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Abstract: The present study aimed to 
examine the relationship between co-
creation and social capital. The 
research method is descriptive and 
correlational. The statistical population 
was 671 and the sample size was 200 
faculty members of Isfahan University 
using Sample Power software. To 
collect data, a researcher-made 
questionnaire of co-creation based on 
the DART model (2014) and social 
capital questionnaire (Abaszadeh and 
Moghtadaie, 2009) have been used. 
SPSS 23 and Amos 23 software were 
used to analyze the data. Moreover, 
structural equation modeling was used 
to analyze the model. Results 
demonstrated a desirable fitness for the 
conceptual model. Findings of the 
research indicated that there is a 
positive and significant relationship 
between co-creation and social capital. 
Co-creation leads to increase the social 
creation by making a ground for 
dialogue, facilitating the flow of, rapid 
access, and using appropriate strategies 
and measures to make transparency and 
flexibility among faculty members. 

بررسي رابطه  ،مقالهاز نگارش این هدف چکیده: 
آفریني و سرمایه اجتماعي بوده است. روش هم

 همبستگي است. حجم جامعه -پژوهش توصیفي 
ی کارگیره که حجم نمونه با ب بودنفر  671آماری 

ت علمي ئنفر از اعضای هی 200افزار سمپل پاور، نرم
آوری گرددانشگاه اصفهان برآورد شده است. برای 

آفریني مبتني ساخته هماطالعات از پرسشنامه محقق
زاده )عباس ( و سرمایه اجتماعي2014بر مدل دارت )
ابزار استفاده شده است.  (1388و مقتدایي، 

  23Amosو 23SPSSافزار نرمها وتحلیل دادهتجزیه
سازی معادالت بود. برای تحلیل مدل از روش مدل

نتایج نشان داد که  .استفاده شده است ساختاری
الگوی مفهومي پژوهش از برازش مطلوب برخوردار 

ی پژوهش بیانگر آن است که بین هااست. یافته
سرمایه اجتماعي رابطه مثبت و آفریني با هم

 با ایجاد زمینهآفریني هم داری وجود دارد.معني
تسهیل جریان انتشار اطالعات، دسترسي  ،وگوگفت

 برایها و تدابیر مناسب سریع، استفاده از استراتژی
بین همکاران پذیری ایجاد شفافیت و انعطاف

 آورد. موجبات افزایش سرمایه اجتماعي را فراهم مي
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 مقدمه 
 ، بنابرایناستهای نظام آموزشي هر کشوری ترین بخشنظام آموزش عالي از مهم

توسعه و ایجاد توازن بین  فراینداساسي در  ينقش ،اصولي در این بخشگذاری سرمایه
ای برای توسعه نیروی محرکه ،دانشگاه. کندميابعاد مختلف توسعه یافتگي در کشور ایفا 

خلق  و رود. کمک به توسعه سرمایه انسانيمي و اقتصادی به شمار ، علمياجتماعي
به به وسیله آموزش و تدریس و ارائه خدمات سازی ظرفیت، دانش به واسطه پژوهش

 جهترود در ها از جمله عملکردهای آموزش عالي است که انتظار ميها و انجمنگروه
، زاده علیشاهي)قاسم پذیردصورت  ، علمي و اقتصادیاجتماعيت توسعه تقوی

 (. 1394، زاده، موسوی و حسنيحیدری
ت علمي از عوامل اصلي و مهم ساختار آموزشي کشور ئبا توجه به اینکه اعضای هی

 گذاردمي ي برجایمستقیمتأثیر  روند توانمندی آنها بر عملکرد آموزش عاليبه شمار مي
های مختلف، مشارکت ي که از راهیهاسازمان .(1385، زادهشریفو  پور، فائزی)ایرواني

کارکنان آنان بیشتر احساس توانمندی  احتماالً، کنندميفراهم گیری کارکنان را در تصمیم
مراتب بیش از آگاهي و دانایي هر فرد است. به« دانایي گروه»و « آگاهيجمع». کنندمي

، کیفیت ارئه خدمات، آزادی عمل کارکنان، امکان رشد و وریبهرهافزایش عملکرد، 
ی سازمان، افزایش نوآوری و خالقیت و هاهزینهکسب سود برای کارکنان، کاهش 

 ، محمدیان)زارعي متین ارتقای سازماني همه از مزایای تیم و گروه در سازمان هستند
 ياجتماع هیمهم سرماهای يژگیاز و يکی عنوانبه يتعامل اجتماع(. 1395، مدرسيو 

، 1گذارد )آن و کیم يم ریآنان تأث نیو بهبود روابط متقابل ب یفرد نیبر اشتراک دانش ب
با یکدیگر و نوع ت علمي ئاعضای هی بنابراین شیوه تعامل و نحوه مشارکت( 2017
شگرف دارد. تأثیری  ،کارایي و اثربخشي دانشگاه فرایندهای ارتباطي بین آنان در شبکه

تری برخوردار باشد یشو استحکام بکمیت  بین افراد از کیفیت، روابط اجتماعي قدرهر 
تر آسان هادستیابي به هدفدرنتیجه  تر عمل کنندهماهنگبتوانند افراد  که طوریبه

ت ئاعضای هیسرمایه اجتماعي بین  بررسي مقوله رو،این از .خواهد بود ترهزینهوکم
 حائز اهمیت است. ، یکي از ارکان اصلي دانشگاه عنوانبهعلمي 

مکمل سایر منابعي است که تحت کنترل افراد و  ،سرمایه اجتماعياز آنجا که 
مطالعات در  .رودمي منبع مهمي برای افراد و سازمان به شمار عنوانبه هستند هاسازمان
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 مانندهای مختلفي از راهسرمایه اجتماعي دهد که مي زمینه سرمایه اجتماعي نشان
تسهیم دانش و نوآوری و ، تر جابه جایي افرادنرخ پایین، تر تعامالتی پایینهاهزینه

 دارد )نیکچه فراهانيتأثیر  نیروی انساني وریبهرهبر کارایي و بهبود کیفیت محصوالت 
  .(1387، نظری و

های ادراکات دوطرفه و ارزش، ارتباطات فعال بین افرادتوان ميسرمایه اجتماعي را 
 گروهيهای اعتماد و فعالیتگیری که به شکلاعضای یک شبکه اجتماعي  مشترک بین

تشویق افراد  بااجتماعي  سرمایه(. 2001، 1)پروساک و کوهنکرد د، تعریف شوميمنجر 
به حل میزان بیشتری از معضالت  تواندمي، به همکاری و مشارکت در تعامالت اجتماعي

، سیاسي، فائق آید و حرکت به سوی رشد و توسعه شتابان اقتصادیموجود در اجتماع 
؛ به 102، ص1386؛ ترجمه صبوری، 1990، لمنو)ک سازدپذیر فرهنگي و ... را امکان

  (.1395، شعلهو  محمدیان، قراچولو ،نقل از زارعي متین

 
 لهئبیان مس

ی ایران به دالیلي مانند نبود تعامالت هادانشگاهامروزه آن است که  دهندهنشان مطالعات
اعتماد ، احساس هویت سازماني کاهش، فردی و گروهيتباطات میانمحدودیت ار، الزم

، علمي هیئتمیان اعضای روحیه کارگروهي و مشارکت در  نداشتنمتقابل پایین با 
  .گذاردپیامدهای نامطلوبي برجای مي که ادامه و استمرار روند موجود هستند روبرو

دهد که روند رشد سرمایه اجتماعي در اواخر مي در ایران نشانها همچنین نتایج پژوهش
 دیدهاخیر این کاهش بیشتر های نزولي داشته است و سال یسیر ،به این سو 60 دهه
دو هدف اصلي مراکز آموزش  عنوانبهاین درحالي است که تولید و انتقال دانش  .شودمي

منوط ارتباطات کارگزاران دانش در غالب اجتماع علمي گیری عالي به موجودیت شکل
است به دلیل اینکه سیستم مدیریت علمي و تخصصي نتوانسته آنچنان که باید و شاید 

 دهندهنشانکه  برطرف کندرا ها و موانع و چالشدهد م توسعه را تعمی فرایندنیازهای 
 (.1392 و همکاران، آشان)شکوهي  ستهادانشگاهنرخ پایین سرمایه اجتماعي در 

 وجود به آنان میان دوستانه روابط باشند، داشته اعتماد یکدیگر به کارکنان که درصورتي
 دست جمعي دانش به توانندمي و کنندمي تسهیم را خود تجارب و آید و دانشمي

 منزلةبه سازمان اعضای پیوندهای و ارتباطات به اجتماعي سرمایة ،این بر افزون .یابند
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 رضایتمندی موجب مشارکت و متقابل اعتماد خلق که با کندمي اشاره باارزش منبعي

 سازماني تعالي به دستیابي درنتیجه و اثربخش، طوربه هاهدف تحقق سازمان، نفعانذی
توان مي اجتماعي سرمایة از حاصل مزایایدیگر از  .(1398چي و رنگریز، )خامه شودمي
های کانال آوردن دست به وها گروه در بیشتر مشارکت برای افراد پیش از بیش تشویق به

سرمایه  .(1398)فغفوری آذر و همکاران،  کرداشاره  فردی بین ارتباطات و ارتباطي
آن  ساز و بسترهای اولیهکه شرایط زمینه شودميزماني محقق  هاسازماناجتماعي در 

 تواند راهگشامي که در این زمینه است یکي از عواملي آفرینيهمعامل که  شودمحقق 
 هاسازمان جمعي است که طي آن افراد در یفرایندآفریني هم (2013) 1تزوک و ایند .باشد

پردازند. آنها ها یا خدمات ميفرایند، با همدیگر به ایجاد و توسعه محصوالت جدید
یک انتقال از طرز تفکر عصر صنعتي به تفکر مبتني بر تعهد انساني  عنوانبهرا  آفرینيهم

« هم»متشکل از دو عامل آفرینيهممفهوم  ،رحقیقتد. (2013 ،)ایند و کوتزاندبازشناخته
اشاره به این دارد که چه نوع عامالني  «co» ؛است«( creation»و  «co)» «آفریني»و 

ن دارد که به وسیله چه نوع ساز و اشاره به ای «creation»اند و دخیل فراینددر این 
ترکیبي از دو مفهوم روابط اجتماعي )کیفیت ، آفرینيهمگیرد. صورت ميکارهایي 

گردآوری دانش جدید برای خلق  فرایندعامالن و منابع( و خلق دانش )، روابط
 3رزساندرز و استاپ از نظر. (2001، 2)کسلز ها و خدمات جدید( استفرایند، محصوالت

در  «نوآوری»آفریني از مفاهیم تئوریکي است که ما را به فهم بهتر ( هم2008)
این  چهاگر .دارند «همکاری»های مختلف آن با هم رساند که بخشیي ميهاسازمان

و  یراً در حوزه آموزشاما اخ هحوزه تجارت به کار گرفته شددر  نخست ،اصطالح
، ( 4102) 4ناازکامي و وراماساز دیدگاه مدیریت نیز مورد استفاده قرار گرفته است. 

و شفافیت برخوردار پذیری انعطاف، دسترسي، وگوگفتاز چهار مشخصه  آفرینيهم
توانند طي مي ،باشند آفرینيهمت علمي دارای ویژگي ئاست. در صورتي که اعضای هی

پاسخگوی ، م با شفافیتأمتقابل در محیطي تو يوگویمشارکتي و در روند گفت یفرایند
ی که اطالعات را در دسترس یکدیگر قرار طوربه باشندگفتار و تصمیمات خود ، اعمال
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های خود برای فعالیتهای مهارتروز رساني و به در جهت ارتقابتوانند  و دهند
  .آفرین تالش کنندهای چالشمشارکتي و موقعیت
فضای تولید علم نقش گیری سرمایه اجتماعي در شکل گفته شد،با توجه به آنچه 

ش سرمایه در افزایتواند مي آفرینيهمعامل رسد مي به نظرهمچنین  .بسزایي دارد
تاکنون پژوهشي در زمینه رابطه سرمایه اجتماعي ثیر مهمي داشته باشد ولیکن أاجتماعي ت

مینه سرمایه اجتماعي و در زهایي هر چند پژوهشصورت نگرفته است.  آفرینيهمو 
توسط  آفرینيهمسایش اجتماعي با  ( و1388زاده و مقتدایي )عباسآفریني توسط دانش

رابطه  ،شده اجرا هایپژوهش( صورت گرفته است اما هیچیک از 1397طاهرپور )
لعه حاضر نوآورانه مطا رو،. از ایناندرا بررسي نکرده آفرینيهمسرمایه اجتماعي و 

 طوربهدهد مي نشانها پژوهشهای همچنان که یافته ،. از سوی دیگرشودمي محسوب
ویژه در ه( کاهش سرمایه اجتماعي در جامعه ب1392) همکارانو آشان مثال شکوهي 

خصوص در زمینه هتوجه به کارکردهای مثبت سرمایه اجتماعي بجامعه علمي ایران و با 
برای حل این ها یکي از راهکارضوع را به مسئله تبدیل کرده است. تولید علم این مو

تر يئجز های، اجرای پژوهشمسئله تا پیش از آنکه به بحران غیر قابل حل تبدیل شود
از نتایج این مطالعه و ترسیم  تنبهره گرف. امید است با تر در این حوزه استو دقیق

عملي در جهت افزایش هایي و سرمایه اجتماعي بتوان گام آفرینيهمچگونگي رابطه 
 اینله اصلي که نویسندگان را به ئبنابراین مسمایه اجتماعي در دانشگاه برداشت. سر

ات مربوط به در حوزه مطالع آفرینيهمتوجهي به مفهوم بي مطالعه سوق داده است،
با سرمایه که ر میان عواملي د شود، تالش مياین نوشتاردر  سرمایه اجتماعي است.

علمي  هیئتو سرمایه اجتماعي در بین اعضای  آفرینيهماجتماعي رابطه دارند، رابطه 
تواند اعضای هیئت مهارت اکتسابي مي عنوانبه آفرینيهمبا عنایت به اینکه  تحلیل شود،

آورانه است یاری شان که همان خلق دانش نورسالت شغليعلمي را در دستیابي به 
دستیابي به  برایهای روابط مبتني بر اعتماد شبکه گیریرساند و موجبات تسهیل شکل

 مشترک را فراهم آورد. هایهدف
 

 پژوهشو پیشینه  مبانی نظری
 آفرینی هم
مدیریتي یا نوعي استراتژی اقتصادی برای گرد هم آمدن  یابتکار ،آفرینيهم

)پیترز و  است ینطرفتیجه ارزشمند برای نفعان مختلف برای تولید مشترک یک نذی
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 فرایندرا  آفرینيهم( 2008( و ساندرز و استاپرز )1996) 2آمابیل .(2013، 1جانسن
 تزوو ک اند. ایندآفریني تعریف کردههمکاری و خالقیت بین مردم با هدف ارزش

با یکدیگر  هاسازمانکه در آن افراد در  انددانسته مشارکتي یفرایندرا  آفرینيهم( 2013)
 فرایند. آنها کننداقدام مي ها یا خدماتفرایند، به ایجاد و توسعه محصوالت جدید

متقابل برای ارائه محصوالت با ارزش جدید و  يیوگوگفترا در قالب  آفرینيهم
های جامعه و ویژگي، افراد آفریني تأکید بر تعاملشناسند. اصطالح همنوآورانه باز مي

، 3ون و روگرز د )وان یک گفتمان یاد کرد عنوانبهتوان از آن سازماني دارد که مي
1998.) 

تواند در برگیرندة مفهوم نوعي ميدارد بهآفریني وجود عامالن و منابعي که درهم
 ،از سوی دیگر .چراکه به کیفیت روابط اجتماعي اشاره دارد ؛اجتماعي باشد سرمایه

ها و خدمات فرایند، آوری دانش جدید و خلق محصوالتگرد، آفریني تولید دانشهم
 گیرد.را نیز در بر مي

آفریني هم»دادند و اصطالح  آفریني را توسعهنظریه هم( 2013) نانسو ج پیترز
سازنده ، م با همکاری مداومأشفاف ایجاد ارزش تو فرایندردند که به را معرفي ک« کامل

 آفرینيهمکه آنها معتقدند  اشاره دارد. نفعان مرتبطتمام ذیو حمایت شده به وسیله 
 عملي به درک عمدتاً علمي و جامع از همکاری ایجاد شده است. يپاسخ عنوانبه

در سال . یافتگسترش  ،آفرینيهم در موردهای متنوعي های مختلف دیدگاهدر دوره
های علوم هنری و طراحي مطرح رویکردی مشارکتي در حوزه عنوانبهآفریني هم 1970

افرادی بود که قصد داشتند از محصوالت  مشارکت و همکاری بینکه تأکید آن بر  شد
 . کنندهنری استفاده 

و ابتدا در علوم اجتماعي مورد استقبال واقع شد که  1990سال  طي دیدگاه دوم در
خدمات  ، (2013)ایند و کوتز،  هایي مانند دولتحوزهاجتماعي  آفریني را نوآوریهم

 (2008، 5)لیبیتر سالمت و تعلیم و تربیت ، (2010، 4یالرتومي و گا)راماسو اجتماعي
بود که در حوزه تجارت و در « سازمان مشتری ـ»دیدگاه ، سومین دیدگاه .زدندپیوند 
 را به تفکر مبتني بر تولید این دیدگاه تفکر مبتني بر .قرار گرفت توجهمورد  2000سال 
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تولید یا بازاریابي  در حوزه تجارت مرتبط با ، نخستآفرینيخدمات هدایت کرد. هم
های آفریني به حوزهاما پس از آن مفهوم هم (2002، 1)داس و تنگ است مطرح شده

( 2004) 2مياراماسو و راهالداست. پدیگر از جمله مدیریت و آموزش راه یافته 
 دند که نتایج آنان نشان دادکر اجراآفریني تأثیرگذاری در حوزة هم هایپژوهش

آفریني تأکید بر تغییرات پایدار دارد به صورتي که محصوالت جدید به وسیلة هم
 (.2015، 3لنبین سازمان و مشتری تولید شود )ارکت مشا

تنهایي دخیل در ارزش به هاسازمان که شدآفریني موجب تغییر در این تفکر هم
شارکتي در ایجاد ارزش م فرایندنفعان در یک ستند بلکه امروزه هم سازمان و هم ذینی

 (. 2010، 4شولتز )هاچ و ندهست دخیل
که در نظر  شودمي آفریني دخیل هستند و پیشنهادچهار عامل اساسي در ایجاد هم

طرفه باعث ایجاد ارتباطات دوطرفه به جای ارتباطات یک: وگوگفت -1گرفته شوند: 
 -3 ؛دهدمياجازه نفعان برای دسترسي به اطالعات ه ذیب :دسترسي -2 ؛شودمي

آفرین و سازگاری های چالشهای متعدد در موقعیتکارگیری مهارته بپذیری: انعطاف
تر واضحرا اطالعات درون سازمان : شفافیت -4؛ کندميرا فراهم  های گروهيبا چالش

ی طوربه کندميحذف  حدینفعان موانع اطالعاتي را تاتماد ذیو برای کسب اع کرده
ن، امي و ازکا)راماسو نفعان بتوانند به اندازه الزم اطالعات در اختیار داشته باشندذی که

تنهایي توانند بهدیگر نمي هاسازمان، در عصر افزایش همبستگي و تعامالت .(2014
استفاده  نفعان خود نیزذی های سازندهو خدمات ارائه کنند. آنها باید از دیدگاه محصول

تجارب دیگران را در نظر بگیرند و با ایجاد  هاسازمانکه  شودميآفریني باعث . همکنند
، شودميمنجر آفریني خالق های مدیریتي که به همهای مدیریت تعامل و سیستمسیستم

 ، ایجاد کننددشومي منجر سایشرفاه و آ، ثروت ارتقای بهکه را برنده  -تژی برنده استرا
 (.2004مي، اهالد و راماسوا)پر
 

 سرمایه اجتماعی
شناسي، مدیریت، ای است که در علومي چون جامعهرشتهمفهومي میان ،سرمایه اجتماعي

اقتصاد، علوم سیاسي و ...( جایگاه خاصي پیدا کرده و موجب اجماع اندیشمندان این 
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ي در اواخر دهه مفهوم سرمایه اجتماع. استها در تدوین راهبردهای جدید توسعه رشته
توجه بسیاری از اندیشمندان و سیاستمداران را جلب کرد. این عالقه به بررسي  1990

هایي از مراحل توسعه اقتصادی زندگي اجتماعي بیشتر حوزه سرمایه اجتماعي و جنبه
اجتماعي  است که سرمایه الزم به ذکر(. 8201، 1ي سازماني منجر شد )ریگیاو زندگ

پیدایش  ،تاکنون به لحاظ مفهومي و نظری مراحل مختلفي را طي کرده است. مرحله اول
کارگیری این اصطالح در متون علوم اجتماعي است. در این مرحله، از مفهوم سرمایه و به

شده است. در مرحله اجتماعي بیشتر برای تبیین مشکالت زندگي اجتماعي استفاده 
ي از موضوعات مهم در بطن ساختار اجتماعي شناخته شد که دوم، سرمایه اجتماع

تواند کلیت دهندة هر گروه اجتماعي ميمجموعه روابط متقابل عناصر تشکیل عنوانبه
سازنده  تبادر سازد. وجود روابط بین اجزایآن اجتماع و گروه انساني را در ذهن انسان م

عامل  عنوانبههوم سرمایه اجتماعي های انساني باعث شد که مفدر میان افراد و گروه
سرمایه (.1384ویز، آتسهیل روابط اجتماعي و هنجارهای اجتماعي مطرح شود )دل

آفرین و بستری مناسب برای موفقیتجامعه شناسانه دارد، اهرمي  اجتماعي که ریشه
عملکرد  وریبهرههای انساني و فیزیکي، و راهي برای نیل به موفقیت و سرمایه وریبهره

( و نقش بسیار مهمي در انسجام 1390آبادی، و فیض)احمدی  شودميسازمان قلمداد 
های توسعه و توانند راهبدون آن منابع انساني نمي کهمیان منابع انساني و سازماني دارد 

 (.1386، فراحيو  ، ناطق)الوانيکنند اثر بخش عمل  طوربهو  بپیمایندتکامل را 
ای از منابع و ذخایر ارزشمندی است که به صورت ذاتي مجموعهسرمایه اجتماعي 

های نخستین، ثانوی و در سازمان اجتماعي جامعه و نهفته در روابط اجتماعي گروه
برخي از این ذخایر ارزشمند که گاه از آن  ؛)نهادهای رسمي و غیر رسمي( وجود دارد

همدردی،  : صداقت، حس تفاهم،ند ازاعبارت ،شودهای اجتماعي یاد ميارزش عنوانبه
اجتماعي از طریق این منابع کار کنشگران را در  سرمایه .دوستي، دلسوزی، همبستگي

سازد و بدین وسیله آنان هزینه ميسطوح مختلف خرد، میاني و کالن جامعه، آسان و کم
)هزارجریبي و لهراسبي،  کندمشترک اجتماعي کمک مي هایرا در رسیدن به هدف

مجموعه منابع مادی یا معنوی است که به یک جزء یا گروه  ،سرمایه اجتماعي. (1390
وبیش نهادینه شده و شناخت متقابل را در دهد تا شبکه پایداری از روابط کماجازه مي

 .(1992، 2)بوردیو وکوانت اختیار داشته باشد
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هنجارها و هایي از سازمان اجتماعي چون اعتماد، سرمایه اجتماعي به ویژگي
این  .(1993، 2)پاتنام دنتوانند کارآیي اجتماع را بهبود بخشاشاره دارد که مي 1هایيشبکه

تنهایي در فرد یا ساختار مستمر بین افراد شکل گرفته و به هایسرمایه از روابط و تعامل
، 3)شولر آیدوجود ميه های بین افراد باجتماعي نهفته نیست بلکه در نتیجه تعامل

2000)  
مایه اجتماعي سازماني به دلیل سر ،(2001)کوهن  و پروساکاز دیدگاه 

بهتر دانش، ایجاد روابط مبتني بر اعتماد، ایجاد روح تعاون در سازمان،  ریگذااشتراک»
ی استخدام، کمک به هاهزینهجایي، کاهش بین سازمان و مشتریان، کاهش نرخ جابه

های دانش سازماني، کاهش تغییرات نیروی کار، افزایش فعالیت ابقایآموزش بهتر، 
 دارای اهمیت است. « سازماني و درک مشترک بین اعضا مرتبط با ثبات

 شودمياز مزایای دیگر سرمایه اجتماعي سازماني این است که سبب اجتماع افراد 
 رمایه اجتماعي سازمانيرسانند. سمي انجامها را به آمیز کارموفقیت طوربهکه با همدیگر 

تسهیل در  با. این سرمایه شودمياعتماد و همکاری  راهاحساس انسجام از  سبب
تواند و منبعي است که مي کنندميآمیز، ارزش افزوده ایجاد های جمعي موفقیتفعالیت

 (.1387مند کند )نیکومرام، مدیر و کارکنان را بهره
 آفرینيهمي و سرمایه اجتماعي نشان داد که آفرینمرور مباني نظری در دو حوزه هم

ی وگوگفتنوین و در قالب یک  برای خلق دانش هاسازمانمشارکت افراد در  فرایند
است  تر و نوآورانهارزشماني است که نتیجة آن محصوالت بادرون سازماني یا بین ساز

آن توجه به  ترین ویژگياست( که مهم فناوری)در این مطالعه این محصول دانش و 
مطالعه ذی  مشتریان و دخیل کردن نظرات آنها در خلق محصوالت جدید است )در این

ویژه هدر نهایت افراد جامعه هستند( این مهم ب و علمي هیئت نفعان دانشگاه و اعضای
رهنگ های وارداتي با ففناوریاز آن جهت قابل تأمل است که در زمینه ناهمخواني 

آن با شرایط جامعه به مشکالت  نداشتن کشور و ناکارآمدی علوم انساني و تناسب
 اجتماعي بیشتری دامن زده است

اد با یکدیگر و چگونگي بیش از همه اهمیت تعامالت افر ،در مطالعه پیش رو
ي سرمایه اجتماع ،واقع. دران برای خلق دانش نوین مدنظر استهمکاری ایش
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گذاری دانش، وجود روابط مبتني بر اشتراکزمینة بهعلمي،  هیئتگروهي اعضای درون
 .دکنميرا بررسي اعتماد و آگاهي و مشارکت آنان با یکدیگر 

بسیار  گرفته است،انجام  و سرمایه اجتماعي آفرینيهمهایي که در زمینه پژوهش
که  آن است دهندهنشان( 2002) 1ین و همکارانااستپژوهش های یافتهاندک است. 

موجب مسائل بااهمیت سیاسي و اجتماعي  مشارکت فعال شهروندان در گفتمان درباره
منجر و به توسعه سرمایه اجتماعي  یابدکه حس تعهد بالقوه آنان افزایش  شودمي
و  آفرینيهمهای لفهکه روابط مؤ نشان داد( 1397) طاهرپورپژوهش های یافته .شودمي

ها در مورد متغیر میانجي نشان داد دار بود. یافتهمعني 05/0ر سطح سایش اجتماعي د
زاده و عباسپژوهش های یافته. کندميکه عزت نفس سازماني نقش میانجي ایفا ن

داری يآفریني و سرمایه اجتماعي رابطه معنکه بین دانش نیز نشان داد( 1388) مقتدایي
 آفریني نیز ارتقاسطح دانش وجود دارد. اگر بر سرمایه اجتماعي استادان افزوده شود

که  نیز در پژوهش خود دریافتند( 1396) رین، شعباني و هعبداللهي خواهد یافت.
بوده  2/58و میانگین سرمایه اجتماعي برابر  3/65علمي  هیئتمیانگین بالندگي اعضای 

است و پردازش قابل قبول مدل سرمایه اجتماعي و بالندگي در جامعه پژوهش وجود 
  دارد.

 که باید به شکلآن بود  بیانگر( 2018) 2و همکاران ایادسپژوهش های یافته
شود که  توجهای از مطالعات اقتصادی های اجتماعي نسبتاً ناشناختهتری به جنبهعمیق

تواند پیامدهای جدی برای رفتار مصرف کننده داشته باشد. این مطالعه از پایه و مي
ارزشمند  يمنبع عنوانبهکه روابط را  کرده استاساس تئوری سرمایه اجتماعي استفاده 

 توان برای دیگران تعمیم داد.ميدر آن ارزش را  آفرینيهمو  دادهمورد تأکید قرار 
سرمایه  در آفرینيهمبا استفاده از  مبین آن است که (2018) 3یوگنپژوهشي های یافته

که حتي در کشورهایي با  شودميبیني پیش، یک مطالعه کیفي در نروژ طبقاجتماعي 
المللي یک های بینسرمایه اجتماعي به شکل شبکه آفرینيهم، اعتماد باال به مقامات

منابع شهری ، ایجاد شبکه، پیچیده است که با موانع بالقوه مرتبط از جمله اعتماد فرایند
کننده وارکه نتایج امیداست  در حالياین و قوانین و مقررات قانوني همراه است و 

  نیستند. خیلي دور از انتظار و هستند
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 آفرینیهمهای مرتبط با سرمایه اجتماعی و پژوهش( 1)جدول 
 نتایج عنوان انپژوهشگر

مازور و 
 1زبورک

(2014) 

 یابي مدل دارتاعتبار
(DART) 

یک چارچوب  عنوانبه آفرینيهمدر  DARTعناصر مدل 
ه کمي به صورت غني و چندوجهي ب هایپژوهشثر در ؤم

 شودميکار برده 

پراهالد و 
 مياراماسو

(2004) 

، اقدام آفرینيهمتجارب 
 آفرینيآینده در ارزش

ارزش در حال تغییر از  آفرینيهم فرایندمعنای ارزش و 
محوری به دیدگاه مبتني بر دیدگاه مبتني بر محصول

 طوربهنفعان آگاه و توانمند و فعال . ذیاستتجارب افراد 
 .هستند هاسازمانبا  آفرینيهمای در حال فزاینده

پراهالد و 
 مياراماسو

(2004) 
 آینده رقابت

 کندميتنش در نقطه تعامل بین مشتری و سازمان بروز 
دهد. نقاط تعامل رخ مي آفرینيهمزماني که تجربه 

ضمني و غیر  طوربههایي را برای همکاری و تعامل فرصت
 آورد.ضمني فراهم مي

طاهرپور 
(1397) 

رابطه سایش اجتماعي و 
با نقش میانجي  آفرینيهم

عزت نفس سازماني در 
علمي  هیئتمیان اعضای 

 ی برتر ایرانهادانشگاه

و سایش اجتماعي در سطح  آفرینيهمهای رابطه مولفه
ها در مورد متغیر میانجي نشان داد دار بود. یافتهيمعن 05/0

 .کندميکه عزت نفس سازماني نقش میانجي ایفا ن
 

ین و ااست
 همکاران

(2002) 

خلق سرمایه اجتماعي به 
 وسیله گفتمان

اهمیت مسائل با مشارکت فعال شهروندان در گفتمان درباره
که حس تعهد بالقوه آنان  شودميسیاسي و اجتماعي باعث 

 .شودميمنجر را افزایش داده و به توسعه سرمایه اجتماعي 
زاده و عباس

 مقتدایي
(1388) 

شناختي بررسي جامعه
اجتماعي بر تأثیر سرمایه 
 آفرینيدانش

داری وجود ریني و سرمایه اجتماعي رابطه معنيآفبین دانش
سطح تماعي استادان افزوده شود دارد. اگر بر سرمایه اج

 خواهد یافت. آفریني نیز ارتقادانش

عبداللهي و 
همکاران 

(1396) 

ثیر سرمایه اجتماعي بر أت
 هیئتبالندگي اعضای 

علمي تربیت بدني و 
 علوم ورزشي

علمي  هیئتنتایج نشان داد که میانگین بالندگي اعضای 
بوده است و  2/58و میانگین سرمایه اجتماعي برابر  3/65

پردازش قابل قبول مدل سرمایه اجتماعي و بالندگي در 
 جامعه پژوهش وجود دارد.

زاده قاسم
علیشاهي و 

 همکاران
(1394) 

سرمایه  نقش تعاملي ابعاد
اجتماعي بر آموزش 
اثربخش اساتید علوم 

 پزشکي

بین ابعاد اعتماد و همدلي سرمایه اجتماعي و آموزش 
نقش تعاملي اعتماد و همدلي بر  .اثربخش رابطه وجود دارد

 یید شد.نیز تأآموزش اثربخش 
 

 

و سرمایه اجتماعي  آفرینيهم رابطه که های پیشین نشان داد مطالعاتيوهشمرور پژ
موضوع د بسیار اندک است که همین موضوع از دالیل اصلي انتخاب نباش را بررسي کرده

                                                                                                                                      
1. Mazur & Zaborek 
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در  آفرینيهمویژه در حوزه هوسیله به غنای نظری و تجربي ب این پژوهش بود تا بدین
 در ادامه مدل مفهومي پژوهش ارائه شده است: .شودافزوده  هادانشگاه

 

 ( مدل مفهومی پژوهش1شکل)

 
 پژوهشهای گزاره

 هدف اصلی: 
 ت علميئو سرمایه اجتماعي در اعضای هی آفرینيهمتعیین رابطه 

 فرعی:های هدف
 علميت ئهیو سرمایه اجتماعي در اعضای  وگوگفتتعیین رابطه 

 علميت ئهیتعیین رابطه دسترسي و سرمایه اجتماعي در اعضای 
 علميت ئهیتعیین رابطه شفافیت و سرمایه اجتماعي در اعضای 

 علميهیئت پذیری و سرمایه اجتماعي در اعضای تعیین رابطه انعطاف
 

رابطه وجود  علميهیئت اعضای در  و سرمایه اجتماعيآفریني بین هم فرضیه اصلی:
 دارد. 

 های فرعی:فرضیه
 رابطه وجود دارد. علمي هیئت اعضای در  و سرمایه اجتماعي وگوگفتـ بین 

 علمي رابطه وجود دارد. ت ئهیاعضای در  ـ بین دسترسي و سرمایه اجتماعي
 رابطه وجود دارد.  علميت ئهیاعضای در  ـ بین شفافیت و سرمایه اجتماعي

  وجود دارد. رابطه علميت ئهیاعضای در  و سرمایه اجتماعيپذیری ـ بین انعطاف
 

اجتماعی اعتماد  

 شبکه علمي

علمي مشارکت  

 آفرینيهم سرمایه اجتماعي

وگوگفت  

 دسترسي

پذیریانعطاف  

 شفافیت
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 پژوهشروش 
 همبستگي –پژوهش حاضراز حیث هدف کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفي 

 آفرینيهماین پژوهش، سنجش رابطه  اجرایاز  پژوهشگراست. از این جهت که هدف 
روش  بنابراین،، است علمي دانشگاه اصفهان نیزهیئت و سرمایه اجتماعي اعضای 

اعضای  همهری این پژوهش شامل جامعه آما پژوهش از نوع همبستگي بوده است.
 بودنفر  671تعداد  به 1397-98در سال تحصیلي علمي دانشگاه اصفهان شاغل هیئت 

حجم  Sample powerافزار و با به کارگیری نرمای خوشهگیری که با استفاده از نمونه
گروه  57 و دارایدانشکده  14شامل نفر برآورد شد. دانشگاه اصفهان  200نمونه 

)ادبیات و علوم انساني، علوم، علوم اداری  دانشکده 6ها که از بین دانشکده آموزشي بود
های از بین گروهو ونقل( حمل ،مهندسي، عمرانوو اقتصاد، علوم و فناوری زیستي، فني

بین ها پرسشنامه .سه گروه به صورت تصادفي انتخاب شدندنیز هر دانشکده آموزشي 
  .شدتوزیع  ،انتخاب شدههای علمي گروههیئت اعضای 

در پژوهش . است ها پرسشنامهرایج و مستقیم برای کسب داده یکي از ابزارهای
؛ پرسشنامه ابزار اصلي گردآوری اطالعات استفاده شد عنوانبهپرسشنامه دو از نیز حاضر 
د و پراهال( و 2014) مبتني بر نظریه دارت آفرینيهمساخته پرسشنامه محققاول، 
از طراحي و مطالعه مقدماتي در اختیار متخصصان و  پس که است( 2004امي )وراماس

با اعمال نظر آنان و همچنین با استفاده از نتایج مطالعه مقدماتي به  .محققان قرار گرفت
و در شد پرسسشنامه طراحي  ،نهایتدر شد و  اقدامهای ناهماهنگ وتعدیل گویهجرح

ها به کار گرفته شد. های مورد نیاز برای آزمون فرضیهمرحلة میداني برای گردآوری داده
گویه(، 6گویه(، دسترسي)5وگو)گفت :لفهؤدارای چهار ماین پرسشنامه 

گذاری آن بر اساس طیف لیکرت نمرهشیوه و گویه( 6پذیری)گویه(، انعطاف8شفافیت)
  .شدمحاسبه  85/0ای است. ضریب آلفای کرونباخ برابر با گزینه 5

( با 1388زاده و مقتدایي، پرسشنامه دوم، پرسشنامه سرمایه اجتماعي )عباس
طیف  .گویه( است6و اعتماد) گویه(6گویه( مشارکت)6های شبکه اجتماعي)مؤلفه
ای لیکرت بود و ضریب آلفای کرونباخ درجه 5شنامه، طیف گیری متغیرهای پرساندازه

بود.  23Amos و 23SPSSافزار ها نرموتحلیل دادهابزار تجزیه .شدمحاسبه  91/0برابر با 
 استفاده شده است. سازی معادالت ساختاریاز روش مدل نیز برای تحلیل مدل

 

 



 نامۀ آموزش عالی 80
 

 آفرینیسازی همشاخص (2) جدول
 گویه شاخص متغیر

هم
ني

فری
آ

 
      

 گووگفت

گو درزمینه وگفت – در زمینه وظایف شغلي استادانبین  گوی جمعيووجود گفت
های ایدهگذاری ایجاد فرصت برای به اشتراک - يگذاری تجربیات شغلبه اشتراک

نفعان در جهت با ذی وگوگفت – سازنده یوگوگفت-با همدیگر  استادان
 های اجتماعي در رسانهبا یکدیگر  استادانی وگوگفتخدمات ـ بندیاولویت

 دسترسي

به  برایهای الزم وجود مهارت –توسط همکاران  مطرح شدههای حمایت از ایده
برای  های مجازیدر شبکه استادانعضویت  -اشتراک گذاشتن تجربیات و نظرات 

نفعان ـ انتشار اطالعات مورد نیاز ذی -همکاران هایپرسشي به یپاسخگو
های ـ وجود شبکه گي روند دستیابي به تولیدنفعان از چگونرساني به ذیآگاهي

 ارتباطي بین همکاران.

 انعطاف
 پذیری

های مشارکتي فعالیت برایهای مناسب روز رساني مهارتو به الش در جهت ارتقات
ثر ؤهمکاری م –های شغلي خود در آینده های الزم برای فعالیتپیش بیني مهارت –

های متعدد در به کارگیری مهارت –با یکدیگر در شرایط مبهم و نامطمئن کاری 
اتخاذ  –های جدید گروهي سازگاری با چالش –آفرین های چالشموقعیت

 های مناسب با یکدیگر در جهت بهبود و تحول سازماناستراتژی

 تیشفاف
عات ویژه هر اختیارگذاری اطالدر  -شفافموقع در اختیار گذاشتن اطالعات به

 -گیریاز تصمیم پیشنظرسنجي  - د اطالعات کامل و قابل فهموجو -همکار 
 وجود اطالعات دقیق -دسترسي آسان برای تمامي همکاران

   

 
 سازی سرمایه اجتماعیشاخص (3) جدول

 گویه شاخص متغیر

مای
سر

عي
ما

جت
ه ا

 

 اعتماد
م با اعتماد روابط توأوجود  -و رفتاری همکاران از یکدیگر  پذیرش انتقادات علمي

و مورد پذیرش قرار گرفتن  مورد پذیرش قرار دادن -ت علميئیه یبین اعضا
 علمي  هیئت یاعضا

 مشارکت
در مشارکت  -ت علمي ئهی یاطالعات علمي و کاری بین اعضاوجود گردش 

های مورد نیاز برای پیشبرد هدف مشترک ـ شرکت در جلسات مربوط به کارگاه
 کار مشترک 

شبکه 
 اجتماعي

رساني به همکاران برای دستیابي به هدف کمک -داشتن تعامل مناسب با همکاران 
که نیاز به کمک  ـ استفاده از راهنمایي همکاران و مشاوره دادن به همکاراني مشترک

 دارند ـ به اشتراک گذاشتن وسایل مورد نیاز کاری جهت اهداف مشترک
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 پژوهشهای یافته
مدل اصلي ارائه شده به  ،شودمي دیدهطور که از خروجي نرم افزار ایموس همان

 .استصورت زیر 
 

 
 و سرمایه اجتماعی آفرینیهمرابطه بین مدل اصلی  (2)شکل 

 
؟ برای پاسخ به استاساسي مطرح شده که آیا این مدل؛ مدل مناسبي  پرسشاین 

  .شوددو و سایر معیارهای مناسب بودن برازش مدل بررسي  -آمارة کای بایداین پرسش 
 

 های مناسب بودن مدلبررسی شاخص (4)جدول

 نام شاخص
مقدار استاندارد 

 شاخص
مقدار شاخص در مدل 

 مورد نظر
 گیرینتیجه

 برازش مدل مناسب است 288/1 - دو به دی .افنسبت کای 
 برازش مدل مناسب است 230/0 05/0کمتر از  پي ولیو

 برازش مدل مناسب است 98/0 9/0بیشتر از  جي.اف.آی
 برازش مدل مناسب است 95/0 9/0بیشتر از  آ.جي.اف.آی
 برازش مدل مناسب است 90/0 9/0بیشتر از  ان.اف.آی
 برازش مدل مناسب است 97/0 9/0بیشتر از  سي.اف.آی

 برازش مدل مناسب است 038/0 1/0کمتر از  آر.ام.س.ای.ای
 

 
 شدههای ارزیابي تناسب برازش مدل همراه با مقادیر آنها در زیر ارائه شاخص همه

 .استو نشان دهندة برازش مناسب مدل 
توان معادله ساختاری زیر را ارائه مي باالگیری بنابراین با توجه به معادالت اندازه

. البته است2ترین شاخص مناسب بودن برازش مدلطور که گفته شد مهم. همانکرد
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که چون در برخي  استای از مفروضات متضمن رعایت مجموعه، استفاده از این آزمون
، 2امکان نقض این مفروضات وجود دارد. با گسترش نارضایتي از آزمون ، از موارد
های ارزیابي تناسب شاخص همه های فرعي نیز به وجود آمدند.ای از شاخصمجموعه

دهندة برازش مناسب مدل و نشان شدهبرازش مدل همراه با مقادیر آنها در زیر ارائه 
 .است

 
  بر سرمایه اجتماعی آفرینیهماثر مستقیم  (5) جدول

 بررسی اثر
ضریب 

 نتیجه دارسطح معنی C.R تاثیر

سرمایه  – آفرینيهم
 اجتماعي

578/0 380/2 017/0 
بر سرمایه اجتماعي  آفرینيهم

 تأثیر دارد.

 
مدل مفهومي ذیل که ، مراحل طي شده به منظور ارائه مدل تماميبا توجه به 

 د. شوتأیید مي ،ر سرمایه اجتماعي استب آفرینيهمدهندة اثر نشان
 

 و سرمایه اجتماعی آفرینیهم هایضریب همبستگی بین مؤلفه (6)جدول 
 سرمایه اجتماعی متغیر مالک

 شاخص آماری   
  متغیر پیش بین

 ضریب همبستگی
مجذور ضریب 

 همبستگی
 داریسطح معنی

 001/0 162/0 403/0** وگوگفت
 001/0 171/0 414/0** دسترسي

 012/0 031/0 177/0* انعطاف پذیری
 001/0 125/0 353/0** شفافیت

 

 
و  وگوگفت هایدهد ضریب همبستگي بین مؤلفهمي نشان (5جدول )های یافته

 دسترسي و سرمایه اجتماعي، (r=403/0) ت علميئسرمایه اجتماعي اعضای هی
(414/0=r) ،اجتماعيو سرمایه پذیری انعطاف (177/0=r و شفافیت و سرمایه )

توان همچنین با توجه به ضریب تعیین به دست آمده مي است. (r=353/0) اجتماعي
 ،درصد از واریانس دسترسي 1/17، وگودرصد از واریانس گفت 2/16 انتظار داشت که تا
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توسط درصد از واریانس مؤلفه شفافیت  5/12 وپذیری درصد از واریانس انعطاف 1/3
  شودت علمي تبیین ئسرمایه اجتماعي اعضای هی

 
 گیری نتیجهبحث و 

 است. اجرا شدهآفریني و سرمایه اجتماعي بررسي رابطه همهدف پژوهش حاضر با 
داری معنيمثبت و و سرمایه اجتماعي رابطه  آفرینيهمنشان داد که بین نتایج پژوهش 

و  (2004) يماپراهالد و راماسو پژوهش يپژوهشهای یافتهنتایج با این د دارد. وجو
بین  وگوگفت ایجاد زمینه باآفریني همسویي دارد. هم (2002) و همکاران نیااست

آورد. مي و تجربیات شغلي بین آنها را فراهمها ایدهگذاری اشتراکبههمکاران موجبات 
عضویت آنان در  باارتباط بین همکاران و  برایابزارهای مناسب  با ارائه سویي،از 

های الزم برای همکاری را در آنان ها و توانمندیمهارت ،های مجازیو شبکهها انجمن
د شومي به وجود آورده و باعث تسهیل جریان انتشار اطالعات و دسترسي سریع به آن

ها و با استفاده از استراتژیها و تهدیدهای پیش رو بررسي فرصتبا  ، ،دیگر سویاز 
د و شوهای بدیع ميدادها و ایدهباعث کاهش پیامدهای حاصل از برون ،مناسبتدابیر 

یي هاسازماندر  .آوردمات به ذی نفعان را پدید ميکیفیت خد یدر نهایت موجبات ارتقا
های خود گفتار و تصمیم، رفتارکه شفافیت الزم وجود داشته باشد افراد پاسخگوی 

کامل در اختیار یکدیگر قرار داده و  طوربهموقع و اطالعات مورد نیاز را به، هستند
مندی و بهبود عملکرد سازمان که باعث افزایش رضایت شوندميبازخورد آنان را جویا 

و  (2012، 1)بلگم و رویک های گروهيبه علت حمایت از فعالیت آفرینيهمد. شومي
. کندمي زمینه سرمایه اجتماعي را بین همکاران فراهم (2016 ،2)باروسو توسعه اعتماد
آفریني چون های همنتایج این پژوهش بیانگر آن بود که هرکدام از مؤلفه ،از سوی دیگر

 دار بر سرمایهيپذیری و شفافیت نیز رابطه مثبت و معنانعطاف، دسترسي، وگوگفت
 د.ناجتماعي دار

، رابطه مثبت و و سرمایه اجتماعي وگوگفتبین  (5) جدول درنتایج بر اساس  
سرمایه  ساززمینه هاییکي از مؤلفه ،(1388) مرادیقاضياز نظر . شوددیده ميدار معني

یکدیگر در حوزه عمومي است. این ارتباط هم گفتاری  با افراد ارتباط نوع ،اجتماعي
، است و هم رفتاری. آنچه معرف سرمایه اجتماعي در ارتباطات گفتاری و رفتاری بوده

                                                                                                                                      
1. Belleghem & Ruyck 
2. Barroso 
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 سرمایه نبود معرف( مونولوگ) گویيتک آن وگو )دیالوگ( است و در برابرگفت
است  استادانای از روابط بین نیازمند ایجاد شبکه وگوگفتگیری شکل. است اجتماعي

 وگوگفتوظایف شغلي بین آنان باشد باعث تشویق آنان به  همسو باکه این روابط اگر 
های خود تسهیم ایده برایو فرصتي را  شودميراجع به تجارب شغلي خود با یکدیگر 

های مطرح شده ز ایدهدر صورتي که زمینه حمایت ا .کندميبا دیگر همکاران فراهم 
و به خلق محصول  شودميو اعتبار سازمان  برای ارتقامسیری  عنوانبه شودایجاد 

تر از این نظر قوی ،شودمي است( منجر فناوریمشترک )در اینجا منظور همان علم و 
را  استادانروابط بین گروهي ، مشترک هایشدن شبکه روابط افراد و دستیابي به هدف

پیشنهاد  خصوص،در این د. شوفزایش سرمایه اجتماعي منجر ميدهد که به اافزایش مي
ها و سمینارهای کیفیت برگزاری همایش ارتقای هایي در زمینهریزیکه برنامه شودمي

و تبادل نظر علمي  وگوگفت فراهم آوردن زمینه برایالمللي علمي در سطوح ملي و بین
ت علمي با یکدیگر صورت ئدستاوردها و تجارب اعضای هی و به اشتراک گذاشتن

های مهارت یداراکه ت علمي ئبه گزینش و جذب اعضای هی دیران بایهمچنین مد گیرد.
 داشته باشند.ای هستند، توجه ویژهوگو و مباحثه سازنده گفت

سرمایه  اداری بيآفریني است که رابطه مثبت و معنهای همدسترسي از دیگر مؤلفه
به اطالعات علمي مورد نیاز خود  استاداناجتماعي داشته است. به این معنا که هرچه 

های علمي دسترسي داشته باشند در این صورت های مجازی و انجمناز طریق شبکه
ی که نظرات طوربه ،راحتي با یکدیگر ارتباط برقرار کنندتوانند بههمکاران دانشگاهي مي

به دسترسي همکاران دانشگاهي  ،رواز این .به اشتراک بگذارندخود را با یکدیگر 
 .کنندميوضعیت علمي موجود آگاهي پیدا  از و دشوتر ميآساناطالعات علمي یکدیگر 

یکدیگر و در جریان گذاشتن چگونگي روند دستیابي به  هایپرسشپاسخگو بودن به 
در  د و این عاملي اساسيشوميمنجر  به تقویت اعتماد بین آنهامورد نظر  هایهدف

گنجي و زارع نتایج پژوهش ها با یافتهاین  است؛افزایش سرمایه اجتماعي آنها 
 استادانعضویت  د که زمینهشوپیشنهاد مي بنابراین، .یي دارد( همسو1394)آبادی غیاث

های و مهارتها و آموزش آیدمجازی مرتبط با زمینه شغلي آنان فراهم های در شبکه
 .شودبهینه از آن ارائه  استفاده برایالزم 

بین شفافیت و سرمایه  دهدمينشان ( 5)جدول مندرج در  طور که نتایجهمان
قراردادن اطالعات به  ،به عبارت دیگردار وجود دارد. يرابطه مثبت و معناجتماعي 

قابل فهم شدن و  موجبواضح و مرتبط و معتبر در اختیار یکدیگر  ،صورت کامل
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ی به افزایش فرایندچنین  .دشومشترک مي هایره هدفموقع درباهای بهگیریتصمیم
درنهایت  های کاری ودر زمینهت علمي اعتماد اعضای هیئمشارکت و ، میزان صداقت

پژوهش های یافتهنتایج این فرضیه با  ؛دشوميفزایش سرمایه اجتماعي بین آنان باعث ا
شفافیت سازماني نتایج مثبتي از از دیدگاه آنان  .( همسو بود2009) 1سنگ و لسترجلگو

، افزایش خالقیت، ایجاد اعتماد نسبت به مدیریت سازمان، قبیل مشارکت بیشتر کارکنان
. بنابر یادگیری از خطاها و اشتباهات و کاهش رفتارهای مخرب کارکنان را در بر دارد

کامل و قابل فهم شفاف، منابع اطالعاتي دقیق،  ،شود که مدیرانپیشنهاد مي ،این نتیجه
از آنان گیری از هرگونه تصمیم پیشو  دهندت علمي قرار ئرا در اختیار اعضای هی

 نظرخواهي کنند.
و سرمایه پذیری انعطافهای پژوهش نشان داد که بین از داده به دست آمدهنتایج 

. است( همسو 2016) 2نزالزوهای گارد و با یافتهدار وجود دياجتماعي رابطه مثبت و معن
اصلي دانشگاهي و امور  هایم با انعطاف برای انجام هدفأوجود روابط سازنده و تو

ت علمي ئروزانه آن ضروری است و در صورت وجود رابطه غیر سازنده بین اعضای هی
د و تصویر منفي از دانشگاه ایجاد شوموریت اکادمیک آنان ميأم نیافتن تحقق موجب

توانمندسازی  برایهای آموزشي د که کارگاهشو، پیشنهاد مياین نتیجهاساس بر  .کندمي
ثر با یکدیگر در شرایط مبهم و نامطمئن کاری همکاری مؤ علمي در زمینه هیئتاعضای 

 آفرین برگزار شود.چالشهای و موقعیت
و شرایطي  هازمینهاهم کردن فر راهاز  آفرینيهمکه توان استنتاج کرد مي کلي طوربه
ری و افزایش گیموجب شکلپذیری شفافیت و انعطاف، دسترسي، وگوگفتچون 

 د. شوسرمایه اجتماعي مي
  

                                                                                                                                      
1. Voglgesng & Lester 
2. Gonzalez 
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