
 
 
 

 

 

  پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی -فصلنامه علمی 
(49 یاپی)پ 1400 زییشماره اول، پا زدهم،یسال س

 

آموزش و پرورش با روش   ی اجتماع هیسرما یمولفه ها افته یمدل ارتقاء 
   ادیداده بن 

 3 یفیاصغر شرو  ،2  یفیحن بایفر ،1ی سمنان دیناه

 چکیده 
  ،ایروش تحقیق به لحاظ هدف توسعه  است.   یاجتماع   هیسرما  افتهیارائه مدل ارتقاء    مطالعه   هدف 

بخش کمی به روش    و در بخش کیفی به روش داده بنیاد  ،ها آمیخته اکتشافی متوالی از نظرنوع داده
 ، پیمایشی  نوع  از  از    در توصیفی  تعدادی  کیفی  بخش  آماری  کمی   وخبرگان  جامعه  مدیران    بخش 

بودند.    آموزشی تهران  گلولهنشهر  روش  به  کیفی  بخش  های  کمی ودربرفی  مونه  روش    بخش  به 
شدند.طبقه،  ایخوشه انتخاب  نسبی  .ابزار    ای  بود  ساخته  محقق  پرسشنامه  شاخص    79از  تحقیق 
های خانوادگی، فردی  مولفه شناسایی شدکه عامل هویت اجتماعی با مولفه 13عامل اصلی و  6  موجود

اجتماعی عامل مشارکت  فرهنگی،  مولفه و  فعالیتبا  اجتماعیهای  عامل شبکه های  های  و سیاسی، 
های هنجارها و  های اجتماعی با مولفه اعی، عامل آسیب های روابط و مناسبات اجتماجتماعی با مولفه 

های اجتماعی،  توسعه ارزشو های دانش اجتماعی با مولفه اعتمادی اجتماعی،عامل آگاهی اجتماعیبی
مدل    که  های انسجام و اعتماد اجتماعی بررسی شد. نتایج نشان داد عامل مسئولیت اجتماعی با مولفه

 ازش برخورداراست . ،ساختاری مناسب دارد و از بر
 کارکنان  سرمایه اجتماعی، آموزش و پرورش، مدل، عوامل،  واژه های کلیدی:
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 مقدمه 
بقاء و تداوم فعالیت ها در سازمان ها و نهادها به چگونگی عملکرد کارکنان بستگی دارد که بهره  

تعریف رابینز   1وری .  1991)2مطابق  اثربخشی، عملکرد است  و  در  ( شامل کارایی  زیادی  عامل های 
رشد و پیشرفت کشورها دخالت دارند و چنین بر می آید که بهره وری یکی از عمده ترین آنها ست .  
کشورهای مختلف هم اکنون برای باال بردن، تراز بهره وری ملی، صنعتی ، بازرگانی و خدماتی خود  

ریتی، سازمان خود را به باال بردن،  تالشی پیگیر دارند و می کوشند تا از راه ساز و کارهای کارآمد مدی
 (. 3،2010ساکی تراز بهره وری یاری دهند )

در جامعه موجب ایجاد استحکام پیوندهای مرئی و نامرئی شده و حس    4تقویت سرمایه اجتماعی 
(. سرمایه اجتماعی  5،2010سیدی مشارکت و اعتماد اجتماعی وبهره وری را در جامعه افزایش می دهد )

منزله چسبی است که انسجام جوامع را تضمین می کند و بدون آن هیچ رشد اقتصادی یا بهزیستی  به  
فوکویاما   . شوند  نمی  میسر  اجتماعی  2000)  6انسانی  سرمایه  ایجاد  راه  ترین  کوتاه  که  است  معتقد   )

ان را به  برای دولت ها از طریق تحصیالت است که سرمایه اجتماعی را برای افراد ایجاد می کند و آن 
مشارکت در فعالیت ها و ارزش های مشترک برای حصول منافع مشترک در سایه ارتباطات سازنده  
قادر می سازد . ایده اصلی سرمایه اجتماعی این است که شبکه های اجتماعی سرمایه های ارزشمند  

با هم  هستند، شبکه ها پایه ای برای انسجام اجتماعی بوجود می آورند و افراد را قادر می   تا  سازند 
( هستند  سودمند  افراد  بین  پیوندهای  لذا  و  کنند  همکاری  مقابل  منفعت  کسب  (.  2013الینگر،برای 

ناهموار و دشوار می   اقتصادی   و  تکامل فرهنگی  توسعه و  پیمودن راه های  اجتماعی  بدون سرمایه 
  سازمان هدید سالمت  شوند، ضعف و کمبود در میزان سرمایه اجتماعی نشان دهنده عالئم بیماری و ت

است و سازمانی که میزان سرمایه اجتماعی در آن به هر علتی کاهش یابد، در میان افراد و گروه های  
 آن از هم گسیختگی و شکاف های عمیق به وجود خواهد آمد. 

دیگر   نمای  تمام  آیینه  زیرا  بنیادین،  است  نهادی  پرورش  و  ،آموزش  اجتماعی  نهادهای  میان  در 
اجت  بر  نهادهای  را  آن  بقای  و  بالندگی  تداوم  و  امور جامعه  اداره  لحاظ  از  اساسی  نقش  و  است  ماعی 
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ابعاد جامعه را به   یابد پویایی در تمام  افزایش  عهده دارد. اگر سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش 
ای  دنبال خواهد داشت و در تمامی عرصه های علمی، فرهنگی ، اقتصادی ، ورزشی و ... رشد فزاینده  

 (. 1394ناظم،صادقی،  در دراز مدت را شاهد خواهیم بود)

جهت انسجام نیروها و رسیدن به اهداف بلند مدت آموزش و پرورش الزم است که برنامه ریزی  
نهاد   ادبیات  بررسی  اینکه  به  نظر  گیرد.  اجتماعی صورت  سرمایه  کیفی  و  کمی  ارتقا  منظور  به  الزم 

ب جایگاه  و  موقعیت  از  وپرورش  است،  آموزش  برخوردار  کشوری  های  ریزی  برنامه  در  ای  رجسته 
دستیابی و پایدار سازی آن نیازمند مقدمات و زمینه های پیچیده ای بوده و آسیب پذیری یا زوال آن  

 نیز  معلول زمینه ها و عوامل متفاوتی است که صرفا با پژوهشهای علمی قابل دستیابی است. 
رضایت  جویى، مشارکتضعف     ساختارى،  تتعارضا  فساد، افزایش  کارآمدى،  کاهش   کاهش 

شغلی ،شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب ، فزونی آسیب های اجتماعی ، سیاسی کاری ،سهل  
تعلق   احساس  کاهش  مالی،  منابع  از  نامطلوب  استفاده  سازمان،  فیزیکی  سرمایه  حفظ  در  انگاری 

 یه اجتماعی در آموزش و پرورش است کهکارکنان  به سیستم و... نمایانگر نزول کمیت وکیفیت سرما

ضرورت پژوهش جهت جلوگیری از هدررفت انرژی و نیروی انسانی و ارائه راهکار جهت ارتقا سرمایه  
از سویی دیگر خال انجام پژوهشی جامع با ارائه مدل علمی مناسب برای   .اجتماعی راموجب می گردد.  

چالشهای   از  اجتماعی  سرمایه  مفهوم  زمینه  تبیین  این  در  پژوهش  .اهمیت  است  حوزه  این  دیگردر 
واستهالک سرمایه   وقت  ،اتالف  ها،  هزینه  کاهش  در جهت  های  سودمندی  استراتژی  به  دستیابی 
وهم   ،همسویی  کارکنان  افزوده  ارزش  افزایش   ، جمعی  ومشارکت  رسمی  تعامالت  افزایش   ، انسانی 

  برای   استگذارانی پژوهش، س  نیا  جینتا  از   باشد .افزایی کارکنان درراستای تحقق اهداف سازمان می  
در    استی س  نییتع س  ی اجتماع  ه یسرما  تیتقوجهت  مناسب  در  نیز  کتاب    انمولف،ها    استی واصالح 

بازنو  نیتدو   یراستا درس  یس یو  آموزان  معلمان  ، یاجتماع  هیسرما  تیاهم  اساسبر  ی کتب  با    ودانش 
  ی در ت یو علوم ترب  یآموزش  تیری مد  انیدانشجو وآن،   یآموزباز    و  یاجتماع  ه یبرسرما  ی انجام رفتار مبتن
پژوهشها توانند  خود    یآت   ی جهت    از   پرورش  و  آموزش   اندرکاران   وهمچنین دست  کنند. استفاده  می 

  از   حاصلهای  پیشنهاد  از  و  شوند  آگاهمی توانند  کارکنان  بین  در   اجتماعی    سرمایه  افزایش  راهکارهای 
   . کنند استفاده  وکمیت سرمایه اجتماعی   کیفیت ارتقای درمسیر تحقیق 

در   اجتماعی   سرمایه  های  برمولفه  موثر  عوامل  نوآورانه،  بارویکردی  شده  تالش  پژوهش  دراین 
آموزش و پرورش به منظور ارائه مدل علمی مناسب جهت ارتقای آن ،شناسایی و نظامند شوند و به  

شود داده  پاسخ  ذیل  ها -1:سواالت  مولفه  بر  موثر  پرورش  عوامل  و  آموزش  در  اجتماعی  سرمایه  ی 
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مدل مفهومی مناسب جهت بهبود سرمایه های اجتماعی در آموزش و پرورش شهر تهران  -2کدامند؟
 درجه تناسب مدل مفهومی ارائه شده چگونه است؟-3کدام است؟

 مبانی نظری 
استعدادهای فردی  سرمایه اجتماعی یک مفهوم جمعی است که برخاسته از رفتارها، نگرش ها و  

است وتعریف این مفهوم به طور آشکار و واضح دشوار است. محققان برای تشریح سرمایه اجتماعی  
بوردیو  برند.  به کار می  اولین کسانی است که سرمایه  1986)  1سطوح تحلیل متفاوتی را  در گروه    )

قوه یا بالفعلی می داند که در  اجتماعی را به طور سیستماتیکی تحلیل کرده و آن را به منزلة منابع بال 
ایجاد می شود. از روابط کم و بیش نهادینه شده و دو جانبه  بوردیو برای    2کلمن شبکه ای  نیز نظیر 

اجتماعی خصلتی ساختاری و تعامالتی قائل بوده و معتقد است که کنشگر با عضویت در گروه  سرمایه 
رد پذیرش در آن گروه و جلب اعتماد دیگران،  و تعامل با سایر کنشگران، با رعایت اصول و قواعد مو

نیاز دست می  از حمایت جمعی برخوردار می شود.پوتنام در  به اطالعات مورد  یابد و در فرایند کنش 
ها، هنجارهای همیاری و اعتماد اجتماعی  تفسیر سرمایه اجتماعی بر سه مؤلفه اصلی آن یعنی شبکه 

ع سه  که  است  باور  این  بر  و  گذاشته  منافع انگشت  برای  هماهنگی  و  متقابل  همکاری  فوق،  نصر 
 سرمایه مختلف  جنبه های  سازمانی  با رویکرد (2017)  3ناهاپیت و گوشال مشترک را تسهیل می کند.  

 الگوی به  اشاره می دهند. بعد ساختاری جای شناختی و سه بعد: ساختاری، رابطه ای در را اجتماعی
 به شناختی اشاره بعد و دارید؟ دسترسی چگونه و کسانی چه  به یعنی شمادارد.   افراد  بین تماسهای  کلی

کننده که دارد  منابعی و مظاهر، فراهم  تفسیرها   میان در مشترک معانی سیستمهای تعبیرها، 
 سابقه خاطر به با یکدیگر افراد که است شخصی  روابط  نوع توصیف کننده،  هاست. بعد رابطه ایگروه 

 الزامات، انتظارات هنجارها، از: اعتماد، عبارتند بعد این می کنند. مهمترین جنبه های برقرار  تعامالتشان
فوکویوما منابع ایجاد کننده سرمایه اجتماعی را در قالب چهار نوع  (.2017هویت )ناهاپیت و گوشال،   و

نهاد های  ساختارمندی  شامل  که  کند  می  تعریف  مساعی  تشریک  بر  مبتنی  رفتاری  ی،  هنجارِ 
و   همکاری  تسهیل  را  اجتماعی  سرمایه  اصلی  کارکرد  همچنین  است،  طبیعی  و  زا  برون  خودجوش، 
مشارکت گروهی برای تحقق اهداف و منافع فردی و جمعی و کمک به توسعه اقتصادی، سیاسی و  

 داند. .  فرهنگی می 
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این حوزه ،متعدد  نظری بینشهای پایه بر اجتماعی سدر  بر سرمایه  ازمان ها که عامل های موثر 
 بیشترین فراوانی را داشتندبه شرح ذیل می باشد: 

( معتقد است که اعتماد یکی از اجزای اصلی سرمایه اجتماعی است چرا که 2000)2: پوتنام   1اعتماد 
از دو منبع   بنابراین اعتماد اجتماعی در جوامع مدرن و پیچیده   ، اعتماد، همکاری را تسهیل می کند 

یعنی هنجارها )روابط متقابل( و شبکه ها  مرتبط  ناشی می شود    –ی معامله متقابل  مشارکت مدنی 
 (.  2012رضایی ،شفیع زاده،    به نقل از2000)پوتنام، 

شبکه های اجتماعی را به عنوان تارهای درهم تنیده ای از روابط اجتماعی می    4: لین 3شبکه ها  
داند که افراد را احاطه کرده اند در شرایط کاری و متقابل، بازدهی سرمایه اجتماعی چیزی نیست مگر  

)لین،   تاثیر توسط واسطه ها  (.  2001تایید اعتماد، تسهیم اطالعاتی، احترام به وعده ها و تعهدات و 
لمن عبارت شبکه را برای توصیف ابعاد سرمایه اجتماعی استفاده کرد. یک شبکه پایدار عمیق و غنی  ک

از روابط و هنجارهای مشترک باعث تسهیل کسب اعتماد خودباوری و تسهیم دانش می شود )کلمن،  
 (.  2013،اسکندری نژاد، به نقل از پارسا مهر  2001

به عنوان مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش های غیر    : فوکویاما سرمایه اجتماعی را5همکاری  
رسمی تعریف می کند، که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میان آنها برقرار است، در آن سهیم  

به  2000می باشند .اهداف مشترک انتظار بیشتر همیاری تعاون اعتماد و صمیمیت را می طلبد)کلم،  
 (.  1396:19فیروزبخت،تیرگر، نقل از

: سرمایه اجتماعی به منزله چسبی است که انسجام جوامع را تضمین می کند و    6مبستگی جمعی ه
به   اجتماعی جامعه  انسانی میسر نمی گردد. بدون سرمایه  یا بهزیستی  اقتصادی  بدون آن هیچ رشد 

 (.  125:1394رضایی،شعبانعلی،  به نقل از2008،   7میزان زیادی دچار فروپاشی خواهد شد)فاین بن 
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: مشارکت های داوطلبانه در اثر توسعه ساختار فرصت ها و تعامالت اجتماعی    1مشارکت داوطلبانه 
مشارکت  نتیجه  در  اعتماد  بستان  و  بده  هنجارهای  گیرد   می  شکل  اجتماعی  های  گروه  بیشتر 

 (.  61:2008،  2لی جی داوطلبانه و فعال افراد در شبکه هاست)

 پژوهش   ی تجرب نهیشیپ
تیرگر) اجتماعی محل کار و سالمت عمومی  "( درمقاله1396فیروزبخت و  دریافتند که   "سرمایه 

راهبردهای نقش  "( در1396بیات و همکاران)  .سرمایه اجتماعی محل کار با افسردگی در ارتباط است

،  دریافتند راهبرد هایی مانند)توسعه مشارکت های مردمی "سرمایه اجتماعی در تحکیم امنیت اجتماعی
افزایش اعتماد عمومی،تقویت بهره برداری از سرمایه اجتماعی،تقویت نهادهای مدنی، تقویت فرهنگ(  

شده تدوین  اجتماعی  امنیت  تحکیم  راستای  در  اجتماعی  سرمایه  های  قابلیت  ارتقای  اند.  جهت 

  "دولتیرهبری اخالقی و تاثیر آن بر سرمایه اجتماعی در سازمان های خدماتی  "  در   (1396عبدالشاه )
مشترکی   آینده  سازمان،  اعضای  برای  توان  می  اخالقی  رهبری  کارگیری  به  با  که  دهد  می  نشان 

  –متصور شد که سبب ایجاد وحدت میان اعضای سازمان می شود و به تعامل سازنده و رابطه ای برد  

ران سازمان  بررسی تأثیر عدالت زبانی مدی "(  در 1396ایمانی و همکاران )برد میان اعضا می انجامد.  
عمومی   اعتماد  گری  میانجی  با  اجتماعی  سرمایه  بر  دولتی  نمودند"های  های  بیان  سازمان  ،مدیران 

دولتی می توانند با رعایت عدالت زبانی در سازمان و تقویت اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی سازمان  

ازمانی در توسعه سرمایه  بررسی نقش شفافیت س"( درمقاله1396دیهیم پور و میانداری).   را ارتقا دهند
نشان دادند که شفافیت سازمانی و ابعاد آن تاثیر معنا داری بر توسعه سرمایه اجتماعی می    "اجتماعی 

گذارند که موثرترین ابزار مبارزه با فساد اداری برای استقرار مدیریتی کارا و ایجاد جامعه ای پایدار به  
 کار می رود.  

فر   باعنوان1390وکریمف)سرگزی،خوش  مراکز  "(  در  فرهنگ سازمانی  در  اجتماعی  تاثیر سرمایه 
نشان دادندسرمایه اجتماعی در مقایسه با  "آموزش عالی دولتی و غیردولتی ایران)مورد استان گلستان(  

در   کارایی  و  وری  بهره  افزایش  موجب  آن  تقویت  که  دارد  قرار  باالتری  در سطح  سازمانی  فرهنگ 
 دو توانایی های بالقوه موجود به فعلیت تبدیل می گردند. سازمان می شو 

کارهینا در خارجی،  های  عنوان  (2019)1پیشینه  در    "تحت  اجتماعی  سرمایه  در  فردی  هویت  آیا 

  اجتماعی است   سالمت   کننده   تعیین   یکی از عوامل    اجتماعی   نتیجه گرفت سرمایه  "اکراین تأثیر دارد

 
6.Voluntary Participation  
7.Lee J 

 



 121  اد یآموزش و پرورش با روش داده بن یاجتماع  هیسرما  یمولفه ها افتهیمدل ارتقاء 

  

  در   اجتماعی   سرمایه   توزیع  درآمد در   و  جنسیتی و هویتی   نابرابری   رفاه موثر که کاهش   و  عدالت   که بر

خانواده شکل "  ( 2019)2الناکاریلو  .گذارد   می  تأثیر   جامعه در  اجتماعی  سرمایه  که    "گیری  دریافت 
عوامل خانوادگی مثل موقعیت مالی، میزان ارتباط با دیگران و فعالیت های اجتماعی والدین با میزان  

سرمایه اجتماعی و سالمت خانواده،مرور منظم وهدایت  "  ( 2017)3آلواریز سرمایه اجتماعی تأثیر دارد.  
مایه اجتماعی از جمله مشارکت،مسئولیت پذیری و تسهیم دانش  نشان داد که مولفه های سر  "مجدد

خانواده   سالمت  کار،مدارس(در  خرد)محله،محل  سطح  ای،کشوری(ودر  )منطقه  کالن  سطح  در 

است   میسلی تاثیرگذار  های  "(2016)4.  زمینه  در  عمومی  های  سیاست  و  اجتماعی  سرمایه 

ارتق"مشترک مشترک  منافع  به  دستیابی  برای  دادکه  و نشان  است  اهمیت  حائز  اجتماعی  ءسرمایه  ا 
می   مدنظر  کارکنان  آموزش  که  باشد  آن  بر  موثر  های  مولفه  تقویت  جهت  در  باید  پیشرو  سیاست 

رابطه سرمایه اجتماعی با رفتار شهروند سازمانی،تعهد کارکنان و عملکرد   "(2013)5پژوهش الینگر باشد
اجتماعی بر بهبود رفتارسازمانی، تعهد کارکنان و  دریافت که سرمایه گذاری بر روی سرمایه    "سازمانی

  "تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی  "( درمقاله  2010)6افرای و ساچی   .عملکرد آنان موثراست
که سه بعد اصلی سرمایه اجتماعی روابط متقابل ، اعتماد و روابط نهادی رابطه مثبت  نتیجه گرفتند که  

 مانی داشتند. و معنی داری با عملکرد ساز
بازسازی و   از آن است که دغدغه  مرور مطالعات انجام شده داخلی و خارجی دراین زمینه حاکی 

هریک از پژوهش ها  ترمیم مولفه های سرمایه اجتماعی درسازمانها درتمام مطالعات وجود داشته اما  
اند کرده  هارابررسی  ازمولفه  علمی    تعدادی  مدل  ارائه  آنها  مفقوده ی  استحلقه  که    مناسب  ومدلی 

بتوان از نتایج آن جهت بهسازی نیروی انسانی در رسیدن به اهداف آموزش و پرورش مورد استفاده  
نداشت.   ابعاد زیربا  قرار دهند، وجود  این حوزه نشان می دهد که  در مجموع پیشینه های موجود در 

به کار گرفته شده اند:اعتماد  فراوانی باالتری در زمینه سنجش سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش  

 
 

1.Karhinaa 

2.Elena Carrillo 

3.Alvariz 

4.Micelli 
5.Elinger 
6.Afri & Sachi 
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اجتماعی، شبکه اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، آگاهی و اطالعات، مسئولیت پذیری  
اجتماعی   و  سیاسی  مشارکتهای  خانواده،  فرهنگ،  به  اجتماعی،  آن  نتایج  ارائه  و  تحقیق  این  انجام   .

شود می  ارزیابی  بدیع  و  نو  کاری  پرورش  و  رودآموزش  این  به  از  با  تا  شود  می  تالش  پژوهش  ر 
 کارگیری طرحی متناسب، تبیینی نزدیک به واقع ارائه شود.  

 روش تحقیق 
کمی( از نوع اکتشافی؛  -روش پژوهش برحسب هدف توسعه ای؛ برحسب نوع داده، آمیخته )کیفی

توصیفی  بود.-برحسب روش،  ،    پیمایشی  در بخش کمی  و  بنیاد  داده  در بخش کیفی،  روش تحقیق 
پیمایشی است.  توص از نوع  از خبرگان  یفی  آموزش و پرورش  جامعه آماری در مرحله کیفی  تعدادی 

به روش هدفمند گلوله برفی در بحث گروه  نفراز آنان     12شهر تهران را شامل می شدند که تعداد  
، میانی و اجرایی بودندکه  و در بخش کمی    کانونی مشارکت داده شدند   در سه سطح مدیران ارشد 

ی  اطبقهگیری خوشه ای و نمونه   نفر به روش  285تعدادبرای نمونه   نفر است که از این  1096دادآنهاتع
از مطالعه    .انتخاب شدند   نسبی در بخش کیفی پس  بود که   پرسشنامه محقق ساخته  پژوهش  ابزار 

و    شد  تدوین  مصاحبه  سواالت  ابتدا  تحقیق  های  پیشینه  و  نظری  مبانی  از  عمیق  پس  پژوهشگر 
مصاحبه هماهنگی  کار  محل  در  از ضبط های الزم  استفاده  با  و  یافته  با کسب شونده حضور  و  صوت 

المات مصاحبه را ضبط کرد تا کدها را استخراج کند و البته این عمل بعد از  شونده مکاجازه از مصاحبه 
بار   نتایج مصاحبه   گرفت  مصاحبه صورت هر  باز،انتخابی و  و  با کدگذاری)کدگذاری  های اکتشافی نیز 

. در مرحله کمّی پژوهش هم با پرسشنامه انجام شد که از دو  محوری متون مصاحبه( طبقه بندی شدند
گویه با    79این پرسشنامه    ت جمعیت شناختی و پرسشنامه ای محقق ساخته تشکیل شد. بخش اطالعا 

ای تدوین شد. روایی پرسشنامه تأیید و پایایی آن با  گزینه  10ای داشت که در طیف  گزینه  10طیفی  
آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند.   881/0ضریب   از طریق    تأیید شد و سپس داده ها 
به روش توصیفیبرای سن رویکرد تحقیق کمی  از  برازش مدل پیشنهادی  بر    -جش  نیز  و  پیمایشی 

استفاده   تحقیق کمی  تحقیق کیفی وسپس روش  ازمراحل روش  تحقیق،  فرایند  اجرایی  تقدم  اساس 
 شد.  

 یافته های تحقیق 
داده   روش  از  استفاده  با  پژوهش  های   مطالعه   بنیادداده  خبرگان،  با  مصاحبه  تحلیل سواالت  و 

عمیق مبانی نظری پیشینه تحقیقات انجام شده و اسناد مرتبط با موضوع تحقیق  به همراه کدگذاری  
نرم  از  استفاده  با  انتخابی  و  میان  مشخص شد که    MAXQDAافزار  باز، محوری  شاخص    79از 

اعی را می توان در آموزش و پرورش شناسایی  مولفه سرمایه اجتم   13اصلی و   عامل  6)گویه( موجود،  



 123  اد یآموزش و پرورش با روش داده بن یاجتماع  هیسرما  یمولفه ها افتهیمدل ارتقاء 

  

  مشارکت عامل  -یفرهنگ   و  یفرد  ،یخانوادگ   یها  مولفه  ی دربرگیرنده اجتماع  تیهوعامل  -کرد که  
دربرگیرندهاجتماع   ی ها  شبکه عامل  -ی اسی س  یها  تیفعال   ،یاجتماع   یها  تیفعال  یها   مولفه   ی 
دربرگیرنده  اجتماع ی  اجتماع  ی ها  ب یآسعامل  -یاجتماع   مناسبات  ، یاجتماع   روابط   یها   مولفه ی 

  ی دربرگیرنده اجتماع   یآگاه عامل  -یاجتماع  ی اعتماد  ی ب  ، یاجتماع   یهنجارها   ی ها  مولفه   دربرگیرنده  
دربرگیرندهاجتماع  تیمسئولعامل  -ی اجتماع  ی ارزشها  توسعه  ،یاجتماع   دانشی  ها   مولفه    مولفه   ی 

هستند که سواالت پرسشنامه همراه با کد گذاری مشخص  ی  اجتماع   اعتماد   و  ی اجتماع  انسجام  یها
 شده است. 

 : تحلیل گویه های عامل نقش هویت اجتماعی در بهبود سرمایه اجتماعی 1جدول 

 

 

 گویه 

 

 

 برچسب گویه 

 

 

 بارهای عاملی 
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عوامل 

 خانوادگی
 

 

1 MHF1 71/0   تائید 

2 MHF2 80/   تائید 

3 MHF3 87/0   تائید 

4 MHF4 80/0   تائید 

5 MHF5 59/0   تائید 

6 MHF6 62/0 تائید 

7 MHF7 61/0   تائید 

 عوامل فردی

8 MHP1 83/0   تائید 

9 MHP2 87/0   تائید 

10 MHP3 91/0   تائید 

11 MHP4 77/0   تائید 

12 MHP5 84/0   تائید 

13 MHP6 86/0   تائید 

عوامل 

 فرهنگی 

14 MHC1 53/0   تائید 

15 MHC2 70/0 تائید 

16 MHC3 76/0   تائید 

17 MHC4 56/0   تائید 

و    17نشان می دهد که  1نتایج جدول   معناداری هستند  آماری  لحاظ  از  ارائه شده همه  شاخص 
( و تحلیل عاملی همه شاخص های این  0/ 50بارهای عاملی آن در سطح باالیی قرار دارند )بیشتر از  



 1400اييز  پ   ، اول ، شماره  سيزدهم سال    -  پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي  ❑124
 

در   اجتماعی  هویت  نقش  عامل  های  شاخص  بین  در  کند.همچنین  می  عاملی  تحلیل  راتایید  عامل 
  MHC1باالترین بارعاملی و سوال با برچسب    MHP3مایه اجتماعی سوال با برچسب  بهبود سر

 کمترین بار عاملی رادارد.  
این  3مشارکت اجتماعی در بهبود سرمایه اجتماعی باتوجه به جدول شماره  نقش عامل  در بررسی  
توسط   اندازه   24عامل  می گویه  تحلیل  گیری  آزمون  ابتدا،  منظور  این  برای  ،بر  شود  تائیدی  عاملی 

 عوامل انجام شد. نتایج برآوردهای پارامتر استاندارد شده در جدول زیر مشاهده می شود. 
 : تحلیل گویه های عامل نقش مشارکت اجتماعی در بهبود سرمایه اجتماعی 2جدول

 

 

 گویه 
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فعالیتهای 

 اجتماعی

18 MMS1 58/0 تائید 

19 MMS2 70/0  تائید 

20 MMS3 61/0  تائید 

21 MMS4 69/0 تائید 

22 MMS5 79/0  تائید 

23 MMS6 73/0 تائید 

24 MMS7 59/0 تائید 

25 MMS8 49/0  عدم تائید 

26 MMS9 09/0 عدم تائید 

27 MMS10 18/0 عدم تائید 

28 MMS11 13/0 عدم تائید 

29 MMS12 16/0 عدم تائید 

30 MMS13 15/0 عدم تائید 

31 MMS14 05/0 عدم تائید 

32 MMS15 17/0 عدم تائید 

33 MMS16 17/0 عدم تائید 

فعالیتهای 

 سیاسی

34 MMP1 54/0  تائید 

35 MMP2 57/0 تائید 

36 MMP3 47/0 عدم تائید 

37 MMP4 71/0  تائید 

38 MMP5 70/0  تائید 

39 MMP6 65/0 تائید 

40 MMP7 62/0 تائید 

41 MMP8 46/0 عدم تائید 
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شاخص دارای بار عاملی کمترر از  11از شاخص ارائه شده  24نشان می دهد که از   2نتایج جدول  
هسرتندو از لحراظ آمراری معنرادار  50/0هستند و از لحاظ آماری معنادار نیست و بقیره براالی   50/0

هستند وبرای حضور در مدل استفاده خواهند شرد..همچنین در برین شراخص هرای نقرش مشرارکت 
 کمترین بار عاملی دارد.  MMS14در بهبود سرمایه اجتماعی و سوال دارای برچسب اجتماعی 

با   عامل  این  اجتماعی  سرمایه  بهبود  در  اجتماعی  مشارکت  عامل  نقش  بررسی  گویه    9در 
شود برای این منظور ابتدا، آزمون تحلیل عاملی تائیدی بر روی عوامل انجام شد. نتایج  گیری می اندازه

 برآوردهای پارامتر استاندارد شده در جدول زیر مشاهده می شود. 
 : تحلیل گویه های عامل نقش شبکه اجتماعی در بهبود سرمایه اجتماعی 3جدول 
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 روابط اجتماعی 

42 MNR1 62/0  تائید 

43 MNR2 74/0  تائید 

44 MNR3 69/0 تائید 

45 MNR4 68/0  تائید 

46 MNR5 58/0  تائید 

47 MNR6 59/0 تائید 

48 MNR7 39/0  تائید 

 مناسبات اجتماعی 
49 MND1 69/0 تائید 

50 MND2 76/0 تایید 

از  3نتایج جدول   دهد که  ارائه شده    9نشان می  از    1از شاخص  عاملی کمتر  بار  دارای  شاخص 
هستند و از لحاظ آماری معنادارند و    0/ 50است و از لحاظ آماری معنادار نیست و بقیه باالی    50/0

برای حضور در مدل استفاده خواهند شد. در بین شاخص های نقش شبکه اجتماعی در بهبود سرمایه  
برچسب   دارای  سوال  برچسب    MND2اجتماعی  دارای  سوال  و  بارعاملی  ا    MNR7باالترین 

 کمترین بار عاملی دارد.  
با   عامل  این  اجتماعی  سرمایه  بهبود  در  اجتماعی  های  آسیب  عامل  نقش  بررسی  گویه    6در 

نجام شد. نتایج  شود برای این منظور ابتدا، آزمون تحلیل عاملی تائیدی بر روی عوامل اگیری می اندازه
 برآوردهای پارامتر استاندارد شده در جدول زیر مشاهده می شود.                       
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 : تحلیل گویه های عامل نقش آسیب اجتماعی در بهبود سرمایه اجتماعی 4جدول 

 

 

 گویه 

 

 

 برچسب گویه

 

 

 بارهای عاملی 

 

 

 وضعیت گویه

 

 

ی 
اع

تم
اج

ب 
سی

آ
 

   

 

 هنجار اجتماعی 
51 MCN1 86/0  تائید 

52 MCN2 72/0  تائید 

53 MCN3 55/0  تائید 

بی اعتمادی  

 اجتماعی 

54 MCB1 91/0  تائید 

55 MCB2 74/0  تائید 

56 MCB3 68/0  تائید 

دهد که    4نتایج جدول   و    6نشان می  معناداری هستند  آماری  لحاظ  از  ارائه شده همه  شاخص 
( و شاخص های این عامل همگی مورد  50/0بارهای عاملی آن در سطح باالیی قرار دارند )بیشتر از  

تایید تحلیل عاملی قرار می گیرند. در بین شاخص های عامل نقش آسیب اجتماعی در بهبود سرمایه  
از کمترین بار عاملی    MCN3تماعی سوال با برچسب دارای باالترین بارعاملی و سوال با برچسب  اج

   برخوردار است. 
گیری  گویه اندازه   8در بررسی نقش عامل آگاهی اجتماعی در بهبود سرمایه اجتماعی این عامل با  

جام شد. نتایج برآوردهای  شود برای این منظور ابتدا، آزمون تحلیل عاملی تائیدی بر روی عوامل انمی
 پارامتر استاندارد شده در جدول زیر مشاهده می شود. 

 تحلیل گویه های عامل نقش آگاهی اجتماعی در بهبود سرمایه اجتماعی  5جدول 

 

 

 گویه 

 

 

 برچسب گویه 

 

 

 بارهای عاملی 

 

 

 وضعیت گویه 

 

 

ی 
اع

تم
اج

ی 
اه

آگ
 

   

 
 دانش اجتماعی 

57 MAK1 54/0   تائید 

58 MAK2 62/0   تائید 

59 MAK3 74/0   تائید 

60 MAK4 83/0   تائید 

61 MAK5 80/0   تائید 

توسعه ارزشهای  

 اجتماعی 

62 MAV1 52/0 تائید 

63 MAV2 89/0 تائید 

64 MAV3 67/0   تائید 
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جدول   که    5نتایج  دهد  می  بارهای    8نشان  معنادارندو  آماری  لحاظ  از  همه  شده  ارائه  شاخص 
از   )بیشتر  دارند  باالیی قرار  آن در سطح  تایید  50/0عاملی  این عامل همگی مورد  ( و شاخص های 

بهبود   در  اجتماعی  آگاهی  نقش  عامل  های  شاخص  بین  در  گیرند.همچنین  می  قرار  عاملی  تحلیل 
ا برچسب  سرمایه  با  سوال  برچسب    MAV2جتماعی  با  سوال  و  بارعاملی    MAV1باالترین 

 کمترین بار عاملی را دارد.  
  15دربررسی نقش عامل  مسئولیت پذیری اجتماعی در بهبود سرمایه اجتماعی ،این عامل توسط  

ل انجام شد.  شود برای این منظور ابتدا، آزمون تحلیل عاملی تائیدی بر روی عوامگیری می گویه اندازه 
 نتایج برآوردهای پارامتر استاندارد شده در جدول زیر مشاهده می شود. 

 : تحلیل گویه های عامل نقش آگاهی اجتماعی در بهبود سرمایه اجتماعی 6جدول 

 

 

 گویه 

 

 

 برچسب گویه

 

 

 بارهای عاملی 

 

 

 وضعیت گویه

 

 

ی 
اع

تم
اج

ی 
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ت 
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سئ

م
 

   

 

 انسجام اجتماعی 

65 MRA1 54/0  تائید 

66 MRA2 33/0   عدم تائید 

67 MRA3 67/0  تائید 

68 MRA4 65/0  تائید 

69 MRA5 94/0  تائید 

 اعتماد اجتماعی 

70 MRT1 70/0  تائید 

71 MRT2 66/0  تائید 

72 MRT3 72/0  تائید 

73 MRT4 76/0  تائید 

74 MRT5 62/0  تائید 

75 MRT6 70/0  تائید 

76 MRT7 63/0  تائید 

77 MRT8 09/0   عدم تائید 

78 MRT9 13/0   عدم تائید 

79 MRT10 02/0-  عدم تائید 

دارند و  50/0شاخص بار عاملی کمتر از    4شاخص ارائه شده    15نشان می دهد که از  6نتایج جدول
هستند و از لحاظ آماری معنادارندو برای حضور در    50/0از لحاظ آماری معنادار نیستند و بقیه باالی  

بهبود  در  اجتماعی  پذیری  مسئولیت  نقش  های  شاخص  بین  در  شد.همچنین  خواهند  استفاده    مدل 
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برچسب   دارای  سوال  اجتماعی  برچسب   MRA5سرمایه  دارای  سوال  و  بارعاملی  باالترین 
MRT10  .کمترین بار عاملی دارد 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

تهران بر اساس  : الگوی پارادایمی بهبود سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش شهر 1شکل  
 ضرایب بدست آمده از میانگین بار عاملی گویه ها 

 
-77-66-48-41-36-33-32-31-30-29-28-27-26-25برای تعیین برازش مدل سواالت  

از تحلیل سواالت کنار گذاشرته و بررازش مردل برر   50/0بدلیل دارا بودن بار عاملی کمتر از    78-79
سررمایه هرای ر صورت تائید برازش ، الگوی بهبرود  سوال بررسی می شود.به طوری که د  63اساس  

بررای تعمیم  پذیر خواهد بودو می تروان ازآن اسرتفاده کرد اجتماعی در آموزش و پرورش شهر تهران
رسد که در این پژوهش نیز برای ارزیابی شاخص کافی به نظر می 5تا  3تائید مدل، معموالً استفاده از 

ها از معیارهای اشاره شرده درزیرر اسرتفاده و عردد مربروط بره هرر یرک از نیکویی برازش تمام مدل
 به تفکیک آورده شده است. CDIو  RMSEAهای شاخص

)هويت اجتماعي( شرايط علي

(732/0) 

 (714/0مولفه خانوادگی )-

 (846/0مولفه فردی )-

 (637/0مولفه فرهنگی )-

مقوله محوری 

)مشارکت اجتماعي( 

(650/0) 

فعالیتهای اجتماعی -

(67/0) 

شرايط زمينه ای )شبکه 

 (694/0اجتماعي( )

روابط اجتماعي -

(664/0) 

 مناسبات اجتماعي-

شرايط مداخله گر 

 (743/0)آسيبهای اجتماعي( )

بي اعتمادی اجتماعي -

(776/0) 

هنجارهای اجتماعي -

 راهبردها

 اهي اجتماعي()آگ

(699/0) 

 

 

 (706/0دانش اجتماعي)-

توسعه ارزشهای -

 اجتماعي

(693/0) 

 

 پيامدها

)مسئوليت پذيری 

 (692/0اجتماعي()

 (70/0انسجام اجتماعي )-

 (684/0اعتماد اجتماعي )-
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 RMSEAیانگین مجذروات تقریبی اسرت. شراخص این شاخص، ریشه مRMSEAشاخص   
یا باالتر باشرد،  10/0ها آن RMSEAهایی که است. مدل 05/0های خوب کمتر یا برابر برای مدل

 برازش ضعیفی دارند.
بنتلر  NDIشاخص  CDIو    NDIهای  شاخص شاخص  می -که  نامیده  نیز  برای  بونت  شود، 

باالی   من  90/0مقادیر  برازندگی  نشانه  و  شاخص  مقبول  است.  مدل  از  بزرگ   CDIاسب    0/ 90تر 

است فوق  برازندگی مدل   نشانه  و  بوده  زیر، مهم.مقبول  متداول در جدول  و  های  ترین شاخصترین 
ها کفایت آماری  شود، تقریباً تمامی شاخص می   گونه که در جدول دیده برازش آورده شده است. همان 

ها به برازش کامل  توان دریافت محقق درباره این شاخص ی دارند. بنابراین، با اطمینان بسیار باالیی م 
   دست یافته است.

 سرمایه های اجتماعی در آموزش و پرورش شهر تهران الگوی بهبود های برازش :شاخص   7جدول

 ردیف 
 های برازندگیشاخص

 مطلق / نسبی 

 یی مدل نها

 برازش شده 
 نتیجه  معیار ارزیابی 

1 Chi – square/df 4.985(=4017.45 )  مناسب  5کوچکتر یا مساوی 

2 RMSEA 0350 /0  مناسب  0/ 1کمتر از 

3 NFI 91/0  مناسب  9/0حداقل 

4 NNFI 93/0  مناسب  9/0حداقل 

5 CFI 97/0  مناسب  9/0حداقل 

6 IFI 97/0  مناسب  9/0حداقل 

7 RFI 86/0  تقریبا مناسب  9/0حداقل 

8 SRMR 065/0  مناسب  08/0کمتر از 

9 GFI 93/0  مناسب  9/0حداقل 

10 AGFI 91/0  مناسب  9/0حداقل 

11 NDI 95/0  مناسب  9/0حداقل 

12 CDI 94/0  مناسب  9/0حداقل 

 
توانند  شود که آماره های برازش در سطح مقبولی قرار دارند و می مشاهده می 8با توجه به جدول  

خطای   واریانس  برآورد  جذر  مقدار  به  توجه  با  باشند  داشته  را   حداقلی  برازندگی    ب یتقرمدل 
(RMSEA)    شده است همچنین با توجه به جذر شاخص ریشه میانگین مجذور  035/0که مقدار آن

)مانده آن    (SRMRها  مقدار  می   065/0که  نیست.  است  زیاد  مدل  خطای  گرفت  نتیجه  توان 
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 ، NFI ، NNFI، CFI  ،IFIهای برازندگی مطلق/ نسبی مانند  توجه به سایر شاخصهمچنین با  
RFI، GFI، AGFI، NDIوCDI   با مقادیر متعارف برای مدل های دارای برازندگی  در مقایسه 

ساختار    سرمایه های اجتماعی آموزش و پرورش شهر تهرانبهبود  توان نتیجه گرفت مدل  مناسب، می 
 مناسبی دارد.  

 
 

 بحث و نتیجه گیری 
از میان    MAXQDAافزار  با استفاده از روش داده بنیاد و نرم جهت پاسخ به سوال اول پژوهش  

موجود،    79 )گویه(  توان    مولفه   13  و   یاصل  عامل  6شاخص    ت یهوعامل  -1  : کرد  ییشناسارامی 
-5یاجتماع   ی ها  بیآسعامل  -4یاجتماع  ی ها  شبکهعامل  -3  ی اجتماع  مشارکت عامل  -2ی اجتماع
 ی که هریک از عوامل به تفکیک تببین می گردد. اجتماع تیمسئولعامل  -6  یاجتماع  یآگاه عامل  
ایجادهویت مشترک در کارکنان    تببین  در عامل هویت اجتماعی ،تشکیل انجمن های اجتماعی، 

،تقویت بستر مشارکت کارکنان تاییدشدگه کاهش تعارضات با عضویت در گروه و افزایش همگرایی  
ناهابیت) و  گوشال  پژوهش  نتیجه  با  یافته  این  گردد...  می  راموجب  اجتماعی،  (،  1998هویت 

تیرگر)  (،2007فوکویاما) و  کارهینا)2017فیروزبخت  و  مشارکت    تببین   در  است. همسو  ( 2019(  عامل 
کارکنان    ،   اجتماعی  ایمنی  احساس  و  اعتماد  ،افزایش  ،مشارکت هدفمند  در سازمان  مدیریت منطقی 

گردد.این   می  موجب  را  سازمان   در  اجتماعی  انسجام  ارتقاء  پژوهش تاییدشدکه  نتیجه  با    یافته، 
  تببین   همسو است.در(  1995( و پوتنام)2017آلوارز)  (،1390گیوریان ، دیندار فرکوش)(،  1396رهامی)

،تأثیر شبکه ها بر تمایل کارکنان بر ایجاد تیم های رسمی و غیر رسمی ،    عامل شبکه های اجتماعی
به  تاثیرشبکه های اجتماعی الکترونیکی بر افزایش اعتماد بین کارکنان ،ایجاد ارتباطات باز و همه جان

بین   اثربخش  ارتباطات  با  گردید.مدیران  تایید  افکار  و  اندیشه  آزاد  بیان  جسارت  افزایش  کارکنان، 
اعضای گروه های رسمی و غیر رسمی راه رسیدن به سرمایه اجتماعی در سازمان را می توانند هموار  

(و  1390یرین ،( ،)سرگزیی و سا1396)دیهیم پورومیانداری،  (،1998این یافته با پژوهش کلمن)سازند.
 همسو است.  (2016میسالی)

فقدان برقراری خطوط ارتباطی مشخص و محرمانه ، عدم    عامل آسیب های اجتماعی،  تببین  در
افشای انحرافات نظام اخالقی در آموزش و پرورش تایید شدکه تقویت اعتماد بین افراد سازمان توسط  

آنها   کنترل  و  عملکرد  بر  نظارت  دیگر  سوی  از  و  نقش  مدیران  روابط،  پذیری  آسیب  کاهش  جهت 
عامل آگاهی    تببین   . در موثری در کاهش آسیب هاو در نهایت افزایش  سرمایه اجتماعی سازمان دارد.

،برجسته کردن میزان آگاهی در ابعاد اجتماعی از طریق آموزش و رسانه ها ، توسعه میزان    اجتماعی 
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  همسو است.   (2015با پژوهش ویلیام)  اییدشدکه ارتقاء سرمایه اجتماعی سازمان ت جهت  دانش کارکنان  
، اجرای دیدگاه شبکه ای مدیران ، کاهش تعارض ، افزایش هم    عامل مسئولیت اجتماعی  تببین  در

افزایی و اعتماد و مسئولیت پذیری بیشتر، فرهنگ تصمیم گیری تیمی و مشارکتی و شبکه ای بجای  
همسو  (  1396(،ایمانی وهمکاران)1396عبدالشاه)  ش این یافته با نتیجه پژوهروش های سنتی تاییدشد.

 عوامل  از  قدردانى جویى، مشارکت ساختارى،  تعارضات رفع فساد، کاهش  کارآمدى، افزایش  است.

 . هستند اجتماعى سرمایه افزایش در موثر
های   سرمایه  بهبود  پارادایمی  مدل   ، مناسب  مدل  باارائه  دررابطه  پژوهش  دوم  سوال  به  باتوجه 

مولفه های خانوادگی، فردی و  اجتماعی در آموزش و پرورش  ترکیبی از عامل  هویت اجتماعی شامل  
، عامل شبکه اجتماعی شامل مولفه های روابط اجتماعی و مناسبات اجتماعی، عامل آسیب    فرهنگی 

های اجتماعی شامل مولفه های هنجارهای اجتماعی و بی اعتمادی اجتماعی، عامل آگاهی اجتماعی  
اجتماعی   پذیری  مسئولیت  عامل  و  اجتماعی  ارزشهای  توسعه  و  اجتماعی  دانش  های  مولفه  شامل 

 شامل مولفه های انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی است.  
مشاهده   آمده  بدست  نتایج   به  توجه  با  شده  ارائه  مدل  ساختار  پژوهش،  سوم  باسوال  رابطه  در 

سرمایه های اجتماعی در  بهبود  شود که آماره های برازش در سطح قابل قبلی قرار دارند و مدل  می
 دارای ساختار مناسبی است.   آموزش و پرورش شهر تهران

 

 پیشنهادات: 
،  نها سازما اجتماعی سرمایه منشور طراحیو   مشارکتی مدیریت رویکرد استقرار ضرورت بر تأکید

 و مدنی تهایفعالی توسعه فرصت  کردن   مهفرا برای ظرفیت این از استفاده و اجتماعی ایجاد مسئولیت
 بر نظارت افزایش.،  ها  گروه و افراد اجتماعی طرد بر مؤثر عوامل رفع و داوطلبانه های گروه فعالیت

  منفی  اجتماعی  سرمایه  و فساد های  شبکه  گیری  شکل  فرصتهای از  ممانعت برای نهادها عملکرد
 و  قوت  نقاط ارزیابی منظور  به  مدنی  های فعالیت عملکرد و اجتماعی  سرمایه پایش شدن افزوده،

 سازمان ،پیشنهاد می شود. در اجتماعی سرمایه ارتقای های راهبرد و ستهاسیا ضعف
دیدگاه   از  تحقیق  این  است   ذکر  تهران قابل  شهر  پرورش  و  آموزش  حیطه   مدیران  به  محدود 

است وباید به نظر مدیران سایر ادارات آموزش و پرورش در شهرها و استانهای دیگر    1397-98زمانی  
 با احتیاط آن را تعمیم داد. 
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 محدودیت های تحقیق: 
حیطه زمانی یک ساله است و نتایج آن را با احتیاط می  محدودیت زمانی: این تحقیق محدود به  

 توان به سال های دیگر تعمیم داد. 
محدودیت موضوعی : روش تحقیق مصاحبه بوده که اگر از طریق مشاهده عمل می شد امکان  

 تغییر متفیر ها وجود داشت. 
ایج حاصله  محدودیت قلمروی: موضوعیت و مولفه ها مربوط به یک سازمان خاص می باشد که نت

   را میتوان تا حدودی به سایر سازمان ها با توجه به کارکرد تعمیم داد.
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