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 چکیده

است كه كنش متقابل  ییسرمایه و منابع حاصل از نهادها، روابط و هنجارها ۀسرمایۀ اجتماعی دربردارند

تواند  می نفسه یسنجش سرمایۀ اجتماعی فمطالعه و دهند.  اجتماعی جامعه را به لحاظ كمی و كیفی شكل می

، كنندو به اعضای اجتماع كمك كند تا مسائل خود را بازاندیشی  منجر شودسرمایۀ اجتماعی به ایجاد 

همین اساس موضوع  اجتماع را بارور سازند. بر ۀریزی بگیرند و انسجام پیوست های بهتری برای برنامه تصمیم

 نوشتار حاضر سنجش سرمایۀ اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران و برخی عوامل مؤثر بر آن است. در این

از ابزار پرسشنامه برای گردآوری اطالعات استفاده شده است. برای انتخاب  مطالعه با كاربرد روش پیمایش

به منظور تعیین روایی و پایایی به ترتیب از و ای  ای چندمرحله گیری خوشهروش نمونهاز های مناسب،  نمونه

های سرمایۀ اجتماعی دانشجویان  صاعتبار صوری و آلفای كرونباخ استفاده شده است. نتایج بررسی شاخ

و در مجموع سرمایۀ  دانشجویان از سرمایۀ اجتماعی باالیی برخوردارند پنجم یكتنها حدود كه دهد  نشان می

های سرمایۀ اجتماعی مربوط به مشاركت  ترین حد مؤلفهاجتماعی دانشجویان نسبتاً پایین است. پایین

به است ایر عوامل حاكی از ضعف سرمایۀ اجتماعی دانشجویان اجتماعی رسمی است. این مسئله در كنار س

در جامعه را از وضعیت جوانان  مهمی نكتۀویژه در ابعاد مدرن مثل عضویت و فعالیت در نهادهای مدنی كه 

 . این وضعیت متأثر از عوامل متعدد خرد و كالن است.دهدنشان می

 
 .مشاركت ماعی،اجت سرمایۀ روابط، دانشجو، اعتماد، ها:کلیدواژه
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 مقدمه

 یذهنی طوالنی در علوم اجتماعی دارد و برخی آن را در آرا ۀسرمایۀ اجتماعی سابق ۀاید

سرمایه و  ۀتوان دربردارند كنند. سرمایۀ اجتماعی را می اندیشمندان متقدم كالسیك جستجو می

منابع حاصل از نهادها، روابط و هنجارهایی دانست كه كنش متقابل اجتماعی جامعه را به 

 (.0: 1011دهند )چلبی،  لحاظ كمی و كیفی شكل می

استحكام روابط اجتماعی، احساس دوری و نزدیكی افراد نسبت به هم یا پیوند قوی 

طور ذاتی در تعامل و   ها به. انساناندروابطاساسی دوام و استمرار این  عواملروابط بین افراد، 

های  كنند. آثار این كنش تقابل با دیگران نیازهای خود را برطرف ساخته و گذران امور می

سازد اما دانشمندان  می یر ممكنمتقابل و نقش آنها تا حدی است كه حذف آن زندگی را غ

ها پرداخته و به مجموع عواملی پی كنش علوم اجتماعی كنجكاوانه در جوامع به شناسایی این

1اجتماعیسرمایۀ را  هااند كه آن برده
اند. این مفهوم دربرگیرندۀ ابعادی چون اعتماد،  نامیده 

 (.01: 1011است )معیدفر، همبستگی و وفاق اجتماعی میان اعضای یك گروه یا یك جامعه 

نخست تأكید آن بر  :اجتماعی شده استسرمایۀ دو عامل اصلی سبب اهمیت حال با این 

اجتماعی در چارچوب سرمایۀ پذیری و دوم قرار دادن پیامدهای مثبت پیامدهای مثبت جامعه

بحث سرمایه و توجه به این موضوع كه چگونه اشكال غیر پولی نظیر قدرت، نفوذ و 

سرمایۀ توانند مانند دارایی و حساب بانكی افراد عمل كنند. بحث  های ارتباطی می شبكه

شناختی و های جامعه جنبه و فاصلۀ كردهپذیر امكان اعی جابجایی منابع بالقوۀ سرمایه رااجتم

شود كه به دنبال  گذارانی میها باعث جلب نظر سیاستدهد. این ویژگی اقتصادی را كاهش می

 اند )فیروزآبادی و ایمانی جاجرمی، برای مسائل اجتماعی یر اقتصادیغو  تر ینههز كم یها حل راه

1013 :111-111.) 

اند كه در مسائلی چون آموزش، فقر شهری، بیكاری،  شماری بر این عقیدهمحققان بی

دسترسی به شرایط  ،پیشگیری از جرایم و مصرف مواد مخدر و حتی بهداشت و سالمت

كه  ییسازوكارهاشود. از جمله  ، حاصل میاند فعالزندگی بهتر در جوامعی كه به لحاظ مدنی 

 ۀمشاركت مدنی و ارتباط اجتماعی از طریق آنها نتایج بهتری مانند مدارس بهتر، توسع

اجتماعی سرمایۀ های كارآمد را در پی خواهد داشت،  تر و دولت پایینجرایم  ،تر یعسراقتصادی 

                                                           
1. Social Capital 
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ها، هنجارها و اعتماد های اجتماعی مانند شبكههای سازمان اجتماعی به مشخصهسرمایۀ است. 

شود كه هماهنگی و همكاری برای دستیابی به منفعت دوجانبه را تسهیل  اطالق میاعی اجتم

 (.1113)پاتنام، كنند  می

فرد جوانی و با ویژگی منحصربه شده یبند طبقهكشورهای جهان  ینتر جوان ۀایران در زمر

شود. در این جامعه مطالعه و پژوهش مستمر به منظور شناخت وضعیت  جمعیت شناخته می

برای  ربط یذ یها دستگاهجوانان به ویژه قشر دانشجو و بازتاب نتایج آن به نهادها و 

پایدار  ۀهای توسع استراتژی ینتر مهمكشور از  ۀگردانندگان آیند ۀساماندهی امور جوانان به مثاب

اجتماعی دانشجویان از اهمیت بسیاری برخوردار سرمایۀ  ۀبنابراین، مطالع؛ شود محسوب می

اجتماعی موجود برای جوانان طی چند سرمایۀ رخی پژوهشگران به روند فرسایشی ب است.

دهۀ اخیر هم در درون و هم بیرون از خانواده اشاره دارند كه توأم با رشد فردگرایی و تقدم 

 .(131: 1013پور،  شارعمصالح فردی به جمعی بوده است )

تواند حمایت سیاسی  می اجتماعیسرمایۀ سنجش  جوان ایران، ۀبدیهی است در جامع

 مسئوالنگران سیاسی، مدیران و گذاری در این حوزه را كسب كند و به تحلیلبرای سرمایه

سرمایۀ بنابراین سنجش دقیق ؛ ریزی اعطا كند گیری و برنامهمبنای منسجمی را برای تصمیم

های مناسب هم به اجتماعات و هم به حكومت كمك خواهد كرد.  اجتماعی با شاخص

علت و معلولی یا  ۀو فراتر از روابط ساد ستاجتماعی واقعیتی پویاسرمایۀ  گمان یب

سرمایۀ سنجش  شود، این امر بر ضرورت توجه به تنوع و تفاوت گذاری و سود معنا می سرمایه

و گروهی  جویندمشاركتها در جامعه فعال و  برخی افراد و گروه چرا كهاجتماعی اشاره دارد 

هایی راجع به چرایی وقوع آنها و باید بهتر سنجیده شوند تا بصیرت ها تفاوتنیستند. این 

اجتماعی با سرمایۀ البته باید توجه داشت كه میزان . چگونگی طرح مسائل مرتبط به دست آید

آل نیست های ایده اصلی كشف شاخص ۀمسئل رو ینازاتنوع و پیچیدگی بسیار روبروست، 

عدم  كار با انجام ها و كسب اعتماد به نفس جهتتوصیف بیانها و بلكه استفاده از شاخص

 (.2331، 1)كاوایقطعیت ذاتی است 

ه اجتماعی بسرمایۀ كه محققان برای سنجش  ییها شاخصروست كه بسیاری از ازاین

توان پیچیده نمی یاجتماعی را به عنوان مفهومسرمایۀ شود  می تأكید اند.نقد شده اند كار برده

                                                           
1. Cavaye 
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تا  ستا نیاز ها شاخصای از  منفرد یا یك عدد سنجید. برای این كار به مجموعه ۀبا یك سنج

در كنار این امر باید توجه داشت  .(1011بتوان ابعاد گوناگون آن را مقایسه كرد )كریشنا، 

ای است كه در طول زمان  های قابل مقایسه سازد فقدان شاخص چیزی كه كارها را دشوارتر می

به نقل  2332، 1لیبركا و پاراسكوپالوسباشند )داشته  تداومطبیقی و مطمئن صورت ته و مكان ب

اجتماعی و سرمایۀ هنوز هیچ شاخص فراگیری برای سنجش میزان  .(13 :1011از موسوی، 

سرمایۀ گیری  سازی و اندازه نظران معتقدند مفهوم تحوالت آن وجود ندارد. برخی صاحب

گیری آن در كل  سازی و اندازه از مفهوم متمایز ،دالیلیجوانان و دانشجویان به  اجتماعی در

 به طور كلیآنها را  ،جمعیت است. از نظر مفهومی، تحقیقات موجود در مورد جوانان

ها دانشجویان و این تفاوت رغمبه (.2332، 2)مارو كنندگان آنداند تا تولید خریداران سرمایه می

كنند، برای  محلی شركت می های یتفعالشوند، در  اجتماعی می ۀهای دوستان جوانان وارد شبكه

ادوارد، آورند ) می به وجودشان روابط تاره  كنند و برای والدین خود ارتباطات جدید ایجاد می

عنوان یك ه ب« اجتماع»های اجتماعی با توانایی تعریف  از شاخص بسیاری .(12: 2330

چون آنان اجتماع را  زاست مشكلاین برای جوانان  و جغرافیایی معین در ارتباط است ۀمحدود

ها، منزل مدرسه، مركز شهر و خیابان»كنند  شان تعریف میۀبیشتر به شكل اجتماعات مورد عالق

 ...«و  جغرافیایی قابل شناسایی ۀدوستان و خانواده و بعضی اوقات دو خانه به جای یك منطق

 (.20: 0،2332)مارو

 عنوان موضوع محوریه اجتماعی بسرمایۀ به ر جوامع جهان امروزه در اكث رو ینازا

های اخیر این مفهوم  ایران نیز در سال ۀ. جامعشودمیتوجه  مباحث نظری و تحقیقات تجربی

چهارم توسعه مبنا قرار داده است.  ۀهای خود به ویژه برنام ریزی ها و برنامه گذاری را در سیاست

بر همین اساس، شناسایی این موضوع و سنجش مفهوم و عوامل مؤثر بر آن در میان تمام اقشار 

اجتماعی در میان دانشجویان به عنوان قشر سرمایۀ یابد. سنجش  جامعه ضرورتی تام می

تواند از اهمیت  یبر جریانات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه م اثرگذارو  كرده یلتحص

 خاص برخوردار باشد.

های  اجتماعی، پیامدهای مثبت آن در حوزهسرمایۀ به این ترتیب، پیچیدگی سنجش 

اهمیت و ضرورت موضوع را در دو بعد  ،مختلف و اهمیت جوانان و دانشجویان در جامعه
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3. Morrow 
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ایران  ۀدر جامع هم آناجتماعی سرمایۀ سازد: از بعد نظری بر شناخت موضوع  آشكار می

تواند برای  شناسی خواهد بود و از بعد كاربردی هم میافزاید كه مبنایی برای رشد جامعه می

ریزان به  گذاران، مدیران و برنامه اجتماعی مبنای مطالعاتی را برای سیاستسرمایۀ  یارتقا

 ها و نهادهای مرتبط با جوانان و دانشجویان فراهم آورد. خصوص در حوزه

 

 مبانی نظری

های زیادی شكل گرفته است كه  نظران بحثاجتماعی در میان صاحبسرمایۀ مفهوم  ۀزمیندر 

، فلسفه، سیاست، تعلیم و اقتصاد یرنظ علمیهای مختلف  بارها در حوزه 3331تا  3321 ۀاز ده

مفهوم  تر و دقیق  از این مفهوم استفاده شده است. برای درك روشن شناسیتربیت و جامعه

پردازان كالسیك مراجعه كرد. افرادی چون ماركس، وبر، زیمل، جان نظریه بایستی به آثار

توان به  نظران میتوان از پیشگامان این مباحث دانست. از دیگر صاحب وبلن را می و دیویی

 یریگ شكلرشد مفهوم و  ازتوجهی آدام اسمیت و دوتوكویل اشاره كرد كه سهم قابل

دوركیم در این زمینه ابعادی از قراردادهای اجتماعی را  ند.ا اجتماعی داشتهسرمایۀ  یها نظریه

ها و هنجارها تشریح  اجتماعی را در بحث ارزش ۀمطرح ساخته است. تالكوت پارسونز سرمای

عدم ارتباط با محتوای قراردادهای اجتماعی از  با وجود سرمایۀ اجتماعی است. كرده

دارد تا  میرا وا ها انسانو  خیزد یبرمها  ههای حاكم بر اجتماعات و گرو ها و ارزشچشمداشت

به بیان دیگر آنگاه كه افرادی از  .در چارچوب معینی با یكدیگر رفتاری انسانی داشته باشند

شوند پس از مدتی  های اجتماعی مختلف به دلیل قراردادهای اجتماعی با هم مرتبط میگروه

نفسه نه ناشی از ماعی دیگری كه فیگذرد به تدریج روابط اجت كه از وضع قراردادشان می

گیرد و گاه مستقل از قرارداد ادامه یافته حتی در  شكل می ،شوند قراردادند و نه به آن مربوط می

شرط دوركیم معتقد است چنین روابط انسانی پیش شوند. تر می از اصل قرارداد مهم مواردی

  های اجتماعیها و گروه شبكه یریگ شكلو  های متقابل اجتماعی گیری و دوام كنششكل

ها، . جالب آن كه، كمك متقابل، انجام كاری برای عضوی از گروه خودی یا سایر گروهاست

از  مطالعه شدهاطالعاتی مفید و به طور خالصه تمام منابعی كه در قالب سرمایۀ اجتماعی  بیان

 (.02: 1011)موسوی،  های ناشی از روابط متقابل شكل گرفته است رفتار انسانی و چشمداشت
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مستقیم با  اجتماعی به طور مستقیم و غیرسرمایۀ تأثیرگذاری جورج زیمل بر مباحث 

شود كه افراد وظایف  مطرح شده است. چنین مبادالتی زمانی ممكن می دوجانبه ۀبحث از مبادل

 متقابل خود در مورد دیگران را كامالً درك كرده و آن را بپذیرند.

 دریافت كه محور اصلی 3توان در ارتباط با مفهوم سرمایه ماركس را می بررسی تأثیر كارل

های اجتماعی به ویژه در كشورهای  گیری نابرابریبرقراری روابط اجتماعی و شكل

بوده است. به عبارت دیگر، ارتباط قدرت طبقات یا منبع قدرت طبقات سرمایه  داری یهسرما

 سازد. را پدیدار میای خاص از روابط اجتماعی  بوده كه گونه

متفكران كالسیك به ویژه دوركیم، زیمل، ماركس و وبر همگی از روابط متقابل 

منافع  روابط در ساختار اجتماعی، قرارداد متقابل، ۀاجتماعی، همبستگی گروهی، وجود شبك

كنند.  دوجانبه، اجتماع محلی و وظایف و پیوندهای اجتماعی یاد می ۀشخصی و گروهی، مبادل

اجتماعی بر روی آن ساخته شده و با تفاسیری سرمایۀ كه اند آوردهمفاهیم بنیادی را پدید  آنان

 است.شده مختلف، عرضه 

. در نگاه گیردنمیقرار  خألای اجتماعی، این مفهوم در  با پذیرش سرمایه به عنوان رابطه

نوان داده و گاه به ماركسی، انواع عوامل خارجی وجود دارند كه در رابطه با سرمایه، گاه به ع

و یا از آن بكاهد و در  یفزایدباولیه سرمایۀ . سرمایه ممكن است بر كنندمیعنوان ستانده عمل 

سرمایۀ بودن مواردی آن را كامالً نابود سازد. گرچه برخی از پیروان ماركس اساساً سرمایه

اجتماعی حال سرمایۀ ه نظر دارند ك ، لیكن همگی در این برداشت اتفاقپذیرند ینماجتماعی را 

آفرین خالقی اشاره دارد كه بین مردم به جریان به روابط تولیدی و زندگی״هر چه كه باشد، 

 .(01: 1011)موسوی،  ״افتد و ممكن است به سرمایه تبدیل شود می

اجتماعی داشته سرمایۀ عمیقی بر مباحث  تأثیر پذیری از دوركیمتأثیرتالكوت پارسونز با 

اجتماعی سرمایۀ كاررفته توسط پارسونز به نوعی در مباحث  كه مفاهیم به وریط  است. به

ها و هنجارها كه در قالب قیود و  های متقابل و ارزش ویژه تأكید او بر كنش د. بهنوجود دار

مفهوم زمینۀ توان در  اجتماعی در نظر پارسونز را میسرمایۀ تر  اند. بحث دقیق معیارها بیان شده

نظام اصلی برای حفظ نظم در جامعه است. اجتماع دریافت. اجتماع یكی از چهار خردهاجتماع 

حوزۀ تعامالت اجتماعی در جهت شكوفایی احساسات، عواطف و تولید تعهد، وفاداری و 

                                                           
1. Capital 
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هاست. پیدایش دوستی، مودت،  پذیری الزم برای به هم وصل كردن افراد و گروهمسئولیت

نظام اجتماع است. كم و كیف  تماعی از كاركردهای خاص خردهاعتماد، همبستگی و انسجام اج

های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نوع  نظام های سایر خرده كاركرد آن به نوع اجتماع و ویژگی

 تعامل آنها با هم بستگی دارد.

، ییگراعاطفهگرایی، در جوامع سنتی اجتماعات محلی كوچك غالب است. خاص

و...  ییگراضابطهگرایی، فردگرایی، و بر عكس در جوامع مدرن عام یدار جانبو  ییگرا رابطه

رواج دارد. مطالب پارسونز دربارۀ انواع اجتماعات خاص و عام و متغیرهای الگویی او منبع 

گروهی گروهی و بروناجتماعی درونسرمایۀ انواع  زمینۀمباحث جدیدی شده كه امروزه در 

 .(233: 1011نقل از عبداللهی و موسوی،  به 1111پارسونز، شود ) مطرح می

اجتماعی سرمایۀ تحلیل منظمی از  (0: 1111اولین كسی است كه به زعم پورتز ) بوردیو

اجتماعی حاصل انباشت منابع سرمایۀ »دست داده و این مفهوم را چنین تعریف كرده است  به

 ۀشداز روابط كم و بیش نهادینه بادوام ۀبالقوه و یا بالفعلی است كه مربوط به مالكیت یك شبك

تلقی بوردیو از  (.211: 1113، )بوردیو« شود افرادی است كه با عضویت در یك گروه ایجاد می

ها به  این مفهوم ابزاری است، زیرا متوجه منافعی است كه فرد به سبب مشاركت در گروه

 پردازد. منبع در گروه می پذیری با هدف رسیدن به اینآورد و به ایجاد عامدانه جامعه دست می

اشكال  ۀپذیری اشكال مختلف سرمایه و بر تقلیل نهایی همدر مجموع بوردیو بر تبدیل

شده، اقتصادی را به عنوان كار انسانی انباشتهسرمایۀ اقتصادی تأكید دارد. وی سرمایۀ به 

می به منابع توانند دسترسی مستقی اجتماعی میسرمایۀ كند. پس كنشگران از طریق  تعریف می

داشته  (گذاری، بازارهای حفاظت شده و...های سرمایه ای، راهنماییهای یارانه اقتصادی )وام

فرهنگی خود را از طریق تماس با كارشناسان و یا افراد معتبر یعنی سرمایۀ توانند  باشند. آنها می

توانند با  ها میای دیگر آن فرهنگی منسجم افزایش دهند و یا به گونهسرمایۀ دارای افراد 

 دارند، مرتبط شوند. شده عرضه میفرهنگی نهادینه یۀسرما و كه اعتبارات با ارزش هاییهمؤسس

در منهابع اقتصهادی و   آمرانهه   گذاری یهسرمااجتماعی مستلزم سرمایۀ از سوی دیگر، اخذ 

أكیهد  اقتصهادی ت سهرمایۀ  اجتماعی و فرهنگی به سرمایۀ فرهنگی است. گرچه بوردیو بر تقلیل 

و ههر یهك    را ندارنهد این ویژگهی اقتصهادی    شوندمییندهایی كه باعث این امر ادارد لیكن فر

اقتصادی شفافیت كمتر و عدم قطعیت بیشتری  هایلههای خود را داشته و نسبت به مباد پویایی

اجتمهاعی تعههدات نامشهخص،    سهرمایۀ   ۀتعامالت مربوط به حهوز  ۀ. برای مثال، مشخصدارند
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 و متناقض با سلسهله  یئتیههای زمانی نامعلوم و تخطی ممكن از انتظارات متقابل )كارهای  افق

موجهب  تواننهد   شفافیت بسیار اندك این تعهامالت مهی  با وجود  اما؛ است (مراتب بوروكراتیك

، بهه نقهل از پهورتز،    1113و  1101، شوند )بوردیهو های خشك معامالت بازاری پوشاندن جنبه

چیزهای گونهاگونی   واحد نیست بلكه شیئیاجتماعی سرمایۀ به زعم جیمز كلمن  (.1-0: 1111

ههای معهین    و كنش اندای از ساخت اجتماعی آنها جنبه ۀاست كه دو ویژگی مشترك دارند: هم

ههای   گیهری ههای اجتمهاعی ماننهد شهكل     سهرمایه  .كننهد  افراد را در درون سهاختار تسههیل مهی   

 یهافتنی  دسهت را كهه در نبهود آن    یهای معینه  ستیابی به هدفمولد است و دهای دیگر،  هسرمای

برخی از روابهط اجتمهاعی را كهه     كلمن .(111: 1000 ،كلمنسازد ) می یرپذ امكاند بود ننخواه

بهرد: تعههدات و انتظهارات،     شرح ذیل نام میه د بنایجاد كن یای سودمند تواند منابع سرمایه می

رابرت پاتنام معتقد است موفقیهت در غلبهه بهر     اطالعات، هنجارها و ایدئولوژی. ۀظرفیت بالقو

 ۀشهود بهه زمینه    طلبی كه در نهایت به ضرر خود افراد تمام میمعضالت عمل جمعی و فرصت

اجتماعی عظیمهی  سرمایۀ ای كه  اجتماعی گسترده آن بستگی دارد. همكاری داوطلبانه در جامعه

بهه ار  بهرده، بهتهر صهورت      های مشاركت مهدنی  متقابل و شبكهشكل هنجارهای عمل  را به

 گیرد. می

نیاز فرهنگی دموكراسهی  اجتماعی را عنصر فرهنگی جوامع مدرن و پیشسرمایۀ فوكویاما 

هها افهراد را آزاد    كند كه دموكراسهی  توكویل استفاده می ۀداند. وی از این اندیش لیبرال باثبات می

اجتماعی، شهكل و نمهود   سرمایۀ كند:  اجتماعی را چنین تعریف میۀ سرمایآفرینند. فوكویاما  می

شهود.   رسمی است كه باعث ترویج همكاری بین دو یا چند فرد می ملموسی از یك هنجار غیر

توانند از هنجار روابط متقابل دو دوست گرفته تها   اجتماعی میسرمایۀ  ۀدهند هنجارهای تشكیل

ای همچون مسیحیت یا آیین كنفوسیوسی را در برگیرند. این هنجارها باید در  های پیچیده آموزه

ای از  روابط بالفعل آدمیان به طور عینی مصهداق یابنهد، البتهه چنهین نیسهت كهه ههر مجموعهه        

اجتماعی بینجامد، ایهن هنجارهها بایهد بهه ایجهاد و      مایۀ سرهنجارها با مصداق عینی به تشكیل 

د و لذا با فضایل سنتی چون درستكاری، وفهای بهه عههد،    نافزایش همكاری در گروه منجر شو

 اند. ها مرتبطقابل اعتماد بودن، روابط متقابل و نظایر این

مختلهف  اجتمهاعی بهه اشهكال     ۀسهرمای  ۀدهندها به عناصر تشكیل به این ترتیب در نظریه

در علهوم اجتمهاعی و    یههای متعهدد   پهژوهش  یریگ شكلمبنای  هانظریهاین  .شده استاشاره 

 ،نوپاسهت اجتماعی در ایران بسیار سرمایۀ سنجش و مطالعۀ  ،اینوجود با  اقتصادی شده است.
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های داوطلبانه در اشكال مختلف  عمل جمعی و مشاركت ۀهر چند مطالعاتی كه به بررسی مسئل

 .است بیشتری برخوردار ۀپردازد از سابق ایران در گسترۀ تاریخ و در دوران معاصر می ۀدر جامع

اجتماعی جوانان در ایران سرمایۀ در تحقیقی با عنوان  مدنی قهفرخیو  شیانی، موسوی 

سال به عنوان  13-21سنی  ۀدرصدی جمعیت كشور در گستر 03اند كه تراكم  توضیح داده

نسبی است، اما چنانچه از این فرصت و مزیت به درستی استفاده  یمزیت جمعیت فعال جامعه

اجتماعی در كنار سرمایۀ د شد. در این میان، نجدی تبدیل خواه هایبه تهدید ها فرصتنشود 

ها را تسهیل و امكان تحقق اهداف را فراهم  شده در برنامهبینیها فرایند پیش دیگر سرمایه

 اند.بعدی استفاده كردهاجتماعی جوانان از مقیاس چندسرمایۀ آنان به منظور سنجش  سازد. می

ها اجرا شده است. نوع  سال ساكن در استان 13-21نفر از افراد  1333این پژوهش در میان 

نشان داده است كه  ها تكنیك گردآوری اطالعات پرسشنامه بوده است. یافته و یمایشپتحقیق 

ر بعد روابط انجمنی و اعتماد به ناآشنایان و مسئوالن جوانان به ویژه د اجتماعیسرمایۀ ضعف 

اجتماعی جوانان هم معنادار بوده است. با سرمایۀ های فردی و اجتماعی بر  است. تأثیر ویژگی

اجتماعی سنتی در میان جوانان، بهبود محیط اجتماعی، سرمایۀ  ۀتوجه به معناداری روابط و غلب

 اند. های افراد را پیشنهاد دادهها و كنش، نگرشهااصالح بینش و تقویت نهادهای مدنی

اجتماعی آگاهی، اعتماد و سرمایۀ اصلی  ۀ( سه مؤلف1012تاجبخش و دیگران ) ۀدر مطالع

اجتماعی بر كارایی شوراهای محلی سرمایۀ مشاركت استفاده شده و در بررسی دیگری، تأثیر 

ماعی جوانان در مازندران نشان اجتسرمایۀ است. بررسی تجربی  شدهسنجش  در استان فارس

دهد، دو نوع گروه و سازمان مدنی در قلمرو خصوصی، اخالق فردی، ورزش و اوقات  می

فراغت و قلمرو سیاسی و اقتصادی از هم تفكیك شده كه درصد قابل توجهی از جوانان عضو 

نوع در كنار دهنده است. سطح باالی این اجتماعی آنان از نوع پیوندسرمایۀ نوع اول بوده و 

فرض  ۀسطح پایین اعتماد اجتماعی در نمون ۀكنندكننده، تبییناجتماعی متصلسرمایۀ كمبود 

 (.1010  پور،شده است )شارع

جوانان پرداخته شده  ۀاجتماعی و رفتارهای داوطلبانسرمایۀ  ۀمسئلدر پژوهش دیگری به 

های  ای در مرزبندی عرصه كنندهاجتماعی نقش تعیینسرمایۀ و در آن كیفیت و شدت 

ای مشابه، در  (. در مطالعه1012خصوصی و عمومی و رفتار شهروندی داشته است )ذكایی، 

كند، بعد ساختاری  های داوطلبانه را تقویت می اجتماعی گرایشسرمایۀ حالی كه بعد هنجاری 

 (.1013)روشنفكر،  كندمیاجتماعی بروز این رفتارها را تسهیل سرمایۀ 
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اجتماعی را در ارتباط با نوع دینداری سرمایۀ ( 1011مالحسنی )حققانی همانند م

( 1010مرجایی ) و اجتماعی و سلوك اجتماعیسرمایۀ ( 1010آموزان، موسوی خامنه ) دانش

اجتماعی و سرمایۀ های دیگر،  . در پژوهشاندرا بررسی كردهاجتماعی دانشجویان سرمایۀ 

؛ 1012؛ طاهری، 1011آبادی،  دیگر مطرح شده است )فیروز ئلمساو  موضوعاتارتباط آن با 

 (.1010؛ فاتحی، 1010؛ اكبری، 1010پور،  ؛ خیراله1010برهان، 

بعد از انقالب با روش  ۀاجتماعی در ایران را طی دورسرمایۀ ( وضعیت 3131برهان )

مثبتی میان اعتقاد به  ۀهای پژوهش رابط و یافته بررسی كرده استاسنادی و تحلیل ثانویه 

در بررسی  پورهدهند. خیرال اقتصادی را نشان می گذاری یهسرماآزادی و احساس امنیت با 

نفس، انسجام احساس نابرابری، عزت ۀاجتماعی در ارتباط با سالمت روانی به رابطسرمایۀ 

 است. پرداختهاجتماعی، اعتماد اجتماعی و مشاركت اجتماعی با سالمت روان 

 های متفاوتی سنجش اجتماعی به گونهسرمایۀ آن است كه  ۀدهندها نشان ج بررسینتای

نسبت كمی از  های متعددی برای آن تعریف شده است. همچنین  ها و شاخص مؤلفه شده و

نتایج با یكدیگر به دلیل تفاوت ابزار  ۀاست. عدم امكان مقایس مطالعات مربوط به جوانان

 توان به آن اشاره كرد. قابل تأملی است كه می ۀمتفاوت نكتآماری  ۀگیری و جامع اندازه

برای تبیین كارآمدی  است كه رابرت پاتنام كار ،تحقیقات خارجی ینتر مهماز یكی 

سرمایۀ از  شانبر حسب میزان برخورداری ، مناطق رانهادی و سیاسی در شمال و جنوب ایتالیا

( 1110) ای شمال و جنوب ایتالیا منطقه یها تحكومۀ . پاتنام با مطالعبندی كرددستهاجتماعی 

كه در یك زمان تشكیل شدند، از ساختار سازمانی و قانونی یكسان و مشابهی  پرداخت

 كه یحالدر  بودند  كرده برخوردار بوده و رضایت شهروندان را به طور نسبی برآورده

 روی اینمختلفی را پیش هایهاند. او فرضی ای جنوب این چنین نبوده های منطقه حكومت

گیرد بر ضمن اینكه تأثیر عوامل دیگر را نادیده نمی .پردازد نهد و به بررسی آن می میمسئله 

كند.  می تأییدهای نسبتاً دقیق  خود را با تأكید بر داده هایهو فرضیكند تأكید میعوامل فرهنگی 

تحریر  ۀبه رشت ״های مدنی سنتدموكراسی و ״پاتنام نتایج كار خود را در كتابی به عنوان 

 .آورد یدرم

های آن اعتماد  شاخص ینتر مهمهای اجتماعی كه  پاتنام در این تحقیق نقش سرمایه

متقابل بین افراد است را  ۀهای اجتماعی و وجود هنجارهای مبتنی بر معامل اجتماعی، شبكه

یری نهادهای مدنی در شمال گكننده در شكلتعیین یمتغیر داند و آن را حائز اهمیت فراوان می
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كرده است )پاتنام،  بیانیافتگی بیشتر آن تر آن و نهایتاً توسعه دموكراسی تكامل یافته ،ایتالیا

كه در آن به بررسی عوامل اجتماعی و خانوادگی  ״Bowling alone״ ۀپاتنام در مقال .(3131

عامل  است، سطح آموزش را پرداختهآن  ۀدهند كاهشاجتماعی و عوامل سرمایۀ گذار بر تأثیر

 (.1113)پاتنام،  اجتماعی دانسته استسرمایۀ مؤثر بر افزایش  مهم فردی و خانوادگی

كه در ایاالت متحده اجرا كرد به این نتیجه رسید كه  (2331دیگری )پاتنام در تحقیق 

اجتماعی تأثیر مثبتی در كاهش میزان جرم و جنایت و كاهش مراجعات و سرمایۀ وجود 

 های اقتصادی، مدنی و جنسیتی داشته است. نابرابری و های بزهكارانه محكومیت

به انجام كلمن است كه حتی قبل از كار پاتنام  مطالعۀاز دیگر كارهای مهم در این زمینه 

سرمایۀ ( در یكی از مطالعات خود به بررسی نقش و اهمیت 1111است. كلمن ) رسیده

انسانی و آموزش كودكان پرداخته و نقش  ۀسرمایارتقای ثیر آن بر أاجتماعی خانواده و ت

والدین و فرزندان برجسته ساخته است. وی در مطالعات خود به  اجتماعی را در روابطسرمایۀ 

اجتماعی خانواده همراه نباشد سرمایۀ انسانی والدین با سرمایۀ اگر است كه این نتیجه رسیده 

های  نخواهد شد. كلمن در اثبات تحلیل خود به جنبهاین سرمایه از والدین به كودكان منتقل 

پردازد. وی  اجتماعی خانوار مؤثر است میسرمایۀ گوناگون زندگی خانوادگی كه در ایجاد 

سنجد. یعنی  اجتماعی خانواده را از طریق قدرت روابط بین والدین و كودكان میسرمایۀ 

های  كلمن در مطالعات خود از شبكهحضور فیزیكی والدین در خانه و توجه آنان به كودكان. 

مانند انواع خانواده  كند اجتماعی یاد میسرمایۀ روابط افراد در خانواده به عنوان عناصر عینی 

همچنین به هنجارها به عنوان عناصر ذهنی  ...یك والدینی، دو والدینی، دو و چهار فرزندی و

او فراوانی  ۀهای عمد اخصش از .بخش كیفیت تعامل كودك و والدین پرداخته استجهت

 (.113: 1111 ،بحث با والدین پیرامون موضوعات فردی است )كلمن

های محلی آلمان با  حكومت راجع بهتطبیقی  ایهنیز مطالع( 1111) 1توماس كوساك

انجام داده است، كار او در  ״اجتماعی، ساختارهای نهادی و عملكرد دموكراتیكسرمایۀ ״عنوان 

نخبگان حكومت محلی مانند  راجع به: پیمایش اول است طی دو پیمایش صورت گرفته

شهرداری  22اعضای شورای شهر، شهردار، مدیران شهرداری و رؤسای احزاب محلی در 

شهروندان انجام شده است. در پیمایش نخست توجه او به  راجع بهآلمان و پیمایش دوم 

                                                           
1. Cusack 
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های نخبگان محلی بود. در پیمایش دوم توجه او معطوف  ی سیاسی، مسائل و سیاستها ارزش

های سیاسی شهروندان، مشاركت آنها در زندگی مدنی اجتماعشان و ارزیابی آنها از  به ارزش

 .بودمتعهد شهرداری  هایعملكرد مؤسس

ین عملكرد اجتماعی در تعیسرمایۀ كاربرد مفهوم  كوساك به دنبال ارزشیابی سودمندیِ

 تأثیراز كار پاتنام است،  متأثرهای محلی آلمان است. در رهیافت نهادی كوساك كه  حكومت

بر عملكرد  ،چهار ساختار حكومت محلی شهرداری در آلمان با توجه به ،های نهادی تفاوت

موقعیت  ،. در این چهار نظامشودمیهای محلی بر حسب رضایت شهروندان روشن  حكومت

ی یا شهردار با توجه به اختیارات و جایگاهش در ساختار اداری و در رابطه با اجرای یسرئ

 ضعیف است. ها یتموقعكند و در ساختارهایی موقعیت او قوی و دیگر  شورای شهر فرق می

های بوروكراتیك و  كند تا اهمیت عامل ساختاری )فشارها و خواسته كوساك تالش می

به عنوان یكی از عوامل مؤثر  های شهرداری( را گیریتصمیمهای حزبی در  فشارها و خواسته

اجتماعی سرمایۀ در كنار عوامل فرهنگی، یعنی  در عملكرد حكومت و رضایت شهروندان

طور مشخص اعتماد   اجتماعی یا بهسرمایۀ دهد  كوساك نشان می ۀنشان دهد. نتایج مطالع

محلی مؤثر است. این یافته معرف  موجود در فرهنگ سیاسی نخبگان بر عملكرد بهتر حكومت

ها كارآمدتر فرهنگی اعتماد است عملكرد حكومت ۀدر مناطقی كه مشخص كه نظر پاتنام است

 شود. است و موجب رضایت شهروندان می

پردازان و توان نتیجه گرفت از دوران كالسیك تا به امروز نظریه در مجموع می

دهد  نشان می مسئلهاند. این  اجتماعی نگاه كردهیۀ سرمابه  یهای متفاوت پژوهشگران با دیدگاه

برخی  افزاید. هر بعد نكاتی را به معنای آن می وبعدی است اجتماعی مفهومی چندسرمایۀ 

قواعد و هنجارهای حاكم بر كنش بر فوكویاما  ،روابط ۀچون پاتنام بر اعتماد و شبكهم افراد

عالوه بر آن، در مورد  اند.ید كردهتأكروابط و پیوندهای فردی بر كلمن  و اجتماعی

كه متغیرهای  میان متفكران وجود ندارد به طوری یاجماع اجتماعیسرمایۀ  های كننده یینتع

مراتبی خانواده، تعلیم و تربیت، نابرابری مختلفی چون تاریخ، فرهنگ، ساخت سلسله

 ردهای متفاوتاقتصادی، الگوهای رفتاری و... همه بازتاب مباحث خاص و كارب-اجتماعی

اجتماعی سرمایۀ های متفاوتی را برای  مؤلفه ،ها اجتماعی است. این تفاوت در دیدگاهسرمایۀ 

 به دنبال داشته است.
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اجتماعی پرداخته شده سرمایۀ در این پژوهش، با دیدگاهی تركیبی و تلفیقی به موضوع 

روابط اجتماعی،  ۀاجتماعی را متشكل از ابعاد مختلف شبكسرمایۀ طوری كه   است به

از عوامل مختلف فردی و غیر  متأثرداند كه  هنجارهای اجتماعی، اعتماد، مشاركت اجتماعی می

اجتماعی در سطوح ساختاری و میانی طبق مدل سرمایۀ فردی است. ضمن مفروض دانستن 

آن  گیری شده و عوامل مؤثر بر دانشجویان دانشگاه تهران اندازه اجتماعیسرمایۀ میزان  ،نظری

 ۀای، عوامل خانوادگی، رشتها و تجارب تحقیقاتی عوامل فردی یا زمینه با تكیه بر نظریه

 ها در نظر گرفته شده است.تحصیلی و نگرش

 

 شناسی روش

 یسنجنگرشهای  تكنیك پرسشنامه و آزمون است كه در آن ازپیمایش نوع حاضر از  ۀمطالع

آماری پژوهش، دانشجویان كارشناسی ارشد  ۀمانند طیف لیكرت استفاده شده است. جامع

گیری آماری از روش نمونه ۀمناسب از جامع ۀ. به منظور انتخاب نمونانددانشگاه تهران

كه ابتدا از میان كل دانشجویان، مقطع است. بدین صورت ای استفاده شده  مرحلهای چند خوشه

 ۀهای مختلف سه دانشكد انشكدهبعد، از میان د ۀو در مرحلاست  شدهكارشناسی ارشد انتخاب 

 اند. اقتصاد و پردیس فنی برگزیده شده ۀعلوم اجتماعی، دانشكد

اجتماعی است كه عبارت است از سرمایۀ در این پژوهش  شده سنجش متغیر ینتر مهم

ها، نهادها و جامعه كه مبتنی بر ها و روابط اجتماعی میان افراد، گروه ای از شبكه مجموعه»

مشاركت اجتماعی و هنجارهای احساس  ه،دهند. از دیگر عناصر تشكیل«عی استاعتماد اجتما

ها ها، مقیاساجتماعی مجموع شاخصسرمایۀ تعلق و حمایت اجتماعی است. تعریف عملیاتی 

هایی است كه برای هر یك از ابعاد اعتماد اجتماعی، هنجارهای حمایت اجتماعی و و پرسش

روابط اجتماعی در نظر گرفته  ۀو شبك یر رسمیغمی و احساس تعلق، مشاركت اجتماعی رس

 شده است.

ها از اعتبار ها و پرسش اطمینان از صحت گویه به منظور سنجش اعتبار ابزار سنجش و

طور  صوری استفاده شده به این نحو كه ابتدا تعریف نظری و عملیاتی هر كدام از متغیرها به

 توسطها گزینش شده و  سپس بر اساس آن تعاریف طیف یا گویه ستشده امشخص دقیق 

همچنین برای تعیین پایایی از آلفای كرونباخ به عنوان نشانگر  .اند شدهداوری  نظران صاحب

 ها استفاده شده است. انسجام درونی و همسازی داخلی گویه
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 های سرمایۀ اجتماعی جدول ضریب آلفای همبستگی شاخص .1جدول 

 ضریب آلفا غیرعنوان مت

 23/1 ها و نهادها( مشاركت رسمی )مشاركت با گروه

 32/1 رسمی مشاركت غیر

 32/1 اعتماد فردی و گروهی

 32/1 های اجتماعی رسمی(اعتماد مدنی )گروه

 38/1 اعتماد نهادی

 31/1 اعتماد اجتماعی )كل(

 33/1 هنجارهای اجتماعی )احساس تعلق(

 38/1 روابط اجتماعی رسمی ۀشبك

 35/1 سرمایۀ اجتماعی

 

افهزار  شده است، از طریق این نهرم  استفاده SPSSافزار ها از نرم برای تجزیه و تحلیل داده

ههای ضهریب همبسهتگی پیرسهون، اسهپیرمن و       با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون

 ،پیشهرفته و رگرسهیون   ههای  به روابط میان متغیرها پرداخته و سپس با كهاربرد تحلیهل   tآزمون 

 گانه تحلیل شده است.روابط چند

 

 ی تحقیقهایافته

نفر مردنهد كهه از    121نفر زن و  11نفر دانشجوی مورد بررسی  220دهد از كل  نتایج نشان می

% درصد از 01اند.  درصد متولد شهرهای دیگر بوده 1/31درصد متولد تهران و  1/11جمع آنها 

سههال دارنههد. میههانگین سههن  03درصههد بیشهتر از   3/0سههال و  20دانشهجویان نمونههه حههداكثر  

سال برآورد شده حداقل و حداكثر سن آنها نیز به ترتیب  1/21دانشجویان مورد بررسی معادل 

رود اكثر دانشجویان مورد نظر فارس هستند یعنی  طور كه انتظار می  سال است. همان 13و  20

كل را به خود اختصاص داده است و در میان سایر درصد از فراوانی نسبی  0/33قومیت فارس 

درصد فراوانی بیشهتری دارنهد. اكثریهت قریهب بهه اتفهاق        1/13و كرد  11اقوام دانشجویان لر 

درصد سنی و  1/0درصد شیعه و  12اند كه از این تعداد  درصد مسلمان 1/11دانشجویان یعنی 

درصهد   1/01درصهد مجهرد و    1/13اند. از كهل دانشهجویان    درصد مسیحی و كلیمی بوده 1/3

 3/32طهوری كهه     درصد آنها خارج از خوابگهاه اسهت بهه    33اند. محل سكونت بیش از  متأهل

درصد در منزل اقهوام و بسهتگان    1/0مجردی( و  ۀپدری یا خان ۀدرصد در منزل شخصی )خان

دوسهوم   ی سكونت دارند. بهیش از یهای دانشجو درصد نیز در خوابگاه 1/11كنند و  زندگی می
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 0/01و  انهد  یلهای فنهی و مهندسهی مشهغول بهه تحصه      درصد در رشته 0/11دانشجویان یعنی 

 ۀآموختگهان گهروه علهوم انسهانی در رشهت      درصد از دانش 1/10علوم انسانی و  ۀدرصد در رشت

 اند. یلاقتصاد مشغول به تحص ۀدرصد در رشت 0/10علوم اجتماعی و 

درصهد( و   1/12سهوادند )  درصد( یا كهم  0/3اد )سودرصد كمی از والدین دانشجویان بی

دههد میهزان تحصهیالت     ها نشان می درصد از آنها تحصیالت دانشگاهی دارند. یافته 33بیش از 

آنها دانشگاهی اسهت. بیشهترین فراوانهی     1/11تحصیالت مادر درصد دانشجویان و  1/31پدر 

 ۀدر حقیقهت بها توجهه بهه میانه      شده در میان پدران و مادران تحصیالت كاردانی است. مشاهده

 توان گفت تحصیالت نیمی از والدین در حد كاردانی و بیشتر است. ( می11برآوردشده )

ی دارند. منزلهت شهغلی   یشغلی باال ۀدرصد مادران شاغل رتب 1/31درصد پدران و  1/11

یهز  درصهد ن  21تها   11درصد آنهان( متوسهط و    1/23طور میانگین   درصد والدین )به 00تا  20

خیلی پایین مشغول نیسهتند.   ۀهای مرتببه فعالیت ،از والدین دانشجویان كدام یچپایین است و ه

شغلی مادران شاغل كمی بیشتر از پهدران   ۀطور میانگین منزلت شغلی والدین باالست و مرتب به

ینكهه  تومان برآورد شده است. با ا هزار 133والدین در حدود  ۀآنان است. میانگین درآمد ماهیان

 منزلت شغلی مادران باالتر از پدران است اما درآمد مادران كمتر است. شاخص پایگاه اقتصادی

پهدر،   ۀهای میزان تحصیالت، منزلت شغلی و درآمهد ماهیانه   اجتماعی پدران از مجموع متغیر و

درصهد دانشهجویان پهایین،     0/12اجتماعی پدر  و دهد پایگاه اقتصادی ه كه نشان میساخته شد

 حهد وسهط و میهانگین    ۀدرصد باال بوده است كه با توجه به نمهر  0/03درصد متوسط و  1/21

اجتمهاعی  -طهور میهانگین پایگهاه اقتصهادی     تهوان گفهت بهه    ای مهی  شاخص در مقیاس فاصهله 

 دانشجویان در حد متوسط است.

درصهد   0/21كننهد یعنهی    وقایع كشور را دنبال مهی اكثر دانشجویان تا حد زیادی اخبار و 

. اعتقهاد بهه   انددرصد تا حدودی پیگیر خبرهای روز جامعه 0/02درصد زیاد و  20خیلی زیاد، 

درصد معتقدند كه شهانس   0/11شانس و اقبال در میان دانشجویان زیاد بوده است. در مجموع 

یزان خیلهی كهم و كمهی تهابع اقبهال      درصد زندگی را به م 1/00نقش زیادی در زندگی دارد و 

انهد   درصد نیز تا حد زیاد و خیلی زیادی بر این عقیده 0/03دانند و عالوه بر شانس و اقبال  می

گرایهی زیهادی   خود را بسازد و اكثر جوانان میزان فعهال  ۀتواند با كار و تالش آیند كه انسان می

ثریت آنهها ایهن احسهاس را دارنهد كهه      اند ولی اك دارند. اكثر دانشجویان از زندگی خود راضی
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طور كه بایهد جامعهه بهرای دانشهجو كهه از قشهر         جامعه برای آنها ارزش كمی قائل است و آن

 شود.ارزش قائل نمی اند،اجتماع سازان یندهو آ كرده یلتحص

مشاركت،  ۀدربردارندهای متعدد تشكیل شده كه  اجتماعی از عناصر و مؤلفهسرمایۀ 

روابط اجتماعی، اعتماد اجتماعی، احساس تعلق و حمایت اجتماعی است كه وضعیت  ۀشبك

های خیریه همكاری دارند  بیشتر دانشجویان با انجمن :آن در میان دانشجویان چنین بوده است

های ورزشی، انجمن اسالمی و  درصد با انجمن 03های علمی و  و تعدادی با بسیج و انجمن

ها و نهادهای مورد بررسی كمتر از همكاری با  دارند. عضویت در گروه اولیا و مربیان مشاركت

 های مزبور عضو آنها نیستند. بدین معنی كه اكثر دانشجویان در عین همكاری با گروه هاست آن

 های مختلف توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مشاركت در گروه .2جدول 
 مشارکت ۀنحو

 ها و نهادها گروه

 وع فعالیتن عضویت همکاری

 سایر مسئولیت اجرایی کمک مالی کمک فکری ها برنامه  در حضور ندارد دارد ندارد دارد

 1 5/32 3/12 3/23 8/28 5/32 5/2 21 11 انجمن اولیا و مربیان

 2/1 2/1 1/82 2/31 2/32 3/23 3/23 1/13 2/83 های خیریه انجمن

 3/1 3/23 3/33 3/23 3/23 3/32 2/32 2/83 3/11 های ورزشی انجمن

 2/3 3/3 2/8 3/12 8/51 1/23 8/23 3/82 3/12 های علمی انجمن

 1 5/3 5/3 3/12 3/13 1/31 2/5 1/33 8/31 سیاسی یها گروه

 3/3 3/23 3/31 3/18 1/25 2/32 3/32 2/52 1/12 بسیج

 1/31 1/31 1/31 8/23 8/23 3/33 3/1 1/32 8/2 شوراهای محلی

 1 1/31 2/8 1/11 2/18 38 1 5/32 5/2 ادبیهنری و   هایانجمن

 1 1 1 11 81 2/33 1/3 1/32 8/2 های صنفی گروه

 1 1 5/23 2/18 1/12 38 1 8/83 1/11 انجمن اسالمی

 311 311 311 311 311 311 311 311 311 جمع

 

درصهد   0/10های یاد شده حاكی از آن است كهه   بررسی نوع فعالیت دانشجویان در گروه

ههای   ، بها كمهك  كنندمیهای خیریه عضویت دارند و یا با آنها همكاری  از كسانی كه در انجمن

ههای   انجمن های سیاسی، بیشترین نوع همكاری با گروه رسانند.این نهاد یاری میبه مالی خود 

ها و جلسات و كمك فكری بهوده   های صنفی به صورت حضور در برنامه گروه هنری و ادبی و

 است.

شان مشكل حادی مثهل  ۀچنانچه برای خانواد اندكردهدرصد دانشجویان اظهار  13بیش از 

نیاز شدید مالی، تصادف و وقوع زلزله و... پیش بیاید با آنها همكاری و مشاركت خواهند كهرد  
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تفاوت نخواهند بهود و همچنهین اعهالم    از آنها نسبت به مشكالت خانواده خود بی كدام یچهو 

كه در رفع مشكالت فامیل و خویشاوندان و دوستان نیهز تها حهدی زیهادی همكهاری       اندكرده

 وطنهان  همها و ولی در مورد همسایگان، اهالی محله، افراد هم قوم و مذهب، همشهری كنند می

ن همكاری قابل توجهی ندارند. بدین ترتیب بیشترین میزان مشاركت در مورد رفع مشكالت آنا

 ،دانشهجویان  یهر رسهمی  غابعهاد مشهاركت   دیگهر از   یكهی  رسمی با اعضای خانواده است. غیر

در امور اجتماعی دیگران از قبیل مراسهم جشهن و عهزا، جلسهات مهذهبی، كارههای        مشاركت

زان شركت در امور فوق مربهوط بهه اعضهای       تفریحی و معامالت اقتصادی است كه بیشترین می

 آشنا )ایرانیان( است.به مردم نا خانواده و كمترین میزان

حاكی از آن است كه  یر رسمیغهای  بررسی میزان اعتماد دانشجویان به افراد و گروه

های  یافته بنا بر .بیشترین میزان اعتماد به اعضای خانواده و كمترین میزان به ایرانیان است

دانشجویان كم است و اعتماد  یگروهینبگروهی و توان گفت اعتماد درون آمده می دست هب

های میزان اعتماد اجتماعی دانشجویان به تفكیك گروه ها ندارند. چندانی به این افراد و گروه

های مورد بررسی بیشترین اعتماد را به اساتید دهد كه در میان گروه اجتماعی مختلف نشان می

های اجتماعی، اعتماد دانشگاه و دانشجویان دارند كه مبین این است كه در میان گروه

است و بعد از آن به پزشكان و آنان گروهی بیشتر از اعتماد برون دانشجویانگروهی  درون

و فعاالن سیاسی است. در یك نگاه  داران بنگاهپرستاران اعتماد دارند و كمترین اعتماد آنان به 

توان دید كه اعتماد مدنی اكثر دانشجویان در حد متوسط و كم است، همچنین  كلی می

 اند عبارتاند به ترتیب  دانشجویانی كه اعتماد زیاد و خیلی زیاد به نهادهای مورد بررسی داشته

یه، نیروی انتظامی، بسیج، سپاه، یقضا ۀ، قویماصداوسها، مراكز درمانی، دولت، مجلس، از بانك

و  یر دولتیغهای خیریه، سازمان هایهی، مطبوعات، احزاب سیاسی، مؤسسارتش، شهردار

 ۀدولت، مراكز درمانی، قو خیریه، های هشوراها كه در وهلۀ اول بیشترین اعتماد به مؤسس

  و كمترین اعتماد به شهرداری و بسیج است. هاست بانكیه و یقضا

گانه اعتماد )اعتماد جموع ابعاد سهاكثر دانشجویان اعتماد چندانی به نهادها ندارند. از م

نشان فردی و گروهی، اعتماد مدنی و اعتماد نهادی( متغیر اعتماد اجتماعی كل ساخته شده كه 

ی برخوردارند و در كل اعتماد یدانشجویان از اعتماد اجتماعی باال سوم یكدر حدود دهد می

 اجتماعی در بین آنان كم است.
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 های اجتماعی رسمیتوزیع فراوانی پاسخگویان برحسب اعتماد به گروه .0ل وجد

 اعتماد

 های اجتماعیگروه

 کل ادیز یلیخ زیاد یحدودتا کم کم یلیخ

 درصد فراوانی درصد درصد درصد درصد درصد

 311 221 2/21 3/22 8/11 2/33 3/3 قضات

 311 333 8/33 8/33 2/12 8/32 8/31 کارمندان اداری

 311 211 2 21 13 5/21 5/32 و مدیران اداری نمسئوال

 311 218 3/2 5/35 11 3/21 3/33 نظامیان

 311 233 1/31 3/22 8/12 2/21 33 نمایندگان مجلس

 311 232 2/22 3/23 8/13 1/31 3/2 پرستاران و پزشکان

 311 381 2/1 3/21 1/13 3/22 33 کسبه

 311 381 1/1 8/25 1/23 3/28 31 تجار و بازاریان

 311 381 3/8 1/31 3/21 25 1/15 داران بنگاه

 311 212 2/11 3/31 2/11 3/31 3/8 کارگران

 311 382 32 2/22 3/15 2/33 3/31 رانندگان تاکسی

 311 383 2/8 5/25 3/13 3/33 5/2 یا صاحبان مشاغل حرفه و  مهندسان

 311 388 8/1 1/38 5/12 3/22 5/21 فعاالن سیاسی

 311 231 3/3 2/15 1/13 2/35 3 معلمان

 311 333 3/31 8/23 2/11 8/21 3/31 هنرمندان

 311 322 3/11 5/11 5/23 8/3 5/1 هااساتید دانشگاه

 311 383 3/3 1/33 1/12 3/21 8/31 ورزشکاران

 311 323 3/3 5/23 2/15 1/33 3/3 نگاران خبرنگاران و روزنامه

 311 321 2/13 1/23 2/21 1/3 1/5 دانشجویان

 

احساس تعلق و دوستی به خانواده و بستگان بسیار زیاد و بعهد از آن بیشهترین احسهاس    

دارد بهر حسهب احسهاس برخهورداری از حمایهت       اختصاصنزدیكی و تعلق به گروه دوستان 

دیگهر یها    یهای دیگران برخوردارنهد و نیمه   كه نیمی از آنان از حمایت اندكردهاجتماعی اظهار 

كه اگهر زمهانی احتیهاج     بیان كردندهای دیگران ندارند و اند و یا اعتماد چندانی به كمك بهرهبی

   كند. آشنا و خودی است كه آنها را حمایت می این به حمایت اجتماعی داشته باشند

سهال گذشهته    ها و نهادهای اجتماعی رسهمی در یهك  یزان ارتباط دانشجویان با سازمانم

دهد كه دانشجویان تا حد زیادی به شهرداری و شورای شههر   روابط اجتماعی( نشان می ۀ)شبك

ههای دولتهی و شههرداری و     هها، اداره كه بیشترین مراجعه آنها به بانهك  اندكردهاند و اظهار  رفته

و  یماصداوسه كمترین میزان ارتباط با احزاب سیاسی، بسیج، دفتهر ارتباطهات مردمهی مجلهس،     

 های رسمی كم است. ی بوده است و در مجموع میزان ارتباط دانشجویان با شبكهنیروی انتظام
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شود كه در  اجتماعی دانشجویان مورد بررسی مشخص میسرمایۀ از بررسی شاخص 

اجتماعی زیادی برخوردارند، آمارهای شاخص مزبور در سرمایۀ دانشجویان از  پنجم یكحدود 

 انگین میانه و نمای برآوردشده بهرای دانشجویان ازای نیز گویای آن است كه می مقیاس فاصله

اجتماعی سرمایۀ تر است و در مجموع دانشجویان مورد بررسی از  پایینوسط شاخص  ۀنقط

 ی برخوردارند.پایین

 بررسی روابط بین مشاركت رسمی پاسخگویان و متغیرهای مستقل تحقیق .1جدول 
 تعداد داری سطح معنی همبستگی  متغیرهای مستقل

 Df 321/1  =x2  315/1 222=  1 جنس

 Df 113/2  =x2  821/1 222=  1 محل تولد

 Df 333/32  =x2  132/1 222=  1 تحصیلی ۀرشت

 Df 121/2  =x2  221/1 221=  1 محل سکونت

 Df 525/8  =x2  381/1 221=  1 وضعیت تأهل

 Df 121/3  =x2  313/1 222=  1 قومیت

 Df 315/5  =x2  211/1 228=  1 مذهب

 r  151/1 222=  -182/1 سن

 r  111/1 233=  332/1** اجتماعی پدر -پایگاه اقتصادی

 r  111/1 228=  313/1* تحصیالت مادر

 rs  213/1 228=  131/1 آگاهی از اخبار کشور

 rs  222/1 225=  -121/1 پنداشت از وضعیت آینده

 rs  113/1 228=  -183/1 تقدیرگرایی

 rs  132/1 228=  388/1* اعتقاد به نقش کار و تالش

 rs  131/1 225=  331/1 رضایت از زندگی

 rs  131/1 221=  321/1** احساس ارزشمندی در جامعه
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 ای متغیر مشاركت رسمی نمودار هیستوگرام شاخص فاصله .1نمودار 
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متغیر  كهشد  مشخصآماری كا اسكوئر، پیرسون و اسپیرمن  یها آزمونبا استفاده از 

ها و نهادهای رسمی با برخی از متغیرهای ها، سازمانمیزان مشاركت رسمی دانشجویان با گروه

 و آمده است پایگاه اقتصادی ها یافته درطور كه   داری دارد. همانامستقل، همبستگی معن

قش كار و تالش در زندگی و احساس ارزشمندی اجتماعی پدر، تحصیالت مادر، نگرش به ن

طوری كه با افزایش این   در جامعه بر میزان مشاركت رسمی دانشجویان تأثیر معناداری دارد به

متغیرها مشاركت رسمی دانشجویان نیز افزایش یافته است. همچنین مشاركت دانشجویانی كه 

داری با یكدیگر دارند به صورتی كه كنند تفاوت معنا های فنی و غیر فنی تحصیل می در رشته

علوم انسانی است. بررسی  ۀفنی بیشتر از دانشجویان رشت ۀمشاركت رسمی دانشجویان رشت

تأثیر همزمان متغیرها بر متغیر مشاركت رسمی نیز نشان داد كه از پنج متغیر مذكور، فقط متغیر 

است.  كردهر را تبیین درصد از تغییرات این متغی 0احساس ارزشمندی در جامعه است كه 

دانشجویان با تحصیالت مادرشان، پنداشت آنان از آینده،  یر رسمیغمیزان مشاركت 

همبستگی مستقیم، مثبت و معناداری  ۀتقدیرگرایی و احساس ارزشمندی آنان در جامعه رابط

 اقوام غیر فارس بیشتر از اقوام فارس است. یر رسمیغدارد. همچنین مشاركت 
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 رسمی و متغیرهای مستقل روابط مشاركت غیر .3جدول 

 تعداد داری اسطح معن همبستگی  متغیرهای مستقل

 Df 211/3  =x2  321/1 331=  1 جنس

 Df 283/1  =x2  132/1 331=  1 محل تولد

 Df 233  =x2  351/1 331=  1 تحصیلی ۀرشت

 Df 233/5  =x2  281/1 331=  1 محل سکونت

 Df 821/2  =x2  318/1 331=  1 وضعیت تأهل

 Df 333/33  =x2  133/1 331=  1 قومیت

 Df 211/3  =x2  158/1 331=  1 مذهب

 r  332/1 331=  -131/1 سن

 r  123/1 338=  323/1 اجتماعی پدر -پایگاه اقتصادی

 r  113/1 331=  312/1* تحصیالت مادر

 rs  182/1 331=  312/1 آگاهی از اخبار کشور

 rs  113/1 332=  333/1** پنداشت از وضعیت آینده

 rs  125/1 331=  382/1* تقدیرگرایی

 rs  111/1 331=  -183/1 اعتقاد به نقش کار و تالش

 rs  331/1 331=  138/1 رضایت از زندگی

 rs  138/1 332=  321/1* احساس ارزشمندی در جامعه

 
 ای در مقیاس فاصله یر رسمیغ نمودار هیستوگرام شاخص مشاركت. 2نمودار 
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رسمی دانشجویان با تحصیالت مادر، پنداشت آنان از آینده،  میزان مشاركت غیر

همبستگی مستقیم، مثبت و معناداری  ۀتقدیرگرایی و احساس ارزشمندی آنان در جامعه رابط
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یر غمشاركت  به طوری كه پاسخگویان نیز بودهدارد. همچنین این متغیر تحت تأثیر قومیت 

 است.  اقوام غیر فارس بیشتر از اقوام فارس رسمی

همبستگی داشتند نیز  یر رسمیغبررسی تأثیر همزمان متغیرهای مستقلی كه با مشاركت 

 یر رسمیغاین است كه فقط متغیرهای پنداشت از آینده و قومیت، بر میزان مشاركت  ۀكنندبیان

. اعتماد اجتماعی كننددرصد از تغییرات این متغیر را تبیین  11اند  تقیم دارند و توانستهتأثیر مس

تحصیلی و قومیت آنان تفاوت معناداری دارد، همچنین با افزایش  ۀحسب رشت دانشجویان بر

پایگاه اقتصادی ه اجتماعی پدر، تحصیالت مادر، آگاهی از اخبار كشور، احساس ارزشمندی 

ه دانشجویان، اعتماد اجتماعی آنان نیز افزایش یافته است. بیرگرایی بیشتر قدتدر جامعه و 

معناداری مشاهده شده است.  ۀعبارت دیگر بین متغیرهای مذكور و اعتماد اجتماعی رابط

تحلیل رگرسیونی تغییرات اعتماد اجتماعی و بررسی تأثیر همزمان متغیرهایی كه با اعتماد 

تحصیلی و احساس  ۀدهد كه متغیرهای رشت نیز نشان میهمبستگی داشتند  اجتماعی

 كند.میدرصد از تغییرات اعتماد اجتماعی دانشجویان را تبیین  20ارزشمندی در جامعه 

دهد كه  بررسی روابط بین هنجارهای اجتماعی دانشجویان و متغیرهای مستقل نشان می

آماری معناداری  ۀشان رابطتحصیلی آنان و تحصیالت مادر ۀهنجارمندی دانشجویان با رشت

علوم انسانی به این  ۀهای فنی بیشتر از دانشجویان رشت طوری كه دانشجویان رشته  دارد. به

هنجارها پایبندند، همچنین با افزایش تحصیالت مادر هنجارمندی دانشجویان نیز افزایش یافته 

مادر وی بر تحصیلی دانشجو و تحصیالت  ۀاست. بررسی تأثیر همزمان متغیرهای رشت

دهد كه تحصیالت مادر نقش  خطی رگرسیونی نشان می ۀهنجارهای اجتماعی، در یك معادل

درصد از تغییرات هنجارهای اجتماعی  1طوری كه   ای برای این متغیر دارد. به كنندهتبیین

روابط اجتماعی و متغیرهای مستقل  ۀشبك توسط این متغیر تبیین شده است. بررسی روابط

روابط اجتماعی دانشجویان تأثیر معنادار  ۀكه فقط تحصیالت مادر بر شبك است ینا ۀدكننبیان

روابط اجتماعی آنان نیز  ،افزایش تحصیالت مادر دانشجویان باطوری كه   داشته است به

روابط اجتماعی،  ۀهمبستگی دو متغیر تحصیالت مادر و شبك افزایش یافته است. عالوه بر

 نشان داده شده است. خطی آنها نیزتك ۀرابط
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 روابط بین متغیر سرمایۀ اجتماعی و متغیرهای مستقل .1جدول 

 تعداد داریاسطح معن همبستگی متغیرهای مستقل

 Df 821/2  =x2  821/1 311=  1 جنس
 Df 111/2  =x2  323/1 311=  1 محل تولد

 Df 211/23  =x2  111/1 311=  1 تحصیلی ۀرشت

 Df 133/5  =x2  213/1 323=  1 محل سکونت
 Df 383/2  =x2  132/1 313=  1 وضعیت تأهل

 Df 153/8  =x2  383/1 311=  1 قومیت

 Df 313/2  =x2  238/1 312=  1 مذهب

 r  232/1 311=  -313/1 سن
 r  112/1 325=  228/1** اجتماعی پدر -پایگاه اقتصادی

 r  111/1 311=  135/1** تحصیالت مادر

 rs  112/1 311=  282/1** از اخبار کشور آگاهی
 rs 233/1 312=  122/1 پنداشت از وضعیت آینده

 rs  512/1 311=  233/1 تقدیرگرایی

 rs  512/1 311=  151/1 اعتقاد به نقش کار و تالش

 rs  181/1 311=  383/1 رضایت از زندگی
 rs  113/1 311=  231/1** احساس ارزشمندی در جامعه

اجتماعی پدر، و  تحصیلی، پایگاه اقتصادی ۀاجتماعی با رشتسرمایۀ  ،نتایج طبق

 همبستگی معناداری دارد.  تحصیالت مادر، آگاهی از اخبار و احساس ارزشمندی در جامعه

 ضرایب آزمون تحلیل رگرسیونی سرمایۀ اجتماعی و متغیرهای مستقل .0جدول 
 B S.E Beta T Sig متغیرها 

 111/1 21/33 - 83/31 15/381 مقدار ثابت

 111/1 11/1 125/1 31/5 383/21 تحصیلی ۀرشت

 838/1 133/1 111/1 13/3 531/1 اجتماعی پدر -پایگاه اقتصادی

 311/1 88/3 332/1 823/1 325/3 تحصیالت مادر

 122/1 331/1 131/1 381/2 331/2 آگاهی از اخبار کشور

 138/1 211/3 311/1 22/2 311/1 گراییتقدیر

 112/1 313/1 251/1 31/1 223/3 احساس ارزشمندی در جامعه

 
 Method = ENTER آزمون

  = 553/1R ضریب همبستگی چندگانه

 R2 = 131/1 ضریب تعیین

 R2 adj = 223/1 یافتهضریب تعیین تعدیل

 = S.E 22/13 خطای معیار

 = 352/3ANOVA (Fتحلیل واریانس )

 = 111/1Sig سطح معناداری
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هه اجتمهاعی پهدر، تحصهیالت      تحصیلی، پایگاه اقتصادی ۀاجتماعی با رشتسرمایۀ متغیر 

همبستگی معناداری دارد،  احساس ارزشمندی در جامعهو مادر، آگاهی از اخبار و وقایع كشور 
سهرمایۀ  درصد از تغییرات  1تحصیلی و احساس ارزشمندی در جامعه به میزان  ۀدو متغیر رشت

اجتمهاعی بهاالتری   سرمایۀ فنی از  ۀد. یعنی دانشجویان رشتنكن دانشجویان را تبیین میاجتماعی 

 اجتماعی را تبیهین كهرده و  سرمایۀ درصد از تغییرات  01برخوردارند. این دو متغیر در مجموع 

 اند. درصد باقیمانده مربوط به متغیرهای دیگری است كه در این تحقیق بررسی نشده

 

 :مدل تحقیق

 
 

 گیرینتیجه
سهرمایۀ  است. بهر محهور    شدهبحث  طور گسترده  های اخیر به اجتماعی در سالسرمایۀ فهوم م

اجتماعی اعضای جامعه با اعتماد به یكدیگر و برقراری روابط قهادر بهه همكهاری بها یكهدیگر      

آورند كه بدون ارتباط و اعتماد امكان كسب آنهها دشهوار یها     شوند و منافعی را به دست می می
ای از روابط مبتنهی بهر اعتمهاد     اجتماعی به معنای شبكهسرمایۀ است. در این پژوهش،  ناممكن
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كه با مشهاركت   ،ها و نهادهای اجتماعی در نظر گرفته شده، سازمانها گروهاجتماعی و روابط با 

را در جههت   هها  كهنش  ،ها و با احساس تعلق و برخورداری از حمایهت اجتمهاعی   افراد و گروه
ههای   كنهد. ایهن سهرمایه در كنهار سهایر سهرمایه       به اهداف فردی و جمعی تسهیل مهی  دستیابی

 شود. ی جامعه مییاقتصادی، سیاسی، فرهنگی، فیزیكی و انسانی باعث رشد و شكوفا

گیهرد،   ای كه در آن شهكل مهی   اجتماعی بدون افراد و زمینهسرمایۀ مهم آن است كه  ۀنكت

مختلهف و در فضهاها و جوامهع     قشهرهای هها و   نیست. بنابراین بایستی در میهان گهروه   معنادار

های فردی و خانوادگی و وضعیت متفهاوت آنهان    . بر همین اساس، ویژگیبررسی شودمختلف 

اجتماعی در میان دانشجویان  سرمایۀ یو ارتقا یریگ شكل ،ها تفاوتای برای بیان  تواند زمینه می
 1/11 در مجمهوع نفر مرد كهه   121نفر زن و  11فر دانشجوی مورد بررسی ن 220از كل  باشد.

درصد از دانشجویان نمونه  01اند.  درصد متولد شهرهای دیگر بوده 1/31درصد متولد تهران و 

 1/21سال دارند. میانگین سهن دانشهجویان معهادل     03درصد بیشتر از  3/0سال و  20حداكثر 

طهور كهه     سال برآورد شهده اسهت. همهان    13و  20ترتیب  درصد حداقل و حداكثر سن نیز به

درصهد از   0/33یعنهی قومیهت فهارس    رود اكثر دانشجویان مورد نظر فهارس هسهتند    انتظار می
% و 11و در میان سایر اقهوام دانشهجویان لهر     است فراوانی نسبی كل را به خود اختصاص داده

درصهد   1/11درصد فراوانی بیشتری دارند. اكثریت قریب به اتفاق دانشجویان یعنهی   1/13كرد 
درصهد مسهیحی و كلیمهی     1/3درصد سنی و  1/0 ،درصد شیعه 12اند كه از این تعداد  مسلمان

 اند.هلأتدرصد م 1/01درصد مجرد و  1/13اند. از كل دانشجویان  بوده

درصهد   3/32طوری كه   درصد افراد خارج از خوابگاه است به 33محل سكونت بیش از 

 1/11درصد در منهزل اقهوام و بسهتگان و     1/0 ،مجردی( ۀپدری یا خان ۀدر منزل شخصی )خان
 0/11ی سكونت دارند. بیش از دوسهوم دانشهجویان یعنهی    یهای دانشجو درصد نیز در خوابگاه

كننهد.   های علوم انسانی تحصیل می درصد در رشته 0/01ی فنی و مهندسی و ها درصد در رشته

درصهد در   0/10علوم اجتمهاعی و   ۀآموختگان گروه علوم انسانی در رشت درصد از دانش 1/10

درصد( یها   0/3سواد )درصد كمی از والدین دانشجویان بی اند.اقتصاد مشغول به تحصیل ۀرشت
ههای   درصد از آنها تحصیالت دانشهگاهی دارنهد. یافتهه    33از  درصد( و بیش 1/12سوادند ) كم

 1/11تحصهیالت مهادر   درصد دانشهجویان و   1/31دهد میزان تحصیالت پدر  حاصل نشان می

ههم در میهان   در زمینهۀ تحصهیالت   شهده  آنها دانشگاهی است. بیشترین فراوانی مشاهده درصد

تهوان گفهت    ( نیهز مهی  11بهرآورد شهده )   ۀكاردانی است با توجه بهه میانه   ،پدران و هم مادران

 تحصیالت نیمی از والدین در حد كاردانی و بیشتر است.
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ی دارند. منزلهت شهغلی   یشغلی باال ۀدرصد مادران شاغل رتب 1/31درصد پدران و  1/11

درصهد نیهز    21تها   11درصد آنهان( متوسهط و    1/23طور میانگین   درصد والدین )به 00تا  20
خیلی پایین مشهغول نیسهتند.    ۀهای مرتباز والدین دانشجویان به فعالیت مكدا یچپایین است و ه

شغلی مادران شاغل كمی بیشتر از پهدران   ۀطور میانگین منزلت شغلی والدین باالست و مرتب  به

تومهان بهرآورد شهده اسهت بها اینكهه        هزار 133والدین در حدود  ۀاست. میانگین درآمد ماهیان

 ر از پدران است اما درآمد مادران كمتر است.منزلت شغلی مادران باالت

ههای میهزان تحصهیالت، منزلهت      اجتماعی پدر از مجموع متغیر-شاخص پایگاه اقتصادی

درصهد   0/12اجتمهاعی پهدر   -ر ساخته شده اسهت. پایگهاه اقتصهادی   پد ۀشغلی و درآمد ماهیان
حد وسهط و   ۀنمر درصد باالست كه با توجه به 0/03درصد متوسط و  1/21دانشجویان پایین، 

اجتمهاعی  -یطور میانگین پایگاه اقتصهاد   توان گفت به ای می میانگین شاخص در مقیاس فاصله

كننهد   دانشجویان متوسط است. اكثر دانشجویان تا حد زیادی اخبار و وقایع كشور را دنبال مهی 

ز درصد تا حهدودی پیگیهر خبرههای رو    0/02درصد زیاد و  20درصد خیلی زیاد،  0/21یعنی 

درصهد   0/11اعتقاد به شانس و اقبال در میهان دانشهجویان زیهاد اسهت در مجمهوع       اند.جامعه
درصد زندگی را به میزان خیلهی كهم و    1/00معتقدند كه شانس نقش زیادی در زندگی دارد و 

درصد نیز تا حد زیاد و خیلهی زیهادی    0/03دانند و عالوه بر شانس و اقبال  تابع اقبال می یكم
خهود را بسهازد و اكثهر جوانهان میهزان       ۀتواند با كار و تالش آیند اند كه انسان می قیدهبر این ع

 گرایی زیادی دارند.فعال

اند ولی اكثریهت آنهها ایهن احسهاس را دارنهد كهه        اكثر دانشجویان از زندگی خود راضی

شهر  طور كه بایهد جامعهه بهرای دانشهجو كهه از ق       جامعه برای آنها ارزش كمی قائل است و آن
طهور كهه در بخهش نظهری       . همهان شود یساز اجتماع است ارزش قائل نمو آینده كرده یلتحص

نظهران بهر    های متعدد تشكیل شده كه صهاحب  پژوهش آمد، سرمایۀ اجتماعی از عناصر و مؤلفه

روابهط اجتمهاعی، اعتمهاد     ۀمشهاركت، شهبك   ۀآن تأكید داشهتند. سهرمایۀ اجتمهاعی دربردارنهد    

علق و حمایت اجتماعی است كه وضعیت آن در میهان دانشهجویان چنهین    اجتماعی، احساس ت
ههای خیریهه همكهاری دارنهد و تعهدادی بها بسهیج و         بیشتر دانشجویان بها انجمهن   :بوده است

های ورزشی، انجمن اسالمی و اولیا و مربیان مشاركت  درصد با انجمن 03های علمی و  انجمن

هاست بهدین معنهی    بررسی كمتر از همكاری با آن ها و نهادهای مورد دارند. عضویت در گروه

های مزبور عضو آنها نیستند. بررسی نهوع فعالیهت    كه اكثر دانشجویان در عین همكاری با گروه

ی كهه در  یدرصهد از آنهها   0/10های یاد شده نیهز حهاكی از آن اسهت كهه      دانشجویان در گروه
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های مالی خود این نهاد  ، با كمككنندهای خیریه عضویت دارند و یا با آنها همكاری می انجمن

ههای هنهری و ادبهی و     ههای سیاسهی، انجمهن    كنند. بیشترین نوع همكاری با گهروه  را یاری می
 و كمك فكری است. هاهها و جلس صورت حضور در برنامهه های صنفی ب گروه

درصد  0/03كه میزان مشاركت  دهد سنجش میزان مشاركت رسمی دانشجویان نشان می 

چنانچهه   انهد كردهدرصد دانشجویان اظهار  13درصد زیاد است. بیش از  1/1از آنها كم و فقط 

مشكل حادی مثل نیاز شدید مالی، تصادف و وقوع زلزله و... پهیش بیایهد بها     ۀ آنهابرای خانواد

خهود   ۀالت خهانواد از آنها نسهبت بهه مشهك    كدام یچآنها همكاری و مشاركت خواهند كرد و ه

كه در رفع مشكالت فامیهل و خویشهاوندان و    اندكردهتفاوت نخواهند بود و همچنین اعالم  بی
ولی در مورد رفهع مشهكالت همسهایگان، اههالی      كنندمیدوستان نیز تا حدی زیادی همكاری 
د. ( همكهاری قابهل تهوجهی ندارنه    و مردم )ایرانیهان  ها یمحله، افراد هم قوم و مذهب، همشهر

با اعضای خانواده است. یكی از ابعاد دیگر كه  یر رسمیبدین ترتیب بیشترین میزان مشاركت غ

دانشجویان در نظر گرفته شده مشاركت در امور اجتمهاعی   یر رسمیجهت سنجش مشاركت غ

دیگران از قبیل مراسم جشن و عزا، جلسات مذهبی، كارههای تفریحهی و معهامالت اقتصهادی     
زان شركت در امور فوق مربوط به اعضای خانواده و كمترین میزان مربوطه    است كه بیشترین می

 به مردم )ایرانیان( است.
حهاكی از آن اسهت كهه     یر رسهمی غ یها بررسی میزان اعتماد دانشجویان به افراد و گروه

ه ههای به   بیشترین میزان اعتماد به اعضای خانواده و كمترین میزان به ایرانیان است بنا بهر یافتهه  

گروهی دانشجویان كم است و اعتماد چندانی به این افهراد  توان گفت اعتماد بین دست آمده می

اجتمهاعی مختلهف    یهها  ها ندارند. میزان اعتماد اجتماعی دانشجویان به تفكیهك گهروه   و گروه
دانشهگاه و   تادانمهورد بررسهی بیشهترین اعتمهاد را بهه اسه       یها دهد كه در میان گروه نشان می

گروههی آنهان   اجتماعی، اعتماد درون یها است كه در میان گروه ینان دارند كه مبین ادانشجوی

گروهی است و بعهد از آن بهه   بیشتر از اعتماد برون هستند كه در حقیقت خودشان هم دانشجو

. در استداران و فعاالن سیاسی  پزشكان و پرستاران اعتماد دارند و كمترین اعتماد آنان به بنگاه
 .كه اعتماد مهدنی اكثهر دانشهجویان در حهد متوسهط و كهم اسهت        گفتتوان  كلی مییك نگاه 

انهد از   بهه ترتیهب عبهارت    ی كه دانشجویان به آنها اعتماد زیاد و خیلهی زیهادی داشهتند   نهادهای

یه، نیهروی انتظهامی، بسهیج، سهپاه،     یقضا ۀ، قویماها، مراكز درمانی، دولت، مجلس، صداوس بانك

و  یهر دولتهی  غ یهها  خیریهه، سهازمان   هایهات، احزاب سیاسی، مؤسسارتش، شهرداری، مطبوع
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 ۀدولهت، مراكهز درمهانی، قهو     خیریهه،  ههای هشوراها كه در وهلۀ اول بیشترین اعتماد به مؤسس

 هاست و كمترین اعتماد به شهرداری و بسیج است. یه و بانكیقضا
اعتمهاد )اعتمهاد    ۀگانه ابعاد سهاكثر دانشجویان اعتماد چندانی به نهادها ندارند. از مجموع 

نشهان  فردی و گروهی، اعتماد مدنی و اعتماد نهادی( متغیر اعتماد اجتماعی كل ساخته شده كه 

ی برخوردارنهد و در كهل اعتمهاد    یدانشجویان از اعتماد اجتماعی باال سوم یكدر حدود دهد می

بستگان بسیار زیاد و بعهد  اجتماعی در بین آنان كم است. احساس تعلق و دوستی به خانواده و 

دارد بهر حسهب احسهاس     اختصهاص به گروه دوستان  ،از آن بیشترین احساس نزدیكی و تعلق

ههای دیگهران    كهه نیمهی از آنهان از حمایهت     انهد كهرده برخورداری از حمایت اجتماعی اظههار  
نهد و  دیگهران ندار  یهها  كمهك اند و یا اعتمهاد چنهدانی بهه     بهرهدیگر یا بی یبرخوردارند و نیم

آشنا و خودی اسهت كهه آنهها را    این احتیاج به حمایت اجتماعی داشته باشند،  وقتیكه  اند گفته

سهال   ها و نهادهای اجتماعی رسمی در یهك میزان ارتباط دانشجویان با سازمان كند. حمایت می

دهد كه دانشهجویان تها حهد زیهادی بهه شههرداری و        روابط اجتماعی( نشان می ۀگذشته )شبك

های دولتهی و   ها، ادارهآنها به بانك ۀكه بیشترین مراجع اندكردهاظهار آنان  .اند شورای شهر رفته
شهرداری و كمترین میزان ارتباط با احزاب سیاسهی، بسهیج، دفتهر ارتباطهات مردمهی مجلهس،       

های رسمی كم  تظامی بوده و در مجموع میزان ارتباط دانشجویان با شبكهو نیروی ان یماصداوس
شهود كهه    اجتماعی دانشجویان مورد بررسی مشخص میسرمایۀ از بررسی شاخص  بوده است.

های شاخص  اجتماعی زیادی برخوردارند، آمارهسرمایۀ دانشجویان از  پنجم یكفقط نزدیك به 

شهده بههرای    آن است كه میانگین میانهه و نمهای بهرآورده   ای نیز گویای  مزبور در مقیاس فاصله

سهرمایۀ   تر بوده و در مجموع دانشجویان مورد مطالعهه  پایینوسط شاخص  ۀاز نقطدانشجویان 
 دارند.ی پاییناجتماعی 

آماری كا اسكوئر، پیرسون و اسپیرمن انجام شهده ایهن نتیجهه بهه      یها آزمونبا استفاده از 

ها و نهادهای رسهمی  ها، سازمانمشاركت رسمی دانشجویان با گروه دست آمده كه متغیر میزان

اجتمهاعی پهدر،   -داری دارد. پایگهاه اقتصهادی  ابا برخهی از متغیرههای مسهتقل، همبسهتگی معنه     
تحصیالت مادر، نگرش به نقش كار و تالش در زندگی و احساس ارزشهمندی در جامعهه بهر    

طهوری كهه بها افهزایش ایهن متغیرهها         دارد بهمیزان مشاركت رسمی دانشجویان تأثیر معناداری 

مشاركت رسمی دانشجویان نیز افزایش یافتهه اسهت. همچنهین مشهاركت دانشهجویانی كهه در       

كنند تفاوت معنهاداری بها یكهدیگر دارد بهه صهورتی كهه        های فنی و غیر فنی تحصیل می رشته

انی اسهت. بررسهی   علهوم انسه   ۀفنی بیشتر از دانشجویان رشت ۀمشاركت رسمی دانشجویان رشت
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تأثیر همزمان متغیرها بر متغیر مشاركت رسمی نیز نشان داد كه از پنج متغیر مذكور، فقط متغیهر  

اسهت.   كهرده درصد از تغییرات ایهن متغیهر را تبیهین     2احساس ارزشمندی در جامعه است كه 

رسهمی دانشهجویان بها تحصهیالت مادرشهان، پنداشهت آنهان از آینهده،          میزان مشهاركت غیهر  

همبستگی مسهتقیم، مثبهت و معنهاداری دارد.     تقدیرگرایی و احساس ارزشمندی آنان در جامعه

 اقوام غیر فارس بیشتر از اقوام فارس است. یر رسمیغهمچنین مشاركت 

همبسهتگی   ۀرسهمی رابطه   بررسی تأثیر همزمان متغیرهای مستقلی كه بها مشهاركت غیهر   

رهای پنداشت از آینده و قومیت، بر میزان مشهاركت  این است كه فقط متغی ۀكنندداشتند نیز بیان

. كننهد درصد از تغییهرات ایهن متغیهر را تبیهین      11اند  تأثیر مستقیم دارند و توانسته یر رسمیغ

تحصهیلی و قومیهت آنهان تفهاوت معنهاداری دارد،       ۀاعتماد اجتماعی دانشجویان برحسب رشهت 

صهیالت مهادر، آگهاهی از اخبهار كشهور،      اجتماعی پدر، تح-همچنین با افزایش پایگاه اقتصادی
، اعتمهاد اجتمهاعی آنهان نیهز     یاندانشهجو  یشهتر بگرایی احساس ارزشمندی در جامعه و تقهدیر 

همبستگی معناداری مشاهده  افزایش یافته است. به عبارت دیگر بین متغیرها و اعتماد اجتماعی

همزمان متغیرهایی كه بها   شده است. تحلیل رگرسیونی تغییرات اعتماد اجتماعی و بررسی تأثیر

تحصهیلی و احسهاس    ۀدهد كه متغیرههای رشهت   همبستگی داشتند نیز نشان می اعتماد اجتماعی

 كنند.میدرصد از تغییرات اعتماد اجتماعی دانشجویان را تبیین  20ارزشمندی در جامعه 

بررسی روابط بین هنجارهای اجتماعی و دانشجویان و متغیرههای مسهتقل تحقیهق نشهان     
آمهاری   ۀتحصیلی آنان و تحصیالت مادرشهان رابطه   ۀدهد كه هنجارمندی دانشجویان با رشت یم

علهوم انسهانی    ۀهای فنی بیشتر از دانشجویان رشت طوری كه دانشجویان رشته معناداری دارد. به
به این هنجارها پایبندند، همچنین بها افهزایش تحصهیالت مهادر هنجارمنهدی دانشهجویان نیهز        

تحصیلی دانشجو و تحصهیالت مهادر    ۀافزایش یافته است. بررسی تأثیر همزمان متغیرهای رشت

دهد كه تحصیالت مهادر   خطی رگرسیونی نشان می ۀوی بر هنجارهای اجتماعی، در یك معادل

درصد از تغییرات هنجارهای اجتمهاعی   1طوری كه   برای این متغیر دارد. به ای كننده یینتبنقش 
روابهط اجتمهاعی و متغیرههای مسهتقل      ۀاین متغیر تبیین شده است. بررسی روابط بین شهبك  با

روابط اجتماعی دانشجویان تهأثیر معنهادار    ۀكه فقط تحصیالت مادر بر شبك است ینا ۀكنندبیان

طوری كه بر افزایش تحصهیالت مهادر دانشهجویان روابهط اجتمهاعی آنهان نیهز          بهداشته است 

روابهط اجتمهاعی،    ۀافزایش یافته است. عالوه بر همبستگی دو متغیر تحصهیالت مهادر و شهبك   

 ۀاجتمهاعی بها رشهت   سهرمایۀ  همچنهین متغیهر    خطی آنها نیز نشهان داده شهده اسهت.   تك ۀرابط

در، تحصهیالت مهادر، آگهاهی از اخبهار و وقهایع كشهور       اجتماعی پ-تحصیلی، پایگاه اقتصادی
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تحصیلی دانشهجویان و   ۀهمبستگی معناداری دارد، دو متغیر رشت احساس ارزشمندی در جامعه

اجتمهاعی دانشهجویان را   سرمایۀ درصد تغییرات  1احساس ارزشمندی آنان در جامعه به میزان 
جتماعی باالتری برخوردارند. این دو متغیر اسرمایۀ فنی از  ۀكند. یعنی دانشجویان رشت تبیین می

درصد باقیمانده مربهوط بهه    اجتماعی را تبیین كرده وسرمایۀ درصد از تغییرات  01در مجموع 

 اند. متغیرهای دیگری است كه در این تحقیق بررسی نشده

نظرانی چهون پاتنهام، فوكویامها، كلمهن، بوردیهو و... مطالعهات       های صاحب بر طبق نظریه

اجتماعی از عناصری تشكیل شده كه میزان و شهدت آنهها در میهان دانشهجویان      یۀسرما یتجرب

تهرین  پهایین رسمی و  اجتماعی مربوط به مشاركت غیرسرمایۀ یكسان نبوده است. باالترین حد 
در كنار سایر عوامل حاكی از ضهعف   مسئلهمتعلق به مشاركت اجتماعی رسمی بوده است. این 

ان دانشجویان به ویژه در ابعاد مدرن مثل عضویت و فعالیت در نهادهای اجتماعی در میسرمایۀ 

كشهد. از آنجها كهه     بهه تصهویر مهی    راجامعه جوانان در از وضعیت  مهمی ۀمدنی است كه نكت

اجتماعی آنان سرمایۀ شوند، كاهش  های اصلی جامعه محسوب می جوانان و دانشجویان سرمایه

. بخشی از عوامل مؤثر بر ضعف كندفردی و اجتماعی فراهم های  تواند زمینه را برای آسیبمی
ای و دانشهگاهی   تأثیر عوامل خانوادگی، نگرشی، زمینه ۀدهند نشان اجتماعی دانشجویان،سرمایۀ 

ریهزان قهرار گیهرد امها سههم عوامهل و        و برنامهه  گهذاران سیاسهت است كه بایستی مورد توجه 
است نبایهد نادیهده گرفتهه     اثرگذارخرد و میانی متغیرهای سطح كالن جامعه كه خود بر عوامل 

ایهران مها شهاهد گسسهت پیونهدهای       ۀهای نوین در جامع شود. با شتاب به سوی برخی پدیده

 اعتمهادی  یبطور كامل وجود ندارد.   های آن به كه هنوز جایگزین جوانان هستیم در حالی سنتی

ی شود كه زیربنهای اصهلی تعهامالت در    تواند عامل بسیار مهمی تلق ها و نهادها هم می به گروه
های نهوین   جامعه است. بنابراین، دانشجویان در وضعیتی قرار دارند كه در برخی موارد با پدیده

ها و ابعاد قدیمی دارند. هنوز بیشترین میهزان  اما همچنان پای در برخی سنت همراهندو جدید 

خویشهان   و آنان بیشترین حمایت را ازاست  یشاوندانو خوبرقراری روابط با خانواده  اعتماد و

عناصر نوین مثل نهادهای مدنی  اجتماعی مبتنی برسرمایۀ . درنتیجه، كنندمیدریافت  یكاننزدو 
 ۀتقویت عناصهر سهرمای   زمینۀراهكارها باید در  و ها گذاری یاستس راهبردها، بنابراین، كم است

 جوانان باشد.طور خاص و ویژه برای دانشجویان و   بهو اجتماعی 
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