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چكيده
مسأله اين پژوهش سنجش ميزان سرمايه اجتماعي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مشهد در منطقـه محـل زنـدگي                   

تعداد .  بوده است5383جامعه آماري دانشگاه علوم پزشكي مشهد با حجم   . ها و عوامل مؤثر بر ميزان آن  است        آن) همحل(

ـات، دانـشكده محـل                گيري به روش طبقه   نمونه.  نفر به دست آمد    244نمونه   ـام شـد كـه طبق بندي شده سيـستماتيك انج

سرمايه اجتماعي كميت و كيفيت روابط اجتماعي فرد در محل زندگي است كه سـه               . تحصيل و جنس دانشجويان بودند    

اين سه بعد هر كدام در چهار نوع    . گرفته شد بعد مشاركت اجتماعي، اعتماد اجتماعي و انسجام اجتماعي براي آن در نظر             

در اين پژوهش ميزان . رابطه اجتماعي شامل روابط فرهنگي، روابط اجتماعي، روابط سياسي و روابط اقتصادي سنجيده شد

.  به دست آمد66/2 قسمتي از يك تا پنج، 5ها در يك طيف سرمايه اجتماعي دانشجويان در منطقه محل سكونت دائم آن

در بررسي عوامل مؤثر در تحليـل  .  به دست آمد3ن ميزان سرمايه اجتماعي دانشجويان در دانشگاه، در همين طيف      همچني

ترين عوامل مؤثر مثبت به ترتيب اهميت عبارت بودند از ميزان سـرمايه فرهنگـي فـرد، ميـزان امنيـت در          مهم ،چند متغيري 

 خودپنداره فرد در اين تحليل.هاايمحلهفرد و وضعيت اقتصادي همهاي اجتماعي در محله، متأهل بودن محله، ميزان شبكه

.دار منفي داشت رابطه معني، در محله ويبا ميزان سرمايه اجتماعي

سرمايه اجتماعي، رابطه اجتماعي، سرمايه فرهنگي، شبكه اجتماعي، مشاركت اجتماعي، اعتماد اجتماعي،            : هاكليد واژه 

.انسجام اجتماعي
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مقدمه

ـيك و     جامعـه . رابطه اجتماعي عنصر پيونددهنده كنشگران منفرد اجتماعي به يكديگر اسـت           ـان كالس شناس

ـاعي تـأثير مهمـي بـر     . اند بررسي روابط اجتماعي پرداختهوبر بهبيش از همه ماكس   كميت و كيفيت روابط اجتم

ـا       . افراد دارد ) مشتمل بر كيفيت زندگي عيني و ذهني      (كيفيت زندگي    بررسي كيفيت وكميت روابط اجتماعي ب

.رفته استاي يافته است و مورد توجه بسيار بيشتري قرار گاستفاده از مفهوم سرمايه اجتماعي ابعاد تازه

ـان در زمينـه        كننـده فرصـت   كيفيت و كميت روابط اجتماعي جوانان، تعيين       ـاي آينـده آن ـاگون    ه ـاي گون ه

ـبك زنـدگي خاصـي را    هاي قرار ميپيوندهاي اجتماعي افراد آنان را در موقعيت     . زندگي خواهد بود   دهند و س

ـاع   . كنندبه آنان پيشنهاد مي    ـين   بنابراين بررسي چگونگي اين روابـط اجتم ـان داراي   ي و نيـز عوامـل تعي كننـده آن

م وروابط اجتماعي در دانشگاه و به خصوص در حوزه عل         . باشدشناسي جوانان مي  اهميت بااليي در حوزه جامعه    

ـتي و پيونـدهاي قـوي         كه در محيط دانشگاه گـروه     از جمله اين  . پزشكي مختصات قابل توجهي دارد     ـاي دوس ه

اي از مشاغل است كه از نظـر        كه حوزه علوم پزشكي در بردارنده مجموعه      گيرند و ديگر اين   متعددي شكل مي  

ـين    ).  مراجعـه شـود    397: 1380،به طبقه مشاغل در ميلر    (هاي فاحشي هستند  اعتبار اجتماعي داراي تفاوت    بـه هم

پزشكي مشهد و عوامـل مـؤثر بـر         خاطر در اين پژوهش به بررسي سرمايه اجتماعي دانشجويان در دانشگاه علوم           

.آن پرداخته شده است

ــرمايه   ــوم سـ ـتفاده از مفهـ ــت       اســ ــت و كيفيـ ــي كميـ ــومي بررسـ ــزار مفهـ ــوان ابـ ــه عنـ ـاعي بـ اجتمــ

هــاي اخيــر بــا ايــن هــاي فراوانــي اســت كــه در ســالروابــط اجتمــاعي در ايــن پــژوهش، بــا توجــه بــه بررســي

ــت    ــه اسـ ــورت گرفتـ ــومي صـ ــزار مفهـ ــوزه   .ابـ ـال در حـ ــوان مثــ ــه عنـ ــرورش    بـ ــوزش و پـ ـاي آمـ هــ

ــد مان( ،(Dika & Singh, 2002; Stanton-Salazar & Dornbusch, 1995; Lauglo 2000ن

ـاه   ) Putnam, 1993 & 2000; Volker & Flap, 1999; Unwin, 1996ماننـد  (اقتـصاد   و سـالمت و رف

تحقيقات فراواني با محوريت سـرمايه  ) Whitehead & Diderichsen, 2001; Wilkinson, 1996مانند (

سازي وارد است و در اين مقاله هـم بـه برخـي از      با وجود انتقاداتي كه به چنين مفهوم      . ام شده است  اجتماعي انج 

كننده اين مفهوم آن قدر مفيد هستند كه با اطـالع از  هاي روشنرسد ويژگيها پرداخته شده است، به نظر ميآن

.دنهاي آن، به كار گرفته شومحدوديت
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پزشكي مـشهد در منطقـه محـل    رمايه اجتماعي دانشجويان دانشگاه علوم بررسي ميزان س،مسأله اين پژوهش 

ـال تحـصيلي           وها  آن)محله(زندگي ـاعي،       . باشـد  مـي  1383-84 عوامل مؤثر بر آن در س منظـور از سـرمايه اجتم

ها  است كه در چارچوب نظري درباره آن بحث  آن)محله(سرمايه اجتماعي دانشجويان در منطقه محل زندگي

.شده است

سؤاالت پژوهش

 ميزان سرمايه اجتماعي در ميان دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مشهد چگونه است؟ـ

پزشكي مشهد مؤثر است؟ چه عواملي بر ميزان سرمايه اجتماعي دانشجويان دانشگاه علومـ

تحليل نظري

تجزيه مفهومي سرمايه اجتماعي

ـاعي صـورت        هاي بسياري در ايران و ديگر     پژوهشهاي اخير   درسال  كشورها، با ابزار مفهومي سرمايه اجتم

ـتالط  هنوز اما، استانجام شدهگرفته است و مباحث فراواني هم درباره تعاريف و ابعاد آن            ـاي بـسياري در    اخ ه

.شوداين زمينه مشاهده مي

چـه مفهـوم    اگر از تعاريف اوليه سرمايه اجتماعي كه از سوي مبدعان اوليه آن ارائه شده بگـذريم، در تاريخ                 

ـام انديـشمندان    . توان سه جريان اصلي فكري را از هم بازشناخت       سرمايه اجتماعي مي   اين سه جريان اصلي را با ن

.پير بورديو، جيمز كلمن و رابرت پاتنام: شناسيمها مياصلي آن

ـايز   «ها را   هاي اين سه، تمايزات آشكاري با هم دارند و آن         ديدگاه ـاي در پـژوهش  » سه شاخه متم  سـرمايه   ه

ـاره منـشأ     بورديو تحت. (Foley & Edwards 1999: 142)انداجتماعي دانسته تأثير  ماركسيـسم، از سـؤال درب

ـتيابي بـه               . هاي اجتماعي شروع كرده است    بازتوليد نابرابري  نقطه شروع كار كلمن اين است كـه افـراد بـراي دس

دهنده ايده همكاري و جامعـه مـدني بـه    گسترششوند؛ پاتنام وارث و   عالئق خود به طور عقالني وارد عمل مي       

توان گفت كه بورديو سرمايه اجتماعي را ابزار تمايز اجتماعي به بياني ديگر مي. عنوان اساس انسجام و رفاه است     

با وجود اين تمايزات، هر . انددانسته است و كلمن و پاتنام آن را بيشتر به عنوان ابزار پيوند اجتماعي ارزيابي كرده            
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ـتراكي    همراه با مجموعه، نفر سرمايه اجتماعي را مشتمل بر ارتباطات فردي و كنش متقابل بين فردي      سه ـاي اش ه

.دانندها كه با اين ارتباطات همبسته است، ميارزش

ـاعي     اتر هاي اوليه بورديو، سرمايه اجتماعي بخشي از تحليل گسترده در نوشته  ـاني واگـراي نظـم اجتم و از مب

ـياه كـه      اما تنها با مهـره    : د مصاحبه تلويزيوني، ميدان اجتماعي را با يك كازينو مقايسه كر          او در يك  . بود ـاي س ه

هاي هاي آبي كه سرمايه فرهنگي ما هستند و با مهرهكنيم، بلكه با مهره   بازي نمي  ،نشانه سرمايه اقتصادي ما هستند    

از نگاه او انواع گوناگون سـرمايه هميـشه   . (Alheit, 1996)كنيم قرمز كه سرمايه اجتماعي هستند، هم بازي مي

بورديـو سـرمايه    . توانند سرمايه جديدي به وجـود آورنـد       توانند جايگزين هم شوند، اما در تركيب با هم مي         نمي

سرمايه اجتماعي مجموعه منابع واقعي يا مجازي است كه از طريق داشتن            : اجتماعي را چنين تعريف كرده است     

ـته                     هاي پايا و كم     شبكه ـا گـروه انباش ـناخت، بـراي يـك فـرد ي ـنايي و ش و بيش نهادينه شده روابط دوطرفـه آش

ـا ايـن    . شودمي ـابرابري اسـت و ب كـه اشـكال سـرمايه بـه طـور كامـل       كاركرد خاص سرمايه اجتماعي بازتوليد ن

ـام   ناپذير نيستند، اما سرمايه اجتماعي اين كار را تا حدي مستقل از سرمايه اقتصادي و سرما               جدايي يه فرهنگي انج

.دهدمي

شناسي آموزش و پـرورش اسـت،   اي در حوزه جامعهشناس برجستهدر مقابل، كلمن كه مانند بورديو جامعه  

ـادي      بلكه مي هاي خود نشان داد كه سرمايه اجتماعي محدود به قدرتمندان نيست،          در پژوهش  ـاي زي توانـد مزاي

ـاعي نـشانگر يـك منبـع اسـت، چـون          به. اي داشته باشدبراي اجتماعات فقير و حاشيه    نظـر كلمـن سـرمايه اجتم

ـاي گـسترده   رود و شبكه  دربردارنده انتظار عمل متقابل است و از سطح افراد فراتر مي           ـا  اي را كـه روابـط آن      ه ه

تفاوت عمده ديگر كلمن . گيردهاي مشترك قرار دارد، دربرمي تحت حاكميت درجه بااليي از اعتماد و ارزش       

. خواست مفهوم سرمايه اجتماعي را در چارچوب نظريه انتخاب عقالني قـرار دهـد              است كه او مي    با بورديو آن  

ـين خـود را مـديريت    مفهوم سرمايه اجتماعي براي كلمن ابزاري بود براي تبيين اين          كه چه طور مردم همكاري ب

ـاگوني  ماهيـت «از نظر كلمن سرمايه اجتماعي دربرگيرنـده     . كنندمي ـاي گون ـام ايـن ماهيـت   ت«. اسـت » ه ـاي  م ه

هاي خاصي را براي كنـشگران تـسهيل      هايي از ساختارهاي اجتماعي هستند، و كنش      گوناگون در بردارنده جنبه   

.بورديو استاين امر نقطه اشتراك او با. »كنندمي

ـاره جامعـه       ـار دوتوكويـل درب مـدني  پاتنام، عالم علوم سياسي معاصر آمريكايي، بيش ازهمه تحت تـأثير افك

ـايي از  جا بـه جلـوه  سرمايه اجتماعي در اين«: او سرمايه اجتماعي را چنين تعريف كرده است    . مريكا قرار دارد  آ ه
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ـنش       سازمان اجتماعي، مانند اعتماد، هنجارها و شبكه       ـاي  ها اشاره دارد كه كارايي جامعه را از طريـق تـسهيل ك ه

هاي بالقوه براي افـرادي كـه از مـسئوليت فـرار     هسرمايه اجتماعي از طريق افزايش هزين    «. »هماهنگ افزايش دهد  

ـاي قـوي   نهاي جمعي سهيم شوها در كنششود كه آنكنند، موجب ميمي د؛ اين كار از طريق تقويت هنجاره

ـام مـي    ـات انج ـين دو شـكل    . (Putnam 1993: 173)» شـود انتظار عمل متقابل و تسهيل جريان اطالع ـام ب پاتن

سرمايه اجتماعي  ). انحصاري(2و محدودكننده ) آورشمول (1دهندهپيوند: ائل شد اساسي سرمايه اجتماعي تمايز ق    

ـاعي                آور تمايل دارد كـه هويـت      الزاممحدودكننده يا    ـاي انحـصاري و همگنـي را حفـظ كنـد؛ سـرمايه اجتم ه

.هاي مختلف اجتماعي كنار هم جمع كنددهنده افراد را از بخشپيوند

هايي اساسـي    نظرهايي دارند، اما تفاوت     بورديو، كلمن و پاتنام اشتراك     كهطور كه مالحظه شد، با اين     همان

ـيش از همـه مـورد قبـول قـرار گرفتـه و توسـعه داده                    امروزهدر حالي كه  . ها وجود دارد   آن ميان ـام ب  ديدگاه پاتن

بررسي نابرابري  اگر پژوهشگري قصد دارد  به       . هاي بورديو و كلمن تقريباً در حاشيه قرار دارند        ديدگاهشود،مي

و امتيازاتي كه قشري خاص به خود اختصاص داده است، بپردازد، بي شك بايد قبـل از همـه بـه سـراغ انديـشه                         

ـام چنـدان مـورد توجـه        نظري بورديو برود و آن     گاه بايد به مواردي توجه كند كه شايد در انديـشه كلمـن و پاتن

توانـد بـه   و سنتي در موفقيت اجتماعي افراد بپردازد، مـي خواهد به بررسي نقش نهادهاي اساسي  اگر مي   و نباشند

ـاالبردن كيفيـت   ، بررسي نقش روابط اجتماعي و پيوندهاي اجتماعي ازاما اگر هدف. سراغ انديشه كلمن برود     ب

ـازگار اسـت             ـا ايـن هـدف س ـيش از همـه ب ـام ب در مجمـوع هـر سـه ايـن     . زندگي افراد باشد، انديشه نظـري پاتن

ـاكم اسـت       ه اجتماعي را در ماهيت روابطي مي      انديشمندان، سرماي  تواننـد  ايـن روابـط مـي     . دانند كه ميان افراد ح

كننـد كـه بـراي      ها كمـك مـي    به هر صورت اين روابط به صاحبان آن       . يا غيررسمي باشند  ) يافتهسازمان(رسمي

ت اين پژوهش بيش ازهمـه     چه گفته شد، رهياف   با توجه به آن   . اي كاراتر عمل كنند   رسيدن به منابع مؤثر، به گونه     

.تأثير افكار پاتنام استتحت

 و بانك جهاني(OECD) سازمان همكاري اقتصادي و توسعه  مانندالملليهاي بينهاي اخير سازماندر سال

،هــاي اقتــصادي و توســعهســازمان همكــاري. انــدهــم توجــه زيــادي بــه مفهــوم ســرمايه اجتمــاعي نــشان داده 

ـاري درون و     شبكه«: عريف كرده استاجتماعي را چنين ت سرمايه ـاتي كـه همك ها، هنجارهاي مـشترك و ادراك

1. Bridging
2. Bonding



دومسال           مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد198

ـاعي آورده            . (Healy,2003)» كنندگروهي را تسهيل مي   برون ـاني در تعريـف سـرمايه اجتم همچنين بانك جه

ـنش سرمايه اجتماعي به نهادها، روابط و هنجارهايي ارجاع دارد كه شكل     «: است ـاي  دهنده كيفيت و كميت ك ه

سرمايه اجتماعي تنها مجموع نهادهاي بنياني جامعه نيست، بلكـه چـسبي     ... قابل اجتماعي در يك جامعه هستند     مت

».داردها را كنار هم نگاه مياست كه آن

سطوح تحليل سرمايه اجتماعي

ـاعي اسـت    يكي از مسائل مهم در تعريف سرمايه اجتماعي،     بـه  . مشخص كردن سطح تحليـل سـرمايه اجتم

ـاعي جمعـي در نظـر       سرمايه اجتماعي را مي   طور كلي    توان در دو سطح سرمايه اجتماعي فردي  و سـرمايه اجتم

ـاعي فـردي،       براي اندازه . گرفت ـنجش و واحـد تحليـل        گيـري سـرمايه اجتم در .  فـرد اسـت    ، هـر دو   ،واحـد س

عات و يا جوامـع و  ها، اجتما فرد است، اما واحد تحليل گروه جمعي واحد سنجش   گيري سرمايه اجتماعيِ  اندازه

.كشورها هستند

در واقع ما در ايـن پـژوهش   .  يعني واحد سنجش و واحد تحليل آن فرد است،اين پژوهش از نوع اول است 

ـاتي وجـود دارد    مثال. پردازيمبه سنجش سرمايه اجتماعي فردي و عوامل مؤثر برآن مي   هاي زيادي بـراي تحقيق

ـين ها و اجتماعات و جوامع بوده است، مانند پيمايش  وه گر ،هااحد تحليل سرمايه اجتماعي آن    وكه   المللـي  هاي ب

ـاعي را در سـه            . پردازنداجتماعي در كشورهاي مختلف مي    كه به مقايسه سرمايه    ديـدگاه ديگـري سـرمايه اجتم

ـا (، سـطح ميانـه      )محلـه / خانوار/فرد(سطح خرد : داندسطح قابل تحليل مي    ) سـطح ملـي   (و سـطح كـالن      ) نهاده

(Hjollund & Svendsen, 2005: 4).

انواع سرمايه اجتماعي

ـا              مهم ترين عنصري كه در ميان انديشمندان موجب تفكيك ميان انواع سرمايه اجتماعي شده اسـت، مفيـد ي

ـان  (Field, 2003)تـوان بـه تفكيكـي كـه فيلـد      با توجه به اين نكته مي. مضربودن آن براي كل اجتماع است  مي

ـتن  : گويـد او دغدغه بورديو را باز مي.مايه اجتماعي قائل شده است، اشاره كرد سويه مثبت و سويه منفي سر      داش

ـان محرومـ    ها همواره مـي اي خاص است و استفاده از آن عده روابط محكم و مؤثر همواره از آنِ       ن اتوانـد بـه زي

.اجتماعي باشد
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ـايز مايكـل وو      يكي از مفيدترين تمايزات نظري انجام شده در حوزه سرمايه اجتماعي، مربوط            ـاك  ل به تم ك

:ميان سه نوع سرمايه اجتماعي است

هاي مشابه است، مانند كننده پيوندها ميان مردم متشابه در موقعيت كه مشخص1آور،سرمايه اجتماعي الزام  . 1

خانواده اوليه، دوستان نزديك وهمسايگان؛

ـتان         كه دربرگيرنده پيوندهاي دورتر از      2اجتماعي پيونددهنده، سرمايه. 2 افراد متمايل به هم است، ماننـد دوس

 همكاران؛ ودور

دهـد،  هاي نامشابه در دسترس هم قرار مي كه مردم نامتشابه را در موقعيت3،كنندهسرمايه اجتماعي مربوط  . 3

ـادر مـي          مانند كساني كه كامالً خارج از اجتماع قرار گرفتـه          ـابراين اعـضا را ق ـازد كـه محـدوده      انـد، بن س

.(Woolcock 2001: 13-14)منابع را نسبت به داخل اجتماع در اختيار داشته باشند تري از وسيع

تـسلط افراطـي هـر    . هاي مثبت و منفي سرمايه اجتماعي تحويل كـرد توان به سويهبحث وولكاك را هم مي 

.ه باشدتواند پيامدهاي منفي براي انسجام اجتماعي داشتكدام از انواع سرمايه اجتماعي بر ديگر انواع، مي

ابعاد سرمايه اجتماعي

ـاد  همان. پس ازتعريف مفهومي، ابعاد و انواع سرمايه اجتماعي بايد مشخص شوند           طور كه گفته شد، بيان ابع

ـاي  در زمينه بررسي ابعاد سرمايه اجتماعي پژوهش  . و انواع مفهوم بايد كامالً با تعريف مفهومي آن منطبق باشد           ه

ـاد را     هاي آماري و برخي ديگر با تحليلها با روش  از آن  بسياري انجام شده است كه برخي      ـاي نظـري ايـن ابع ه

.اندمشخص كرده

آل نظم اجتماعي كه توسط چلبي بيان شـده    در اين پژوهش براي تعريف ابعاد سرمايه اجتماعي از انواع ايده          

ـيح و تـدوين   . ماياست و ابعاد بيان شده براي سرمايه اجتماعي توسط ازكيا و غفاري استفاده كرده         چلبي در توض

 نظـم   5نظم اشتراكي، : پردازدآل نظم اجتماعي مي   به بيان چها ر نوع ايده     4مدلي نظري براي بررسي نظم اجتماعي     

1. bonding
2. bridging
3. linking
4. social order
5. communal
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او معتقد است كه اكثر اين انواع به طور خالص وجود خارجي ندارند، اما             . اقتصادي، نظم فرهنگي و نظم سياسي     

.اجتماعي موجود كارساز استها براي فهم نظم بيان و توضيح آن

در اين نظم . اي عمدتاً از نوع مبادالت نامتقارن گرم است در نظم اشتراكي يا به اصطالح سنتي، روابط مبادله        

رود كــه در مبــادالت اجتمــاعي رفتارهــاي از كــساني كــه داراي ذخــاير ارزشــمند بيــشتري هــستند، انتظــار مــي

ـين پـدر و     ،گونه روابط در سطح خـرد مثال بارز اين. اينداي را دنبال نمدگرخواهانه و ايثارگرانه   ـارن ب  رابطـه نامتق

ـاعي غالب سرمايه  وجه ،در اين نوع نظم اجتماعي    ). 39: 1375چلبي،  (فرزند در خانواده است      ـاي   گزينـه  ،اجتم ه

).40: همو(روابط عاطفي موضع اجتماعي است

 نظـم اقتـصادي در      ،در مقايـسه  . ل تـصور اسـت    وجود و تداوم نظم اقتصادي به صورت انضمامي آن غيرقاب         

ـارتي    هاي در نظم اقتصادي غالباً از نوع مبادل       روابط مبادله . گيردقرار مي ) سنتي(مقابل نظم اجتماعي   ـا بـه عب  سرد ي

ـاعي در ايـن نـوع     . گرا داردنقش اجتماعي غالباً خصلت اكتسابي و عام     . است) معامله(مبادله نقدي    سـرمايه اجتم

).42: همو(اي مادي استت رابطه امكانا،نظم

ـاملي   . بقا و دوام نظم سياسي ناب نيز همانند نظم اقتصادي در عالم واقع غيرقابل تصور اسـت        در مجموعـه تع

ـاعي قـدرت اسـت      . اين نظم، روابط سياسي اساساً غالب است     ـامالت اجتم ـاطي عمـده در تع روابـط  . وسيله ارتب

ـالقوه   ن دو خصوصيت در روابط مبادلهتركيب اي. اي سرد و نامتقارن است  مبادله ـايش ب اي شرايط را براي نوع رب

. روابط اجتماعي از نوع روابـط ديـواني اسـت   . نمايديا به عبارتي استثمار به صورت آشكار يا پنهان آن فراهم مي  

ـارف        ). 44: همـو (گراستنقش اجتماعي اكتسابي و خاص     ـاير مع در نظـم سياسـي معرفـت ايـدئولوژيك بـر س

).45: همو(اي سياسي است هاي رابطهسرمايه اجتماعي در اين نوع نظم گزينه. داردچيرگي 

ـاعي            ،ي از نوع مبادله گرم است     ادر نظم فرهنگي روابط مبادله     ـالي كـه در نظـم اجتم ـنتي ( در ح روابـط  ) س

ـاري خو   در نظم فرهنگي روابط مبادلـه     . دارد) ايثار( دگرخواهانه   اي خصلت ياري  مبادله دخواهانـه  اي خـصلت ي

اي اي خصلت پاياپاي دارد، در نظم فرهنگي روابط مبادله        و در مقابل نظم اقتصادي كه در آن روابط مبادله         . دارد

).47: همو(اي نمادي است سرمايه اجتماعي در اين نوع نظم امكانات رابطه. خصلت نسيه دارد
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ـاد  1سه بعد مشاركت طور كه بيان شد، ازكيا و غفاري براي سنجش سرمايه اجتماعي            همان ـاعي، اعتم 2 اجتم

ها معتقدند اين سه بعد رابطه نزديكي با هم دارنـد           آن. انداجتماعي را مورد سنجش قرار داده     3اجتماعي و انسجام  

).279: 1383ازكيا و غفاري، (كنند و حتي همديگر را تقويت مي

مشاركت اجتماعي

انـد و بـه      نقل از پژوهشگران و صاحبنظران نقل كرده       ازكيا و غفاري براي مشاركت تعاريف بسيار زيادي به        

رسـد كـه   اما به نظر مـي . كدام تعريف مدنظر پژوهشگران بوده است    در تحقيق   نهايتاًروشني مشخص نيست كه     

اي دانـست  يافتـه توان فرايند سازمان مشاركت اجتماعي را مي   : تعريف زير به تلقي اين پژوهشگران نزديك باشد       

هاي معين و مـشخص بـه        جامعه به صورت آگاهانه، داوطلبانه و جمعي  با در نظر داشتن هدف             كه از سوي افراد   

).293: 1383ازكيا و غفاري، (گيرد شدن در منابع قدرت انجام ميمنظور سهيم

اعتماد اجتماعي

 نـسبت بـه     اعتماد اجتماعي را داللت بر انتظارها و تعهدهاي اكتسابي و تأييدشده به لحاظ اجتماعي كه افـراد                

).284: همو(اند شان دارند، تعريف كردهها و نهادهاي مربوط به زندگي اجتماعييكديگر و نسبت به سازمان

انسجام اجتماعي

ـاظر بـر       . انسجام اجتماعي داللت بر توافق جمعي ميان اعضاي يك جامعه دارد           ـارتي انـسجام در كـل ن به عب

: 1383ازكيا و غفاري،    (هاي تمايزيافته است    فرهنگها و خرده  وهميزان و الگوي رابطه متقابل بين كنشگران، گر       

).140: 1378 به نقل از افروغ، 284

تعريف سرمايه اجتماعي در اين پژوهش

ـازه مـي                 ـتيابي بـه        سرمايه اجتماعي كميت و كيفيت روابط اجتماعي فرد است كه بـه وي اج دهـد بـراي دس

ماعي داراي سه ويژگي است كه عبارتنداز مشاركت  اجتماعي،          اين سرمايه اجت  . اهداف مطلوب خود اقدام كند    

: اين ابعاد عبارتنداز. ها در چهار بعد سرمايه اجتماعي وجود دارنداين ويژگي. اعتماد اجتماعي و انسجام اجتماعي 

.اقتصادي، سياسي و فرهنگي4اشتراكي،

1. participation
2. trust
3. cohesion
4. communal
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سرمايه اجتماعي

انسجاماعتمادمشاركت

روابط سياسيروابط فرهنگيروابط اقتصاديروابط اشتراكي

ـانواده             ما   ،الزم به ذكر است كه در اين پژوهش        ـا خ اش را  سرمايه اجتماعي فرد در محل زندگي دائـم وي ب

ـات قبلـي        . كنيمسنجيم و عوامل مؤثر بر آن را بررسي مي        مي به همين منظور ابعاد ديگـري كـه در بعـضي تحقيق

ـاد  به عنوان مثال در تحقيق ازكيا و غفاري اع. اند، در تعريف ما قرار ندارند    اجتماعي در نظر گرفته    براي سرمايه  تم

ـا  )295: 1383ازكيا و غفاري، (به نهادهاي كالن كشوري هم جزئي از بعد اعتماد سرمايه اجتماعي بوده است      ، ام

بـوده  ) محله(كه هدف سنجش ميزان سرمايه اجتماعي فرد در منطقه محل زندگي در اين پژوهش با توجه به اين     

.هايي استفاده نشده استاست، از چنين شاخص

يزان سرمايه اجتماعيعوامل مؤثر بر م

ـات                   تعداد تحقيقات انجام   ـا تعـداد تحقيق ـاعي، در مقايـسه ب شده درباره عوامل مـؤثر بـر ميـزان سـرمايه اجتم

محقق در .   نتايج وجود يا عدم وجود سرمايه اجتماعي در يك جامعه بسيار ناچيزند      و شده درباره رهاوردها  انجام

 مقاله دسـت يافـت كـه        100ن در اين زمينه انجام داد، به حدود         جستجوهايي كه به منظور بررسي تحقيقات پيشي      

ـات سـرمايه          ها به عوامل مؤثر بر سـرمايه     تاي آن  سهتنها در    ـار و تبع ـابقي بـه آث ـاعي پرداختـه شـده بـود و م اجتم

ـات ... «: گويـد استيون دورالف يكي از محققان سرمايه اجتماعي در اين زمينه مي  . اجتماعي پرداخته بودند   مطالع

ـاد،  آيا شبكه. سرمايه اجتماعي هنوز بايد مصداق روشني براي جهت عليت ارائه دهد        هاي اجتماعي بناكننده اعتم

كنند؟ تا جايي كه مـن      شوند، يا آيا جوامع موفق اين نوع پيوندهاي اجتماعي را ايجاد مي           به جوامع كارا منجر مي    

دورالف، (» ين مسأله بدهد و بـه حـل آن كمـك كنـد    دانم هيچ تحقيقي تاكنون قادر نبوده پاسخ روشني به ا  مي

1383 :411.(
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مدل تحليلي عوامل مؤثر بر سرمايه اجتماعي

ي فرد در
سرمايه اجتماع

محله

سن

جنس

أهلوضعيت ت

طبقه اجتماعي خانواده

تعداد فرزندان در خانواده

ميزان روابط اجتماعي

مدت زمان سكونت خانواده 
در محله

سرمايه فرهنگي فرد

منزلت تحصيلي فرد

اقوامنگرش نسبت به گوناگوني 

هاي داشتن ارزشميزان 

مشترك با اجتماع

خودپنداره

گي فردشهري يا روستايي بودن منطقه محل زند

 فردميزان سرمايه مادي در منطقه محل زندگي

 فردزندگيهاي اجتماعي موجود در منطقه محل ميزان شبكه

ميزان امنيت در منطقه محل زندگي فرد

 فردميزان تنوع قومي در منطقه محل زندگي

هاي شخصيويژگي

هاي خانوادگيويژگي

منابع فرد

هاها و نگرشارزش

نطقه محل هاي مويژگي

ح خرد
سط

ح 
سط

ميانه
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اجتماعي فرد در محله در در اين پژوهش عوامل مؤثر بر سرمايه اجتماعي را با توجه به تعريف سرمايه

اول عوامل مؤثر در سطح خرد، و دوم . ايمبندي كرده و تحقيقات پيشين در دو سطح تقسيم حاضرپژوهش

توانند مؤثر باشد، اما با دسته سومي از عوامل مؤثر كه عوامل سطح كالن هستند، مي. عوامل مؤثر در سطح ميانه

ويان در يك شرايط از اين كه اين عوامل اكثراً در سطح ملي هستند و در اين پژوهش همه پاسخگتوجه به اين

گيرد، اين المللي انجام مي اما در تحقيقاتي كه در سطح بيننظر قرار دارند، اين دسته عوامل مؤثر حذف شدند،

.شونددسته عوامل مؤثر هم به كار گرفته مي

هـر  . دهنده رابطه ميان متغيرهاي مستقل و متغير وابسته پژوهش اسـت          نمودار چارچوب نظري پژوهش نشان    

.اندها، يك فرضيه دومتغيري هستند كه مورد آزمون قرار گرفتهكدام از فلش

روش پژوهش

ـا در ايـن   آوري دادهابزار مورد استفاده براي جمع. روش مورد استفاده در اين پژوهش، پيمايش بوده است      ه

ـيه     . پژوهش، پرسشنامه ساخته شده توسط پژوهشگر بوده است        اي پـژوهش و بـه      هـ اين پرسشنامه بر اساس فرض

اين پرسشنامه داراي تعداد كمـي      .  سؤال تنظيم شده است    64سازي براي مفاهيم ساخته شده و در        وسيله شاخص 

.انداي تنظيم شده گويه5سؤال باز بوده و اكثر سؤاالت به صورت بسته و طيف ليكرت 

مفاهيم مورد استفاده در تحقيق

.)محله( فرد در منطقه محل زندگيميزان سرمايه اجتماعي: متغير وابسته پژوهش

ـاعي فـرد    )محله(سرمايه اجتماعي فرد در منطقه محل زندگي : تعريف اسمي  ، كميت و كيفيت روابـط اجتم

.در محله سكونت دائمي وي است

سرمايه اجتماعي در منطقه محل زندگي، از نظر كيفيت و كميت روابط اجتماعي به سه بعد   : تعريف عملياتي 

.، مشاركت اجتماعي و انسجام اجتماعي تفكيك شده استاعتماد اجتماعي
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ـاعي، روابـط    : همچنين از نظر محتواي روابط اجتماعي چهارنوع رابطه در نظر گرفته شده است       روابـط اجتم

اقتصادي، روابط سياسي و روابط فرهنگي و براي هركدام از اين اجزاء يك سؤال در پرسـشنامه در نظـر گرفتـه                      

.شده است

ستقل پژوهشمتغيرهاي م

طبقه اجتماعي

ـازات خـود داراي        اي از افراد جامعه كه به واسطه ويژگي       طبقه اجتماعي به مجموعه   : تعريف اسمي  ـا و امتي ه

.شودمنافع جمعي مشترك هستند، گفته مي

طبقه اجتماعي در اين پژوهش با سه ويژگي درآمد، تحصيالت و منزلت شـغلي مـشخص           : تعريف عملياتي 

.شده است

ه اجتماعي فرد در دانشگاهسرماي

.سرمايه اجتماعي فرد در دانشگاه كميت و كيفيت روابط اجتماعي فرد در دانشگاه است: تعريف اسمي

سرمايه اجتماعي در دانشگاه مانند سرمايه اجتماعي فرد در محله سنجيده شده است و فقط               : تعريف عملياتي 

.اندسؤاالت براي محيط دانشگاه تنظيم شده

فرهنگيسرمايه 

ـايي            . اين مفهوم توسط پير بورديو مطرح شده است        ـاني و     او معتقـد بـود والـدين طبقـه متوسـط توان ـاي زب ه

ـاطر ايـن شايـستگي            دهند كه در مدرسه به آن     فرهنگي به فرزندان خود مي     ـين خ ـا بـراي   ها نياز اسـت و بـه هم ه

ـا را كـسب كننـد و    نـد ايـن شايـستگي     تواناما كودكان طبقه كارگر نمـي     . كنندكودكان مانند سرمايه عمل مي     ه

ـا از آن     طرفانـه عمـل مـي      در حالي كه ظاهراً بي      هم  مدرسه وارزشيابي آموزشي د   ـين        كنـد، ام ـايي كـه بـر هم ج

,Marshall)شود كند، موجب بازتوليد نابرابري ميهاي فرهنگي تأكيد ميشايستگي 1998: 134).

شـدن  هاي فرهنگي كه فرد از محيط در فرايند اجتماعييها و توانايمجموعه هنجارها، ارزش  : تعريف اسمي 

كنـد،   به وي كمك ميكند و در تأثيرگذاري بر منابع كمياب جامعه و دستيابي به انواع ديگر سرمايه  دريافت مي 

.سرمايه فرهنگي نام دارد
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ـايي             : تعريف عملياتي  ـاي مـؤثر در جامعـه و توان ـاني فـ     سرمايه فرهنگي در قبول هنجاره ـاي زب رد مـشاهده  ه

.شودمي

منزلت تحصيلي

ـته مـي      : تعريف اسمي  منزلـت  شـود، ميزان احترامي كه در جامعه به فرد به خاطر موقعيت تحـصيلي او گذاش

.تحصيلي نام دارد

ـته تحـصيلي و            : تعريف عملياتي  ـامل وضـعيت درسـي از نظـر ديگـران مهـم، رش موقعيت تحـصيلي فـرد ش

.ها را بايد سنجيد منزلت تحصيلي فرد آندانشكده محل تحصيل است كه براي سنجش

خودپنداره

.(Marshall, 1998: 589)مجموعه تصورات فرد از خود را خودپنداره گويند : تعريف اسمي

ـاعي خودپنـداره فـرد      هاي ظاهري و توانايي   تصورات فرد از خود از نظر ويژگي      : تعريف عملياتي  هاي اجتم

.است

آماريجامعه

ـال تحـصيلي            يان دانشگاه علوم  آماري، دانشجو جامعه  بـوده  1383پزشكي و خدمات درماني در مشهد در س

.است

پزشكي مشهد به تفكيك دانشكده و جنس عده دانشجويان دانشگاه علوم-1جدول 
جمعزنمرددانشكدهرديف
4699941463پيراپزشكي1
198768966پرستاري و مامايي2
293287580دندانپزشكي3
210204414اروسازيد4
10788821960پزشكي5

281825655383جمع

)1383نقل از نشريه مركز آمار و خدمات ماشيني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني خراسان، (
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پزشـكي مـشهد بـه تفكيـك دانـشكده و            عده دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه علـوم         1در جدول   

.شودجنس مشاهده مي

حجم نمونه

مقدار حجم نمونـه در  . استفاده شده است) 137: 1372سرايي، (براي محاسبه حجم نمونه از فرمول كوكران  

ـيش  ( و با استفاده از واريانس متغير وابسته    06/0 درصد و مقدار دقت احتمالي       95سطح اطمينان    آزمـون  كـه در پ

.دست آمد نفر به244)  به دست آمده بود24/0

گيريشيوه نمونه

گيـري دو طبقـه     در اين نمونـه   . اي سيستماتيك استفاده شده است    گيري طبقه در اين پژوهش از روش نمونه     

گيري در داخل طبقات به صورت تصادفي صورت        نمونه. اندجنس و دانشكده محل تحصيل درنظر گرفته شده       

هاي اي مختلف هر دانشكده و زمان     هها چنين بود كه در مكان     ها در دانشكده  شيوه توزيع پرسشنامه  . گرفته است 

در هر دانشكده   . برگيردرمختلف در طول يك هفته به دانشجويان مراجعه شد تا اقشار گوناگون دانشجويان را د              

 تا 5ها را پرسشگر، پرسشنامه . پرسشنامه در كتابخانه و ترياي دانشكده كه محل تجمع دانشجويان است، ارائه شد            

كرد و هنگام ارائـه پرسـشنامه، دانـشجو بـودن و دانـشكده محـل تحـصيل         توزيع مي  در ميان، در بين دانشجويان    

دست آوردن سهم هر دانشكده به تفكيك جنس از كل نمونه، تعداد نمونه در           به منظور به  . پرسيدپاسخگو را مي  

.ايمداخل هر طبقه را متناسب با سهم آن طبقه در جامعه تخصيص داده

گيرير اندازههاي تأمين اعتبار ابزاروش

اعتبار دروني

ـتفاده از      است  3 براي متغيرهاي ساده   2هاي ساده ن معرف د كه مربوط به مناسب بو     1:اعتبار محتوايي  ـا اس كه ب

.نظر صاحبنظران تأمين شده است

1. Content validity
2. indicator
3. concept
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ـاس      كه مربوط به فرضيات، يعني رابطه بين متغيرهاي مختلف يا پيش1:بينياعتبار پيش  ـابع براس بينـي متغيـر ت

.هاي آماري مناسب تأمين شده استشود كه با استفاده از آزموناي مستقل ميمتغيره

:شود و دو نوع است كه مربوط به تعميم نتايج نمونه به جامعه مي2:اعتبار بيروني

ـيوه      شود و بـه   كه به مناسب بودن حجم نمونه در جامعه موردنظر مربوط مي          : اعتبار آماري  ـاب ش ـيله انتخ وس

. تأمين شده استگيري مناسبنمونه

ـات مناسـب در           كه به همگني و تجانس جامعه آماري مربوط مي        : اعتبار اكولوژيك  ـاب طبق ـا انتخ شـود و ب

.اي تأمين شده استگيري طبقهنمونه

تأمين قابليت اعتماد

در جـدول زيـر مقـدار     . ها از روش محاسبه آلفاي كرونباخ مورد بررسـي قـرار گرفـت             سازه 3قابليت اعتماد 

.شودها مشاهده ميكرونباخ براي سازهآلفاي 

هاي پژوهش آلفاي كرونباخ سازه-2جدول
آلفاي كرونباخهاتعداد گويهسازه

560/0طبقه اجتماعي خانواده

246/0ميزان روابط اجتماعي خانواده

455/0ميزان سرمايه فرهنگي فرد

461/0منزلت تحصيلي فرد

768/0خودپنداره فرد

271/0هاي اجتماعي در محلهوجود شبكهميزان 

265/0ميزان امنيت در محله

1271/0ميزان سرمايه اجتماعي فرد در دانشگاه

1273/0ميزان سرمايه اجتماعي فرد در محله

1. Precictive validity
2. External validity
3. reliability



209... سنجش ميزان سرمايه اجتماعي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مشهد دومشمارة 

هاي پژوهش و آزمون فرضياتيافته

توصيف جامعه آماري

.اندبوده)  درصد8/41(ويان مرد  نفر از پاسخگ102و )  درصد2/58( نفر از پاسخگويان زن 142

ـنس مـرد و زن    .  سال بوده است   27/22ميانگين سن كل پاسخگويان      ميانگين سن پاسخگويان به تفكيك ج

ـال و    85/19واريانس متغير سن براي مردان      .  سال براي زنان   35/21 سال براي مردان و      52/23 از    است عبارت  س

ـان     42بيشترين سن در ميان مردان      . ري با هم دارند    سال بوده است كه تفاوت آشكا      26/5براي زنان     سال و در مي

. سال بوده است18 هم در ميان مردان و هم در ميان زنان ،كمترين سن.  بوده است سال31زنان 

ـاً برابـر بـوده اسـت             ـان و مـردان پاسـخگو تقريب  درصـد مـردان   2/88. فراواني متأهلين و مجردين در ميان زن

 درصد زنان هم متأهل     7/11 درصد مردان و     8/11اند و   رصد زنان پاسخگو مجرد بوده     د 7/88پاسخگو مجرد و    

.اندبوده

 درصـد  1/93. انـد ها در روستا بوده است، تنها يكي زن و بقيه مرد بـوده       نفري كه محل زندگي آن     8از ميان   

ـان از شـهر و           3/99. انـد  درصد مردان از روستا بوده     9/6مردان از شهر و      ـتا      7/0 درصـد  زن ـان از روس  درصـد زن

.اندبوده

ميزان سرمايه اجتماعي فرد در منطقه محل زندگي: توصيف متغير مستقل

 ميزان سرمايه اجتماعي دانشجويان در محل زندگي-3جدول 
واريانسدرصد از كلميانهميانگينفراوانيجنس

9863/267/24/43286/0مرد

12868/267/26/56230/0زن

22666/267/2100254/0كل

ـاعي فـرد در منطقـه محـل زنـدگي         «هاي توصيفي مربوط به متغير      در جدول باال آماره    » ميـزان سـرمايه اجتم

دست آمده است كه تقريباً در وسط طيف  به66/2شود كه ميانگين نمره اين متغير مالحظه مي. آورده شده است
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ـان              همچنين ميان ميانگين نمره ميزان س     . قرار دارد  ـان مـردان و زن رمايه اجتماعي فرد در منطقه محل زندگي در مي

ـان              همچنين مشاهده مي  . شودتفاوت فاحشي ديده مي    ـان مـردان و زن شود كه واريانس و دامنـه ايـن متغيـر در مي

.تفاوت زيادي باهم ندارند

تحليل دو متغيري

ـيه       در تحليل دو متغيري عوامل مؤثر بر ميزان سرمايه اجتماعي دانشجو           ـان، فرض ـاي  يان در محل زندگي آن ه

:مربوط به تأثير متغيرهاي زير رد نشد

ضريب تعيين در رگرسيون سادهمتغير مستقل

03/0ميزان روابط اجتماعي خانواده در محل

077/0ميزان سرمايه فرهنگي فرد

02/0ميزان نظر مثبت نسبت به گوناگوني اقوام

164/0 محلهاي اجتماعي موجود درميزان شبكه

109/0ميزان امنيت در محله

032/0منزلت تحصيلي فرد

068/0اعتبار اجتماعي دانشكده

هامقايسه ميانگينكننداطالع يا عدم اطالع فرد از تعداد اقوامي كه در محله او زندگي مي

هامقايسه ميانگين)شهر يا روستا(محل سكونت فرد

عي در منطقه محل سكونت، در دو دسته دانشكده كه از نظر اعتبار اجتماعي تفاوت بين ميزان سرمايه اجتما

هاي پرستاري و مامايي و پيراپزشكي هستند كه داراي دسته اول دانشكده. دار استبا هم تفاوت دارند، معني

اي هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي هستند كه دارباشند و دسته دوم دانشكدهاعتبار اجتماعي كم مي

 و براي دسته دوم 54/2نمره سرمايه اجتماعي در منطقه محل سكونت براي دسته اول . اعتبار اجتماعي باال هستند

. به دست آمد8/2

.ديگر عوامل مؤثر در نظر گرفته شده در مدل تحليلي از آزمون عبور نكردند و رد شدند
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تحليل چندمتغيري

 مشاهده 4انجام شد، در جدول » قدم به قدم«ها كه به روش مشخصات مدل نهايي پردازش داده شده به داده

.شودمي

 خالصه مشخصات مدل رگرسيون چندمتغيري-4جدول 
خطاي معيار تخمينضريب تعيين تصحيح شدهضريب تعيينضريب همبستگي

657/0431/0402/0384/0

ي مدل نهايي پژوهش حدود يعن.  است431/0شود كه مقدار ضريب تعيين مدل به دست آمده مشاهده مي

. درصد از واريانس متغير وابسته را تبيين كرده است43

.اند ضرايب متغيرهاي باقيمانده در محل رگرسيون چندمتغيري ارائه شده5در جدول 

5جدول 

....BBBBStd ErrorStd ErrorStd ErrorStd ErrorBetaBetaBetaBetattttSSSSigigigigمتغير

944/1054/0-781/0402/0معادلهثابت

409/0078/0410/0271/5000/0سرمايه فرهنگي فرد

176/0039/0330/0567/4000/0ميزان امنيت در محله

202/0047/0331/0313/4000/0هاي اجتماعي در محلهميزان شبكه

472/0143/0236/0304/3001/0وضعيت تأهل

001/0-277/3-052/0241/0-170/0هاايمحلهوضعيت اقتصادي هم

025/0-276/2-099/0179/0-225/0 خودپنداره فرد

تحليل مسير

. شودبه منظور تعيين چگونگي تأثير متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته و بر يكديگر، مدل تحليل مسير ارائه مي           

.اندداري آماري مدنظر بودهبودن رابطه و نيز معنيدر رسم مسيرها، منطقي
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ـا ايمحلـه وضـعيت اقتـصادي هـم     «گير متغير   باال، بيش از همه تأثير چشم     در نمودار تحليل مسير      ، برمتغيـر   »ه

ـبكه «و » ميزان امنيت در محله«همچنين رابطه ميان . قابل توجه است» سرمايه فرهنگي فرد  ـاعي   ميزان ش ـاي اجتم ه

.»در محله

سرمايه اجتماعي فرد در محله

سرمايه فرهنگي فرد

خودپنداره فرد

وضعيت اقتصادي 

هاايمحلههم

هاي اجتماعي ميزان شبكه

در محله
ميزان امنيت در 

محله فرد

وضعيت تأهل

410/0

179/0-

170/0

194/0-
124/0

236/0

027/0

150/0

133/0-

186/0

236/0
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گيري نتيجه

ها كمتر از ميزان متوسط  سكونت دائم آناجتماعي دانشجويان در محلهبر اساس اين پژوهش، ميزان سرمايه  

در فاصله يك تا پنج سنجيده شد    » )محله(اجتماعي دانشجويان در منطقه محل سكونت     ميزان سرمايه «نمره  . است

. به دست آمد66/2و مقدار آن 

د و ميزان سرمايه اجتماعي فر ) محله(همچنين شكافي بين ميزان سرمايه اجتماعي فرد در منطقه محل زندگي            

، )محلـه (در مقايسه زوجي نمرات سرمايه اجتماعي در دانشگاه و منطقه محـل سـكونت   . در دانشگاه مشاهده شد   

ـين آن 04/3 و نمره سرمايه اجتماعي در دانشگاه 65/2اجتماعي در محله   نمره سرمايه  ـا   به دست آمد و تفاوت ب ه

ــي ــزان ســرمايه . دار شــدمعن ــي مي ــشگاه  يعن ــشجويان در دان ــي اجتمــاعي دان ــه طــور معن ــزان ب داري بــيش از مي

.هاستاجتماعي دانشجويان در منطقه محل سكونت آنسرمايه

ها، در تحليل دومتغيري يعني يك متغير مستقل با متغير تابع و با استفاده از تحليل رگرسيون و مقايسه ميانگين                  

ـا  »هاي اجتماعي موجود در محلـه     ميزان شبكه «بيشترين تأثير متعلق به متغيرهاي       ميـزان امنيـت در   «SR2= 164/0 ب

ـا   » ميزان سرمايه فرهنگي فـرد    «؛  R2= 109/0با  » محله ـاعي دانـشكده     «؛  R2= 077/0ب ـار اجتم ـا   » اعتب ؛ R2= 068/0ب

ميـزان نظـر مثبـت      «؛  R2= 03/0با  » ميزان روابط اجتماعي خانواده در محله     «؛  R2= 032/0با  » منزلت تحصيلي فرد  «

).شهر يا روستا(؛ محل سكونت فرد R2= 02/0با» نسبت به گوناگوني اقوام

 مـؤثر  ترين عاملدر تحليل چندمتغيري يعني تحليلي كه با حضور همزمان همه متغيرها انجام شده است، مهم      

ـاي  يعني چنان . است» فرهنگي فرد  سرمايه ميزان«بر سرمايه اجتماعي فرد در منطقه محل زندگي،          چه فرد هنجاره

 خواهد داشت و به تبـع آن داراي سـرمايه       1مدنيدروني كرده باشد، تمايل بيشتري به تعهد      اجتماعي را به خوبي     

به . شدن فرد در خانواده و مدرسه است      فرهنگي فرد متأثر از فرايند اجتماعي     سرمايه. اجتماعي بيشتري خواهد بود   

ـاعي ب        رسد براي برنامه  همين دليل به نظر مي     ـاي      ايـد ارزش  ريزي به منظور افزايش سـرمايه اجتم ـاي و  هنجاره ه

داراي بيشترين تأثيرگـذاري    » ميزان امنيت در محله   «بعد از اين عامل     . ها و مدارس تقويت شوند    مدني در خانواده  

ـاعي افـراد در امـور محلـه و     . دهنده اهميت اين عامل استبر متغير وابسته پژوهش است كه نشان  مشاركت اجتم

ـته باشـد،           . حساس امنيت دارند  اعتماد بين شخصي رابطه نزديكي با ا       هنگامي كه احساس عدم امنيت وجـود داش

.دهند از محدوده شخصي خود محافظت كنند تا به مشاركت بپردازندافراد ترجيح مي

1. civic engagement
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ـاعي در محلـه، وضـعيت تأهـل فـرد و       عوامل مؤثر بعدي به ترتيب اهميت عبارتند از ميزان شبكه         ـاي اجتم ه

ـته     ودپنداره فرد هم تأثير منفي بر ميـزان سـرمايه    خ. هاايوضعيت اقتصادي هم محله    ـاعي فـرد در محلـه داش اجتم

.است كه در اين زمينه به تحقيقات بيشتري نياز است تا علت اين امر مشخص شود
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