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سنجش ميزان سرمايه اجتماعي دانشجويان دانشگاه پيام نور 
  ∗خراسان جنوبي

  ۲اعظم امينيانو  ۱ محمد حسن شربتيان

  .گروه  علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور) مربي آموزشيار( هيت علمي   - ۱

Email: sharbatriyan@pnu.ac.ir  
  مركز مشهد مدرس و پژوهشگر گروه علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور  -  ۲

Email: aminiyan_ma_o2@yahoo.com  
  چكيده

هاي جمعي، به هايي است كه امكان مشاركت افراد را در فعاليتسرمايه اجتماعي به معناي هنجارها و شبكه   
كند، و از طريق هاي از جمله افزايش امنيت اجتماعي فراهم ميمنظور كسب سود متقابل براي تمام عرصه

هاي مدني به طور رسمي و غيررسمي مي و اطمينان اجتماعي و سطح عضويت در انجمن سنجش سطح اعتماد
مسأله پژوهش حاضر، سنجش ميزان سرمايه اجتماعي . توان سرمايه اجتماعي و امنيت را مورد سنجش قرار داد

هاي سرمايه ترين پارامترهدف كلي پژوهش، بررسي مهم. نور خراسان جنوبي  مي باشددانشجويان دانشگاه پيام
نور با توجه به افزايش راهكارهاي امنيت اجتماعي  است، با توجه به اجتماعي در زندگي دانشجويان دانشگاه پيام

نظريات مورد استفاده در پژوهش، سرمايه اجتماعي را نوعي دارايي براي گروه هاي اجتماعي جامعه از جمله 
م و همبستگي مي توانند به تقويت امنيت اجتماعي در دانشجويان بايد دانست، كه از طريق مشاركت، انسجا

گروه هاي  دانشجويان در دانشگاه سرمايه اجتماعي خود را از طريق ارتباطات اجتماعي در. منطقه خود بپردازند
اين گروه هاي اجتماعي از طريق عضويت، . جمعي و عضويت آنان در گروه هاي اجتماعي به دست مي آورند

بدين . شناسايي متقابل با اعضاي گروه مي توانند از دارايي ها اجتماعي برخوردار گردندمشاركت، مبادله و 
شيوه . ترتيب، فرضيات مورد بررسي، در دو سطح خرد و مياني در ميان دانشجويان دانشگاه بررسي شده است

نفر  ۳۲۹حجم نمونه گيري طبقاتي سيستماتيك بوده است؛ و تعداد نمونه گيري تصادفي و با استفاده از نمونه
جنسيت، تأهل، محل سكونت "بيانگر اين است  كه متغيرهايي چون  F)و(Tنتايج آزمون هاي آماري .بوده است

در سطوح بيان شده بر بهره مندي از پارامترهاي سرمايه اجتماعي، اثر نگذاشته است و  "و محل تولد
ردي، منزلت تحصيلي، تعامالت اجتماعي در طبقه اجتماعي، تعامالت خانوادگي، منابع ف"متغيرهايي چون 
ترين متغيرهاي بهره گيري و تقويت پارامترهاي سرمايه اجتماعي در بين از مهم "...دانشگاه و محله و
  .دانشجويان مي باشد

                                            
 .اين طرح پژوهشي با حمايت  شوراي پژوهشي پيام نور خراسان جنوبي انجام گرديده است  ∗
  ه شناسي  و انجمن انسان شناسي ايراندانشجوي دكتري جامعه شناسي و عضو انجمن هاي جامع  - ۱

  ۰۹۳۸۵۰۵۷۴۸۹:شماره تماس
  پژوهشگر علوم اجتماعي و عضو انجمن جامعه شناسي ايران  - ۲
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    :واژه هاي كليدي

  اجتماعي سرمايه اجتماعي، شبكه اجتماعي، مشاركتاعتماد اجتماعي، انسجام اجتماعي،    
  
 
  هممقد

هاي اقتصادي و اجتماعي هاي اخير در ايران در بررسيسرمايه اجتماعي از مفاهيم جديدي است كه در دهه
در بررسي پارامترهاي سرمايه اجتماعي . تحقيقات در سطوح ملي و محلي مورد توجه قرار گرفته است

يده اجتماعي در ميان نقش بارزي در شكل گيري اين پد "اعتماد ، هنجارها ، انسجام و مشاركت اجتماعي"
بنابراين سرمايه اجتماعي مفهومي است كه جامعه شناسان معاصر براي بررسي .   كندافراد جامعه ايفاء مي

اين مفهوم در حوزه جامعه شناسي توسعه، كاربرد . برندكار ميكيفيت و كميت روابط اجتماعي آن را به
اسان پديده سرمايه اجتماعي از عوامل زيربنايي حركت هر شنشناسان و جامعهاز ديدگاه انسان. فراواني دارد
سرمايه اجتماعي در جوامع امروزي نقش بسيار مهمي براي توسعه . روداي به سمت توسعه به شمار ميجامعه
كم و كيف روابط اجتماعي، ميزان و نحوه تعامالت و . ها داردها و سازمانهاي روابط جمعي ميان انسانشبكه

گذاري سرمايه اجتماعي افراد از هايي كه ميان افراد رد و بدل مي شود در انباشت و سرمايهنوع حمايت
هايي كه ناشي از عوامل فرهنگي و ساختاري در طي جريان تمايزات و تفاوت. اهميت خاصي برخوردار است

ماعي زنان و گردد؛ همواره منجر به جداشدن جهان اجتپذيري و طول دوره زندگي افراد ايجاد ميجامعه
طوري كه تفكيك جنسي در رشد سرمايه اجتماعي و دستيابي به منابع حمايتي بسيار مردان گرديده است به
هاي عمومي و خانوادگي براي افراد، فرصت و شانس چنين وجود تبعيض در حوزهاثرگذار است و هم

تيجه تفاوت در سرمايه اجتماعي در ن. پيوندهاي اجتماعي متنوع را خصوصاً براي زنان محدودتر كرده است
هايي كه از شبكه اي بين زنان و مردان از لحاظ ساخت تركيب، ميزان و نحوه تعامالت و انواع حمايتشبكه

  ). ۶۶: ۱۳۸۶صالحي هيكويي، - باستاني( كنند قابل بررسي است دريافت مي

راد جامعه شاخص مناسبي براي مندي از پارامترهاي آن در بين افبه طور كلي، سرمايه اجتماعي و بهره
چنين تأثير پارامترهايي كه بر سرمايه اجتماعي گردد؛ همهمبستگي و مشاركت اجتماعي در جامعه تلقي مي

ها تأثيرگذار است؛ ها اثر گذارست، بر سالمت اجتماعي و رواني آندانشجويان در منطقه محل سكونت آن
 مندي از امكانات و موقعيتتماعي از بعد كميت وكيفيت و بر بهرهعالوه بر اين تأثير، اين پديده بر روابط اج
مسأله پژوهش حاضر، سنجش ميزان سرمايه اجتماعي دانشجويان . هاي افراد اثرگذار  و قابل بررسي  است

  .ها ستدانشگاه پيام نور خراسان جنوبي و عوامل مؤثر بر آن در منطقه محل زندگي آن

گيري و افزايش سرمايه اجتماعي در ترين پارامترهاي اساسي كه در شكلمهمدر اين تحقيق، هدف آن است 
  .زندگي دانشجويان دانشگاه پيام نور اثر گذارست مورد بررسي قرار گيرند

خانواده، دوستان، همسايگان، "اهداف جزئي اين پژوهش در سطح خرد، بررسي سطوح اعتماد به اعضاي 
صداقت، امانت، تعهد، و ارزش "هايي چون كه در اين سطح، ارزش. باشديم "...همكاران و اقوام و آشنايان و

  .قابل مطالعه است "...هاي منفي چون پارتي بازي، چاپلوسي و
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در اين . گيردهاي خاص كنشگران اعم از اشخاص حقوقي و حقيقي مورد توجه قرار ميدر سطح مياني، كنش
سازمان ها "ي روزمره اشاره مي شود كه اين ارتباطات شامل سطح، به ارتباطات افقي و عمودي افراد در زندگ

  .باشدمي "...ها، شركت ها، و احزاب سياسي وها، انجمنو روابط بينابيني اعم از باشگاه

  مباني نظري
  فضاي مفهومي سرمايه اجتماعي
جموع اين توان از مهاي مختلف توسط محققان تعريف شده است كه ميمفهوم سرمايه اجتماعي، به گونه
ها، هنجارها، ضوابط و تعامالتي است اي از شبكهسرمايه اجتماعي، مجموعه«تعاريف به اين تعريف رسيد كه 

را در جهت كسب منافع متقابل تسهيل ) گروهيبرون(ها و بين گروه) گروهيدرون(ها كه همكاري درون گروه
ر زندگي جمعي و وجود عامل اعتماد در ميان افراد اين نوع سرمايه را غالباً با نرخ مشاركت افراد د. كندمي

در ارتباط با فضاي مفهومي سرمايه اجتماعي، بايد به اين نكته اشاره ). ۲۷۱:۱۳۸۶هدايتي،(» ارزيابي مي كنند
طوري كه سرمايه سرمايه اجتماعي به عنوان يك مفهوم، بار معنايي مثبتي به خود گرفته است، به«كرد كه 

چون تحصيالت، مهارت ها، چيدمان هاي وري اموري همه منظور افزايش كارايي و بهرهاجتماعي عاملي ب
ها، ها، دوستيآيد كه با تمركز بر ساختارهاي اجتماعي نظير ساختارهاي خانوادهتوليدي و اجتماعي به نظر مي

منظور انسجام  و نهادهاي عمومي، افزايش التزام شهروندي به) NGO(هاي غير دولتيها، سازمانهمسايگي
  ).۱۲:۱۳۸۵فيلد، (» تر بين افراد و ساختارهاي اجتماعي را نويد مي دهدبيش

  انديشه پير بورديو
هاي اوليه بورديو در زمينه سرمايه اجتماعي بسيار متنوع بوده و بيشتر حول محور نظم اجتماعي انديشه  

او در . قتصادي، فرهنگي و اجتماعي استهاي ابه نظر او جامعه داراي تركيب از سرمايه. شكل گرفته است
اي از منابع فيزيكي و غيرفيزيكي كه سرمايه اجتماعي عبارتست از مجموعه«: گويدتعريف سرمايه اجتماعي مي

در دسترس فرد يا همگان قرار دارد و داراي شبكه ارتباطي نسبتاً بادوامي است كه اين ارتباطات را بايد 
درجايي ).۲۳: ۱۳۸۵فيلد، (»  گيردهاي دو جانبه و محترم شكل ميطريق آشنايينهادينه كرد، و اين امر از 

كند كه هاي اجتماعي دانسته و جايي آشكار  ميديگر بورديو سرمايه اجتماعي را تنها وسيله تشريح دارايي
از وسعت به  آورند كه منتجدست ميهاي مختلفي بهبازده) اقتصادي و فرهنگي(افراد مختلف با سرمايه يكسان 

هاي معتبر و معرف هاي فاميلي، دانشجويان سابق، دانشگاهكارگيري سرمايه گروهي توسط آنان است؛ سرمايه
سرمايه اجتماعي در نزد بورديو، بر اين « در مجموع، بايد اشاره كرد كه . هاي برگزيده، اشرافيت و غيرهانجمن

وضعيت اقتصادي خود را در يك فضاي  -بر روابط گروهيگذاري درك استوار است كه افراد چگونه با سرمايه
  ).۹: ۱۳۸۴موسوي،  - توسلي( بخشد بهبود مي) داريجامعه سرمايه(اجتماعي سلسله مراتبي 

  انديشه جيمزكلمن
آورنده سرمايه اجتماعي است؛ سرمايه اجتماعي به نوعي همان منبعي در انديشه كلمن سازمان اجتماعي پديد

به نظر كلمن، سرمايه اجتماعي . آورندهاي اجتماعي از طريق پيوند با يكديگر بدست ميگروهاست كه افراد و 
اين شكل بستگي به ميزان قابليت اعتماد در محيط : تكاليف و انتظارات) اول: گرددبه سه شكل ظاهر مي

در آينده آن  Bكه ه اينانجام دهد با اعتماد ب  Bكاري براي Aاگر«. اجتماعي و روابط اجتماعي بين افراد دارد
اين تعهد . كندبراي حفظ اعتماد ايجاد مي Bو تعهدي را از جانب  Aكند، اين امر، انتظاري را در را جبران مي
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. باز خريد شود  Bاست و بايد با عملكردي از طرف Aتصور كردكه در دست » برگه اعتباري«توان مانند را مي
اعتباري از تعدادي افراد كه با آن ها رابطه دارد در دست داشته باشد، در  هايتعداد زيادي از اين برگه  Aاگر 

هاي اعتباري، مجموعه اعتباري بزرگي را تشكيل آن صورت، همانندي با سرمايه مالي، مستقيم است؛ اين برگه
عاقالنه باشد و كه البته، اعتماد كردن غير تواند در صورت لزوم از آن استفاده كند، مگر اينمي  Aدهند كه مي

با توجه به اين مسئله دو عامل براي . »اعتباري باشد كه باز پرداخت نخواهد شدهاي بيبرگه ها نمايانگر وام
ميزان درخورِ اعتماد بودن محيط اجتماعي، و ميزان واقعيِ تعهدات : اين شكل از سرمايه اجتماعي حياتي است

  ).۴۶۷: ۱۳۷۷كلمن،( كه برعهده گرفته شده است 
اين متغير، همان ظرفيت اطالعات براي انتقال و حركت در ساختار اجتماعي، بيان : مجاري اطالعات) دوم

شكل مهمي از سرمايه «در واقع . شده، تا از طريق آن بتوان پايداري براي تعامل ارتباطي را فراهم نمود
اهميت . و الزم و ملزوم دارد اجتماعي، توان دستيابي به اطالعات است كه با باور اجتماعي، پيوند ذاتي

در يك مقياس . اطالعات از اين نظر است كه مبنايي براي عمل فراهم آورد؛ اما اخذ اطالعات، هزينه بر است
يك وسيله كه با آن بتوان به . حداقلي، دستيابي به اطالعات مستلزم دقت است كه بسيار كمياب است

تاج (» كه براي مقاصد ديگر، برقرار و حفظ شده اند. است اطالعات دست يافت، استفاده از روابط اجتماعي
اين هنجارها به عنوان نيروي مؤثر در جامعه : هاي اجرايي مؤثرهنجارها و ضمانت) سوم).۶۱: ۱۳۸۶بخش،

تواند از سويي، وجود احكام اجرايي در جامعه مي. اندوجود دارد و موجب جلوگيري از جرم و جنايت گرديده
« . در واقع اين هنجارها بيشتر شكل دستوري دارند كه بايد بيان شود. توسعه جامعه گردد موجب پيشرفت و

دهد؛ اين هنجارهاست كه ويژه مهم سرمايه اجتماعي را درون جمع تشكيل ميهنجارهاي دستوري، شكل به
ت اجتماعي، گونه، كه با حمايهنجاري از اين. فرد بايد منافع شخصي را رها كند و به سود جمع عمل كند

  ).۴۷۵: ۱۳۷۷كلمن،(هاي ديگر تقويت مي شود پايگاه، احترام و پادش

  انديشه رابرت پاتنام
دهنده ميزان اهميت و توجه شود كه نشانسرمايه اجتماعي پديده فرهنگي تعريف مي«در انديشه پاتنام 

كنش جمعي و ميزان اعتماد اعضاي جامعه نسبت به امور مدني بوده و بيانگر وجود هنجارهاي اجتماعي مروج 
كارگيري مفهوم سرمايه پاتنام خواسته است از طريق به). ۷۱: ۱۳۸۳شارع پور، ( باشد به نهادهاي عمومي مي

كند كه سرمايه اجتماعي، هاي موجود در التزام شهروندي را بيشتر آشكار كند؛ وي بيان مياجتماعي، تفاوت
ها كند كه اين مشخصات شامل اعتماد، معيارها و شبكهتماعي ميها و مشخصات تشكيالت اجاشاره به ويژگي
پاتنام مي . هاي هماهنگ شده، تسريع گردد و كارآيي جامعه را بهبود بخشدصورت فعاليتاست كه بايد به

گويد ذخاير سرمايه اجتماعي، داراي سه مولفه است؛ كه به عنوان ويژگي سازمان اجتماعي در نظر گرفته شده 
هاي شبكه« به نظر او . كندها را به عنوان هسته سرمايه اجتماعي تلقي ميپاتنام شبكه: هاشبكه) لفا:  است

پاتنام ). ۲۶: ۱۳۸۵شيرواني،  -الواني(اي وجود دارند رسمي و غيررسمي ارتباطات و مبادالت در هر جامعه
ها باشند؛ در اين شبكهاوات طلب ميها مساين شبكه: هاي افقيشبكه - ۱كند ها را به دو نوع تقسيم ميشبكه

هاي افقي باشند، به نظر او شبكهشهروندان و اعضاء شبكه عضويت دارند، كه داراي قدرت و وضعيت برابري مي
ها در جامعه هرچه قدر اين شبكه. باشدمي...) انجمن ها، باشگاه، احزاب و( در قالب مشاركت هاي مدني شامل

يشتري وجود دارد كه تا اعضاء شهروندان بتوانند در جهت منافع متقابل همكاري تر باشند، احتمال بمتراكم
ها انحصارطلبي بيشتر است، شهروندان و اعضاء آن داراي روابط در اين شبكه: شبكه هاي عمودي - ۲. كنند
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) ب). ۲۷:همان(اجتماعي نابرابر مي باشند، كه مبتني بر سلسله مراتب و وابستگي به هم پيوند دارند 
هاي اجتماعي، اين است كه باعث تقويت ترين سودمندي اين هنجارها در گروهمهم: هنجارهاي همياري

پاتنام در تعريف هنجارهاي . اعتماد، كاهش هزينه ها، تعامالت و سهولت در همكاري بين اعضاء شده است
با مبادله همزمان چيزهايي با  در نوع متوازن،. كندهمياري به دو نوع هنجار متوازن و تعميم يافته اشاره مي
كنند، مواجه هستيم؛ اما در نوع شان را باهم عوض ميارزش برابر، مانند موقعي كه همكاران روزهاي تعطيل

يافته رابطه تبادلي مداومي در جريان است كه در همه حال، يك طرفه و غير متوازن است اما انتظارات تعميم
اعتماد ) ج. كه سودي كه اكنون اعطاء شده، بايد در آينده بازپرداخت گردد كند مبني بر اينمتقابلي ايجاد مي

بيني پذير به نظر پاتنام اعتماد اجتماعي از عناصر غيرضروري براي تقويت همكاري و حاصل پيش: اجتماعي
تر يا شكل تر، يك اعتماد اجتماعي غيرشخصيرفتار ديگران است كه در يك جامعه كوچك و پيچيده

وي در  بحث از اعتماد با توجه به شعاع اعتماد، به دو نوع . آوردوجود ميقيمي از اعتماد اجتماعي را بهغيرمست
اعتماد شخصي و اعتماد اجتماعي اشاره دارد و نوع دوم را كه در ادبيات سرمايه اجتماعي بعضاً اعتماد تعميم 

ظر وي اين نوع اعتماد، شعاع اعتماد را از فهرست به ن. داندشود، سودمندتر براي جامعه مييافته نيز ناميده مي
( » گرددتر در سطح جامعه را موجب ميبرد و همكاري گستردهشناسيم فراتر ميكساني كه شخصاً مي

 ).۱۶: ۱۳۸۵موسوي، -توسلي

  ۳مايكل ولكاك

  سرماية) ۲ گروهي، سرماية اجتماعي درون) ۱اي از اشكال سرماية اجتماعي در قالب  گانه ولكاك تفكيك سه
  .كند سرماية اجتماعي پيونددهنده ارائه مي) ۳گروهي و  اجتماعي برون

گروهي، روابط و پيوندهاي افراد در قالب روابط خانوادگي، دوستان و همسايگان  اجتماعي درون سرماية. ۱
  . شود هاي مشابه برقرار ميو اجتماع محلي است كه بين افراد مشابه در موقعيت

گروهي شامل پيوندهاي دورتر بين افراد مشابه است و پيوندهاي نامتجانس را در  تماعي برونسرماية اج. ۲
هاي  هاي غيررسمي در انجمن ها و سازمان اند و در قالب عضويت گيرد كه بر عالئق مشترك بنا شده بر مي

  . نمايد بروز مي) ونهادهاي مدني(مختلف مثل عضويت در باشگاه 
هاي غيرمشابه است و به  ماعي پيونددهنده، ناظر بر روابط افراد غيرمشابه در موقعيتسرماية اجت. ۳        

سرماية اجتماعي واجد دو «. كيفيت پيوندهاي بين اجتماعات محلي و افراد با نهادها و قدرت سياسي اشاره دارد
ها و رفتارها و   ز تلقيطر  ها، اعتقادات، بعد هنجاري و ساختاري نيز هست كه بعد هنجاري يا شناختي به ارزش

هاي رسمي  ها و سازمان هاست كه شامل شكل هنجارهاي اجتماعي اشاره دارد و بعد ساختاري متشكل از شبكه
مشاركت در اجتماع ) ۱: توان سرماية اجتماعي را شامل هشت جزء دانست در مجموع مي. شود و غيررسمي مي

) ۵پيوندهاي همسايگي، ) ۴اس اعتماد و امنيت، احس) ۳كنشگرايي در يك موقعيت اجتماعي، ) ۲محلي، 
» پيوندهاي كاري) ۸بها دادن به زندگي، ) ۷ها،  ظرفيت پذيرش تفاوت) ۶پيوندهاي دولتي و خانوادگي، 

  ).۱۹: ۲۰۰۱به نقل از ولكاك، ۷۴: ۱۳۸۶فيلد،(

  چارچوب و مدل نظري پژوهش

                                            
3 Michael Woolcock 
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بخشي . در سطح فردي مورد تأمل قرار خواهيم دادبا توجه به انديشه پير بورديو سنجش سرمايه اجتماعي را    
از سطوح فردي سرمايه اجتماعي مدل تحليلي، به تعامالت اجتماعي اشاره خواهد كرد، كه فرد به طرق 

از سويي، . اعتماد اجتماعي خود را تقويت خواهد كرد... گوناگون از جمله تماس با ديگران، احترام به تعهدات و 
هاي بيشتري دست يابد و از اين شود به منابع و فرصتو پايبندي وي به تعهدات، باعث ميافزايش تعامالت فرد 

از سوي ديگر، باعث تقويت مشاركت اجتماعي وي در . طريق اعتماد ديگران را نسبت به خود افزايش دهد
  .هاي اجتماعي و در نتيجه، تقويت سرمايه اجتماعي وي خواهد شدشبكه

يز همچون بورديو، سرمايه اجتماعي امري فردي است اما اين پديده، از طريق در انديشه جيمز كلمن ن
در پژوهش حاضر، تأكيد بر اين است كه چگونه . ارتباطات اجتماعي با ديگران درحال افزايش و تقويت است

 اين موضوع، در قالب خصوصيات تعاملي چون متغيرهاي احساس. توان سرمايه اجتماعي فرد را تقويت كردمي
كلمن .صورت ابعاد عيني و ذهني در مدل تحليلي مد نظر قرار گرفته استبه... شناسي، احترام به ديگران وحق
كند كه افراد چگونه از طريق روابط اجتماعي با ديگران، اعتماد برقرار ميچنين به اين مطلب اشاره ميهم

بخشي از . ه اين مسئله توجه خواهد شديابند كه در مدل تحليلي بكنند و به منابع اطالع رسان دست مي
شود، كه به نوعي رابطه بين تعامالت اشكال سرمايه اجتماعي كلمن در قالب تكاليف و انتظارات بيان مي

ما نيز در جامعه مورد مطالعه، . دهدرا نشان مي) اعتماد اجتماعي(اجتماعي و جزئي از مفهوم سرمايه اجتماعي 
هستيم؛ بدين معنا كه پاسخگويان تا چه حد از محيط خود، اين اعتماد را دارند كه هاي اعتباري به دنبال برگه

از سوي ديگر، حمايت هاي اجتماعي، پايگاه و منزلت اجتماعي افراد،احترام به . كنندبه تعهداتشان عمل مي
ررسي قرار ها، از طريق تعامالت اجتماعي كه پاسخگويان با ديگران دارند مورد بديگران، از خودگذشتگي

براي كلمن در حوزه سرمايه اجتماعي، . هاي اجرايي مؤثر مي باشدخواهد گرفت كه جزء هنجارها و ضمانت
خانواده و تعامالت اجتماعي فاميل و آشنايان، امري مهم و مؤثر است؛ اين تعامالت در مدل تحليلي تحقيق 

صوصيات تعاملي و انواع شبكه هاي تواند در قالب خصوصيات كاركردي، ساختار تعامالتي، خحاضر مي
اجتماعي مورد بررسي گيرد؛ ميزان رابطه بين اعضاي خانواده و اقوام آشنايان تعهدات و انتظارات اعضاي 

در قالب همدردي، گوش دادن، وقت (خانواده نسبت به يكديگر كه بر ميزان اعتماد در بين اعضاءاثرگذار است 
  . د بررسي قرار خواهد گرفتمور) گذاشتن براي حل مشكالت ديگران

 فرضيات پژوهش
گيري سرمايه اجتماعي در سطح فردي و با توجه به مدل تحليل و نظريات مطرح شده، عواملي كه بر شكل 

  :شودهاي ذيل بيان ميمياني اثر گذار است در قالب گزاره
  :فرضيات در سطح خرد

  .سرمايه اجتماعي مردان بيش از سرمايه اجتماعي زنان است -۱
  .ميزان سرمايه اجتماعي متأهلين بيش از مجردين است -۲
  .هرچه طبقه اجتماعي فرد باالتر باشد ميزان سرمايه اجتماعي فرد بيشتر است -۳
  .هر چه منابع فردي بيشتر باشد، سرمايه اجتماعي فرد بيشتر خواهد بود -۴
 .گاه بيشتر خواهد بودهر چه ميزان منزلت تحصيلي فرد بيشتر باشد، ميزان سرمايه اجتماعي او در دانش -۵

  :فرضيات در سطح ميانه
  .هاستسرمايه اجتماعي دانشجويان در دانشگاه بيش از سرمايه اجتماعي دانشجويان در محل سكونت آن - ۶
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 .او بيشتر خواهد بود )پيوند دهنده(هر چه سرمايه اجتماعي فرد در محله بيشتر باشد، سرمايه اجتماعي  -۷
او بيشتر خواهد ) پيوند دهنده(انشگاه بيشتر باشد، سرمايه اجتماعي هر چه سرمايه اجتماعي فرد در د -۸

  .بود
  .هرچه تعامالت خانوادگي فرد بيشتر باشد، سرمايه اجتماعي او بيشتر خواهد بود -۹
 .هر چه تعامالت اجتماعي فرد بيشتر باشد، سرمايه اجتماعي او بيشتر خواهد بود -۱۰
  .هاستكنند بيش از شهريوستا زندگي ميسرمايه اجتماعي در محله براي افرادي كه در ر -۱۱

  روش شناسي
تحليلي، كه در يك مقطع از زمان انجام شده  - مطالعه تجربي پژوهش حاضر، پيمايشي است از نوع توصيفي

خرد  ،سطح تحليلچنين بنا به ماهيت مسأله مورد بررسي، واحد تحليل، فرد در نظر گرفته شد، و هم. است
آوري اطالعات در روش پيمايش، ابزار پرسشنامه انتخاب شده از ميان ابزارهاي جمع در اين مطالعه، .باشد مي
  .است

  جامعه آماري و روش نمونه گيري
جامعه آماري مورد مطالعه در اين پژوهش، دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه پيام نور خراسان جنوبي است 

  .آورده شد دستاي نمايا يا معرف بهن نمونهباشند، كه از آمشغول به تحصيل مي ۱۳۸۸-۸۹كه در سال 
گيري طبقاتي ابتدا از نمونه بدين منظور، .شود استفاده مي "احتمالي"گيري نمونه در اين پژوهش از روش

. شده استدر نظر گرفته "دانشگاه محل تحصيل"و  "جنس"سيستماتيك بهره گرفته شده و سپس، دو طبقه 
لذا با استفاده از ليست فهرستي كه به صورت مجزا و . طور تصادفي صورت گرفتگيري در داخل طبقات، به نمونه

تفكيك شده در مراكز وجود دارد، حجم نمونه مورد نظر از ميان دانشجويان رسمي و فراگير دانشگاه پيام نور 
 گيري كوكراننمونه فرمولبراي تعيين حجم نمونه مناسب، از . خراسان جنوبي، انتخاب شدند
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 پس از حذف پرسشنامه .دياستفاده گرد% ۵ضريب خطاي و  ۹۵سطح اطمينان با و  
  .پرسشنامه بودند ۳۲۹هاي معتبري كه وارد تحليل شدند هاي مخدوش، تعداد پرسشنامه

  يافته هاي پژوهش
o آمار توصيفي 
v متغيرهاي مستقل  
   .دهندتشكيل مي مرداندرصد از آنان را  ۳۲.۲و  زنان را افراد پاسخگواز درصد   ۶۷.۸ مطالعه حاضر،در 

  .جرد هستنددرصد م ۷۹و  تأهلمپاسخگويان، درصد  ۲۱ ،هلأاز نظر وضعيت ت
درصد از پاسخگويان،  ۵۱.۳در بررسي وضعيت سواد والدين پاسخگويان، نتايج نشان داد تحصيالت پدرانِ 

چنين هم. ن، داراي تحصيالت عاليه هستنددرصد پدران پاسخگويا۱۵.۴تر است و فقط ابتدايي و پايين
درصد از مادران پاسخگويان، ۷.۱تر است و فقط درصد از پاسخگويان، ابتدايي و پايين ۷۳تحصيالت مادرانِ 
  .تحصيالت عاليه دارند

پاسخگويان، داراي  ۲۸.۶در بررسي اطالعات گردآوري شده پيرامون متغير نوع شغل پدر، نتايج نشان داد پدران 
  .بازنشسته بودند% ۱۴كارمند دولت و  %  ۲۰.۳شغل آزاد، % ۲۱.۳ل كشاورزي، شغ

  .كننددرصد نيز در روستا زندگي مي ۲۵. درصد از پاسخگويان شهرستان و بخش است ۷۵محل زندگيِ 
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 هزار تومان در ماه دارند و مابقي، ۳۰۰اي كمتر از ي ماهانهدرصد از پاسخگويان اظهار كرده اند هزينه ۵۲.۸
  .كنندهزار تومان در ماه هزينه مي ۳۰۰بيشتر از 

هاي زباني فرد، گويه مورد بررسي قرار گرفته است، شامل توانايي ۱۳متغير ميزان منابع فردي پاسخگويان كه با 
در تشريح اين متغير بايد گفت افرادي كه . نگرش نسبت به اقوام و ارتباطات اجتماعي و خودپنداره مي باشد

تري به گوناگوني اقوام دارند، داراي دامنه انتخاب بازتري براي ارتباطات اجتماعي هستند و نگرش مثبت
همچنين . رود كه اين افراد، داراي سرمايه اجتماعي بيشتري نسبت به ديگران باشندبنابراين انتظار مي

هاي خود از خود و توانايي پردازد،؛ تفسيري كه فردخودپنداره فرد، به تفسيري كه فرد از موقعيت خود دارد، مي
در بررسي اين متغير، نتايج حاكي . هاي اجتماعي او تاثير به سزايي داشته باشدي تعاملتواند در نحوهدارد، مي

درصد از  ۲.۲از منابع فردي زيادي بهره مند هستند و تنها %) ۵۱.۷(از آن است كه بيش از نيمي از پاسخگويان 
  .ارندپاسخگويان منابع فردي كمي د

، نشان -گويه است ۸كه شامل  -به طور كلي، نتايج حاصل از سنجش متغير سرمايه اجتماعي فرد در دانشگاه
درصد از  ۱۴.۴اند و تنها از دانشجويان سرمايه اجتماعيِ متوسط و بااليي در دانشگاه داشته% ۸۵.۶داد  

با نگاهي دقيق تر، توزيع درصد . انددهدانشجويان از سرمايه اجتماعي كمي در محل تحصيل خود برخوردار بو
درصد از دانشجويان به فعاليت در  ۳۹.۴دهد كه هاي سرمايه اجتماعي در دانشگاه نشان ميپاسخگويان به گويه

هاي آنها پاسخِ در شان به نيكيكردند كه دوستاندرصد تصور مي ۳۲.۴. اندهاي دانشجويي متمايل بودهانجمن
شان قرض بدهند، به موقع برگردانده درصد معتقد بودند كه اگر پولي به دوستان ۵۴.۳. خوري خواهند داد

 ۳۰.۷. شان اعتبار قائل بودنددرصد از دانشجويان براي نظرات سياسي و اجتماعي دوستان ۳۴.۸. خواهد شد
فتاري در در مورد مقررات آموزشي و ر. درصد نيز رفتارهاي دانشجويان را در دانشگاه مطلوب قلمداد كردند

درصد  ۳۳.۴. شونددرصد از پاسخگويان معتقد بودند كه اين مقررات تا حد زيادي رعايت مي ۳۰.۸دانشگاه 
درصد از  ۵۴.۱كنند و براي اظهار داشتند كه دانشجويان شرايط پوشش ظاهري در دانشگاه را رعايت مي

  .سخت قلمداد شده استدانشجويان جدا شدن از محيط تحصيل و دانشگاه پس از فارغ التحصيلي 
اين شاخص از . ميزان تعامالت اجتماعي نيز يكي ديگر از متغيرهاي مستقل مورد بررسي در اين پژوهش است

درصد از پاسخگويان تعامالت اجتماعي  ۷۲.۹بر اساس نتايج حاصل، به طور كلي  . گويه تشكيل شده است ۱۰
همچنين توزيع درصدي . امالت اجتماعي كمي دارنددرصد كه تع ۲۷.۱متوسط و زيادي دارند در مقايسه با 

درصد از پاسخگويان اظهار داشتند كه  ۶۶.۹دهدكه هاي تعامالت اجتماعي نشان ميپاسخ پاسخگويان به گويه
درصد با اعضاء گروه  ۵۸.۲. كنند غم ديگران را غم خود بدانند و به فكر كمك باشنددر شرايط فعلي سعي مي
درصد  ۳۹. شان رابطه صميمي دارنددرصد با دوستان ۷۲.۷. ي صميمي دارندارند، رابطهيا انجمي كه عضويت د

درصد نيز با اقوام و آشنايان درجه دو و سه ارتباط نزديكي  ۲۷.۷اي دارند و شان رابطه صميميبا همسايگان
گي، افراد بيشتر به درصد مخالف اين گويه بودند كه امروزه به خاطر مشكالت زند  ۸۳.۹از طرف ديگر . دارند

درصد نيز مخالف اين بودند كه امروزه احساسات صميمي  ۷۴.۴كنند و صورت غيرحضوري ارتباط برقرار مي
  . بين افراد كمرنگ شده است

v متغير وابسته  

هاي ، شاخصي است كه از تركيب گويه"سرمايه اجتماعي كل يا سرمايه اجتماعي پيوند دهنده"متغير وابسته 
تماد، انسجام و مشاركت اجتماعي در ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي به دست آمده مربوط به اع
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هاي غيرمشابه است و برخالف  سرمايه اجتماعي پيوند دهنده ناظر بر روابط افراد غيرمشابه در موقعيت. است
شود كلي تر است  و به اين هاي مشابه ايجاد ميسرمايه اجتماعي در محله و دانشگاه كه بين افراد در موقعيت

تر از منابع قابل استفاده در داخل اجتماعات مشابه،  اي گسترده سازد تا بر منابعي با دامنه طريق افراد را قادر مي
  .گويه، مورد سنجش قرار گرفته است ۱۷اين متغير با .  نفوذ داشته باشد

 ۵۳.۲هاي مربوط به بعد سياسي، درگويه :در گزارش نتايج حاصل از بررسي متغير وابسته تحقيق بايد گفت
درصد  ۴۹. اندها غيرواقعي نيست و به اخبار اعتماد داشتهدرصد از پاسخگويان معتقد بودند كه اخبار رسانه

اعالم داشتند كه هر روز از طريق خريد روزنامه يا گوش كردن به اخبار، از مسائلِ سياسيِ روز كسب اطالع مي
تنها  . هاي خود پايبند نمانده استپاسخگويان معتقد بودند كه نماينده شهرشان به وعدهدرصد از  ۳۰.۴.  كنند
درصد از  ۷.۳شان يكي نيست و همچنين درصد معتقد بودند كه مسئوالن دولتي، حرف و عمل ۱۱.۸

در . دشان بودنهاي شهري و روستايي از موقعيتدانشجويان نيز معتقد به بهره برداري شخصيِ فعالين انجمن
در گويه. كنندها مشاركت ميدرصد اظهار داشتند كه در انتخابات و راهپيمايي ۵۹مورد مشاركت سياسي نيز 

 ۵۷.۹. درصد از دانشجويان به فروشندگان و اجناس آنها اعتماد داشتند ۶۵.۶هاي مربوط به بعد اقتصادي، 
 ۵۵.۷. مايت مالي از دوستان استدرصد معتقد بودند كه عضويت در صندوق قرض الحسنه فرصتي براي ح

هاي دولتي و درصد اظهار داشتند كه در صورت داشتن سرمايه كافي، با خريد اوراق مشاركتي در بخش
درصد از دانشجويان معتقد بودند  ۵۷.۳در بعد اجتماعي و صنفي، . كنندگذاري ميخصوصي در بورس سرمايه

ها و جلسات دانشگاه داشته باشند و ضوري فعال در گردهماييكه براي نقد درست از عملكردهاي دولتي، بايد ح
در . هاي اجتماعي در ايجاد اعتبار و اعتماد فردي موثر استدرصد نيز معتقد بودند عضويت در انجمن ۷.۹

درصد، سرمايه اجتماعي  ۱۷.۱. درصد پاسخگويان، از سرمايه اجتماعي متوسطي برخوردار بودند ۷۶.۵مجموع، 
  .انددرصد سرمايه اجتماعي كمي داشته ۶.۵ باال و تنها

  
  آمار استنباطي

 . اين قسمت به بررسي و آزمون فرضيه هاي تحقيق اختصاص داده شده است
از آنجا كه سطح معناداري تست لون . سرمايه اجتماعي مردان بيش از سرمايه اجتماعي زنان است - ۱فرضيه 
 نتايج آزمون مقايسه ميانگين. كنيمها استفاده ميبرابري واريانسرا براي نا  t، مقدار)۰.۴۸(است  ۰.۰۵كمتر از 

دهد كه ميانگين نمره سرمايه اجتماعي در ميان مردان از ميانگين اين نمره در ميان زنان بيشتر ها نشان مي
ر توان گفت اين تفاوت در ميزان سرمايه اجتماعي به نفع مردان، دمي).  ۴۸.۱۹و زنان  ۴۸.۸۱: مردان(است 

ي مورد بررسي ما وجود دارد ولي به لحاظ آماري معني دار نيست و در نتيجه قابل تعميم به جامعه حجم نمونه
  .باشدآماري نمي
دو گروه (ها نتايج آزمون مقايسه ميانگين. ميزان سرمايه اجتماعي متاهلين بيش از مجردين است - ۲فرضيه 
جتماعي در ميان مجردين از ميانگين اين نمره در ميان دهد كه ميانگين نمره سرمايه انشان مي) مستقل

  .شودلذا فرضيه رد مي).  ۴۸.۱۲و متأهلين  ۴۸.۴۶: مجردين(متأهلين بيشتر است 
براي تبيين رابطه بين . طبقه اجتماعي فرد تاثير مثبت و مستقيمي بر ميزان سرمايه اجتماعي دارد - ۳فرضيه 

همانطور كه . و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد Fو  tهاي مارهطبقه اجتماعي و سرمايه اجتماعي، از آ
و سطح   Fو   tهاي است كه با توجه به آماره ۱۳/۰نشان مي دهد ضريب همبستگي معادل  ۲نتايج جدول 
رابطه % ۹۵، بين دو متغير ميزان سرمايه اجتماعي و طبقه اجتماعي، به احتمال )۰.۰۵كمتر از (شان معناداري
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معادله رگرسيوني براي پيش. البته در اين رابطه اثر متغيرهاي ديگر كنترل نشده است. ري وجود داردمعنادا
   =’x       )۲۱۲/۰( + ۴۵.۵ Y: باشدبيني اين رابطه به اين صورت مي

واريانس ميزان   ۰۱۸/۰توان اظهار داشت كه طبقه اجتماعي پاسخگويان يا ضريب تعيين مي R2با توجه به 
باشد؛ مي ۲۱۲/۰كند و ضريب تأثير ميزان طبقه اجتماعي بر سرمايه اجتماعي اجتماعي را تبيين مي سرمايه

واحد تغيير در ميزان سرمايه اجتماعي  ۲۱۲/۰يعني به ازاي يك واحد تغيير در ميزان طبقه اجتماعي افراد، 
  .تأييد مي شود به اين ترتيب اين فرضيه. آيدآنان بوجود مي

  مون رابطه طبقه اجتماعي فرد با ميزان سرمايه اجتماعي ويآز  -)۲(جدول 
سطح 
  معناداري

  
T  

سطح 
 F Beta B معناداري

اشتباه 
 استاندارد

ضريب 
 تعيين

ضريب 
 متغير همبستگي

  
۰.۰۲  

  
۲.۳  

۰.۰۲ 
۵.
۳ 
۰.۱۳۵ 

Constant 
۵.۴۵  

طبقه 
  اجتماعي
۰.۲۱۲  

۶.۴۷ ۰.۰۱۸ ۰.۱۳ 

سرمايه 
اجتماعي و 

طبقه 
 اجتماعي
  

بيني جهت تحليل و پيش.هر چه منابع فردي بيشتر باشد، سرمايه اجتماعي فرد بيشتر خواهد بود -۴فرضيه 
نشان مي دهد ضريب همبستگي معادل  ۳نتايج جدول . اين رابطه، از تحليل رگرسيون استفاده شده است

ن دو متغير ميزان ، بي)خطاي يك در هزار(شان و سطح معناداري  Fو   tهاي است كه با توجه به آماره ۳۰۶/۰
البته در اين رابطه اثر متغيرهاي . رابطه معناداري وجود دارد% ۹۹سرمايه اجتماعي و منابع فردي، به احتمال 

 + )x   )۳۳/۰: باشدبيني اين رابطه به اين صورت ميمعادله رگرسيوني براي پيش. ديگر كنترل نشده است
۳۸.۱۶  Y’=   با توجه بهR2 ۰۹۴/۰توان اظهار داشت كه منابع فردي پاسخگويان يا ضريب تعيين مي  

 ۳۳/۰كند و ضريب تأثير ميزان منابع فردي بر سرمايه اجتماعي واريانس ميزان سرمايه اجتماعي را تبيين مي
واحد تغيير در ميزان سرمايه  ۳۳/۰باشد؛ يعني به ازاي يك واحد تغيير در ميزان منابع فردي افراد، مي

  .شودبدين ترتيب  اين فرضيه رد نمي. آيدود مياجتماعي آنان بوج
  آزمون رابطه بين منابع فردي و سرمايه اجتماعي -)۳(جدول 

سطح 
  معناداري

  
T  

سطح 
 F Beta B معناداري

اشتباه 
 استاندارد

ضريب 
 تعيين

ضريب 
 متغير همبستگي

  
۰.۰۰  

  
۵.۵
۹  

۰.۰۰ 
۳۱.
۲ 
۰.۳۰۶ 

Constant 
۳۸.۱۶  

طبقه 
  اجتماعي
۰.۳۳  

۶.۳۱ ۰.۰۹۴ ۰.۳۰۶ 

سرمايه 
اجتماعي و 

طبقه 
 اجتماعي

. هر چه منزلت تحصيلي فرد بيشتر باشد، ميزان سرمايه اجتماعي او در دانشگاه بيشتر خواهد بود -۵فرضيه 
نشان مي دهد  ۴نتايج جدول . بيني اين فرضيه، از تحليل رگرسيون استفاده شده استبراي تحليل و پيش

، )۰.۰۵كمتر از (شان و سطح معناداري  Fو   tهاي با توجه به آماره است كه ۱.۶۹ضريب همبستگي معادل 
البته در اين رابطه اثر . بين دو متغير ميزان سرمايه اجتماعي و منزلت تحصيلي رابطه معناداري وجود دارد
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                        : باشدبيني اين رابطه به اين صورت ميمعادله رگرسيوني براي پيش. متغيرهاي ديگر كنترل نشده است
x )۵۴/۰ ( + ۴۴.۴Y’= 

واريانس ميزان   ۰۲۹/۰توان اظهار داشت كه منزلت تحصيلي پاسخگويان يا ضريب تعيين مي R2با توجه به 
باشد؛ مي ۵۴/۰كند و ضريب تأثير ميزان منزلت تحصيلي بر سرمايه اجتماعي سرمايه اجتماعي را تبيين مي
واحد تغيير در ميزان سرمايه اجتماعي آنان  ۵۴/۰ر در ميزان منزلت تحصيلي افراد، يعني به ازاي يك واحد تغيي

  .بدين ترتيب فرضيه مذكور، تأييد مي شود. آيدبوجود مي
  آزمون رابطه بين منزلت تحصيلي و سرمايه اجتماعي -)۴(جدول 

سطح 
  معناداري

  
T  

سطح 
 F Beta B معناداري

اشتباه 
 استاندارد

ضريب 
 تعيين

ضريب 
 متغير مبستگيه

  
۰.۰۰۳  

  
۲.۹
۹  
۰.۰۰۳ ۸.۹ ۰.۱۶۹ 

Constant 
۴۴.۴  

طبقه 
  اجتماعي
۰.۵۴  

۶.۵۶ ۰.۰۲۹ ۱.۶۹ 

سرمايه 
اجتماعي و 

طبقه 
 اجتماعي
براي آزمون اين . هرچه تعامالت خانوادگي فرد بيشتر باشد، سرمايه اجتماعي او بيشتر خواهد بود -۶فرضيه  

نتايج، حاكي از آن است كه ضريب همبستگي دو متغير مذكور، . ستفرضيه از تحليل رگرسيون استفاده شده ا
، بين دو متغير )خطاي يك در هزار(شان و سطح معناداري  Fو   tهاي است كه با توجه به آماره ۰.۳۴معادل 

رل البته در اين رابطه اثر متغيرهاي ديگر كنت. سرمايه اجتماعي و تعامالت خانوادگي رابطه معناداري وجود دارد
  =’x  )۵۶/۰ ( +   ۳۷.۷Y:  باشدبيني اين رابطه به اين صورت ميمعادله رگرسيوني براي پيش. نشده است
واريانس ميزان سرمايه   ۱۱/۰توان اظهار داشت كه تعامالت خانوادگي يا ضريب تعيين مي R2با توجه به 

باشد؛ يعني به ازاي مي ۵۶/۰اجتماعي كند و ضريب تأثير تعامالت خانوداگي بر سرمايه اجتماعي را تبيين مي
. آيدواحد تغيير در ميزان سرمايه اجتماعي وي بوجود مي ۵۶/۰يك واحد تغيير در ميزان تعامالت خانوادگي، 

  .قابل مشاهده است ۵نتايج در جدول . گرددتأييد مي H1بدين ترتيب، فرضيه 
  اعيتبيين رابطه بين تعامالت خانوادگي و سرمايه اجتم - ۵جدول 

سطح 
  معناداري

  
T  

سطح 
 F Beta B معناداري

اشتباه 
 استاندارد

ضريب 
 تعيين

ضريب 
 متغير همبستگي

  
۰.۰۰۰  

  
۶.۳  

۰.۰۰۰ 
۳۹.
۸ 
۰.۳۴ 

Constant 
۳۷.۷  

طبقه 
  اجتماعي
۰.۵۶  

۶.۲ ۰.۱۱ ۰.۳۴ 

سرمايه 
اجتماعي و 

طبقه 
 اجتماعي
جتماعي دانشجويان در محل سكونت سرمايه اجتماعي دانشجويان در دانشگاه بيش از سرمايه ا -۷فرضيه  

كه پس از آزمون فرضيه مذكور چنان. ها استفاده شدبراي تبيين اين رابطه، از آزمون مقايسه ميانگين. آنهاست
و ميانگين سرمايه اجتماعي در  ۲.۲گزارش شده است، ميانگين سرمايه اجتماعي در دانشگاه ) ۶(در جدول 
شان بيشتر از سرمايه ي زندگير ما،  سرمايه اجتماعي دانشجويان در محلهيعني برخالف انتظا. است ۱۹.۳محله 

سطح معني داري (درصد  ۹۹مقدار همبستگي بين اين دو متغير در سطح . اجتماعي آنها در دانشگاه است
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ها قابل تعميم تفاوت ميانگين  tداري در آزمون همچنين با توجه به سطح معني. دار شده استمعني)  ۰.۰۰۰
  . شوددر نتيجه فرضيه رد نمي. باشدبه كل جامعه آماري مي

  
  

  آزمون رابطه بين سرمايه اجتماعي در دانشگاه و محل زندگي - )۶(جدول 

  
او بيشتر  )پيوند دهنده(هر چه سرمايه اجتماعي فرد در محله بيشتر باشد،  سرمايه اجتماعي كل :  ۸فرضيه 
، حاكي از آن است ۷نتايج جدول . براي آزمون اين فرضيه از تحليل رگرسيون استفاده شده است. خواهد بود

خطاي يك در (شان و سطح معناداري  Fو   tهاي است كه با توجه به آماره ۰.۴۷ادل كه ضريب همبستگي مع
. و سرمايه اجتماعي در محله رابطه معناداري وجود دارد) پيوند دهنده(، بين دو متغير سرمايه اجتماعي )هزار

  =’x    )۹۶/۰ ( + ۳۵Yباشدبيني اين رابطه به اين صورت ميمعادله رگرسيوني براي پيش
واريانس ميزان   ۲۲/۰توان اظهار داشت كه سرمايه اجتماعي فرد در محله يا ضريب تعيين، مي R2با توجه به 

باشد؛ مي ۹۶/۰كند و ضريب تأثير سرمايه اجتماعي در محله بر سرمايه اجتماعي سرمايه اجتماعي را تبيين مي
واحد تغيير در ميزان سرمايه  ۹۶/۰حله، يعني به ازاي يك واحد تغيير در ميزان سرمايه اجتماعي فرد در م

  .گرددتأييد مي H1بدين ترتيب، فرضيه . آيداجتماعي وي بوجود مي
  آزمون رابطه بين سرمايه اجتماعي در محله و سرمايه اجتماعي كل -)۷(جدول 

سطح 
  معناداري

  
T  

سطح 
 F Beta B معناداري

اشتباه 
 استاندارد

ضريب 
 تعيين

ضريب 
 متغير همبستگي

  
۰.۰۰۰  

  
۹.۵
۰  
۰.۰۰۰ 

۹۰.
۳ 
۰.۴۷ 

Constant 
۳۵.۰  

طبقه 
  اجتماعي
۰.۹۶  

۵.۸۷ ۰.۲۲ ۰.۴۷۸ 

سرمايه 
اجتماعي و 

طبقه 
 اجتماعي

او بيشتر ) پيوند دهنده(هر چه سرمايه اجتماعي فرد در دانشگاه بيشتر باشد،  سرمايه اجتماعي : ۹فرضيه 
دهد ضريب نشان مي ۸نتايج جدول . ه شده استبراي آزمون اين فرضيه از تحليل رگرسيون استفاد. خواهد بود

خطاي (شان و سطح معناداري  Fو  tهاي است كه با توجه به آماره ۰.۳۹همبستگي دو متغير مذكور، معادل 
معادله . ، بين دو متغير سرمايه اجتماعي و سرمايه اجتماعي در دانشگاه رابطه معناداري وجود دارد)يك در هزار

  =’x              )۴۷/۰ ( +   ۳۷.۶Y: باشدبيني اين رابطه به اين صورت ميرگرسيوني براي پيش

  متغير
  ميانگين

انحراف 
  استاندارد

درجه   t  داريسطح معني  همبستگي
  آزادي

  سطح معني داري

سرمايه اجتماعي در 
  دانشگاه

سرمايه اجتماعي در 
  محله

۲.۲۲ 
۱۹.۳  ۵.۵  

۴.۶  

  
۳۵./ 

  
۰.۰۰۰ 

  
۸.۶ 

  
۳۱۲ 

  
۰.۰۰۰ 
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واريانس   ۱۵/۰توان اظهار داشت كه سرمايه اجتماعي فرد در دانشگاه يا ضريب تعيين مي R2با توجه به 
 ۴۷/۰عي كند و ضريب تأثير سرمايه اجتماعي در دانشگاه بر سرمايه اجتماميزان سرمايه اجتماعي را تبيين مي

واحد تغيير در ميزان  ۴۷/۰باشد؛ يعني به ازاي يك واحد تغيير در ميزان سرمايه اجتماعي فرد در دانشگاه، مي
  .بنابراين اين فرضيه تأييد مي شود. آيدوي بوجود مي) يپيوند دهنده(سرمايه اجتماعي 

  سرمايه اجتماعي در دانشگاه و سرمايه اجتماعي كل -)۸(جدول 
سطح 
رمعنادا
  ي

  
T  

سطح 
 F Beta B معناداري

اشتباه 
 استاندارد

ضريب 
 تعيين

ضريب 
 همبستگي

 متغير

  
۰.۰۰۰  

  
۷.۵  

۰.۰۰۰ ۵۶.۷ ۰.۳۹ 

Consta
nt 
۳۷.۶  

طبقه 
  اجتماعي
۰.۴۷  

۶.۱۷ ۰.۱۵ ۰.۳۹ 

سرمايه 
اجتماعي و 

طبقه 
 اجتماعي
  

آزمون اين فرضيه . واهد بودهر چه تعامالت اجتماعي فرد بيشتر باشد، سرمايه اجتماعي او بيشتر خ -۱۰فرضيه 
نشان مي دهد ضريب همبستگي دو متغير  ۹همانطوركه نتايج جدول . از تحليل رگرسيون استفاده شده است

درصد، بين دو متغير سرمايه  ۹۵ِ و سطح معناداري  Fو   tهاي است كه با توجه به آماره ۰.۳۲مذكور، 
البته در اين رابطه اثر متغيرهاي ديگر كنترل نشده . دارد اجتماعي و تعامالت اجتماعي رابطه معناداري وجود

  + ) x  )۵۲/۰                : باشدبيني اين رابطه به اين صورت ميمعادله رگرسيوني براي پيش. است
۲۹.۸Y’=  

واريانس ميزان سرمايه   ۱۰/۰توان اظهار داشت كه تعامالت اجتماعي يا ضريب تعيين مي R2با توجه به 
باشد؛ يعني به ازاي مي ۵۲/۰كند و ضريب تأثير تعامالت اجتماعي بر سرمايه اجتماعي اعي را تبيين مياجتم

. آيدواحد تغيير در ميزان سرمايه اجتماعي وي بوجود مي ۵۶/۰يك واحد تغيير در ميزان تعامالت اجتماعي، 
  . بدين ترتيب فرضيه مذكور تأييد مي شود

  عامالت اجتماعي و سرمايه اجتماعيتبيين رابطه بين ت -)۹(جدول 
سطح 
  معناداري

  
T  

سطح 
F Bet معناداري

a B 
اشتباه 
 استاندارد

ضريب 
 تعيين

ضريب 
 متغير همبستگي

  
۰.۰۰۰  

  
۶.۰
۲  
۰.۰۰۰ ۳۶.۲ ۰.۳۲ 

Constant 
۲۹.۸  

طبقه 
  اجتماعي
۰.۵۲  

۶.۳۴ ۰.۱۰ ۰.۳۲ 

سرمايه 
اجتماعي و 

طبقه 
 اجتماعي
  
  

براي . كنند بيش از شهري هاستحله براي افرادي كه در روستا زندگي ميسرمايه اجتماعي در م -۱۱فرضيه 
نتايج حاصل از آزمون . استفاده شده است) دو گروه مستقل(ها سنجش اين فرضيه از آزمون مقايسه ميانگين

).  ۰.۸۶: سطح معني داري(معني دار نيست % ۹۵اين فرضيه نشان داد مقدار معني داريِ بدست آمده در سطح 
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يانگين نمره سرمايه اجتماعي در ميان افراد ساكن در شهرستان با ميانگين اين نمره در ميان افراد ساكن در م
اما با اين حال اين برابري به لحاظ آماري، قابل تعميم به جامعه ).  ۴۸.۴: شهرستان و روستا(روستا برابر است 
  .شودبنابراين فرضيه مذكور، رد مي. آماري نيست
  ند متغيرهرگرسيون چ

همه متغيرهاي مستقل و  Step-wiseدر اين قسمت، با استفاده از روش تحليل رگرسيون خطي و دستور 
طبق اين روش، متغيرهاي مستقلي كه در تبيين . شوندوارد معادله مي) سرمايه اجتماعي كل( متغير وابسته 

) ۱۰(معادله شدند كه در جدول شماره  واريانس متغير وابسته سهم قابل توجهي داشتند، طي چهار مرحله وارد
  .نشان داده شده است

  عناصر اصلي تحليل چند متغيره به روش گام به گام براي پيش بيني متغير وابسته - ۱۰جدول 
ضرايب تاثير   ضرايب تاثير غيراستاندارد  مدل

  استاندارد
t  سطح

  معناداري
B  خطاي

  استاندارد
  بتا

سرمايه اجتماعي در   ۱
  محله

۶۵۶. ۰۷۶. ۴۶۲. ۸.۵۹۹ ۰۰۰. 

سرمايه اجتماعي در   ۲
  محله

۵۱۲. ۰۷۹. ۳۶۲. ۶.۴۷۲ 
۰۰۰. 

سرمايه اجتماعي در 
  دانشگاه

۳۱۳. ۰۶۴. ۲۷۱. ۴.۸۵۰ 
۰۰۰. 

  
۳  

سرمايه اجتماعي در 
  محله

۴۱۳. ۰۸۵. ۲۹۲. ۴.۸۶۳ 
۰۰۰. 

سرمايه اجتماعي در 
  دانشگاه

۳۱۲. ۰۶۴. ۲۷۱. ۴.۹۰۷ 
۰۰۰. 

 .۰۰۳ ۲.۹۷۳ .۱۶۸ .۰۶۰ .۱۷۹  منابع فردي
  
۴  

سرمايه اجتماعي در 
  محله

۳۷۳. ۰۸۷. ۲۶۴. ۴.۳۰۶ 
۰۰۰. 

سرمايه اجتماعي در 
  دانشگاه

۲۹۸. ۰۶۴. ۲۵۹. ۴.۶۹۰ 
۰۰۰. 

 .۰۱۷ ۲.۴۰۹ .۱۳۹ .۰۶۱ .۱۴۸  منابع فردي
 .۰۴۰ ۲.۰۶۳ .۱۱۸ .۰۹۳ .۱۹۲  تعامالت خانوادگي

. شودتحليل رگرسيون چند متغيريِ پژوهش ديده مي در جدول فوق، ضرايب تمام چهار مدل ساخته شده در
دار در شود كه در مدل اول يك متغير وجود دارد و به تدريج به تعداد متغيرهاي مستقل معنيمالحظه مي

ويژگي مدل رگرسيون چند متغيري قدم به قدم اين است كه متغيرهاي مستقلي را كه . شودمدل افزوده مي
شود كه در مدل آخر چهار متغير مستقل مالحظه مي. كنددارد و حذف ميگه نميدار نيستند در مدل نمعني
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باقي مانده است كه عبارتند از سرمايه اجتماعي در محله، سرمايه اجتماعي در دانشگاه، منابع فردي و تعامالت 
اجتماعي،  جنس، تاهل، محل زندگي، طبقه: اند عبارتند ازساير متغيرهاي مستقلي كه حذف شده. خانوادگي

  .منزلت تحصيلي و تعامالت اجتماعي
  نتيجه گيري

مطالعه حاضر، به بررسي ميزان و عوامل موثر بر سرمايه اجتماعي دانشجويان دانشگاه پيام نور خراسان       
در تحقيق حاضر از آنجا كه واحد سنجش و واحد تحليل آن فرد بود، از سطح كالن . جنوبي پرداخته است

  .فرضيات تحقيق  در دو سطحِ خرد و ميانه بررسي و تبيين شدند استفاده نشد و
هاي در سطح خرد سرمايه اجتماعي در قالب روابط فردي و شبكه هاي ارتباطي بين افراد و هنجارها و ارزش

در اين سطح سرمايه اجتماعي به موضوعاتي چون  شدت و . رسمي حاكم برآنها مورد بررسي قرار گرفتغير
و تعامالت بين افراد و گروه ها، احساس تعهد و اعتماد دو جانبه به هنجارها و ارزش هاي  كيفيت روابط

با توجه به اين بعد . مشترك را شامل شد و به عنوان يك حس تعلق و پيوستگي اجتماعي مد نظر قرار گرفت
ه گروه هاي اجتماعي اي از روابط اجتماعي افقي بين افراد و شبكجامعه شناسان سرمايه اجتماعي را مجموعه

در اين . در جامعه مدني دانسته كه افراد از طريق اجراي هنجارها و قوانين با يكديگر رابطه بر قرار مي كنند
ي بين متغيرهاي فردي مثل جنس، وضعيت تاهل، طبقه اجتماعي و منابع فردي با سرمايه سطح به رابطه

ارتباطات و اعتماد بين اعضاي خانواده، دوستان، و شود و همچنين بايد به مسئله اجتماعي پرداخته مي
  .گيري سرمايه اجتماعي افراد دارند،توجه كرد شكل همكاران كه نقش اساسي در
هر چقدر ميزان اين هنجار ها و در هم تنيدگي آنها بيشتر باشد سرمايه اجتماعي باعث كلمن معتقد است كه 

زيرا به نوعي افراد احساس  و بي نظمي هاي رفتاري مي شود هاي اجتماعي نظير التهابات داخلي كنترل بحران
بر اساس نظريه بورديو ميزان  .از دست رفتن داشته هايشان را كرده و دربرابر آن واكنش نشان مي دهند
كنند و همچنين بستگي دارد به سرمايه اجتماعي افراد بستگي به شبكه پيوندهايي دارد كه با ديگران برقرار مي

ي بين طبقه در فرضيه سوم به بررسي رابطه. هاي در تصرف كساني كه وي با آنها پيوند داردمايهميزان سر
در نتايج مشخص شد كه طبقه اجتماعي فرد تاثير مثبت و .  اجتماعي فرد و سرمايه اجتماعي پرداخته شد
در رابطه با ديگر اشكال  سرمايه اجتماعي به عنوان شكلي از سرمايه. مستقيمي بر ميزان سرمايه اجتماعي دارد

سرمايه (طبقه اجتماعي شاخصي است كه از منزلت شغلي پدر، تحصيالت پدر و مادر . سرمايه قرار دارد
توان گفت كساني كه طبقه در نتيجه مي. تشكيل شده است) سرمايه مادي(و هزينه ماهانه خانوار ) فرهنگي

  .يز برخوردار هستنداجتماعي باالتري دارند از سرمايه اجتماعي بااليي ن
را كه در ميان افراد  "اعتماد،اختيار و تعهد "در سطح مياني سرمايه اجتماعي، جيمز كلمن عقيده دارد كه 

در اين سطح مفهوم سرمايه . گيرد بايد الزمه شكل گيري سرمايه اجتماعي در اين سطح دانستشكل مي
ن پديده نوعي سرمايه اجتماعي مولدزاست و شود و اياجتماعي باعث تسهيل كنش هاي معين كنشگران مي
در اين پژوهش در سطح مياني به . شان نمي باشند افراد در ساختارها بدون آن قادر به رسيدن به اهداف

بين سرمايه اجتماعي فرد در محله، سرمايه اجتماعي فرد در دانشگاه، ميزان تعامالت اجتماعي و  بررسي رابطه
شناسان بسياري از جامعه. بر سرمايه اجتماعي كل وي پرداخته شد) روستا -  شهر(تاثير محل زندگي فرد 

هاي عاطفي بر روابط اجتماعي غلبه دارد و در ديگري تمايزي اساسي ميان دو نوع جامعه كه در يكي ويژگي
ي يازدهم مشخص شد كه سطح توسعه بر اين اساس در فرضيه. عقالنيت و حسابگري غلبه دارد، قائل شدند

افتگي با سرمايه اجتماعي رابطه معكوس دارد، افرادي كه درحال حاضر ساكن در روستا هستند؛ از سطح ي
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بر طبق تقسيم بندي ولكاك از انواع سرمايه اجتماعي . نشين برخوردارندي بيشتري نسبت به افراد شهرسرمايه
ي درون گروهي و شاخص توان گفت كه شاخصِ سرمايه اجتماعي فرد در محله همان سرمايه اجتماعمي

  . دهنده استسرمايه اجتماعي كل همان سرمايه اجتماعي پيوند
  
  راهكارها و پيشنهادها 

تقويت مشاركت اجتماعي دانشجويان در سطح دانشگاه جهت همكاري الزم با نهادهاي امنيتي استان  •
  و منطقه محل زندگي

استان جهت  ترغيب در بسترسازي  آموزش هاي سواد رسانه اي از طريق رسانه هاي جمعي در سطح •
  امنيت اجتماعي استان

حمايت از پژوهش هاي كاربري و بنيادي در حوزه افزايش اعتماد اجتماعي مردم استان نسبت  •
  دستگاه هاي دولتي و حكومتي

بسترسازي برنامه ريزي فرهنگي و اجتماعي در سطح استان جهت مشاركت كليه اعضاي خانواده در  •
  .ستاييامنيت شهري و رو

در دانشگاه هاي استان جهت آشنايي ) فرهنگي و اجتماعي( تدوين و تشكيل كالس هاي فوق برنامه  •
  .با حوزه مسائل امنيت اجتماعي

حمايت رسانه هاي جمعي استان جهت برپايي و گردهمايي هاي تخصصي  در سطح رسانه اي با  •
  موضوع امنيت اجتماعي

  در بين شهروندان منطاق روستايي و شهري در سطح استانتقويت روابط متقابل اسالمي و ايراني  •
  نظارت و جلوگيري از رشد آسيب ها و پيامدهايي اجتماعي و فرهنگي در سطح استان •
حمايت و بسترسازي از سوي استانداري استان جهت راه اندازي دوره هاي كارشناسي ارشد علوم  •

 اجتماعي و تربيتي، فرهنگي در سطح استان
وابط پويا و متقابل دستگاه هاي دولتي و حكومتي با دانشگاه ها جهت تقويت فرهنگ برگزاري و ر  •

 سطحي بلكه عميق و مستمر و مداوم بومي و اسالمي در سطح استان نه به صورت
 مبارزه با رشد خرافات و نگرش هاي محدود و تنگ نظر در بين مردم جهت توسعه و پيشرفت پايدار •

 .استان
روحانيت و نهادهاي فرهنگي با مردم به صورت مستمر و تخصصي جهت رشد تقويت پيوند متقابل  •

 .آگاهي و بينش اسالمي و ايراني
حمايت از خدمات فرهنگي و اجتماعي دستگاه ها و نهادهاي دولتي جهت استمرار امنيت و نظم  •

  اجتماعي در سطح منطقه
  
  
    
    

 منابع 
  منابع فارسي - الف
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 -ترجمه سيد محمد اعرابي "تحقيق پيمايشي راهنماي عمل "، ۱۳۷۹ادوارز، جك ئي و همكاران،) ۱
  .وودايزدي، چاپ اول، انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي، تهراناد
،چاپ  "توسعه روستايي با تأكيد بر جامعه روستايي ايران "، ۱۳۸۳غفاري، غالمرضا،–ازكيا،مصطفي  )۲

  .اول،نشرني، تهران
  .،چاپ پنجم،انتشارات كيهان،تهران  "جامعه شناسي توسعه "، ۱۳۸۴،غفاري، غالمرضا–ازكيا،مصطفي  )۳ 

  
( سرمايه اجتماعي و نقش آن  در تشكل هاي توليدي  "،۱۳۸۴فيروزآبادي، سيد احمد،- ازكيا،مصطفي) ۴

،  دوره  پنجم، دانشكده علوم اجتماعي ۴،مجله جامعه شناسي ايران ، شماره ")مطالعه موردي حوزه آبريز كرخه
  ه تهران، تهراندانشگا
سنجش ميزان سرمايه اجتماعي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مشهد در  "، ۱۳۸۴اصغر پور، احمد رضا،) ۵

، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده ادبيات علوم انساني دكتر "و عوامل موثر بر آن ۱۳۸۳- ۸۴سال تحصيلي 
 .علي شريعتي، دانشگاه فردوسي مشهد

  .،چاپ اول،انتشارات ماني،اصفهان  "سرمايه اجتماعي "، ۱۳۸۵شيرواني،عليرضا، -يالواني،سيد مهد) ۶
،فصلنامه مطالعات "مفاهيم و نظريه ها: سرمايه اجتماعي "،۱۳۸۶سيدنقوي، مير علي، - الواني،سيد مهدي) ۷

  ،  تهران۳۳-۳۴مديريت ، شماره 
، چاپ دوم، انتشاراتنشر مديران، "تماعيروشهاي تحقيق در علوم اج "، ۱۳۸۲ايران نژاد پاريزي، مهدي،) ۸

 .تهران
بررسي ويژگي هاي : سرمايه اجتماعي شبكه و جنسيت "،۱۳۸۶صالحي هيكويي،مريم،-باستاني، سوسن) ۹

،  دوره  ۳۰، نامه علوم اجتماعي ، شماره "ساختي، تعاملي و كاركردي شبكه اجتماعي زنان و مردان در تهر ان
  دانشگاه تهران، تهران  بهار، دانشكده علوم اجتماعي

، چاپ در مجموعه خالصه مقاالت "بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و توسعه "، ۱۳۸۶باقري،اشرف السادات،) ۱۰
  .همايش سرمايه اجتماعي و توسعه در ايران 

  .،  ترجمه رضا فاضل، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران"روش تحقيق در علوم اجتماعي "،۱۳۸۴ببي، ارل،) ۱۱
  ،  ترجمه هوشنگ نايبي، چاپ اول، انتشارات روش، "نحوه انجام تحقيقات اجتماعي "،۱۳۷۷بيكر، ترز ال، )۱۲
با تأكيد بر شرايط ( كارپايه مفهمومي و مفهوم سازي سرمايه اجتماعي  "،۱۳۸۶پيران، پرويز و ديگران،) ۱۳
  .هران، دانشگاه علوم بهزيستي، ت۲۳، فصلنامه رفاه، سال ششم، شماره ")ايران
حسن پويان، چاپ دوم، نشر شيرازه،  - ترجمه افشين خاكباز "سرمايه اجتماعي "،۱۳۸۵تاج بخش،كيان،) ۱۴
  .تهران
، چاپ در مجموعه خالصه مقاالت "نقش سرمايه اجتماعي در عملكرد نهادهاي مدني "، ۱۳۸۶،--- ،--- ) ۱۵

  .همايش سرمايه اجتماعي و توسعه در ايران 
  .، نشر سمت، چاپ دهم، تهران"نظريه هاي جامعه شناسي "، ۱۳۸۶توسلي،غالمعباس، ) ۱۶
مفهوم سرمايه  در نظريات كالسيك و جديد با تاكيد بر نظريه  "،۱۳۸۴موسوي،مرضيه،- توسلي، غالمعباس) ۱۷

، زمستان، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، ۲۶، نامه علوم اجتماعي ، شماره "هاي سرمايه اجتماعي
  تهران
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،  چاپ داوزدهم، نشر سمت، "مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني "،۱۳۸۵حافظ نيا،محمد رضا، )۱۸
  .تهران
  .، چاپ اول، نشر ويرايش"هاي آماري در علوم رفتاريروش "، ۱۳۸۶زاده، رمضان و مداح، محمدتقي،حسن) ۱۹
  .، چاپ چهارم،نشر ني،تهران"جامعه شناسي نظم "،۱۳۸۶چلبي،مسعود،) ۲۰
( بررسي سرمايه اجتماعي و عوامل موثر بر شكل گيري آن در سطح محله  "، ۱۳۸۷خنده رو، مهدي،) ۲۱

، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده ادبيات علوم ")شهرستان مشهد ۹مطالعه موردي محله هاي منطقه 
 .انساني دكتر علي شريعتي، گروه علوم اجتماعي، دانشگاه اصفهان

، ماهنامه "بررسي تعاريف،مفاهيم و چگونگي ايجاد سرمايه اجتماعي "،۱۳۸۷رشيدي، زهرا  - دراني، كمال) ۲۲
  ،  سال دوم، ماه خرداد و تير، تهران۱۷و  ۱۸مهندسي فرهنگي ، شماره 

،  ترجمه هوشنگ نايبي، چاپ اول، نشر ني، "پيمايش در تحقيقات اجتماعي "،۱۳۷۶اي،. دواس، دي) ۲۳
  .تهران
  .،  چاپ دوم، انتشارات سهامي نشر، تهران"كندوكاوها و پنداشتها "،۱۳۷۴رز،رفيع پور،فرام) ۲۴
  .، چاپ دوم، انتشارات مازيار، تهران "توسعه و نابرابري "،۱۳۸۵زاهدي،محمد جواد،) ۲۵
،ترجمه غالمرضا غفاري، چاپ اول، نشر شيرازه،  "اعتماد  نظريه جامعه شناختي "،۱۳۸۶زتومكا،پيوتر،) ۲۶
  .تهران
، مجله علوم اجتماعي دوره اول شماره "مقدمه اي بر جامعه شناسي پيربورديو "، ۱۳۸۳زنجاني زاده،هما،) ۲۷
  تابستان، دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي، مشهد۲
،  ج اول، چاپ اول، انتشارات پژوهشگاه علوم "روش تحقيق در علوم اجتماعي "،۱۳۷۷ساروخاني، باقر،) ۲۸

  .هرانانساني، ت
  .،  چاپ دهم انتشارات آگه، تهران"روش تحقيق در علوم رفتاري"،۱۳۸۳سرمد،زهره و ديگران ،) ۲۹
نقد و بررسي كتاب پايان نظم بررسي (سرمايه اجتماعي در حال فرسايش است  "،۱۳۷۹شارع پور، محمود،) ۳۰

  ه و آبانماه، تهران، مهرما۳۶-۳۷،  كتاب ماه علوم اجتماعي، شماره ")سرمايه اجتماعي و حفظ آن
« ،  از كتاب"ابعاد و كاركردهاي سرمايه اجتماعي و پيامدهاي حاصل از فرسايش آن "،۱۳۸۳،--- ، --- ) ۳۱

  ، انتشارات دانشگاه پيام نور، تهران»بررسي مسائل اجتماعي ايران
العه موردي مط: رابطه سرمايه فرهنگي با هويت اجتماعي جوانان  "،۱۳۸۱خوش فر،غالمرضا-، --- ،--- ) ۳۲

،  دوره پاييز و  زمستان، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، ۲۰، نامه علوم اجتماعي ، شماره "شهر تهران
  تهران
،چاپ اول،انتشارات پژوهشكده  "مباني مفهومي سرمايه اجتماعي "، ۱۳۸۷شجاعي باغيني،محمد مهدي،) ۳۳

  .ناوري،تهران مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم و تحقيقات ف
قابل دسترس  "مطالعه جامعه شناختي سرمايه اجتماعي خانواده ايراني "،۱۳۸۶شكربيگي، عاليه، ) ۳۴

ttp://sociologyofiran.com  
، چاپ دوم، انتشارات جهاد  "SPSS 14آشنايي با نرم افزار تجزيه و تحليل  "،۱۳۸۵صادقي،علي،) ۳۵

  .دانشگاهي واحد تهران، تهران
،چاپ در مجموعه "توسعه سرمايه اجتماعي در سايه اعتماد "، ۱۳۸۶اقي، عبدالمجيد و ديگران،عبدالب) ۳۶

  .خالصه مقاالت همايش سرمايه اجتماعي و توسعه در ايران 
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، "سرمايه اجتماعي خانواده و بزهكاري "،۱۳۸۷شارع پور، محمود، ورمزيار،مهدي ،- عليوردي نيا، اكبر) ۳۷
  ، تابستان، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، تهران۶ره ،  دو۲پژوهش زنان ، شماره 

  .، ترجمه منوچهر صبوري،چاپ اول،نشر ني،تهران "بنيادهاي نظريه اجتماعي "، ۱۳۸۷كلمن،جيمز،) ۳۸
  .، ترجمه حبيب اهللا تيموري، چاپ سوم، نشر ني، تهران"آمار در علوم اجتماعي "،۱۳۸۳كورتز، نورمن،) ۳۹
، ترجمه سيد محمد كمال سروريان،چاپ "سرمايه اجتماعي و نظريه اجتماعي "،۱۳۸۵فاين،بن،) ۴۰

  .اول،انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي،تهران 
،چاپ در مجموعه خالصه مقاالت "منابع سرمايه اجتماعي در ايران "، ۱۳۸۶فيروزآبادي،سيد احمد،) ۴۱

  .همايش سرمايه اجتماعي و توسعه در ايران 
  ، ترجمه احمدرضا اصغرپور، انتشارات دانشگاه فردوسي، مشهد"سرمايه اجتماعي "،۱۳۸۵ان، فيلد، ج) ۴۲
  .، ترجمه جالل متقي، چاپ اول، نشر موسسه عالي پژوهش، تهران"سرمايه اجتماعي "،۱۳۸۵،--- ،--- ) ۴۳
  .ان، ترجمه غالمرضا غفاري، چاپ اول، انتشارات كوير، تهر"سرمايه اجتماعي "،۱۳۸۶،--- ،--- ) ۴۴
، ترجمه غالمعباس توسلي،چاپ "پايان نظم سرمايه اجتماعي و حفظ آن "،۱۳۸۵فوكوياما،فرانسيس،) ۴۵

  .دوم،انتشارات حكايت قلم نوين،تهران 
،ماهنامه مهندسي فرهنگي ،  "نقش سرمايه اجتماعي در توليد "،۱۳۸۷مصطفوي،  سيد محمد حسن، ) ۴۶

 ر، تهران،  سال دوم، ماه خرداد و تي۱۷و  ۱۸شماره 
، ماهنامه "عوامل تأثير گذار بر سطح سرمايه اجتماعي و راهكارهاي ارتقاي آن "،۱۳۸۷، --- ، --- ) ۴۷

  ، سال سوم، ماه آذر و دي، تهران ۲۳و  ۲۴مهندسي فرهنگي، شماره 
شكل گيري سرمايه اجتماعي و فرا تحليل عوامل  "،۱۳۸۵فيروز آبادي،سيد احمد،- ناطق پور، محمد جواد) ۴۸
 ،  دوره پائيز، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، تهران۲۸،نامه علوم اجتماعي ، شماره  "وثر بر آنم
فرهنگي و هنري  -، فصلنامه پژوهشي"سرمايه فرهنگي و ورود به آموزش عالي "، ۱۳۸۲نوغاني، محسن، ) ۴۹

  اسالمي خراسان رضوي، مشهد، دوره تابستان، اداره كل فرهنگ و ارشاد ۱۳خراسان،  سال پنجم، شماره 
، چكيده مقاالت همايش توسعه محله اي، "سرمايه اجتماعي در سطح محله "، ۱۳۸۳مالحسني، حسين،) ۵۰
  .شهرداري تهران: تهران
سنجش ميزان سرمايه اجتماعي دانشجويان  "، ۱۳۸۴اصغر پور ماسوله،احمد رضا، -مظلوم خراساني، محمد) ۵۱

، مجله علوم اجتماعي، دوره دوم، "و عوامل موثر بر آن ۱۳۸۳-۴۸سال تحصيلي  دانشگاه علوم پزشكي مشهد در
  ، پائيز و زمستان، دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي، مشهد۲شماره 
، ترجمه هوشنگ "استدالل آماري در جامعه شناسي "،۱۳۸۷ال،.كاستنر،اچ-اف.شوسلر،كي-اچ.مولر، جي) ۵۲

  .ني، تهراننايبي، چاپ اول، نشر 
مفاهيم،كاركردها و چارچوب نظري سرمايه اجتماعي با نگاهي به وضعيت آن در  "، ۱۳۸۶هدايتي،نرگس،) ۵۳
  .،چاپ در مجموعه خالصه مقاالت همايش سرمايه اجتماعي و توسعه در ايران "ايران
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