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و  اه آزادگدانشان یدانشجودر بین عی امولفه های سرمایه اجتم  تحلیل ومقایسه

 شهرستان کنگاور پیام نور

 
  کارخانه فروزان

  چکیده

اه آزاد و گدانشجويان دانشاعي سرمايه اجتممولفه های  مقايسه  تحليل وبا هدف کلي  توصيفي همبستگي اين تحقيق

زاد و پيام نور کنگاور تشکيل آشناسي دانشگاه آخر مقطع کارجامعه آماری تحقيق را دانشجويان سال . انجام شد پيام نور

تحقيق از روش نمونه گيری در اين . تعيين شد نفر 581حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت  (. N=581) دادند 

نتايج همبستگي گويای . براساس يافته ها ميزان سرمايه اجتماعي دانشجويان  در حد متوسط بود. استفاده شدتصادفي 

آن است که رابطه معناداری بين ريسک پذيری ، موانع اشتغال و شرايط اقتصادی وجود دارد، مقايسه ميانگين بين 

 ف معناداری بين زنان و مردان در مورد سرمايه اجتماعي وجود دارد ؛ اولويت بندیجنسيت گويای آن است که اختال

 زادآو دانشگاه  شناختيمولفه ی  شاخص های سرمايه اجتماعي گويای آن است که در دانشگاه پيام نور اولويت اول با 

در دو دانشگاه آزاد و پيام نور درصد بين سرمايه اجتماعي دانشجويان  0.1.و اختالف معناداری در حد  .است ساختاری

 .وجود دارد

 

 ردانشگاه پيام نو ، زادآسرمايه، سرمايه اجتماعي، دانشگاه  :واژه های کلیدی
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 :مقدمه

 سرماية وری بهره برای مناسبي بستر و آفرين توفيق اهرمي دارد، شناسانه جامعه هایه ريش که اجتماعي سرماية     

 (51آبادی، فيض و احمدی)شود يم قلمداد سازمان عملکرد بهبود و موفقيت به نيل برای وراهي فيزيکي و انساني

 ضيايي،)است اجتماعي سرماية از جامع تعريفي ارائة دانشمندان، به مبتال مشکالت از يکي موضوع، اهميت وجود با

 و منابع مجموع را اجتماعي سرماية (5338)گوشال و هاپيت نا خصوص، اين در (. .513 کفراني، کاظمي و منوريان

 يک در .دگير مي تنشأ آن از و است موجود سازماني و فردی روابط از ای شبکه داخل در که اند گرفته نظر در ارزشي

 موجب که است گرفته قرار نظر مد اجتماعي های سيستم در موجود هنجارهای مجموعة اجتماعي سرماية ديگر، تعريف

 سيد و لواني) شود  مي آنها ميان ارتباطات و تبادالت های هزينه کاهش و جامعه يک اعضای همکاری سطح ارتقای

 يک ،کند مي تسهيل را سازمان اعضای ميان های مراوده اجتماعي سرماية که آنجايي از حال هر به( . 1381 نقوی

 (. 1390 اسالمي، و سرلک) شود مي شمرده ارزشمند سازماني منبع

 بعدی چند و پيچيده مفهومي دارای اجتماعي سرماية که آنجايي از اجتماعي، سرماية های مؤلفه و ابعاد درخصوص

 اجتماعي، سرماية ادبيات در ، اند پرداخته ابعاد اين بررسي به خود تحليل سطح به توجه با محققان از يک هر و است

 مؤلفه بررسي برای حاضر مطالعة در اينکه به توجه با(.  5181ناطق، ) کرد مشاهده را آن ابعاد از مختلفي انواع توان مي

 با که نظريه اين تشريح و تبيين به است، شده استفاده ( 1998 ) گوشال و ناهاپيت نظرية از اجتماعي سرماية های

  .دشو مي پرداخته دستة سه قالب در را اجتماعي سرماية مختلف ابعاد سازماني، رويکرد

 با افراد که ارتباطي ميزان و دارد نظر در شود، مي يافت سازمان در که را روابط کلي الگوی بعد، اين :ساختاری بعد -5

 اجتماعي سرماية ساختاری بعد )2..2 بلودگود، ترنلي، بولينو،)گيرد مي بر در را کنند برقرارمي سازمان در يکديگر

 .(5338 گوشال، و هاپيت نا) شود مي سازماني تناسب و شبکه در موجود پيوندهای شامل

 ساختاری بعد که درحالي ديگر، گفتة به  .گيرد مي بر در را سازمان يک در روابط ماهيت ، بعد اين:  ای رابطه بعد -2

 و ماهيت بر ای رابطه بعد در خير، يا هستند ارتباط در يکديگر با سازمان يک در کارکنان آيا که دارد تأکيد امر اين بر

 و ها تعهد هنجارها، اعتماد، شامل بعد اين(.  2..2 گود، بلود و ترنلي بولينو،) شود مي تمرکز ارتباطات اين کيفيت

 1998)؛گوشال، و ناهاپيت) است هويت

 درك يا ديدگاه يک در اجتماعي شبکة يا  سازمان يک کارکنان اشتراك ميزان بردارندة در بعد اين:  شناختي بعد -1

 و ترنلي بولينو،) دارد اشاره سازمان يک در افراد ارتباطات ماهيت به ای، رابطه بعد مشابه و است آنها ميان مشترك

 گوشال، و ناهاپيت) شود مي مشترك های روايت و مشترك کدهای و زبان شامل نيز شناختي بعد(.  2..2 بلودگود،

5338) 

منابعي دارد که سرمايه ی اجتماعي اشاره به    مي شودمعرفي  شاخص و اصلي عنصر دو با "اجتماعي سرمايه" مفهوم

اين گروه مي تواند به بزرگي ملت و يا . افراد به واسطه ی حضور يا تعلق به يک گروه اجتماعي به آن ها دسترسي دارد 

منابع نيز مي تواند پديده های ملموسي همچون پول، مسکن، شغل، حمايت اجتماعي و يا . به کوچکي خانواده باشد

 "سرمايه ی اجتماعي "فرد دارای . مشاوره ی فکری و آرامش روحي باشندفيد، غير ملموس همچون اطالعات م امکانات
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از تجمع  "سرمايه ی اجتماعي". زياد، کسي است که دارای روابط وسيع تر ، صميميت و اعتماد قابل توجه و عميق است

 . بستر حرکت را به سوی آينده مي سازد  مي شود و        فرهنگي زاده و بارور و تعامل سرمايه های فيزيکي، انساني و

، سرمايه ی فيزيکي و انساني در جوامع  امروزه نقش مهم تری را در ميان ساير سرمايه ها مانند "سرمايه ی اجتماعي "

. اين سرمايه، انسجام بخش روابط ميان انسان ها با سازمان ها و شبکه های ارتباط جمعي و گروهي است. ايفا مي کند

آن، ساير سرمايه ها اثر بخشي خود را از دست داده و پيمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگي و اقتصادی، در نبود 

اين سرمايه بستر مناسبي برای بهره برداری سرمايه های انساني، فيزيکي، و راهي برای . ناهموار و دشوار خواهد بود

کنش "ان منبعي جهت ی اجتماعي به عنو سرمايه(. 5181صديق بنای، ) موفقيت يک جامعه محسوب مي شود

يعني ( شناخت) سياسي -گردد و اين منبع عالوه بر آگاهي و توجه نسبت به امور عمومي اجتماعيتلقي مي "جمعي

اعتماد عمومي يا تعميم يافته و اعتماد ) آگاهي که موجب عالقه مندی و دل نگراني است، شامل هنجارهای اعتماد

که در درون شبکه های اجتماعي عمل مي کنند و ( همياری) و يا رفتارهای معامله ی متقابل هنجارها(. مدني/ نهادی

نتايج سرمايه ی اجتماعي در داخل شبکه . رسمي مي باشدشبکه ها و مشارکت های رسمي و غيرعناصر ساختاری 

    (.5181 ادی،فيروآبازکيا و )شامل يک مجموعه ای از کنش های جمعي و اشکال و اندازه های مختلف است

تلقي مي شود و اين منبع فراتر از آگاهي و توجه يا دانش « کنش جمعي» سرمايه اجتماعي به عنوان منبع مهمي جهت 

يعني آگاهي که موجب عالقه مندی و دل نگراني است، شامل هنجارهای اعتماد، . نسبت به امور عمومي اجتماعي است

عناصر ساختاری شبکه ها و  که در درون شبکه های اجتماعي عمل مي کنند وهنجارها و يا رفتارهای معامله متقابل 

( 5181)به نقل از توسلي و موسوی (. 5181ناطق پور و فيروز آبادی، )مي مي باشد رسمشارکت های رسمي و غير 

مي تواند در  مي دهند که يک فرد انديشه اصلي سرمايه اجتماعي اين است که اطرافيان، دارايي بسيار مهمي را تشکيل

اجتماعاتي که از نعمت . شرايط بحراني، آن ها را به کار گيرد، از آن ها بهره گيرد و يا برای منافع مادی استفاده نمايد

مجموعه گوناگوني از شبکه های اجتماعي و انجمن های مدني برخوردار هستند، در يک وضعيت محکم تری در مواجهه 

پاتنام، ) قرار دارند و بهتر مي توانند از فرصت های جديد بهره ببرند با فقر، آسيب پذيری و حل منازعات

  (.,Lin  5..2؛ Putnam, 1993؛.518

فوکوياما سرمايه اجتماعي را شکل و نمونه ملموسي از يک هنجار غير رسمي مي داند که باعث ترويج فرهنگ    

و دستيابي گروههای فقير و آسيب پذير جامعه  همکاری، همياری و مسئوليت پذيری اجتماعي در جهت رفع مشکالت

پاتنام سرمايه اجتماعي را آن دسته از عناصر و .  (Fukuyama,2000)به توسعه هماهنگ و متوازن مي داند 

-مي( های اجتماعيمانند اعتماد اجتماعي، هنجارهای ارتباطات متقابل، مشارکت در شبکه) ويژگيهای نظام اجتماعي 

 (. (Putnam,1995کنند و همکاری را بين افراد جامعه برای دستيابي به سود متقابل تسهيل ميداند که هماهنگي 

 و داد و مالکيت احساس ميان افراد، مشترك های ارزش ، جانبه دو اعتماد و دتعه اجتماعي ی سرمايه اصلي عناصر

 است اجتماعي یاساسي سرمايه رکن دو اجتماعي، یشبکه و اجتماعي اعتماد .است آنان ميان اجتماعي ستد

(Weisband,2009) غير کنترل نوعي تواند ، مي کردار و رفتار ی شده پذيرفته الگوی عنوان به مشترك، هنجارهای 

 (,1Preisendörfer..2) باشد داشته تأثير افراد عملکرد بر و کند ايجاد رسمي
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 اه آزاد و پيام نورگدانشجويان دانش در بينعي اهای سرمايه اجتم ةمولف مقايسه  تحليل و مقاله اين اصلي ی فرضيه

 .است

 :از اند عبارت فرعي های فرضيه

 .بررسي خصوصيات دموگرافيکي دانشجويان مورد مطالعه

 اولويت بندی مولفه های سرمايه اجتماعي در دانشگاه آزاد

 .اولويت بندی مولفه های سرمايه اجتماعي در پيام نور

 در دو دانشگاه اعيمولفه های سرمايه اجتممقايسه 

 اعيارتباط سنجي بين مولفه های دموگرافيکي و سرمايه اجتم

 :قیروش تحق

است؛ روش اين  بنيادی نوع هدف از نظر از نوع پژوهش های کمي محسوب مي شود و ماهيت از نظر اين تحقيق از

پيمايشي است با توجه به محدوده های تحقيق،  –نوع توصيفي  تحقيق به لحاظ دستيابي به حقايق و داده پردازی، از

 581حجم نمونه ( 5..2)بر اساس جدول بارتلت و همکاران. نوع مقطعي بوده است اين مطالعه از طرح مورد استفاده در

آخر سال  انيدانشجوق را ين تحقينمونه در ام حج. ديل گرديسشنامه تکمپر581 اين مطالعه درنفر برآورد شد که 

استفاده  جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه. دهند يل ميتشک آزاد و پيام نوردانشکده دانشگاه  يمقطع کارشناس

أت يه یق از نظرات اعضايابزار تحق ييروااعتبار و  يبه منظور بررس .گويه بود 51بخش و  1پرسشنامه شامل اين . شد

 استاندارد نامة پرسش)سرمايه اجتماعي یکرونباخ برا یب آلفايد و ضرياستفاده گرد زیکنگاور و رادانشگاه  يعلم

ل يه و تحليجهت تجز. باشد يم يب اعتبار مناسبيد که ضريمحاسبه گرد ./85ان يدانشجو (1998 گوشال و ناهاپيت

از  ياستنباطار و در آمار ين، انحراف معيانگيم یاز آماره ها يفياستفاده شد و در آمار توص spssداده ها از نرم افزار 

 . استفاده شد آزمون من ويتنيو  يب همبستگيضرا

 

 :یافته ها

 پاسخگویان فردیویژگی های 

سال  1/25در اين تحقيق بررسي داده های جمع آوری شده نشانگر آن بود که ميانگين سن دانشجويان مورد مطالعه  

بود و از %( 5/55)جنس اکثر پاسخگويان زن . سال داشته اند 21سال و مسن ترين آنها  21مي باشد که جوانترين آنها 

. بود( %12)شغل پدر اکثر پاسخگويان در اين تحقيق آزاد . بودند( %11)ر پاسخگويان مجرد گنظر وضعيت تأهل ا

ميانگين تعداد اعضای خانواده . بوده است( %18)تحصيالت پدر اکثر پاسخگويان در سطح فوق ديپلم و ليسانس 

به غير از تحصيل به شغل ديگری اشتغال نداشتند و ( %81)اکثر دانشجويان . نفر مي باشد 1دانشجويان مورد مطالعه 

 . درصد به غير از تحصيل شغل ديگری داشتند 51تنها 

 

 پیام نور دانشجویان ه اجتماعییسرما
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گويه با استفاده از طيف ليکرت طراحي شده است که نتايج  11دانشجويان مورد مطالعه ه اجتماعي يسرمادر خصوص 

درصد  51در حد متوسط، ه اجتماعي يسرمادرصد از دانشجويان مورد مطالعه،  13حاصله از آن نشان مي دهد که حدود 

نتايج نشان مي دهد که  در مجموع. ضعيف داشته انده اجتماعي يسرمادرصد نيز  1قوی و ه اجتماعي يسرمادارای 

ه يسرمابرای  ..5تا  13الزم به ذکر مي باشد که نمرات . در حد متوسط مي باشنده اجتماعي يسرمادانشجويان دارای 

قوی در  ه اجتماعييسرمابرای  ..2تا  515متوسط و نمره ه اجتماعي يسرمابرای  .51تا  5.5ضعيف، نمره اجتماعي 

 (. 2جدول )نظر گرفته شده است 

 

 پيام نور دانشجويان سرمايه اجتماعيتوزيع فراواني (. 2)جدول 

 

ه سرماي

 اجتماعي

درصد  درصد فراواني

 تجمعي

 1 1 51 ضعيف

 1/81 1/18 511 متوسط

 ..5 1/51 21 قوی

  ..5 581 جمع

 

 

 دانشگاه آزاد دانشجویانه اجتماعی یسرما

گويه در نظر گرفته شده و با استفاده از طيف ليکرت از آنان  11دانشجويان مورد مطالعه ه اجتماعي يسرمادر خصوص 

درصد از دانشجويان مورد  55حدود ه اجتماعي يسرماکه در نتيجه . خواسته شده تا به سؤاالت طرح شده پاسخ دهند

درصد نيز دارای  1/28قوی و ه اجتماعي يسرمادرصد نيز دارای  1/55همچنين . مطالعه در حد متوسط بوده است

متوسط به باال اجتماعي  يهسرمادر مجموع نتايج نشان مي دهد که دانشجويان دارای . ضعيف بوده انده اجتماعي يماسر

 . (1جدول) هستند

 

 

 دانشگاه آزاد دانشجويانسرمايه اجتماعي توزيع فراواني (. 1)جدول 

سرماه 

 اجتماعي

درصد  درصد فراواني

 تجمعي

 1/21 1/21 15 ضعيف

 1/83 52 551 متوسط

 ..5 .1/5 53 قوی
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  ..5 581 جمع

 سرمایه اجتماعیبررسی رابطه بین متغیرهای فردی و 

بر  دانشجويان به تناسب و ه اجتماعي يسرمابه منظور بررسي رابطه بين برخي متغيرهای فردی با متغير وابسته يعني 

همان طور . آورده شده است 1نتايج رابطه بين متغيرها در جدول . حسب نوع متغير از ضرايب هبستگي استفاده گرديد

ه يسرماکه در جدول مشاهده مي شود بين متغيرهای فردی شامل سن، مقطع و گرايش تحصيلي و معدل دانشجويان با 

به سن، مقطع و ه اجتماعي يسرمان نتيجه گرفت که داشتن بنابراين مي توا. رابطه معني داری وجود ندارداجتماعي 

وضعيت اشتغال جنسيت، و معدل دانشگاهي دانشجويان مورد مطالعه بستگي ندارد و تنها بين گرايش تحصيلي 

 . آن ها رابطه مثبت و معني داری ديده مي شوده اجتماعي يسرمابا  ، ريسک پذيری و موانع اقتصادیدانشجويان

 

 ضرایب همبستگی و سطح معنی داری. (4)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مولفه های سرمایه اجتماعیولویت بندی ا

در سرمايه اجتماعي  یمولفه هاای مجموع نظرات پاسخ دهندگان را در مورد هر يک از ميانگين رتبه  1جدول شماره 

مولفه همانطور که در جدول آمده است باالترين ميزان ميانگين مربوط به . نشان مي دهدزاد آو  پيام نور دانشگاه 

صورت مولفه در حالي که دانشگاه آزاد به  .گيرند قرار ميی و شناختي مولفه رابطهاست و بعد از آن به ترتيب ساختاری 

مشخص است ميزان سرمايه  1ره ، همانطور که در جدول شما طه اولويت بندی شده استبشناختي، ساختاری و را

نور بيشتر است و انحراف معيار گويای آن است که همگني بيشتر بين پيام  اجتماعي در دانشگاه آزاد نسبت به دانشگاه

 .زاد وجود داردآدانشجويان دانشگاه  اتنظر

 

 

  ضريب  نوع متغير متغير مستقل

 همبستگي

 سطح معني داری

 ./51.* ./515 اسمي جنسيت

 ./515 ./5.3 فاصله ای سن

 ./525 ./81. اسمي مقطع تحصيلي

 ./125 ./82. فاصله ای معدل

 ./552 -./25 اسمي گرايش تحصيلي

 ./22.* ./525 رتبه ای ريسک پذيری

 ./55.* ./38. رتبه ای موانع اقتصادی

 ./12.* ./5.2 رتبه ای وضعيت اشتغال
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 اولویت بندی روش های سرمایه اجتماعی در دانشگاه(. 5)جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقایسه میانگین گروه ها

 

برای مقايسه ميانگين های دو جامعه مستقل که داده ها به صورت رتبه ای يا ترتيبي مي باشد از آزمون من ويتني 

دختران و پسران دانشجو در سطح سرمايه اجتماعي نتايج آزمون من ويتني نشان مي دهد که بين ميانگين . شداستفاده 

دخترها سرمايه اجتماعي و با توجه به ميانگين ها مشخص مي شود که رصد اختالف معني داری وجود دارد د ./5.

دانشجويان سرمايه اجتماعي بين ميانگين  همچنين مشخص شد از لحاظ وضعيت اشتغال نيز. از پسرها مي باشد باالتر

 باشددر دانشجويان شاغل بيشتر مي سرمايه اجتماعي شاغل و غير شاغل تفاوت معني داری وجود دارد، بطوريکه 

سرمايه اجتماعي دانشجويان دانشگاه آزاد و دانشگاه يانگين بين ماما نتايج آزمون من ويتني در مورد مقايسه (. 5جدول)

زاد بيشتر است آوجود دارد به طوری که ميانگين دانشگاه  01.سطحای آن است که اختالف معناداری درپيام نور گوي

 5جدول)

 سرمایه اجتماعیمقایسه میانگین دو گروه در خصوص . (6) جدول

متغير 

 مستقل

 Z Sig ميانگين دو گروه

 جنسيت
 55/521:دختر

52/1 ..5/. 
 51/13:پسر

وضعيت 

 اشتغال

 15/35:شاغل
515/. ..1/. 

 81/32:غيرشاغل

ميانگين  گويه ها

 رتبه ای

انحراف 

 معيار

 اولويت

 5 50.2 1011 ساختاری

 2 031. 1022 رابطه ی

 1 038. 1021 شناختي

  038. 1031 دانشگاه آزاد

 5 5052 1031 شناختي

 2 038. 1011 ساختاری

 1 5055 1011 رابطه ی

  50.1 1085 دانشگاه پيام نور
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**P<.5/. 

 

 

 

 

 

 سرمایه اجتماعیمقایسه میانگین دو گروه در خصوص  .(6) جدول
*P<.1/. 

 

 

 :بحث و نتیجه گیری

 متوسط به باال سرمايه اجتماعي از مطالعه مورد دانشجويان مجموع در که دهد مي نشان آمده دست به نتايج

 و توسعه به مربوط های برنامه پيشبرد و اجرا برای مساعد ای زمينه عنوان به توان مي لهأمس اين از بنابراين. برخوردارند

سرمايه همچنين نتايج نشان داد که دختران دانشجو دارای  .کرد استفاد دانشجويان برای ماعياجت های آموزش

از سوی ديگر نتايج آزمون همبستگي نشان مي دهد که بين متغيرهای فردی شامل سن، .بيشتری مي باشند  اجتماعي

رابطه معني داری وجود ندارد و تنها بين جنسيت، سرمايه اجتماعي مقطع و گرايش تحصيلي و معدل دانشجويان با 

ثبت و معني داری ديده مي مها رابطه آنسرمايه اجتماعي وضعيت اشتغال دانشجويان، ريسک پذيری و موانع اقتصادی با 

 به که افرادی يعنيبيشتری نسبت به دانشجويان غير شاغل مي باشند سرمايه اجتماعي دانشجويان شاغل دارای . شود

 افراد اين گرفتن قرار زياد احتمال به. هستند باالتری سرمايه اجتماعي دارای دارند، اشتغال ديگری کار به تحصيل جز

 سطح بردن باال در اند، آورده دست به ها محيط گونه اين در افراد که هايي مهارت و تجارب و واقعي کار محيط در

 آن سرمايه اجتماعي و مطالعه مورد دانشجويان سن بين که دهد مي نشان نتايج .است بوده موثر آنان سرمايه اجتماعي

 همچنين. دارد همخواني(  5181)  اراييي توسط آمده دست به نتايج با مساله اين. ندارد وجود داری معني رابطه ها

 داشتند مشارکت تحقيق اين در که آزاد دانشجويان سرمايه اجتماعي و ، گرايش تحصيليتحصيلي مقطع بين نتايج طبق

 همکاران و ساردويي عادلي توسط تبريز دانشگاه در مشابه تحقيق از آمده دست به نتايج. ندارد وجود داری معني رابطه

 رابطه وجود عدم مورد در تحقيق اين در آمده دست به نتايج ولي. است آورده دست به را نتيجه اين خالف(  5188) 

 و همخواني تبريز دانشگاه در مشابه تحقيق نتايج با ها آن سرمايه اجتماعي و دانشجويان تحصيليو مقطع  گرايش بين

  .دارد مطابقت

 دانشجويانکه  به طوری. دانشجويان نيز رابطه معني داری وجود داردسرمايه اجتماعي بين ريسک پذيری و  همچنين

اين نتيجه با يافته های مطالعات شريف زاده و زماني . هستند برخوردار بيشتری کارآفريني انگيزه از پذير ريسک

 .همسو مي باشد نيز ريسک زمينه در (5182) جريبي هزار همچنين و (5181)

متغير 

 مستقل

ميانگين دو 

 گروه

Z Sig 

پيام  دانشگاه

 31/.1:نور

2./1 .51/. 

 15/522:آزاد
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ه در اکثر اجتماعات فاقد ابعاد اجتماعي است و وظيفه سرمايه اجتماعي افزودن اين ابعاد معموالً معادله توسعه سرماي

در حال حاضر اين تاثيرات مثبت سرمايه اجتماعي توسط دولتها و کارگزاران توسعه شناخته شده و در . باشدبدان مي

های ريزیبرنامه ها ومديريتزدايي و تشويق مشارکت عمومي و اعمال  اکثر کشورها در قالب سياستهای تمرکز

هستند که جزيي از  حصيل کردهتنيروی جواني دارای منابعي همچون  موزشيآجوامع  .شودبه کار برده مي مشارکتي

و سازماندهي منابع و ( سرمايه انساني)اما اکثر آنان فاقد مهارتهای فني  ،گرددهای اقتصادی آنها محسوب ميسرمايه

اهميت سرمايه اجتماعي به دليل تأثيراتي است که بر استعداد  .باشندمي( ايه اجتماعيسرم مديريت و)امکانات 

ارتباط متقابل برای ايجاد هماهنگي  -5گذارد اين تأثيرات عبارتند از در جهت سازماندهي برای توسعه مي دانشجويان

متشکل از کليه اقشار و گروههای  عموميـ اعمال مشارکت 1ـ بسيج منابع و اعمال مديريت در آنها 2   بين فعاليتها

دانشجويان بخصوص گروههای آسيب پذير و مطرود شدگان دانشجويان در مساله يابي و اولويت بندی برنامه های 

در يک جمع بندی کلي . ای که البته اولين و بيشترين منتفعين اين برنامه ها خود دانشجويان به ويژه هستندتوسعه

 .ذيل از پژوهش انجام شده قابل استنباط و ارائه مي باشدنتايج و پيشنهادهای 

 پیشنهادها

 به ايشان نظر و نموده پيدا بيشتری آشنايي سرمايه اجتماعي موضوع با دانشگاه علمي هيات اعضای که است شايسته

سرمايه و کارگاه های آموزش  شود جلب پژوهشي و آموزشي فرآيندهای تقريب و تدريس در پردازی ايده مفاهيم

سرمايه  آموزش های دوره آموزشي های روش انتخاب رد .در دانشگاه ها جهت استفاده اساتيد برگزار شوداجتماعي 

 و عاليق مطابق درسي های برنامه و آموزشي محتوای انتخاب االمکان حتي و شده استفاده عملي های شيوه از اجتماعي

 در سرمايه اجتماعي آموزش های دوره جهت شود مي توصيه آمده دست به های اولويت اساس بر .باشد دانشجويان نياز

سرمايه  فرهنگ توسعه و تقويت منظور به شود مي پيشنهاد. شود استفاده تجربه با اساتيد يا مربيان از دانشگاهها

 ترغيب منظور به . گردد برگزار دانشگاه سطح در تخصصي های کارگاه و علمي سمينارهای ادواری طور به اجتماعي

 و دانشگاه آتي های يزیر برنامهگروه های تحقيقاتي پژوهش های در  تشکيل سرمايه اجتماعي موضوع به دانشجويان

 سرمايه اجتماعي های برنامه محتوای با تناسب موضوع گرفتن قرار اولويت به توجه با .گردد تبيين اجرايي های دستگاه

سرمايه  آموزش های برنامه محتوای تعيين منظور به علمي نيازسنجي کميته تشکيل دانشجويان، نياز و عالقه با

 .شود مي پيشنهاد آموزشي بخش فعلي نيازهای و دانشجويان عالقه به توجه با اجتماعي
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Analysis and comparison of variables relating to social capital of Azad 

University scholars and those of Payame Noor University scholars in 

Kangavar city 

By: ForoozanKarkhaneh 

Abstract 

This correlative and descriptive research was generally carried out in order to analyze 

and compare variables relating to social capital of Azad University students and those of 

Payame Noor University students. The statistical population of this research included 

fourth-year BA schalors studying in Azad and Payame Noor universities of Kangavar 

(N=185). The sampling volume equaled to 185 and it was determined by making use of 

Bartlet table. Accidental sampling was used in this research. Based the acquired 

findings, the scholars’ social capital was at intermediate level. The results of correlation 

reveal that there is a significant relationship among risk ability, employment barriers and 

economic conditions. The comparison between the sexes shows that there is a significant 

difference between women and men referring to social capital. Ranking the indexes of 

social capital based on their priorities, we find that structural variable is the first priority 

in Payame Noor University and cognitional variable is the first variable in Azad 

University.  

Key words: capital, social capital, Azad University, Payame Noor University 
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