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اهواز، عضو  شاپور جندیبهداشت دانشگاه علوم پزشکی  ی دانشکدهدانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، : مسؤول ی نویسنده*

دانشجویی تحقیقات ی کمیته

 ها سازماناجتماعی  ی هیسرمادر گروی افزایش سطح  یا جامعهکه توسعه هر  اند بردهامروزه به این مهم پی  :چکیده

با  توانند یم ها دانشگاه نقش دارند، از بین این منابع، این سرمایه منابع بسیاری در ایجاد. و نهادهای فعال در آن است

 نیا. زایندت علمی خود بیفأسرمایه اجتماعی، بر دانش و مهارت و شایستگی اعضای هی ی نهیزمدر  یگذار هیسرما

بهداشت دانشگاه علوم  ی دانشکدهت علمی أوضعیت سرمایه اجتماعی در بین اعضای هی یبررسمطالعه با هدف 

 ی دانشکدهت علمی شاغل در أآماری این پژوهش را تمام اعضای هی ی جامعه. اهواز انجام گرفت شاپور یجند یپزشک

، (جامعه پژوهش)ء ، که به دلیل محدود بودن اعضا(N=35) داد یمبهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز تشکیل 

ت علمی این دانشکده در این پژوهش شرکت داده أبه صورت سرشماری انجام گرفت و تمامی اعضای هی یریگ نمونه

آمار توصیفی و آزمون  یها شاخصگردید و با استفاده از  یآور جمع ها داده ،نامه پرسشبا استفاده از ابزار  .شدند

 یها مؤلفهحاصل از این پژوهش نشان داد که از میان  یها افتهی. تحلیل قرار گرفتند تجزیه و مورد ها داده ،Tآماری 

بهداشت در وضعیتی  ی دانشکدهت علمی أهمدلی و همیاری در بین اعضای هی یها مؤلفهاجتماعی،  ی هیسرما

تعاون و همبستگی در وضعیت متوسط و  یها مؤلفهاعتماد در وضعیت متوسط رو به باال،  ی مؤلفه .مطلوب قرار دارند

میزان رضایت و  توان یماجتماعی،  ی هیسرمامفهوم  یبنابراین با ارتقا. شبکه در وضعیتی نامطلوبی قرار دارد ی مؤلفه

 .که این امر سبب افزایش اثربخشی فرایند آموزش خواهد شد ت علمی دانشکده را باال برد؛أشغلی اعضای هی ی زهیانگ

 بهداشت ی دانشکدهاجتماعی، اعضای هیأت علمی،  ی هیسرما: ها واژهلید ک
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 مقدمه

طبیعی، فیزیکی )به طور سنتی وجود سه نوع سرمایه 

در کنار یکدیگر، مبنایی برای توسعه و ( و انسانی

است، ولی امروزه به  شده یمعملکرد اقتصادی فرض 

در گرو  یا جامعههر  ی توسعهکه  اند بردهاین مهم پی 

 Social Capital)) اجتماعی ی یهسرماافزایش سطح 

امیرخانی و ) و نهادهای فعال در آن است ها ازمانس

 ی یهسرمابه طوری که در غیاب ( 4831 پورعزت

اثربخشی خود را از دست  ها یهسرمااجتماعی، سایر 

 یها راهاجتماعی، پیمودن  ی یهسرماو بدون  دهند یم

توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار 

اجتماعی  ی یهسرما (.4831 قنادان و اندیشمند) است

جدیدی است که به تازگی وارد ادبیات  مفهوم نسبتاً

علوم اقتصادی شده و توانسته است در مدت زمان 

جایگاه مناسبی در مباحث توسعه پیدا کند و  ،کوتاهی

 ل توسعه کسب نمایدیدر تبیین مسا ییسزا بهسهم 

 توان یماجتماعی را  ی یهسرمامفهوم (. 4838کریمی)

صورت منابعی تعریف کرد که میراث روابط به 

، این کنند یمو کنش جمعی را تسهیل  اند یاجتماع

زاهدی ) شوند یممنابع از طریق اجتماعی شدن حاصل 

اجتماعی  ی یهسرمابانک جهانی نیز (. 4833و همکاران 

که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی و  داند یم ای یدهپدرا 

کیفیت  وی کمیت وروابط انسانی و هنجارها بر ر

به طورکلی (. 4831 موسوی) تعامالت اجتماعی است

مردمان بیشتری را  ها انسانگفت هرچه  توان یم

وجه مشترک بیشتری داشته  ها آنبشناسند و هرچه با 

اما  ،خواهند داشت یتر افزوناجتماعی  ی یهسرماباشند، 

 ی جامعهبه  یا جامعهاین سرمایه از  ی گسترهنوع و 

 ی یهسرما (.4831جواهری و باقری ) دیگر متفاوت است

اجتماعی مبنایی برای توضیح و توصیف ارتباطات میان 

، (4831الوانی و همکاران ) است ها سازمانافراد و 

ل و عوامل عمومی اولین عامل یبنابراین آگاهی از مسا

 ،مؤثر بر روابط اجتماعی است؛ در صورتی که در جامعه

و توزیع درست اطالعات در بین عموم عدالت اجتماعی 

 ی یهسرمامردم وجود داشته باشد، در حقیقت عامل اول 

 کامران و ارشادی) اجتماعی تحقق پیدا خواهد کرد

اجتماعی  ی یهسرمامنابع بسیاری در ایجاد  (.4833

همچون  ،بسته اجتماعاتِ: نقش دارند که عبارتند از

دولتی،  یاه گروهخویشاوندی و  یها گروهخانواده، 

 مذهب،  :چون همعقیدتی  یها نظامایدئولوژی و 

ارتباطی خودجوش و مردمی،  یها شبکه و ها انجمن

مدرسه، دانشگاه،  :چون همرسمی  یها سازماننهادها و 

 یرسان اطالعتجاری و تبلیغی و  یها سازمان

   ها دانشگاهاز بین این منابع، (. 4831اخترمحققی )

 ی یهسرما ی ینهزمدر  گذاری یهسرمابا  توانند یم

ت أاجتماعی، بر دانش و مهارت و شایستگی اعضای هی

ساختاری خود از  ی یهسرماعلمی خود و همچنین در 

 یها روشدارایی فکری، نوآوری، فرآیندها و  قبیل

 بیفزایند...کاری، یادگیری سازمانی، سیستم اطالعاتی و 

اعی در اجتم ی یهسرما .(4833قنادان و اندیشمند )

، که در اثربخشی ینیآفر دانشدانشگاه نه تنها در 

به  توانند یمآموزش نیز مؤثر است و رهبران دانشگاه 

اجتماعی در دانشگاه، هم برای  ی یهسرماافزایش 

بیشتر این نهاد اجتماعی و هم افزایش  یور بهرهافزایش 

اجتماعی در سطح جامعه در راستای توسعه  ی یهسرما

(. 4831شعبانی ورکی و آهنچیان ) دارند کشور، گام بر

اجتماعی مفهومی چند بعدی در علوم  ی یهسرما

جامعه  یها حوزهاجتماعی و تأثیرگذار در بسیاری از 

 ی یهسرماابعاد (. 4831 زاده ییلهساماجدی و ) است

اجتماعی از دیدگاه دانشمندان و صاحب نظران مختلف، 

دیدگاه به  توان یممتفاوتی دارد که  های بندی یمتقس

کلمن، گروه  ،لینا و  بورن، ناهاپیت و گوشال، بوردیو

 یبند طبقهالک لی و  یبند طبقهدانشگاه هاروارد 

از (. 4831تسلیمی و همکاران ) استون اشاره نمود

 یها مؤلفه ینتر مهممذکور،  های یهنظرو  ها مدلبررسی 

تأثیر  ،ها سازماناجتماعی که در  ی یهسرما

، ها شبکهبه ابعاد اعتماد،  توان یمدارد،  ای کننده یینتع

عرب ) تعاون، همبستگی، همدلی و همیاری اشاره نمود

 یگراند به ظن حسن داشتن منزلة به اعتماد(. 4833

 ینب اعتماد :است نوع سه بر کهاست  ینابینب روابط در

؛ ینهاد اعتماد و یافته یمتعم یا یاجتماع اعتماد ،یفرد

 اثر بر که شود یم اطالق ییها ارتباط انواع به شبکه

 ناظر است و برقرار شده کنندگان شرکت یشخص روابط

 از است عبارت ،است؛ همدلی یاجتماع روابط بر ساخت

 یقطر ینا از و یگراند یجا به خود دادن قرار ییتوانا

 دو از یهمدل. ها آن یاتتجرب و احساسات بهتر درک

 عبارت که یشناخت بخش: است شده یلتشک بخش

 و یگراند یاتتجرب و احساسات شناخت ییتوانا از است

 و احساسات یمتقس از عبارت که یاحساس بخش

میزان یاری  ی یرندهگ بر در ،؛ تعاونهاست آنتجربیات 

؛ همبستگی، باشد یمرساندن افراد در مواقع مورد نیاز 

گروه  ولیت متقابل بین چند نفر یا چندؤاحساس مس

همچنین . است که از آگاهی و اراده برخوردار باشند
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تواند شامل پیوندهای انسانی و برادری  همبستگی می

به طور کلی و یا حتی وابستگی متقابل  ها انسانبین 

  .باشد ها آنحیات و منافع بین 

اجتماعی از جمله متغیرهای  ی یهسرمااز آنجا که 

اجتماعی است، در این مقاله به  ی توسعهتأثیرگذار بر 

اجتماعی به بررسی ابعاد  یور بهرهمنظور تغییر سطح 

ت علمی أاین مفهوم و ابعاد آن در بین اعضای هی

 شاپور یجندبهداشت دانشگاه علوم پزشکی  ی دانشکده

 .اهواز پرداخته شده است

 ها روشمواد و 

و از نوع  یا مداخلهغیر  یا مطالعهپژوهش حاضر 

به صورت مقطعی انجام  کهتحلیلی است  –توصیفی 

ت أآماری این پژوهش تمام اعضای هی ی جامعه. شد

بهداشت دانشگاه علوم  ی دانشکدهعلمی شاغل در 

که به دلیل  ((N=35  اهواز بود شاپور یجندپزشکی 

به صورت سرشماری  یریگ نمونه، ءمحدود بودن اعضا

ت علمی این دانشکده أهیانجام گرفت و تمامی اعضای 

این افراد در قالب . در این پژوهش شرکت داده شدند

، بهداشت محیط، بهداشت یا حرفهبهداشت )شش گروه 

عمومی، آمار و اپیدمیولوژی، مدیریت خدمات بهداشتی 

 . شدند یبند طبقه( یپزشک یشناس حشرهدرمانی، 

 یآور جمع نامه پرسش ی یلهوس به ،مطالعهاین  یها داده

و  یاجتماع ی یهسرماسنجش مفهوم  یبرا کهشدند 

استفاده ( 4833)استاندارد عرب  نامه پرسشابعاد آن از 

با استفاده از نظرات  نامه پرسشاین  ییروا. گردید

 باز -آزمون یقطرآن از  یاییپاو  نظران صاحبو  یداسات

به  38/0 کرونباخ یآلفا یبضر کهشد  یدهسنج ،آزمون

شامل دو  مذکور ی نامه پرسش(. 4833عرب ) دست آمد

 ی سابقهشامل سن، جنس،  کهبخش عمومی : بخش بود

تحصیالت و بخش  یزانمهل و أخدمتی، وضعیت ت

سؤال مرتبط با مفهوم  41 ی یرندهگدر بر  که یاختصاص

اعتماد، شبکه،  یها مؤلفهاجتماعی شامل  ی یهسرما

در یک  کهتعاون، همبستگی، همدلی و همیاری بود 

موافقم، موافقم،  کامالً های ینهگزشامل  گانه پنجطیف 

از بین . تنظیم شد ،مخالفم کامالًندارم، مخالفم و  ینظر

توسط  نامه پرسش 84توزیع شده،  یها نامه پرسش

بهداشت تکمیل و  ی دانشکدهت علمی أاعضای هی

با استفاده از  ،شده یآور جمع یها داده. عودت داده شد

میانگین و انحراف  :همانند یفیتوصآماری  یها روش

از آزمون  ینچنهم . معیار استاندارد تحلیل گردید

 ی رابطه یینتعجهت  یا جملهو میانگین دو  T یآمار

 یکدموگراف یرهایمتغو  یاجتماع ی یهسرماابعاد  ینب

به  های یافتهدر پایان  .استفاده گردید SPSSدر محیط 

 .ودار ارائه شددست آمده در قالب جدول و نم

 پژوهش های یافته

 مشخصات دموگرافیک افراد مورد مطالعه( الف

ت علمی أتوزیع فراوانی اعضای هی 4در جدول

 . بهداشت به تفکیک  نشان داده شده است ی دانشکده

از اعضای هیأأت علمأی   درصد  41، 4با توجه به جدول 

داشأتند   قرار 81-10در گروه سنیبهداشت  ی دانشکده

 ینتر کمکه بیشترین درصد را به خود اختصاص دادند و 

تعلق داشأت کأه برابأر     10-11درصد نیز به گروه سنی 

درصأأد از  1/11از نظأأر جنسأأیتی . درصأأد بأأود  1/8 بأأا

 .انأد  بأوده  زنرصأد  د 1/81و هیأت علمأی، مأرد    ءاعضا

درصأأد از اعضأأای هیأأأت علمأأی دارای  1/10همچنأین  

سال بودند که بیشترین درصأد را   4-1خدمتی  ی سابقه

درصأد نیأز دارای    4/8به خود اختصأاص داده اسأت و   

 ینتأر  کأم سال بودند کأه   41خدمتی بیشتر از  ی سابقه

از نظأر وضأعیت   . درصد را به خود اختصاص داده اسأت 

درصد از اعضای هیأت علمأی متأهأل و    1/31 تأهل نیز

درصد  41 ینچن هم. اند بودهمجرد  ها آندرصد از  1/41

بهداشأت مربأوط بأه     ی دانشکدهاز اعضای هیأت علمی 

گأأروه بهداشأأت محأأیط و بعأأد از آن مربأأوط بأأه گأأروه 

درصأأد  ینتأأر کأأمو ( درصأأد 8/44)بهداشأأت عمأأومی 

نیز مربوط به گروه آمار و اپیدمیولوژی بأود  ( درصد1/8)

هیأأأت علمأأی   یدرصأأد از اعضأأا  1/11و در نهایأأت 

ی میأزان تحصأیالت دکتأرای    بهداشأت دارا  ی دانشکده

 ارشد یکارشناستخصصی و سایرین نیز دارای تحصیالت 

 .بودند

اجتماعی در بین  ی یهسرما یها مؤلفهوضعیت (ب

بهداشت دانشگاه  ی دانشکدهاعضای هیأت علمی 

 اهواز شاپور یجندعلوم پزشکی 

 ی یهسرما یها مؤلفهمیانگین  ،4در ادامه در جدول 

بهداشت  ی دانشکدهمختلف  یها گروهاجتماعی در 

 :آورده شده است

باالترین میانگین  ،4جدول  یها دادهاساس  بر     

 (اعتماد)اجتماعی  ی یهسرمااول  ی مؤلفهمربوط به 
و گروه ( 43/40)متعلق به گروه بهداشت عمومی  

آن نیز مربوط  ترین یینپاو ( 11/48) یا حرفهبهداشت 

. باشد یم 30/48با میانگین  یشناس حشرهبه گروه 

دوم  ی مؤلفههمچنین باالترین میانگین مربوط به 

به ترتیب متعلق به گروه  (شبکه)اجتماعی  ی یهسرما
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و گروه آمار ( 10/41)مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

آن نیز مربوط به  ترین یینپاو ( 11/41)و اپیدمیولوژی 

و گروه بهداشت  88/44با میانگین  یشناس حشره گروه

نیز  تعاون ی مؤلفهاز نظر . باشد یم (10/48) یا هحرف

باالترین میانگین مربوط به گروه مدیریت خدمات 

 و گروه بهداشت عمومی( 10/41)بهداشتی درمانی 

آن نیز مربوط به گروه  ترین یینپاو ( 41/41)

از  ینچن هم. باشد یم 30/48با میانگین  یشناس حشره

نیز باالترین میانگین به ترتیب  همبستگی ی مؤلفهنظر 

و گروه ( 88/48) یا حرفهمتعلق به گروه بهداشت 

    و ( 10/43)مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

با  یشناس حشرهآن نیز مربوط به گروه  ترین یینپا

. باشد یم( 41)و گروه بهداشت محیط   10/48میانگین 

 ی یهسرماپنجم  ی مؤلفهباالترین میانگین مربوط به 

متعلق به گروه مدیریت خدمات  (همدلی)اجتماعی 

آن نیز مربوط  ترین یینپاو ( 10/41)بهداشتی درمانی 

با  یا حرفهو گروه بهداشت  یشناس حشرهبه گروه 

و در نهایت باالترین میانگین  باشد یم 41میانگین 

 (همیاری)اجتماعی  ی یهسرماششم  ی مؤلفهمربوط به 
 متعلق به گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

و ( 41/41) پزشکی یشناس حشرهو گروه ( 10/41)

آن نیز مربوط به گروه آمار و اپیدمیولوژی با  ترین یینپا

 . باشد یم 41میانگین 

 در خصوص یا دوجملهآزمون میانگین (ج

اجتماعی و مشخصات  ی یهسرما یها مؤلفه

 دموگرافیک

 ی یهسرما مربوط به ارتباط آماری بین ابعاد  یها داده

سن، جنسیت، )اجتماعی و متغیرهای دموگرافیک 

( هل و میزان تحصیالتأخدمتی، وضعیت ت ی سابقه

بهداشت دانشگاه علوم  ی دانشکدهاعضای هیأت علمی 

 .آمده است 8اهواز در جدول  شاپور یجندپزشکی 

اعتماد  ی مؤلفهبین دو  8جدول  یها دادهاساس  بر     

اجتماعی و مشخصات دموگرافیک  ی یهسرماو همیاری 

آماری  ی رابطهبهداشت  ی دانشکدهاعضای هیأت علمی 

بین  ینچن هم (P <0/05).معناداری مشاهده نشد

 ی سابقهو مشخصات دموگرافیک به جز  شبکه ی مؤلفه

عالوه . آماری معناداری وجود نداشت ی رابطهخدمتی 

همدلی و  ،تعاون، همبستگی یها مؤلفهبر این، بین 

آماری معناداری مشاهده شد  ی رابطهوضعیت تأهل 

(P<0/05). 

 

 گیری یجهنتبحث و 

 ی یهسرما یاتیح و مهم یها مؤلفه از یکی اعتماد

 عنوان به را یاجتماع ی یهسرماام تنپا .است یاجتماع

 یمعرفخودجوش  و یاراد یها انجمن از ییها شبکه

 هر که یابند یم گسترش اعتماد ی یلهوس به که کند یم

 به یشترب ،یمباشداشته  ارتباط یگرد افراد با یشترب چه

نتایج  .(4881پاتنام ) بالعکس و کنیم یم اعتماد ها آن

نیز در بررسی نقش اعتماد در ( 4001)4پژوهش پارک

خلق دانش در یک سازمان مجازی نشان داد که اعتماد 

روی خلق دانش از طریق فرصت و انگیزه و توانایی 

 .گذارد یمترکیب دانش در یک سازمان مجازی اثر 

حاضر نیز باالترین میانگین مربوط به  ی مطالعهدر 

اعتماد متعلق به گروه بهداشت عمومی  ی مؤلفه

با . بود( 11/48) یا حرفهو گروه بهداشت ( 43/40)

 11/43توجه به این که متوسط میانگین این مؤلفه 

، این مؤلفه در گروه بهداشت عمومی در وضعیت است

نیز در وضعیت  یا حرفهمناسبی و در گروه بهداشت 

میزان آن نیز  ترین یینپامتوسط رو به باال قرار دارد و 

 30/48با میانگین یشناس حشرهمربوط به گروه 

 ی مؤلفهخود نشان داد که  ی مطالعهقنادان در . باشد یم

اجتماعی در بین اعضای هیأت علمی  ی یهسرما ،اعتماد

آزاد استان کرمان از وضعیت مناسبی  یها دانشگاه

که این ( 4831 قنادان و اندیشمند)یست برخوردار ن

حاضر مطابقت  ی مطالعهاین نظر با نتایج  از ها یافته

پارک مبنی بر نقش و  ی مطالعهاما با نتایج  ،ندارند

 .و مطابقت دارد یخوان هماهمیت بعد اعتماد در سازمان 

حاصل از پژوهش نشان داد که باالترین  های یافته

شبکه به ترتیب متعلق به  ی مؤلفهمیانگین مربوط به 

و ( 10/41)گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

   با توجه به. بود( 11/41)گروه آمار و اپیدمیولوژی 

، بنابراین باشد یم 41متوسط میانگین این مؤلفه  که ینا

این مؤلفه در گروه مدیریت خدمات بهداشت درمانی در 

ی در وضعیت متوسط و در گروه آمار و اپیدمیولوژ

 ترین یینپاوضعیت متوسط رو به پایین قرار دارد و 

پزشکی با  یشناس حشرهمقدار آن نیز مربوط به گروه 

( 10/48) یا حرفهو گروه بهداشت  88/44میانگین 

به طور کلی نتایج پژوهش حاکی از آن است . باشد یم

 ی دانشکدهکه این مؤلفه در بین اعضای هیأت علمی 

بی قرار ندارد که با نتایج بهداشت در وضعیت مطلو

صفرزاده و همکاران مبنی بر مناسب بودن  ی مطالعه

                                                           
1
 .Park  
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مؤلفه شبکه ارتباطات در بین اعضای هیأت علمی 

این . تهران مطابقت نداردشهر دولتی  یها دانشگاه

ناشی از تفاوت در محیط سازمانی و  تواند یمتفاوت 

(. 4838صفرزاده و همکاران )مواردی مشابه باشد 

حاصل از پژوهش حقیقتیان و همکاران  نیز  های هیافت

ارتباطی بین دبیران  ی شبکهنشان داد که در مجموع 

شهرستان اصفهان چندان قوی  ی متوسطهمقاطع 

نیست و این مسأله در ارتباط با عضویت انجمنی که 

اجتماعی  ی یهسرمامهم در تأمین  یها شاخصیکی از 

 (4831 مکارانحقیقتیان و ه) است بیشتر مشهود بود

حاضر را تأیید  ی مطالعهکه  نتایج به دست آمده از 

به طور کلی افرادی که دارای میزان باالیی از . کند یم

اجتماعی هستند، در مقایسه با سایر افراد،  ی یهسرما

سودمندی را در سازمان کسب  یا شبکه های یگاهجا

به طوری که به کمک جایگاه و موقعیت خود . کنند یم

به افراد متفاوت و همچنین اطالعات الزم  توانند یم

 از دیدگاه (. 4001لین ) دسترسی داشته باشند

که برای کسب موفقیت حائز  چه آناجتماعی  ی یهسرما

بلکه  ،اهمیت است، تنها ویژگی فردی افراد نیست

موقعیت شبکه مرکزی که فرد در آن سازمان دارد، نیز 

یت و جایگاه افراد در مهم است؛ به عبارتی دیگر موقع

 ی یهسرمامیزان  ی کننده یینتعروابط اجتماعی  ی شبکه

 (.4831 پور عبداهللالوانی و ) باشد یم ها آناجتماعی 

متعلق به  ،تعاون ی مؤلفهباالترین میانگین مربوط به 

و ( 10/41)گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

 که ینا با توجه به. بود( 41/41) گروه بهداشت عمومی

 این مؤلفه در. باشد یم 41متوسط میانگین این مؤلفه 

 ترین یینپا.  این دو گروه در وضعیت مناسبی قرار دارد

با میانگین  یشناس حشرهمیانگین نیز مربوط به گروه 

به . که در وضعیت نامطلوبی قرار دارد باشد یم30/48

طور کلی این مؤلفه در بین اعضای هیأت علمی 

بهداشت در وضعیت متوسطی قرار دارد که  ی دانشکده

از نتایج پژوهش قنادان و اندیشمند در بین اعضای 

 آزاد استان کرمان حمایت یها دانشگاههیأت علمی 

حاصل از  های یافته(. 4833قنادان و اندیشمند ) کند یم

غیر  یها سازمانپژوهش حسینی در بین مدیران ارشد 

همکاری  ی مؤلفهکه  دولتی در شهر تهران نیز نشان داد

در وضعیت مناسبی قرار دارد و یکی از ابعاد مهمی 

حیات  ی ادامهو  یریگ شکلاست که موجب 

در . (4838حسینی ) غیر دولتی است یها سازمان

نیز باالترین میانگین به  همبستگی ی مؤلفه ی ینهزم

و ( 88/48) یا حرفهترتیب متعلق به گروه بهداشت 

. بود( 10/43) بهداشتی درمانیگروه مدیریت خدمات 

 11/43با توجه به اینکه متوسط میانگین این مؤلفه 

 یا حرفه؛ بنابراین این مؤلفه در گروه بهداشت باشد یم

در وضعیت مناسب و در گروه مدیریت خدمات 

بهداشتی درمانی در وضعیت متوسطی رو به باال قرار 

 یها گروهمیانگین نیز مربوط به  ترین یینپا. دارد

( 41)بهداشت محیط  و10/48 با میانگین یشناس حشره

قنادان و . که در وضعیت نامطلوبی قرار دارد باشد یم

اندیشمند در پژوهشی در بین اعضای هیأت علمی 

آزاد استان کرمان متغیر همبستگی را در  یها دانشگاه

دو سطح همبستگی گروهی و همبستگی در کل 

آنان حاکی از  های افتهی. سازمان مورد بررسی قرار دادند

آن بود که به طور کلی همبستگی در بین اعضای هیأت 

قنادان و ) باشد ینمعلمی از وضعیت مناسبی برخوردار 

حاضر   ی مطالعهنتایج حاصل از  که با( 4833اندیشمند 

 های یافته .کند یمداشته و آن را  تأیید  یخوان هم

رین حاصل از این پژوهش حاضر نشان داد که باالت

متعلق به گروه  همدلی ی مؤلفهمیانگین مربوط به 

با . بود( 10/41)مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

، باشد یم 41متوسط میانگین این مؤلفه  که یناتوجه به 

این مؤلفه در گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

میانگین نیز  ترین یینپا. در وضعیت مناسبی قرار دارد

 یا حرفهو گروه بهداشت  یشناس حشرهمربوط به گروه 

که در وضعیت متوسطی قرار  باشد یم 41با میانگین 

به طور کلی نتایج پژوهش حاکی از آن است که . دارند

این مؤلفه در بین اعضای هیأت علمی در وضعیت 

 ی مؤلفهباالترین میانگین مربوط به .  مطلوبی قرار دارد

مات بهداشتی همیاری نیز متعلق به گروه مدیریت خد

 پزشکی یشناس حشرهو گروه ( 10/41) درمانی

با توجه به اینکه متوسط میانگین این . بود( 41/41)

، این مؤلفه در بین این دو گروه در باشد یم 41مؤلفه 

میانگین نیز  ترین یینپا. وضعیت مناسبی قرار دارد

 41مربوط به گروه آمار و اپیدمیولوژی با میانگین 

ور کلی نتایج پژوهش حاکی از آن است به ط. باشد یم

که این مؤلفه در بین اعضای هیأت علمی در وضعیت 

نتایج پژوهش صفرزاده  نیز نشان داد . مطلوبی قرار دارد

همیاری در بین اعضای هیأت علمی  ی مؤلفهکه 

دولتی تهران در وضعیت متوسط رو به باال  یها دانشگاه

که از نتایج  (4838صفرزاده و همکاران ) قرار دارد

حاصل از این  های یافته .کند یمحاضر حمایت  ی مطالعه

از  یک یچهو  اعتماد ی مؤلفهپژوهش نشان داد که بین 

 ی رابطهمشخصات دموگرافیک اعضای هیأت علمی 
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 های یافته P <0/05).)آماری معناداری مشاهده نشد 

حاصل از پژوهش امیرکافی نیز نشان داد که بین 

متغیرهای سن، جنس و تحصیالت با اعتماد اجتماعی 

 های یافتهاما ( 4811امیر کافی ) رابطه وجود ندارد

حاصل از پژوهش کفاشی و آزاده در بین اعضای هیأت 

 ی سابقهعلمی نشان داد که بین متغیرهای جنسیت، 

علمی با  ی مرتبه خدمتی، وضعیت تأهل، تحصیالت و

کفاشی ) معناداری وجود دارد ی رابطهاعتماد اجتماعی 

حاصل از پژوهش گالبی  های یافته( 4833و آزاده 

نیز نشان داد که میان وضعیت تأهل و اعتماد ( 4838)

که با نتایج این ( P 0/05>) اجتماعی رابطه وجود دارد

 های یژگیومطالعه مبنی بر عدم ارتباط بین 

بین  همچنین .ندارد یخوان همدموگرافیک و اعتماد 

 غیر ازو مشخصات دموگرافیک به  شبکه ی مؤلفه

آماری معناداری مشاهده نشد  ی رابطهخدمتی  ی سابقه

((P <0/05 . تعاون و  ی مؤلفهارتباط بین  ی ینهزمدر

وضعیت تأهل، بین  غیر ازمشخصات دموگرافیک، به 

آماری معناداری  ی رابطهلفه ؤو این م ها یژگیوسایر 

حاصل از این  های یافته P <0/05)) وجود نداشت

همبستگی و  ی مؤلفهپژوهش نشان داد که بین 

 ی رابطهوضعیت تأهل   غیر ازمشخصات دموگرافیک به 

حاصل از این  های یافته .آماری معناداری وجود ندارد

و مشخصات  همدلی ی مؤلفهپژوهش نشان داد که بین 

آماری  ی رابطه  وضعیت تأهل غیر ازبه  دموگرافیک

پژوهش شریعت و کیخاونی . معناداری وجود ندارد

تخصصی دانشگاه  یها رشتهدر بین دستیاران ( 4838)

 به یهمدل نمرات که داد نشان علوم پزشکی ایران

 یلتحص سال و تأهل یتوضع سن، جنس، یکتفک

که  P <0/05) )نداشتند  هم با یآمار دارامعن اختالف

با نتایج این مطالعه مبنی بر معنادار بودن ارتباط بین 

در . ندارد یخوان هممتغیر همدلی و وضعیت تأهل 

و مشخصات  همیاری ی مؤلفهارتباط بین  ی ینهزم

 ،یک یچهدموگرافیک اعضای هیأت علمی نیز بین 

به  .(P <0/05) آماری معناداری مشاهده نشد ی رابطه

گفت که  توان یمپژوهش  های یافتهطور کلی بر اساس 

اجتماعی در بین  ی یهسرماهمیاری و همدلی  یها مؤلفه

بهداشت در وضعیت  ی دانشکدهاعضای هیأت علمی 

شبکه در وضعیت نامطلوبی  ی مؤلفهمطلوبی قرار دارد و 

اعتماد، همبستگی و  یها مؤلفهقرار دارد، همچنین 

مختلف  یها گروهتعاون در بین اعضای هیأت علمی 

 یشناس حشرهآموزشی این دانشکده به جز گروه 

بنابراین با ارتقاء . پزشکی در وضعیت مطلوبی قرار دارد

میزان رضایت و  توان یماجتماعی،  ی یهسرمامفهوم 

ت علمی دانشکده را باال برد؛ أشغلی اعضای هی ی یزهانگ

یند آموزش آکه این امر سبب افزایش اثربخشی فر

 .خواهد شد

 دات پژوهش پیشنها

که در جهت ارتقای مفهوم  شود یمپایان پیشنهاد  در

اجتماعی در بین اعضای هیأت علمی  ی یهسرما

بهداشت اقداماتی  همچون موارد زیر صورت  ی دانشکده

 :پذیرد

 به  یرپذ انعطاف و باز جو دتالش در جهت ایجا 

 بر یمبتن ارتباطات بین اعضای هیأت علمی  که یا گونه

 .باشد یکدیگر به متقابل اعتماد و احترام

  درک نیازهای اعضای  هیأت علمی، برقراری

ارتباطات شفاف و ترغیب افراد به تماس بیشتر با 

 گریکدی

  کاهش دیوان ساالری، برقراری بیشتر جلسات

    گروهی بیشتر و به اشتراک گذاشتن تجربیات و 

 ها مهارت

  گروهی، احساس ارزشمندی و  ی یهروحارتقای

 ها یدهاش پذیر

  یطلب منفعت ی یهروحتالش در جهت تبدیل 

 منافع جمعی ی یهروحشخصی به 

  مشارکت دادن عملی و هر چه بیشتر اعضای هیأت

 ها گیری یمتصمعلمی در 

  بدون هدف آموزش رسمی به  ییها نشستبرگزاری

منظور ایجاد فضای ارتباطی بین اساتید و تبادل نظر و 

 تقابلگفت و گو در خصوص انتظارات م

 تالش در جهت رفع تضادها، تعارضات و          

در جهت برقراری روابط صحیح، عادالنه و  ها یسامان نابه

 منصفانه جهت تقویت اعتماد اجتماعی

  ارتباطی و  یها مهارتآموزشی  یها کارگاهبرگزاری

تقویت احساس تعلق جمعی در اعضای جهت  همدلی

 هیأت علمی در دانشکده
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 قدردانی

معاونت  ی حوزهتحقیقات دانشجویی  ی یتهکماز      

اهواز که  شاپور یجندپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 

 ینچن همپشتیبانی مالی این طرح را به عهده داشتند و 

 ی دانشکدهت علمی أاعضای هی ی یمانهصماز همکاری 

در اجرای این پژوهش یاری نمودند، که ما را بهداشت 

 .داریمرا کمال تشکر و قدردانی 

 بهداشت ی دانشکدهمشخصات دموگرافیک اعضای هیأت علمی : 4جدول 

 

 فراوانی

به )فراوانی مطلق

 (تعداد
 (درصدبه )فراوانی نسبی

 گروه سنی

80 - 41 1 1/44 

81 – 80 1 1/44 

10 – 81 3 0/41 

11 – 10 8 1/8 

10 - 11 1 3/43 

<10 1 1/44 

 1/8 8 نامشخص

 جنسیت
 1/11 44 مذکر

 1/81 44 مؤنث

 خدمتی ی سابقه

1 – 4 48 1/10 

40- 1 1 3/43 

41 – 40 1 1/41 

40 – 41 1 1/44 

41 – 40 8 1/8 

<41 4 4/8 

 وضعیت تأهل
 1/41 1 مجرد

 1/31 41 متأهل

 گروه آموزشی

 1/41 1 یدرمان یبهداشت خدمات تیریمد

 0/41 3 بهداشت محیط

 1/44 1 یا حرفهبهداشت 

 8/44 1 بهداشت عمومی

 1/41 1 حشره شناسی پزشکی

 1/8 8 آمار و اپیدمیولوژی

 میزان تحصیالت
 1/81 44 کارشناسی ارشد

 1/11 44 دکترای تخصصی
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بهداشت به  ی دانشکدهاجتماعی در بین اعضای هیأت علمی  ی سرمایه های مؤلفهوضعیت میانگین و انحراف معیار : 4جدول 

 آموزشی های گروهتفکیک 

 گروه                               

 

 بعد آموزشی

مدیریت خدمات 

 بهداشتی درمانی
 بهداشت محیط

 بهداشت

 یا حرفه

بهداشت 

 عمومی

حشره شناسی 

 پزشکی

و  آمار

 اپیدمیولوژی

 8/8 ± 48/1 8/8 ± 34/43 1/4 ± 11/48 1/4 ± 43/40 1 ± 30/48 4 ± 00/43 ( M±SD) اعتماد

 3/4 ± 10/41 8/4 ± 30/48 3/4 ± 10/48 8/8 ± 00/41 4 ± 88/44 1/4 ± 11/41 ( M±SD)  شبکه

 3/4 ± 10/41 8/4 ± 14/41 1 ± 11/41 4/4 ± 41/41 1 ± 30/48 4 ± 00/41 ( M±SD)  تعاون

 8/8 ± 10/43 1/1 ± 41 1/0 ± 88/48 41/8 ± 43/43 3/4 ± 10/48 1/4 ± 88/41 ( M±SD)  همبستگی

 1/4 ± 10/41 3/4 ± 41/41 4 ± 00/41 8/8 ± 11/41 4/4 ± 00/41 4 ± 00/41 ( M±SD)  همدلی

 8/4 ± 10/41 4 ± 00/41 4/4 ± 10/41 4/3 ± 14/41 1/4 ± 41/41 1/8 ± 00/41 ( M±SD)  همیاری

 

 اجتماعی و مشخصات دموگرافیک ی سرمایه های مؤلفهدر خصوص  ای دوجملهآزمون میانگین : 8جدول 

 میزان تحصیالت وضعیت تأهل سابقه خدمتی جنسیت سن  بعد

 اعتماد

 T 01/4 -11/0 -10/0 -41/0 11/0مقدار

 11/0 31/0 13/0 11/0 48/0 معناداریسطح 

 10/0 11/0 41/0 43/0 40/0 حد باال

- 43/0- 11/0- 11/0- 10/0- 11/0 حد پایین

 شبکه

- T 33/0 01/0 84/4 83/4 18/0مقدار

 14/0 41/0 04/0 81/0 83/0 سطح معناداری

 41/0 18/0 11/0 83/0 14/0 حد باال

- 11/0- 41/0 08/0- 81/0- 40/0 حد پایین

 تعاون

 T 18/4 14/0 -41/4 44/1 14/0مقدار

 11/0 00/0 41/0 11/0 40/0 سطح معناداری

 11/0 10/0 18/0 80/0 14/0 حد باال

- 80/0 40/0- 41/0- 11/0- 01/0 حد پایین

 همبستگی

 T 01/4 10/4 -11/0 31/4 10/4مقدار

 08/0 00/0 10/0 08/0 80/0 سطح معناداری

 18/0 33/0 14/0 01/0 11/0 حد باال

- 01/0 14/0- 41/0- 18/0- 43/0 حد پایین

 همدلی

 T 11/0 03/0 -03/0 -18/8 81/0مقدار

 81/0 00/0 88/0 88/0 11/0 سطح معناداری

 14/0 11/0 81/0 81/0 18/0 حد باال

- 48/0 41/0- 10/0- 10/0- 84/0 حد پایین
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Abstract: Nowadays, the development of any society depends on the levels of 

social capital in its active organizations and institutions that many resources are 

involved in making this capital. Among these resources, universities can promote 

the knowledge, skills and competencies of their faculty members by investing in 

social capital. This study was aimed at surveying the social capital status in all 

faculty members employed at Health Faculty of Ahvaz Jundishapur University 

Medical Sciences (N=35). Data were collected by using questionnaire and 

analyzed by descriptive statistics and T-test in SPSS. Findings showed that among 

the components of social capital, empathy and helping were in good condition, 

Component of trust was in upper-middle and the cooperation and solidarity were 

in middle and finally social network was in poor condition between faculty 

members of Health School. So promotion of social capital concept can raise job 

satisfaction and motivation of faculty members and improve the effectiveness of 

training process. 
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