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   بدنی و علوم ورزشیت علمی تربیتاجتماعی بر بالندگی اعضای هیأ ارتباط سرمایه

 3یهنر بیحب، 2بهار یشعبان غالمرضا، 1یدانشجو یعبدالله دریح

 چکیده
ی بوده است. این تحقیق، بدنی و علوم ورزشت علمی تربیتاجتماعی بر بالندگی اعضای هیأ هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر سرمایه

ها و ت علمی دانشکدههیأ یتمامی اعضا راآن آماری  یاست و جامعهکه به شکل میدانی به اجرا درآمده توصیفی از نوع همبستگی است
با توجه به   باشد.می نفر 460 ها برابر باطبق پورتال اینترنتی دانشگاهکه  دهندتشکیل می های دولتی تربیت بدنی و علوم ورزشیگروه

نامه پرسش 202است و تعداد دهامعه به عنوان نمونه استفاده شکل جاز آماری، در این پژوهش  یشرایط خاص تحقیق و تعداد محدود جامعه
زاده ت علمی شفیعأالندگی اعضای هیی بنامهها از دو پرسشآوری دادهشد. برای گردادهها تحویل دری مستمر برای تحلیل دادهاز پیگی بعد

پژوهش، پایایی  یاز جامعه نفر 30مقدماتی بر روی  ی( استفاده شد. طی یک مطالعه1998اجتماعی نهابیت و گوشل ) ( و سرمایه1389)
دو نوع روایی محتوایی و  محاسبه گردید و جهت بررسی روایی از 96/0ت علمی ی هیأو بالندگی اعضا 95/0رمایه اجتماعی نامه سپرسش

مدل معادالت ساختاری بهره  هاینچنین از آزموز آمار توصیفی و همها ا. برای تجزیه و تحلیل دادهاستروایی سازه )همگرا( استفاده شده
 58/2رمایه اجتماعی برابر با سو میانگین  65/3ت علمی برابر با داد که میانگین بالندگی اعضای هیأهای تحقیق نشان شد. یافتهگرفته

 =063/0و بالندگی ) (=RMSEA،90/0GFI =073/0قبول مدل سرمایه اجتماعی ) ازش قابلهای پژوهش بر بربوده و عالوه بر این، یافته
RMSEA،92/0GFI=) ت الندگی اعضای هیأاز ابعاد آن با بچنین بین سرمایه اجتماعی و هر یک پژوهش اشاره دارد. هم یدر جامعه

واند به عنوان ابزاری جهت تی منتج از پژوهش حاضر می. ابزارهای سرمایه اجتماعی و بالندگاستهداری مشاهده نشدعلمی رابطه معنی
اثر  ین قرار گیرد. در زمینهریزان و محققاای هیأت علمی مورد استفاده برنامهتماعی و بالندگی در بین اعضبررسی و سنجش سرمایه اج

تر از اثرات بین این دو نتباط روشنسازی نتایج و اسفراهمرسد های پژوهش حاضر، به نظر میسرمایه اجتماعی بر بالندگی با توجه به یافته
 متغیر، نیازمند تحقیق و بررسی بیشتری است. 
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 مقدمه
کارهایی اساسی در جهت نیل به آن است. در این راستا، ، نیازمند بررسی راه1یابی به توسعه و بالندگیامروزه دست

 شودیافتگی و بالندگی شناخته میمتغیری تأثیرگذار در روند توسعه در کنار سرمایه انسانی به عنوان 2اجتماعیسرمایه 
(1 .) 

در حال حاضر، روز به روز اهمیت و جایگاه سرمایه اجتماعی در علوم سازمانی رو به افزایش است و به عنوان      
 مفهوم. (2،3،4) گرددمحسوب می سازمانیداری سالمت سازمانی و کیفیت زندگی مکانیزمی برای خلق و نگه

 یو عاملی مهم در رشد و توسعه استشده شناخته مزیت رقابتی سازمان مبنای عنوان به امروزه اجتماعی سرمایه
 برای ضروری یک شایستگی عنوان به اجتماعی سرمایه گذشته، هایزمان . شاید درآیدها به حساب میسازمان

عبارت ( سرمایه اجتماعی را 2001) 3 پاتنام. (5) شود می تلقی ضروری امری اما امروزه شد،نمی محسوب ها نسازما
که بین افراد  یاعتماد و تعامالت ،چنین هنجارهای مرتبط با ارتباطاتهای اجتماعی و همارتباطات بین افراد، شبکه از

ارتباطات فعال بین ( سرمایه اجتماعی را 2001) 4پراساک و کوهندر همین راستا،  .(6)استدانسته گیرد،یشکل م
های مشترک و رفتاری که اعضای یک گروه یا شبکه اجتماعی را به یکدیگر افراد، اعتماد، ادراکات دوطرفه و ارزش

 به دلیل عدم اجماع بین صاحب .(7)اند، تعریف نمودهسازدزند و انجام امور گروهی و اشتراکی را میسر میپیوند می
، 5در نتیجه تعریف واحدی از آن وجود ندارد )گروتارت ،های سرمایه اجتماعینظران در رابطه با ابعاد و شاخص

( در سرمایه اجتماعی 11،12( و هنجارها )10(، شبکه )8،9تحقیقات مختلف بر سه بعد اعتماد ) ،طورکلی. به(2008
 کید دارند.تأ

های آن ویژگی برای و کرده تلقی مدیریتی ایپدیده عنوان به را اجتماعی ( سرمایه2003) 6جوسا و ویالنووآ     
 و متقابل شناخت متقابل، همکاری، تعهد ارتباطات، مشترک، رفتارهای و  هاارزش هنجارها، اعتماد، مانند مختلفی

 اشدب داشته وجود هاویژگی این از یکی تواند بدوننمی اجتماعی سرمایه دارند اعتقاد هاآن. (13)اندکرده ذکر شبکه

( بیان 1998) 7بیت و گوشل اکند. نه کار هاویژگی از این بعضی بدون بتواند سازمان که کرد تصور وانت نمی و
بنیان، در خلق و های دانشویژه سازمانهها، بتواند به سازمانهای مهم سازمانی که مید که یکی از قابلیتنکنمی

های دیگر نها در مقایسه با سازمابیشتر، کمک بسیار کند و برای آن یتسهیم دانش و در نهایت بالندگی و توسعه
 .(14)مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند، سرمایه اجتماعی است

اثربخشی تیمی، نوآوری و کارآفرینی، ارتباطات  ت که سطح باالی سرمایه اجتماعی براستحقیقات نشان داده     
(. اعتماد، اهداف مشترک 15نیروی انسانی اثر مثبتی دارد) یداری و توسعهنگه ون سازمانی، موفقیت شغلی فرد وبر

 ،گردد و سرمایه اجتماعی نیز به نوبه خودگیری سرمایه اجتماعی میوح همکاری و هماهنگی منجر به شکلو ر
و دهد میچنین ترک شغل را کاهش هزینه های تعامالت و تقابالت و هم هددانش ش موجب تسهیل در تسهیم

 (. 7د)آورها به وجود میانسجام باالیی را در فعالیت
کند و در جوامع ایفا می سازمانیتر از سرمایه فیزیکی و سرمایه اجتماعی، نقشی بسیار مهمدر عصر حاضر،      

ها یاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایههاست. در غها و سازمانبخش میان انسانانسجام روابط جمعیِهای شبکه
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گی و اقتصادی های توسعه و تکامل فرهندهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راهاثربخشی خود را از دست می
-برنامه نیازمند سازمانی و اجتماعی یتوسعه در اجتماعی یهسرما  یکنندهتعیین (. نقش16)شوندناهموار و دشوار می

 و هنجارها ها،سازمان در تالش در جهت سرمایه اجتماعی مطلوب است. سرمایه این یذخیره افزایش برای ریزی
سرپرستی  و نظارت هایههزین واندت می مناسب راهبری با و آوردمی پدید اعضا در ی رااحرفه و تخصصی یهاارزش
 سطح گروه اجتماعی، به یک اعضا وابستگی احساس تقویت با گذشته، این از و دهد کاهش سازمان در را رسمی

 (. 17دهد) می افزایش نیز را فردی و بالندگی انگیزش
دف آن ونی است که هآوردن نوعی از دگرگشده برای پدیدریزیای از کوشش برنامهبالندگی سازمانی گونه     
صورتی بهتر از پیش به  به ،که موظف به انجام آن هستند هاست تا بتوانند کارهایی راسازماندادن به اعضای یاری

هایی که بالندگی ن بخشترییکی از مهم .(18)ای برای پیشرفت سازمان استبالندگی سازمانی وسیله انجام برسانند.
مراکز آموزش ها و اهدانشگت علمی است. ها و اعضای هیأردی دارد، دانشگاهسازمانی در آن اهمیت و جایگاه راهب

صان در این دان و متخصترین نخبگان، اندیشمنشوند که بیشون علم، تفکر و نوآوری قلمداد میعالی، به عنوان کان
 ،ایند. عالوه بررونانسانی متخصص در کشور به شمار میمین منابع بخش فعالیت دارند و مؤثرترین بخش در تأ

ی از محصوالت گیرز بهرههای مختلف اقتصادی و اجتماعی، ناشی ای بخشارزش افزودهوجهی از ت بخش قابل
و  امل تولیدترین عنسانی به عنوان مهمی ازش عالی از حیث دسترسی به سرمایهبخش علمی، پژوهشی و آمو

ها و بالندگی آن ندری کشور برخورداای در رشد و توسعهخودکفایی است. لذا اعضای هیأت علمی از جایگاه ویژه
 (. 19)کشور می باشد یرشد و توسعه یکنندهتضمین

ی علم ثیر دارند. عواملی مانند توسعهأت علمی تأعوامل گوناگونی در اهمیت یافتن موضوع بالندگی  اعضای هی     
ها که موجب آنهای دانشجویی و تنوع رو به تزاید ها و موضوعات علمی مختلف، جمعیتها  و رشتهو ظهور گرایش
یش ، تغییرات اوضاع اجتماعی و اقتصادی و افزایش شرایط رقابتی که بیش از پگرددتر امور میپیچیدگی بیش

 (. 5ت علمی نیاز دارد)از تغییر و بالندگی در اعضای هیأ کند و این به سطح باالتریپاسخگویی دانشگاه را ایجاب می
سسات آموزش عالی جهت ها اشاره دارد که مؤی وسیعی از فعالیتت علمی به دامنهبالندگی اعضای هیأ     

بهبود و ارتقای  جهت هافعالیت. این گیرندکار میهایشان بهضای هیأت علمی در ایفای نقشبازآموزی و کمک به اع
در هایی که آموزش عالی ترین چالشیکی از عمده (.16)اندمام سطوح آموزشی طراحی شدهاثربخشی مستمر در ت

-أت علمی دانشگاهاعضای هی یحال حاضر در سطح جهانی با آن روبرو است، بالندگی و رشد کیفی و همه جانبه

. در (20)ت علمی هستندها در پی جستجوی عوامل مؤثر بر بالندگی اعضای هیأهاست. در نتیجه، اغلب دانشگاه
( در 2013رزمی و همکاران )است. که مورد توجه محققین قرار گرفته ی استد، چنسرمایه اجتماعیاین راستا، 

اند که سرمایه اجتماعی اثر مثبتی بر روی بالندگی نیروی انسانی دارد و بعد تحقیق خود به این نتیجه دست یافته
 بین( 1391، امیراسماعیلی و همکاران )چنینهم. (21)دهدثیر قرار میتأرتباطی را بیش از سایر ابعاد تحتبالندگی ا

عالوه، صفرزاده هب. (5)انددست آورده هب مثبتی همبستگی ت علمیاعضای هیأ داشتنگه و اجتماعی سرمایه متغیر دو
 شغلی فعالیت ابعاد بر معناداری و مستقیم تأثیر اجتماعی اند که سرمایهدست یافته( به این نتیجه 1389و همکاران )

و  آموزش میزان فعالیت، کیفیت و علمی هیأت اعضای اجتماعی سرمایه دارد و در نتیجه بین علمی هیأت اعضای
(، 2005) 1هافمن و همکاران نتایج تحقیقات .(22)داری وجود داشته استچنین کیفیت پژوهش رابطه معنیهم
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رابطه با موضوع مدیریت  درترین تحقیقات خارجی از مهم ( که2014) 2و ریجسن و همکاران( 2008) 1روکساس
 .(25، 24، 23)مدنظر قرار گرفت است نیزدانش، سرمایه اجتماعی و بالندگی سازمانی 

اهمیت  ها حائزه دانشگاههای اجتماعی از جملکلی باید گفت که سرمایه اجتماعی در بسیاری از سازمان به طور     
است  ضروری در جامعه، افراد و یهمه جانبه یدانش و توسعهها در امر تولید با توجه به نقش مهم دانشگاهاست. 

 کنند،ایفا می ش عالینظام آموز ها، اعضای هیأت علمی که مهم ترین نقش را درهکه اجزای اصلی موجود در دانشگا
باالترین یرند تا بتوانند گها قرار دانشگاه یجانبههمه بایست مورد حمایتمیاین متخصصین توانمند  شناسایی شوند.
ل نیاز به بالندگی اعضای ر دلیبه چها را در انجام وظایف خود داشته باشند. اساساًیا بالندگی  وریبازدهی و بهره

یس، تحقیق ه تدربت علمی جهت اقدام ترین دلیل آن، کمک به اعضای هیأ. مهمانکار استهیأت علمی غیر قابل
اشند. دلیل سوم جامعه بی هیأت علمی می. دانشجویان، دلیل دوم لزوم توسعه و بالندگی اعضاخدمات است یو ارائه
نیاز این بستر را  مورد دهند و خدماتعالی در آن به حیات خود ادامه میسسات آموزش ، بستری که مؤیعنی است؛

ی را بیش از پیش ی هیأت علموژیکی هستند که بالندگی اعضاهای تکنولنمایند. دلیل چهارم، پیشرفتارائه می
 (.16کنند )الزامی می

 صورت به علمی هیأت اعضای و بالندگی اجتماعی سرمایه پیرامون نشان داد کهنیز شده مرور مطالعات انجام     

 ت علمیعضای هیأاجتماعی و بالندگی ا سرمایهی خصوص رابطه در تاکنون اما گرفته مطالعاتی صورت مجزا
عضای قش و جایگاه اه نبنابراین، تحقیق حاضر بر آن است که با توجه باست. مستقل و روشنی انجام نشده پژوهش

بر بالندگی اعی سرمایه اجتم یرابطهورزش کشور، به بررسی  علمی یتربیت بدنی در رشد و توسعهت علمی هیأ
 بپردازد. ت علمی تربیت بدنی اعضای هیأ

 تحقیق هایاهداف و سواالت یا فرضیه

 شناسی پژوهشروش
است و در آن به بررسی دهآمکه به شکل میدانی به اجرا در توصیفی از نوع همبستگی استروش این پژوهش، 

 است. شده علمی تربیت بدنی پرداخته تبالندگی اعضای هیأو  سرمایه اجتماعی ارتباط

 های تربیت بدنی و علوم ورزشیها و گروهی هیأت علمی دانشکدهاعضا تمامی شامل ،آماری پژوهش یجامعه     
نفر  460ها برابر با ها بعد از بررسی پورتال اینترنتی دانشگاههای دولتی کشور ایران بود که تعداد کل آندانشگاه

یابی معادالت های تحقیق در روش مدلبرای تعیین تعداد نمونه. شدتخمین زده شامل مربی، استادیار، دانشیار و استاد
مورد و 150تا  100حداقل نمونه مورد نیاز را بین  1995 3دینگ و همکارانساختاری روش مشخصی وجود ندارد. 

بع تعداد نمونه چنین برخی دیگر از منا(. هم26مورد دانسته اند) 200برخی دیگر از محققان حداقل نمونه مورد نیاز را
حاضر، در تحقیق  .(27)دانندبرابر تعداد متغیرهای تحقیق می 20تا  10را  یابی معادالت ساختاری مورد نیاز در مدل

گیری تصادفی در دسترس ق وجود داشت، روش نمونهآماری تحقی یهایی که در همکاری جامعهبه دلیل محدودیت
های پیگیریی آماری توزیع گردید و با اعضای جامعه ینامه بین کلیهشد که برای این منظور پرسشدر نظرگرفته

 و مورد استفاده قرار گرفت. شد نامه تکمیلپرسش 202ها، نامهمستمر محققین و پس از توزیع پرسش
 نامهده گردید. برای بالندگی اعضای هیأت علمی از پرسشمعتبر استفا نامهها از دو پرسشگردآوری داده برای      
عواملی چون: قوانین و مقررات، تأمین منابع، بود که سوال  73نامه شامل استفاده شد. این پرسش (1389زاده )شفیع

 

1. Roxas 

2. Reijsen et al 

3. Ding, et al. 
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نامه این پرسش .گرفتمیرا در بر و نگرش مدیران  ی، ساختار و فرایند، مشارکت اعضاداشتن برنامه، فرهنگ سازمان
، سرمایه اجتماعی برایچنین هم است.اعالم کرده 88/0 آن رالفای کرونباخ مود که آ( استفاده ن1389زاده )را شفیع

محاسبه . /91پایایی آن که در تحقیق گل دهان و همکاران  ( استفاده شد1998) 1ناهاپیت و گوشال نامهاز پرسش
 13شامل  و سنجدمیای ب ابعاد ساختاری، شناختی و رابطهرا در قال سرمایه اجتماعی، نامهاین پرسش است.شده

تا  7 هایسوال برای بعد شناختی و 6تا  4 هایبرای سنجش بعد ساختاری و سوال 3تا  1 هایسوال سوال است. 
نامه از طیف پنج امتیازی لیکرت استفاده پرسش به سواالت هر دوبرای بعد رابطه ای می باشد. برای پاسخ  13

 .گردید
، در یک محیط جدید، مستلزم بررسی و تأیید پایایی و روایی آن است نامه درکه استفاده از هر پرسش جااز آن      

 است. در این راستا، جهت بررسی پایاییبررسی پایایی و روایی صورت گرفتهمذکور،  ینامهنتیجه برای هر دو پرسش
نامه رسشپژوهش انجام گرفت، پایایی پ ینفر از جامعه 30مقدماتی که بر روی  یها طی یک مطالعهنامهپرسش

دست آمد. جهت بررسی روایی از دو نوع روایی هب 95/0سرمایه اجتماعی و  96/0ت علمی هیأ یبالندگی اعضا
ها، از نظرات هشت نفر نامهاست. جهت بررسی روایی محتوایی پرسشروایی سازه )همگرا( استفاده شده محتوایی و

جهت بررسی  د وی نگارش سواالت اعمال گردینحوهاز متخصصین مدیریت ورزشی استفاده شد و تغییراتی در 
چنین از ها از آمار توصیفی و همبرای تجزیه و تحلیل داده است.استفاده شده 2ییدیتحلیل عاملی تأروایی سازه از 

-و در انجام آزمون شدو تحلیل مسیر( بهره گرفته CFA های مدل معادالت ساختاری )تحلیل عاملی تاییدیآزمون

 .استفاده شد SPSS, EXCEL, AMOSهای فوق از نرم افزارهای آماری 

 های پژوهشیافته
شود. در این جدول ی برازش بیان میهاتفسیر هر یک از شاخص( 1های تحقیق در جدول )با توجه به یافته

 ها و معیارهای برازش بر اساس منابع ذکر شده مشاهده می شود. شاخص

؛ هارتویک و بارکی 1993)سگارز و گروور،  های برازشاز شاخصتفسیر هر یک (: 1جدول )

1994) 

 های برازششاخص
معیار برازش 

 عالی

معیار برازش قابل 

 قبول
 3 (05/0p<) <5 (05/0p<)< (X2/dfمربع خی تقسیم بر درجه آزادی )

 05/0 <10/0> (RMSEAریشه خطای میانگین مجذورات تقریب)

 95/0 >90/0< (CFIشاخص برازش تطبیقی)

 95/0 >90/0< (GFIشاخص نکویی برازش )

 90/0 >85/0< (AGFIشاخص نکویی برازش تطبیقی)

 یدر اعضا ابعاد بالندگی سازمانی و سرمایه اجتماعی و هر یک از ابعاد آن انحراف معیار، میانگین و (2در جدول)     
است، گونه که در این جدول قابل مشاهدههماناست. داده شده بدنی و علوم ورزشی نمایشت علمی تربیتهیأ

( و کمترین مربوط 16/4ای )اخالق حرفه یلفههای بالندگی سازمانی مربوط به مؤلفهباالترین میانگین در بین مؤ
باالترین میانگین در بین  واست  58/2سرمایه اجتماعی برابر با میانگین این، ( است. عالوه بر71/2بان انگلیسی)به ز

 

1. Nahapiet, J. & S. Ghoshal 2. Confirmatory Factor Analysis(CFA) 
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( 37/2ای )ن میانگین مربوط به سرمایه رابطه( و کمتری76/2د سرمایه اجتماعی مربوط به سرمایه ساختاری )ابعا
 است. 

 سرمایه اجتماعی و هر یک از ابعاد آن بالندگی سازمانی و ابعاد : میانگین و انحراف(2)جدول

 ت علمی هیأ یدر اعضا

انحراف 

 معیار
5میانگین از   

لفه هامؤ  ابعاد 

 پژوهشی و انتشارات علمی  01/4 94/0

 حرفه ایبالندگی 
 (56/3)میانگین: 

خدمات تخصصی )عملی  20/3 03/1
 ورزش(

 نگارش و انتشار مقاالت 50/3 96/0

 فنآوری اطالعات 08/4 82/0

 زبان انگلیسی 71/2 1

 تدریس 84/3 99/0

 ارتباطات 67/3 87/0

 سازمانیبالندگی 
 (71/3)میانگین: 

 سازیمستند 52/3 01/1

 رهبری 80/3 11/1

 مدیریت زمان 81/3 96/0

 سازیتیم 73/3 20/1

 آمدیخودکار 93/3 84/0
 فردیبالندگی 
 (70/3)میانگین: 

 ایاخالق حرفه 16/4 77/0

 نوآوری 99/2 90/0

 ساختاری 76/2 71/0
 سرمایه اجتماعی

 (58/2)میانگین: 
 شناختی 60/2 73/0

 ایرابطه 37/2 79/0

 

ت علمی تربیت بدنی و هیأ یاعضابین های سرمایه اجتماعی و بالندگی در بررسی برازش مدل

 علوم ورزشی 
گونه که در این است. همانل سرمایه اجتماعی نمایش داده شدهاو یهای برازش مدل مرتبهشاخص (2)در جدول 
، شاخص خی دو تقسیم بر 001/0از آزمون برابر با داری حاصل توان مشاهده نمود، میزان سطح معنیجدول می

، شاخص 073/0( برابر با RMSEA، ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب)60/2( برابر با X2/dfدرجه آزادی)
 87/0 (AGFIو شاخص نکویی برازش تطبیقی) 93/0( GFI، شاخص نکویی برازش)90/0( CFIبرازش تطبیقی)

های مدل است، تمامی شاخصذکر شده( 2ییدی که در جدول)های تأرازش مدلباشد. با توجه به معیارهای بمی
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گیری نمود که مدل سرمایه قبول قرار دارند و می توان نتیجه در این پژوهش در سطح عالی و قابلسرمایه اجتماعی 
قبول  قابلبرای آن اجتماعی در پژوهش حاضر دارای برازش مطلوبی است و ساختار عاملی در نظر گرفته شده 

 باشد.می

 
 تربیت بدنی و علوم ورزشیت علمی أسرمایه اجتماعی اعضای هیمدل  :(1)شکل

 
های تربیت بدنی ت علمی دانشکدهزاده در اعضای هیأبررسی مدل بالندگی سازمانی شفیع های حاصل ازیافته     

الت از برازش الزم برخوردار ها و سواای تمامی مؤلفهاد که در بین ابعاد بالندگی حرفهو علوم ورزشی نشان د
است. داری از مدل حذف شدهی مدیریت هزینه به دلیل عدم معنیلفهاما در مورد بالندگی سازمانی، مؤ استبوده

ارتباطات بین فردی و بالندگی  یلفهارتباط بین مؤهای مربوط به بعد بالندگی فردی، عالوه براین در بین مؤلفه
تیجه این بعد نیز از مدل معنادار نبوده و در ن 4/0تر از ضریب استاندارد شده مسیر کمفردی به دلیل برخورداری از 

دار از مدل، مجدداً مدل مورد آزمون قرار گرفت و نتایج ها و سواالت غیرمعنیاست. پس از حذف مؤلفهحذف شده
، 58/3، شاخص خی دو تقسیم بر درجه آزادی برابر با 001/0داری حاصل از آزمون برابر با نشان داد که سطح معنی

 91/0، شاخص نکویی برازش 92/0، شاخص برازش تطبیقی 063/0ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب برابر با 
ل در سطح قابل های مدن است که شاخصها بیانگر آباشد. این یافتهمی 86/0و شاخص نکویی برازش تطبیقی 

گیری نمود که مدل بالندگی در پژوهش حاضر دارای برازش مطلوبی است و ساختار توان نتیجهقبول قرار دارند و می
ت علمی نمایش ، مدل نهایی بالندگی اعضای هیأ(2). در شکل ر گرفته شده برای آن قابل قبول استعاملی در نظ

 است:داده شده
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 ت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشیاعضای هیأ: مدل نهایی بالندگی (2)شکل 

 
گیری هت تصمیمذکر است که جه دهد. الزم بهر دو مدل را به تفکیکی نشان می های برازش( شاخص3جدول )     

 است.استفاده شده 1994ارتویک و بارکی ؛ ه1993در مورد نتایج مربوط به برازش مدل از منبع سگارز و گروور، 

 ت علمیی هیأهای برازش مدل سرمایه اجتماعی و بالندگی اعضا: شاخص(3)جدول 

-شاخص

های 

 برازش

درجه 

 آزادی

مربع خی 

دو تقسیم 

بر درجه 

آزادی 

(X2/df) 

ریشه خطای 

میانگین 

مجذورات 

 تقریب

(RMSEA) 

شاخص 

برازش 

 تطبیقی

(CFI) 

شاخص 

نکویی 

برازش 

(GFI) 

شاخص 

نکویی 

برازش 

 تطبیقی

(AGFI) 

معیار برازش 
 قابل قبول

- 
<5 <10/0 >90/0 >90/0 >85/0 

مدل سرمایه 
 اجتماعی 

87 
60/2 073/0 90/0 93/0 87/0 

مدل 
 بالندگی

74 
58/3 063/0 92/0 91/0 86/0 

 ت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشیأهی اعضایتعیین اثر سرمایه اجتماعی بر بالندگی 
ی اعضای اثر ابعاد سرمایه اجتماعی )شناختی، ارتباطی و ساختاری( بر بالندگ بررسیهای حاصل از ، یافته(4)جدولدر 
ود، شمشاهده می بلگونه که در این جدول قا. هماناستدنی و علوم ورزشی نمایش داده شدهت علمی تربیت بهیأ

ر از تت علمی کمسرمایه اجتماعی بر بالندگی اعضای هیأ دست آمده از آزمون اثر هر یک از ابعاده ب Tمیزان ارزش 
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سرمایه اجتماعی بر بالندگی اعضای  که هیچ یک از ابعادگفت توان نتیجه می( است، در 96/1معیار قابل قبول است )
 داری ندارد. نی و علوم ورزشی اثر مثبت و معنیت علمی تربیت بدهیأ

 ابعاد سرمایه اجتماعی بر بالندگی: یافته های مربوط به آزمون اثر (4)جدول

 ت علمی نمایش داده شده است.ایه اجتماعی بر بالندگی اعضای هیأ، اثر ابعاد سرم(3)در شکل

 
 ت علمیأ: اثر ابعاد سرمایه اجتماعی بر بالندگی اعضای هی(3)شکل

 گیریبحث و نتیجه

ت علمی در سرمایه اجتماعی اعضای هیأکه  استههر یک از ابعاد نشان دادو سرمایه اجتماعی بررسی میانگین 
-لمی تربیت بدنی، در ابعاد سرمایهت عد که اعضای هیأدههش نشان میاین یافته پژووضعیت متوسطی قرار دارد. 

توجهی دارند. در این راستا، وضعیت توجه به اهداف  ناختی از وضعیت مطلوب فاصله قابلهای ساختار، ارتباطی و ش
مشترک، فرهنگ سازمانی، تجربیات کاری، روابط مبتنی بر صداقت و اعتماد متقابل، کار تیمی، انتقادپذیری، رجحان 

ارتباطی  هایمنافع سازمان و عضو یک خانواده بودن، داشتن روابط صمیمانه، اعتماد، ارتباطات، و داشتن ساختار
به بهبود و  ت علمیهیأمواردی است که در بین اعضای  های کاری، از جملهها و کمیتههمانند تیم کنندهتسهیل
  یابد. ایه اجتماعی در این بخش مهم و اثرگذار جامعه ارتقاوضعیت سرم ریزی نیاز دارد تابرنامه
در بین اعضای هیأت علمی از ابعاد آن را  ( سطح سرمایه اجتماعی و هر یک1389صفرزاده و همکاران)     

( نیز در 1391چنین اسماعیلی و همکاران )و هم انددست آوردهه تهران، باالتر از متوسط بشهر  یهای دولتدانشگاه
ه های دانشگاه علوم پزشکی کرمان را باالتر از متوسط بقیق خود سرمایه اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشکدهتح

ت علمی تربیت بدنی به نسبت سطح سرمایه اجتماعی در اعضای هیأ دهد کهنشان میاند. این نتایج ردهدست آو

 متغیر وابسته متغیر مستقل
ضریب استاندارد 

 (λشده مسیر)

 ارزش 

 (tتی ) 

 نتیجه گیری

18/0 بالندگی سرمایه ساختاری  85/0(01/0p>) قبول فرضیه صفر 

-30/0 بالندگی سرمایه شناختی  54/1- (01/0p>) قبول فرضیه صفر 

16/0 بالندگی سرمایه ارتباطی  85/0 (01/0p>) قبول فرضیه صفر 

 قبول فرضیه صفر (<01/0p) 197/0 020/0 بالندگی سرمایه اجتماعی

02/0  
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ی سرمایه اجتماعی باشد و لزوم توجه به توسعهتر میالذکر کملمی مورد مطالعه در دو تحقیق فوقت عهیأای ضاع
 سازد.را نمایان می

ت علمی در اعضای هیأ (1998گوشال ) یت وبناها برازش مدل سرمایه اجتماعیمربوط به بررسی های یافته     
واالت مربوط به این مدل، و تعدیالت الزم در سپس از انجام جرح که  هتربیت بدنی و علوم ورزشی نشان داد

ت علمی ی اعضای هیأو در نتیجه این مدل در جامعه گرفتهرازش مدل در سطح قابل قبولی قرارهای بشاخص
ی و سایر محققین جهت سنجش های تربیت بدندانشکده بنابراین،باشد. بیت بدنی قابل برازش و کاربرد میتر

 نامه و مدل استفاده نمایند. توانند از این پرسشمی ت علمیدر بین اعضای هیأ های اجتماعیسرمایه
های تربیت بدنی و ت علمی دانشکدهاعضای هیأ از (1389) زادهیعمدل بالندگی سازمانی شف نتایج مربوط به آزمون

الت از برازش الزم برخوردار ها و سواای تمامی مؤلفهدر بین ابعاد بالندگی حرفهبیانگر این بود که علوم ورزشی 
ارتباطات بین  یلفههزینه و در مورد بالندگی فردی مؤ مدیریت یلفهاما در مورد بالندگی سازمانی، مؤ استبوده

دارای است و مدل نهایی بالندگی سازمانی ها از مدل حذف شدهلفهو این مؤ دهدی از برازش الزم برخوردار نبوفر
-مییید شده برای آن مورد تأدر نظر گرفتهساختار عاملی گیری نمود که توان نتیجهمیبرازش مطلوبی بوده و 

ای که بالندگی حرفه یمگیرمی نتیجه . با توجه به میزان رابطه بین هر یک از ابعاد بالندگی و بالندگی کل، (28)باشد
نتایج ت علمی را دارد. از سویی دیگر، بینی بالندگی اعضای هیألمی بیش از دو بعد دیگر توان پیشت عاعضای هیأ

گی ت علمی در سطحی باالتر از متوسط قرار دارد و در این میان ابعاد بالنداست که بالندگی اعضای هیأهنشان داد
 باشد. میسازمانی و فردی کمی باالتر 

توجهی دارد  دهد که بالندگی اعضای هیأت علمی تا وضع مطلوب فاصله قابلهای پژوهش نشان میاین یافته     
( طی بررسی وضعیت 1386در همین راستا، جمشیدی )بایست در اولویت قرار گیرد. ای میی بالندگی حرفهو  توسعه

ای و آموزشی و فردی اعضای عیت بالندگی سازمانی، حرفهبالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی وض
 است.  ا در حد زیر متوسط ارزیابی نمودهت علمی رهیأ

های تخصصی مانند هر چه اعضای هیأت علمی خود را در حوزه ،ت علمیبالندگی اعضای هیأ توسعهدر این      
 واهدها با سرعت بیشتری محقق خبالندگی آن ،نمایندپژوهش، تدریس، فناوری اطالعات و انتشار مقاالت توانمند 

بدنی در این پژوهش مشخص گردید، ت علمی تربیت گونه که در مدل تأیید شده بالندگی اعضای هیأهمانشد. 
( بالندگی 1984یفی )ای، سازمانی و فردی می باشد. در همین راستا، یونسکو در تعرهای بالندگی شامل حرفهمؤلفه

ها و کاربرد پژوهش، تدریس، پنج بعد دانش و فهم علمی، مهارت در طراحی، روش هیأت علمی را شاملاعضای 
های توسعه و (، نیز معتقد است که برنامه1383)این، باقریان . عالوه بر(29)مدیریت و خدمات به اجتماع می داند

لیف و ترجمه، شرکت در مشاوره، تأ، راهنمایی و ریسدبایست شامل پژوهش، تبالندگی اعضای هیأت علمی می
ی های ذکر شده در این دو تحقیق، در ابعاد سه گانه. تمامی ابعاد و مؤلفه(30)سخنرانی  باشد یسمینارها و ارائه

  .است رد و از همسویی الزم برخوردارگیبالندگی در پژوهش حاضر جای می
و ارتباطی( بر بالندگی  ختاری، شناختیایک از ابعاد آن )س های مربوط به بررسی اثر سرمایه اجتماعی و هریافته     

ت و ابعاد آن بر بالندگی اعضای هیأ که سرمایه اجتماعی هت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی نشان داداعضای هیأ
 است که( نشان داده1389در این راستا، نتایج تحقیق صفرزاده و همکاران )علمی اثر مثبت و معنی داری ندارد. 

 سرمایه در نتیجه بین دارد، علمی هیأت اعضای شغلی فعالیت ابعاد بر معناداری و مستقیم تأثیر اجتماعی سرمایه
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داری وجود چنین کیفیت پژوهش رابطه معنیو هم آموزش میزان فعالیت، کیفیت و علمی هیأت اعضای اجتماعی
کید دارند. بین سرمایه اجتماعی و بالندگی تأ دارمعنیی مثبت و ( نیز بر وجود رابطه2013دارد و رزمی و همکاران )

 . های تحقیق حاضر استمتناقض با یافتههای این دو تحقیق یافته
ها و ابزارهای بالندگی سازمانی از نظر مبانی فلسفی و شاخص یبرخی از محققان بر این باورند که هنوز جوهره     

نیروی بالندگی  ی( و در حوزه1383معما باقی مانده است)محمد زاده، گیری و اجرایی آن به صورت نوعی اندازه
(. 2013گسترش بیشتری پیدا کند)رازقی و همکاران، انسانی هنوز در ابتدای راهیم و تحقیقات در این زمینه باید 

رویکردها و  های آماری متفاوت و تنوعاستفاده از ابزارها و روش آماری و در جوامع های فرهنگیچنین، تفاوتهم
های ناهمسو در بررسی تواند در وجود یافتهده توسط محققان، یکی دیگر از دالیلی است که میتکنیک مورد استفا

 اثر سرمایه اجتماعی بر بر بالندگی نقش داشته باشد. 
ت هیأاعضای بالندگی  یه اجتماعی ناهاپیت و گوشال و همچنیناسرم هایحاضر، مدلدر مجموع، در تحقیق      

ای اصالحات در از انجام پاره ورد آزمون و بررسی قرار گرفت و پسمت علمی زاده در بین اعضای هیأشفیععلمی 
یید قرار گرفتند. در ی پژوهش مورد تأروایی و پایایی و برازش در جامعهها از لحاظ ها، این مدلسواالت و مؤلفه

تواند به عنوان ابزاری جهت بررسی و منتج از پژوهش حاضر میو بالندگی نتیجه مدل و ابزارهای سرمایه اجتماعی 
در گیرد. ریزان و محققان قراراستفاده برنامه تماعی و بالندگی در بین اعضای هیأت علمی موردسنجش سرمایه اج

نتایج و سازی رسد فراهم های پژوهش حاضر، به نظر میبالندگی با توجه به یافتهسرمایه اجتماعی بر  اثر یزمینه
  .شتری استبیتر از اثرات بین این دو متغیر، نیازمند تحقیق و بررسی اسنتباط روشن
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