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بررسی وضعیت سرمایهی اجتماعی در بین اعضای هیأت علمی دانشکدهی بهداشت دانشگاه
علوم پزشکی جندیشاپور اهواز در سال 0931
حسن جعفری :مربی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشکدهی بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور ،اهواز ،ایران
زهرا میرزایی* :دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور ،اهواز ،ایران
زهرا قنواتینژاد :دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور ،اهواز ،ایران

چکیده :امروزه به این مهم پی بردهاند که توسعه هر جامعهای در گروی افزایش سطح سرمایهی اجتماعی سازمانها
و نهادهای فعال در آن است .منابع بسیاری در ایجاد این سرمایه نقش دارند ،از بین این منابع ،دانشگاهها میتوانند با
سرمایهگذاری در زمینهی سرمایه اجتماعی ،بر دانش و مهارت و شایستگی اعضای هیأت علمی خود بیفزایند .این
مطالعه با هدف بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در بین اعضای هیأت علمی دانشکدهی بهداشت دانشگاه علوم
پزشکی جندیشاپور اهواز انجام گرفت .جامعهی آماری این پژوهش را تمام اعضای هیأت علمی شاغل در دانشکدهی
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز تشکیل میداد ( ،)N=35که به دلیل محدود بودن اعضاء (جامعه پژوهش)،
نمونهگیری به صورت سرشماری انجام گرفت و تمامی اعضای هیأ ت علمی این دانشکده در این پژوهش شرکت داده
شدند .با استفاده از ابزار پرسشنامه ،دادهها جمعآوری گردید و با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی و آزمون
آماری  ،Tدادهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .یافتههای حاصل از این پژوهش نشان داد که از میان مؤلفههای
سرمایهی اجتماعی ،مؤلفههای همدلی و همیاری در بین اعضای هیأت علمی دانشکدهی بهداشت در وضعیتی
مطلوب قرار دارند .مؤلفهی اعتماد در وضعیت متوسط رو به باال ،مؤلفههای تعاون و همبستگی در وضعیت متوسط و
مؤلفهی شبکه در وضعیتی نامطلوبی قرار دارد .بنابراین با ارتقای مفهوم سرمایهی اجتماعی ،میتوان میزان رضایت و
انگیزهی شغلی اعضای هیأت علمی دانشکده را باال برد؛ که این امر سبب افزایش اثربخشی فرایند آموزش خواهد شد.
کلید واژهها :سرمایهی اجتماعی ،اعضای هیأت علمی ،دانشکدهی بهداشت
))Z.Mirzaei69@yahoo.com
*نویسندهی مسؤول :دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشکدهی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز ،عضو
کمیتهی تحقیقات دانشجویی
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مقدمه
به طور سنتی وجود سه نوع سرمایه (طبیعی ،فیزیکی
و انسانی) در کنار یکدیگر ،مبنایی برای توسعه و
عملکرد اقتصادی فرض میشده است ،ولی امروزه به
این مهم پی بردهاند که توسعهی هر جامعهای در گرو
افزایش سطح سرمایهی اجتماعی ((Social Capital
سازمانها و نهادهای فعال در آن است (امیرخانی و
پورعزت  )4831به طوری که در غیاب سرمایهی
اجتماعی ،سایر سرمایهها اثربخشی خود را از دست
میدهند و بدون سرمایهی اجتماعی ،پیمودن راههای
توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ،ناهموار و دشوار
است (قنادان و اندیشمند  .)4831سرمایهی اجتماعی
مفهوم نسبتاً جدیدی است که به تازگی وارد ادبیات
علوم اقتصادی شده و توانسته است در مدت زمان
کوتاهی ،جایگاه مناسبی در مباحث توسعه پیدا کند و
سهم بهسزایی در تبیین مسایل توسعه کسب نماید
(کریمی .)4838مفهوم سرمایهی اجتماعی را میتوان
به صورت منابعی تعریف کرد که میراث روابط
اجتماعیاند و کنش جمعی را تسهیل میکنند ،این
منابع از طریق اجتماعی شدن حاصل میشوند (زاهدی
و همکاران  .)4833بانک جهانی نیز سرمایهی اجتماعی
را پدیدهای میداند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی و
روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت
تعامالت اجتماعی است (موسوی  .)4831به طورکلی
میتوان گفت هرچه انسانها مردمان بیشتری را
بشناسند و هرچه با آنها وجه مشترک بیشتری داشته
باشند ،سرمایهی اجتماعی افزونتری خواهند داشت ،اما
نوع و گسترهی این سرمایه از جامعهای به جامعهی
دیگر متفاوت است (جواهری و باقری  .)4831سرمایهی
اجتماعی مبنایی برای توضیح و توصیف ارتباطات میان
افراد و سازمانها است (الوانی و همکاران ،)4831
بنابراین آگاهی از مسایل و عوامل عمومی اولین عامل
مؤثر بر روابط اجتماعی است؛ در صورتی که در جامعه،
عدالت اجتماعی و توزیع درست اطالعات در بین عموم
مردم وجود داشته باشد ،در حقیقت عامل اول سرمایهی
اجتماعی تحقق پیدا خواهد کرد (کامران و ارشادی
 .)4833منابع بسیاری در ایجاد سرمایهی اجتماعی
نقش دارند که عبارتند از :اجتماعاتِ بسته ،همچون
خانواده ،گروههای خویشاوندی و گروههای دولتی،
ایدئولوژی و نظامهای عقیدتی همچون :مذهب،
انجمنها و شبکههای ارتباطی خودجوش و مردمی،

نهادها و سازمانهای رسمی همچون :مدرسه ،دانشگاه،
سازمانهای تجاری و تبلیغی و اطالعرسانی
(اخترمحققی  .)4831از بین این منابع ،دانشگاهها
میتوانند با سرمایهگذاری در زمینهی سرمایهی
اجتماعی ،بر دانش و مهارت و شایستگی اعضای هیأت
علمی خود و همچنین در سرمایهی ساختاری خود از
قبیل دارایی فکری ،نوآوری ،فرآیندها و روشهای
کاری ،یادگیری سازمانی ،سیستم اطالعاتی و ...بیفزایند
(قنادان و اندیشمند  .)4833سرمایهی اجتماعی در
دانشگاه نه تنها در دانشآفرینی ،که در اثربخشی
آموزش نیز مؤثر است و رهبران دانشگاه میتوانند به
افزایش سرمایهی اجتماعی در دانشگاه ،هم برای
افزایش بهرهوری بیشتر این نهاد اجتماعی و هم افزایش
سرمایهی اجتماعی در سطح جامعه در راستای توسعه
کشور ،گام بر دارند (شعبانی ورکی و آهنچیان .)4831
سرمایهی اجتماعی مفهومی چند بعدی در علوم
اجتماعی و تأثیرگذار در بسیاری از حوزههای جامعه
است (ماجدی و لهساییزاده  .)4831ابعاد سرمایهی
اجتماعی از دیدگاه دانشمندان و صاحب نظران مختلف،
تقسیمبندیهای متفاوتی دارد که میتوان به دیدگاه
لینا و بورن ،ناهاپیت و گوشال ،بوردیو ،کلمن ،گروه
دانشگاه هاروارد طبقهبندی الک لی و طبقهبندی
استون اشاره نمود (تسلیمی و همکاران  .)4831از
بررسی مدلها و نظریههای مذکور ،مهمترین مؤلفههای
سرمایهی اجتماعی که در سازمانها ،تأثیر
تعیینکنندهای دارد ،میتوان به ابعاد اعتماد ،شبکهها،
تعاون ،همبستگی ،همدلی و همیاری اشاره نمود (عرب
 .)4833اعتماد به منزلة داشتن حسن ظن به دیگران
در روابط بینابین است که بر سه نوع است :اعتماد بین
فردی ،اعتماد اجتماعی یا تعمیم یافته و اعتماد نهادی؛
شبکه به انواع ارتباطهایی اطالق میشود که بر اثر
روابط شخصی شرکتکنندگان برقرار شده است و ناظر
بر ساخت روابط اجتماعی است؛ همدلی ،عبارت است از
توانایی قرار دادن خود به جای دیگران و از این طریق
درک بهتر احساسات و تجربیات آنها .همدلی از دو
بخش تشکیل شده است :بخش شناختی که عبارت
است از توانایی شناخت احساسات و تجربیات دیگران و
بخش احساسی که عبارت از تقسیم احساسات و
تجربیات آنهاست؛ تعاون ،در بر گیرندهی میزان یاری
رساندن افراد در مواقع مورد نیاز میباشد؛ همبستگی،
احساس مسؤولیت متقابل بین چند نفر یا چند گروه
است که از آگاهی و اراده برخوردار باشند .همچنین
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همبستگی میتواند شامل پیوندهای انسانی و برادری
بین انسانها به طور کلی و یا حتی وابستگی متقابل
حیات و منافع بین آنها باشد.
از آنجا که سرمایهی اجتماعی از جمله متغیرهای
تأثیرگذار بر توسعهی اجتماعی است ،در این مقاله به
منظور تغییر سطح بهرهوری اجتماعی به بررسی ابعاد
این مفهوم و ابعاد آن در بین اعضای هیأت علمی
دانشکدهی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور
اهواز پرداخته شده است.
مواد و روشها
پژوهش حاضر مطالعهای غیر مداخلهای و از نوع
توصیفی – تحلیلی است که به صورت مقطعی انجام
شد .جامعهی آماری این پژوهش تمام اعضای هیأت
علمی شاغل در دانشکدهی بهداشت دانشگاه علوم
پزشکی جندیشاپور اهواز بود ) ) N=35که به دلیل
محدود بودن اعضاء ،نمونهگیری به صورت سرشماری
انجام گرفت و تمامی اعضای هیأت علمی این دانشکده
در این پژوهش شرکت داده شدند .این افراد در قالب
شش گروه (بهداشت حرفهای ،بهداشت محیط ،بهداشت
عمومی ،آمار و اپیدمیولوژی ،مدیریت خدمات بهداشتی
درمانی ،حشرهشناسی پزشکی) طبقهبندی شدند.
دادههای این مطالعه ،بهوسیلهی پرسشنامه جمعآوری
شدند که برای سنجش مفهوم سرمایهی اجتماعی و
ابعاد آن از پرسشنامه استاندارد عرب ( )4833استفاده
گردید .روایی این پرسشنامه با استفاده از نظرات
اساتید و صاحبنظران و پایایی آن از طریق آزمون -باز
آزمون ،سنجیده شد که ضریب آلفای کرونباخ  0/38به
دست آمد (عرب  .)4833پرسشنامهی مذکور شامل دو
بخش بود :بخش عمومی که شامل سن ،جنس ،سابقهی
خدمتی ،وضعیت تأهل و میزان تحصیالت و بخش
اختصاصی که در بر گیرندهی  41سؤال مرتبط با مفهوم
سرمایهی اجتماعی شامل مؤلفههای اعتماد ،شبکه،
تعاون ،همبستگی ،همدلی و همیاری بود که در یک
طیف پنجگانه شامل گزینههای کامالً موافقم ،موافقم،
نظری ندارم ،مخالفم و کامالً مخالفم ،تنظیم شد .از بین
پرسشنامههای توزیع شده 84 ،پرسشنامه توسط
اعضای هیأت علمی دانشکدهی بهداشت تکمیل و
عودت داده شد .دادههای جمعآوری شده ،با استفاده از
روشهای آماری توصیفی همانند :میانگین و انحراف
معیار استاندارد تحلیل گردید .هم چنین از آزمون
آماری  Tو میانگین دو جملهای جهت تعیین رابطهی

بین ابعاد سرمایهی اجتماعی و متغیرهای دموگرافیک
در محیط  SPSSاستفاده گردید .در پایان یافتههای به
دست آمده در قالب جدول و نمودار ارائه شد.
یافتههای پژوهش
الف) مشخصات دموگرافیک افراد مورد مطالعه
در جدول 4توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی
دانشکدهی بهداشت به تفکیک نشان داده شده است.
با توجه به جدول  41 ،4درصد از اعضای هیأأت علمأی
دانشکدهی بهداشت در گروه سنی 81-10قرار داشأتند
که بیشترین درصد را به خود اختصاص دادند و کمترین
درصد نیز به گروه سنی  10-11تعلق داشأت کأه برابأر
بأأا  8/1درصأأد بأأود .از نظأأر جنسأأیتی  11/1درصأأد از
اعضاء هیأت علمأی ،مأرد و  81/1درصأد زن بأودهانأد.
همچنأین  10/1درصأأد از اعضأأای هیأأأت علمأأی دارای
سابقهی خدمتی  4-1سال بودند که بیشترین درصأد را
به خود اختصأاص داده اسأت و  8/4درصأد نیأز دارای
سابقهی خدمتی بیشتر از  41سال بودند کأه کأمتأرین
درصد را به خود اختصاص داده اسأت .از نظأر وضأعیت
تأهل نیز  31/1درصد از اعضای هیأت علمأی متأهأل و
 41/1درصد از آنها مجرد بوده اند .هم چنین  41درصد
از اعضای هیأت علمی دانشکدهی بهداشأت مربأوط بأه
گأأروه بهداشأأت محأأیط و بعأأد از آن مربأأوط بأأه گأأروه
بهداشأأت عمأأومی ( 44/8درصأأد) و کأأمتأأرین درصأأد
(8/1درصد) نیز مربوط به گروه آمار و اپیدمیولوژی بأود
و در نهایأأت  11/1درصأأد از اعضأأای هیأأأت علمأأی
دانشکدهی بهداشأت دارای میأزان تحصأیالت دکتأرای
تخصصی و سایرین نیز دارای تحصیالت کارشناسیارشد
بودند.
ب)وضعیت مؤلفههای سرمایهی اجتماعی در بین
اعضای هیأت علمی دانشکدهی بهداشت دانشگاه
علوم پزشکی جندیشاپور اهواز
در ادامه در جدول  ،4میانگین مؤلفههای سرمایهی
اجتماعی در گروههای مختلف دانشکدهی بهداشت
آورده شده است:
بر اساس دادههای جدول  ،4باالترین میانگین
مربوط به مؤلفهی اول سرمایهی اجتماعی (اعتماد)
متعلق به گروه بهداشت عمومی ( )40/43و گروه
بهداشت حرفهای ( )48/11و پایینترین آن نیز مربوط
به گروه حشرهشناسی با میانگین  48/30میباشد.
همچنین باالترین میانگین مربوط به مؤلفهی دوم
سرمایهی اجتماعی (شبکه) به ترتیب متعلق به گروه
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مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ( )41/10و گروه آمار
و اپیدمیولوژی ( )41/11و پایینترین آن نیز مربوط به
گروه حشرهشناسی با میانگین  44/88و گروه بهداشت
حرفهای ( )48/10میباشد .از نظر مؤلفهی تعاون نیز
باالترین میانگین مربوط به گروه مدیریت خدمات
بهداشتی درمانی ( )41/10و گروه بهداشت عمومی
( )41/41و پایینترین آن نیز مربوط به گروه
حشرهشناسی با میانگین  48/30میباشد .همچنین از
نظر مؤلفهی همبستگی نیز باالترین میانگین به ترتیب
متعلق به گروه بهداشت حرفهای ( )48/88و گروه
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ( )43/10و
پایینترین آن نیز مربوط به گروه حشرهشناسی با
میانگین  48/10و گروه بهداشت محیط ( )41میباشد.
باالترین میانگین مربوط به مؤلفهی پنجم سرمایهی
اجتماعی (همدلی) متعلق به گروه مدیریت خدمات
بهداشتی درمانی ( )41/10و پایینترین آن نیز مربوط
به گروه حشرهشناسی و گروه بهداشت حرفهای با
میانگین  41میباشد و در نهایت باالترین میانگین
مربوط به مؤلفهی ششم سرمایهی اجتماعی (همیاری)
متعلق به گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
( )41/10و گروه حشرهشناسی پزشکی ( )41/41و
پایینترین آن نیز مربوط به گروه آمار و اپیدمیولوژی با
میانگین  41میباشد.
ج)آزمون میانگین دوجملهای در خصوص
مؤلفههای سرمایهی اجتماعی و مشخصات
دموگرافیک
دادههای مربوط به ارتباط آماری بین ابعاد سرمایهی
اجتماعی و متغیرهای دموگرافیک (سن ،جنسیت،
سابقهی خدمتی ،وضعیت تأهل و میزان تحصیالت)
اعضای هیأت علمی دانشکدهی بهداشت دانشگاه علوم
پزشکی جندیشاپور اهواز در جدول  8آمده است.
بر اساس دادههای جدول  8بین دو مؤلفهی اعتماد
و همیاری سرمایهی اجتماعی و مشخصات دموگرافیک
اعضای هیأت علمی دانشکدهی بهداشت رابطهی آماری
معناداری مشاهده نشد) .(P <0/05همچنین بین
مؤلفهی شبکه و مشخصات دموگرافیک به جز سابقهی
خدمتی رابطهی آماری معناداری وجود نداشت .عالوه
بر این ،بین مؤلفههای تعاون ،همبستگی ،همدلی و
وضعیت تأهل رابطهی آماری معناداری مشاهده شد
).(P<0/05

بحث و نتیجهگیری
اعتماد یکی از مؤلفههای مهم و حیاتی سرمایهی
اجتماعی است .پاتنام سرمایهی اجتماعی را به عنوان
شبکههایی از انجمنهای ارادی و خودجوش معرفی
میکند که به وسیلهی اعتماد گسترش مییابند که هر
چه بیشتر با افراد دیگر ارتباط داشته باشیم ،بیشتر به
آنها اعتماد میکنیم و بالعکس (پاتنام  .)4881نتایج
پژوهش پارک )4001(4نیز در بررسی نقش اعتماد در
خلق دانش در یک سازمان مجازی نشان داد که اعتماد
روی خلق دانش از طریق فرصت و انگیزه و توانایی
ترکیب دانش در یک سازمان مجازی اثر میگذارد.
در مطالعهی حاضر نیز باالترین میانگین مربوط به
مؤلفهی اعتماد متعلق به گروه بهداشت عمومی
( )40/43و گروه بهداشت حرفهای ( )48/11بود .با
توجه به این که متوسط میانگین این مؤلفه 43/11
است ،این مؤلفه در گروه بهداشت عمومی در وضعیت
مناسبی و در گروه بهداشت حرفهای نیز در وضعیت
متوسط رو به باال قرار دارد و پایینترین میزان آن نیز
مربوط به گروه حشرهشناسی با میانگین48/30
میباشد .قنادان در مطالعهی خود نشان داد که مؤلفهی
اعتماد ،سرمایهی اجتماعی در بین اعضای هیأت علمی
دانشگاههای آزاد استان کرمان از وضعیت مناسبی
برخوردار نیست (قنادان و اندیشمند  )4831که این
یافتهها از این نظر با نتایج مطالعهی حاضر مطابقت
ندارند ،اما با نتایج مطالعهی پارک مبنی بر نقش و
اهمیت بعد اعتماد در سازمان همخوانی و مطابقت دارد.
یافتههای حاصل از پژوهش نشان داد که باالترین
میانگین مربوط به مؤلفهی شبکه به ترتیب متعلق به
گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ( )41/10و
گروه آمار و اپیدمیولوژی ( )41/11بود .با توجه به
اینکه متوسط میانگین این مؤلفه  41میباشد ،بنابراین
این مؤلفه در گروه مدیریت خدمات بهداشت درمانی در
وضعیت متوسط و در گروه آمار و اپیدمیولوژی در
وضعیت متوسط رو به پایین قرار دارد و پایینترین
مقدار آن نیز مربوط به گروه حشرهشناسی پزشکی با
میانگین  44/88و گروه بهداشت حرفهای ()48/10
میباشد .به طور کلی نتایج پژوهش حاکی از آن است
که این مؤلفه در بین اعضای هیأت علمی دانشکدهی
بهداشت در وضعیت مطلوبی قرار ندارد که با نتایج
مطالعهی صفرزاده و همکاران مبنی بر مناسب بودن
.Park
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مؤلفه شبکه ارتباطات در بین اعضای هیأت علمی
دانشگاههای دولتی شهر تهران مطابقت ندارد .این
تفاوت میتواند ناشی از تفاوت در محیط سازمانی و
مواردی مشابه باشد (صفرزاده و همکاران .)4838
یافتههای حاصل از پژوهش حقیقتیان و همکاران نیز
نشان داد که در مجموع شبکهی ارتباطی بین دبیران
مقاطع متوسطهی شهرستان اصفهان چندان قوی
نیست و این مسأله در ارتباط با عضویت انجمنی که
یکی از شاخصهای مهم در تأمین سرمایهی اجتماعی
است بیشتر مشهود بود (حقیقتیان و همکاران )4831
که نتایج به دست آمده از مطالعهی حاضر را تأیید
میکند .به طور کلی افرادی که دارای میزان باالیی از
سرمایهی اجتماعی هستند ،در مقایسه با سایر افراد،
جایگاههای شبکهای سودمندی را در سازمان کسب
میکنند .به طوری که به کمک جایگاه و موقعیت خود
میتوانند به افراد متفاوت و همچنین اطالعات الزم
دسترسی داشته باشند (لین  .)4001از دیدگاه
سرمایهی اجتماعی آنچه که برای کسب موفقیت حائز
اهمیت است ،تنها ویژگی فردی افراد نیست ،بلکه
موقعیت شبکه مرکزی که فرد در آن سازمان دارد ،نیز
مهم است؛ به عبارتی دیگر موقعیت و جایگاه افراد در
شبکهی روابط اجتماعی تعیینکنندهی میزان سرمایهی
اجتماعی آنها میباشد (الوانی و عبداهللپور .)4831
باالترین میانگین مربوط به مؤلفهی تعاون ،متعلق به
گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ( )41/10و
گروه بهداشت عمومی ( )41/41بود .با توجه به اینکه
متوسط میانگین این مؤلفه  41میباشد .این مؤلفه در
این دو گروه در وضعیت مناسبی قرار دارد .پایینترین
میانگین نیز مربوط به گروه حشرهشناسی با میانگین
48/30میباشد که در وضعیت نامطلوبی قرار دارد .به
طور کلی این مؤلفه در بین اعضای هیأت علمی
دانشکدهی بهداشت در وضعیت متوسطی قرار دارد که
از نتایج پژوهش قنادان و اندیشمند در بین اعضای
هیأت علمی دانشگاههای آزاد استان کرمان حمایت
میکند (قنادان و اندیشمند  .)4833یافتههای حاصل از
پژوهش حسینی در بین مدیران ارشد سازمانهای غیر
دولتی در شهر تهران نیز نشان داد که مؤلفهی همکاری
در وضعیت مناسبی قرار دارد و یکی از ابعاد مهمی
است که موجب شکلگیری و ادامهی حیات
سازمانهای غیر دولتی است (حسینی  .)4838در
زمینهی مؤلفهی همبستگی نیز باالترین میانگین به
ترتیب متعلق به گروه بهداشت حرفهای ( )48/88و

گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ( )43/10بود.
با توجه به اینکه متوسط میانگین این مؤلفه 43/11
میباشد؛ بنابراین این مؤلفه در گروه بهداشت حرفهای
در وضعیت مناسب و در گروه مدیریت خدمات
بهداشتی درمانی در وضعیت متوسطی رو به باال قرار
دارد .پایینترین میانگین نیز مربوط به گروههای
حشرهشناسی با میانگین 48/10و بهداشت محیط ()41
میباشد که در وضعیت نامطلوبی قرار دارد .قنادان و
اندیشمند در پژوهشی در بین اعضای هیأت علمی
دانشگاههای آزاد استان کرمان متغیر همبستگی را در
دو سطح همبستگی گروهی و همبستگی در کل
سازمان مورد بررسی قرار دادند .یافتههای آنان حاکی از
آن بود که به طور کلی همبستگی در بین اعضای هیأت
علمی از وضعیت مناسبی برخوردار نمیباشد (قنادان و
اندیشمند  )4833که با نتایج حاصل از مطالعهی حاضر
همخوانی داشته و آن را تأیید میکند .یافتههای
حاصل از این پژوهش حاضر نشان داد که باالترین
میانگین مربوط به مؤلفهی همدلی متعلق به گروه
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ( )41/10بود .با
توجه به اینکه متوسط میانگین این مؤلفه  41میباشد،
این مؤلفه در گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
در وضعیت مناسبی قرار دارد .پایینترین میانگین نیز
مربوط به گروه حشرهشناسی و گروه بهداشت حرفهای
با میانگین  41میباشد که در وضعیت متوسطی قرار
دارند .به طور کلی نتایج پژوهش حاکی از آن است که
این مؤلفه در بین اعضای هیأت علمی در وضعیت
مطلوبی قرار دارد .باالترین میانگین مربوط به مؤلفهی
همیاری نیز متعلق به گروه مدیریت خدمات بهداشتی
درمانی ( )41/10و گروه حشرهشناسی پزشکی
( )41/41بود .با توجه به اینکه متوسط میانگین این
مؤلفه  41میباشد ،این مؤلفه در بین این دو گروه در
وضعیت مناسبی قرار دارد .پایینترین میانگین نیز
مربوط به گروه آمار و اپیدمیولوژی با میانگین 41
میباشد .به طور کلی نتایج پژوهش حاکی از آن است
که این مؤلفه در بین اعضای هیأت علمی در وضعیت
مطلوبی قرار دارد .نتایج پژوهش صفرزاده نیز نشان داد
که مؤلفهی همیاری در بین اعضای هیأت علمی
دانشگاههای دولتی تهران در وضعیت متوسط رو به باال
قرار دارد (صفرزاده و همکاران  )4838که از نتایج
مطالعهی حاضر حمایت میکند .یافتههای حاصل از این
پژوهش نشان داد که بین مؤلفهی اعتماد و هیچیک از
مشخصات دموگرافیک اعضای هیأت علمی رابطهی
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آماری معناداری مشاهده نشد ( .(P <0/05یافتههای
حاصل از پژوهش امیرکافی نیز نشان داد که بین
متغیرهای سن ،جنس و تحصیالت با اعتماد اجتماعی
رابطه وجود ندارد (امیر کافی  )4811اما یافتههای
حاصل از پژوهش کفاشی و آزاده در بین اعضای هیأت
علمی نشان داد که بین متغیرهای جنسیت ،سابقهی
خدمتی ،وضعیت تأهل ،تحصیالت و مرتبهی علمی با
اعتماد اجتماعی رابطهی معناداری وجود دارد (کفاشی
و آزاده  )4833یافتههای حاصل از پژوهش گالبی
( )4838نیز نشان داد که میان وضعیت تأهل و اعتماد
اجتماعی رابطه وجود دارد ( )P <0/05که با نتایج این
مطالعه مبنی بر عدم ارتباط بین ویژگیهای
دموگرافیک و اعتماد همخوانی ندارد .همچنین بین
مؤلفهی شبکه و مشخصات دموگرافیک به غیر از
سابقهی خدمتی رابطهی آماری معناداری مشاهده نشد
( .(P <0/05در زمینهی ارتباط بین مؤلفهی تعاون و
مشخصات دموگرافیک ،به غیر از وضعیت تأهل ،بین
سایر ویژگیها و این مؤلفه رابطهی آماری معناداری
وجود نداشت ( (P <0/05یافتههای حاصل از این
پژوهش نشان داد که بین مؤلفهی همبستگی و
مشخصات دموگرافیک به غیر از وضعیت تأهل رابطهی
آماری معناداری وجود ندارد .یافتههای حاصل از این
پژوهش نشان داد که بین مؤلفهی همدلی و مشخصات
دموگرافیک به غیر از وضعیت تأهل رابطهی آماری
معناداری وجود ندارد .پژوهش شریعت و کیخاونی
( )4838در بین دستیاران رشتههای تخصصی دانشگاه
علوم پزشکی ایران نشان داد که نمرات همدلی به
تفکیک سن ،جنس ،وضعیت تأهل و سال تحصیل
اختالف معنادار آماری با هم نداشتند (  (P <0/05که
با نتایج این مطالعه مبنی بر معنادار بودن ارتباط بین
متغیر همدلی و وضعیت تأهل همخوانی ندارد .در
زمینهی ارتباط بین مؤلفهی همیاری و مشخصات
دموگرافیک اعضای هیأت علمی نیز بین هیچیک،
رابطهی آماری معناداری مشاهده نشد ) .(P <0/05به
طور کلی بر اساس یافتههای پژوهش میتوان گفت که
مؤلفههای همیاری و همدلی سرمایهی اجتماعی در بین
اعضای هیأت علمی دانشکدهی بهداشت در وضعیت
مطلوبی قرار دارد و مؤلفهی شبکه در وضعیت نامطلوبی
قرار دارد ،همچنین مؤلفههای اعتماد ،همبستگی و
تعاون در بین اعضای هیأت علمی گروههای مختلف
آموزشی این دانشکده به جز گروه حشرهشناسی
پزشکی در وضعیت مطلوبی قرار دارد .بنابراین با ارتقاء

مفهوم سرمایهی اجتماعی ،میتوان میزان رضایت و
انگیزهی شغلی اعضای هیأت علمی دانشکده را باال برد؛
که این امر سبب افزایش اثربخشی فرآیند آموزش
خواهد شد.
پیشنهادات پژوهش
در پایان پیشنهاد میشود که در جهت ارتقای مفهوم
سرمایهی اجتماعی در بین اعضای هیأت علمی
دانشکدهی بهداشت اقداماتی همچون موارد زیر صورت
پذیرد:
 تالش در جهت ایجاد جو باز و انعطافپذیر به
گونهای که ارتباطات بین اعضای هیأت علمی مبتنی بر
احترام و اعتماد متقابل به یکدیگر باشد.
 درک نیازهای اعضای هیأت علمی ،برقراری
ارتباطات شفاف و ترغیب افراد به تماس بیشتر با
یکدیگر
 کاهش دیوان ساالری ،برقراری بیشتر جلسات
گروهی بیشتر و به اشتراک گذاشتن تجربیات و
مهارتها
 ارتقای روحیهی گروهی ،احساس ارزشمندی و
پذیرش ایدهها
 تالش در جهت تبدیل روحیهی منفعتطلبی
شخصی به روحیهی منافع جمعی
 مشارکت دادن عملی و هر چه بیشتر اعضای هیأت
علمی در تصمیمگیریها
 برگزاری نشستهایی بدون هدف آموزش رسمی به
منظور ایجاد فضای ارتباطی بین اساتید و تبادل نظر و
گفت و گو در خصوص انتظارات متقابل
 تالش در جهت رفع تضادها ،تعارضات و
نابهسامانیها در جهت برقراری روابط صحیح ،عادالنه و
منصفانه جهت تقویت اعتماد اجتماعی
 برگزاری کارگاههای آموزشی مهارتهای ارتباطی و
همدلی جهت تقویت احساس تعلق جمعی در اعضای
هیأت علمی در دانشکده
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قدردانی
از کمیتهی تحقیقات دانشجویی حوزهی معاونت
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز که
پشتیبانی مالی این طرح را به عهده داشتند و همچنین

از همکاری صمیمانهی اعضای هیأت علمی دانشکدهی
بهداشت که ما را در اجرای این پژوهش یاری نمودند،
کمال تشکر و قدردانی را داریم.

جدول  :4مشخصات دموگرافیک اعضای هیأت علمی دانشکدهی بهداشت
فراوانی
فراوانی مطلق(به
تعداد)

گروه سنی

جنسیت

سابقهی خدمتی

وضعیت تأهل

گروه آموزشی

میزان تحصیالت

فراوانی نسبی(به درصد)

41 - 80

1

44/1

80 – 81

1

44/1

81 – 10

3

41/0

10 – 11

8

8/1

11 - 10

1

43/3

<10

1

44/1

نامشخص

8

8/1

مذکر

44

11/1

مؤنث

44

81/1

4–1

48

10/1

1 -40

1

43/3

40 – 41

1

41/1

41 – 40

1

44/1

40 – 41

8

8/1

<41

4

8/4

مجرد

1

41/1

متأهل

41

31/1

مدیریتخدماتبهداشتیدرمانی

1

41/1

بهداشت محیط

3

41/0

بهداشت حرفهای

1

44/1

بهداشت عمومی

1

44/8

حشره شناسی پزشکی

1

41/1

آمار و اپیدمیولوژی

8

8/1

کارشناسی ارشد

44

81/1

دکترای تخصصی

44

11/1
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جدول  :4وضعیت میانگین و انحراف معیار مؤلفههای سرمایهی اجتماعی در بین اعضای هیأت علمی دانشکدهی بهداشت به
تفکیک گروههای آموزشی
گروه

بهداشت

بهداشت

حشره شناسی

آمار و

مدیریت خدمات

حرفهای

عمومی

پزشکی

اپیدمیولوژی

اعتماد () M±SD

1/48 ± 8/8

43/34 ± 8/8

48/11 ± 4/1

40/43 ± 4/1

48/30 ± 1

43/00 ± 4

شبکه ( ) M±SD

41/10 ± 4/3

48/30 ± 4/8

48/10 ± 4/3

41/00 ± 8/8

44/88 ± 4

41/11 ± 4/1

تعاون ( ) M±SD

41/10 ± 4/3

41/14 ± 4/8

41/11 ± 1

41/41 ± 4/4

48/30 ± 1

41/00 ± 4

همبستگی ( ) M±SD

43/10 ± 8/8

41 ± 1/1

48/88 ± 0/1

43/43 ± 8/41

48/10 ± 4/3

41/88 ± 4/1

همدلی ( ) M±SD

41/10 ± 4/1

41/41 ± 4/3

41/00 ± 4

41/11 ± 8/8

41/00 ± 4/4

41/00 ± 4

همیاری ( ) M±SD

41/10 ± 4/8

41/00 ± 4

41/10 ± 4/4

41/14 ± 3/4

41/41 ± 4/1

41/00 ± 8/1

بهداشتی درمانی

آموزشی بعد

بهداشت محیط

جدول  :8آزمون میانگین دوجملهای در خصوص مؤلفههای سرمایهی اجتماعی و مشخصات دموگرافیک
بعد

اعتماد

شبکه

تعاون

همبستگی

همدلی

سن

جنسیت

سابقه خدمتی

وضعیت تأهل

میزان تحصیالت

مقدارT

-4/01

-0/11

-0/10

0/41

0/11

سطح معناداری

0/48

0/11

0/13

0/31

0/11

حد باال

0/40

0/43

0/41

0/11

0/10

حد پایین

-0/11

-0/10

-0/11

-0/11

-0/43

مقدارT

0/33

0/01

4/84

4/83

-0/18

سطح معناداری

0/83

0/81

0/04

0/41

0/14

حد باال

0/14

0/83

0/11

0/18

0/41

حد پایین

-0/40

-0/81

0/08

-0/41

-0/11

مقدارT

4/18

-0/14

4/41

1/44

0/14

سطح معناداری

0/40

0/11

0/41

0/00

0/11

حد باال

0/14

0/80

0/18

0/10

0/11

حد پایین

-0/01

-0/11

-0/41

0/40

-0/80

مقدارT

4/01

-4/10

0/11

4/31

4/10

سطح معناداری

0/80

0/08

0/10

0/00

0/08

حد باال

0/11

0/01

0/14

0/33

0/18

حد پایین

-0/43

-0/18

-0/41

0/14

-0/01

مقدارT

0/11

-0/03

-0/03

8/18

0/81

سطح معناداری

0/11

0/88

0/88

0/00

0/81

حد باال

0/18

0/81

0/81

0/11

0/14

حد پایین

-0/84

-0/10

-0/10

0/41

-0/48
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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.
Keywords: Social Capital, Faculty Members, Health School.
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