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عی مفهومی چند بعدی بین علوم اقتصاد، جامعه شناسی و مفهوم سرمايه اجتما
علوم سیاسی است که نگاهی ارزشی به تعامالت اجتماعی در راستای دست 

يابی به اهدافِ نه فقط اجتماعی که سیاسی و اقتصادی دارد.اين سرمايه زاده 
 باشد. های افراد در شبكه روابط اجتماعی میکنش و واکنش

نوان يک مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضای سرمايه اجتماعی به ع
يک شبكه،به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل 

شود.الزم به ذکر است که بدون سرمايه موجب تحقق اهداف اعضای گروه می
اجتماعی،پیمودن راههای توسعه و تكامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار ودشوار 

ترين مباحث در مديريت شود. امروزه سرمايه اجتماعی سازمانی يكی از مهمیم
تر از سرمايه فیزيكی و انسانی در نقشی بسیار مهمرود و  ها به شمار میسازمان

های روابط جمعی و گروهی، انسجام بخش میان شبكهد. کنها ايفا میسازمان
در اين مقاله سعی باشد. ن میانسان و سازما همچنین سازمان و در يکها انسان

ای از تعامالت شده است تا سرمايه اجتماعی در دانشگاه به عنوان شبكه پیچیده
 اجتماعی مورد سنجش قرار گیرد. 

روش تحقیق در اين پژوهش روش پیمايش با استفاده از پرسشنامه است. 

یزان نتايج اين تحقیق نشان داد که در بین دانشجويان، میزان سن دانشجو، م
گرايش به دينداری و سال ورود به دانشگاه، در میزان سرمايه اجتماعی آنها موثر 

 بوده است.
در مورد اعضای هیأت علمی نیز تنها میزان گرايش به دينداری در میزان 

 سرمايه اجتماعی آنها  موثر بوده است.

سرمايه اجتماعی، دانشگاه، اعتماد اجتماعی، روابط : كليدي هايواژه

 ابل اجتماعیمتق
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 لهأطرح مس
میالدی، ادبیات توسعه مبتنی بر ابعاد اقتصادی زندگی انسان بنود.   53تا قبل از دهه 

امروزه ذهن انسان به محض شنیدن واژه توسعه عالوه بر پارامترهای اقتصادی، به سنوی  

شود. همچنین تجربینات دولتهنا   ابعاد اجتماعی و فرهنگی زندگی بشری نیز رهنمون می

ر چند دهه گذشته شكست الگوهای برونزای توسعه را بخوبی نشنان داده اسنت. اينن    د

يین و از نظنر فرهنگنی بندون    باال بنه پنا   الگوها از نظر اجتماعی الگوهايی عمودی و از

 شكل گرفته بودند. وامعو بافت درونی ج ارزشهای اجتماعیتوجه به 

ه در توسنعه اجتمناعی و   مفهوم سرمايه اجتماعی يكی از مفاهیمی است کنه امنروز  

گیرد. در مورد تعريف نظری اين مفهنوم در  سیاسی کشورها بسیار مورد استفاده قرار می

کنیم تنا  نظری وجود ندارد. از اين رو در اينجا تالش میبین جامعه علمی همچنان اتفاق

بنه   ها و فضای فرهنگی  جامعه ايران ارائه دهیم. ضمناً با توجهتعريفی متناسب با ارزش

اينكه در اين تحقیق بحث منا در زمیننه فضنای دانشنگاهی اينران اسنت، پنس سنرمايه         

 دهیم.اجتماعی و خصوصیات آن را در فضای علمی کشور مورد بحث قرار می

کنننده تعنامالت   سرمايه اجتماعی عبارتست از شبكه روابنط اجتمناعی کنه منسنجم    

موعنه مفناهیمی اسنت همچنون     سرمايه اجتماعی مجانسانها با يكديگر و سازمانهاست. 

اعتماد متقابل، پذيرش رقابت منصفانه، همكاری، درنظر داشتن منافع جمعی، مشنارکت،  

پذيری و غیره که امنروزه  در ادبینات توسنعه و جامعنه شناسنی      پذيری، مسئولیتقانون

مفهومی اسنت کنه از     سرمايه اجتماعیتوجه بسیار زيادی را به خود جلب کرده است. 

ای است کنه بنین افنراد ينا     آيد.  پديدهان کنش متقابل  هر روز مردم بوجود میبین هزار

گینری پیونند و   ساختارهای اجتماعی خاص قرار ندارد بلكه در بنین منردم و بنا شنكل    

های اجتماعی مردم بر مبنای اصنول اعتمناد، معاملنه متقابنل و هنجارهنای کننش       شبكه

 آيد.بوجود می

ی بسنیار مهنم تنر از سنرمايه فیزيكنی و انسنانی در       امروزه سرمايه اجتماعی، نقشن 

 اهننداف بنندون سننرمايه اجتمنناعی، دسننتیابی بننه . کننندهننا و جوامننع ايفننا مننیسننازمان
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 هنا  زينرا بندون اينن سنرمايه، اسنتفاده از ديگنر سنرمايه        ،پذير نخواهد بودتوسعه امكان

 ننی اسنت کنه    هنای معی سرمايه اجتماعی دارای ويژگنی  به طور بهینه انجام نخواهد شد.

توانند به عنوان مننابع ارزشنمندی در بهبنود سنازمان و منديريت ينک       ها میاين ويژگی

ها در عین تشنابه و اشنتراک   جامعه يا يک موسسه مورد استفاده قرار گیرند. اين ويژگی

گیرنند  و بنه همنین    های مختلفی به خنود منی  در تعريف، در سازمانهای مختلف حالت

يه اجتماعی در دانشگاه بايد پژوهشنهای وينژه دانشنگاه انجنام     دلیل برای شناخت سرما

هنای متننوع و   ای اسنت بنا مسنئولیت   شود، چراکه دانشگاه سنازمان اجتمناعی پیچینده   

 ارتباطات وسیع.

ها. در دانشگاه يک دانشگاه دارای ابعاد مختلفی است هم در ساختار و هم در هدف

نشنگاه عنالوه بنر ارتباطنات داخلنی، بنا       انواع نیروی انسانی حضور دارند و سنازمان دا 

گروهها، اقشار متنوع و در جامعه در سطوح مختلف اجتماع در ارتباط متقابل مستقیم و 

 غیرمستقیم است.

ترين آنها هستند. بنه  دانشجويان مهمترين اين قشرها و شايد بتوان گفت که حساس

تنرين اعضنای   هنم تنرين و م توان گفت که مجموعه دانشجويان حساسعبارت ديگر می

ای در ساختار دانشگاه دارند. دانشجويان گرچه بنه اعتبنار   دانشگاه هستند و جايگاه ويژه

سنال( عضنو دائمنی نیسنتند، ولنی چنون هنر         6يا  4موقتی بودن آنها در دانشگاه)مثال 

گروهی مدتها قبل از خروج از دانشگاه جای خودش را بنه اعضنای جديد)دانشنجويان    

بنرد، پنس    حداقل يک تا سه سال همراه جانشین خودش به سر منی سپارد و جديد( می

عالوه برتداوم فرهننگ دانشنجويی در دانشنگاه، قنادر اسنت مطالبنات خنودش را بنه         

های بعندی هنم بنا تراکمنی از مطالبنات      های بعدی دانشجويی تحويل دهد و نسلنسل

حضنور خواهنند    افزاينند در بدننه دانشنگاه   دانشجويان قبلی و آنچه خودشان به آن می

 داشت.

تنرين افنراد جامعنه بنومی     از سوی ديگر چون دانشجويان از بعند فرهنگنی موفنق   

که از بین هزاران جوان از عشاير، روسنتاها و شهرسنتانهای مختلنف     -خودشان هستند 
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پايگاه ارزشمندی را با عننوان دانشنجوی دانشنگاه در      -اند به دانشگاه راه يابند توانسته

اند، پس در بسنیاری از مسنائل بنه    ل و جامعه بومی خودشان بدست آوردهخانواده، فامی

ويژه مسائل اجتماعی و سیاسی برای خانواده و طايفه خودشان ننوعی مرجنع هسنتند و    

رسانی در زمینه وقايع سیاسی و اجتماعی کشنور. بنه همنین دلینل     ترين کانال اطالعامن

ثبتی را برای دانشگاه فراهم کند و هنم  های متواند هم فرصتحضور آنها در دانشگاه می

 هايی روبرو سازد.در برخی موارد دانشگاه را با چالش

کند، هم متاثر از جامعنه بنومی   قشر دانشجو از زمانی که در دانشگاه حضور پیدا می

خودش است و هم متاثر از محیط جديد. همچنین وی با انتظاراتی وسیع وارد دانشنگاه  

تا حضور در نهاد دانشگاه برای وی مسیری را فراهم کنند کنه او   شده است و امید دارد 

را به همه چیز برساند. فنارغ از اينكنه تنا چنه حند انتظنارات دانشنجويان از دانشنگاه،         

انتظارات واقعی، در حد وظیفه و يا در حد امكانات دانشگاه باشد يا نباشد، ولی بنه هنر   

 شود.می صورت بخشی از آن به صورت مطالبات دانشجو مطرح

المللنی هنم   اجتماعی خارج از دانشگاه و ارتباطات بین-بسیاری از تحوالت سیاسی

ترين محیط کنشگری دانشنجو در محنیط دانشنگاه    گذارد ولی چون مهممی تأثیربر آنها 

است، پس رسیدن به همه آرزوها، انتظارات و مطالبات خودش را در دانشنگاه جسنتجو   

خشی از آنها دست يابد يا اطمینان حاصل کند که در مسیر کند و به هر نسبت که به بمی

 رسد.رشد قرار گرفته است، به رضايتمندی بیشتری می

ها برای ايجاد محیطی مناسب با نیاز دانشنجو طراحنی شنده    معموالً سازمان دانشگاه

 است ولی ابزارهای آن اعتماد دوسويه بنین دانشنجو و دانشنگاه اسنت کنه بنا افنزايش        

تواند وظیفه خنودش را انجنام   کند و هم دانشگاه مینشجو احساس امنیت میآن، هم دا

 دهد.

دومین قشر حساس در نیروهای انسانی مرتبط بنا دانشنگاه، اعضنای هینات علمنی      

هستند که حضور فعاالنه آنها جزش ارزشها و اعتبارات دانشنگاه اسنت. منديريت چننین     

منديران و همنه   دارد. قشنر کارمنند،    سازی و ارتباطات وسیعقشری خود نیاز به اعتماد
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ای هسنتند کنه بخشنی از    کننند نینز مجموعنه   کسانی که در ساختار دانشگاه خدمت می

سازمان دانشگاه را به خود مشغول کرده و در حقیقت موتور حرکنت اجراينی دانشنگاه    

 هستند.

قشر ديگری که احتمنااًل بنا دانشنگاه ارتبناط غیرمسنتقیم و ذهننی دارنند، والندين         

اند و انشجويان هستند که آنها هم با اعتماد به دانشگاه فرزندانشان را به اين نهاد سپردهد

اند. در واقع اين قشر جايگاه خاصی در سازمان دانشگاه دارد و اعضنای  به آن امید بسته

 رجوع غیرمستقیم هستند.خانواده دانشجويان نیز نوعی ارباب

نیازهای علمنی جامعنه بنه وينژه دولنت و      ساختار دانشگاه به نوعی بايد جوابگوی 

حنل  حكومت باشد. دولت و حكومت که مسنئول اداره کشنور هسنتند بنرای ينافتن راه     

اند. آنها دانشگاه را مغنز متفكنر   رو دارند، چشم امید به دانشگاه بستهمسائلی که در پیش

 دانند و به حق هم در همه جهان به همین صورت است.دولت می

بعدی است و بیش از همه سازمانهای اجراينی در  ه يک سازمان چندبنابراين دانشگا

تری.  اگر همین تنوع در نینروی  جامعه هم مسئولیت بیشتری دارد و هم وظايف سنگین

گیری انسانی مرتبط با دانشگاه درست شناخته نشود و در شرايطی که احتماالً امكان بهره

هنجناری را در سنازمان   های بیمینهها محدود شده باشد، ممكن است نوعی زاز فرصت

 بوجود آورد و دانشگاه را دچار چالش کند.

از سننوی ديگننر امننروزه فردگرايننی منفننی و غیرعقالنننی بننه صننورت وسننیعی در  

کشنور مننادر حنال انتشننار اسننت. در اينن میننان دقننت در سناختار جمعیتننی کشننور از     

اير طبقنات  دهند کنه نسنبت  جمعینت جنوان اينران بنه سن        نظر ترکیب سنی نشان منی 

 سنی در حال حاضر بیشتر است. 

ای از روابننط هننا شننبكه پیچینندهدانشننجويان و اعضننای هیننات علمننی در دانشننگاه

نقننش اجتمنناعی چننرا کننه ايننن دو گننروه هننر کنندام  آورننند.  اجتمنناعی را پدينند مننی

بننابراين   .آوردديگنران بوجنود منی    در ی راانتظنارات متفاوتی را دارنند کنه مسنئولیتها و   

 باشنندکه انتظنناراتیتواننند جوابگننوی هننر کنندام از ايننن دو گننروه مننیاعی نقننش اجتمنن
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د. فضنای آکننده از سنرمايه    سناز منی را بنرآورده   آنآنهنا  موقعیت يا پايگناه اجتمناعی   

شنود تنا هنر کندام از اينن افنراد نسنبت بنه وظنايف نقنش خنود            اجتماعی سبب منی 

 يابد. توجه بیشتری نموده  و فردگرايی و توجه به منافع شخصی کاهش 

با توجه به آنچه در زمیننه اهمینت توجنه بنه سنرمايه اجتمناعی بنه عننوان عامنل          

راد در شنبكه روابنط اجتمناعی بینان شند، و از آنجنايی       کنننده کسنب سنود افن    تسهیل

رشنند و سننالمت مكانهننای  تننأثیرکننه وجننود فضننای خنناص علمننی در دانشننگاهها و 

ا همننواره بننا نننوعی  ريننزان رفرهنگننی کشننور، برنامننه -علمننی در توسننعه اجتمنناعی 

ايننن مقالننه بننر آن اسننت تننا ضننمن    ، دغدغننه در ايننن زمینننه روبننرو کننرده اسننت   

گیننری میننزان سننرمايه اجتمنناعی در شننبكه روابننط اجتمنناعی در دانشننگاه،      اننندازه

 عوامل موثر بر میزان سرمايه اجتماعی آنها را نیز مورد بررسی قرار دهد.

 عبارتند از: با توجه به موارد مطرح شده سؤاالت اين مقاله

 میزان سرمايه اجتماعی در دانشگاه عالمه طباطبايی چقدر است؟ .2

هننای مختلننف دانشننگاه  آيننا بننین  میننزان سننرمايه اجتمنناعی در دانشننكده .1

 داری وجود دارد؟تفاوت معنی

چننه عننواملی در میننزان سننرمايه اجتمنناعی دانشننجويان در دانشننگاه        .3

 است؟ موثر

اعضننای هیننات علمننی در  چننه عننواملی در میننزان سننرمايه اجتمنناعی    .4

 دانشگاه موثراست؟

تواننند در اعننتالی توسننعه علمننی کشننور سننرمايه اجتمنناعی چگونننه مننی .2

 موثر باشد؟

تننوان گینری مینزان سننرمايه اجتمناعی در دانشنگاه چگوننه منی      بنا انندازه   .6

 کارکردهای آن را در دانشگاه افزايش داد؟

شننناختی معننهاز آنجننايی کننه سننرمايه اجتمنناعی بننا متغیرهننای شننناخته شننده جا  

نگرانننی دربنناره ديگننران و مسننائل عمننومی، انسننجام و       آگنناهی، مانننند اعتمنناد، 
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همبسننتگی گروهننی و همكنناری ارتبنناط دارد، شننناخت عوامننل مننوثر بننر میننزان       

سننرمايه اجتمنناعی در شننبكه روابننط دانشننجويان و اعضننای هیننات علمننی دانشننگاه و 

اعضنای هینات علمنی     افنزايش مینزان سنرمايه اجتمناعی بنین دانشنجويان و      همچنین 

تواننند سننبب شننود تننا افننراد ضننمن قبننول  هننا مننیدر داخننل هننر يننک از ايننن دسننته

هنای محنول، در هنگنام بنروز مشنكالت و مسنائل دانشنگاه، بنا         های  نقنش مسئولیت

 دانشنگاهی و بنرون  رينزان درون گراينی بنا منديران و برنامنه    پنذيری و قنانون  مسئولیت

 دانشگاهی همكاری نمايند.

 

 ظري      مباني ن

رود که سرمايه اجتماعی کشفی تازه در حوزه علوم اجتماعی هر چند گمان می

های اين نظريه از ابتدا در علوم اجتماعی محسوب شود، اما بايد گفت که بنیان پايه

توان بويژه در جامعه های ظهور اين نظريه را میای که زمینهار داشته است. بگونهرق

رود، نها و چگونگی آن، سؤال محوری آن به شمار میشناسی که روابط بین انسا

 جستجو کرد.

يكی از نخستین نظريه پردازانی است که در مقايسه بین دو  2الکسيس دوتوكویل

های جمعی تمايل مردم به رفتارها و انجمن تأثیرجامعه آمريكا و فرانسه به بررسی 

پردازد. در در آمريكا می داوطلبانه و وجود پیوندهای قوی محلی بر توسعه دموکراسی

معتقد است که اين  1كارل ماركسمقابل اين نگرش مثبت به پیوندهای گروهی قوی، 

پیوندهای گروهی ريشه در منافع طبقاتی دارد. از نظر وی روابط تولیدی بنیانهای 

شود و روابط مالكیت منجر به پیدايش اند که کل جامعه بر روی آنها ساخته میواقعی

( بر اين اساس، شرط الزم، ايجاد 81:2333شود. )کوزر، تماعی گوناگون میطبقات اج

طبقه، اشتراک در فعالیت، طرز فكر و شیوه زندگی است اما شرط کافی آن، آگاهی به 

                                                 
1 . Dotokoil, Alexis 

2 . Marks, Karl 
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وحدت و احساس جدايی و حتی احساس خصومت نسبت به طبقات ديگر است. 

گذارد. ی انگشت میهمچنین مارکس بر وحدت طبقاتی برای رسیدن به منافع طبقات

نظريه پرداز ديگر است که با معرفی دو شكل بندی اجتماعی با  2فردیناند تونيس

عناوين گمین شافت و گزلشافت آن را حاصل دو گونه متفاوت از روابط انسانی 

شافت نتیجه روابط سنتی مبتنی بر باورهای مشترک و عادتهای قومی داند. گمینمی

ه، پیوندها نزديک و صمیمانه است و افراد به سالمت، است. در اين شكل از جامع

رفاه، اعتماد متقابل و همكاری با هم توجه خاص دارند. اما در گزلشافت، روابط افراد 

 (.213: 2333فردگرايانه و مبتنی بر سود شخصی است )کلمن، 

پردازد که به روابط دوتايی وسه تايی وتبیین عناصر شكل دهنده می جورج زیمل

های شهری مدرن مند است. وی با مقايسه حومهفضای زندگی مدرن عالقه روابط وبه 

ها نسبتاً کند وايجاد با مراکز پرجمعیت شهری، معتقد است که زندگی در حومه

ماكس پیوندهای عاطفی عمیق با ديگران در سطحی ناخودآگاه امكان پذيراست. از نظر 

گیری رفتار اجتماعی يابد که جهتی مینیز روابط اجتماعی، زمانی خصلت جماعت وبر

های عاطفی وسنتی آنهاست، استوار بر احساس همبستگی اعضا که ناشی از وابستگی

ای روابط اجتماعی محصول آشتی و توازن منافع است باشد.در حالی که ويژگی جامعه

 شود.و از احكام ارزشی عقالنی يا مصلحت ناشی می

گاه تلويحاً وگاه با صراحت بیشتر، به  جامعه شناسی، پردازان متقدمبنابراين نظريه

اند. گیری اشكال مختلف گروهها توجه نشان دادهآن در شكل تأثیر روابط اجتماعی و

های لیندا.جی.هانیفان. کاربرد اين مفهوم به صورت مستقیم به نوشته با اين وجود،

اصطالح سرمايه   2526گردد که در سال سرپرست وقت مدارس ويرجینای غربی باز می

اعالم کرد که:  به کار برد و «مرکز اجتماعی روستايی»اجتماعی را در مقاله خود به نام 

در استفاده از اين اصطالح به جز جنبه نمادين آن به باور معمولی نسبت به اصطالح 

                                                 
1 . Toeanis, Ferdinand 



 

 

 

 

 

 

 

 15فصلنامه علوم اجتماعي شماره /  49  

سرمايه هیچ اشاره ندارد ودارايی واقعی يا دارايی شخصی يا نقدينه بی روح، مورد نظر 

است که برای بیشتر مردم در زندگی روزانه، حسن نیت، ی نیست، بلكه مفهومی و

دهد. وی در دوستی، همدردی متقابل و مراوده اجتماعی میان گروهی را اهمیت می

ترسیم منافع عمومی وخصوصی سرمايه اجتماعی معتقدست: اجتماع به عنوان يک کل، 

های خود، حالی که فرد در همكاری شود، دراز همكاری کلیه بخشهای خود منتفع می

در مقاله  2هانیفان مزايای کمک، همدردی و دوستی با همسايگانش را در خواهد يافت.

های بعدی درباره اين اصطالح خود درباره سرمايه اجتماعی تقريباً عناصر اصلی تفسیر

ماعی را جلب بینی کرده بود، اما مفهوم ابداعی او ظاهراً توجه ساير مفسران اجترا پیش

 (.Cappelli,2002: 146نكرد وبدون اثر ناپديد شد )

مرگ »به عنوان بنیانگذار شهرسازی نوين،در کتاب خود به نام  1جين جاكوبز

ای از روابط انسانی که در کند که شبكه پیچیدهمی تأکید«وزندگی شهرهای بزرگ امريكا

ساس مسئولیت شهروندی مهمی بر امنیت شهری واح تأثیرگیرد، طول زمان شكل می

گلن خواهد گذاشت. اين شبكه پیچیده ومنافع حاصل از آن سرمايه اجتماعی نام دارد. 

)اقتصاددان( از اين اصطالح برای توضیح علل عدم دسترسی سیاهپوستان  3لوري

های اجتماعی وسیعتر به عنوان يكی از موذيانه ترين میراثهای برده آمريكايی به پیوند

نژادی استفاده کرد. وی معتقد بود که روابط اجتماعی طبیعی میان  داری وتبعیض

هايی که در بازار ارزش دارند، آنها را کمک يا ها و خصلتاشخاص که به سبب مهارت

تواند به اندازه میراث مالی در توجیه دوام کند، دارايی وثروتی است که میتشويق می

 (.Adler,2000: 52نابرابری اجتماعی مهم باشد )

چند مفهوم سنرمايه اجتمناعی در آثنار نظرينه پنردازان کالسنیک هنم بنه کنار           هر

رفتننه اسننت امننا طننرح گسننترده ايننن مفهننوم بیشننتر مننديون کشننف نظريننه پردازانننی  

                                                 
1 . Hanifan 

2 . Jacobz 

3 . Lory,Glen 
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هننای تننازه انننر آن را  اسننت کننه ادبیننات ايننن مفهننوم را گسننترش داده اننند وجنبننه   

ادی چننون اننند. نظريننه پننردازان جدينند سننرمايه اجتمنناعی شننامل افننر       گشننوده

 باشند.بورديو،کلمن، پوتنام و فوکوياما می
جامعننه شننناس معننروف آمريكننايی اسننت کننه عالقننه او ترکیننب جامعننه  1كلماان

هنای عمنده اقتصنادی اسنت و بنه همنین دلینل او مفهنوم سنرمايه          شناسی بنا جرينان  

 گیننرد. اجتمنناعی را بننه عنننوان پننل بننین اقتصنناد و جامعننه شناسننی بننه کننار مننی      

 مايه اجتمنناعی نمايننانگر منبعننی اسننت از انتظننارات دو طرفننه    از نظننر کلمننن، سننر 

 هننای مشننترک،  تننر ارتباطننات، اعتمنناد و ارزش هننای گسننتردهو بنننابراين بننا شننبكه 

 گیننرد. کلمننن از سننرمايه اجتمنناعی بننرای تعیننین تفاوتهننا  تننر از افننراد قننرار مننی بنناال

العننه و پیوننندی آمننوزان را مطای از دانننشدر زننندگی افننراد اسننتفاده کننرد. او نمونننه 

بننین سننرمايه انسننانی و اجتمنناعی بننه وجننود آورد. پننیش فننرض او ايننن بننود کننه     

سنناختار اجتمنناعی متفاوت،سننطوح مختلننف سننرمايه اجتمنناعی را بننرای کودکننان      

کننند.در نتننايجی کننه او بننه دسننت آورد زمننانی کننه سننرمايه اجتمنناعی     ايجنناد مننی

رمايه اجتمنناعی باالسننت، میننزان تننرک تحصننیل از مدرسننه پننايین اسننت، يعنننی سنن   

شننود. وی اکشننكال عمننده سننرمايه اجتمنناعی را   بنناالتر باعننث ادامننه تحصننیل  مننی  

هننای اجرايننی هننا و ضننمانتتعهنندات و انتظننارات، ظرفیننت بننالقوه اطالعننات، هنجننار

 داننند.مننؤثر، روابننط اقتنندار، سننازمان اجتمنناعی انطبنناق پننذير و سننازمان تعهنندی مننی 

 (413: 2333)کلمن،

مند به مسئله دوام طبقه اجتماعی و اروپايی است که عالقهشناس جامعه 1بوردیو

ترين چیزی که از اقتصاد سیاسی عدالتی بود. او برجستهديگر انواع تعهد در مسئله بی

نامد. به نظر او سرمايه کشد همان چیزی است که او سرمايه فرهنگی میبیرون می

انتقال يافته  یله میراث،فرهنگی در درون يک فضای اجتماعی پخش شده و سپس به وس

                                                 
1 . Colman 

2 . Baurdio 
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شود. سرمايه اجتماعی برای بورديو، گذاری میو باالخره به صورت فرهنگ، سرمايه

ها، های اجتماعی است که دسترسی به فرصتها و شبكهها و روابط در گروهموقعیت

دهد. از نظر بورديو، اطالعات، منابع مادی و موقعیت اجتماعی را برای افراد افزايش می

کم و دوام ارتباطات هر دو اهمیت فراوان دارند. بورديو سرمايه اجتماعی را حاصل ترا

داند که نتیجه مالكیت شبكه بادوامی از روابط نهادی جمع منابع بالقوه و بالفعلی می

تر، عضويت در گروه برای دست يابی به منابع آن گروه شده بین افراد و به عبارت ساده

عی مستلزم شرايطی به مراتب بیش از وجود صرف شبكه است. البته سرمايه اجتما

بايست از نوع خاصی باشند، يعنی مثبت ای میباشد در واقع پیوندهای شبكهها میپیوند

 (.433: 2333و مبتنی بر اعتماد )کلمن، 

توسعه نظريه سرمايه اجتماعی بیش از هر چیز وامدار کارهای پژوهشی رابرت 

های نظام اجتماعی يه اجتماعی را آن دسته از عناصر و ويژگیاست. پاتنام سرما 2پاتنام

داند که می -های هنجاری مانند: اعتماد اجتماعی، هنجارهای معامله متقابل و شبكه -

هماهنگی و همكاری را بین افراد يک جامعه برای دستیابی به سود متقابل تسهیل 

در اين زمینه انجام داده در کتاب ( مطالعاتی که پاتنام Woolkook, 1997: 302کند. )می

های مدنی تدوين شده است، او سرمايه اجتماعی را به عنوان دموکراسی و نسبت

کند که همكاری کنشگران برای نیل به های پیوند معرفی میاعتماد، هنجارها و شبكه

های جمعی کند. نتیجه اين همكاری انواع متفاوتی از کنشسود متقابل را تسهیل می

باشد. از نظر او سرمايه اجتماعی همچون مفاهیم سرمايه فیزيكی و سرمايه انسانی به می

ها، هنجارها و اعتماد اشاره دارد که های سازمان اجتماعی از قبیل شبكهويژگی

کنند. سرمايه اجتماعی سود هماهنگی و همكاری را برای کسب سود متقابل تسهیل می

 دهد. )پاتنام،يكی و سرمايه انسانی را افزايش میگذاری در زمینه سرمايه فیزسرمايه

2383 :52) 

                                                 
1 . Putnam 
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کند: هنجارهای غیر سرمايه اجتماعی را چنین تعريف می 1فرانسيس فوكویاما

کند. از نظر او دامنه ای که همكاری میان دو يا چند نفر را تشويق میرسمی جا افتاده

اند از هنجارهای متقابل بین توآورند میهنجارهايی که سرمايه اجتماعی را بوجود می

های پیچیده را در بر بگیرد. آنها بايد در رابطه انسانی واقعی، دو دوست تا تمام آموزه

جا افتاده باشند. همكاری متقابل به هنگام سر و کار داشتن با تمام مردم به طور متقابل 

اين اعتماد، شود. بنابروجود دارد اما تنها به هنگام برخورد با دوستان بالفعل می

ای از نتايج سرمايه اجتماعی هستند. هر مجموعه های جامعه مدنی و...، کالً آثار وشبكه

دهد، بلكه آنها بايد به همكاری در هنجارهای جا افتاده، سرمايه اجتماعی را تشكیل نمی

های معنوی سنتی همچون صداقت، پايبندی به تعهدات، گروهها منجر شوند و با ارزش

( فوکوياما 22: 2335ناسی، رابطه متقابل و نظیر آن مرتبط باشند. )فوکوياما، شوظیفه

معتقد است که جوامع مدرن به جای اينكه درصدد باشند تا اخالق اعضايشان را بهبود 

بخشند بايد در جستجوی تاسیس نهادهايی چون حكومت متكی بر قانون اساسی و 

رهای اعضای خود را نظامند کنند. فوکوياما معتقد مبادله مبتنی بر بازار آزاد باشند تا رفتا

های تاريخی از پايه فرو است جامعه مدرن بدون پشتوانه مذهب، فرهنگ و سنت

او در خصوص موفقیت جوامع مدرن معتقد است تنها به اين علت  خواهد ريخت.

متمادی اند که قادر به زنده نگه داشتن سرمايه اجتماعی انباشته شده قرون توفیق يافته

 اند.شده

بر عامل اعتماد به عنوان شاخص برجسته در تعريف سرمايه  تأکیدبا  كاكس

سازد که وجود اعتماد در میان افراد، اعضای اجتماعی اين نكته را خاطر نشان می

ها و نهادهای اجتماعی و شهروندان سبب خانواده، دوستان، همسايگان، همكاران، گروه

شود. ها و مشكالت اجتماعی میی و ساير مسائل، آسیبکاهش رفتارهای ضد اجتماع

                                                 
1 . Fokoyama,Fransis 
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به نظر او گسترش شعاع اعتماد و همكاری اعضای يک جامعه، غنای سرمايه اجتماعی 

 و در نتیجه افزايش انسجام اجتماعی را در پی خواهد داشت.

گیری سرمايه اجتماعی را که تاکنون بیشتر های اندازهتوان شاخصبه طور کلی می

 اند، به صورت زير بیان کرد:ستفاده قرار گرفتهمورد ا

اعتماد و میزان آن بین شهروندان، حكومت و نهادهای برآمده از آن، احساس 

امنیت، تعامالت اجتماعی شامل: روابط همسايگی، روابط خويشاوندی، روابط دوستی 

نی در رساهای اجتماعی، دسترسی به اطالعات و میزان اطالعو روابط کاری و همكاری

پذيری نسبت به تنوع و تكثر، ارزشمند دانستن زندگی، آگاهی سطح جامعه، تحمل

عمومی، پايبندی به قانون و مقررات، احترام به يكديگر، احساس وفاداری به کشور، 

پذيری. در همه پژوهشهايی که در زمینه سرمايه اجتماعی انجام تفكر عقاليی و نظم

تر بوده است را ص را که به موضوع تحقیق نزديکشده است، هر کدام يک يا دو شاخ

اند. در تحقیق مبنايی اين مقاله نیز دو شاخص و مورد سنجش قرار داده انتخاب کرده

ترين منابع و عناصر سرمايه اجتماعی به اعتماد و هنجارهای عمل متقابل که از مهم

ها مولفه بیش از ساير مولفهاند و در اين مقاله نیز بر اين دو روند، انتخاب شدهشمار می

 شده است. تأکید

در مورد شاخص هنجارهای مربوط به معامله متقابل بايد گفت که معامله متقابل بر 

 غیر متوازندو نوع است: گاهی اوقات متوازن )يا ويژه( و گاهی اوقات عمومی يا 

اشاره دارد مانند:  . معامله متقابل متوازن به مبادله همزمان چیزهايی با ارزش برابر(شايع)

کنند. اما معامله متقابل شان را با هم عوض میموقعی که همكاران روزهای تعطیل

عمومی به رابطه تبادل مداومی اشاره دارد که در همه حال يكطرفه و غیر متوازن است، 

کند مبنی بر اين که سودی که اکنون اعطا شده بايد در اما انتظارات متقابلی ايجاد می

دوستی اغلب به معامله متقابل عمومی تبديل  ،بازپرداخت شود. برای مثال آينده

تر ازجبران محبت نیست و هیچ کس به فردی که يک ای ضروریشود، هیچ وظیفهمی

شاخص ديگری که در تحقیق مبنايی . کند، اعتماد نداردمحبت يا لطف را فراموش می
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اعی است. اعتماد نیز باعث تسهیل اين مقاله از آن استفاده شده است، اعتماد اجتم

ای باالتر باشد احتمال همكاری هم بیشتر شود و هر چه اعتماد در جامعههمكاری می

اعتماد يكی از تعبیری ديگر  هيا بکند و همكاری، اعتماد ايجاد می به بیانیخواهد شد،  

ر عناصر ضروری تقويت همكاری است. اعتماد مستلزم پیش بینی رفتار يک بازيگ

گويد آن را مستقل برای انجام يک کار است. صرفاً به اين دلیل که فردی يا نهادی می

که با  شود، بلكه تنها به اين دلیل به او اعتماد میشودنمیانجام خواهد داد به او اعتماد 

زده های او حدس های ممكن او و توانايیتوجه به شناخت از خلق و خوی او، انتخاب

 .(213: 2383)پاتنام، ار را انجام خواهد داداين ککه  شودمی

توان اعتماد را وجود اين باور در فرد تعريف کرد که با توجه به هدف پژوهش می

رسانند؛ و در بهترين ديگران، در بدترين شرايط، آگاهانه و عامدانه آسیبی به او نمی

آمیز، که پايه و صلحکنند. با اعتماد، روابط اجتماعی محكم و شرايط، به نفع او عمل می

شود. هرچند اعتماد با های سازنده است، حفظ میاساس رفتارهای جمعی و همكاری

مخاطره همراه است، اما جهان و سازمان را به جايی خوشايندتر، کارآمدتر، و 

کند. زندگی اجتماعی بدون اعتماد غیرقابل تحمل و آمیزتر برای زندگی تبديل میصلح

 ن باشد.حتی، شايد، غیرممك

 

 مدل نظري
بحثهای نظری پیرامون سرمايه اجتماعی به عنوان متغیر وابسته اين پژوهش  در روند

های جامعه شناسان، اقتصاددانان و متخصصان منديريت  و علنوم رفتناری    آراش و انديشه

هنايی از نظرينات کلمنن، پاتننام و     مورد مطالعه، تدقیق و بررسی قرار گرفت. از بخنش 

صورت تلفیقی در چارچوب نظری اين پژوهش استفاده شد اسنت، البتنه از   فوکوياما به 

 های ديدگاه کاکس نیز در چارچوب نظری استفاده شده است.  برخی از مؤلفه
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 مدل نظري تحقيق -1نمودار 

 

 هاي تحقيقفرضيه
تحقیق حاضر در راستای بررسی موضوع، در کنار سنجش میزان سنرمايه اجتمناعی   

 دهد:مه طباطبايی، فرضیات زير را مورد بررسی قرار میدر دانشگاه عال

هننای مختلننف دانشننگاه عالمننه طباطبننايی از نظننر     در بننین دانشننكده  .2

 داری وجود دارد.میزان سرمايه اجتماعی تفاوت معنی

دانشننجويان و میننزان سننرمايه اجتمنناعی آنهننا     سننابقه تحصننیلی بننین  .1

 داری وجود دارد.ارتباط معنی

ديننننداری دانشنننجويان و مینننزان سنننرمايه بنننین مینننزان گنننرايش بنننه  .3

 داری وجود دارد.اجتماعی آنها ارتباط معنی

بننین وضننعیت سننكونت دانشننجويان و میننزان سننرمايه اجتمنناعی آنهننا     .4

 داری وجود دارد.معنی تفاوت

 تفناوت بین ننوع جنسنیت دانشنجويان و مینزان سنرمايه اجتمناعی آنهنا         .2

 داری وجود دارد.معنی



  

 

 

 
 11 / بررسي عوامل مؤثر بر ميزان سرمايه اجتماعي...

و میننزان سننرمايه اجتمنناعی آنهننا تفنناوت   بننین محننل تولنند دانشننجويان .6

 داری وجود دارد.معنی

بننین سننابقه اعضننای هیننات علمننی و میننزان سننرمايه اجتمنناعی آنهننا      .3

 داری وجود دارد.ارتباط معنی

بین پايگناه اجتمناعی اعضنای هینات علمنی و مینزان سنرمايه اجتمناعی          .8

 داری وجود دارد.آنها ارتباط معنی

اعضنای هینات علمنی و مینزان سنرمايه      بین میزان گنرايش بنه ديننداری     .5

 داری وجود دارد.اجتماعی آنها ارتباط معنی

بین مینزان سنن اعضنای هینات علمنی و مینزان سنرمايه اجتمناعی آنهنا           .23

 داری وجود دارد.ارتباط معنی

بننین درجننه علمننی اعضننای هیننات علمننی و میننزان سننرمايه اجتمنناعی    .22

 داری وجود دارد.آنها ارتباط معنی

اعضننای هیننات علمننی و میننزان سننرمايه اجتمنناعی   بننین نننوع جنسننیت .21

 داری وجود دارد.آنها تفاوت معنی

 

 روش تحقيق و تکنيك گردآوري و تجزیه تحليل  اطالعات
دانشنجويان، اعضنای هینات     از تكمیل پرسشنامه 2،روش پيمایشدر اين تحقیق از 

وش رعلمننی، کارمننندان و مننديران دانشننگاه عالمننه طباطبننايی اسننتفاده شننده اسننت.   

نیز برای مطالعه ادبیات موضوع، بررسی پیشینه تحقیق و مبانی نظری منورد   ايكتابخانه

هنای  های داخلی، مقالنه ها، نشريات، مقالهاستفاده قرار گرفته است که با استفاده از کتاب

های های اينترنتی معتبر انجام شده است. به منظور تجزيه و تحلیل دادهخارجی و سايت

هنای  ، بر اساس سطح سنجش متغیرها و بنابر هدف مورد نظر، از آزمنون گردآوری شده

                                                 
1 . Survey 
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هنا  سامرز استفاده شده است. برای پنردازش داده   dدو و مناسب آماری مانند: آزمون کی

 استفاده شده است. SPSS 2افزار های آماری و... از  نرمو  اجرای آزمون

 

 جامعه آماري و حجم نمونه
کلیه دانشجويان و اعضای هیات علمی دانشنگاه عالمنه    ه،جامعه آماری مورد مطالع

باشند. از مینان جامعنه    ، منی 83-88های اول و دوم سال تحصنیلی  طباطبايی در نیمسال

تعداد حجم نمونه باضريب اطمیننان   1آماری با استفاده از عددگذاری در فرمول کوکران،

  3باشند. هیات علمی منی عضو  213دانشجو و  2233درصد خطا برابر   2درصد و با  52

هنای  ای از بین دانشجويان و اعضای هیات علمی دانشكدهگیری به صورت سهمیهنمونه

 - با توجه به تعداد دانشجويان و اعضای هیات علمی هنر دانشنكده   دانشگاه و  مختلف

 و به صورت تصادفی سیستماتیک انجام گرفته است. -با استفاده از فهرست اسامی 

 

 ج توصيفي بخشي از نتای
 توزیع دانشجویان مورد مطالعه برحسب ميزان سرمایه اجتماعي -1جدول 

 درصد تعداد میزان سرمايه اجتماعی

 33 423 کم

 2/31 481 متوسط

 5/33 268 زياد

 233 2233 کل

                                                 
1 . Statistical Package for Social Science 

2 . Cochran 

در نظنر   2/3نینز برابنر    qو مقندار   2/3برابنر   Pبه دلیل عدم انجام تحقیقی مشابه در اين زمینه، مقدار عنددی   -3

 برابر باالترين واريانس است.  p*q گرفته شده است که 
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توزيع دانشجويان بر اساس متغیر  میزان سنرمايه اجتمناعی کنه متغینر وابسنته اينن       

 33، 2باشد. با توجه به اطالعنات جندول   می 2، مطابق جدول تحقیق نیز به شمار میرود

درصند   5/33درصند متوسنط و    2/31درصد از دانشجويان دارای سرمايه اجتماعی کم، 

باشند کنه در اينن توزينع، نمنا متعلنق بنه گنروه دارای        دارای سرمايه اجتماعی زياد می

عی زياد در بنین زننان منورد    باشد. نسبت افراد با سرمايه اجتماسرمايه اجتماعی زياد می

 درصد است. 35درصد و در بین مردان مورد مطالعه برابر  4/33مطالعه 

 

 توزیع اعضاي هيات علمي مورد مطالعه برحسب ميزان سرمایه اجتماعي -2جدول 

 درصد تعداد میزان سرمايه اجتماعی

 4/18 34 کم

 8/33 33 متوسط

 8/43 45 زياد

 233 213 کل

 

عضای هیات علمی از نظر میزان سرمايه اجتماعی در گروه با میزان درصد ا 3/18

درصد نیز در گروه با  8/43درصد متوسط و  8/33سرمايه اجتماعی کم قرار گرفته اند. 

 باشد.میزان سرمايه اجتماعی زياد قرار گرفته اند. نما متعلق به گروه زياد می

 

 ر دو گروه مورد مطالعهميانگين متغير ميزان سرمایه اجتماعي د -3جدول 

 (232و حداکثر  13میانگین متغیر)حداقل  میزان سرمايه اجتماعی

 51/53 اعضای هیات علمی

 36/33 دانشجويان
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دهند کنه   مقايسه میانگین سرمايه اجتماعی در بین گروههای پاسخگويان نشنان منی  

مینزان سنرمايه   میانگین  میزان سرمايه اجتماعی اعضای هیات علمی  بیشتر از مینانگین  

 اجتماعی دانشجويان است.

 

 هاي مختلف دانشگاهميانگين متغير ميزان سرمایه اجتماعي در دانشکده -4جدول 

 (232و حداکثر  13میانگین متغیر)حداقل  میزان سرمايه اجتماعی دانشگاه

 34/33 علوم اجتماعی و ارتباطات

 36/36 اقتصاد

 48/32 روانشناسی و علوم تربیتی

 82/31 ات و زبانهای خارجهادبی

 38/31 مديريت و حسابداری

 24/31 حقوق و علوم سیاسی

 

نشان داده شده است، بیانگر اين  2که در جدول   Anovaنتايج حاصل از آزمون آنوا

هنای منورد   نكته است که تفاوت معنی داری بین میزان سنرمايه اجتمناعی در دانشنكده   

میزان سرمايه اجتماعی در دانشگاه عالمه طباطبايی  مطالعه وجود دارد. همچنین میانگین

در دانشكده علوم اجتماعی و ارتباطات بیشترين میزان و  در دانشنكده حقنوق و علنوم    

 سیاسی کمترين میزان را به خود اختصاص داده است.
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هاي نتيجه آزمون آنوا براي متغير ميزان سرمایه اجتماعي در دانشکده -5جدول 

 اهمختلف دانشگ

 
مجموع 

 2مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 1مربعات
 Fکمیت 

سطح 

 داریمعنی

 232/6 468/835 2 335/4343 گروهیمیان

 

 

333/3 

 

 

 281/231 2454 8/25833 گروهیدرون

  2455 1/131214 کل

 

 هاي تحقيقبررسي فرضيه
 ر های مختلف دانشگاه عالمه طباطبنايی از نظن  در بین دانشجويان دانشكده

 داری وجود دارد.میزان سرمايه اجتماعی تفاوت معنی

 

هاي ميانگين متغير ميزان سرمایه اجتماعيِ دانشجویان در دانشکده -6جدول 

 مختلف دانشگاه

 (232و حداکثر  13میانگین متغیر)حداقل  میزان سرمايه اجتماعی دانشجويان

 63/32 اقتصاد

 15/34 علوم اجتماعی و ارتباطات

 15/34 ی و علوم تربیتیروانشناس

 83/32 مديريت و حسابداری

 15/32 ادبیات و زبانهای خارجه

 14/31 حقوق و علوم سیاسی

                                                 

1 .  Sum of Squares 

2 .  Mean Square 
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دهد کنه تفناوت   آمده است، نشان می 3که در جدول  Fنتايج حاصل از آزمون 

هنای منورد مطالعنه    معنی داری بین میزان سرمايه اجتماعی  دانشجويان در دانشكده

 وجود دارد. 

 

نتيجه آزمون آنوا براي متغير ميزان سرمایه اجتماعيِ دانشجویان در  -7دول ج

 هاي مختلف دانشگاهدانشکده

 
مجموع 

 2مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 1مربعات
 Fکمیت 

سطح 

 داریمعنی

 232/6 468/835 2 335/4343 گروهیمیان

 

 

333/3 

 

 

 281/231 2454 842/258336 گروهیدرون

  2455 283/131214 کل

 

همچنننین میننانگین میننزان سننرمايه اجتمنناعی  دانشننجويان در دانشننگاه عالمننه  

طباطبايی در دانشكده اقتصاد بیشترين میزان و  در دانشكده حقوق و علوم سیاسنی  

 کمترين میزان را به خود اختصاص داده است.

ی تنوان گفنت بنین مینزان سنرمايه اجتمناع      داری آزمون منی با توجه به سطح معنی

های مختلف تفاوت معنی داری وجنود  دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايی در دانشكده

 شود.می تأيیددارد و فرضیه باال 

 

  بننین سننال ورودی  دانشننجويان و میننزان سننرمايه اجتمنناعی آنهننا ارتبنناط

 داری وجود دارد.معنی

                                                 

1 .  Sum of Squares 

2. Mean Square 
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ه توزیع دانشجویان مورد مطالعه برحسب ميزان سرمایه اجتماعي ب -8جدول 

 تفکيك سال ورود به دانشگاه

 ميزان سرمایه اجتماعي

 دانشجویان
 سال ورود به دانشگاه

 جمع کل زياد متوسط کم

درصد  تعداد

 سطری

درصد  تعداد

 سطری

 درصد  تعداد

 سطری

 درصد تعداد

 سطری 

 233 348 2/31 221 4/43 223 2/32 213 و ماقبل 2383

2384 225 5/31 226 2/31 216 32 362 233 

2382 52 3/18 236 2/31 215 3/35 333 233 

2386 223 2/14 243 8/32 132 3/43 462 233 

 233 2233 38 268 31 481 33 423 کل

 

دهد که دانشنجويان سنال اول بنا مینزان سنرمايه اجتمناعی       ها نشان میبررسی داده

اعی آنهنا  شوند، ولی به مرور هر سنال از مینزان سنرمايه اجتمن    مناسبی وارد دانشگاه می

 شود. کاسته می

 

 352/3 سامرز dمقدار آزمون 

 333/3 داریسطح معنی

 55 درصد اطمینان

 

معنی دار است بنابراين  333/3بدست آمد که در سطح  352/3سامرز برابر   d مقدار

توان گفت بین مینزان سنرمايه اجتمناعی دانشنجويان دانشنگاه      درصد اطمینان می 55با 

فرضنیه  های ورودی مختلف  رابطه معننی داری وجنود دارد و   سال عالمه طباطبايی در

 شود.می تأيیدفوق 
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      بین میزان گرايش به دينداری دانشجويان و مینزان سنرمايه اجتمناعی آنهنا

 داری وجود دارد.ارتباط معنی

 

توزیع دانشجویان مورد مطالعه برحسب سرمایه اجتماعي به تفکيك   -9جدول 

 ريميزان گرایش به دیندا

 ميزان سرمایه اجتماعي

 دانشجویان
 گرایش به دینداري

 جمع کل زياد متوسط کم

درصد  تعداد

 سطری

درصد  تعداد

 سطری

درصد  تعداد

 سطری

درصد  تعداد

 سطری

 233 223 13 248 3/31 283 3/43 111 کم

 233 422 42 265 6/15 211 4/15 213 متوسط

 233 235 3/46 122 3/33 283 12 238 زياد

 233 2233 38 268 31 481 33 423 لک

 

 

دهد که میزان سرمايه اجتماعی در دانشجويان با میزان گرايش به نشان می 5جدول 

 دينداری باال، بیشتر است.

 284/3 سامرز dمقدار آزمون 

 333/3 داریسطح معنی

 55 درصد اطمینان

 

دار اسنت،   معننی  333/3بدسنت آمند کنه در سنطح      284/3سامرز برابنر    dمقدار 

تنوان گفنت کنه بنین مینزان گنرايش بنه ديننداری          درصند اطمیننان منی    55بنابراين با 

داری دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايی و میزان سنرمايه اجتمناعی آنهنا رابطنه معننی     



  

 

 

 
 13 / بررسي عوامل مؤثر بر ميزان سرمايه اجتماعي...

شود. به عبارت ديگر هرچه میزان دينداری دانشجويان می تأيیدفرضیه باال وجود دارد و 

 رود.ان سرمايه اجتماعی آنها هم باالتر میشود، میزبیشتر می

 

     بننین وضننعیت سننكونت دانشننجويان و میننزان سننرمايه اجتمنناعی آنهننا

 داری وجود دارد.ارتباط معنی

 

توزیع دانشجویان مورد مطالعه برحسب سرمایه اجتماعي به تفکيك  -11جدول 

 وضعيت سکونت دانشجویان

 ميزان سرمایه اجتماعي

 دانشجویان
  وضعيت سکونت

 جمع کل زياد متوسط کم

درصد  تعداد

 سطری

درصد  تعداد

 سطری

 درصد  تعداد

 سطری

 درصد  تعداد

 سطری

درکنار خانواده و 

 آشنايان
128 2/18 323 4/34 346 2/33 512 233 

خوابگاه و ساير 

 موارد
251 2/33 262 4/18 111 3/38 235 233 

 233 2233 38 268 31 481 33 423 کل

 

 33/3 ن کای اسكوئرمقدار آزمو

 13/3 داریسطح معنی

 53 درصد اطمینان

 

معنی دار است، بنابراين  13/3بدست آمد که در سطح  33/3مقدار کای اسكوئر برابر

توان گفت بین میزان سرمايه اجتماعی  دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبنايی و محنل   می

 شود.ضیه باال رد میفرسكونت فعلی آنها تفاوت معنی داری وجود ندارد و 
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    بنین نننوع جنسننیت دانشننجويان و مینزان سننرمايه اجتمنناعی آنهننا ارتبنناط

 داری وجود دارد.معنی

 

توزیع دانشجویان جامعه مورد مطالعه برحسب ميزان سرمایه  -11جدول 

 اجتماعي به تفکيك  نوع جنسيت

 ميزان سرمایه اجتماعي

 دانشجویان
 نوع جنسيت

 جمع کل زياد متوسط کم

درصد  عدادت

 سطری

درصد  تعداد

 سطری

درصد  تعداد

 سطری

درصد  تعداد

 سطری

 233 413 4/35 264 6/13 226 33 243 مرد

 233 2383 2/33 434 8/33 366 3/18 323 زن

 233 2233 38 268 31 481 33 423 کل

 

 

ازنظر میزان سرمايه اجتماعی، میانگین سرمايه اجتماعی زننان بیشنتر از منردان  بنه     

 Umman withney آمد. دست

 

 33/6 مقدار آزمون کای اسكوئر

 34/3 داریسطح معنی

 52 درصد اطمینان

 

معنی دار است، بنابراين  34/3بدست آمد که در سطح  33/6مقدار کای اسكوئر برابر

توان گفت بین میزان سرمايه اجتماعی  دانشجويان دانشگاه عالمنه طباطبنايی و ننوع    می

 شود.می تأيیدفرضیه باال معنی داری وجود دارد و جنسیت آنها تفاوت 



  

 

 

 
 11 / بررسي عوامل مؤثر بر ميزان سرمايه اجتماعي...

    بننین محننل تولنند دانشننجويان و میننزان سننرمايه اجتمنناعی آنهننا ارتبنناط

 داری وجود دارد.معنی

 

توزیع دانشجویان جامعه مورد مطالعه برحسب ميزان سرمایه  -12جدول 

 اجتماعي به تفکيك  محل تولد

 ميزان سرمایه اجتماعي

 دانشجویان
 محل تولد

 جمع کل زياد متوسط کم

درصد  تعداد

 سطری

درصد  تعداد

 سطری

درصد  تعداد

 سطری

درصد  تعداد

 سطری

 233 351 33 153 34 165 15 133 تهران

 233 636 6/38 134 1/33 283 1/32 285 شهرستان

 233 33 8/46 36 2/11 23 1/32 14 روستا

 233 12 13 2 21 23 18 3 ساير موارد

 233 2233 38 268 31 481 33 423 کل

 

 28/22 ن کای اسكوئر مقدار آزمو

 33/3 داریسطح معنی

 53 درصد اطمینان

 

معننی دار   33/3بدسنت آمند کنه در سنطح      28/22مقدارآزمون کای اسكوئر برابر  

توان گفت بین میزان سنرمايه اجتمناعی  دانشنجويان دانشنگاه عالمنه      است، بنابراين می

شود. البتنه  فرضیه باال رد میا تفاوت معنی داری وجود ندارد و طباطبايی ومحل تولدآنه

دهد کنه مینزان سنرمايه اجتمناعی  زيناد در بنین دانشنجويان        بررسی درصدها نشان می

 روستايی، از دانشجويان تهرانی و شهرستانی بیشتر است.
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 های مختلف دانشگاه عالمه طباطبايی در بین اعضای هیات علمی دانشكده

 داری وجود دارد.یزان سرمايه اجتماعی تفاوت معنیاز نظر م

 

ميانگين متغير ميزان سرمایه اجتماعيِ اعضاي هيات علمي در  -13جدول 

 هاي مختلف دانشگاهدانشکده

 (232و حداکثر  13میانگین متغیر)حداقل  میزان سرمايه اجتماعی اعضای هیات علمی

 82/233 علوم اجتماعی و ارتباطات

 68/53 انهای خارجهادبیات و زب

 23/53 روانشناسی و علوم تربیتی

 15/52 اقتصاد

 23/82 مديريت و حسابداری

 13/32 حقوق و علوم سیاسی

 

دهد که تفاوت معنی داری بنین  نتايج حاصل از آزمون تفاوت میانگین نشان می

های منورد مطالعنه وجنود    میزان سرمايه اجتماعی  اعضای هیات علمی در دانشكده

، میانگین میزان سرمايه اجتماعی  اعضنای هینات علمنی    23رد. با توجه به جدول دا

در دانشگاه عالمه طباطبايی در دانشكده علوم اجتماعی و ارتباطات بیشترين مینزان  

و  در دانشكده مديريت و حسابداری کمتنرين مینزان را بنه خنود اختصناص داده      

 است.

 نشان داده شده است: نتیجه آزمون کای اسكوئر نیز در جدول زير 

 31/14 مقدار آزمون کای اسكوئر

 333/3 داریسطح معنی

 55 درصد اطمینان



  

 

 

 
 17 / بررسي عوامل مؤثر بر ميزان سرمايه اجتماعي...

معننی دار اسنت،    333/3بدست آمد که در سنطح    31/14کای اسكوئر برابر   مقدار

توان گفت بین میزان سرمايه اجتمناعی اعضنای هینات    درصد اطمینان می 55بنابراين با 

داری وجود دارد و های مختلف تفاوت معنیطبايی در دانشكدهعلمی دانشگاه عالمه طبا

 شود.می تأيیدفرضیه باال 

 

     بننین میننزان سننابقه اعضننای هیننات علمننی و میننزان سننرمايه اجتمنناعی

 داری وجود دارد.آنها ارتباط معنی

توزیع اعضاي هيات علمي مورد مطالعه برحسب سرمایه اجتماعي  -14جدول 

 به تفکيك سابقه 

 رمایه اجتماعيميزان س

 علميهيأت
 سابقه هيأت علمي

 جمع کل زياد متوسط کم

درصد  تعداد

 سطری

درصد  تعداد

 سطری

درصد  تعداد

 سطری

 درصد تعداد

 سطری 

 233 42 3/46 25 8/16 22 8/16 22 سال 23کمتر از 

 233 43 42 28 32 24 13 8 سال 25تا  22

 233 35 8/33 21 8/33 21 2/38 22 سال و بیشتر 13

 233 213 41 45 33 33 18 34 کل

 

 -21/3 سامرز dن  مقدار آزمو

 24/3 داریسطح معنی

 82 درصد اطمینان

 

معننی دار اسنت،    24/3بدست آمد که در سطح  -21/3سامرز  برابر   dمقدارآزمون 

توان گفت بین میزان سرمايه اجتماعی  اعضای هیات علمی دانشنگاه عالمنه   بنابراين می

فرضنیه بناال رد   میزان سابقه کاری آنها رابطنه معننی داری وجنود نندارد و      يی وطباطبا
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شود. منفی بودن رابطه بین سابقه علمی و سرمايه اجتماعی اعضای هیات علمی نیناز  می

 به پژوهش ديگری دارد.

 

      بین پايگاه اجتماعی اعضای هیات علمی و مینزان سنرمايه اجتمناعی آنهنا

 ارد.داری وجود دارتباط معنی

توزیع اعضاي هيات علمي مورد مطالعه برحسب سرمایه اجتماعي  -15جدول 

 به تفکيك پایگاه اجتماعي

 ميزان سرمایه اجتماعي

 علميهيأت
 پایگاه اجتماعي

 جمع کل زياد متوسط کم

درصد  تعداد

 سطری

درصد  تعداد

 سطری

درصد  تعداد

 سطری

 درصد تعداد

 سطری 

 233 48 5/44 11 3/15 22 2/44 22 کم

 233 32 1/21 6 8/33 24 4/31 22 متوسط

 233 42 5/41 12 4/31 21 2/13 8 زياد

 233 213 41 45 33 33 18 34 کل

 

 36/3 سامرز dن  مقدار آزمو

 41/3 داریسطح معنی

 23 درصد اطمینان

 

دار اسنت،  معننی  41/3بدست آمد کنه در سنطح    36/3سامرز  برابر   dمقدارآزمون 

توان گفت بین میزان سرمايه اجتماعی اعضای هیات علمنی دانشنگاه عالمنه    یبنابراين م

 شود.فرضیه باال رد میداری وجود ندارد و طباطبايی وپايگاه اجتماعی آنها رابطه معنی

 



  

 

 

 
 19 / بررسي عوامل مؤثر بر ميزان سرمايه اجتماعي...

       بننین  میننزان گننرايش بننه دينننداری اعضننای هیننات علمننی و میننزان

 داری وجود دارد.سرمايه اجتماعی آنها ارتباط معنی

توزیع اعضاي هيات علمي مورد مطالعه برحسب سرمایه اجتماعي  -16جدول 

 به تفکيك  گرایش به دینداري

 ميزان سرمایه اجتماعي

 علميهيأت
 گرایش به دینداري

 جمع کل زياد متوسط کم

درصد  تعداد

 سطری

درصد  تعداد

 سطری

درصد  تعداد

 سطری

 درصد تعداد

 سطری 

 233 33 3/3 2 3/16 8 33 12 کم

 233 31 2/18 5 23 26 5/12 3 متوسط

 233 28 1/63 35 4/11 23 4/23 6 زياد

 233 213 41 45 33 33 18 34 کل

 

 22/3 سامرز dن  مقدار آزمو

 33/3 داریسطح معنی

 55 درصد اطمینان

 

دار اسنت،  معننی  33/3بدست آمد کنه در سنطح    22/3سامرز  برابر   dمقدارآزمون 

توان گفت بین میزان سرمايه اجتماعی  اعضنای هینات   ان میدرصد اطمین 55بنابراين با 

داری وجود علمی دانشگاه عالمه طباطبايی و میزان گرايش به دينداری آنها تفاوت معنی

 شود.می تأيیدفرضیه باال دارد و 

تنوان نتیجنه گرفنت کنه هنر چنه       های مربنوط بنه اينن فرضنیه منی     با بررسی داده

باشنند، میننزان سننرمايه   ی هیننات علمننی بیشننتر میننزان گننرايش بننه دينننداری اعضننا  

 اجتماعی آنها هم بیشتراست.

 



 

 

 

 

 

 

 

 15فصلنامه علوم اجتماعي شماره /  71  

          بین  میزان سنن اعضنای هینات علمنی و مینزان سنرمايه اجتمناعی آنهنا

 داری وجود دارد.ارتباط معنی

توزیع اعضاي هيات علمي مورد مطالعه برحسب ميزان سرمایه  -17جدول 

 اجتماعي به تفکيك ميزان سن

 عيميزان سرمایه اجتما

 علميهيأت
 ميزان سن

 جمع کل زياد متوسط کم

درصد  تعداد

 سطری

درصد  تعداد

 سطری

درصد  تعداد

 سطری

 درصد تعداد

 سطری 

 233 44 6/38 23 6/38 23 3/11 23 سال 42تا  16

 233 34 1/42 24 4/15 23 4/15 23 سال 21تا  46

 233 41 5/41 28 8/13 23 3/33 24 سال و بیشتر 23

 233 213 41 45 33 33 18 34 کل

 

 -31/3 سامرز dن  مقدار آزمو

 38/3 داریسطح معنی

 12 درصد اطمینان

 

دار اسنت،  معننی  38/3بدست آمد که در سنطح   -31/3سامرز  برابر   dمقدارآزمون 

توان گفت بین میزان سرمايه اجتماعی  اعضای هیات علمی دانشنگاه عالمنه   بنابراين می

 شود.فرضیه باال رد میداری وجود ندارد وآنها تفاوت معنی طباطبايی و میزان سن

 

          بین  درجنه علمنی اعضنای هینات علمنی و مینزان سنرمايه اجتمناعی

 داری وجود دارد.آنها ارتباط معنی

 



  

 

 

 
 75 / بررسي عوامل مؤثر بر ميزان سرمايه اجتماعي...

توزیع اعضاي هيات علمي مورد مطالعه برحسب سرمایه اجتماعي  -18جدول 

 به تفکيك درجه علمي

 ميزان سرمایه اجتماعي

 لميعهيأت
 درجه علمي

 جمع کل زياد متوسط کم

درصد  تعداد

 سطری

درصد  تعداد

 سطری

درصد  تعداد

 سطری

 درصد تعداد

 سطری 

 233 25 6/21 23 2/23 1 8/36 3 مربی

 233 61 5/33 12 3/43 12 8/12 26 استاديار

 233 12 25 4 5/41 5 2/38 8 دانشیار

 233 28 8/33 24 6/2 2 3/26 3 استاد

 233 213 41 45 33 33 18 34 کل

 

 33/3 ن کای اسكوئر مقدار آزمو

 42/3 داریسطح معنی

 28 درصد اطمینان

 

معننی دار   42/3بدسنت آمند کنه در سنطح      33/3مقدارآزمون کای اسكوئر  برابنر   

توان گفت بین میزان سرمايه اجتماعی  اعضای هیات علمنی دانشنگاه   است، بنابراين می

ه علمی آنها تفاوت معنی داری وجنود نندارد و فرضنیه بناال رد     عالمه طباطبايی و درج

 شود.می

 

   بننین  نننوع جنسننیت اعضننای هیننات علمننی و میننزان سننرمايه اجتمنناعی

 داری وجود دارد.آنها ارتباط معنی
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توزیع اعضاي هيات علمي مورد مطالعه برحسب سرمایه اجتماعي  -19جدول 

 به تفکيك نوع جنسيت

 ميزان سرمایه اجتماعي

 هيأت علمي
 نوع جنسيت

 جمع کل زياد متوسط کم

درصد  تعداد

 سطری

درصد  تعداد

 سطری

درصد  تعداد

 سطری

 درصد تعداد

 سطری 

 233 232 35 42 4/32 33 2/15 32 مرد

 233 22 3/23 8 3/16 4 13 3 زن

 233 213 41 45 33 33 18 34 کل
Umman withney 

 

 23/3 مقدار آزمون کای اسكوئر

 22/3 دارییسطح معن

 44 درصد اطمینان

 

دار است، معنی 22/3بدست آمد که در سطح  23/3مقدارآزمون کای اسكوئر  برابر  

توان گفت بین میزان سرمايه اجتماعی  اعضای هیات علمی دانشگاه عالمنه  بنابراين  می

 شود.فرضیه باال رد  میطباطبايی و نوع جنسیت آنها تفاوت معنی داری وجود ندارد و 

  

 گيري و پيشنهادات  نتيجه

 مروري بر نتایج توصيفي

درصد  31درصد از دانشجويان جامعه نمونه اين تحقیق را دانشجويان مرد و  18 

 33/11دهند. همچنین میانگین سن دانشجويان برابر آن را دانشجويان زن تشكیل می

 باشد. سال می 42 سال و بیشترين میزان سن برابر 25سال برآورد شد که کمترين سن 
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درصد  5/83درصد از  دانشجويان متأهل،  2/22بر حسب متغیر وضعیت تأهل،  

 )مجرد به دلیل طالق يا فوت همسر( هستند.  درصد ساير موارد 6/4مجرد و 

 6/83در زمینه نوع سكونت خانواده دانشجويان،  نتايج به دست آمده نشان داد که 

درصد در منزل غیر شخصی  4/25نزل شخصی و درصد از خانواده دانشجويان در م

 کنند. زندگی می

درصد در کنار خانواده  4/62دهد که در حال حاضر همچنین نتايج تحقیق نشان می

 کنند.درصد نیز در خوابگاه يا منزل دانشجويی زندگی می 6/38و آشنايان و 

ين تحقیق در درصد از دانشجويان  مورد مطالعه ا 8/21از نظر متغیر محل تولد،  

درصد در روستا متولد  2/2درصد متولد شهرستان هستند،  4/43اند، تهران متولد شده

 اند.درصد نیز ساير موارد را انتخاب کرده 3/2شده اند و 

 33رود، از نظر میزان سرمايه اجتماعی که متغیر وابسته اين تحقیق به شمار می

 5/33درصد متوسط و  2/31اعی کم، درصد از دانشجويان دارای میزان سرمايه اجتم

 باشند. درصد دارای میزان سرمايه اجتماعی زياد می

درصد از دانشجويان دارای  3/36همچنین در مورد متغیر میزان گرايش به دينداری، 

درصد از میزان گرايش به  5/32درصد متوسط و  4/13میزان گرايش به دينداری کم، 

 دينداری زياد برخوردارند. 

درصد و در بین  43میزان گرايش به دينداری  زياد در بین زنان مورد مطالعه  نسبت

درصد است. به عبارت ديگر گرايش زياد به دينداری در بین  2/12مردان مورد مطالعه 

 درصد بیشتر از مردان است. 2/24زنان دانشجوی مورد مطالعه 

 2/21تحقیق مرد و  درصد  از اعضای هیات علمی در نمونه مورد مطالعه اين 2/83

 درصد زن هستند. 

سال  63/45همچنین میانگین میزان سن اعضای هیات علمی مورد مطالعه برابر 

سال است. در اعضای هیات علمی  33سال و بیشترين آن  16است. کمترين میزان سن 
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 سال برآورد شده است. 33/22جامعه مورد مطالعه، میانگین میزان سابقه خدمت برابر 

 سال است.  43سال و بیشترين آن برابر  2میزان سابقه هیات علمی  کمترين

عضو هیات علمی جامعه نمونه اين تحقیق از نظر میزان تحصیالت،  213از بین 

درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد  3/13درصد دارای مدرک دکتری و  3/36

درصد دانشیار  2/23درصد استاديار،  6/22درصد مربی،  8/22باشند و از اين تعداد، می

 باشد. باشند. نما متعلق به گروه استاديار میدرصد استاد می 22و 

درصد از اعضاش هیات علمی مورد مطالعه دارای تحصیالت خارج از کشور  8/43

بوده اند. میانگین تعداد سالهای تحصیل در خارج از کشور برای اعضای هیات علمی 

 آمد.  سال  به دست 33/3مورد مطالعه برابر 

درصد از اعضای هیات علمی  جامعه مورد مطالعه از نظر محل تولد، در تهران  2/31

 3/2اند و درصد در روستا به دنیا آمده 1/4درصد در شهرستان،  3/62اند. به دنیا آمده

 اند. درصد نیز گزينه ساير موارد را اعالم کرده

تا چه "قیق تحت عنوان در سؤال از اعضای هیات علمی  جامعه مورد مطالعه تح

 1/64درصد گزينه کم،  2/15 "اندازه حقوق شما جوابگوی نیازهای زندگی شماست؟

 درصد گزينه زياد را انتخاب کرده اند.  6/2درصد گزينه متوسط و 

درصد  3/18باشد، از نظر میزان سرمايه اجتماعی که متغیر وابسته اين تحقیق نیز می

 8/33اند، با میزان سرمايه اجتماعی کم قرار گرفتهاز اعضای هیات علمی در گروه 

 درصد نیز در گروه با میزان سرمايه اجتماعی زياد قرار گرفته اند.  8/45درصد متوسط و 

درصد از اعضای هیات علمی از نظر میزان 12از نظر میزان گرايش به دينداری، 

درصد نیز  3/48سط و درصد متو 3/16اند، گرايش به دينداری در گروه کم قرار گرفته

 اند. در گروه زياد قرار گرفته
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 نتایج تبييني
دهد که تفاوت معنی داری نتايج حاصل از آزمون تفاوت میانگین نشان می .2

های مورد مطالعه وجود دارد. میانگین میزان بین میزان سرمايه اجتماعی در دانشكده

علوم اجتماعی و ارتباطات  طباطبايی در دانشكدهاجتماعی در دانشگاه عالمهسرمايه

در دانشكده حقوق و علوم سیاسی کمترين میزان را به خود  بیشترين میزان و

 اختصاص داده است.

های مختلف دانشگاه عالمه طباطبايی از نظر میزان سرمايه در بین دانشكده .1

داری وجود دارد. میانگین میزان سرمايه اجتماعی  اجتماعی  دانشجويان تفاوت معنی

نشجويان در دانشگاه عالمه طباطبايی در دانشكده اقتصاد بیشتربن میزان و  در دا

دانشكده حقوق و علوم سیاسی کمترين میزان را به خود اختصاص داده است. اين 

ها تا تواند داليل متفاوتی از جمله نوع رشته مورد تدريس در دانشكدهمساله می

ابی اين مساله خود به تحقیقات گسترده نحوه مديريت و ... را دربربگیرد که ريشه ي

 تری نیاز دارد.

و میزان سرمايه اجتماعی آنها ارتباط  بین سال ورودی دانشجويان .3

دهد که دانشجويان سال اول با میزان ها نشان میداری وجود دارد. بررسی دادهمعنی

ن شوند ولی به مرور هر سال از میزاسرمايه اجتماعی مناسبی وارد دانشگاه می

دهد که شود. نتايج تحقیقات همواره نشان میسرمايه اجتماعی آنها کاسته می

دانشجويان در سالهای اولیه ورود به دانشگاه تمايل بیشتری به شرکت در 

های گروهی دانشگاه از خود نشان های فوق برنامه و مشارکت در فعالیتفعالیت

جمله اشتغال و کسب تجربه دهند، ولی به مرور با ورود به فضاهای ديگر از می

شود، به طوری که عالوه بر درآمد داشتن، ويژگی فردگرايی در آنها بیشتر می

افزايش مشغله کار و تحصیل در سالهای پايانی دانشگاه، شرايط و روابط متفاوتی 

رسند و اعتماد آنها به کنند که به نوعی پختگی و محافظه کاری میرا تجربه می

ابد. همچنین میزان تعامالت بین فردی و بین سازمانی آنها در ييكديگر کاهش می
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توان شود. پس میداخل دانشگاه کاهش يافته و به خارج از دانشگاه کشیده می

 ای را به کاهش میزان اعتماد اجتماعی در آنها نسبت داد. نتیجه چنین فردگرايی

ماعی آنها بین میزان گرايش به دينداری دانشجويان و میزان سرمايه اجت .4

دهد که هر های تحقیق نشان میدار مثبتی وجود دارد. بررسی دادهارتباط معنی

يابد، میزان سرمايه چقدر میزان گرايش به دينداری در بین دانشجويان افزايش می

 يابد.اجتماعی آنها نیز افزايش می

دهد که ازنظر میزان سرمايه اجتماعی،  های تحقیق نشان میبررسی داده .2

اوت معنی داری بین میزان سرمايه اجتماعی زنان و مردان در بین دانشجويان تف

مورد مطالعه وجود دارد. میزان سرمايه اجتماعی زنان در بین دانشجويان مورد 

 مطالعه  بیشتر از مردان است. 

دهد که تفاوت معنی داری نتايج حاصل از آزمون تفاوت میانگین نشان می .6

های مورد مطالعه عی  اعضای هیات علمی در دانشكدهبین میزان سرمايه اجتما

وجود دارد. میانگین میزان سرمايه اجتماعی  اعضای هیات علمی در دانشگاه عالمه 

طباطبايی در دانشكده علوم اجتماعی و ارتباطات بیشترين میزان و در دانشكده 

 مديريت و حسابداری کمترين میزان را به خود اختصاص داده است.

های  مربوط به سرمايه اجتماعی اعضای هیات در بین فرضیه همچنین .3

علمی در اين تحقیق،  رابطه معنی دار مثبت بین میزان گرايش به دينداری اعضای 

های قرار گرفت. بررسی داده تأيیدهیات علمی و میزان سرمايه اجتماعی آنها  مورد 

ر بین اعضای هیات دهد که هر چقدر میزان گرايش به دينداری دتحقیق نشان می

يابد، میزان سرمايه اجتماعی آنها نیز افزايش علمی  جامعه مورد مطالعه افزايش می

 يابد.می

نتايج حاصل از بررسی میزان سرمايه اجتماعی در دانشگاه عالمه طباطبايی  .8

های دانشجويان و اعضای هیات علمی دانشگاه نشان داد که  میزان بین گروه



  

 

 

 
 77 / بررسي عوامل مؤثر بر ميزان سرمايه اجتماعي...

بین اعضای هیات علمی دانشگاه بیشترين مقدار را دارد و پس سرمايه اجتماعی در 

 گیرند.از آن دانشجويان قرار می

دهد که دانشجويان به قوانین های تحقیق نشان میهمچنین تحلیل داده .5

وزارت علوم بیشترين اعتماد را داشته و سپس دانشجويان به ترتیب میزان اعتماد 

انین انضباطی، قوانین مالی و قوانین رفاهی کاهش ، قودانشگاه آنها به قوانین داخلی

يابد. در اينصورت چنانچه میزان اعتماد به قوانین رفاهی دانشگاه باز هم کاهش می

تواند  نقش مستقیمی در کاهش سرمايه اجتماعی در دانشگاه داشته باشد. يابد، می

علوم وجود توان مشاهده کرد که بیشترين اعتماد به قوانین وزارت همچنین می

دهد که به تدريج که قوانین از سطح نهادهای بزرگ تر به دارد که نشان می

سازمانهای کوچكتر حرکت کرده و تدوين آنها در سازمانهای کوچكتر انجام 

 شود.شود، اعتماد افراد به آنها هم کمتر میمی

به ترتیب  میزان  سرمایه اجتماعيِ دانشجویانميزان  درتبیین متغیر .23

گذاری عبارتنداز:  میزان سن دانشجو، میزان گرايش به دينداری و سال ورود تأثیر

 به دانشگاه

، میزان گرايش ميزان سرمایه اجتماعيِ اعضاي هيات علميدرتبیین متغیر  .22

 به دينداری اعضای هیات علمی است.

 

 پيشنهادات تحقيق

معنی از آنجايیكه در بین دانشجويان و اعضای هیات علمی دانشگاه، رابطه  .2

داری بین میزان گرايش به دينداری آنها و میزان سرمايه اجتماعی آنها مشاهده شده 

است.  نتايج حاصل از تحلیل رگرسیون در اين تحقیق نیز نشان داده است که در 

را بر  تأثیربیشترين  ميزان گرایش به دینداريبین متغیرهای مستقل اين تحقیق، 

و اعضای هیات علمی دارد، لذا تالش در جهت میزان سرمايه اجتماعی دانشجويان 
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تواند نقش موثری در افزيش سرمايه اجتماعی افزايش گرايشات مذهبی در افراد می

تواند با برگزاری جلسات مذهبی به صورت در دانشگاه داشته باشد. اين کار می

ماهانه و خصوصا در مناسبتهای مذهبی انجام شود. همچنین  برگزاری جلسات 

ای نظری دين با شرکت دانشجويان و اعضای هیات علمی در سطوح چالشه

های توانند دغدغهمناسب هر کدام به صورتی که افراد احساس کنند با آزادی می

تواند های نظری خود را در زمینه مسائل دينی مطرح نمايند نیز میفكری و چالش

اردوهای تفريحی مذهبی در کنار -مفید باشد. همچنین برگزاری اردوهای ترويجی

های دينی افراد و درنهايت افزايش گرايش به دينداری تواند در افزايش آگاهیمی

 آنها موثر واقع شود.

دهد که دانشجويان سال اول با ها نشان میبا توجه به اينكه بررسی داده .1

شوند ولی به مرور هر سال از میزان سرمايه اجتماعی مناسبی وارد دانشگاه می

شود. اين مساله نشان از وجود جو فرهنگی  ايه اجتماعی آنها کاسته میمیزان سرم

ها دارد.  احتماال آنها با انتظارات و همراه با بی اعتماد سازی در فضای دانشگاه

شوند که برداشت آنها شوند ولی به مرور متوجه میاعتماد خاصی وارد دانشگاه می

اين فرضیه نیاز به تحقیق گسترده تر  از محیط دانشگاه اشتباه بوده است که البته

دارد. برگزاری جلسات مشاوره و مددکاری گروهی به صورت منظم با وروديهای 

تواند مانع از هر سال و تداوم آن و مشارکت آنها در امور مربوط به خودشان می

ها و در کاهش میزان سرمايه اجتماعی دانشجويان شود و به مديريت دانشكده

دانشگاه  نیز کمک کند تا از مشارکت دانشجويان در جهت  نهايت مديريت

دستیابی به اهداف دانشگاه بیشترين استفاده را بكنند. برگزاری اردوها و يا 

تواند نقش مهمی در افزايش میزان های داخلی با مشارکت دانشجويان میهمايش

 اعتماد اجتماعی و تعامالت اجتماعی در آنها داشته باشد. 

تحقیق نشان داد که دانشجويان و اعضای هیات علمی دانشگاه  نتايج اين .3

همواره کمترين اعتماد را نسبت به قوانین رفاهی دانشگاه دارند. در اين زمینه 
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تواند موثر باشد. يابی داليل چنین مساله ای از طريق يک پژوهش مستقل میريشه

فاهی احساس دهد که آنها يا نسبت به دريافت خدمات راين مساله نشان می

نند. بنابراين ککنند و يا از خدمات ارائه شده احساس رضايت نمیتبعیض می

ارتقاش کیفی خدمات رفاهی برای دانشجويان و اعضای هیات علمی دانشگاه و به 

گیری میزان رضايت مندی آنها از خدمات ارائه شده در فواصل دنبال آن اندازه

فزايش میزان سرمايه اجتماعی در دانشگاه تواند نقش مهمی در ازمانی مشخص، می

 داشته باشد.

شود تا دانشگاه در سطوح مختلف به صورت مستمر همچنین پیشنهاد می .4

های دانشجويان در ارتباط باشد. دانشگاه با استفاده از خانواده دانشجويان با خانواده

ستیابی به ها در جهت دتواند  از خانوادهو تبیین اهداف دانشگاه برای آنها می

هايی که با اهداف دانشگاه کمک بگیرد. برگزاری جلسات مددکاری با خانواده

فرزندان خود دچار مشكل هستند و يا دانشجويانی که بعضا در دانشگاه برخی 

تواند به افزايش سرمايه اجتماعی در دهند، میاقدامات ضدِ اجتماعی را انجام می

 دانشگاه کمک نمايد.

گاه با ساير فضاهای اجتماعی، فرهنگی و مديريتی تداخل فضای دانش .2

تواند به اعتالی سطح ارتباطات فرهنگی دانشگاه کمک نمايد. برگزاری کشور می

ها و اردوهای مختلف برای حضور دانشجويان در فضاهای روستايی، مسافرت

های توسعه ها، سدها و مناطقی که در آنها برنامهعشايری و بازديد از کارخانه

تواند اعتماد دانشجويان را به خدمات اجتماعی در حال اجرا است، می هنگی وفر

ارائه شده توسط دولت و حكومت بیشتر کرده و در نتیجه به تعالی میزان سرمايه 

 اجتماعی در بین دانشجويان و اعضای هیات علمی کمک کند.

 



 

 

 

 

 

 

 

 15فصلنامه علوم اجتماعي شماره /  91  

 منابع
ه: ، ترجمنننهااااي مااادنيدموكراساااي و سااانت(، 2383پانتنننام، رابنننرت. ) -

 محمدتقی دل افروز، تهران: انتشارات روش.

، ترجمننه: منننوچهر  بنيادهاااي نظریااه اجتماااعي  (، 2333کلمننن، جیمننز. )  -

 صبوری، تهران، نشر نی.

، زناادگي و اندیشااه بزرگااان جامعااه شناسااي   (، 2333کننوزر، لننويیس. )  -

 ترجمه: محسن ثالثی، تهران: انتشارات علمی.

، ترجمنه:  سرمایه اجتماعي و حفظ آن -ن نظمپایا(، 2335فوکوياما، فرانسیس. ) -

 غالمعباس توسلی، تهران: نشر جامعه ايرانیان.

 
- Adler, P. W. (2000). "Social Capital: The Good, The Bad, and The 

Ugly". Management Meeting in Chicago.  

- Cappelli, P. (2002). " Social Capital and Retraining", university of 

Pennsylvania, Philadelphia. Combridge, MA: Harvard University Press, 

Belknap Press. 

- Woolcock, M. (1997). "Social Capital and Economic Development: 

Towards a Theoretical Synthesis and Policy Framework", Theory and 

Society. 

 


