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93-114صفحات/ 92بهار / نهمشماره / سال سوم/جوانانشناختیمطالعات جامعهفصلنامه 

سنجش سرمایه اجتماعی دانشجویان پیام نور خراسان جنوبی و 
*ثر بر آنؤعوامل م

1محمد حسن شربتیان

2اعظم امینیان

:چکیده
هاي جمعی هایی است که امکان مشارکت افراد را در فعالیتمعناي هنجارها و شبکهسرمایه اجتماعی به

مسأله پژوهش . کندها از جمله افزایش امنیت اجتماعی فراهم میبه منظور کسب سود متقابل براي تمام عرصه
ف کلی هد. باشدمینور خراسان جنوبی دانشگاه پیامحاضر، سنجش میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان

نور با توجه به ترین پارامترهاي سرمایه اجتماعی در زندگی دانشجویان دانشگاه پیامپژوهش، بررسی مهم
افزایش راهکارهاي امنیت اجتماعی  است، با توجه به نظریات مورد استفاده در پژوهش، سرمایه اجتماعی را 

اید دانست که از طریق مشارکت، انسجام و هاي اجتماعی جامعه از جمله دانشجویان بنوعی دارایی براي گروه
دانشجویان در دانشگاه سرمایه اجتماعی . توانند به تقویت امنیت اجتماعی در منطقه خود بپردازندهمبستگی می

- هاي اجتماعی به دست میهاي جمعی و عضویت آنان در گروهگروهخود را از طریق ارتباطات اجتماعی در
مورد بررسی، در دو سطح خرد و میانی در میان دانشجویان دانشگاه بررسی شده بدین ترتیب، فرضیات . آورند
گیري طبقاتی سیستماتیک بوده است و تعداد حجم نمونه گیري تصادفی و با استفاده از نمونهشیوه نمونه. است
تأهل، جنسیت، «بیانگر این است  که متغیرهایی چون F)و(Tنتایج آزمون هاي آماري.نفر بوده است329

مندي از پارامترهاي سرمایه اجتماعی، اثر نگذاشته است شده بر بهرهدر سطوح بیان»محل سکونت و محل تولد
طبقه اجتماعی، تعامالت خانوادگی، منابع فردي، منزلت تحصیلی، تعامالت اجتماعی در «و متغیرهایی چون 
ایه اجتماعی در بین ت پارامترهاي سرمترین متغیرهاي بهره گیري و تقویاز مهم»...دانشگاه و محله و

.باشددانشجویان می

.اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، سرمایه اجتماعی، شبکه اجتماعی، مشارکت اجتماعی: کلید واژه

20/3/92: تاریخ پذیرش18/1/92:تاریخ وصول* 
sharbatiyan@pnu.ac.irور علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نأتشناسی و عضو هیانشجوي دکتري جامعهد-1
مرکز مشهد پژوهشگر و مدرس گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور -2
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مقدمه-1
اقتصادي و تحقیقاتهاي اخیر در ایران در سرمایه اجتماعی از مفاهیم جدیدي است که در دهه

بررسی پارامترهاي سرمایه در . در سطوح ملی و محلی مورد توجه قرار گرفته است،جتماعیا
گیري این پدیده در نقش بارزي در شکل»شارکت اجتماعی، انسجام و ماعتماد، هنجارها«اجتماعی

آن را، معاصرشناسانسرمایه اجتماعی مفهومی است که جامعه،بنابراین. کندمیان افراد جامعه ایفاء می
اسی شناین مفهوم در حوزه جامعه. برندکار میبه،براي بررسی کیفیت و کمیت روابط اجتماعی

شناسان پدیده سرمایه اجتماعی از عوامل شناسان و جامعهاز دیدگاه انسان. داردتوسعه، کاربرد فراوانی 
ط اجتماعی، میزان و و کیف روابکم. روداي به سمت توسعه به شمار میزیربنایی حرکت هر جامعه

گذاري سرمایه شود در انباشت و سرمایههایی که میان افراد رد و بدل مینحوه تعامالت و نوع حمایت
. اجتماعی افراد از اهمیت خاصی برخوردار است

اي بین زنان و مردان از لحاظ ساخت ترکیب، میزان و نحوه تفاوت در سرمایه اجتماعی شبکه
: 1386باستانی و همکار،(کنند قابل بررسی استهایی که از شبکه دریافت میتتعامالت و انواع حمای

66 .(
مندي از پارامترهاي آن در بین افراد جامعه شاخص مناسبی به طور کلی، سرمایه اجتماعی و بهره

نین تأثیر پارامترهایی که بر چگردد؛ همبراي همبستگی و مشارکت اجتماعی در جامعه تلقی می
ا اثرگذارست، بر سالمت اجتماعی و روانی هایه اجتماعی دانشجویان در منطقه محل سکونت آنسرم

از بعد کمیت وکیفیت و بر ا تأثیرگذار است؛ عالوه بر این تأثیر، این پدیده بر روابط اجتماعیهآن
، مسأله پژوهش حاضر. استهاي افراد اثرگذار و قابل بررسی مندي از امکانات و موقعیتبهره

نور خراسان جنوبی و عوامل مؤثر بر آن در اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیامسنجش میزان سرمایه
.منطقه محل زندگی آنها ست

گیري و افزایش سرمایه ترین پارامترهاي اساسی که در شکلدر این تحقیق، هدف آن است مهم
.ت مورد بررسی قرار گیرندساگذارنور اثردر زندگی دانشجویان دانشگاه پیاماجتماعی 

خانواده، دوستان، «اهداف جزئی این پژوهش در سطح خرد، بررسی سطوح اعتماد به اعضاي 
صداقت، «هایی چون باشد که در این سطح، ارزشمی»...همسایگان، همکاران و اقوام و آشنایان و

.بل مطالعه استقا»...بازي، چاپلوسی وهاي منفی چون پارتیتعهد و ارزشامانت، 
- هاي خاص کنشگران اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی مورد توجه قرار میدر سطح میانی، کنش

ود که این شافراد در زندگی روزمره اشاره میدر این سطح، به ارتباطات افقی و عمودي. گیرد
ا، احزاب سیاسی وهها، شرکتها، انجمنها و روابط بینابینی اعم از باشگاهسازمان«ارتباطات شامل 

.باشدمی»...
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مبانی نظري- 2
فضاي مفهومی سرمایه اجتماعی-1- 2
ها، هنجارها، ضوابط و تعامالتی است که همکاري از شبکهايسرمایه اجتماعی، مجموعه«

را در جهت کسب منافع متقابل تسهیل ) گروهیبرون(ها و بین گروه) گروهیدرون(ها درون گروه
اعتماد در میان وع سرمایه را غالباً با نرخ مشارکت افراد در زندگی جمعی و وجود عامل این ن. کندمی

در ارتباط با فضاي مفهومی سرمایه اجتماعی، باید به این ). 271:1386هدایتی،(» کنندافراد ارزیابی می
-ته است، بهسرمایه اجتماعی به عنوان یک مفهوم، بار معنایی مثبتی به خود گرف«نکته اشاره کرد که 

چون تحصیالت، وري اموري همطوري که سرمایه اجتماعی عاملی به منظور افزایش کارایی و بهره
آید که با تمرکز بر ساختارهاي اجتماعی نظیر نظر میهاي تولیدي و اجتماعی بهها، چیدمانمهارت

ي عمومی، افزایش و نهادها) NGO(هاي غیر دولتی، سازمان، دوستی، همسایگیساختارهاي خانواده
فیلد، (»دهدو ساختارهاي اجتماعی را نوید میالتزام شهروندي به منظور انسجام بیشتر بین افراد

12:1385.(

اندیشه پیر بوردیو-1-1- 2
ر نظم هاي اولیه بوردیو در زمینه سرمایه اجتماعی بسیار متنوع بوده و بیشتر حول محواندیشه

هاي اقتصادي، فرهنگی و از سرمایهیجامعه داراي ترکیب،نظر اوبه. اجتماعی شکل گرفته است
اي از سرمایه اجتماعی عبارتست از مجموعه«: گویداو در تعریف سرمایه اجتماعی می. اجتماعی است

منابع فیزیکی و غیرفیزیکی که در دسترس فرد یا همگان قرار دارد و داراي شبکه ارتباطی نسبتاً 
هاي دو جانبه و محترم ن ارتباطات را باید نهادینه کرد و این امر از طریق آشناییبادوامی است که ای

درجایی دیگر، بوردیو سرمایه اجتماعی را تنها وسیله تشریح ). 23: 1385فیلد، (»گیردشکل می
) اقتصادي و فرهنگی(کند که افراد مختلف با سرمایه یکسان میآشکار هاي اجتماعی دانسته و دارایی

ري سرمایه گروهی توسط آنان است کارگیآورند که منتج از وسعت بهدست میهاي مختلفی بهزدهبا
).9: 1384توسلی و همکار، (

اندیشه جیمزکلمن-1-1- 2
آورنده سرمایه اجتماعی است؛ سرمایه اجتماعی به پدید،سازمان اجتماعی،در اندیشه کلمن

به . آورنداجتماعی از طریق پیوند با یکدیگر بدست میهاينوعی همان منبعی است که افراد و گروه
این شکل بستگی : تکالیف و انتظارات) اول: گرددنظر کلمن، سرمایه اجتماعی به سه شکل ظاهر می

له دو أبا توجه به این مس. به میزان قابلیت اعتماد در محیط اجتماعی و روابط اجتماعی بین افراد دارد
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بودن محیط اجتماعی و میزان درخورِ اعتماد: مایه اجتماعی حیاتی استعامل براي این شکل از سر
).467: 1377کلمن،( تعهدات که برعهده گرفته شده استمیزان واقعیِ

این متغیر، همان ظرفیت اطالعات براي انتقال و حرکت در ساختار : مجاري اطالعات) دوم
راي تعامل ارتباطی را فراهم تا از طریق آن بتوان پایداري باستاجتماعی، بیان شده

این هنجارها به عنوان نیروي : هاي اجرایی مؤثرهنجارها و ضمانت) سوم).61: 1386بخش،تاج(نمود
از سویی، وجود احکام . اندمؤثر در جامعه وجود دارد و موجب جلوگیري از جرم و جنایت گردیده

).475: 1377کلمن،(ب پیشرفت و توسعه جامعه گرددجتواند مواجرایی در جامعه می

اندیشه رابرت پاتنام-1-3- 2
دهنده میزان اهمیت شود که نشانپدیده فرهنگی تعریف می،سرمایه اجتماعی«در اندیشه پاتنام 

و توجه اعضاي جامعه نسبت به امور مدنی بوده و بیانگر وجود هنجارهاي اجتماعی مروج کنش 
گوید ذخایر پاتنام می). 71: 1383پور، شارع(شدباجمعی و میزان اعتماد به نهادهاي عمومی می

:  شده استلفه است که به عنوان ویژگی سازمان اجتماعی در نظر گرفتهؤسرمایه اجتماعی، داراي سه م
هاي شبکه«به نظر او . کندها را به عنوان هسته سرمایه اجتماعی تلقی میپاتنام شبکه: هاشبکه) الف

). 26: 1385الوانی و همکار، (اي وجود دارندمبادالت در هر جامعهرسمی و غیررسمی ارتباطات و 
ه باعث هاي اجتماعی، این است کترین سودمندي این هنجارها در گروهمهم: هنجارهاي همیاري) ب

اعتماد ) ج. ها، تعامالت و سهولت در همکاري بین اعضاء شده استتقویت اعتماد، کاهش هزینه
-عتماد اجتماعی از عناصر غیرضروري براي تقویت همکاري و حاصل پیشا،به نظر پاتنام: اجتماعی

تر، یک اعتماد اجتماعی رفتار دیگران است که در یک جامعه کوچک و پیچیدهيپذیربینی
: 1385توسلی و همکار،(آوردوجود میتر یا شکل غیرمستقیمی از اعتماد اجتماعی را بهغیرشخصی

16.(

1مایکل ولکاك-1-4- 2

اجتماعی يیهسرما) 1اجتماعی در قالب يهاز اشکال سرمایايگانهك تفکیک سهولکا
.کنداجتماعی پیونددهنده ارائه میيهسرمای) 3گروهی و اجتماعی برونيهسرمای) 2گروهی، درون

گروهی، روابط و پیوندهاي افراد در قالب روابط خانوادگی، دوستان اجتماعی دروني هسرمای. 1
. شودهاي مشابه برقرار مییگان و اجتماع محلی است که بین افراد مشابه در موقعیتو همسا
گروهی شامل پیوندهاي دورتر بین افراد مشابه است و پیوندهاي اجتماعی برونيهسرمای. 2

1- Michael Woolcock
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هاي غیررسمی در اند و در قالب عضویتگیرد که بر عالئق مشترك بنا شدهنامتجانس را در بر می
. نمایدبروز می) نهادهاي مدنیو(هاي مختلف مثل عضویت در باشگاه و سازمانانجمن ها 

هاي غیرمشابه است و اجتماعی پیونددهنده، ناظر بر روابط افراد غیرمشابه در موقعیتيهسرمای. 3
:1386به کیفیت پیوندهاي بین اجتماعات محلی و افراد با نهادها و قدرت سیاسی اشاره دارد فیلد،

).19: 2001ولکاك، ؛ 74

چارچوب و مدل نظري پژوهش- 3
سنجش سرمایه اجتماعی را در سطح فردي مورد تأمل قرار ،با توجه به اندیشه پیر بوردیو

بخشی از سطوح فردي سرمایه اجتماعی مدل تحلیلی، به تعامالت اجتماعی اشاره . خواهیم داد
اعتماد ... تماس با دیگران، احترام به تعهدات و خواهد کرد که فرد به طرق گوناگون از جمله 

از سویی، افزایش تعامالت فرد و پایبندي وي به تعهدات، . ا تقویت خواهد کرداجتماعی خود ر
اعتماد دیگران را نسبت به ،هاي بیشتري دست یابد و از این طریقشود به منابع و فرصتباعث می

هاي اجتماعی و در ت مشارکت اجتماعی وي در شبکهاز سوي دیگر، باعث تقوی. خود افزایش دهد
.نتیجه، تقویت سرمایه اجتماعی وي خواهد شد

در اندیشه جیمز کلمن نیز همچون بوردیو، سرمایه اجتماعی امري فردي است اما این پدیده، از 
بر این در پژوهش حاضر، تأکید . طریق ارتباطات اجتماعی با دیگران درحال افزایش و تقویت است

این موضوع، در قالب خصوصیات . توان سرمایه اجتماعی فرد را تقویت کرداست که چگونه می
صورت ابعاد عینی و ذهنی در به... شناسی، احترام به دیگران وتعاملی چون متغیرهاي احساس حق

چگونه از کند که افراد کلمن همچنین به این مطلب اشاره می.مدل تحلیلی مد نظر قرار گرفته است
یابند که در رسان دست میه منابع اطالعکنند و بطریق روابط اجتماعی با دیگران، اعتماد برقرار می

بخشی از اشکال سرمایه اجتماعی کلمن در قالب . له توجه خواهد شدأمدل تحلیلی به این مس
ئی از مفهوم سرمایه رابطه بین تعامالت اجتماعی و جز،شود، که به نوعیتکالیف و انتظارات بیان می

هاي اجتماعی، پایگاه و منزلت از سوي دیگر، حمایت. دهدرا نشان می) اعتماد اجتماعی(اجتماعی 
ها، از طریق تعامالت اجتماعی که پاسخگویان با احترام به دیگران، از خودگذشتگیاجتماعی افراد،

. باشدهاي اجرایی مؤثر میانتدیگران دارند مورد بررسی قرار خواهد گرفت که جزء هنجارها و ضم
براي کلمن در حوزه سرمایه اجتماعی، خانواده و تعامالت اجتماعی فامیل و آشنایان، امري مهم و 

تواند در قالب خصوصیات کارکردي، مؤثر است؛ این تعامالت در مدل تحلیلی تحقیق حاضر می
ورد بررسی گیرد؛ میزان رابطه بین هاي اجتماعی مساختار تعامالتی، خصوصیات تعاملی و انواع شبکه

تعهدات و انتظارات اعضاي خانواده نسبت به یکدیگر که بر میزان ،آشنایانو اعضاي خانواده و اقوام 
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گذاشتن براي حل مشکالت دادن، وقتدر قالب همدردي، گوش(اثرگذار استاعتماد در بین اعضاء
. مورد بررسی قرار خواهد گرفت) دیگران

پژوهشفرضیات - 4
اجتماعی در گیري سرمایه شده، عواملی که بر شکلبا توجه به مدل تحلیل و نظریات مطرح

:شودهاي ذیل بیان میگذار است در قالب گزارهسطح فردي و میانی اثر

:فرضیات در سطح خرد-1- 4
.بیش از سرمایه اجتماعی زنان است،سرمایه اجتماعی مردان-1
.بیش از مجردین است،تأهلینمیزان سرمایه اجتماعی م-2
.میزان سرمایه اجتماعی فرد بیشتر است،هرچه طبقه اجتماعی فرد باالتر باشد-3
.هر چه منابع فردي بیشتر باشد، سرمایه اجتماعی فرد بیشتر خواهد بود-4
هر چه میزان منزلت تحصیلی فرد بیشتر باشد، میزان سرمایه اجتماعی او در دانشگاه بیشتر -5

.خواهد بود

فرضیات در سطح میانه-2- 4
سرمایه اجتماعی دانشجویان در دانشگاه بیش از سرمایه اجتماعی دانشجویان در محل سکونت -1

.استهآن
او بیشتر )دهندهپیوند(هر چه سرمایه اجتماعی فرد در محله بیشتر باشد، سرمایه اجتماعی -2

.خواهد بود
او ) پیونددهنده(، سرمایه اجتماعی هر چه سرمایه اجتماعی فرد در دانشگاه بیشتر باشد-3

.بیشتر خواهد بود
.هرچه تعامالت خانوادگی فرد بیشتر باشد، سرمایه اجتماعی او بیشتر خواهد بود-4
.هر چه تعامالت اجتماعی فرد بیشتر باشد، سرمایه اجتماعی او بیشتر خواهد بود-5
.هاستبیش از شهري،کنندسرمایه اجتماعی در محله براي افرادي که در روستا زندگی می-6

شناسیروش- 5
تحلیلی، که در یک مقطع از -مطالعه تجربی پژوهش حاضر، پیمایشی است از نوع توصیفی

نین بنا به ماهیت مسأله مورد بررسی، واحد تحلیل، فرد در نظر گرفته شد چهم. زمان انجام شده است
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.باشدخرد می،سطح تحلیلو 
آوري اطالعات در روش پیمایش، ابزار پرسشنامه انتخاب رهاي جمعدر این مطالعه، از میان ابزا

.شده است

گیريجامعه آماري و روش نمونه- 6
جامعه آماري مورد مطالعه در این پژوهش، دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور 

ي نمایا یا اکه از آن نمونهباشندمشغول به تحصیل می1388- 89خراسان جنوبی است که در سال 
.آورده شددستمعرف به

گیري ابتدا از نمونهبدین منظور،.شوداستفاده می»احتمالی«گیرينمونهدر این پژوهش از روش
در نظر »دانشگاه محل تحصیل«و»جنس«ک بهره گرفته شده و سپس، دو طبقهطبقاتی سیستماتی

لذا با استفاده از . ر تصادفی صورت گرفتداخل طبقات، به طوگیري در نمونه. شده استگرفته
نظر از میان مراکز وجود دارد، حجم نمونه مورد لیست فهرستی که به صورت مجزا و تفکیک شده در 

براي تعیین حجم نمونه . دانشجویان رسمی و فراگیر دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی، انتخاب شدند

11)1(گیري کوکراننمونهفرمولمناسب، از  2

2

2

2




d

pqt

N

d

pqt

n

ضریب و 95سطح اطمینان با و 
هاي معتبري که هاي مخدوش، تعداد پرسشنامهپس از حذف پرسشنامه.دیاستفاده گرد% 5خطاي 

.پرسشنامه بودند329وارد تحلیل شدند 

هاي پژوهشیافته- 7
توصیفیهاي یافته-1- 7

تشکیل مرداندرصد از آنان را 32.2و زنانراافراد پاسخگواز درصد 67.8مطالعه حاضر،در 
.جرد هستنددرصد م79و تأهلمپاسخگویان، درصد 21،هلأاز نظر وضعیت ت.دهندمی

درصد از 51.3، نتایج نشان داد تحصیالت پدرانِدر بررسی وضعیت سواد والدین پاسخگویان
، داراي تحصیالت عالیه پاسخگویاندرصد پدران15.4ِتر است و فقط پاسخگویان، ابتدایی و پایین

7.1تر است و فقط درصد از پاسخگویان، ابتدایی و پایین73همچنین تحصیالت مادرانِ . هستند
.درصد از مادران پاسخگویان، تحصیالت عالیه دارند

28.6در بررسی اطالعات گردآوري شده پیرامون متغیر نوع شغل پدر، نتایج نشان داد پدران 
.بازنشسته بودند% 14کارمند دولت و  %  20.3شغل آزاد، % 21.3اي شغل کشاورزي، پاسخگویان، دار
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درصد نیز در روستا زندگی 25. درصد از پاسخگویان شهرستان و بخش است75محل زندگی
هزار تومان در ماه 300اي کمتر از ي ماهانهاند هزینههدرصد از پاسخگویان اظهار کرد52.8.کنندمی

.کنندهزار تومان در ماه هزینه می300و مابقی، بیشتر از دارند
هاي زبانی فرد، نگرش نسبت به اقوام و ، شامل تواناییتغیر میزان منابع فردي پاسخگویانم

تري در تشریح این متغیر باید گفت افرادي که نگرش مثبت. باشدارتباطات اجتماعی و خودپنداره می
د، داراي دامنه انتخاب بازتري براي ارتباطات اجتماعی هستند و بنابراین انتظار به گوناگونی اقوام دارن

همچنین تفسیري که . رود که این افراد، داراي سرمایه اجتماعی بیشتري نسبت به دیگران باشندمی
سزایی داشتهثیر بأهاي اجتماعی او تي تعاملتواند در نحوههاي خود دارد، میفرد از خود و توانایی

از منابع %) 51.7(در بررسی این متغیر، نتایج حاکی از آن است که بیش از نیمی از پاسخگویان . باشد
.درصد از پاسخگویان منابع فردي کمی دارند2.2مند هستند و تنها ي زیادي بهرهفرد

گویه 8که شامل - در دانشگاهکلی، نتایج حاصل از سنجش متغیر سرمایه اجتماعی فرد طوربه
اند و تنها از دانشجویان سرمایه اجتماعیِ متوسط و باالیی در دانشگاه داشته% 85.6نشان داد  -تاس

با . اندرخوردار بودهدرصد از دانشجویان از سرمایه اجتماعی کمی در محل تحصیل خود ب14.4
دهد که هاي سرمایه اجتماعی در دانشگاه نشان میتر، توزیع درصد پاسخگویان به گویهنگاهی دقیق

درصد تصور 32.4. اندهاي دانشجویی متمایل بودهدرصد از دانشجویان به فعالیت در انجمن39.4
درصد معتقد بودند که 54.3. خوري خواهند دادها پاسخِ درهاي آنشان به نیکیکردند که دوستانمی

از دانشجویان براي درصد34.8. شان قرض بدهند، به موقع برگردانده خواهد شداگر پولی به دوستان
درصد نیز رفتارهاي دانشجویان را در 30.7. نظرات سیاسی و اجتماعی دوستانشان اعتبار قائل بودند

درصد از 30.8در مورد مقررات آموزشی و رفتاري در دانشگاه . مطلوب قلمداد کردند،دانشگاه
درصد اظهار داشتند که 33.4. شوندپاسخگویان معتقد بودند که این مقررات تا حد زیادي رعایت می

درصد از دانشجویان 54.1کنند و براي دانشجویان شرایط پوشش ظاهري در دانشگاه را رعایت می
.سخت قلمداد شده است،التحصیلیمحیط تحصیل و دانشگاه پس از فارغجدا شدن از 

یج حاصل، بهبر اساس نتا. شده استگویه تشکیل 10میزان تعامالت اجتماعی  از شاخص 
27.1تعامالت اجتماعی متوسط و زیادي دارند در مقایسه با ،درصد از پاسخگویان72.9طور کلی  

هاي درصدي پاسخ پاسخگویان به گویهچنین توزیع هم. درصد که تعامالت اجتماعی کمی دارند
رایط فعلی سعی درصد از پاسخگویان اظهار داشتند که در ش66.9که دهدتعامالت اجتماعی نشان می

ی ندرصد با اعضاء گروه یا انجم58.2. کنند غم دیگران را غم خود بدانند و به فکر کمک باشندمی
درصد 39. شان رابطه صمیمی دارنددرصد با دوستان72.7. ي صمیمی دارندکه عضویت دارند، رابطه

آشنایان درجه دو و سه ارتباط درصد نیز با اقوام و 27.7اي دارند و شان رابطه صمیمیبا همسایگان
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مخالف این گویه بودند که امروزه به خاطر مشکالت ،درصد83.9از طرف دیگر . نزدیکی دارند
درصد نیز مخالف این 74.4کنند و بیشتر به صورت غیرحضوري ارتباط برقرار می،زندگی، افراد

. بودند که امروزه احساسات صمیمی بین افراد کمرنگ شده است
، شاخصی است که از ترکیب »سرمایه اجتماعی کل یا سرمایه اجتماعی پیوند دهنده«متغیر وابسته

ی، اقتصادي، فرهنگی و هاي مربوط به اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی در ابعاد سیاسگویه
ناظر بر روابط افراد غیرمشابه در،سرمایه اجتماعی پیوند دهنده. دست آمده استاجتماعی به

هاي غیرمشابه است و برخالف سرمایه اجتماعی در محله و دانشگاه که بین افراد در موقعیت
سازد تا بر منابعی با افراد را قادر می،تر است  و به این طریق، کلیشودهاي مشابه ایجاد میموقعیت

17این متغیر با .اشدجتماعات مشابه، نفوذ داشته بتر از منابع قابل استفاده در داخل ااي گستردهدامنه
.گویه، مورد سنجش قرار گرفته است

هاي مربوط به بعد درگویه: در گزارش نتایج حاصل از بررسی متغیر وابسته تحقیق باید گفت
ها غیرواقعی نیست و به اخبار اعتماد درصد از پاسخگویان معتقد بودند که اخبار رسانه53.2سیاسی، 

کردن به اخبار، از مسائلِروز از طریق خرید روزنامه یا گوشم داشتند که هر درصد اعال49. اندداشته
درصد از پاسخگویان معتقد بودند که نماینده شهرشان به 30.4.کنندسیاسیِ روز کسب اطالع می

- والن دولتی، حرف و عملؤدرصد معتقد بودند که مس11.8تنها . هاي خود پایبند نمانده استوعده
برداري شخصیِ فعالین از دانشجویان نیز معتقد به بهرهدرصد7.3چنین و همشان یکی نیست

درصد اظهار 59در مورد مشارکت سیاسی نیز . شان بودندهاي شهري و روستایی از موقعیتانجمن
65.6هاي مربوط به بعد اقتصادي، در گویه. کنندها مشارکت میداشتند که در انتخابات و راهپیمایی

تقد بودند که درصد مع57.9. ها اعتماد داشتنددانشجویان به فروشندگان و اجناس آندرصد از 
درصد اظهار 55.7. الحسنه فرصتی براي حمایت مالی از دوستان استعضویت در صندوق قرض

هاي دولتی و خصوصی داشتند که در صورت داشتن سرمایه کافی، با خرید اوراق مشارکتی در بخش
درصد از دانشجویان معتقد بودند 57.3در بعد اجتماعی و صنفی، . کنندذاري میگدر بورس سرمایه

ها و جلسات دانشگاه که براي نقد درست از عملکردهاي دولتی، باید حضوري فعال در گردهمایی
در ایجاد اعتبار و اعتماد هاي اجتماعی درصد نیز معتقد بودند عضویت در انجمن7.9داشته باشند و 

. درصد پاسخگویان، از سرمایه اجتماعی متوسطی برخوردار بودند76.5در مجموع، . استفردي مؤثر
.انددرصد سرمایه اجتماعی کمی داشته6.5درصد، سرمایه اجتماعی باال و تنها 17.1

استنباطیهايیافته-2- 7
. به بررسی و آزمون فرضیه هاي تحقیق اختصاص داده شده است،این قسمت
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از آنجا که سطح . بیش از سرمایه اجتماعی زنان است،مایه اجتماعی مردانسر-1فرضیه 
. کنیمها استفاده میرا براي نابرابري واریانسt، مقدار)0.48(است 0.05معناداري تست لون کمتر از 
دهد که میانگین نمره سرمایه اجتماعی در میان مردان از ها نشان مینتایج آزمون مقایسه میانگین

توان گفت این تفاوت می). 48.19و زنان 48.81: مردان(گین این نمره در میان زنان بیشتر است میان
جود دارد ولی به لحاظ ي مورد بررسی ما ودر میزان سرمایه اجتماعی به نفع مردان، در حجم نمونه

.باشدقابل تعمیم به جامعه آماري نمی،دار نیست و در نتیجهآماري معنی
-نتایج آزمون مقایسه میانگین. هلین بیش از مجردین استزان سرمایه اجتماعی متأمی-2رضیه ف

دهد که میانگین نمره سرمایه اجتماعی در میان مجردین از میانگین این نشان می) دو گروه مستقل(ها 
.شودلذا فرضیه رد می). 48.12و متأهلین 48.46: مجردین(بیشتر است ،نمره در میان متأهلین

براي تبیین . ثیر مثبت و مستقیمی بر میزان سرمایه اجتماعی داردطبقه اجتماعی فرد تأ-3ه فرضی
و ضریب همبستگی پیرسون استفاده Fو tهاي رابطه بین طبقه اجتماعی و سرمایه اجتماعی، از آماره

است که با توجه به13/0دهد ضریب همبستگی معادل نشان می2طور که نتایج جدول همان. شد
، بین دو متغیر میزان سرمایه اجتماعی و طبقه )0.05کمتر از (شان و سطح معناداريFوtهاي آماره

کنترل ،اثر متغیرهاي دیگر،البته در این رابطه. رابطه معناداري وجود دارد% 95اجتماعی، به احتمال 
=’x)212/0(+45.5Y:باشدبینی این رابطه به این صورت میمعادله رگرسیونی براي پیش. نشده است

018/0توان اظهار داشت که طبقه اجتماعی پاسخگویان یا ضریب تعیین میR2با توجه به 
کند و ضریب تأثیر میزان طبقه اجتماعی بر سرمایه واریانس میزان سرمایه اجتماعی را تبیین می

واحد 212/0تماعی افراد، باشد؛ یعنی به ازاي یک واحد تغییر در میزان طبقه اجمی212/0اجتماعی 
.شودتأیید میبه این ترتیب این فرضیه. آیدتغییر در میزان سرمایه اجتماعی آنان بوجود می

آزمون رابطه طبقه اجتماعی فرد با میزان سرمایه اجتماعی وي-)2(جدول 
سطح 

معناداري T
سطح 

معناداري F Beta B
اشتباه 

استاندارد
ضریب 
تعیین

ضریب 
همبستگی متغیر

0.02 2.3 0.02 5.3 0.135
Constant

5.45
طبقه 

اجتماعی
0.212

6.47 0.018 0.13

سرمایه 
اجتماعی
و طبقه 
اجتماعی

جهت تحلیل .هر چه منابع فردي بیشتر باشد، سرمایه اجتماعی فرد بیشتر خواهد بود-4فرضیه 
دهد ضریب نشان می3ایج جدول نت. بینی این رابطه، از تحلیل رگرسیون استفاده شده استو پیش

، بین دو متغیر شانو سطح معناداريFوtهاي است که با توجه به آماره306/0همبستگی معادل 
البته در این رابطه . رابطه معناداري وجود دارد% 99میزان سرمایه اجتماعی و منابع فردي، به احتمال 
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103..        .سنجش سرمایه اجتماعی

- این رابطه به این صورت میبینیونی براي پیشمعادله رگرسی. کنترل نشده است،اثر متغیرهاي دیگر
که منابع فردي توان اظهار داشتیا ضریب تعیین میR2با توجه به =’x)33/0(+38.16Y:باشد

کند و ضریب تأثیر میزان منابع فردي واریانس میزان سرمایه اجتماعی را تبیین می094/0پاسخگویان 
33/0ازاي یک واحد تغییر در میزان منابع فردي افراد، عنی بهیباشد؛ می33/0اجتماعیبر سرمایه

.شوداین فرضیه رد نمیبدین ترتیب . آیدوجود میهآنان بواحد تغییر در میزان سرمایه اجتماعی
آزمون رابطه بین منابع فردي و سرمایه اجتماعی-)3(جدول 

سطح 
معناداري T

سطح 
معناداري F Beta B

اشتباه 
استاندارد

ضریب 
تعیین

ضریب 
همبستگی

متغیر

0.00 5.59 0.00 31.2 0.306
Constant
38.16 طبقه 

اجتماعی
0.33

6.31 0.094 0.306
سرمایه 
اجتماعی
و طبقه 
اجتماعی

هر چه منزلت تحصیلی فرد بیشتر باشد، میزان سرمایه اجتماعی او در دانشگاه بیشتر -5فرضیه 
نتایج جدول . ه شده استبینی این فرضیه، از تحلیل رگرسیون استفادبراي تحلیل و پیش. خواهد بود

و سطح Fوtهاي است که با توجه به آماره1.69دهد ضریب همبستگی معادل نشان می4
رابطه معناداري ،، بین دو متغیر میزان سرمایه اجتماعی و منزلت تحصیلی)0.05کمتر از (شان معناداري

بینی معادله رگرسیونی براي پیش. نشده استاثر متغیرهاي دیگر کنترل،البته در این رابطه. وجود دارد
=’x)54/0(+44.4Y: باشداین رابطه به این صورت می

029/0توان اظهار داشت که منزلت تحصیلی پاسخگویان یا ضریب تعیین میR2با توجه به 
ه کند و ضریب تأثیر میزان منزلت تحصیلی بر سرمایسرمایه اجتماعی را تبیین میواریانس میزان

واحد 54/0ازاي یک واحد تغییر در میزان منزلت تحصیلی افراد، باشد؛ یعنی بهمی54/0اجتماعی 
.شودبدین ترتیب فرضیه مذکور، تأیید می. آیدوجود میهتغییر در میزان سرمایه اجتماعی آنان ب

آزمون رابطه بین منزلت تحصیلی و سرمایه اجتماعی-)4(جدول 
سطح 

معناداري T
سطح 

معناداري F Beta B
اشتباه 

استاندارد
ضریب 
تعیین

ضریب 
همبستگی

متغیر

0.003 2.99 0.003 8.9 0.169 Constant
44.4

طبقه 
اجتماعی

0.54
6.56 0.029 1.69

سرمایه 
اجتماعی
و طبقه 
اجتماعی

. بیشتر باشد، سرمایه اجتماعی او بیشتر خواهد بود،هرچه تعامالت خانوادگی فرد- 6فرضیه 
، حاکی از آن است که 5جدول نتایج. از تحلیل رگرسیون استفاده شده است،براي آزمون این فرضیه
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و سطح Fوtهاي است که با توجه به آماره0.34ستگی دو متغیر مذکور، معادل ضریب همب
، بین دو متغیر سرمایه اجتماعی و تعامالت خانوادگی رابطه )خطاي یک در هزار(شان معناداري

معادله رگرسیونی براي . کنترل نشده است،البته در این رابطه اثر متغیرهاي دیگر. معناداري وجود دارد
یا ضریب R2با توجه به =’x)56/0(+37.7Y:  باشدبینی این رابطه به این صورت میپیش

واریانس میزان سرمایه اجتماعی را تبیین 11/0خانوادگی توان اظهار داشت که تعامالت میتعیین 
باشد؛ یعنی به ازاي یک واحد می56/0کند و ضریب تأثیر تعامالت خانوداگی بر سرمایه اجتماعی می

. آیدمیوجود هواحد تغییر در میزان سرمایه اجتماعی وي ب56/0تغییر در میزان تعامالت خانوادگی، 
. گرددتأیید میH1بدین ترتیب، فرضیه 

تبیین رابطه بین تعامالت خانوادگی و سرمایه اجتماعی-5جدول 
سطح 

معناداري T
سطح 

معناداري F Beta B
اشتباه 

استاندارد
ضریب 
تعیین

ضریب 
همبستگی

متغیر

0.000 6.3 0.000 39.8 0.34 Constant
37.7

طبقه 
اجتماعی

0.56
6.2 0.11 0.34

سرمایه 
اجتماعی
و طبقه 
اجتماعی

بیش از سرمایه اجتماعی دانشجویان در ،سرمایه اجتماعی دانشجویان در دانشگاه-7فرضیه 
پس از آزمون . ها استفاده شدبراي تبیین این رابطه، از آزمون مقایسه میانگین. هاستمحل سکونت آن

و 2.2است، میانگین سرمایه اجتماعی در دانشگاه گزارش شده ) 6(که در جدول چنان،فرضیه مذکور
سرمایه اجتماعی دانشجویان یعنی برخالف انتظار ما، . است19.3میانگین سرمایه اجتماعی در محله 

مقدار همبستگی بین این دو . ها در دانشگاه استشان بیشتر از سرمایه اجتماعی آني زندگیدر محله
tداري در آزمون چنین با توجه به سطح معنیهم. ده استدار شدرصد معنی99متغیر در سطح 
. شوددر نتیجه فرضیه رد نمی. باشدقابل تعمیم به کل جامعه آماري می،هاتفاوت میانگین

آزمون رابطه بین سرمایه اجتماعی در دانشگاه و محل زندگی-)6(جدول 
سطح معناداري درجه آزادي T سطح معناداري همبستگی ف استانداردانحرا میانگین متغیر

0.000 312 8.6 0.000 35./
5.5
4.6

2.22
19.3

سرمایه اجتماعی در دانشگاه
سرمایه اجتماعی در محله

پیوند (چه سرمایه اجتماعی فرد در محله بیشتر باشد،  سرمایه اجتماعی کل هر: 8فرضیه 
نتایج . تحلیل رگرسیون استفاده شده استبراي آزمون این فرضیه از. او بیشتر خواهد بود)دهنده

و سطح Fوtهاي است که با توجه به آماره0.47ضریب همبستگی معادل نشان داد، 7جدول 
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105..        .سنجش سرمایه اجتماعی

و سرمایه اجتماعی در محله رابطه ) دهندهپیوند(جتماعی شان، بین دو متغیر سرمایه امعناداري
)x)96/0:باشداین صورت میاین رابطه بهبینی یونی براي پیشمعادله رگرس. معناداري وجود دارد

+35Y’= . با توجه بهR2توان اظهار داشت که سرمایه اجتماعی فرد در محله یا ضریب تعیین، می
بر ،کند و ضریب تأثیر سرمایه اجتماعی در محلهواریانس میزان سرمایه اجتماعی را تبیین می22/0

ه ازاي یک واحد تغییر در میزان سرمایه اجتماعی فرد در باشد؛ یعنی بمی96/0سرمایه اجتماعی 
تأیید H1بدین ترتیب، فرضیه . آیدوجود میهواحد تغییر در میزان سرمایه اجتماعی وي ب96/0محله، 

.گرددمی
آزمون رابطه بین سرمایه اجتماعی در محله و سرمایه اجتماعی کل-)7(جدول 

سطح 
معناداري T

سطح 
معناداري F Beta B

اشتباه 
استاندارد

ضریب 
تعیین

ضریب 
همبستگی

متغیر

0.000 9.50 0.000 90.3 0.47 Constant
35.0

طبقه 
اجتماعی

0.96
5.87 0.22 0.478

سرمایه 
اجتماعی 

و طبقه 
اجتماعی

او ) هندهپیوند(تر باشد،  سرمایه اجتماعی هر چه سرمایه اجتماعی فرد در دانشگاه بیش:9فرضیه 
8نتایج جدول . از تحلیل رگرسیون استفاده شده است،براي آزمون این فرضیه. خواهد بودبیشتر 

و Fو tهاي است که با توجه به آماره0.39دهد ضریب همبستگی دو متغیر مذکور، معادل نشان می
، بین دو متغیر سرمایه اجتماعی و سرمایه اجتماعی در )خطاي یک در هزار(شان سطح معناداري

:استبینی این رابطه به این صورت معادله رگرسیونی براي پیش. گاه رابطه معناداري وجود دارددانش
x)47/0(+37.6Y’= . با توجه بهR2یه توان اظهار داشت که سرمایا ضریب تعیین می

کند و ضریب تأثیر واریانس میزان سرمایه اجتماعی را تبیین می15/0اجتماعی فرد در دانشگاه 
باشد؛ یعنی به ازاي یک واحد تغییر در می47/0بر سرمایه اجتماعی ،ایه اجتماعی در دانشگاهسرم

) يپیونددهنده(واحد تغییر در میزان سرمایه اجتماعی 47/0میزان سرمایه اجتماعی فرد در دانشگاه، 
.شودبنابراین این فرضیه تأیید می. یدآوجود میهوي ب

در دانشگاه و سرمایه اجتماعی کلسرمایه اجتماعی -)8(جدول 
سطح 

معناداري T
سطح 

معناداري F Beta B
اشتباه 

استاندارد
ضریب 
تعیین

ضریب 
همبستگی

متغیر

0.000 7.5 0.000 56.7 0.39 Constant
37.6

طبقه 
اجتماعی

0.47
6.17 0.15 0.39

سرمایه 
اجتماعی 

و طبقه 
اجتماعی
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. فرد بیشتر باشد، سرمایه اجتماعی او بیشتر خواهد بودهر چه تعامالت اجتماعی -10فرضیه 
دهد نشان می9طورکه نتایج جدول همان. آزمون این فرضیه از تحلیل رگرسیون استفاده شده است

95ِ و سطح معناداريFوtهاي است که با توجه به آماره0.32ضریب همبستگی دو متغیر مذکور، 
البته در این . اعی و تعامالت اجتماعی رابطه معناداري وجود دارددرصد، بین دو متغیر سرمایه اجتم

این رابطه به این بینیمعادله رگرسیونی براي پیش. اثر متغیرهاي دیگر کنترل نشده است،رابطه
توان اظهار داشت که ن مییا ضریب تعییR2با توجه به .=’x)52/0(+29.8Y:باشدصورت می
کند و ضریب تأثیر تعامالت واریانس میزان سرمایه اجتماعی را تبیین می10/0اجتماعی تعامالت 

باشد؛ یعنی به ازاي یک واحد تغییر در میزان تعامالت می52/0اجتماعی بر سرمایه اجتماعی 
بدین ترتیب فرضیه مذکور . آیدوجود میهدر میزان سرمایه اجتماعی وي بواحد تغییر 56/0عی، اجتما

. دتأیید می شو
تبیین رابطه بین تعامالت اجتماعی و سرمایه اجتماعی-)9(جدول 

سطح 
معناداري T

سطح 
معناداري F Beta B

اشتباه 
استاندارد

ضریب 
تعیین

ضریب 
همبستگی

متغیر

0.000 6.02 0.000 36.2 0.32 Constant
29.8

طبقه 
اجتماعی

0.52
6.34 0.10 0.32

سرمایه 
اجتماعی
و طبقه 
اجتماعی

کنند بیش از روستا زندگی میسرمایه اجتماعی در محله براي افرادي که در - 11فرضیه 
استفاده شده ) دو گروه مستقل(ها براي سنجش این فرضیه از آزمون مقایسه میانگین. هاستشهري
-معنی% 95در سطح دست آمدههداريِ بن این فرضیه نشان داد مقدار معنینتایج حاصل از آزمو. است

میانگین نمره سرمایه اجتماعی در میان افراد ساکن در شهرستان با ).  0.86داريسطح معنی(ار نیست د
اما با این حال ). 48.4شهرستان و روستا (میانگین این نمره در میان افراد ساکن در روستا برابر است 

.شودیه مذکور، رد میبنابراین فرض. این برابري به لحاظ آماري، قابل تعمیم به جامعه آماري نیست

رگرسیون چندمتغیره-3- 7
همه Step-wiseدر این قسمت، با استفاده از روش تحلیل رگرسیون خطی و دستور 

طبق این روش، . شوندوارد معادله می) سرمایه اجتماعی کل(متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته 
سهم قابل توجهی داشتند، طی چهار مرحله وارد متغیرهاي مستقلی که در تبیین واریانس متغیر وابسته

.نشان داده شده است) 10(معادله شدند که در جدول شماره 
، ضرایب تمام چهار مدل ساخته شده در تحلیل رگرسیون چند متغیريِ پژوهش 10در جدول 
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یرهاي شود که در مدل اول یک متغیر وجود دارد و به تدریج به تعداد متغمالحظه می. شوددیده می
ویژگی مدل رگرسیون چند متغیري قدم به قدم این است که . شوددار در مدل افزوده میمستقل معنی

شود که در مالحظه می. کنددارد و حذف میدار نیستند در مدل نگه نمیمتغیرهاي مستقلی را که معنی
در محله، سرمایه چهار متغیر مستقل باقی مانده است که عبارتند از سرمایه اجتماعی ،مدل آخر

اند سایر متغیرهاي مستقلی که حذف شده. اجتماعی در دانشگاه، منابع فردي و تعامالت خانوادگی
.هل، محل زندگی، طبقه اجتماعی، منزلت تحصیلی و تعامالت اجتماعیأجنس، ت: عبارتند از

مدل
ستاندارداثیر أتضرایب غیراستانداردثیر أتضرایب 

t
سطح 

معناداري Bبتاخطاي استاندارد

.656.076.462.8.599000سرمایه اجتماعی در محله1
.512.079.362.6.472000سرمایه اجتماعی در محله2

.313.064.271.4.850000سرمایه اجتماعی در دانشگاه

3
.413.085.292.4.863000سرمایه اجتماعی در محله

.312.064.271.4.907000گاهسرمایه اجتماعی در دانش
.179.060.168.2.973003منابع فردي

4
.373.087.264.4.306000سرمایه اجتماعی در محله

.298.064.259.4.690000سرمایه اجتماعی در دانشگاه
.148.061.139.2.409017منابع فردي

.192.093.118.2.063040تعامالت خانوادگی

نتیجه گیري- 8
ثر بر سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور ؤمطالعه حاضر، به بررسی میزان و عوامل م

سرمایه اجتماعی در قالب روابط ،در سطح خرددر تحقیق حاضر، . نوبی پرداخته استخراسان ج
آنها مورد بررسی ی حاکم بررسمهاي غیرفردي و شبکه هاي ارتباطی بین افراد و هنجارها و ارزش

شدت و کیفیت روابط و تعامالت بین سرمایه اجتماعی به موضوعاتی چون در این سطح . قرار گرفت
ها، احساس تعهد و اعتماد دو جانبه به هنجارها و ارزش هاي مشترك را شامل شد و به د و گروهافرا

توجه به این بعد جامعه شناسان با . نظر قرار گرفتیک حس تعلق و پیوستگی اجتماعی مدعنوان 
هاي اجتماعی در ماعی افقی بین افراد و شبکه گروهاز روابط اجتاي سرمایه اجتماعی را مجموعه

در . کنندقرار میانین با یکدیگر رابطه برجامعه مدنی دانسته که افراد از طریق اجراي هنجارها و قو
وضعیت تاهل، طبقه اجتماعی و منابع فردي با ي بین متغیرهاي فردي مثل جنس،به رابطه،این سطح

له ارتباطات و اعتماد بین اعضاي خانواده، أچنین باید به مسشود و همسرمایه اجتماعی پرداخته می
.توجه کردگیري سرمایه اجتماعی افراد دارند،شکلدوستان، و همکاران که نقش اساسی در
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سرمایه ،ا بیشتر باشدهتنیدگی آنو درهمهرچقدر میزان این هنجارهاکلمن معتقد است که 
زیرا شودري میهاي رفتانظمیجتماعی نظیر التهابات داخلی و بیهاي ااجتماعی باعث کنترل بحران

بر .دهندواکنش نشان می،برابر آنهایشان را کرده و درافراد احساس از دست رفتن داشته،به نوعی
بستگی به شبکه پیوندهایی دارد که با دیگران ،ماعی افرادمیزان سرمایه اجت،اساس نظریه بوردیو

هاي در تصرف کسانی که وي با آنها پیوند چنین بستگی دارد به میزان سرمایهکنند و همبرقرار می
در . د و سرمایه اجتماعی پرداخته شدي بین طبقه اجتماعی فربه بررسی رابطه،در فرضیه سوم. دارد
. ثیر مثبت و مستقیمی بر میزان سرمایه اجتماعی دارداجتماعی فرد تأج مشخص شد که طبقه نتای

طبقه اجتماعی . سرمایه اجتماعی به عنوان شکلی از سرمایه در رابطه با دیگر اشکال سرمایه قرار دارد
و هزینه ماهانه ) سرمایه فرهنگی(لت شغلی پدر، تحصیالت پدر و مادرشاخصی است که از منز

توان گفت کسانی که طبقه اجتماعی باالتري می،در نتیجه. تشکیل شده است) سرمایه مادي(خانوار 
.از سرمایه اجتماعی باالیی نیز برخوردار هستند،دارند

را که در »اختیار و تعهداعتماد،«در سطح میانی سرمایه اجتماعی، جیمز کلمن عقیده دارد که
،در این سطح. ه اجتماعی در این سطح دانستگیري سرمایگیرد باید الزمه شکلمیان افراد شکل می

نوعی سرمایه ،شود و این پدیدههاي معین کنشگران میم سرمایه اجتماعی باعث تسهیل کنشمفهو
در این . باشندشان نمیاجتماعی مولدزاست و افراد در ساختارها بدون آن قادر به رسیدن به اهداف

مایه اجتماعی فرد در محله، سرمایه اجتماعی فرد در بین سرپژوهش در سطح میانی به بررسی رابطه
بر سرمایه اجتماعی کل ) روستا-شهر (ثیر محل زندگی فرد أدانشگاه، میزان تعامالت اجتماعی و ت

هاي شناسان تمایزي اساسی میان دو نوع جامعه که در یکی ویژگیبسیاري از جامعه. وي پرداخته شد
بر . گري غلبه دارد، قائل شدندد و در دیگري عقالنیت و حسابعاطفی بر روابط اجتماعی غلبه دار

یافتگی با سرمایه اجتماعی رابطه ي یازدهم مشخص شد که سطح توسعهدر فرضیه،این اساس
ي بیشتري نسبت به معکوس دارد، افرادي که درحال حاضر ساکن در روستا هستند؛ از سطح سرمایه

توان گفت که بندي ولکاك از انواع سرمایه اجتماعی میتقسیمبر طبق . نشین برخوردارندافراد شهر
همان سرمایه اجتماعی درون گروهی و شاخص سرمایه ،شاخصِ سرمایه اجتماعی فرد در محله

. دهنده استاجتماعی کل همان سرمایه اجتماعی پیوند

پیشنهادها- 9
الزم با نهادهاي تقویت مشارکت اجتماعی دانشجویان در سطح دانشگاه جهت همکاري-

امنیتی استان و منطقه محل زندگی
هاي جمعی در سطح استان جهت  ترغیب در اي از طریق رسانههاي سواد رسانهآموزش-
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بسترسازي امنیت اجتماعی استان
اجتماعی مردم استان ي و بنیادي در حوزه افزایش اعتماددهاي کاربرحمایت از پژوهش-

حکومتیهاي دولتی و نسبت دستگاه
ریزي فرهنگی و اجتماعی در سطح استان جهت مشارکت کلیه اعضاي خانواده در برنامه-

.بسترسازي امنیت شهري و روستایی
هاي استان جهت در دانشگاه) فرهنگی و اجتماعی(فوق برنامه هايتدوین و تشکیل کالس-

.آشنایی با حوزه مسائل امنیت اجتماعی
اي هاي تخصصی در سطح رسانهتان جهت برپایی و گردهماییمعی اسهاي جحمایت رسانه-

.با موضوع امنیت اجتماعی
طق روستایی و شهري در سطح اتقویت روابط متقابل اسالمی و ایرانی در بین شهروندان من-
.استان

.اجتماعی و فرهنگی در سطح استانها و پیامدهاينظارت و جلوگیري از رشد آسیب-
هاي کارشناسی ارشد اندازي دورهاز سوي استانداري استان جهت راهيحمایت و بسترساز-

.علوم اجتماعی و تربیتی، فرهنگی در سطح استان
ها جهت تقویت دولتی و حکومتی با دانشگاههايري و روابط پویا و متقابل دستگاهبرگزا-

.و مداومفرهنگ بومی و اسالمی در سطح استان نه به صورت سطحی بلکه عمیق و مستمر 
نظر در بین مردم جهت توسعه پایدار هاي محدود و تنگد خرافات و نگرشمبارزه با رش-
.استان

تقویت پیوند متقابل روحانیت و نهادهاي فرهنگی با مردم به صورت مستمر و تخصصی -
.جهت رشد آگاهی و بینش اسالمی و ایرانی

هادهاي دولتی جهت استمرار امنیت و ها و نز خدمات فرهنگی و اجتماعی دستگاهحمایت ا-
.نظم اجتماعی در سطح منطقه

فهرست منابع
-تحقیق پیمایشی راهنماي عمل ترجمه سید محمد اعرابی، 1379ئی و همکاران،.ادوارز، جک-1

.چاپ اولتهران، هاي فرهنگی، ایزدي، انتشارات دفتر پژوهشداوود
عه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران،، توس1383غفاري، غالمرضا،–مصطفی ازکیا،-2

.چاپ اولتهران، نشرنی،
چاپ تهران، انتشارات کیهان،جامعه شناسی توسعه،، 1384، غالمرضا،غفاري–مصطفیازکیا،-3
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.پنجم
هاي و نقش آن  در تشکل، سرمایه اجتماعی1384فیروزآبادي، سید احمد،-مصطفیازکیا،-4

دوره  ، 4، شماره ه جامعه شناسی ایرانمجلتهران، ،)موردي حوزه آبریز کرخهمطالعه (تولیدي 
.شگاه تهرانپنجم، دانشکده علوم اجتماعی دان

سنجش میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ، 1384اصغر پور، احمد رضا،-5
شناسی ارشد، دانشکده ثر بر آن، پایان نامه کارو عوامل مؤ1383-84در سال تحصیلی مشهد 

.، مشهدردوسی مشهدنسانی دکتر علی شریعتی، دانشگاه فادبیات علوم ا
چاپ اصفهان، انتشارات مانی،،،  سرمایه اجتماعی1385علیرضا،شیروانی،- سید مهديالوانی،-6

.اول
،33-34ره شماها،مفاهیم و نظریه: سرمایه اجتماعی،1386علی،سیدنقوي، میر- الوانی،سید مهدي-7

.، تهرانفصلنامه مطالعات مدیریت
هاي تحقیق در علوم اجتماعی، انتشارات نشر مدیران،، روش1382ان نژاد پاریزي، مهدي،ایر-8

.چاپ دومتهران، 
بررسی : ، سرمایه اجتماعی شبکه و جنسیت1386مریم،صالحی هیکویی،-باستانی، سوسن-9

ان در تهران، نامه علوم شبکه اجتماعی زنان و مردهاي ساختی، تعاملی و کارکرديویژگی
.، تهرانگاه تهران،  دوره  بهار، دانشکده علوم اجتماعی دانش30، شماره اجتماعی

، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه، چاپ در مجموعه 1386اشرف السادات،باقري،-10
.هران، تخالصه مقاالت همایش سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران

تهران، ، روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه رضا فاضل، انتشارات سمت،1384ببی، ارل،-11
.چاپ اول

ترجمه هوشنگ نایبی، انتشارات روش، ، نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، 1377بیکر، ترز ال،-12
.چاپ اولتهران، 

با تأکید بر (زي سرمایه اجتماعی ی و مفهوم سا، کارپایه مفهموم1386پیران، پرویز و دیگران،-13
.، تهراندانشگاه علوم بهزیستی، 23، فصلنامه رفاه، سال ششم، شماره )شرایط ایران

حسن پویان، نشر شیرازه،- ، سرمایه اجتماعی ترجمه افشین خاکباز1385کیان،تاج بخش،-14
.چاپ دومتهران، 

نهادهاي مدنی، چاپ در مجموعه نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد، 1386بخش،کیان،تاج-15
.، تهرانسرمایه اجتماعی و توسعه در ایرانخالصه مقاالت همایش 

.، تهران، چاپ دهمنشر سمتهاي جامعه شناسی، ،  نظریه1386غالمعباس، توسلی،-16
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کالسیک و جدید با در نظریات ، مفهوم سرمایه 1384مرضیه،موسوي،-توسلی، غالمعباس-17
کده علوم ، زمستان، دانش26، شماره مایه اجتماعی، نامه علوم اجتماعیهاي سریهکید بر نظرأت

.، تهراناجتماعی دانشگاه تهران
چاپ تهران،نشر سمت،ي بر روش تحقیق در علوم انسانی، ا، مقدمه1385محمد رضا،نیا،حافظ-18

.داوزدهم
، در علوم رفتاري، نشر ویرایشهاي آماري ،  روش1386زاده، رمضان و مداح، محمدتقی،حسن-19

.چاپ اول
.چاپ چهارمتهران، شناسی نظم، نشر نی،، جامعه1386چلبی،مسعود،-20
گیري آن در سطح محله ثر بر شکلؤ، بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل م1387رو، مهدي،خنده-21

شد، دانشکده ادبیات ار، پایان نامه کارشناسی)شهرستان مشهد9هاي منطقه محلهمطالعه موردي( 
.، اصفهانگروه علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهانعلوم انسانی دکتر علی شریعتی،

، بررسی تعاریف،مفاهیم و چگونگی ایجاد سرمایه اجتماعی، 1387رشیدي، زهرا - درانی، کمال-22
.، تهران،  سال دوم، ماه خرداد و تیر17و18، شماره ه مهندسی فرهنگیماهنام

تهران، ترجمه هوشنگ نایبی، نشر نی،پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ،1376اي،. س، ديدوا-23
.چاپ اول

.چاپ دومتهران، انتشارات سهامی نشر،ها،کاوها و پنداشتو، کند1374رز،فرامپور،رفیع-24
.چاپ دومتهران، ، انتشارات مازیار،، توسعه و نابرابري1385جواد،حمدمزاهدي،-25
تهران، ترجمه غالمرضا غفاري، نشر شیرازه،،شناختی، اعتماد نظریه جامعه1386پیوتر،تومکا،ز-26

.چاپ اول
مجله علوم اجتماعی دوره مشهد، شناسی پیربوردیو، اي بر جامعهمقدمه، 1383هما،زاده،زنجانی-27

.ات و علوم انسانی دانشگاه فردوسیتابستان، دانشکده ادبی2اول شماره 
اول، انتشارات پژوهشگاه علوم لدج، روش تحقیق در علوم اجتماعی، 1377ساروخانی، باقر،-28

.چاپ اولتهران، انسانی، 
.چاپ دهمتهران، ،روش تحقیق در علوم رفتاري، انتشارات آگه، 1383زهره و دیگران ،سرمد،-29
بررسی کتاب پایان نقد و(، سرمایه اجتماعی در حال فرسایش است 1379پور، محمود،شارع-30

، مهرماه و 36-37شماره ،  کتاب ماه علوم اجتماعی،)بررسی سرمایه اجتماعی و حفظ آننظم
.، تهرانماهآبان

،ابعاد و کارکردهاي سرمایه اجتماعی و پیامدهاي حاصل از فرسایش 1383،پور، محمودشارع-31
.، تهرانشگاه پیام نورانتشارات دان،»بررسی مسائل اجتماعی ایران« آن،  از کتاب
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: ه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانانرابطه سرمای،1381، غالمرضافر،،خوشپور، محمودشارع-32
زمستان، دانشکده علوم ،  دوره پاییز و 20دي شهر تهران، نامه علوم اجتماعی، شماره مطالعه مور

.، تهرانناجتماعی دانشگاه تهرا
انتشارات پژوهشکده مبانی مفهومی سرمایه اجتماعی،، 1387مهدي،محمدباغینی،شجاعی-33

.چاپ اولتهران، مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات فناوري،
قابل دسترس ، ، مطالعه جامعه شناختی سرمایه اجتماعی خانواده ایرانی1386شکربیگی، عالیه، -34

http://sociologyofiran.com.
SPSSافزار تجزیه و تحلیل ، آشنایی با نرم1385علی،صادقی،-35 انتشارات جهاد ،""14

.چاپ دومتهران، دانشگاهی واحد تهران، 
چاپ در توسعه سرمایه اجتماعی در سایه اعتماد،، 1386عبدالباقی، عبدالمجید و دیگران،-36

.مجموعه خالصه مقاالت همایش سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران 
، سرمایه اجتماعی خانواده و 1387مهدي ،پور، محمود، ورمزیار،شارع-دي نیا، اکبرعلیور-37

، شکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تابستان، دان6،  دوره 2بزهکاري، پژوهش زنان ، شماره 
.تهران

چاپ تهران، نشر نی،بنیادهاي نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوري،، 1387جیمز،کلمن،-38
.لاو

چاپ تهران، اهللا تیموري، نشر نی،جتماعی، ترجمه حبیبا، آمار در علوم1383ورتز، نورمن،ک-39
.سوم

،تهرانسرمایه اجتماعی و نظریه اجتماعی، ترجمه سید محمد کمال سروریان،،1385بن،فاین،-40
.چاپ اولانتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردي،

چاپ در مجموعه خالصه مقاالت ، منابع سرمایه اجتماعی در ایران،1386فیروزآبادي،سید احمد،-41
.همایش سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران 

سرمایه اجتماعی، ترجمه احمدرضا اصغرپور، انتشارات نیافته"،1385فیلد، جان، -42
چاپ هش،، نشر موسسه عالی پژوتهران، سرمایه اجتماعی، ترجمه جالل متقی، 1385،فیلد، جان-43

.اول
.چاپ اول، انتشارات کویر،تهران، سرمایه اجتماعی، ترجمه غالمرضا غفاري، 1386،فیلد، جان-44
، پایان نظم سرمایه اجتماعی و حفظ آن، ترجمه غالمعباس توسلی،1385فوکویاما،فرانسیس،-45

.چاپ دوم،انتشارات حکایت قلم نوین، تهران 
تهران، ماهنامه مهندسی ، نقش سرمایه اجتماعی در تولید،1387مصطفوي،  سید محمد حسن، -46
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.،  سال دوم، ماه خرداد و تیر17و 18، شماره فرهنگی
کارهاي گذار بر سطح سرمایه اجتماعی و راه، عوامل تأثیر1387، مصطفوي، سید محمدحسن-47

آذر و دي، ، سال سوم، ماه 23و 24نامه مهندسی فرهنگی، شماره ماهتهران، ارتقاي آن، 
گیري سرمایه اجتماعی و فراتحلیل ، شکل1385فیروز آبادي،سید احمد،- ناطق پور، محمد جواد-48

کده علوم اجتماعی دوره پائیز، دانش، 28تهران، نامه علوم اجتماعی، شماره ثر بر آن،عوامل مؤ
.دانشگاه تهران
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