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 چکيده
شهر گرگان در  ییمعلمان مقطع ابتدا یاجتماع یهو سرما یفکر یهسرما ینپژوهش رابطه ب ینهدف ا

از نوع و  یفیتوص ،از نظر روش ی وپژوهش از نظر هدف، کاربرد ینباشد. امی 4931 یلیسال تحص

مورگان  یباشند که براساس جدول کرجسنفر می 057پژوهش  ینا یباشد. جامعه آمارمی یهمبستگ

 هاداده یانتخاب شدند. ابزار گردآور یتای بر حسب جنسطبقه یتصادف یگیرنفر به روش نمونه 451

. باشدمی وگوشال یتناهاپ یاجتماع یهو پرسشنامه سرما یسبونت یفکر یهدو پرسشنامه استاندارد سرما

 یآلفا یباز ضر یاییشد و جهت سنجش پا ییدستاد راهنما و مشاور تأها توسط اپرسشنامه ییروا

 37/7 یفکر یهو پرسشنامه سرما 39/7 یاجتماع یهپرسشنامه سرما یکرونباخ استفاده شد که برا

 یهاهیافتاستفاده شده است.  یاستنباط و یفیها، از آمار توصداده یلو تحل یهتجز یمحاسبه شد. برا

)بعد ی اجتماع یهد سرماابعو ا معلمان ییاجتما یهسرما و یفکر یهسرما ینپژوهش نشان داد که ب

همچنین ضرایب بتای . وجود دارد اداریمعلمان رابطه معن (یو بعد ارتباط یبعد ساختار ی،شناخت

گانه سرمایه اجتماعی، بعد ساختاری بیشترین و بعد دهد که از بین ابعاد سهمی ناستاندارد شده نشا

 .ترین سهم را در تبیین سرمایه فکری داردشناختی کم

 .یاطبعد ارتب ی،بعد ساختار ی،بعد شناختی، اجتماع یهسرما ی،فکر یهسرما اژگان کليدي:و
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  2 محمد رحمتی،  1 کالنتريمرضيه رضایی 

 .یران، انکا، آزاد اسالمی واحد نکادانشگاه  علوم تربیتی،دانشکده  ،یاراستاد 4
 .یران، نکا، اواحد نکا یآزاد اسالم دانشگاه ،ه علوم تربیتیکارشناس ارشد، دانشکد 4

 
  نام نویسنده مسئول:

 مرضيه رضایی کالنتري

 معلمان اجتماعی سرمایه و فکري سرمایه بين رابطه

 گرگان شهر ابتدایی مقطع
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 مقدمه
 هایدارایی و یفکر سرمایه مدیریت بحث باشدمی قدرت جابجایی دوره 4رتافل لقو به و گسیخته ملجا تتحوال دوره که کنونی نجها در

 همه صورت به ،مهمای هپدید انعنو به( 37 دهه) فراگیر کیفیت مدیریت و( 07 ههد) دمجد مهندسی تموضوعا از بعدها نمازسا سناملمو

 تحتها نماازس مدیریت در را قفو بحث که یمیراداپا جدیدترین نمیا ینا در. داده است قرار تأثیر تحت را مدیریت تحوالت افقای جانبه

ها شبکه و هارهنجا د،عتماا مانند مفاهیمی ازای مجموعه را جتماعیا سرمایه ،4مپاتنا. ستا یفکر سرمایه مدیریت بحث ،هددمی ارقر پوشش

 وی نظر از. دکر هداخو تأمین را نناآ متقابل منافع نهایت در و هشد عجتماا یک یعضاا بهینه کترمشا و طتباار دیجاا موجب که نددامی

 به نظر .(Zhang, 2007, p. 5) ستا دموجو جامعه یعضاا کنش در که هستند منابعی انعنو به ،شبکه در عضاا متقابل طتباار و دعتماا

 باشدمی ننددامی که نچهآ شتناگذ اكشترا به جهت ادفرا شتنوادا یفکر سرمایه مدیریت چالش ینترمهم اینکه به عنایت با و مذکور موارد

 نمیا در اجتماعی سرمایه و فکری سرمایه نمیا بطهرا دشومی سعی هشوپژ ینا در ،ستا جتماعیاای صبغه دارای بیشتر هم عموضو ینا و

 کنیم. تبیین فکری سرمایه با طتباار در را اجتماعی سرمایه ابعاد از یک هر رابطه و هشد سیربر گرگان شهر معلمان

 

 بيان مسئله
 ثروت ایجاد برای تواندمی که است سازمانی یادگیری و رقابت تجربه، فکری، هایدارایی اطالعات، دانش، ازای مجموعه فکری سرمایه

 اعثب و گیردمی بر در افزوده ارزش ایجاد برای را آن هایتوانایی و سازمانی دانش کارکنان، تمامی فکری سرمایه واقع در. شود گرفته کار به

 جزء سه دارای کهای مقوله عنوان به فکری سرمایه کلی بطور(. 440، ص 4905مشبکی اصفهانی،  و قلیچ لی) شودمی مستمر رقابتی منافع

 .Ramirez et al, 2000, pای )رابطه/ مشتری سرمایه و ساختاری سرمایه انسانی، سرمایه: شودمی داده نشان است وابسته بهم اساسی

 سازمان در دانش انسانی غیر ذخایر همه شامل ساختاری است. سرمایه سازمان یک افراد دانش موجودی دهنده نشان انسانی سرمایه(. 739

 از بیش فکری سرمایه . مدیریتاندقائل سازمان برای سازمان مشتریان که است ارزشی مشتری سرمایه: مشتریای/ رابطه شود. سرمایهمی

 سرمایه مفهوم اجتماعی، یهاپدیده مدیریت بحث درای فرارشته و مهم مفاهیم از یکی .است اجتماعی یهاپدیده مدیریت چیزی هر از پیش

 و اقتصادی عملکرد و توسعه ساز زمینه فکری سرمایه و اجتماعی سرمایه(. 440، ص 4905مشبکی اصفهانی،  و قلیچ لی) است اجتماعی

 از نشاط باای شبکه طریق این از و دهدمی افزایشها گروه با همکاری برای را افراد تمایل اجتماعی است. سرمایه مدنیی جامعه همچنین

کنند. می اداره ممکن شکل بهترین به را خود امور کارکنان طریق آن از که کندمی ایجاد اجتماعی زندگی مختلف ابعاد در داوطلبانه یهاتجمع

 زا اعم فکریی سرمایه مختلف ابعاد همچنین دهد،می قرار امور رأس در را کنترلی خود و کندمی اجبار جانشین را رضایت اجتماعی، سرمایه

 درصدد سازمانی هر که است مهمی اهداف از یکی این و کندمی هدایت سازمان و اهداف به نیل جهت در را ساختاری وای رابطه انسانی،

 طبقه سه در را اجتماعی سرمایه مختلف یهاجنبه سازمانی، رویکرد با 9گوشال و ناهاپیت(. 5، ص4937 خیرخواه،) باشدمی آن به دستیابی

 لیاص دارد. پیشنهاد افراد بین یهاتماس کلی الگوی به اشاره اجتماعی سرمایه ساختاری بعد. شناختی وای رابطه ساختاری،: دهندمی جای

 ادایج اجتماعی، روابط و سازندمی فراهم را( دانشگاه مثل) منابع به دسترسی امکانای شبکه روابط که است این اجتماعی سرمایه تئوری

 اجتماعی سرمایه دهند. امروزهمی کاهش را اطالعات گردآوری برای گذاری سرمایه و زمان میزان که هستند اطالعاتی یهاکانالی کننده

 یانم بخش انسجام گروهی، و اجتماعی روابط یهاشبکه و کندمی ایفا جوامع وها سازمان در انسانی و فیزیکی سرمایه از مهمتر بسیار نقش

باشند. می گذار تأثیر پرورش و آموزش نهاد قبیل از عواملیای جامعه هر اجتماعی سرمایه باشد،ها میانسان وها سازمان وها سازمان وها انسان

 در فردی هر پذیری جامعه فرآیند زیرا نمایدمی ایفا جامعه در اجتماعی سرمایه انتقال و افزایش در را مهمی نقش پرورش و آموزش نهاد

، ص 4901 تاجبخش،) است گذار تأثیر بسیار جامعه اجتماعی سرمایه وضعیت در امر این و گذردمی پرورش و آموزش نهاد از متفاوت سطوح

 وردم گسترده صورت به سازمان و مدیریت در تازگی به و اقتصاد و شناسی جامعه در امروزه که است نوینی مفاهیم از اجتماعی سرمایه(. 47

 عالمان هب تواندمی مشترك تئوریک زبان یک عنوان به اجتماعی سرمایه که است معتقد وولکاك راستا همین در و است گرفته قرار استفاده

 در انهمکار و کند. فقیهی اعطا مفید وضعیتی در را یکدیگر با کار امکان معلمان و اقتصاددانان و شناسان شناسان، انسان سیاسی، جامعه

 بدان نای. دارد وجود معناداری و مثبت قوی،ای رابطه دانشگاه کارکنان فکری سرمایه و اجتماعی سرمایه ابعاد بین کهاند داده نشان تحقیقی

 و دارد قرار باالیی سطح در نیز سازمان آن کارکنان بین فکری سرمایه میزان باالست آن اجتماعی سرمایه که سازمانی در که است معنا

 و هیفقی) گردید حاصل معناداری و مثبت قوی،ای رابطه نیز دانشگاه کارکنان فکری سرمایه و اجتماعی سرمایه ابعاد تمامی بین همچنین
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 عمقط معلمان اجتماعی سرمایه و فکری سرمایه بین آیا که است سوال این پاسخ دنبال به پژوهش این در محقق(. 490، ص 4934 همکاران،

 دارد؟ وجود رابطه گرگان شهر ابتدایی

 

 ادبيات نظري

 يفکر یهسرما
 هیکه سرما هایییژگیاما و ی،آت ینقد هاییانجر یجادا یبالقوه برا ییمشهود، در توانا هایییبا دارا یفکر یهوجود شباهت سرما با

  ز:اند اعبارت کنند،یم یزمتما هاییدارا ینرا از ا یفکر

 یک کار به خصوص در یکانجام  یبرا توانندیکه فقط م یزیکیف هایییهستند. بر خالف دارا یرقابت یرغ هایییدارا ی،فکر هایدارایی

 یستممثال، س یچند امر خاص به کار گرفت. برا یبه طور همزمان برا توانیم را یفکر هایییدارا یرند،زمان خاص مورد استفاده قرار بگ

 یرترب یارهایمع یناز مهمتر یکی ییتوانا ینزمان خاص فراهم کند. ا یکرا در  یاز هزاران مشتر یتحما امکان تواند،یم یاز مشتر یبانیپشت

 ینب یدلکه باندارند، ب یشخص یتشدن به مالک یلتبد یتقابل ی،ارابطه یهو سرما یانسان یهاست. سرما یزیکیف هایییبر دارا یفکر هایییدارا

 یهایدگاهاز د .دارد یبه مراقبت و توجه جد یازن هایینوع از دارا ینرشد ا ین،مشترك باشند. بنابرا کنندگانینتأم و یانکارکنان و مشتر

 یاتادب یرامونگفت که پ یستیاما با یند،مطرح نما یفکر یهاز سرما یعموم یفیاند تا تعرنموده یپردازان و پژوهشگران سع یهمختلف، نظر

وجود  یفکر یهسرما یرامونکه پ یمجمل یهایفاز تعر یکیوجود ندارد.  یمشترک یفه، نظر عموممول ینبندی او طبقه یساز، عبارتریفتع

 یستمس ینباور است که در ا یناستوارت بر ا یفتعر ینا یرمفهوم طرح کرده است. در تفس ینبر ا 1است که توماس استوارت یفیدارد. تعر

 فعانینکنندگان و ذ ینو تأم یانمهارت کارکنان و اطالعات مشتر ی،انحصار یازاتها، امتیفناور ی،سازمان یهایندچون: فرآ ییهامولفه یدانش

است  هاییییها و دارایندشامل همه فرآ یفکر یهروس و همکارانش سرما یدگاهد از (.Chen et al., 2004, p. 204قرار دارند ) یسازمان

 یبردارحق ثبت و بهره ی،تجار یاست )مثل مارکها یناملموس یهاییمل همه داراشا ینشوند و همچنکه معموالً در ترازنامه نشان داره نمی

 (.417، ص 4905و همکاران،  یل یچشوند )قلمی دهمورد توجه قرار دا یحسابدار یها( که در روشیتجار یهاو نام

 

 یاجتماع یهسرما
و جامعه وجود دارد. برخی  هابالقوه در روابط اجتماعی گروهطور  از منابع و ذخایر ارزشمندی است که بهای سرمایة اجتماعی مجموعه

س، اعتماد، همبستگی و فداکاری. فمت نالشود، عبارتند از صداقت، سیاد مییز ی اجتماعی نهاعنوان ارزش به هااز این ذخایر که گاه از آن

کند و و مطمئن می هزینه ن جامعة آسان، سریع و کمالکانی و یسرمایة اجتماعی از طریق این منابع کار افراد را در سطوح مختلف خرد، م

 یةح سرماالاصط یفعل فهومم(. Bhandari, 2014, p.317) کندمشترك اجتماعی کمک می فبدین وسیله آنان را در رسیدن به اهدا

اجتماعی ضروری است. زیرا در گذر سرمایة اجتماعی برای بقا و روابط  شکل گرفت. از نظر او،( 4395) 5بزابتدا، در مطالعات جاکو یاجتماع

م اهری جمعی در اجتماعات شهری فهاشکن مبنایی برای اعتماد، همکاری و ای،دهد و چنین شبکهزمان، شبکة وسیع ارتباطات را توسعه می

 وستان، همکاران و آشنایان،کنندة این واقعیت است که اطرافیان فرد از قبیل خانواده، د هوم سرمایة اجتماعی، بیانفاز نظر پاتمن م .کندمی

ر هنگام مواجهه با فق یزدهند که در مواقع بحرانی قابل اتکا و اعتمادند. از این رو، اجتماعات متشکل از این افراد ندارایی مهمی را تشکیل می

أثیر تواند تدهای اجتماعی میی دارند و فقدان این پیونترهای جدید، موضع محکممندی از فرصت پذیری کمتر و برای بهرهب ت، آسیالو مشک

است که از آمادگی روحی و روانی افراد یک جامعه ای تهفسرمایة اجتماعی، ثروت و دارایی نه. (Patman, 2006, p.198) معکوس بگذارد

 (.400، ص 4904)کتابی و همکاران،  آیدنظرکردن از منافع شخصی و درگیرشدن در عمل جمعی پدید میف برای صر

 

 پژوهشپيشينه 
رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش )مطالعه موردی: » عنوان تحت پژوهشی( 4934) فرد و همکاران محسنی

 ابطهر دانش مدیریت و فکری سرمایه با آن ابعاد و اجتماعی سرمایه بین داد نشان نتایج که داد انجام، «دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان(

 در و آید شمار به سازمان هایقابلیت از یکی عنوان به تواندمی اجتماعی سرمایه پژوهش، این هاییافته اساس بر. دارد وجود اریمعناد مثبت

 پژوهشی( 4934) مرندی و همکاران پور نماید. فتاح بسیار کمک سازمان دانش مدیریت و فکری هایسرمایه در موجود دانش تسهیم و خلق

 داد انجام« غربی و شرقی آذربایجان استان جوانان و ورزش کل ادارات در دانش مدیریت با فکری، اجتماعی یهاسرمایه ارتباط» عنوان تحت

                                                           
4 Thomas Stewart 
5 Jacobs 
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داری معنی رابطه دانش مدیریت و اجتماعی سرمایه بین. دارد وجودداری معنی رابطه دانش مدیریت و فکری سرمایه بین داد نتایج نشان که

 داریمعنی رابطه دانش مدیریت و اجتماعی سرمایه ابعاد بین. دارد وجود معنی رابطه دانش مدیریت و فکری سرمایه یهامولفه بین. دارد وجود

 («ع)علی امام دانشگاه کارکنان فکری سرمایه و اجتماعی سرمایه بین رابطه» عنوان تحت پژوهشی( 4934) همکاران و دارد. فقیهی وجود

 این .دارد وجود معنادار و مثبت قوی،ای رابطه دانشگاه کارکنان فکری سرمایه و اجتماعی سرمایه ابعاد بین داد نشان نتایج دادند که انجام

. دارد ارقر باالیی سطح در نیز سازمان آن کارکنان بین فکری سرمایه میزان باالست، آن اجتماعی سرمایه که سازمانی در که است معنا بدان

 داد نشان نتایج. گردید حاصل معنادار و مثبت قوی،ای رابطه نیز دانشگاه کارکنان فکری سرمایه و اجتماعی سرمایه ابعاد تمامی بین همچنین

دارد.  جودو معنادار و مثبت قوی،ای رابطه دانشگاه کارکنان فکری سرمایه متغیر با خدمت سنوات میزان و تحصیالت سطح متغیرهای بین که

 شانن نتایج که دادند انجام« اییپروژه یهاتیم در خالقیت بر اجتماعیی سرمایه تاثیر بررسی» عنوان تحت پژوهشی( 4770) همکاران و 9چن

 را اثرات این ،هاارزش و متقابل اعتماد دارد اما اییپروژه یهاتیم خالقیت بر توجهی قابل و مثبت اثراتای شبکه روابط و اجتماعی تعامل داد

ی اتحادیه در سرانه درآمد رشد و اجتماعی، نوآوریی سرمایه بین متقابل بررسی» عنوان تحت پژوهشی(  4773) همکاران و 0ندارد. آکومک

( 4773) همکاران و 0گذارد. مارتینزمی تاثیر نوآوری پرورش بر مستقیم غیر بطور اجتماعیی داد سرمایه نشان نتایج که دادند انجام« اروپا

 رتقاءا عنصر ینترمهم عنوان به فکری سرمایه داد نشان نتایج که دادند انجام «سازمان دوام برای فکری مایهسر اهمیت» عنوان تحت پژوهشی

 رود.می شمار به نهادی و سازمان هر بقای رمز ینترمهم فکری سرمایه نهایت در و است سازمان اثربخشی یهاشاخص و عملکرد دهنده

 

 پژوهش يهايهفرضمدل مفهومی و 
 .نشان داده شده است 4 در شکل شژوهپهومی فشدن ارتباط متغیرها با یکدیگر، مدل م منظور روشن به

 

 
 مدل مفهومی پژوهش: 1شکل 

 

 پژوهش يهايهفرض
 شد. ینتدو یربه شرح ز یپژوهش هاییهفرض پژوهش، فهومیا توجه به مدل مب

 معلمان رابطه وجود دارد. یاجتماع یهو سرما یفکر یهسرما ینبفرضیه اول: 

 معلمان رابطه وجود دارد. یاجتماع یهسرما یو بعد شناخت یفکر یهسرما فرضیه دوم: بین

 معلمان رابطه وجود دارد. یاجتماع یهسرما یو بعد ساختار یفکر یهسرما فرضیه سوم: بین

 جود دارد.معلمان رابطه و یاجتماع یهسرما یو بعد ارتباط یفکر یهسرما فرضیه چهارم: بین

 .معلمان متفاوت است یفکر یهسرما ینیبیشدر پ یاجتماع یهاز ابعاد سرما یکهر  فرضیه پنجم: سهم

 

 روش پژوهش
معلمان  یهرا کل یقتحق ینا یاست. جامعه آمار یاز نوع همبستگ یفی وروش، توصظ و به لحا ی،کاربرد فحاضر از نظر هد هشپژو

مورگان به تعداد  یبا استفاده از جدول کرجس یاند. حجم نمونه آمارداده یلباشند تشکنفر می 057شهر گرگان که مجموعاً  ییمقطع ابتدا
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 یکرف یهاستاندارد سرما یهاپژوهش پرسشنامه یندر ا گردآوریابزار  .اندانتخاب شدهبرحسب جنسیت ای طبقه ینفر به روش تصادف 451

اخ کرونب یآلفا یببا استفاده از ضر یقابزار تحق یاییباشند. پامی ،(4330) 47و گوشال یتناهاپ یاجتماع یهپرسشنامه سرما ( و4330) 3یسبونت

توان پایایی پرسشنامه است، می 0/7آلفای کرونباخ باالتر از  ببا توجه به اینکه ضرای محاسبه شده است. 39/7و  37/7 یبکه هر کدام به ترت

 اریو انحراف مع یانگینمحاسبه م شامل: یفیها از آمار توصداده یلو تحل یهتجز ظوربه من پژوهش یندر ااسب ارزیابی کرد. یاد شده را من

 .استفاده شده است یونو رگرس یرسونپ یشامل: آزمون همبستگ ینمودار و آمار استنباط و یو فراوان یقتحق یرهایمتغ

 

 هاي پژوهشیافته
 هاي توصيفییافته

اند. میزان ها زن بودهدرصد از آن 90درصد از پاسخگویان مرد و  99 دهدآماری نشان میی هجنسیت افراد حاضر در نمون بررسی

درصد افراد  0/45درصد افراد نمونه دارای مدرك دیپلم و زیر دیپلم،  0/7بندی شد که چهار گروه طبقهی در رآمای هاد نمونرافتحصیالت 

 درصد دارای مدرك فوق لیسانس و باالتر بودند. 9/44درصد دارای مدرك لیسانس و  4/94یپلم، نمونه دارای مدرك فوق د

 

 هاي استنباطییافته

 معلمان رابطه وجود دارد. یاجتماع یهو سرما يفکر یهسرما ين: بولا يهفرض

 معلمان یاجتماع یهو سرما يفکر یهسرما يرهايمتغ ينب يرسونپ یهمبستگ یبضر یجنتا: 1 جدول

 
 

75/7𝜶بینی شده )از مقدار خطای پیش (=790/7sig)با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری  باشد، بنابراین رابطه ( کوچکتر می=

 093/7بین متغیرهای سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی از لحاظ آماری معنادار است و از آنجاییکه ضریب همبستگی محاسبه شده برابر با 

معلمان رابطه مستقیم و معنادار  یاجتماع یهو سرما یفکر یهسرما توان نتیجه گرفت که بیندرصد می %35سطح اطمینان باشد، لذا با می

 یابد و بالعکس.وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش میزان متغیر سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی معلمان نیز افزایش می

 

 معلمان رابطه وجود دارد. یاجتماع یهسرما یو بعد شناخت يفکر یهسرما يندوم: ب يهفرض

 معلمان یاجتماع یهسرمابعد شناختی و  يفکر یهسرما يرهايمتغ ينب يرسونپ یهمبستگ یبضر یج: نتا2جدول 

 
 

75/7𝜶بینی شده )از مقدار خطای پیش (=794/7sig)با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری  باشد، بنابراین رابطه ( کوچکتر می=

بین متغیرهای سرمایه فکری و بعد شناختی سرمایه اجتماعی از لحاظ آماری معنادار است و از آنجاییکه ضریب همبستگی محاسبه شده برابر 

طه معلمان راب یاجتماع یهسرمابعد شناختی و  یفکر یهسرما توان نتیجه گرفت که بیندرصد می %35باشد، لذا با سطح اطمینان می 954/7با 

یابد معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش میزان متغیر سرمایه فکری، بعد شناختی سرمایه اجتماعی معلمان نیز افزایش می مستقیم و

 و بالعکس.
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 .معلمان رابطه وجود دارد یاجتماع یهسرما يو بعد ساختار يفکر یهسرما ينسوم: ب يهفرض

 معلمان یاجتماع یهسرما ساختاريو بعد  يفکر یهسرما يرهايمتغ ينب يرسونپ یهمبستگ یبضر یج: نتا3جدول 

 
 

75/7𝜶بینی شده )از مقدار خطای پیش (=714/7sig)با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری  باشد، بنابراین رابطه ( کوچکتر می=

از آنجاییکه ضریب همبستگی محاسبه شده برابر بین متغیرهای سرمایه فکری و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی از لحاظ آماری معنادار است و 

معلمان  یاجتماع یهسرمابعد ساختاری و  یفکر یهسرما توان نتیجه گرفت که بیندرصد می %35باشد، لذا با سطح اطمینان می 903/7با 

 سرمایه اجتماعی معلمان نیز افزایش رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش میزان متغیر سرمایه فکری، بعد ساختاری

 یابد و بالعکس.می

 

 معلمان رابطه وجود دارد. یاجتماع یهسرما یو بعد ارتباط يفکر یهسرما ينچهارم: ب يهفرض

 معلمان یاجتماع یهسرما ارتباطیو بعد  يفکر یهسرما يرهايمتغ ينب يرسونپ یهمبستگ یبضر یج: نتا4جدول 

 
 

75/7𝜶بینی شده )از مقدار خطای پیش (=715/7sig)با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری  باشد، بنابراین رابطه ( کوچکتر می=

بین متغیرهای سرمایه فکری و بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی از لحاظ آماری معنادار است و از آنجایی که ضریب همبستگی محاسبه شده 

ن معلما یاجتماع یهسرمابعد ارتباطی و  یفکر یهسرما توان نتیجه گرفت که بیندرصد می %35د، لذا با سطح اطمینان باشمی 915/7برابر با 

ش یرابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش میزان متغیر سرمایه فکری، بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی معلمان نیز افزا

 یابد و بالعکس.می

 

 معلمان متفاوت است. يفکر یهبينی سرمادر پيش یاجتماع یهاز ابعاد سرما یکپنجم: سهم هر  هيفرض

 (سرمایه فکريمالک) ير( و متغابعاد سرمایه اجتماعی)ين بيشپ يرهايمتغ ENTERبه روش  يونرگرس يلتحل: 5جدول 

 
 

بدست  09/7برابر با  یینتع یبضر ین. همچنیرهاستمتغ ینب یخوب ینشان دهنده همبستگ 09/7چندگانه معادل  یهمبستگ یبضر

 بینی است.قابل پیشسرمایه اجتماعی  یقاز طر سرمایه فکری( یانس)وار ییراتدرصد از تغ 09دهد که مقدار نشان می ینآمده است و ا
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 يونرگرس یانسوار يلتحل: 6جدول 

 
 

باشد لذا می 777/7برابر با  یباشد. چون سطح معنادارمی یوندار بودن رگرس یمعن یانگرب یانسوار یلحاصل از تحل Fمقدار  ینهمچن

معلمان  یکرف یهبینی سرمادر پیش یاجتماع یهسرما یهااز مولفه یکسهم هر  یگرشود. به عبارت دمی ییدتا یقتحق یهصفر رد و فرض یهفرض

 .تمتفاوت اس

 اجتماعیسرمایه  يهامولفه يونیرگرس یبخالصه ضرا: 7جدول 

 
 

مناسب  یطشرا همه ابعاداست که  ینا یانگرب یرهااز متغ یکهر  یدهد. مقدار سطح معناداررا نشان می یونیرگرس یبضرا 0جدول 

 954/7بعد ساختاری با میزان بتا که  استاز آن  یحاک یجباشد. نتاسهم را دارا می یینجهت تع یونآزمون رگرس یبرا
(𝛽 = 0.351, 𝑡 = 4.831, 𝑝 < 𝛽) 440/7و بعد شناختی با میزان بتا  (0.05 = 0.217, 𝑡 = 3.098, 𝑝 < به ترتیب  (0.05

 باشند.بینی عملکرد سرمایه فکری معلمان را دارا میبیشترین تا کمترین سهم در پیش
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 گيرينتيجه
 یهاهیافت گرفت. مانجا شهر گرگان ییمعلمان مقطع ابتدا یاجتماع یهو سرما یفکر یهسرما ینبررسی رابطه ب فحاضر با هدش پژوه

 اهیرخوخ یهاپژوهش یجها با نتایافته ینا .معلمان رابطه وجود دارد یاجتماع یهو سرما یفکر یهسرما ینبپژوهش نشان داد که  ولا یهفرض

و  یفکر یهسرما ینب پژوهش نشان داد که دوم یهفرض یها. یافتهباشندهمسو می (4934همکاران ) و یهی، فق(4934)فرد یمحسن ،(4937)

و  یهی، فق(4934)فرد  ی( محسن4934)یرخواه خ یهاپژوهش یجها با نتایافته ینا. معلمان رابطه وجود دارد یاجتماع یهسرما یبعد شناخت

ان معلم یاجتماع یهسرما یو بعد ساختار یفکر یهسرما ینپژوهش نشان داد که ب سوم یهفرض یها. یافتهباشندهمسو می (4934همکاران )

. باشند( همسو می4939و همکاران ) یهی(، فق4934فرد ) یمحسن ،(4937) یرخواهخی هاپژوهش یجبا نتا یافته ینا. رابطه وجود دارد

 یجا نتاب یافته ینا. معلمان رابطه وجود دارد یاجتماع یهسرما یو بعد ارتباط یفکر یهسرما ینپژوهش نشان داد که بچهارم  یهفرض یهایافته

پژوهش نشان داد  پنجم یهفرض یها. یافتهباشندهمسو می (4934) و همکاران یهی(، فق4934فرد ) ی، محسن(4937)یرخواه خ ی،هاپژوهش

، (4937) یرخواهخ یهاپژوهش یجبا نتا یافته ینا .معلمان متفاوت است یفکر یهسرما ییندر تب یاجتماع یهاز ابعاد سرما یککه سهم هر 

 باشند.همسو می (4934و همکاران ) یهیفق، (4934)فرد  یمحسن

 

 پيشنهادات
 ،یاطارتب یهسرما یتتقو یبراکه  شودپیشنهاد می معلمان هب شو نتایج پژوهها شده و همچنین، تأیید فرضیه با توجه به موارد یاد

 یودر مدرسه ر یمدار یدر رابطه با مشتر ییهابه آموزش اقدام کنند، یرانو شاگردان و مد یاءارتباط با اول یمعلمان، به طور مستمر به برقرار

تظار در جهت ان یعبه موقع و سر ییپاسخگو یبرا یستمیموارد س ینگام برداشته و عالوه بر ا یاجتماع یهای شبکه، در جهت توسعهیاورندب

 هاییه آموزششود تا بمی یشنهادپ یزافراد ن ینانهکارآفر هایفرصت یصتشخ یتتقو یبرا ینهمچن .یندفراهم نما یرانو مد یاءاول یاتاست و شکا

 طیافراد نسبت به مح یدخود پرداخته شود تا شا یرامونپ یهایطتوسط افراد در مح ینانهکارآفر یهافرصت یصتشخ یدر رابطه با چگونگ

دانش  یهادر شرکت ینانهکارآفر یهافرصت یصبر تشخ یساختار یهسرما. رو با تفاوت نگذرند یشپ یهاشده و نسبت به فرصت یختهبرانگ

 .اشندها داشته بیتفعال ییدر رابطه با شناسا یقداماتیران امد ،یساختار یهسرما یتتقو یشود برامی یشنهادپ ین رودارد، از ا یرتأث یانبن
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 مراجعمنابع و 
 .شیرازه پژوهش نشر: تهران ،توسعه و دموکراسی اعتماد،: اجتماعی سرمایه(. 4901. )کیان تاجبخش، [4]

 استان پرورش و آموزش ادارات موردی مطالعه) اجتماعی سرمایه و فکری سرمایه رابطه(. 4937.) هوشیار خیرخواه، [4]

 .مدیریت گروه انسانی، علوم دانشکده سنندج، واحد اسالمی آزاد دانشگاه حسابداری، نامه پایان ،(کردستان
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