحیط

در نحوه انجام کار، دقیق بودن در  یریگمیتصمتوانایی  زانیاز مسنجش این شاخص  یبرا: یتوانمندساز -

 شد.    کارها استفادهآموزشی و پژوهشـی، تسـلط و شایسـتگی در انجـام  هایفعالیت

 کردندنبالاخبار،  قرارگرفتناین مفهوم بر میزان توجه بر محیط و مسـائل آن، در جریـان : گاهی و شناختآ -

 .   باشدمیعلمی و آشنایی با مقررات آموزشی دانشگاه متمرکـز  یرویدادها

و هنجارها،  هاارزشبـر میـزان احتـرام بـه  هاهیگومفهومی  گیری: جهتاجتماعی و فرهنگی هایرزشا -

 تمرکز دارد.    هاارزش، پرورش وجدان جمعی و وفاق در یشرکت در مراسم مختلف دانشگاهی، همیار
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 - یتعامل یاز سه معرف مدیریت دانشـگاهی، فضا الکترونیکیآموزش سنجش  یبرا: تقلمس یتغیرهام -

 الکترونیکی استفاده شد.    یرتباطی و فناورا

رفتار سـازمانی و مدیریت فنی و  تیریمد ریمتغسنجش این شاخص از دو  یبرا: دیریت دانشگاهیم -

 پشتیبانی استفاده شد.   

 هایحمایتنیازها،  کو عواطـف، در هاارزشبـه  نیمسئولدیریت رفتار سازمانی: این مفهوم بر میزان توجه م -

 و اطالعاتی، قدردانی و تجلیل، آرامش و امنیت و ایجاد انگیزه در تمرکز دارد.    یعاطفی، فکر

، زمانناهمارتباطی هم زمان و  یمنظور میزان التزام در خصوص ارائه منظم ابزارها: و پشتیبانیدیریت فنی م -

بودن امکانات آموزشی و سهولت ارائه  ریپذدسترس، یاچندرسانه یهاسامانهالکترونیکی و  یهاستمیسکارایی 

 .   باشدمیدرخواست شده  یمحتوا

ارتبـاط متقابـل دانشجو با دیگر  یمیـزان توافـق در برقـرار شـاخص بـراین : رتباطیا - یتعامل یضاف -

و واقعی،  یمجاز یبا دانشـجو و همکاران در فضا علمیهیئت ی، ارتباط اعضاعلمیهیئت یدانشجویان و اعضا

و  علمیهیئت یبه دانشجویان، دسترس بودن اعضا یعلمئتیه یشخصی اعضا هایارزشانتقال تجارب و 

دانشگاه با دانشجویان و داشتن رابطه خوب و صمیمی در دانشگاه تمرکز  مسئوالن یهمکار و دانشگاه مسئوالن

 دارد.   

 اطالعـاتی و ارتباطی استفاده شد.    یسـنجش ایـن شـاخص از دو متغیـر فنـاور یبرا: الکترونیکی یناورف -

گرافیکی،  یافزارهانرم، پردازهاواژه هالیفاتوانایی و مهارت در مدیریت  زانی: منظور ماطالعاتی یناورف -

 .   باشدمی الکترونیکـی یجستجوگر، شناخت اجزا و ایجاد محتـوا یموتورها

ارتبـاط و مبادله اطالعاتی و  یارتبـاطی در برقـرار یهاستمیساستفاده از  زانی: منظور مارتباطی یناورف -

 علمی با دیگران است.  

  پژوهش هاییافته

 توصیفی   هاییافتهف( ال

سراسری و ، نورپیامو  آزاددانشگاه به ترتیب  ی استان فارسهادانشگاهدر  موردمطالعهفراوانی افراد نمونه 

درصـد کل  5/73نفر،  183مرد با  گویانپاسخ. باشدمی 37و 33، 47، 61، 71 کاربردیغیرانتفاعی و علمی 

. بیشترین دهندمیرا تشکیل  یدرصـد کـل جامعـه آمـار 5/26نفـر،  33را شامل می شوند و زنان با  گویانپاسخ

نفـر  71بـا  ینفر بـوده اسـتادیار 174مرتبه علمی مربـی است که  یدارا علمیهیئت یفراوانی مربوط به اعضا

 یدارا علمیهیئت ی. فراوانی اعضادهندمیرا تشکیل  گویانپاسخدرصـد  6/1نفـر، تنهـا  4بـا  یو دانشـیار

. سـابقه دهندمیرا تشکیل  موردمطالعه گویانپاسخدرصد کل  90نفر بوده و  224سال  10سابقه شغلی تا 



 

 

 

 

First International & Third National Conference on Social Capital & Resiliency 

 142  |آوریسرمایه اجتماعی و تاب المللیسومین همایش ملی و اولین همایش بین

درصد  2فراوانـی،  5سالبه باال بـا  21و گویانپاسخدرصد  8نفر فراوانی  20سال با  20تا  11شـغلی بین 

و انحراف  71/125بـا میـانگین  دریافتیم که در خصوص میزان سرمایه اجتماعی را شامل می شوند. گویانپاسخ

متوسط  علمیهیئت یکـه میـزان سـرمایه اجتمـاعی اعضا 297و حداکثر  85حداقل  بهباتوجه 74/49معیار 

آماره  بهباتوجهاجتماعی نیز  یبه پایین بـوده و در وضـعیت خـوبی قـرار نـدارد. همینطـور میانگین ابعادسرمایه 

 علمیهیئت یمحاسبه شده، متوسط و متوسـط به پایین بوده وفقط در بعدآگاهی و شناخت وضعیت اعضـا یها

 است.   ـودهخـوب ب

 

   هاداده یریدو متغب(تحلیل 

 داریمعنیتفاوت  و مردزن  علمیهیئت یکه بین میزان سرمایه اجتماعی اعضا دهدمینشان  tنتیجه آزمون 

. باشدمی 04/216مردان  یو برا 36/222زنـان  ی(. میـانگین سـرمایه اجتمـاعی بـراp=377/0) وجـود نـدارد

تحصیلی،  ککـه بین میزان سرمایه اجتماعی بر حسب مدار دهدمیهمچنین آزمون تفاوت میانگین نشان 

 داریمعنی یهاتفاوتکه  دهدمیاز آنالیز واریانس نشان  آمدهدستبه(. نتیجه p=08/0) نیسـت دارمعنیتفاوت 

مراتب علمی مختلـف وجـود دارد و تفـاوت مشـاهده شده با  یدارا گویانپاسخبـین میـزان سرمایه اجتماعی 

49/14=F  000/0و  =P استادیاران 28/228مربیـان،  بوده اسـت. میـانگین سـرمایه اجتمـاعی دارمعنی ،

نیز نشان داد که تفاوت موجود بین مربیان و  LSD. نتایج آزمون باشدمی 50/200و دانشیاران  80/192

 است.    دارمعنیاستادیاران 

 وجود داردبـین این دو متغیر  داریمعنیآموزشی نتایج نشان داد تفاوت  یهاو گروهاجتماعی  سرمایةدرمورد 

(003/0=P .)علوم 92/253 یانسانعلومگروه آموزشی  گویانپاسخ یمیانگین سرمایه اجتماعی برا کهطوریبه ،

نیز نشان داد که میانگین  LSD. نتایج آزمون باشدمی 48/207و گـروه فنـی و مهندسـی  15/207پایه 

اسـت و  مقدار بیشتر از گروه آموزشی فنـی و مهندسـی 44/46، انسانیعلومسرمایه اجتماعی گروه آموزشی 

نشـان داد fست. آزمون ا دارمعنی یو علوم پایه به لحاظ آمار انسانیعلومآموزشی  یهاگروهایـن تفـاوت بـین 

میانگین  کهطوریبه(. P=001/0) دانشـگاهی متفـاوت اسـت یمیـزان سـرمایه اجتمـاعی در بـین واحـدها

، 17/201 نورپیام، 27/220 ی سراسریهادانشگاهاحـد و 67/230، ی ازادهادانشگاهیه اجتماعی واحد سرما

 .   باشدمی 62/215 علمی کاربردیو  11/210 غیرانتفاعی

 اجتماعی   سرمایة یمستقل رو یج(تحلیل رگرسیونی متغیرها

وارد معادله رگرسیون  گامبهگاممستقل با استفاده از روش  یاز متغیرها ایمجموعهدر این قسمت از تحلیل 

ارتباطی،  یگردید که نهایتاً در گام ششم، شش متغیر نگرش به مـدیریت رفتـار سازمانی، نگرش به کارکرد فناور

اطالعاتی، مـدیریت فنی و پشتیبانی، کیفیت ارتباط با همکاران و کیفیت ارتباط با  ینگرش به کارکرد فناور

( واریانس متغیر وابسـته یعنـی سـرمایه 2R)45/0توانستند به میزان  فراگیر وارد معادله رگرسـیون گردیده و
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 الکترونیکیآموزش  در ریمتغرمایه اجتماعی از این شش گفت که س توانمیاجتمـاعی ر ا تبیین نمایند. در واقع 

وارد شده به  یمتغیرها داریمعنی F=159/102و  P=000/0تأثیرپذیر است. نتایج آنـالیز واریـانس نیـز بـا 

 وارد شده به معادله رگرسیون است.    یمتغیرهـا کنندهمنعکس( 3) معادله رگرسیون را تأیید نمود. جدول

 وارد شده به معادله رگرسیون ی(: متغیرها1) جدول

  Sig  t ضرایبBeta    مستقل   یمتغیرها 

  
0/000 

 کیفیت ارتباط با همکاران   0/62   4/25  

  
0/000 

 نگرش به مدیریت رفتارسازمانی   0/42   3/71  

  
0/000 

  
3/033 

 کیفیت ارتباط با فراگیر   0/28  

  
/000 

 مدیریت فنی و پشتیبانی   0/15   2/81  

  
/000 

 اطالعاتی   ینگرش به کارکرد فناور 0/13   2/70  

  
0/000 

  ارتباطی ینگرش به کارکرد فناور 0/11   2/55  

   
  

102/15   
0/000 

  F   
sig   نتایج تحلیل واریانس 

  R2ضریب تعیین  0/45   

 ضریب تعیین تعدیل شده   43/.   

 

با متغیر  یتوجهقابلالبته باید توجه داشت حضور برخی متغیرها در مدل اگرچه ممکن است رابطه مستقیم 

تفکیک  منظوربه نجایدر اباشد.  مالحظهقابلوابسته در پی نداشته باشد لکن اثر غیرمستقیم آنهـا امکـان دارد 

 یطورهمان تحلیل مسیر استفاده شده است. از روشمستقل  یو بررسی اثرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم متغیرهـا

 ی، درتحلیـل مسـیر بیشـترین اثـر تعیین کنندگی مستقیم مسیرها بر روشودمی( مشـاهده 1) کـه در نمـودار

ارتباطی، کارکرد  -تعاملی یرفتار سازمانی، فضامدیریت  یسرمایه اجتمـاعی بـه ترتیـب مربـوط بـه متغیرهـا

و 127/0، 199/0، 70/0ارتباطی، مدیریت فنـی و پشتیبانی و در دانشگاه به ترتیب با ضرایب مسیر  یفناور

متغیـر کـارکرد  باشد.می دارمعنیمتغیر سرمایه اجتماعی  یو تنها اثر علی این متغیرها بر رو باشدمی 093/0

مستقل ذکر  ینیسـت. بنـابراین بـا افـزایش مقـادیرمتغیرها دارمعنیاطالعاتی با ضریب علی کـم اثـر،  یفناور

. همچنین تأثیر مدیریت رفتار سازمانی بر یابدمی، میزان سرمایه اجتماعی افـزایش گویانپاسخشده، از نظر 

مرتبط داراست. ضمن  یاثر علی مستقیم را در بین متغیرها بیشترین 519/0تعاملی با ضریب  یگسترش فضا

تعـاملی  یبر گسترش فضا یتأثیرگذار یدر اولویت بعد 358/0ارتبـاطی با ضریب تأثیر  یاین که کارکرد فناور
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نیسـت. اثر  دارمعنیتعاملی  یاطالعاتی در گسترش فضا یقـرار دارد. در این میان اثر علی کارکرد فناور

 097/0مختلف،  یغیرمستقیم نگرش به مدیریت فنی و پشتیبانی بر سرمایه اجتماعی از طریـق مسـیرها

. بنابراین مجموع اثرات علـی مسـتقیم و غیرمسـتقیم نگـرش بـه مدیریت فنـی و پشـتیبانی بـر باشدمی

نگرش به مدیریت رفتار سازمانی بر  اثـر غیرمستقیم .باشـد( مـی097/0+093/0)190/0سـرمایه اجتمـاعی 

بـوده و مجمـوع اثرات علی مستقیم و غیرمستقیم این متغیر بر سرمایه اجتماعی  048/0سرمایه اجتمـاعی 

و مجموع اثرات  033/0ارتباطی بر سرمایه اجتماعی  یهمینطـور اثر غیرمسقیم کارکرد فناور باشد.می 748/0

و  007/0اطالعاتی بر سرمایه اجتمـاعی  ی. نهایتاً اثر غیر مستقیم فناورباشدمی 160/0مستقیم و غیرمستقیم 

 (.   2نمودارباشد )می 159/0مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم، 

 
 (: ضرایب علی بین مسیرها2نمودار )

 

      یمعادالت ساختار یالگوساز

 ینظر یمتغیر مکنون تشکیل گردیده است. آزمـون نیکـویی برازش ساختار 4مدل بسط یافته در این تحلیل از 

 دهندةنشاناست. نیکویی برازش مدل  هادادهمـدل بـا  یحاکی از برازش قو ریپذمشاهده یهادادهعنوان شده با 

دارد که در این  هادادهنیست و مدل بیشترین مطابقت را با  دارمعنی هادادهآن است که تفاوت بـین مـدل بـا 

آزمون نیکویی برازش مـدل محاسـبه شـده اسـت،  یمهمی که برا هایشاخصمدل چنین است. یکـی از 

باشد، بیانگر برازش بهتر مدل است کـه در این مدل  ترکینزداست. این شاخص هرچه به یک   1GFIبـرازش 

 2AGFI بـرازش نسـبتاً خوبی است. شاخص دیگر  یگفت که مدل دارا توانمی نی؛ بنابرااست 89/0این شاخص 

نسبت بـه حجـم نمونـه و درجـات  یاسـت. شاخص مذکور تا حد GFI افتةی لیتعداست. این شاخص شکل 

 
1 Goodness of fit in 
2 adjusted Goodness of fit index 
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کـه  یاسـت. شـاخص دیگـر 80/0. میزان این شاخص هم کندمی( را تعدیل GFI) مـدل، معیـار یآزاد

 نیااست با این تفاوت کـه در   GFIشاخص است. این شاخص یک نوع  PGFIشاخص  محاسـبه شـده،

است و  78/0محاسبه شـده در ایـنمدل  PGFI. شاخص ردیگیممیزان سادگی مدل نیز مدنظر قرار  شاخص

از عملکرد ضعیف باقی  07/0با   1RMR. ضمن این که ضریب استاندارد شدهکندمیاز سادگی نسبی حکایت 

اندازه گیرنده  هایمعرفمانده ها در مدل حکایـت دارد و بـرازش خـو ب مدل را تأیید می نماید. در رابطه با 

پنهان می باشند،  یمتغیرها گیریاندازه ینسبتاً خوبی برا یگفت که همـه معـرف ها اندازه گیرنده ها توانمی

علی  یغیرقابل اغماضی می باشند. در رابطه بـا مسـیرها گیریاندازه یخطاها یالبته برخـی از متغیرها دارا

بیشترین  یو دارا 58/0بر سرمایه اجتمـاعی  یساختار یگفت که اثر علی فضا توانمیمکنون  یبین متغیرها

 یساختار ی. اثـر علـی تـوان مدیریتی دانشگاه بر ایجاد فضاباشدمیمکنون دیگر  یمقایسه با متغیرهااثر در 

 یاست. اثر علی کارکرد فناور 50/0. اثر علی تـوان مـدیریتی دانشگاه بر سرمایه اجتماعی باشدمی 46/0مناسب 

 یساختار یالکترونیکی بر ایجاد فضا یاست اثر علی کارکرد فناور 26/0الکترونیکـی بـر سـرمایه اجتماعی 

. باشدمی 22/0الکترونیکی بر تـوان مـدیریتی دانشـگاه  یو در نهایت اثر علی کارکرد فناورباشدمی 34/0مناسب 

مستقل و وابسته تحقیق  ینتیجه گرفت که همه فرضیات مطرح شده در ارتبـاط بـین متغیرها توانمیبنابراین 

نیکویی برازش نیز بر این ادعا  یو آزمون ها باشدمی مـورد تأییـد هادادهبه لحاظ تجربی و مطابقت مدل بـا 

    صحه گذاشت.

 

 

 مدل معادله ساختار ی(:الگوساز3) نمودار

 

   ینتیجه گیربحث و 

 
1 root mean square residual 
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ارتباطی  یبـه دلیل محدود بودن مجار الکترونیکیآموزش در  رسدیمبه نظر  پژوهش هاییافته بر اساس

آموزش ( معتقد است در 2009) لتیائو کهطوریبهاست  ییهایینارسا یسـرمایه اجتمـاعی دارا هایشاخص

ضعیف بودن ارتباطات و تعامالت اعضاء منجر به ایجاد واژگونی و تقلیل در میـزان سـرمایه اجتمـاعی  الکترونیکی

آموزش ضـعیف در  یکه ارتباطات غیرمسـتقیم و پیونـدها داردمی( هم اذعان 2009) . گاسکلشودمی

 نتایج نشان داد ـل دهد.بسترساز مناسبی است که میزان مشارکت و اعتماد را در بین اعضـاء تقلی الکترونیکی

اطالعاتی  یتعـاملی و ارتباطی، کارکرد فناور یدر ایجـاد فضـا الکترونیکیآموزش عملکرد  علمیهیئتنظر  از

 .   باشدمیو مدیریت فنی و پشتیبانی و مـدیریت رفتـار سـازمانی نامطلوب 

تعاملی، نحوه مدیریت  -ارتبـاطی  یفضـا از تحلیل مسیر و لیزرل نشـان داد ابعـاد آمدهدستبههمچنین نتایج 

 مؤلفةو هر سه  باشدمیبـر سرمایه اجتماعی  یمـؤثر یهاکنندهینیبشیپالکترونیکی  یو فناوردانشگاهی 

ــی چــون نظرانصاحب ارتباطنیدراســرمایه اجتمــاعی دارد  یبـر رو داریمعنیاثر علـی  الکترونیکیآموزش 

آموزشـی  در نظامتعامل و ارتباط  یمساعد بودن فضا دارندمی( اذعان 2006) ( واستیونسون2009) لیتــائو

آموزش افـزایش تعامل در  دهدمینیز نشان  (2007) پژوهش گاماس و گرددیمباعث افزایش سرمایه اجتماعی 

از منابع و منافع و تبادل و مبادله  کهمکاران، استفاده مشـتر کمنجر به ارتقاء فعالیت مشتر الکترونیکی

( در پژوهش خود نشان دادند 2003) 1لند ی. راسین و هاگرددمی علمیهیئت یاطالعات و دانش در بین اعضـا

، یشیاندهمو  یهمدلو از طریق  علمیهیئت یدانشجویان و اعضا ینیازها و آرزوها ککه مدیران دانشگاهی با در

و دانشـجویان احساس تعهد و  علمیهیئت ینو و بدیع آنان توانستند در بین اعضا یهااندیشهبه  گذاریارزش

نسبت به تحقـق اهـداف دانشـگاه ایجـاد کننـد و میـزان سـرمایه اجتماعی را در دانشگاه افزایش  یپایبند

الکترونیکی با ایجاد اشکال نو تعامل و افزایش شبکه ی ( در پژوهش خود نشـان داد فنـاور2001) ولمنو  دهند

مکان و زمان، ترویج  هایمحدودیتو غلبه بر  کعالیق مشتر یدارا افراد یبرامالقات  آوردنفراهماجتماعی، 

 .   انجامدیمبه ایجاد سرمایه اجتماعی  جمعیدستهو تقویت اقدام  کیو دموکراتآزاد  یگفتگـو

ارائه  یو تأثیر آن بر سـرمایه اجتمـاعی، مدل پیشنهاد الکترونیکیآموزش در ارتباط با فرضیه اصلی، نقش  

علی چندگانه مشخص شده  یمسـتقلی کـه در مـدل بـا مسیرها یشده مبین آن است کـه مجمـوع متغیرهـا

 یمدل پیشنهاد نی؛ بنابرارساندیمسرمایه اجتماعی  گیریشکلرا در  الکترونیکیآموزش نقـش  یخوببهاست، 

 الکترونیکیآموزش ارتقاء سرمایه اجتماعی در  یدارد، برا ینظر پشتوانهاخـذ شده و  یکه از مبـانی نظـر

در مقایسه  یتعاملی، ارتباطی از توان تبیینـی بیشـتر ی، فضای. در مجموع در مدل پیشنهادشودمیپیشـنهاد 

 یافزارسختتعاملی به لحاظ  یتقویـت کیفیـت فضـا یبرا الکترونیکیآموزش با سایر متغیرها دارد، بنابراین در 

ارتباطی و اطالعاتی  یاتخاذ گردد. ضمن این که تقویـت دو شاخص دیگر یعنی ارتقاء فناور یتدابیر یافزارنرمو 

د موجب تقویت سرمایه اجتماعی سازمانی شود. همچنین توانمیو مدیریت رفتار سازمانی و فنـی و پشتیبانی نیز 

 تعاملی مطلوبی گردد.    یفضا موجب ایجاد یتریقود به میزان توانمی، هاشاخصتقویت ایـن 

 
1 Rossin& Hyland 
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   یبندجمع

خلق و توسعه دانش، خلق  یانگیزه برا جادیدر اموجود  ینارساهاد توانمیتحقیق  نیاز ا آمدهدستبهنتایج 

 علمیهیئت یاعضا نیدر برا  و ارتباطتعامـل  یدانـش و گسـترش فضـا ک، تبادل و اشـترایفکر سرمایة

آموزش  یآموزش عالی قرار دهد و آنها را در طراحی ساختار مناسب بـرا نیمسئولاختیار  و درشناسایی 

 یبا تدوین یـک الگـو نیو همچنرساند  ی، مستعد و خالق یارکمحر یفضـا وجودآوردنبهو  الکترونیکی

مزیت رقـابتی در  جادیو اآموزشی  هایبرنامهکیفیت  یو اثربخشاجتماعی منجر به ارتقاء  سرمایةمنسـجم 

آموزش  یارتبـاطی و ساختار ینتایج این پـژوهش در الگـو بهباتوجه. شودمی الکترونیکیآموزش ساختار 

است که  یاگونهبه الکترونیکیآموزش  یارتبـاطی و سـاختار یفضا کهطوریبهمشکل وجود دارد  الکترونیکی

وجود ندارد این عامل  علمیهیئت یو اعضادر آن امکان ارتباطات مناسب، سریع و روان بـین دانشجویان 

و مشارکت را مختل  یین اعضـاء احسـاس تعلق و اعتماد متقابل را پایین بیاورد و زمینه همکارد در بـتوانمی

 یدر الگو شودمیدانشگاه پیشنهاد  یدر فضاو اعتماد  یافزایش مشارکت و همکار یسازد به همـین جهت برا

با یـک ساختار منعطف و پویا،  کهطوریبهاساسی شود  یبازنگر الکترونیکیآموزش  یارتباطی و ساختار

 یاز طریق برقرار توانمیمناسـب مـورد تشـویق قـرار گیرد این کار را  یسازوکارهاگروهی با  هایفعالیت

ارتباطات شفاف و ترغیب  ی، برقرارهااندیشهگذاشتن تجربیات و  کبیشـتر جلسـات گروهـی، ترغیـب بـه اشـترا

 ریز، کـاهش بوروکراسـی، تقویـت جمعیدسته یبرنامه هـ ا یافراد به تماس بیشتر بـا یکدیگر از طریق برگزار

نـوین اطالعـاتی و ارتباطی انجام داد.  یهایفناورالکترونیکی و امکان دسترسی بیشتر اعضـا بـه  یساختارها

بسـیار مهـم در ارتقاء کیفیت دانشگاهی است از منظر این  هایمؤلفهاجتماعی یکی از  سرمایةاین که  بهباتوجه

تحقیقی صورت نگرفته لذا موضوع  شودمی الکترونیکیآموزش اجتمـاعی در  سرمایةکه چه عواملی باعث ایجاد 

 .   دیافزا یبتحقیقات در این زمینه  یتا که به غنا رودمیش بـدیع و تازه است و امید آن ایـن پـژوه

 منابع
کارشناسی  نامهانیپا، یمجاز سیسـتم خـدمات آموزشـی دانشـگاه یسازادهیپ(. آنالیز، طراّحی و 1385) ، توحیدیرضو

 ارشد، دانشگاه شیراز.   

اجتماعی دانشگاهی، مجله  سرمایة(. نقش تعـامالت دانشـجویان و اسـاتید در تکـوین 1384) امین.محمدراد،  قانعی

اجتماعی، مجموعه مقاالت همایش آموزش عالی و توسعه  هیسرما(. آموزش عالی: کانون توسعه 1383) .یمرجانی، هاد

 عالی ایران. انجمن آموزشآمـوزش عالی،  ریزیبرنامهپایدار، تهران، مؤسسه پـژوهش و 

از طریق  یخـدمات پشـتیبانی یادگیر یتمسـتقیم و غیرمسـتقیم کیف (. مطالعه رابطـه1390ی )، مهدایک ینیمع 

، مرکز تحصیالت یدکتر نامهانیپادانشـجویان آموزش از دور،  بـا پیشـرفت تحصـیلی ییـادگیر یانگیزش برا یراهبردها

 تهران.    نورامیپتکمیلی دانشگاه 

 .ی(، انتشارات مانو کاربردها هانظریهم، ی)مفاه یه اجتماعیسرما(. 1385) .رضای، علیروانی، شیمهدد ی، سیالوان
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زنان  یردولتیغ هایسازمانبر عملکرد  یاجتماع هیسرما ریتأث (. بررسی1389. )طاهره ،زاده یشکر. ریجهانگ ،یریجهانگ

 .91-73(: 3)1. زن و جامعه فصلنامه. رازیاعضا در شهر ش دیاز د
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 .155-178صفحات ، دورة چهارم، شمارة اول ،یفرهنگ

 یهابحران تیریمد در یاجتماع هیسرما نقش (.1390) .دینو ریم جو، حق ریم .اکبریعل ،ییرضا. دهیحم جو، رشادت
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 .19ـ  14 (:1)65. تهران پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشکدة مجلة. «منتخب کشورهای

فصلنامه دانشکده  ت،یریدانش مد« نو در سازمان یکردی: رویاجتماع هیسرما» (.1385) .طاهره ،یضیف ،یابوالحسن ،یهیفق

 .23-46(: 72)19تهران دانشگاه  تیریمد
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