تحلیلی بر کم و کیف سرمايۀ اجتماعی دانشجويان دانشگاه تهران
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تاریخ دریافت - 1010/30/11 :تاریخ پذیرش1011/30/11 :

سرمایۀ اجتماعی دربردارندۀ سرمایه و منابع حاصل از نهادها ،روابط و هنجارهایی است كه كنش متقابل
اجتماعی جامعه را به لحاظ كمی و كیفی شكل میدهند .مطالعه و سنجش سرمایۀ اجتماعی فینفسه میتواند
به ایجاد سرمایۀ اجتماعی منجر شود و به اعضای اجتماع كمك كند تا مسائل خود را بازاندیشی كنند،
تصمیمهای بهتری برای برنامهریزی بگیرند و انسجام پیوستۀ اجتماع را بارور سازند .بر همین اساس موضوع
نوشتار حاضر سنجش سرمایۀ اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران و برخی عوامل مؤثر بر آن است .در این
مطالعه با كاربرد روش پیمایش از ابزار پرسشنامه برای گردآوری اطالعات استفاده شده است .برای انتخاب
نمونههای مناسب ،از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای و به منظور تعیین روایی و پایایی به ترتیب از
اعتبار صوری و آلفای كرونباخ استفاده شده است .نتایج بررسی شاخصهای سرمایۀ اجتماعی دانشجویان
نشان میدهد كه تنها حدود یكپنجم دانشجویان از سرمایۀ اجتماعی باالیی برخوردارند و در مجموع سرمایۀ
اجتماعی دانشجویان نسبتاً پایین است .پایینترین حد مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی مربوط به مشاركت
اجتماعی رسمی است .این مسئله در كنار سایر عوامل حاكی از ضعف سرمایۀ اجتماعی دانشجویان است به
ویژه در ابعاد مدرن مثل عضویت و فعالیت در نهادهای مدنی كه نكتۀ مهمی از وضعیت جوانان در جامعه را
نشان میدهد  .این وضعیت متأثر از عوامل متعدد خرد و كالن است.

کلیدواژهها :اعتماد ،دانشجو ،روابط ،سرمایۀ اجتماعی ،مشاركت.
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مقدمه
ایدۀ سرمایۀ اجتماعی سابقۀ ذهنی طوالنی در علوم اجتماعی دارد و برخی آن را در آرای
اندیشمندان متقدم كالسیك جستجو میكنند .سرمایۀ اجتماعی را میتوان دربردارندۀ سرمایه و
منابع حاصل از نهادها ،روابط و هنجارهایی دانست كه كنش متقابل اجتماعی جامعه را به
لحاظ كمی و كیفی شكل میدهند (چلبی.)0 :1011 ،
استحكام روابط اجتماعی ،احساس دوری و نزدیكی افراد نسبت به هم یا پیوند قوی
روابط بین افراد ،عوامل اساسی دوام و استمرار این روابطاند .انسانها به طور ذاتی در تعامل و
تقابل با دیگران نیازهای خود را برطرف ساخته و گذران امور میكنند .آثار این كنشهای
متقابل و نقش آنها تا حدی است كه حذف آن زندگی را غیر ممكن میسازد اما دانشمندان
علوم اجتماعی كنجكاوانه در جوامع به شناسایی این كنشها پرداخته و به مجموع عواملی پی
بردهاند كه آنها را سرمایۀ اجتماعی 1نامیدهاند .این مفهوم دربرگیرندۀ ابعادی چون اعتماد،
همبستگی و وفاق اجتماعی میان اعضای یك گروه یا یك جامعه است (معیدفر.)01 :1011 ،
با این حال دو عامل اصلی سبب اهمیت سرمایۀ اجتماعی شده است :نخست تأكید آن بر
پیامدهای مثبت جامعهپذیری و دوم قرار دادن پیامدهای مثبت سرمایۀ اجتماعی در چارچوب
بحث سرمایه و توجه به این موضوع كه چگونه اشكال غیر پولی نظیر قدرت ،نفوذ و
شبكههای ارتباطی میتوانند مانند دارایی و حساب بانكی افراد عمل كنند .بحث سرمایۀ
اجتماعی جابجایی منابع بالقوۀ سرمایه را امكانپذیر كرده و فاصلۀ جنبههای جامعهشناختی و
اقتصادی را كاهش میدهد .این ویژگیها باعث جلب نظر سیاستگذارانی میشود كه به دنبال
راهحلهای كمهزینهتر و غیر اقتصادی برای مسائل اجتماعیاند (فیروزآبادی و ایمانی جاجرمی،
.)111-111 :1013
محققان بیشماری بر این عقیدهاند كه در مسائلی چون آموزش ،فقر شهری ،بیكاری،
پیشگیری از جرایم و مصرف مواد مخدر و حتی بهداشت و سالمت ،دسترسی به شرایط
زندگی بهتر در جوامعی كه به لحاظ مدنی فعالاند ،حاصل میشود .از جمله سازوكارهایی كه
مشاركت مدنی و ارتباط اجتماعی از طریق آنها نتایج بهتری مانند مدارس بهتر ،توسعۀ
اقتصادی سریعتر ،جرایم پایینتر و دولتهای كارآمد را در پی خواهد داشت ،سرمایۀ اجتماعی
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شیانی و انصاری /تحلیلی بر کم و کیف سرمایۀ اجتماعی دانشجویان ...

211

است .سرمایۀ اجتماعی به مشخصههای سازمانهای اجتماعی مانند شبكهها ،هنجارها و اعتماد
اجتماعی اطالق میشود كه هماهنگی و همكاری برای دستیابی به منفعت دوجانبه را تسهیل
میكنند (پاتنام.)1113 ،
ایران در زمرۀ جوانترین كشورهای جهان طبقهبندیشده و با ویژگی منحصربهفرد جوانی
جمعیت شناخته می شود .در این جامعه مطالعه و پژوهش مستمر به منظور شناخت وضعیت
جوانان به ویژه قشر دانشجو و بازتاب نتایج آن به نهادها و دستگاههای ذیربط برای
ساماندهی امور جوانان به مثابۀ گردانندگان آیندۀ كشور از مهمترین استراتژیهای توسعۀ پایدار
محسوب میشود؛ بنابراین ،مطالعۀ سرمایۀ اجتماعی دانشجویان از اهمیت بسیاری برخوردار
است .برخی پژوهشگران به روند فرسایشی سرمایۀ اجتماعی موجود برای جوانان طی چند
دهۀ اخیر هم در درون و هم بیرون از خانواده اشاره دارند كه توأم با رشد فردگرایی و تقدم
مصالح فردی به جمعی بوده است (شارعپور.)131 :1013 ،
بدیهی است در جامعۀ جوان ایران ،سنجش سرمایۀ اجتماعی میتواند حمایت سیاسی
برای سرمایهگذاری در این حوزه را كسب كند و به تحلیلگران سیاسی ،مدیران و مسئوالن
مبنای منسجمی را برای تصمیمگیری و برنامهریزی اعطا كند؛ بنابراین سنجش دقیق سرمایۀ
اجتماعی با شاخصهای مناسب هم به اجتماعات و هم به حكومت كمك خواهد كرد.
بیگمان سرمایۀ اجتماعی واقعیتی پویاست و فراتر از روابط سادۀ علت و معلولی یا
سرمایهگذاری و سود معنا میشود ،این امر بر ضرورت توجه به تنوع و تفاوت سنجش سرمایۀ
اجتماعی اشاره دارد چرا كه برخی افراد و گروهها در جامعه فعال و مشاركتجویند و گروهی
نیستند .این تفاوتها باید بهتر سنجیده شوند تا بصیرتهایی راجع به چرایی وقوع آنها و
چگونگی طرح مسائل مرتبط به دست آید .البته باید توجه داشت كه میزان سرمایۀ اجتماعی با
تنوع و پیچیدگی بسیار روبروست ،ازاینرو مسئلۀ اصلی كشف شاخصهای ایدهآل نیست
بلكه استفاده از شاخصها و بیان توصیفها و كسب اعتماد به نفس جهت انجام كار با عدم
قطعیت ذاتی است (كاوای.)2331 ،1
ازاینروست كه بسیاری از شاخصهایی كه محققان برای سنجش سرمایۀ اجتماعی به
كار بردهاند نقد شدهاند .تأكید میشود سرمایۀ اجتماعی را به عنوان مفهومی پیچیده نمیتوان
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با یك سنجۀ منفرد یا یك عدد سنجید .برای این كار به مجموعهای از شاخصها نیاز است تا
بتوان ابعاد گوناگون آن را مقایسه كرد (كریشنا .)1011 ،در كنار این امر باید توجه داشت
چیزی كه كارها را دشوارتر میسازد فقدان شاخصهای قابل مقایسهای است كه در طول زمان
و مكان به صورت تطبیقی و مطمئن تداوم داشته باشند (لیبركا و پاراسكوپالوس 2332 ،1به نقل
از موسوی .)13 :1011 ،هنوز هیچ شاخص فراگیری برای سنجش میزان سرمایۀ اجتماعی و
تحوالت آن وجود ندارد .برخی صاحبنظران معتقدند مفهومسازی و اندازهگیری سرمایۀ
اجتماعی در جوانان و دانشجویان به دالیلی ،متمایز از مفهومسازی و اندازهگیری آن در كل
جمعیت است .از نظر مفهومی ،تحقیقات موجود در مورد جوانان ،آنها را به طور كلی
خریداران سرمایه میداند تا تولیدكنندگان آن (مارو .)2332 ،2بهرغم این تفاوتها دانشجویان و
جوانان وارد شبكههای دوستانۀ اجتماعی میشوند ،در فعالیتهای محلی شركت میكنند ،برای
خود ارتباطات جدید ایجاد میكنند و برای والدینشان روابط تاره به وجود میآورند (ادوارد،
 .)12 :2330بسیاری از شاخصهای اجتماعی با توانایی تعریف «اجتماع» به عنوان یك
محدودۀ جغرافیایی معین در ارتباط است و این برای جوانان مشكلزاست چون آنان اجتماع را
بیشتر به شكل اجتماعات مورد عالقۀشان تعریف میكنند «مدرسه ،مركز شهر و خیابانها ،منزل
دوستان و خانواده و بعضی اوقات دو خانه به جای یك منطقۀ جغرافیایی قابل شناسایی و »...
(مارو.)20 :2332،0
ازاینرو امروزه در اكثر جوامع جهان به سرمایۀ اجتماعی به عنوان موضوع محوری
مباحث نظری و تحقیقات تجربی توجه میشود .جامعۀ ایران نیز در سالهای اخیر این مفهوم
را در سیاستگذاریها و برنامهریزیهای خود به ویژه برنامۀ چهارم توسعه مبنا قرار داده است.
بر همین اساس ،شناسایی این موضوع و سنجش مفهوم و عوامل مؤثر بر آن در میان تمام اقشار
جامعه ضرورتی تام مییابد .سنجش سرمایۀ اجتماعی در میان دانشجویان به عنوان قشر
تحصیلكرده و اثرگذار بر جریانات فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی جامعه میتواند از اهمیت
خاص برخوردار باشد.
به این ترتیب ،پیچیدگی سنجش سرمایۀ اجتماعی ،پیامدهای مثبت آن در حوزههای
مختلف و اهمیت جوانان و دانشجویان در جامعه ،اهمیت و ضرورت موضوع را در دو بعد
1. Lyberaki &.paraskevopoulose
2. morrow
3. Morrow
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آشكار میسازد :از بعد نظری بر شناخت موضوع سرمایۀ اجتماعی آنهم در جامعۀ ایران
میافزاید كه مبنایی برای رشد جامعهشناسی خواهد بود و از بعد كاربردی هم میتواند برای
ارتقای سرمایۀ اجتماعی مبنای مطالعاتی را برای سیاستگذاران ،مدیران و برنامهریزان به
خصوص در حوزهها و نهادهای مرتبط با جوانان و دانشجویان فراهم آورد.
مبانی نظری
در زمینۀ مفهوم سرمایۀ اجتماعی در میان صاحبنظران بحثهای زیادی شكل گرفته است كه
از دهۀ  3321تا  3331بارها در حوزههای مختلف علمی نظیر اقتصاد ،فلسفه ،سیاست ،تعلیم و
تربیت و جامعهشناسی از این مفهوم استفاده شده است .برای درك روشن و دقیقتر مفهوم
بایستی به آثار نظریهپردازان كالسیك مراجعه كرد .افرادی چون ماركس ،وبر ،زیمل ،جان
دیویی و وبلن را میتوان از پیشگامان این مباحث دانست .از دیگر صاحبنظران میتوان به
آدام اسمیت و دوتوكویل اشاره كرد كه سهم قابلتوجهی از رشد مفهوم و شكلگیری
نظریههای سرمایۀ اجتماعی داشتهاند .دوركیم در این زمینه ابعادی از قراردادهای اجتماعی را
مطرح ساخته است .تالكوت پارسونز سرمایۀ اجتماعی را در بحث ارزشها و هنجارها تشریح
كرده است .سرمایۀ اجتماعی با وجود عدم ارتباط با محتوای قراردادهای اجتماعی از
چشمداشتها و ارزشهای حاكم بر اجتماعات و گروهها برمیخیزد و انسانها را وامیدارد تا
در چارچوب معینی با یكدیگر رفتاری انسانی داشته باشند .به بیان دیگر آنگاه كه افرادی از
گروههای اجتماعی مختلف به دلیل قراردادهای اجتماعی با هم مرتبط میشوند پس از مدتی
كه از وضع قراردادشان میگذرد به تدریج روابط اجتماعی دیگری كه فینفسه نه ناشی از
قراردادند و نه به آن مربوط میشوند ،شكل میگیرد و گاه مستقل از قرارداد ادامه یافته حتی در
مواردی از اصل قرارداد مهمتر میشوند .دوركیم معتقد است چنین روابط انسانی پیششرط
شكلگیری و دوام كنشهای متقابل اجتماعی و شكلگیری شبكهها و گروههای اجتماعی
است  .جالب آن كه ،كمك متقابل ،انجام كاری برای عضوی از گروه خودی یا سایر گروهها،
بیان اطالعاتی مفید و به طور خالصه تمام منابعی كه در قالب سرمایۀ اجتماعی مطالعه شده از
رفتار انسانی و چشمداشتهای ناشی از روابط متقابل شكل گرفته است (موسوی.)02 :1011 ،
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تأثیرگذاری جورج زیمل بر مباحث سرمایۀ اجتماعی به طور مستقیم و غیر مستقیم با
بحث از مبادلۀ دوجانبه مطرح شده است .چنین مبادالتی زمانی ممكن میشود كه افراد وظایف
متقابل خود در مورد دیگران را كامالً درك كرده و آن را بپذیرند.
3

بررسی تأثیر كارل ماركس را میتوان در ارتباط با مفهوم سرمایه دریافت كه محور اصلی
برقراری روابط اجتماعی و شكلگیری نابرابریهای اجتماعی به ویژه در كشورهای
سرمایهداری بوده است .به عبارت دیگر ،ارتباط قدرت طبقات یا منبع قدرت طبقات سرمایه
بوده كه گونهای خاص از روابط اجتماعی را پدیدار میسازد.
متفكران كالسیك به ویژه دوركیم ،زیمل ،ماركس و وبر همگی از روابط متقابل
اجتماعی ،همبستگی گروهی ،وجود شبكۀ روابط در ساختار اجتماعی ،قرارداد متقابل ،منافع
شخصی و گروهی ،مبادلۀ دوجانبه ،اجتماع محلی و وظایف و پیوندهای اجتماعی یاد میكنند.
آنان مفاهیم بنیادی را پدید آوردهاند كه سرمایۀ اجتماعی بر روی آن ساخته شده و با تفاسیری
مختلف ،عرضه شده است.
با پذیرش سرمایه به عنوان رابطهای اجتماعی ،این مفهوم در خأل قرار نمیگیرد .در نگاه
ماركسی ،انواع عوامل خارجی وجود دارند كه در رابطه با سرمایه ،گاه به عنوان داده و گاه به
عنوان ستانده عمل میكنند .سرمایه ممكن است بر سرمایۀ اولیه بیفزاید و یا از آن بكاهد و در
مواردی آن را كامالً نابود سازد .گرچه برخی از پیروان ماركس اساساً سرمایهبودن سرمایۀ
اجتماعی را نمیپذیرند ،لیكن همگی در این برداشت اتفاق نظر دارند كه سرمایۀ اجتماعی حال
هر چه كه باشد ،״به روابط تولیدی و زندگیآفرین خالقی اشاره دارد كه بین مردم به جریان
میافتد و ممكن است به سرمایه تبدیل شود״ (موسوی.)01 :1011 ،
تالكوت پارسونز با تأثیرپذیری از دوركیم تأثیر عمیقی بر مباحث سرمایۀ اجتماعی داشته
است .به طوری كه مفاهیم بهكاررفته توسط پارسونز به نوعی در مباحث سرمایۀ اجتماعی
وجود دارند .به ویژه تأكید او بر كنشهای متقابل و ارزشها و هنجارها كه در قالب قیود و
معیارها بیان شدهاند .بحث دقیقتر سرمایۀ اجتماعی در نظر پارسونز را میتوان در زمینۀ مفهوم
اجتماع دریافت .اجتماع یكی از چهار خردهنظام اصلی برای حفظ نظم در جامعه است .اجتماع
حوزۀ تعامالت اجتماعی در جهت شكوفایی احساسات ،عواطف و تولید تعهد ،وفاداری و
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مسئولیتپذیری الزم برای به هم وصل كردن افراد و گروههاست .پیدایش دوستی ،مودت،
اعتماد ،همبستگی و انسجام اجتماعی از كاركردهای خاص خردهنظام اجتماع است .كم و كیف
كاركرد آن به نوع اجتماع و ویژگیهای سایر خردهنظامهای فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و نوع
تعامل آنها با هم بستگی دارد.
در جوامع سنتی اجتماعات محلی كوچك غالب است .خاصگرایی ،عاطفهگرایی،
رابطهگرایی و جانبداری و بر عكس در جوامع مدرن عامگرایی ،فردگرایی ،ضابطهگرایی و...
رواج دارد .مطالب پارسونز دربارۀ انواع اجتماعات خاص و عام و متغیرهای الگویی او منبع
مباحث جدیدی شده كه امروزه در زمینۀ انواع سرمایۀ اجتماعی درونگروهی و برونگروهی
مطرح میشود (پارسونز 1111 ،به نقل از عبداللهی و موسوی.)233 :1011 ،
بوردیو اولین كسی است كه به زعم پورتز ( )0 :1111تحلیل منظمی از سرمایۀ اجتماعی
به دست داده و این مفهوم را چنین تعریف كرده است «سرمایۀ اجتماعی حاصل انباشت منابع
بالقوه و یا بالفعلی است كه مربوط به مالكیت یك شبكۀ بادوام از روابط كم و بیش نهادینهشدۀ
افرادی است كه با عضویت در یك گروه ایجاد میشود» (بوردیو .)211 :1113 ،تلقی بوردیو از
این مفهوم ابزاری است ،زیرا متوجه منافعی است كه فرد به سبب مشاركت در گروهها به
دست میآورد و به ایجاد عامدانه جامعهپذیری با هدف رسیدن به این منبع در گروه میپردازد.
در مجموع بوردیو بر تبدیلپذیری اشكال مختلف سرمایه و بر تقلیل نهایی همۀ اشكال
به سرمایۀ اقتصادی تأكید دارد .وی سرمایۀ اقتصادی را به عنوان كار انسانی انباشتهشده،
تعریف میكند .پس كنشگران از طریق سرمایۀ اجتماعی میتوانند دسترسی مستقیمی به منابع
اقتصادی (وامهای یارانهای ،راهنماییهای سرمایهگذاری ،بازارهای حفاظت شده و )...داشته
باشند .آنها میتوانند سرمایۀ فرهنگی خود را از طریق تماس با كارشناسان و یا افراد معتبر یعنی
افراد دارای سرمایۀ فرهنگی منسجم افزایش دهند و یا به گونهای دیگر آنها میتوانند با
مؤسسههایی كه اعتبارات با ارزش و سرمایۀ فرهنگی نهادینهشده عرضه میدارند ،مرتبط شوند.
از سوی دیگر ،اخذ سرمایۀ اجتماعی مستلزم سرمایهگذاری آمرانهه در منهابع اقتصهادی و
فرهنگی است .گرچه بوردیو بر تقلیل سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی به سهرمایۀ اقتصهادی تأكیهد
دارد لیكن فرایندهایی كه باعث این امر میشوند این ویژگهی اقتصهادی را ندارنهد و ههر یهك
پویایی های خود را داشته و نسبت به مبادلههای اقتصادی شفافیت كمتر و عدم قطعیت بیشتری
دارند .برای مثال ،مشخصۀ تعامالت مربوط به حهوزۀ سهرمایۀ اجتمهاعی تعههدات نامشهخص،
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افق های زمانی نامعلوم و تخطی ممكن از انتظارات متقابل (كارهای هیئتی و متناقض با سلسهله
مراتب بوروكراتیك) است؛ اما با وجود شفافیت بسیار اندك این تعهامالت مهیتواننهد موجهب
پوشاندن جنبههای خشك معامالت بازاری شوند (بوردیهو 1101 ،و  ،1113بهه نقهل از پهورتز،
 .)0-1 :1111به زعم جیمز كلمن سرمایۀ اجتماعی شیئی واحد نیست بلكه چیزهای گونهاگونی
است كه دو ویژگی مشترك دارند :همۀ آنها جنبهای از ساخت اجتماعیاند و كنشههای معهین
افراد را در درون سهاختار تسههیل مهیكننهد .سهرمایهههای اجتمهاعی ماننهد شهكلگیهریههای
سرمایههای دیگر ،مولد است و دستیابی به هدفهای معینهی را كهه در نبهود آن دسهتیهافتنی
نخواهند بود امكانپذیر میسازد (كلمن .)111 :1000 ،كلمن برخی از روابهط اجتمهاعی را كهه
میتواند منابع سرمایهای سودمندی ایجاد كنند به شرح ذیل نام میبهرد :تعههدات و انتظهارات،
ظرفیت بالقوۀ اطالعات ،هنجارها و ایدئولوژی .رابرت پاتنام معتقد است موفقیهت در غلبهه بهر
معضالت عمل جمعی و فرصتطلبی كه در نهایت به ضرر خود افراد تمام میشهود بهه زمینهۀ
اجتماعی گسترده آن بستگی دارد .همكاری داوطلبانه در جامعهای كه سرمایۀ اجتماعی عظیمهی
را به شكل هنجارهای عمل متقابل و شبكههای مشاركت مهدنی بهه ار

بهرده ،بهتهر صهورت

میگیرد.
فوكویاما سرمایۀ اجتماعی را عنصر فرهنگی جوامع مدرن و پیشنیاز فرهنگی دموكراسهی
لیبرال باثبات میداند .وی از این اندیشۀ توكویل استفاده میكند كه دموكراسهیهها افهراد را آزاد
میآفرینند .فوكویاما سرمایۀ اجتماعی را چنین تعریف میكند :سرمایۀ اجتماعی ،شهكل و نمهود
ملموسی از یك هنجار غیر رسمی است كه باعث ترویج همكاری بین دو یا چند فرد میشهود.
هنجارهای تشكیلدهندۀ سرمایۀ اجتماعی میتوانند از هنجار روابط متقابل دو دوست گرفته تها
آموزههای پیچیدهای همچون مسیحیت یا آیین كنفوسیوسی را در برگیرند .این هنجارها باید در
روابط بالفعل آدمیان به طور عینی مصهداق یابنهد ،البتهه چنهین نیسهت كهه ههر مجموعههای از
هنجارها با مصداق عینی به تشكیل سرمایۀ اجتماعی بینجامد ،ایهن هنجارهها بایهد بهه ایجهاد و
افزایش همكاری در گروه منجر شوند و لذا با فضایل سنتی چون درستكاری ،وفهای بهه عههد،
قابل اعتماد بودن ،روابط متقابل و نظایر اینها مرتبطاند.
به این ترتیب در نظریهها به عناصر تشكیلدهندۀ سهرمایۀ اجتمهاعی بهه اشهكال مختلهف
اشاره شده است .این نظریهها مبنای شكلگیری پهژوهشههای متعهددی در علهوم اجتمهاعی و
اقتصادی شده است .با وجود این ،سنجش و مطالعۀ سرمایۀ اجتماعی در ایران بسیار نوپاسهت،
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هر چند مطالعاتی كه به بررسی مسئلۀ عمل جمعی و مشاركتهای داوطلبانه در اشكال مختلف
در جامعۀ ایران در گسترۀ تاریخ و در دوران معاصر میپردازد از سابقۀ بیشتری برخوردار است.
شیانی ،موسوی و مدنی قهفرخی در تحقیقی با عنوان سرمایۀ اجتماعی جوانان در ایران
توضیح دادهاند كه تراكم  03درصدی جمعیت كشور در گسترۀ سنی  13-21سال به عنوان
جمعیت فعال جامعه مزیتی نسبی است ،اما چنانچه از این فرصت و مزیت به درستی استفاده
نشود فرصتها به تهدیدهای جدی تبدیل خواهند شد .در این میان ،سرمایۀ اجتماعی در كنار
دیگر سرمایهها فرایند پیشبینیشده در برنامهها را تسهیل و امكان تحقق اهداف را فراهم
میسازد .آنان به منظور سنجش سرمایۀ اجتماعی جوانان از مقیاس چندبعدی استفاده كردهاند.
این پژوهش در میان  1333نفر از افراد  13-21سال ساكن در استانها اجرا شده است .نوع
تحقیق پیمایش و تكنیك گردآوری اطالعات پرسشنامه بوده است .یافتهها نشان داده است كه
ضعف سرمایۀ اجتماعی جوانان به ویژه در بعد روابط انجمنی و اعتماد به ناآشنایان و مسئوالن
است .تأثیر ویژگیهای فردی و اجتماعی بر سرمایۀ اجتماعی جوانان هم معنادار بوده است .با
توجه به معناداری روابط و غلبۀ سرمایۀ اجتماعی سنتی در میان جوانان ،بهبود محیط اجتماعی،
تقویت نهادهای مدنی و اصالح بینشها ،نگرشها و كنشهای افراد را پیشنهاد دادهاند.
در مطالعۀ تاجبخش و دیگران ( )1012سه مؤلفۀ اصلی سرمایۀ اجتماعی آگاهی ،اعتماد و
مشاركت استفاده شده و در بررسی دیگری ،تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر كارایی شوراهای محلی
در استان فارس سنجش شده است .بررسی تجربی سرمایۀ اجتماعی جوانان در مازندران نشان
میدهد ،دو نوع گروه و سازمان مدنی در قلمرو خصوصی ،اخالق فردی ،ورزش و اوقات
فراغت و قلمرو سیاسی و اقتصادی از هم تفكیك شده كه درصد قابل توجهی از جوانان عضو
نوع اول بوده و سرمایۀ اجتماعی آنان از نوع پیونددهنده است .سطح باالی این نوع در كنار
كمبود سرمایۀ اجتماعی متصلكننده ،تبیینكنندۀ سطح پایین اعتماد اجتماعی در نمونۀ فرض
شده است (شارعپور.)1010 ،
در پژوهش دیگری به مسئلۀ سرمایۀ اجتماعی و رفتارهای داوطلبانۀ جوانان پرداخته شده
و در آن كیفیت و شدت سرمایۀ اجتماعی نقش تعیینكنندهای در مرزبندی عرصههای
خصوصی و عمومی و رفتار شهروندی داشته است (ذكایی .)1012 ،در مطالعهای مشابه ،در
حالی كه بعد هنجاری سرمایۀ اجتماعی گرایشهای داوطلبانه را تقویت میكند ،بعد ساختاری
سرمایۀ اجتماعی بروز این رفتارها را تسهیل میكند (روشنفكر.)1013 ،
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محققانی همانند مالحسنی ( )1011سرمایۀ اجتماعی را در ارتباط با نوع دینداری
دانشآموزان ،موسوی خامنه ( )1010سرمایۀ اجتماعی و سلوك اجتماعی و مرجایی ()1010
سرمایۀ اجتماعی دانشجویان را بررسی كردهاند .در پژوهشهای دیگر ،سرمایۀ اجتماعی و
ارتباط آن با موضوعات و مسائل دیگر مطرح شده است (فیروزآبادی1011 ،؛ طاهری1012 ،؛
برهان1010 ،؛ خیرالهپور1010 ،؛ اكبری1010 ،؛ فاتحی.)1010 ،
برهان ( )3131وضعیت سرمایۀ اجتماعی در ایران را طی دورۀ بعد از انقالب با روش
اسنادی و تحلیل ثانویه بررسی كرده است و یافتههای پژوهش رابطۀ مثبتی میان اعتقاد به
آزادی و احساس امنیت با سرمایهگذاری اقتصادی را نشان میدهند .خیرالهپور در بررسی
سرمایۀ اجتماعی در ارتباط با سالمت روانی به رابطۀ احساس نابرابری ،عزتنفس ،انسجام
اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و مشاركت اجتماعی با سالمت روان پرداخته است.
نتایج بررسیها نشاندهندۀ آن است كه سرمایۀ اجتماعی به گونههای متفاوتی سنجش
شده و مؤلفهها و شاخصهای متعددی برای آن تعریف شده است .همچنین نسبت كمی از
مطالعات مربوط به جوانان است .عدم امكان مقایسۀ نتایج با یكدیگر به دلیل تفاوت ابزار
اندازهگیری و جامعۀ آماری متفاوت نكتۀ قابل تأملی است كه میتوان به آن اشاره كرد.
یكی از مهمترین تحقیقات خارجی ،كار رابرت پاتنام است كه برای تبیین كارآمدی
نهادی و سیاسی در شمال و جنوب ایتالیا ،مناطق را بر حسب میزان برخورداریشان از سرمایۀ
اجتماعی دستهبندی كرد .پاتنام با مطالعۀ حكومتهای منطقهای شمال و جنوب ایتالیا ()1110
پرداخت كه در یك زمان تشكیل شدند ،از ساختار سازمانی و قانونی یكسان و مشابهی
برخوردار بوده و رضایت شهروندان را به طور نسبی برآورده كرده بودند در حالی كه
حكومتهای منطقهای جنوب این چنین نبودهاند .او فرضیههای مختلفی را پیشروی این
مسئله مینهد و به بررسی آن میپردازد .ضمن اینكه تأثیر عوامل دیگر را نادیده نمیگیرد بر
عوامل فرهنگی تأكید میكند و فرضیههای خود را با تأكید بر دادههای نسبتاً دقیق تأیید میكند.
پاتنام نتایج كار خود را در كتابی به عنوان ״دموكراسی و سنتهای مدنی״ به رشتۀ تحریر
درمیآورد.
پاتنام در این تحقیق نقش سرمایههای اجتماعی كه مهمترین شاخصهای آن اعتماد
اجتماعی ،شبكههای اجتماعی و وجود هنجارهای مبتنی بر معاملۀ متقابل بین افراد است را
حائز اهمیت فراوان میداند و آن را متغیری تعیینكننده در شكلگیری نهادهای مدنی در شمال
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ایتالیا ،دموكراسی تكامل یافتهتر آن و نهایتاً توسعهیافتگی بیشتر آن بیان كرده است (پاتنام،
 .)3131پاتنام در مقالۀ ״Bowling alone״ كه در آن به بررسی عوامل اجتماعی و خانوادگی
تأثیرگذار بر سرمایۀ اجتماعی و عوامل كاهشدهندۀ آن پرداخته است ،سطح آموزش را عامل
فردی و خانوادگی مهم مؤثر بر افزایش سرمایۀ اجتماعی دانسته است (پاتنام.)1113 ،
پاتنام در تحقیق دیگری ( )2331كه در ایاالت متحده اجرا كرد به این نتیجه رسید كه
وجود سرمایۀ اجتماعی تأثیر مثبتی در كاهش میزان جرم و جنایت و كاهش مراجعات و
محكومیتهای بزهكارانه و نابرابریهای اقتصادی ،مدنی و جنسیتی داشته است.
از دیگر كارهای مهم در این زمینه مطالعۀ كلمن است كه حتی قبل از كار پاتنام به انجام
رسیده است .كلمن ( )1111در یكی از مطالعات خود به بررسی نقش و اهمیت سرمایۀ
اجتماعی خانواده و تأثیر آن بر ارتقای سرمایۀ انسانی و آموزش كودكان پرداخته و نقش
سرمایۀ اجتماعی را در روابط والدین و فرزندان برجسته ساخته است .وی در مطالعات خود به
این نتیجه رسیده است كه اگر سرمایۀ انسانی والدین با سرمایۀ اجتماعی خانواده همراه نباشد
این سرمایه از والدین به كودكان منتقل نخواهد شد .كلمن در اثبات تحلیل خود به جنبههای
گوناگون زندگی خانوادگی كه در ایجاد سرمایۀ اجتماعی خانوار مؤثر است میپردازد .وی
سرمایۀ اجتماعی خانواده را از طریق قدرت روابط بین والدین و كودكان میسنجد .یعنی
حضور فیزیكی والدین در خانه و توجه آنان به كودكان .كلمن در مطالعات خود از شبكههای
روابط افراد در خانواده به عنوان عناصر عینی سرمایۀ اجتماعی یاد میكند مانند انواع خانواده
یك والدینی ،دو والدینی ،دو و چهار فرزندی و ...همچنین به هنجارها به عنوان عناصر ذهنی
جهتبخش كیفیت تعامل كودك و والدین پرداخته است .از شاخصهای عمدۀ او فراوانی
بحث با والدین پیرامون موضوعات فردی است (كلمن.)113 :1111 ،
توماس كوساك )1111( 1نیز مطالعهای تطبیقی راجع به حكومتهای محلی آلمان با
عنوان ״سرمایۀ اجتماعی ،ساختارهای نهادی و عملكرد دموكراتیك״ انجام داده است ،كار او در
طی دو پیمایش صورت گرفته است :پیمایش اول راجع به نخبگان حكومت محلی مانند
اعضای شورای شهر ،شهردار ،مدیران شهرداری و رؤسای احزاب محلی در  22شهرداری
آلمان و پیمایش دوم راجع به شهروندان انجام شده است .در پیمایش نخست توجه او به
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ارزشهای سیاسی ،مسائل و سیاستهای نخبگان محلی بود .در پیمایش دوم توجه او معطوف
به ارزش های سیاسی شهروندان ،مشاركت آنها در زندگی مدنی اجتماعشان و ارزیابی آنها از
عملكرد مؤسسهای متعهد شهرداری بود.
كوساك به دنبال ارزشیابی سودمندیِ كاربرد مفهوم سرمایۀ اجتماعی در تعیین عملكرد
حكومتهای محلی آلمان است .در رهیافت نهادی كوساك كه متأثر از كار پاتنام است ،تأثیر
تفاوتهای نهادی ،با توجه به چهار ساختار حكومت محلی شهرداری در آلمان ،بر عملكرد
حكومتهای محلی بر حسب رضایت شهروندان روشن میشود .در این چهار نظام ،موقعیت
رئیس اجرایی یا شهردار با توجه به اختیارات و جایگاهش در ساختار اداری و در رابطه با
شورای شهر فرق میكند و در ساختارهایی موقعیت او قوی و دیگر موقعیتها ضعیف است.
كوساك تالش میكند تا اهمیت عامل ساختاری (فشارها و خواستههای بوروكراتیك و
فشارها و خواستههای حزبی در تصمیمگیریهای شهرداری) را به عنوان یكی از عوامل مؤثر
در عملكرد حكومت و رضایت شهروندان در كنار عوامل فرهنگی ،یعنی سرمایۀ اجتماعی
نشان دهد .نتایج مطالعۀ كوساك نشان میدهد سرمایۀ اجتماعی یا به طور مشخص اعتماد
موجود در فرهنگ سیاسی نخبگان بر عملكرد بهتر حكومت محلی مؤثر است .این یافته معرف
نظر پاتنام است كه در مناطقی كه مشخصۀ فرهنگی اعتماد است عملكرد حكومتها كارآمدتر
است و موجب رضایت شهروندان میشود.
در مجموع میتوان نتیجه گرفت از دوران كالسیك تا به امروز نظریهپردازان و
پژوهشگران با دیدگاههای متفاوتی به سرمایۀ اجتماعی نگاه كردهاند .این مسئله نشان میدهد
سرمایۀ اجتماعی مفهومی چندبعدی است و هر بعد نكاتی را به معنای آن میافزاید .برخی
افراد همچون پاتنام بر اعتماد و شبكۀ روابط ،فوكویاما بر قواعد و هنجارهای حاكم بر كنش
اجتماعی و كلمن بر روابط و پیوندهای فردی تأكید كردهاند .عالوه بر آن ،در مورد
تعیینكنندههای سرمایۀ اجتماعی اجماعی میان متفكران وجود ندارد به طوری كه متغیرهای
مختلفی چون تاریخ ،فرهنگ ،ساخت سلسلهمراتبی خانواده ،تعلیم و تربیت ،نابرابری
اجتماعی-اقتصادی ،الگوهای رفتاری و ...همه بازتاب مباحث خاص و كاربردهای متفاوت
سرمایۀ اجتماعی است .این تفاوت در دیدگاهها ،مؤلفههای متفاوتی را برای سرمایۀ اجتماعی
به دنبال داشته است.

شیانی و انصاری /تحلیلی بر کم و کیف سرمایۀ اجتماعی دانشجویان ...

031

در این پژوهش ،با دیدگاهی تركیبی و تلفیقی به موضوع سرمایۀ اجتماعی پرداخته شده
است به طوری كه سرمایۀ اجتماعی را متشكل از ابعاد مختلف شبكۀ روابط اجتماعی،
هنجارهای اجتماعی ،اعتماد ،مشاركت اجتماعی میداند كه متأثر از عوامل مختلف فردی و غیر
فردی است .ضمن مفروض دانستن سرمایۀ اجتماعی در سطوح ساختاری و میانی طبق مدل
نظری ،میزان سرمایۀ اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران اندازهگیری شده و عوامل مؤثر بر آن
با تكیه بر نظریهها و تجارب تحقیقاتی عوامل فردی یا زمینهای ،عوامل خانوادگی ،رشتۀ
تحصیلی و نگرشها در نظر گرفته شده است.
روششناسی
مطالعۀ حاضر از نوع پیمایش است كه در آن از تكنیك پرسشنامه و آزمونهای نگرشسنجی
مانند طیف لیكرت استفاده شده است .جامعۀ آماری پژوهش ،دانشجویان كارشناسی ارشد
دانشگاه تهراناند .به منظور انتخاب نمونۀ مناسب از جامعۀ آماری از روش نمونهگیری
خوشهای چندمرحلهای استفاده شده است .بدین صورت كه ابتدا از میان كل دانشجویان ،مقطع
كارشناسی ارشد انتخاب شده است و در مرحلۀ بعد ،از میان دانشكدههای مختلف سه دانشكدۀ
علوم اجتماعی ،دانشكدۀ اقتصاد و پردیس فنی برگزیده شدهاند.
مهمترین متغیر سنجش شده در این پژوهش سرمایۀ اجتماعی است كه عبارت است از
«مجموعهای از شبكهها و روابط اجتماعی میان افراد ،گروهها ،نهادها و جامعه كه مبتنی بر
اعتماد اجتماعی است» .از دیگر عناصر تشكیلدهنده ،مشاركت اجتماعی و هنجارهای احساس
تعلق و حمایت اجتماعی است .تعریف عملیاتی سرمایۀ اجتماعی مجموع شاخصها ،مقیاسها
و پرسشهایی است كه برای هر یك از ابعاد اعتماد اجتماعی ،هنجارهای حمایت اجتماعی و
احساس تعلق ،مشاركت اجتماعی رسمی و غیر رسمی و شبكۀ روابط اجتماعی در نظر گرفته
شده است.
به منظور سنجش اعتبار ابزار سنجش و اطمینان از صحت گویهها و پرسشها از اعتبار
صوری استفاده شده به این نحو كه ابتدا تعریف نظری و عملیاتی هر كدام از متغیرها به طور
دقیق مشخص شده است سپس بر اساس آن تعاریف طیف یا گویهها گزینش شده و توسط
صاحبنظران داوری شدهاند .همچنین برای تعیین پایایی از آلفای كرونباخ به عنوان نشانگر
انسجام درونی و همسازی داخلی گویهها استفاده شده است.
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جدول  .1جدول ضریب آلفای همبستگی شاخصهای سرمایۀ اجتماعی
عنوان متغیر

ضریب آلفا

مشاركت رسمی (مشاركت با گروهها و نهادها)

1/23

مشاركت غیر رسمی

1/32

اعتماد فردی و گروهی

1/32

اعتماد مدنی (گروههای اجتماعی رسمی)

1/32

اعتماد نهادی

1/38

اعتماد اجتماعی (كل)

1/31

هنجارهای اجتماعی (احساس تعلق)

1/33

شبكۀ روابط اجتماعی رسمی

1/38

سرمایۀ اجتماعی

1/35

برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است ،از طریق این نهرمافهزار
با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و آزمونههای ضهریب همبسهتگی پیرسهون ،اسهپیرمن و
آزمون  tبه روابط میان متغیرها پرداخته و سپس با كهاربرد تحلیهلههای پیشهرفته و رگرسهیون،
روابط چندگانه تحلیل شده است.
یافتههای تحقیق
نتایج نشان میدهد از كل  220نفر دانشجوی مورد بررسی  11نفر زن و  121نفر مردنهد كهه از
جمع آنها  11/1درصد متولد تهران و  31/1درصد متولد شهرهای دیگر بودهاند %01 .درصد از
دانشهجویان نمونههه حههداكثر  20سههال و  0/3درصههد بیشهتر از  03سههال دارنههد .میههانگین سههن
دانشجویان مورد بررسی معادل  21/1سال برآورد شده حداقل و حداكثر سن آنها نیز به ترتیب
 20و  13سال است .همان طور كه انتظار می رود اكثر دانشجویان مورد نظر فارس هستند یعنی
قومیت فارس  33/0درصد از فراوانی نسبی كل را به خود اختصاص داده است و در میان سایر
اقوام دانشجویان لر  11و كرد  13/1درصد فراوانی بیشهتری دارنهد .اكثریهت قریهب بهه اتفهاق
دانشجویان یعنی  11/1درصد مسلمان اند كه از این تعداد  12درصد شیعه و  0/1درصد سنی و
 3/1درصد مسیحی و كلیمی بودهاند .از كهل دانشهجویان  13/1درصهد مجهرد و  01/1درصهد
متأهلاند .محل سكونت بیش از  33درصد آنها خارج از خوابگهاه اسهت بهه طهوری كهه 32/3
درصد در منزل شخصی (خانۀ پدری یا خانۀ مجردی) و  0/1درصد در منزل اقهوام و بسهتگان
زندگی میكنند و  11/1درصد نیز در خوابگاههای دانشجویی سكونت دارند .بهیش از دوسهوم
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دانشجویان یعنی  11/0درصد در رشتههای فنهی و مهندسهی مشهغول بهه تحصهیلانهد و 01/0
درصد در رشتۀ علوم انسانی و  10/1درصد از دانشآموختگهان گهروه علهوم انسهانی در رشهتۀ
علوم اجتماعی و  10/0درصد در رشتۀ اقتصاد مشغول به تحصیلاند.
درصد كمی از والدین دانشجویان بیسواد ( 3/0درصد) یا كهمسهوادند ( 12/1درصهد) و
بیش از  33درصد از آنها تحصیالت دانشگاهی دارند .یافتهها نشان میدههد میهزان تحصهیالت
پدر  31/1درصد دانشجویان و تحصیالت مادر  11/1آنها دانشگاهی اسهت .بیشهترین فراوانهی
مشاهدهشده در میان پدران و مادران تحصیالت كاردانی است .در حقیقهت بها توجهه بهه میانهۀ
برآوردشده ( )11میتوان گفت تحصیالت نیمی از والدین در حد كاردانی و بیشتر است.
 11/1درصد پدران و  31/1درصد مادران شاغل رتبۀ شغلی باالیی دارند .منزلهت شهغلی
 20تا  00درصد والدین (به طور میانگین  23/1درصد آنهان) متوسهط و  11تها  21درصهد نیهز
پایین است و هیچكدام از والدین دانشجویان ،به فعالیتهای مرتبۀ خیلی پایین مشغول نیسهتند.
به طور میانگین منزلت شغلی والدین باالست و مرتبۀ شغلی مادران شاغل كمی بیشتر از پهدران
آنان است .میانگین درآمد ماهیانۀ والدین در حدود  133هزار تومان برآورد شده است .با اینكهه
منزلت شغلی مادران باالتر از پدران است اما درآمد مادران كمتر است .شاخص پایگاه اقتصادی
و اجتماعی پدران از مجموع متغیرهای میزان تحصیالت ،منزلت شغلی و درآمهد ماهیانهۀ پهدر،
ساخته شده كه نشان میدهد پایگاه اقتصادی و اجتماعی پدر  12/0درصهد دانشهجویان پهایین،
 21/1درصد متوسط و  03/0درصد باال بوده است كه با توجه به نمهرۀ حهد وسهط و میهانگین
شاخص در مقیاس فاصهلهای مهیتهوان گفهت بهه طهور میهانگین پایگهاه اقتصهادی-اجتمهاعی
دانشجویان در حد متوسط است.
اكثر دانشجویان تا حد زیادی اخبار و وقایع كشور را دنبال مهیكننهد یعنهی  21/0درصهد
خیلی زیاد 20 ،درصد زیاد و  02/0درصد تا حدودی پیگیر خبرهای روز جامعهاند .اعتقهاد بهه
شانس و اقبال در میان دانشجویان زیاد بوده است .در مجموع  11/0درصد معتقدند كه شهانس
نقش زیادی در زندگی دارد و  00/1درصد زندگی را به میزان خیلهی كهم و كمهی تهابع اقبهال
می دانند و عالوه بر شانس و اقبال  03/0درصد نیز تا حد زیاد و خیلی زیادی بر این عقیدهانهد
كه انسان میتواند با كار و تالش آیندۀ خود را بسازد و اكثر جوانان میزان فعهالگرایهی زیهادی
دارند .اكثر دانشجویان از زندگی خود راضیاند ولی اكثریت آنهها ایهن احسهاس را دارنهد كهه
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جامعه برای آنها ارزش كمی قائل است و آن طور كه بایهد جامعهه بهرای دانشهجو كهه از قشهر
تحصیلكرده و آیندهسازان اجتماعاند ،ارزش قائل نمیشود.
سرمایۀ اجتماعی از عناصر و مؤلفههای متعدد تشكیل شده كه دربردارندۀ مشاركت،
شبكۀ روابط اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،احساس تعلق و حمایت اجتماعی است كه وضعیت
آن در میان دانشجویان چنین بوده است :بیشتر دانشجویان با انجمنهای خیریه همكاری دارند
و تعدادی با بسیج و انجمنهای علمی و  03درصد با انجمنهای ورزشی ،انجمن اسالمی و
اولیا و مربیان مشاركت دارند .عضویت در گروهها و نهادهای مورد بررسی كمتر از همكاری با
آنهاست بدین معنی كه اكثر دانشجویان در عین همكاری با گروههای مزبور عضو آنها نیستند.
جدول  .2توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مشاركت در گروههای مختلف
نحوۀ مشارکت
گروهها و نهادها
انجمن اولیا و مربیان

همکاری
دارد

عضویت
دارد

ندارد

ندارد

نوع فعالیت
حضور در برنامهها کمک فکری کمک مالی مسئولیت اجرایی سایر

11

21

2/5

32/5

28/8

23/3

12/3

32/5

انجمنهای خیریه

83/2

13/1

23/3

23/3

32/2

31/2

82/1

1/2

1/2

انجمنهای ورزشی

11/3

83/2

32/2

32/3

23/3

23/3

33/3

23/3

1/3

انجمنهای علمی

12/3

82/3

23/8

23/1

51/8

12/3

8/2

3/3

3/2

گروههای سیاسی

31/8

33/1

5/2

31/1

13/3

12/3

3/5

3/5

1

بسیج

12/1

52/2

32/3

32/2

25/1

18/3

31/3

23/3

3/3

شوراهای محلی

2/8

32/1

1/3

33/3

23/8

23/8

31/1

31/1

31/1

انجمنهای هنری و ادبی

2/5

32/5

1

38

18/2

11/1

8/2

31/1

1

گروههای صنفی

2/8

32/1

3/1

33/2

81

11

1

1

1

انجمن اسالمی

11/1

83/8

1

38

12/1

18/2

23/5

1

1

311

311

311

311

311

311

311

311

311

جمع

1

بررسی نوع فعالیت دانشجویان در گروههای یاد شده حاكی از آن است كهه  10/0درصهد
از كسانی كه در انجمنهای خیریه عضویت دارند و یا با آنها همكاری میكنند ،بها كمهكههای
مالی خود به این نهاد یاری میرسانند .بیشترین نوع همكاری با گروههای سیاسی ،انجمنههای
هنری و ادبی و گروههای صنفی به صورت حضور در برنامهها و جلسات و كمك فكری بهوده
است.
بیش از  13درصد دانشجویان اظهار كردهاند چنانچه برای خانوادۀشان مشكل حادی مثهل
نیاز شدید مالی ،تصادف و وقوع زلزله و ...پیش بیاید با آنها همكاری و مشاركت خواهند كهرد
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و هیچكدام از آنها نسبت به مشكالت خانواده خود بیتفاوت نخواهند بهود و همچنهین اعهالم
كردهاند كه در رفع مشكالت فامیل و خویشاوندان و دوستان نیهز تها حهدی زیهادی همكهاری
میكنند ولی در مورد همسایگان ،اهالی محله ،افراد هم قوم و مذهب ،همشهریها و هموطنهان
در مورد رفع مشكالت آنان همكاری قابل توجهی ندارند .بدین ترتیب بیشترین میزان مشاركت
غیر رسمی با اعضای خانواده است .یكهی دیگهر از ابعهاد مشهاركت غیهر رسهمی دانشهجویان،
مشاركت در امور اجتماعی دیگران از قبیل مراسهم جشهن و عهزا ،جلسهات مهذهبی ،كارههای
تفریحی و معامالت اقتصادی است كه بیشترین میزان شركت در امور فوق مربهوط بهه اعضهای
خانواده و كمترین میزان به مردم ناآشنا (ایرانیان) است.
بررسی میزان اعتماد دانشجویان به افراد و گروههای غیر رسمی حاكی از آن است كه
بیشترین میزان اعتماد به اعضای خانواده و كمترین میزان به ایرانیان است .بنا بر یافتههای
بهدستآمده میتوان گفت اعتماد درونگروهی و بینگروهی دانشجویان كم است و اعتماد
چندانی به این افراد و گروهها ندارند .میزان اعتماد اجتماعی دانشجویان به تفكیك گروههای
اجتماعی مختلف نشان میدهد كه در میان گروههای مورد بررسی بیشترین اعتماد را به اساتید
دانشگاه و دانشجویان دارند كه مبین این است كه در میان گروههای اجتماعی ،اعتماد
درونگروهی دانشجویان بیشتر از اعتماد برونگروهی آنان است و بعد از آن به پزشكان و
پرستاران اعتماد دارند و كمترین اعتماد آنان به بنگاهداران و فعاالن سیاسی است .در یك نگاه
كلی می توان دید كه اعتماد مدنی اكثر دانشجویان در حد متوسط و كم است ،همچنین
دانشجویانی كه اعتماد زیاد و خیلی زیاد به نهادهای مورد بررسی داشتهاند به ترتیب عبارتاند
از بانكها ،مراكز درمانی ،دولت ،مجلس ،صداوسیما ،قوۀ قضاییه ،نیروی انتظامی ،بسیج ،سپاه،
ارتش ،شهرداری ،مطبوعات ،احزاب سیاسی ،مؤسسههای خیریه ،سازمانهای غیر دولتی و
شوراها كه در وهلۀ اول بیشترین اعتماد به مؤسسههای خیریه ،دولت ،مراكز درمانی ،قوۀ
قضاییه و بانكهاست و كمترین اعتماد به شهرداری و بسیج است.
اكثر دانشجویان اعتماد چندانی به نهادها ندارند .از مجموع ابعاد سهگانه اعتماد (اعتماد
فردی و گروهی ،اعتماد مدنی و اعتماد نهادی) متغیر اعتماد اجتماعی كل ساخته شده كه نشان
میدهد در حدود یكسوم دانشجویان از اعتماد اجتماعی باالیی برخوردارند و در كل اعتماد
اجتماعی در بین آنان كم است.
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جدول  .0توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب اعتماد به گروههای اجتماعی رسمی
اعتماد

خیلی کم

کم

تاحدودی

زیاد

خیلی زیاد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

گروههای اجتماعی

کل
فراوانی

درصد

قضات

3/3

33/2

11/8

22/3

21/2

221

311

کارمندان اداری

31/8

32/8

12/2

33/8

33/8

333

311

مسئوالن و مدیران اداری

32/5

21/5

13

21

2

211

311

نظامیان

33/3

21/3

11

35/5

2/3

218

311

نمایندگان مجلس

33

21/2

12/8

22/3

31/1

233

311

پرستاران و پزشکان

2/3

31/1

13/8

23/3

22/2

232

311

کسبه

33

22/3

13/1

21/3

1/2

381

311

تجار و بازاریان

31

28/3

23/1

25/8

1/1

381

311

بنگاهداران

15/1

25

21/3

31/1

8/3

381

311

کارگران

8/3

31/3

11/2

31/3

11/2

212

311

رانندگان تاکسی

31/3

33/2

15/3

22/2

32

382

311

33/3

13/3

25/5

8/2

383

311

فعاالن سیاسی

21/5

22/3

12/5

38/1

1/8

388

311

معلمان

3

35/2

13/1

15/2

3/3

231

311

هنرمندان

31/3

21/8

11/2

23/8

31/3

333

311

اساتید دانشگاهها

1/5

3/8

23/5

11/5

11/3

322

311

ورزشکاران

31/8

21/3

12/1

33/1

3/3

383

311

خبرنگاران و روزنامهنگاران

3/3

33/1

15/2

23/5

3/3

323

311

دانشجویان

5/1

3/1

21/2

23/1

13/2

321

311

مهندسان و صاحبان مشاغل حرفهای 2/5

احساس تعلق و دوستی به خانواده و بستگان بسیار زیاد و بعهد از آن بیشهترین احسهاس
نزدیكی و تعلق به گروه دوستان اختصاص دارد بهر حسهب احسهاس برخهورداری از حمایهت
اجتماعی اظهار كردهاند كه نیمی از آنان از حمایتهای دیگران برخوردارنهد و نیمهی دیگهر یها
بیبهرهاند و یا اعتماد چندانی به كمكهای دیگران ندارند و بیان كردند كه اگهر زمهانی احتیهاج
به حمایت اجتماعی داشته باشند این آشنا و خودی است كه آنها را حمایت میكند.
میزان ارتباط دانشجویان با سازمانها و نهادهای اجتماعی رسهمی در یهك سهال گذشهته
(شبكۀ روابط اجتماعی) نشان میدهد كه دانشجویان تا حد زیادی به شهرداری و شورای شههر
رفتهاند و اظهار كردهاند كه بیشترین مراجعه آنها به بانهكهها ،ادارهههای دولتهی و شههرداری و
كمترین میزان ارتباط با احزاب سیاسی ،بسیج ،دفتهر ارتباطهات مردمهی مجلهس ،صداوسهیما و
نیروی انتظامی بوده است و در مجموع میزان ارتباط دانشجویان با شبكههای رسمی كم است.
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از بررسی شاخص سرمایۀ اجتماعی دانشجویان مورد بررسی مشخص میشود كه در
حدود یكپنجم دانشجویان از سرمایۀ اجتماعی زیادی برخوردارند ،آمارهای شاخص مزبور در
مقیاس فاصلهای نیز گویای آن است كه میانگین میانه و نمای برآوردشده بهرای دانشجویان از
نقطۀ وسط شاخص پایینتر است و در مجموع دانشجویان مورد بررسی از سرمایۀ اجتماعی
پایینی برخوردارند.
جدول  .1بررسی روابط بین مشاركت رسمی پاسخگویان و متغیرهای مستقل تحقیق
متغیرهای مستقل

سطح معنیداری

همبستگی
2

تعداد

جنس

x = 1/321 Df = 1

1/315

222

محل تولد

x2 = 2/113 Df = 1

1/821

222

رشتۀ تحصیلی

x2 = 32/333 Df = 1

1/132

222

2

محل سکونت

x = 2/121 Df = 1

1/221

221

وضعیت تأهل

x2 = 8/525 Df = 1

1/381

221

قومیت

x2 = 3/121 Df = 1

1/313

222

2

مذهب

x = 5/315 Df = 1

1/211

228

سن

r = -1/182

1/151

222

پایگاه اقتصادی -اجتماعی پدر

**

1/111

تحصیالت مادر

*

r = 1/332

r = 1/313

233

1/111

228

آگاهی از اخبار کشور

rs = 1/131

1/213

228

پنداشت از وضعیت آینده

rs = -1/121

1/222

225

تقدیرگرایی

rs = -1/183

1/113

228

اعتقاد به نقش کار و تالش

*

1/132

228

رضایت از زندگی

rs = 1/331

1/131

225

احساس ارزشمندی در جامعه

**

1/131

rs = 1/388
rs = 1/321

221
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نمودار  .1نمودار هیستوگرام شاخص فاصلهای متغیر مشاركت رسمی
80

60

40

20

Mean = 6.1
N = 227.00

0
20.0

17.5

15.0

12.5

10.0

7.5

5.0

2.5

0.0

با استفاده از آزمونهای آماری كا اسكوئر ،پیرسون و اسپیرمن مشخص شد كه متغیر
میزان مشاركت رسمی دانشجویان با گروهها ،سازمانها و نهادهای رسمی با برخی از متغیرهای
مستقل ،همبستگی معناداری دارد .همان طور كه در یافتهها آمده است پایگاه اقتصادی و
اجتماعی پدر ،تحصیالت مادر ،نگرش به نقش كار و تالش در زندگی و احساس ارزشمندی
در جامعه بر میزان مشاركت رسمی دانشجویان تأثیر معناداری دارد به طوری كه با افزایش این
متغیرها مشاركت رسمی دانشجویان نیز افزایش یافته است .همچنین مشاركت دانشجویانی كه
در رشتههای فنی و غیر فنی تحصیل میكنند تفاوت معناداری با یكدیگر دارند به صورتی كه
مشاركت رسمی دانشجویان رشتۀ فنی بیشتر از دانشجویان رشتۀ علوم انسانی است .بررسی
تأثیر همزمان متغیرها بر متغیر مشاركت رسمی نیز نشان داد كه از پنج متغیر مذكور ،فقط متغیر
احساس ارزشمندی در جامعه است كه  0درصد از تغییرات این متغیر را تبیین كرده است.
میزان مشاركت غیر رسمی دانشجویان با تحصیالت مادرشان ،پنداشت آنان از آینده،
تقدیرگرایی و احساس ارزشمندی آنان در جامعه رابطۀ همبستگی مستقیم ،مثبت و معناداری
دارد .همچنین مشاركت غیر رسمی اقوام غیر فارس بیشتر از اقوام فارس است.

Frequency

Std. Dev = 4.13
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جدول  .3روابط مشاركت غیر رسمی و متغیرهای مستقل
همبستگی

متغیرهای مستقل

سطح معناداری

2

تعداد

جنس

x = 3/211 Df = 1

1/321

331

محل تولد

x2 = 1/283 Df = 1

1/132

331

رشتۀ تحصیلی

x2 = 233 Df = 1

1/351

331

2

محل سکونت

x = 5/233 Df = 1

1/281

331

وضعیت تأهل

x2 = 2/821 Df = 1

1/318

331

قومیت

x2 = 33/333 Df = 1

1/133

331

2

مذهب

x = 3/211 Df = 1

1/158

331

سن

r = -1/131

1/332

331

پایگاه اقتصادی -اجتماعی پدر

r = 1/323

1/123

338

تحصیالت مادر

*

r = 1/312

1/113

331

آگاهی از اخبار کشور

rs = 1/312

1/182

331

پنداشت از وضعیت آینده

**rs = 1/333

1/113

332

تقدیرگرایی

*

rs = 1/382

1/125

331

اعتقاد به نقش کار و تالش

rs = -1/183

1/111

331

رضایت از زندگی

rs = 1/138

1/331

331

احساس ارزشمندی در جامعه

*

1/138

rs = 1/321

332

نمودار  .2نمودار هیستوگرام شاخص مشاركت غیر رسمی در مقیاس فاصلهای
40

30

20

10

Mean = 48.2
N = 194.00

0
75.0
80.0

65.0
70.0

55.0
60.0

45.0
50.0

35.0
40.0

25.0
30.0

میزان مشاركت غیر رسمی دانشجویان با تحصیالت مادر ،پنداشت آنان از آینده،
تقدیرگرایی و احساس ارزشمندی آنان در جامعه رابطۀ همبستگی مستقیم ،مثبت و معناداری

Frequency

Std. Dev = 11.01
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دارد .همچنین این متغیر تحت تأثیر قومیت پاسخگویان نیز بوده به طوری كه مشاركت غیر
رسمی اقوام غیر فارس بیشتر از اقوام فارس است.
بررسی تأثیر همزمان متغیرهای مستقلی كه با مشاركت غیر رسمی همبستگی داشتند نیز
بیانكنندۀ این است كه فقط متغیرهای پنداشت از آینده و قومیت ،بر میزان مشاركت غیر رسمی
تأثیر مستقیم دارند و توانستهاند  11درصد از تغییرات این متغیر را تبیین كنند .اعتماد اجتماعی
دانشجویان بر حسب رشتۀ تحصیلی و قومیت آنان تفاوت معناداری دارد ،همچنین با افزایش
پایگاه اقتصادی ه اجتماعی پدر ،تحصیالت مادر ،آگاهی از اخبار كشور ،احساس ارزشمندی
در جامعه و تقدیرگرایی بیشتر دانشجویان ،اعتماد اجتماعی آنان نیز افزایش یافته است .به
عبارت دیگر بین متغیرهای مذكور و اعتماد اجتماعی رابطۀ معناداری مشاهده شده است.
تحلیل رگرسیونی تغییرات اعتماد اجتماعی و بررسی تأثیر همزمان متغیرهایی كه با اعتماد
اجتماعی همبستگی داشتند نیز نشان میدهد كه متغیرهای رشتۀ تحصیلی و احساس
ارزشمندی در جامعه  20درصد از تغییرات اعتماد اجتماعی دانشجویان را تبیین میكند.
بررسی روابط بین هنجارهای اجتماعی دانشجویان و متغیرهای مستقل نشان میدهد كه
هنجارمندی دانشجویان با رشتۀ تحصیلی آنان و تحصیالت مادرشان رابطۀ آماری معناداری
دارد .به طوری كه دانشجویان رشتههای فنی بیشتر از دانشجویان رشتۀ علوم انسانی به این
هنجارها پایبندند ،همچنین با افزایش تحصیالت مادر هنجارمندی دانشجویان نیز افزایش یافته
است .بررسی تأثیر همزمان متغیرهای رشتۀ تحصیلی دانشجو و تحصیالت مادر وی بر
هنجارهای اجتماعی ،در یك معادلۀ خطی رگرسیونی نشان میدهد كه تحصیالت مادر نقش
تبیینكنندهای برای این متغیر دارد .به طوری كه  1درصد از تغییرات هنجارهای اجتماعی
توسط این متغیر تبیین شده است .بررسی روابط شبكۀ روابط اجتماعی و متغیرهای مستقل
بیانكنندۀ این است كه فقط تحصیالت مادر بر شبكۀ روابط اجتماعی دانشجویان تأثیر معنادار
داشته است به طوری كه با افزایش تحصیالت مادر دانشجویان ،روابط اجتماعی آنان نیز
افزایش یافته است .عالوه بر همبستگی دو متغیر تحصیالت مادر و شبكۀ روابط اجتماعی،
رابطۀ تكخطی آنها نیز نشان داده شده است.
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جدول  .1روابط بین متغیر سرمایۀ اجتماعی و متغیرهای مستقل
همبستگی

متغیرهای مستقل

تعداد

سطح معناداری

جنس

x2 = 2/821 Df = 1

1/821

311

محل تولد

x2 = 2/111 Df = 1

1/323

311

رشتۀ تحصیلی

x2 = 23/211 Df = 1

1/111

311

محل سکونت

x2 = 5/133 Df = 1

1/213

323

وضعیت تأهل

x2 = 2/383 Df = 1

1/132

313

قومیت

x2 = 8/153 Df = 1

1/383

311

مذهب

x2 = 2/313 Df = 1

1/238

312

سن

r = -1/313

1/232

311

پایگاه اقتصادی -اجتماعی پدر

**

r = 1/228

1/112

325

تحصیالت مادر

**r = 1/135

1/111

311

آگاهی از اخبار کشور

**rs = 1/282

1/112

311

پنداشت از وضعیت آینده

rs = 1/122

1/233

312

تقدیرگرایی

rs = 1/233

1/512

311

اعتقاد به نقش کار و تالش

rs = 1/151

1/512

311

رضایت از زندگی

rs = 1/383

1/181

311

احساس ارزشمندی در جامعه

**rs = 1/231

1/113

311

طبق نتایج ،سرمایۀ اجتماعی با رشتۀ تحصیلی ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی پدر،
تحصیالت مادر ،آگاهی از اخبار و احساس ارزشمندی در جامعه همبستگی معناداری دارد.
جدول  .0ضرایب آزمون تحلیل رگرسیونی سرمایۀ اجتماعی و متغیرهای مستقل
متغیرها

B
381/15

S.E
31/83

-

33/21

رشتۀ تحصیلی

21/383

5/31

1/125

1/11

1/111

پایگاه اقتصادی -اجتماعی پدر

1/531

3/13

1/111

1/133

1/838

تحصیالت مادر

3/325

1/823

1/332

3/88

1/311

آگاهی از اخبار کشور

2/331

2/381

1/131

1/331

1/122

تقدیرگرایی

1/311

2/22

1/311

3/211

1/138

احساس ارزشمندی در جامعه

3/223

1/31

1/251

1/313

1/112

مقدار ثابت

آزمون
ضریب همبستگی چندگانه

T

Beta

Method = ENTER
R = 1/553

ضریب تعیین

R2 = 1/131

ضریب تعیین تعدیلیافته

R2 adj = 1/223

خطای معیار

S.E = 13/22

تحلیل واریانس ()F

ANOVA =3/352

سطح معناداری

Sig =1/111

Sig
1/111
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متغیر سرمایۀ اجتماعی با رشتۀ تحصیلی ،پایگاه اقتصادی هه اجتمهاعی پهدر ،تحصهیالت
مادر ،آگاهی از اخبار و وقایع كشور و احساس ارزشمندی در جامعه همبستگی معناداری دارد،
دو متغیر رشتۀ تحصیلی و احساس ارزشمندی در جامعه به میزان  1درصد از تغییرات سهرمایۀ
اجتماعی دانشجویان را تبیین میكنند .یعنی دانشجویان رشتۀ فنی از سرمایۀ اجتمهاعی بهاالتری
برخوردارند .این دو متغیر در مجموع  01درصد از تغییرات سرمایۀ اجتماعی را تبیهین كهرده و
درصد باقیمانده مربوط به متغیرهای دیگری است كه در این تحقیق بررسی نشدهاند.
مدل تحقیق:

نتیجهگیری
مفهوم سرمایۀ اجتماعی در سالهای اخیر به طور گسترده بحث شده است .بهر محهور سهرمایۀ
اجتماعی اعضای جامعه با اعتماد به یكدیگر و برقراری روابط قهادر بهه همكهاری بها یكهدیگر
میشوند و منافعی را به دست می آورند كه بدون ارتباط و اعتماد امكان كسب آنهها دشهوار یها
ناممكن است .در این پژوهش ،سرمایۀ اجتماعی به معنای شبكهای از روابط مبتنهی بهر اعتمهاد
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اجتماعی و روابط با گروهها ،سازمانها و نهادهای اجتماعی در نظر گرفته شده ،كه با مشهاركت
افراد و گروهها و با احساس تعلق و برخورداری از حمایهت اجتمهاعی ،كهنشهها را در جههت
دستیابی به اهداف فردی و جمعی تسهیل مهیكنهد .ایهن سهرمایه در كنهار سهایر سهرمایهههای
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،فیزیكی و انسانی باعث رشد و شكوفایی جامعه میشود.
نكتۀ مهم آن است كه سرمایۀ اجتماعی بدون افراد و زمینهای كه در آن شهكل مهیگیهرد،
معنادار نیست .بنابراین بایستی در میهان گهروههها و قشهرهای مختلهف و در فضهاها و جوامهع
مختلف بررسی شود .بر همین اساس ،ویژگیهای فردی و خانوادگی و وضعیت متفهاوت آنهان
میتواند زمینهای برای بیان تفاوتها ،شكلگیری و ارتقای سرمایۀ اجتماعی در میان دانشجویان
باشد .از كل  220نفر دانشجوی مورد بررسی  11نفر زن و  121نفر مرد كهه در مجمهوع 11/1
درصد متولد تهران و  31/1درصد متولد شهرهای دیگر بودهاند 01 .درصد از دانشجویان نمونه
حداكثر  20سال و  0/3درصد بیشتر از  03سال دارند .میانگین سهن دانشهجویان معهادل 21/1
درصد حداقل و حداكثر سن نیز به ترتیب  20و  13سال برآورد شهده اسهت .همهان طهور كهه
انتظار میرود اكثر دانشجویان مورد نظر فهارس هسهتند یعنهی قومیهت فهارس  33/0درصهد از
فراوانی نسبی كل را به خود اختصاص داده است و در میان سایر اقهوام دانشهجویان لهر  %11و
كرد  13/1درصد فراوانی بیشتری دارند .اكثریت قریب به اتفاق دانشجویان یعنهی  11/1درصهد
مسلماناند كه از این تعداد  12درصد شیعه 0/1 ،درصد سنی و  3/1درصهد مسهیحی و كلیمهی
بودهاند .از كل دانشجویان  13/1درصد مجرد و  01/1درصد متأهلاند.
محل سكونت بیش از  33درصد افراد خارج از خوابگاه است به طوری كه  32/3درصهد
در منزل شخصی (خانۀ پدری یا خانۀ مجردی) 0/1 ،درصد در منهزل اقهوام و بسهتگان و 11/1
درصد نیز در خوابگاههای دانشجویی سكونت دارند .بیش از دوسهوم دانشهجویان یعنهی 11/0
درصد در رشتههای فنی و مهندسی و  01/0درصد در رشتههای علوم انسانی تحصیل میكننهد.
 10/1درصد از دانش آموختگان گروه علوم انسانی در رشتۀ علوم اجتمهاعی و  10/0درصهد در
رشتۀ اقتصاد مشغول به تحصیلاند .درصد كمی از والدین دانشجویان بیسواد ( 3/0درصد) یها
كمسوادند ( 12/1درصد) و بیش از  33درصد از آنها تحصیالت دانشهگاهی دارنهد .یافتههههای
حاصل نشان می دهد میزان تحصیالت پدر  31/1درصد دانشهجویان و تحصهیالت مهادر 11/1
درصد آنها دانشگاهی است .بیشترین فراوانی مشاهدهشهده در زمینهۀ تحصهیالت ههم در میهان
پدران و هم مادران ،كاردانی است با توجه بهه میانهۀ بهرآورد شهده ( )11نیهز مهیتهوان گفهت
تحصیالت نیمی از والدین در حد كاردانی و بیشتر است.
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 11/1درصد پدران و  31/1درصد مادران شاغل رتبۀ شغلی باالیی دارند .منزلهت شهغلی
 20تا  00درصد والدین (به طور میانگین  23/1درصد آنهان) متوسهط و  11تها  21درصهد نیهز
پایین است و هیچكدام از والدین دانشجویان به فعالیتهای مرتبۀ خیلی پایین مشهغول نیسهتند.
به طور میانگین منزلت شغلی والدین باالست و مرتبۀ شغلی مادران شاغل كمی بیشتر از پهدران
است .میانگین درآمد ماهیانۀ والدین در حدود  133هزار تومهان بهرآورد شهده اسهت بها اینكهه
منزلت شغلی مادران باالتر از پدران است اما درآمد مادران كمتر است.
شاخص پایگاه اقتصادی-اجتماعی پدر از مجموع متغیرههای میهزان تحصهیالت ،منزلهت
شغلی و درآمد ماهیانۀ پدر ساخته شده اسهت .پایگهاه اقتصهادی-اجتمهاعی پهدر  12/0درصهد
دانشجویان پایین 21/1 ،درصد متوسط و  03/0درصد باالست كه با توجه به نمرۀ حد وسهط و
میانگین شاخص در مقیاس فاصلهای میتوان گفت به طور میانگین پایگاه اقتصهادی-اجتمهاعی
دانشجویان متوسط است .اكثر دانشجویان تا حد زیادی اخبار و وقایع كشور را دنبال مهیكننهد
یعنی  21/0درصد خیلی زیاد 20 ،درصد زیاد و  02/0درصد تا حهدودی پیگیهر خبرههای روز
جامعهاند .اعتقاد به شانس و اقبال در میهان دانشهجویان زیهاد اسهت در مجمهوع  11/0درصهد
معتقدند كه شانس نقش زیادی در زندگی دارد و  00/1درصد زندگی را به میزان خیلهی كهم و
كمی تابع اقبال میدانند و عالوه بر شانس و اقبال  03/0درصد نیز تا حد زیاد و خیلهی زیهادی
بر این عقیدهاند كه انسان میتواند با كار و تالش آیندۀ خهود را بسهازد و اكثهر جوانهان میهزان
فعالگرایی زیادی دارند.
اكثر دانشجویان از زندگی خود راضیاند ولی اكثریهت آنهها ایهن احسهاس را دارنهد كهه
جامعه برای آنها ارزش كمی قائل است و آن طور كه بایهد جامعهه بهرای دانشهجو كهه از قشهر
تحصیلكرده و آیندهساز اجتماع است ارزش قائل نمیشود .همهان طهور كهه در بخهش نظهری
پژوهش آمد ،سرمایۀ اجتماعی از عناصر و مؤلفههای متعدد تشكیل شده كه صهاحبنظهران بهر
آن تأكید داشهتند .سهرمایۀ اجتمهاعی دربردارنهدۀ مشهاركت ،شهبكۀ روابهط اجتمهاعی ،اعتمهاد
اجتماعی ،احساس تعلق و حمایت اجتماعی است كه وضعیت آن در میهان دانشهجویان چنهین
بوده است :بیشتر دانشجویان بها انجمهن ههای خیریهه همكهاری دارنهد و تعهدادی بها بسهیج و
انجمنهای علمی و  03درصد با انجمنهای ورزشی ،انجمن اسالمی و اولیا و مربیان مشاركت
دارند .عضویت در گروهها و نهادهای مورد بررسی كمتر از همكاری با آنهاست بهدین معنهی
كه اكثر دانشجویان در عین همكاری با گروههای مزبور عضو آنها نیستند .بررسی نهوع فعالیهت
دانشجویان در گروه های یاد شده نیهز حهاكی از آن اسهت كهه  10/0درصهد از آنههایی كهه در
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انجمن های خیریه عضویت دارند و یا با آنها همكاری میكنند ،با كمكهای مالی خود این نهاد
را یاری میكنند .بیشترین نوع همكاری با گهروهههای سیاسهی ،انجمهنههای هنهری و ادبهی و
گروههای صنفی به صورت حضور در برنامهها و جلسهها و كمك فكری است.
سنجش میزان مشاركت رسمی دانشجویان نشان میدهد كه میزان مشاركت  03/0درصد
از آنها كم و فقط  1/1درصد زیاد است .بیش از  13درصد دانشجویان اظهار كردهانهد چنانچهه
برای خانوادۀ آنها مشكل حادی مثل نیاز شدید مالی ،تصادف و وقوع زلزله و ...پهیش بیایهد بها
آنها همكاری و مشاركت خواهند كرد و هیچكدام از آنها نسهبت بهه مشهكالت خهانوادۀ خهود
بیتفاوت نخواهند بود و همچنین اعالم كردهاند كه در رفع مشكالت فامیهل و خویشهاوندان و
دوستان نیز تا حدی زیادی همكاری میكنند ولی در مورد رفهع مشهكالت همسهایگان ،اههالی
محله ،افراد هم قوم و مذهب ،همشهریها و مردم (ایرانیهان) همكهاری قابهل تهوجهی ندارنهد.
بدین ترتیب بیشترین میزان مشاركت غیر رسمی با اعضای خانواده است .یكی از ابعاد دیگر كه
جهت سنجش مشاركت غیر رسمی دانشجویان در نظر گرفته شده مشاركت در امور اجتمهاعی
دیگران از قبیل مراسم جشن و عزا ،جلسات مذهبی ،كارههای تفریحهی و معهامالت اقتصهادی
است كه بیشترین می زان شركت در امور فوق مربوط به اعضای خانواده و كمترین میزان مربوطه
به مردم (ایرانیان) است.
بررسی میزان اعتماد دانشجویان به افراد و گروههای غیر رسهمی حهاكی از آن اسهت كهه
بیشترین میزان اعتماد به اعضای خانواده و كمترین میزان به ایرانیان است بنا بهر یافتههههای بهه
دست آمده میتوان گفت اعتماد بینگروهی دانشجویان كم است و اعتماد چندانی به این افهراد
و گروه ها ندارند .میزان اعتماد اجتماعی دانشجویان به تفكیهك گهروهههای اجتمهاعی مختلهف
نشان میدهد كه در میان گروههای مهورد بررسهی بیشهترین اعتمهاد را بهه اسهتادان دانشهگاه و
دانشجویان دارند كه مبین این است كه در میان گروههای اجتماعی ،اعتماد درونگروههی آنهان
كه در حقیقت خودشان هم دانشجو هستند بیشتر از اعتماد برونگروهی است و بعهد از آن بهه
پزشكان و پرستاران اعتماد دارند و كمترین اعتماد آنان به بنگاهداران و فعاالن سیاسی است .در
یك نگاه كلی میتوان گفت كه اعتماد مهدنی اكثهر دانشهجویان در حهد متوسهط و كهم اسهت.
نهادهایی كه دانشجویان به آنها اعتماد زیاد و خیلهی زیهادی داشهتند بهه ترتیهب عبهارتانهد از
بانكها ،مراكز درمانی ،دولت ،مجلس ،صداوسیما ،قوۀ قضاییه ،نیهروی انتظهامی ،بسهیج ،سهپاه،
ارتش ،شهرداری ،مطبوعات ،احزاب سیاسی ،مؤسسههای خیریهه ،سهازمانههای غیهر دولتهی و
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شوراها كه در وهلۀ اول بیشترین اعتماد به مؤسسهههای خیریهه ،دولهت ،مراكهز درمهانی ،قهوۀ
قضاییه و بانكهاست و كمترین اعتماد به شهرداری و بسیج است.
اكثر دانشجویان اعتماد چندانی به نهادها ندارند .از مجموع ابعاد سهگانهۀ اعتمهاد (اعتمهاد
فردی و گروهی ،اعتماد مدنی و اعتماد نهادی) متغیر اعتماد اجتماعی كل ساخته شده كه نشهان
میدهد در حدود یكسوم دانشجویان از اعتماد اجتماعی باالیی برخوردارنهد و در كهل اعتمهاد
اجتماعی در بین آنان كم است .احساس تعلق و دوستی به خانواده و بستگان بسیار زیاد و بعهد
از آن بیشترین احساس نزدیكی و تعلق ،به گروه دوستان اختصهاص دارد بهر حسهب احسهاس
برخورداری از حمایت اجتماعی اظههار كهردهانهد كهه نیمهی از آنهان از حمایهتههای دیگهران
برخوردارند و نیمی دیگر یا بیبهرهاند و یا اعتمهاد چنهدانی بهه كمهكههای دیگهران ندارنهد و
گفتهاند كه وقتی احتیاج به حمایت اجتماعی داشته باشند ،این آشنا و خودی اسهت كهه آنهها را
حمایت میكند .میزان ارتباط دانشجویان با سازمانها و نهادهای اجتماعی رسمی در یهك سهال
گذشته (شبكۀ روابط اجتماعی) نشان می دهد كه دانشهجویان تها حهد زیهادی بهه شههرداری و
شورای شهر رفتهاند .آنان اظهار كردهاند كه بیشترین مراجعۀ آنها به بانكها ،ادارههای دولتهی و
شهرداری و كمترین میزان ارتباط با احزاب سیاسهی ،بسهیج ،دفتهر ارتباطهات مردمهی مجلهس،
صداوسیما و نیروی انتظامی بوده و در مجموع میزان ارتباط دانشجویان با شبكههای رسمی كم
بوده است .از بررسی شاخص سرمایۀ اجتماعی دانشجویان مورد بررسی مشخص میشهود كهه
فقط نزدیك به یك پنجم دانشجویان از سرمایۀ اجتماعی زیادی برخوردارند ،آمارههای شاخص
مزبور در مقیاس فاصلهای نیز گویای آن است كه میانگین میانهه و نمهای بهرآوردهشهده بههرای
دانشجویان از نقطۀ وسط شاخص پایین تر بوده و در مجموع دانشجویان مورد مطالعهه سهرمایۀ
اجتماعی پایینی دارند.
با استفاده از آزمونهای آماری كا اسكوئر ،پیرسون و اسپیرمن انجام شهده ایهن نتیجهه بهه
دست آمده كه متغیر میزان مشاركت رسمی دانشجویان با گروهها ،سازمانها و نهادهای رسهمی
با برخهی از متغیرههای مسهتقل ،همبسهتگی معنهاداری دارد .پایگهاه اقتصهادی-اجتمهاعی پهدر،
تحصیالت مادر ،نگرش به نقش كار و تالش در زندگی و احساس ارزشهمندی در جامعهه بهر
میزان مشاركت رسمی دانشجویان تأثیر معناداری دارد به طهوری كهه بها افهزایش ایهن متغیرهها
مشاركت رسمی دانشجویان نیز افزایش یافتهه اسهت .همچنهین مشهاركت دانشهجویانی كهه در
رشته های فنی و غیر فنی تحصیل میكنند تفاوت معنهاداری بها یكهدیگر دارد بهه صهورتی كهه
مشاركت رسمی دانشجویان رشتۀ فنی بیشتر از دانشجویان رشتۀ علهوم انسهانی اسهت .بررسهی
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تأثیر همزمان متغیرها بر متغیر مشاركت رسمی نیز نشان داد كه از پنج متغیر مذكور ،فقط متغیهر
احساس ارزشمندی در جامعه است كه  2درصد از تغییرات ایهن متغیهر را تبیهین كهرده اسهت.
میزان مشهاركت غیهر رسهمی دانشهجویان بها تحصهیالت مادرشهان ،پنداشهت آنهان از آینهده،
تقدیرگرایی و احساس ارزشمندی آنان در جامعه همبستگی مسهتقیم ،مثبهت و معنهاداری دارد.
همچنین مشاركت غیر رسمی اقوام غیر فارس بیشتر از اقوام فارس است.
بررسی تأثیر همزمان متغیرهای مستقلی كه بها مشهاركت غیهر رسهمی رابطهۀ همبسهتگی
داشتند نیز بیانكنندۀ این است كه فقط متغیرهای پنداشت از آینده و قومیت ،بر میزان مشهاركت
غیر رسمی تأثیر مستقیم دارند و توانستهاند  11درصد از تغییهرات ایهن متغیهر را تبیهین كننهد.
اعتماد اجتماعی دانشجویان برحسب رشهتۀ تحصهیلی و قومیهت آنهان تفهاوت معنهاداری دارد،
همچنین با افزایش پایگاه اقتصادی-اجتماعی پدر ،تحصهیالت مهادر ،آگهاهی از اخبهار كشهور،
احساس ارزشمندی در جامعه و تقهدیرگرایی بیشهتر دانشهجویان ،اعتمهاد اجتمهاعی آنهان نیهز
افزایش یافته است .به عبارت دیگر بین متغیرها و اعتماد اجتماعی همبستگی معناداری مشاهده
شده است .تحلیل رگرسیونی تغییرات اعتماد اجتماعی و بررسی تأثیر همزمان متغیرهایی كه بها
اعتماد اجتماعی همبستگی داشتند نیز نشان میدهد كه متغیرههای رشهتۀ تحصهیلی و احسهاس
ارزشمندی در جامعه  20درصد از تغییرات اعتماد اجتماعی دانشجویان را تبیین میكنند.
بررسی روابط بین هنجارهای اجتماعی و دانشجویان و متغیرههای مسهتقل تحقیهق نشهان
میدهد كه هنجارمندی دانشجویان با رشتۀ تحصیلی آنان و تحصیالت مادرشهان رابطهۀ آمهاری
معناداری دارد .به طوری كه دانشجویان رشتههای فنی بیشتر از دانشجویان رشتۀ علهوم انسهانی
به این هنجارها پایبندند ،همچنین بها افهزایش تحصهیالت مهادر هنجارمنهدی دانشهجویان نیهز
افزایش یافته است .بررسی تأثیر همزمان متغیرهای رشتۀ تحصیلی دانشجو و تحصهیالت مهادر
وی بر هنجارهای اجتماعی ،در یك معادلۀ خطی رگرسیونی نشان می دهد كه تحصیالت مهادر
نقش تبیینكنندهای برای این متغیر دارد .به طوری كه  1درصد از تغییرات هنجارهای اجتمهاعی
با این متغیر تبیین شده است .بررسی روابط بین شهبكۀ روابهط اجتمهاعی و متغیرههای مسهتقل
بیانكنندۀ این است كه فقط تحصیالت مادر بر شبكۀ روابط اجتماعی دانشجویان تهأثیر معنهادار
داشته است به طوری كه بر افزایش تحصهیالت مهادر دانشهجویان روابهط اجتمهاعی آنهان نیهز
افزایش یافته است .عالوه بر همبستگی دو متغیر تحصهیالت مهادر و شهبكۀ روابهط اجتمهاعی،
رابطۀ تكخطی آنها نیز نشهان داده شهده اسهت .همچنهین متغیهر سهرمایۀ اجتمهاعی بها رشهتۀ
تحصیلی ،پایگاه اقتصادی-اجتماعی پدر ،تحصهیالت مهادر ،آگهاهی از اخبهار و وقهایع كشهور
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احساس ارزشمندی در جامعه همبستگی معناداری دارد ،دو متغیر رشتۀ تحصیلی دانشهجویان و
احساس ارزشمندی آنان در جامعه به میزان  1درصد تغییرات سرمایۀ اجتمهاعی دانشهجویان را
تبیین میكند .یعنی دانشجویان رشتۀ فنی از سرمایۀ اجتماعی باالتری برخوردارند .این دو متغیر
در مجموع  01درصد از تغییرات سرمایۀ اجتماعی را تبیین كرده و درصد باقیمانده مربهوط بهه
متغیرهای دیگری است كه در این تحقیق بررسی نشدهاند.
بر طبق نظریههای صاحبنظرانی چهون پاتنهام ،فوكویامها ،كلمهن ،بوردیهو و ...مطالعهات
تجربی سرمایۀ اجتماعی از عناصری تشكیل شده كه میزان و شهدت آنهها در میهان دانشهجویان
یكسان نبوده است .باالترین حد سرمایۀ اجتماعی مربوط به مشاركت غیر رسمی و پهایینتهرین
متعلق به مشاركت اجتماعی رسمی بوده است .این مسئله در كنار سایر عوامل حاكی از ضهعف
سرمایۀ اجتماعی در میان دانشجویان به ویژه در ابعاد مدرن مثل عضویت و فعالیت در نهادهای
مدنی است كه نكتۀ مهمی از وضعیت جوانان در جامعه را بهه تصهویر مهیكشهد .از آنجها كهه
جوانان و دانشجویان سرمایههای اصلی جامعه محسوب میشوند ،كاهش سرمایۀ اجتماعی آنان
میتواند زمینه را برای آسیبهای فردی و اجتماعی فراهم كند .بخشی از عوامل مؤثر بر ضعف
سرمایۀ اجتماعی دانشجویان ،نشاندهندۀ تأثیر عوامل خانوادگی ،نگرشی ،زمینهای و دانشهگاهی
است كه بایستی مورد توجه سیاسهتگهذاران و برنامههریهزان قهرار گیهرد امها سههم عوامهل و
متغیرهای سطح كالن جامعه كه خود بر عوامل خرد و میانی اثرگذار است نبایهد نادیهده گرفتهه
شود .با شتاب به سوی برخی پدیدههای نوین در جامعۀ ایهران مها شهاهد گسسهت پیونهدهای
سنتی جوانان هستیم در حالی كه هنوز جایگزینهای آن به طور كامل وجود ندارد .بیاعتمهادی
به گروهها و نهادها هم میتواند عامل بسیار مهمی تلقی شود كه زیربنهای اصهلی تعهامالت در
جامعه است .بنابراین ،دانشجویان در وضعیتی قرار دارند كه در برخی موارد با پدیدههای نهوین
و جدید همراهند اما همچنان پای در برخی سنتها و ابعاد قدیمی دارند .هنوز بیشترین میهزان
اعتماد و برقراری روابط با خانواده و خویشاوندان است و آنان بیشترین حمایت را از خویشهان
و نزدیكان دریافت میكنند .درنتیجه ،سرمایۀ اجتماعی مبتنی بر عناصر نوین مثل نهادهای مدنی
كم است بنابراین ،راهبردها ،سیاستگذاریها و راهكارها باید در زمینۀ تقویت عناصهر سهرمایۀ
اجتماعی و به طور خاص و ویژه برای دانشجویان و جوانان باشد.
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