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Abstract 

Introduction: Nowadays, social capital plays much more important role than physical and 

human capital in organizations. This study has been conducted aiming to investigate the 

social capital of students in order to provide a suitable context for social development. 

Methods: This study was a descriptive survey; the statistical population included of all 

students of Mazandaran University of Science and Technology in the second semester of 

academic year 1396-1395; sampling method was simple random sampling and data 

collection tool was Bullen social capital questionnaire; validity of the questionnaire was 

confirmed by the experts and its reliability was obtained with Cronbach's alpha coefficient in 

the 95% level. Data analysis was performed using SPSS.18 software. 

Results: The average social capital of students in general is moderate. The lowest average was 

related to participation in local communities and the most one was related to the field of 

communication with friends and family, the variables of location, marital status, native or 

non-native, gender, university terms, level, GPA, age, employment status had a directly or 

indirectly significant effect on social capital. 

Conclusions: Lower social capital of participants in community participation and significant 

impact of reviewed variables on students' social capital requires special attention and the 

efforts of academic officials to provide related appropriate infrastructure, especially creating 

student participation areas in extra-curricular activities and counseling services and creating 

opportunities for social interaction, including individual and group interactions. 
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مقدمه

ای است که اخیراً مورد توجه سرمایه اجتماعی مفهومی فرا رشته

های علوم انسانی قرار گرفته است. منظور از سرمایه بسیاری از شاخه

ای از روابط و پیوندهای مبتنی بر اعتماد اجتماعی بین اجتماعی، شبکه

های ها و نهادها، سازمانفردی، بین گروهی، تعامالت افراد با گروه

ها در جهت تحقق اهداف اجتماعی، و انرژی الزم برای تسهیل کنش

 .[1]باشند فردی و جمعی می

سرمایه اجتماعی به طور کلی بر روابط میان انسانها تمرکز دارد. روابطی 

ها جریان داشته ه و در طول عمر انسانکه در تمام لحظات زندگی روزمر

دهد. به همین لحاظ، سرمایه و رفتار و نگرش آنها را تحت تأثیر قرار می

اجتماعی در هر جایی حاضر است، چه در رفتار با نزدیکان در خانه و 

مدرسه، دانشگاه و چه در رفتار با همکاران و آشنایان در محل کار و 

در جامعه. ادبیات سرمایه اجتماعی، تا  تحصیل، و چه در رفتار با مردم

به حال عالوه بر طراحی نظری این مفهوم، در پی آن بوده است که 

. امروزه [2]اهمیت این روابط را از لحاظ تجربی نیز به اثبات رساند 

سرمایه اجتماعی، نقش بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در 

های روابط جمعی و گروهی، کند و شبکهمیسازمانها و جوامع ایفا 

باشد. در غیاب سرمایه ها میانسجام بخش میان انسانها و سازمان

دهند و بدون ها اثربخشی خود را از دست میاجتماعی، سایر سرمایه

سرمایه اجتماعی، پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، 

بیان شد سرمایه اجتماعی نقش شود. همانطور که ناهموار و دشوار می

مهمی در توسعه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور دارد. از 

این رو شناسایی عوامل مؤثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی 

های اهمیت بسزایی دارد. با توجه به اینکه دانشجویان مهمترین سرمایه

 ایه اجتماعی و ابعادانسانی و آینده سازان کشور هستند. وقتی که سرم

که  شودیابد، سبب میآن در بین دانشجویان تشکیل و گسترش می

ای را برای توسعه همه جانبه کشور انجام دانشجویان تالش گسترده

دهند. همچنین آگاهی و اطالع از میزان سرمایه اجتماعی آنان و دانستن 

نگی اعی و فرهنوع ارتباط آنان با یکدیگر برای هر نوع برنامه ریزی اجتم

آنان الزم و ضروری است. صاحب نظران مختلفی تعاریف و مدل و 

کنند. در این تحقیق های متفاوتی را از سرمایه اجتماعی اشاره میمؤلفه

 07/01/1916 تاریخ دریافت:

 14/11/1916 :پذیرش ختاری

 واژگان کلیدی:

 اجتماعی سرمایه

 عالی آموزش

 توسعه دانشجویان،

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
  ژوهشپ. نمایدمی ایفا جوامع و سازمانها در انسانی و فیزیکی سرمایه از مهمتر بسیار نقش اجتماعی، سرمایه امروزه :مقدمه

 .شد انجام اجتماعی، توسعه برای مناسب زمینه آوردن فراهم جهت دانشجویان اجتماعی سرمایه بررسی هدف با حاضر

  مازندران فنون و علوم دانشگاه دانشجویان کلیه شامل آماری جامعه بوده، پیمایشی-توصیفی حاضر پژوهش :کار روش

  بولن اجتماعی سرمایه پرسشنامه هاداده آوری جمع ابزار ساده، یتصادف گیری، نمونه روش ،1915-1916 دوم درنیمسال

.  آمد دست به %15 کرونباخ آلفای ضریب با آن پایایی و گرفت قرار تأیید مورد نظران صاحب توسط پرسشنامه روایی بوده،

 .گرفت انجام SPSS.18افزار نرم با هاداده تحلیل و تجزیه

  در مشارکت به مربوط میانگین، کمترین. دارد قرار متوسط حد در درکل انشجویاند اجتماعی سرمایه میانگین :هایافته

  ای بومی تأهل، سکونت، محل متغیرهای بوده، خانواده و دوستان با ارتباط حیطه به مربوط بیشترین و محلی اجتماعات

  یممستق غیر یا مستقیم ربطو اشتغال وضعیت سن، معدل، مقطع، دانشگاه، در حضور هایترم جنسیت، بودن، بومی غیر

 .اندداشته اجتماعی سرمایه بر معناداری تأثیر

  ایمتغیره معنادار تأثیر و اجتماعات در مشارکت حیطه در کنندگان شرکت اجتماعی سرمایه بودن کمتر :گیرینتیجه

  ساختهای زیر ودننم فراهم به دانشگاهی مسئوالن اهتمام و ویژه توجه دانشجویان، اجتماعی سرمایه بر بررسی مورد

  فرصت ایجاد و ایمشاوره خدمات برنامه، فوق امور در دانشجویان مشارکت هایزمینه ایجاد خصوص به مرتبط، مناسب

 .طلبدمی را گروهی و فردی تعامالت از اعم اجتماعی تعامل برای

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.03.08         مقاله پژوهشی

 اجتماعی توسعه سوی به گامی: دانشجویان اجتماعی سرمایه موثربر عوامل بررسی

 *،5 عمران صالحی ابراهیم ،4 پورکامی رحیم باقر ،1،9 رودباری آقاتبار جمیله ،1،2 محلی آقامیرزایی طاهره

 
 ایران اری،س اسالمی، آزاد دانشگاه انسانی، علوم دانشکده تربیتی، علوم گروه عالی، آموزش مدیریت دکتری، دانشجوی 1
 ایران بابل، مازندران، فنون و علوم دانشگاه آموزش، اداره رئیس 2
 ایران بابل، بابل، پزشکی علوم دانشگاه آموزشی،معاونت نوآوری، و تحول دبیرخانه مسئول، کارشناس 9
 ایران بابل، مازندران، فنون و علوم دانشگاه مهندسی، و فنی دانشکده کامپیوتر، گروه دکتری، دانشجوی 4
 ایران بابلسر، مازندران، دانشگاه اجتماعی، و انسانی علوم دانشکده تربیتی، علوم گروه استاد، 5
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 Bullen & Onyx های سرمایه اجتماعی، استخراج شده توسطاز مؤلفه

 ها عبارتند ازاین مؤلفه. [9]استفاده شده است 

های اجتماعی، پیشگامی در زمینه-2مشارکت در اجتماعات محلی،  -1

ارتباط با دوستان و -5ارتباط با همسایگان، -4 ،اعتماد و امنیت-9

 ارتباطات کاری.-9های زندگی، ارزش-7قدرت و تحمل، -6خانواده، 

ی سازی توان توسعه را غنبا عنایت به مفهوم سرمایه اجتماعی می

های اجتماعی ناشی از افزایش تمایل به مشارکت و اعتماد کنش

اجتماعی دانست. در این صورت گذر به سوی توسعه از مسیر ایجاد 

نهادها، تعادل ارزشی، باورها و هنجارها و ساختارهای مولد و مشوق 

ها مختلفی در . پژوهش[4]سرمایه اجتماعی امکان پذیر خواهد بود 

داخل و خارج در میان دانشجویان انجام شده است که برای های دانشگاه

و همکاران  Rezaei :شودنمونه به چند مورد از این مطالعات اشاره می

های سرمایه اجتماعی، بیشترین میانگین نشان دادند که از بین حیطه

مربوط به حیطه مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و کمترین میانگین 

باشد. همچنین، سرمایه ان و خانواده میمربوط به حیطه، دوست

 .[5]اجتماعی با متغیرهای مقطع تحصیلی، رشته رابطه معنا داری دارد 

Mooghali  و همکاران در پژوهشی نشان دادند که بین سرمایه

 .[6]ی وجود دارد اجتماعی و ابعاد مدیریت دانش رابطه مثبت و معنادار

Emam jome  و همکاران نشان دادند میان ابعاد سرمایه اجتماعی و

و  Salehi .[7]بستگی وجود دارد میزان مشارکت پاسخگویان هم

همکاران در یافتند که سرمایه اجتماعی شناختی از سرما یه اجتماعی 

د توجه قرار گرفته لذا دانشجویان با افزایش ساختاری بیشتر مور

توانند میزان سرمایه اجتماعی ساختاری مشارکت و اعتماد متقابل می

و همکاران   ghiyas Nadoshan .[9]را تا حد ممکن افزایش دهند 

در پژوهش خود دریافتند سرمایه فکری انسانی و ارتباطی و سرمایه 

. [1]و ساختاری بر بهره وری منابع انسانی مؤثر است  ایاجتماعی رابطه

و همکاران نشان دادند که بین سرمایه  mojibiدر پژوهشی دیگر 

 .[10]ه معنی داری وجود دارد اجتماعی و مسئولیت اجتماعی رابط

Moradiyan  و همکاران در پژوهش خود نشان دادند که کمترین

میانگین مربوط حیطه مشارکت در اجتماعات محلی و بیشترین 

باشد. میانگین، مربوط به حیطه ارتباط با دوستان و خانواده می

دهد سرمایه اجتماعی با متغیرهای همچنین، نتایج این مطالعه نشان می

ه دهد سرماین تحقیق نشان میجنس، سن و زبان قومیت ارتباط دارد. ای

ها با متغیرهایی مانند سن، جنس و محل اجتماعی در برخی حیطه

و همکاران نشان  Gharibi هش. نتایج پژو[11]سکونت ارتباط دارد 

ی هاای قادر به پیش بینی مؤلفهداد که بسیاری از متغیرهای زمینه

 مدنی، مشارکت-سرمایه اجتماعی )اعتماد تعمیم یافته، مشارکت رسمی

 همسایگی، پیوند دوستی-مذهبی، هنجار معامله متقابل، پیوند دوستی

اعتماد نهادی زنان خانوادگی و اعتماد نهادی( می باشند و نیز میزان 

باالتر از مردان است. اشتغال فقط توانست مشارکت رسمی مدنی را 

مدنی دانشجویان کارشناسی -پیش بینی کند. میزان مشارکت رسمی

باالتر از کاردانی بود. رشته تحصیلی در حالت کلی سرمایه اجتماعی را 

از ر ها بغیهای تحصیلی در همه مؤلفهکند. بین رشتهپیش بینی می

اعتماد نهادی تفاوت معنی دار است. میزان اعتماد تعمیم یافته و 

. [12]باشد مشارکت رسمی مدنی افراد متأهل بیشتر از افراد مجرد می

ی سن، دهد متغیرهاو همکاران نشان می Nategh pour های یافته

تحصیالت، تأهل، شاغل بودن و درآمد به جز با عنصر اعتماد با سایر 

عناصر سرمایه اجتماعی اعم از آگاهی و توجه به امور عمومی، اعتماد، 

های رسمی و غیر رسمی رابطه مستقیم دارد. و مردان در مشارکت

آگاهی و توجه به امور عمومی و مشارکت رسمی نقش بیشتری نسبت 

باشد و در میزان رند و مشارکت غیر رسمی زنان بیشتر میبه زنان دا

  Ghaffariهای . یافته[19]شود اعتماد تفاوتی بین زن و مرد دیده نمی

و همکاران نشان داده شده است که بین سرمایه اجتماعی و پیشرفت 

. [14]عناداری وجود دارد تحصیلی دانشجویان همبستگی مثبت و م

و همکاران نشان داد که دو مؤلفه  Kiamarsi هایهمچنین یافته

سرمایه اجتماعی )اعتماد و شبکه روابط اجتماعی( و شادکامی به عنوان 

یشرفت تحصیلی هستند بطوری که های پبهترین پیش بینی کننده

افزایش سطوح این دو بعد سرمایه اجتماعی و شادکامی، پیشرفت 

در  Foladiyan .[15]دهد تحصیلی دانش آموزان دختر را افزایش می

حصیالت مادر و محل سکونت پژوهش خود نشان داد که معدل کل و ت

دانشجویان با سرمایه اجتماعی رابطه معناداری دارد بین متغییرهای 

. لذا پژوهش [16]ای یافت نشد جنسیت، سن و دانشکده هیچ رابطه

حاضر با هدف سنجش سرمایه اجتماعی موجو د میان دانشجویان، 

مازندران و تأثیر عوامل دموگرافیک دانشجویان بر دانشگاه علوم و فنون 

 توانسرمایه اجتماعی صورت گرفت. بر اساس آنچه که گفته شد می

 (.1مدل زیر را ارائه و مبنای تحقیق قرار داد )شکل 

 

 
 مدل مفهومی تحقیق :1شکل 

 

 :به منظور تحقق اهداف تحقیق سؤاالت زیر طرح گردید

انشجویان دانشگاه علوم وفنون مازندران سرمایه اجتماعی در بین د -1

 به چه میزان است؟

آیا سرمایه اجتماعی دانشجویان بر حسب متغییر های جنسیت،  -2

تأهل، وضعیت اشتغال، مقطع، میزان تحصیالت والدین، میزان درامد 

ماهیانه، بومی و غیر بومی، سکونت والدین، سنوات حضور در دانشگاه، 

 اوت معناداری وجود دارد؟سن، معدل، محل سکونت تف

 روش کار

پیمایشی است. جامعه آماری -روش تحقیق در این پژوهش توصیفی

شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم و فنون مازندران که در نیمسال 

اند به تعداد به تحصیل اشتغال داشته 1915-1916دوم سال تحصیلی 
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صورت تصادفی باشند. نمونه گیری در این مطالعه به نفر می 2995

نفر  990ساده انجام، و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه تحقیق 

ها در این مطالعه، پرسشنامه سرمایه تعیین شد. ابزار جمع آوری داده

سؤال برای سنجش سرمایه اجتماعی  96اجتماعی بولن بود که شامل 

شد  ندهباشد. این پرسشنامه ابتدا، ترجمه و به زبان فارسی برگردامی

[. ترجمه این پرسشنامه، زیر نظر اساتید صاحب نظر در این حیطه 17]

انجام گرفت. پس از تأیید محتوایی پرسش نامه، پایایی پرسشنامه 

 15/0سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ 

محاسبه گردید، بنابراین پایایی این پرسشنامه، مورد تأیید قرار گرفت. 

پرسشنامه در سایت الکترونیکی آموزش دانشگاه قرار گرفت به 

دانشجویان در مورد اهداف مطالعه و همچنین محرمانه ماندن اطالعات 

 باشدتوضیحات الزم ارائه گردید. این پرسشنامه شامل دو بخش می

بخش اول شامل اطالعات فردی از قبیل وضعیت تأهل، میزان تحصیالت 

تصادی خانواده، وضعیت اشتغال، محل زندگی پدر و مادر، وضعیت اق

خانواده، محل زندگی دانشجو، بومی و غیر بومی باشد. بخش دوم شامل 

پرسشنامه سرمایه اجتماعی که از هشت حیطه تشکیل و در هر مورد 

ها عبارت است از: حیطه مشارکت دارای سؤاالت مشخصی است. حیطه

 هایشگامی در فعالیتدر اجتماعات محلی شامل هفت سؤال، حیطه پی

سؤال، حیطه  5سؤال، حیطه اعتماد و امنیت شامل  5اجتماعی شامل 

سؤال، حیطه ارتباط با دوستان و خانواده  4ارتباط به همسایگان شامل 

سؤال، حیطه  9های قدرت تحمل تفاوت شامل سؤال، حیطه 9شامل 

، سؤال 9سؤال، حیطه ارتباطات کاری که شامل  2ارزش زندگی شامل 

باشد و دو سؤال نیز، به دلیل اینکه در بیش از یک حیطه می

توانستند قرار بگیرند؛ به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند و می

در امتیاز کل سرمایه اجتماعی محاسبه شدند. سؤاالت این پرسشنامه، 

متغیر است. با  4به  1گزینه بودند و نمره تعلق به هر سؤال  4دارای 

اینکه پرسشنامه دارای هشت بعد است، در هر بعد نمرات  توجه به

ا ها، بمحاسبه و با هم جمع گردید. به دلیل اینکه تعداد سؤاالت حیطه

ه ها بهم متفاوت بود، پس از محاسبه میانگین هر حیطه، تمامی حیطه

ها وجود داشته باشد. رسیدند، تا امکان مقایسه حیطه 100مقیاس 

معدل، ترمهای حضوردردانشگاه، جنسیت  همچنین مقطع تحصیلی،

دانشجویان از طریق برنامه آموزش استخراج شد. پس از جمع آوری 

 SPSS.18 (Spss Inc, Chicago, Ill., USA) های از نرم افزارداده

های برای تجزیه و تحلیل داده استفاده شد. برای بررسی ارتباط حیطه

های آماری مقایسه نسرمایه اجتماعی با متغیرهای فردی از آزمو

، تحلیل مسیر T-test،one-Way-ONOVA میانگین پارامتریک

 .استفاده گردید

 هایافته

دا شود. ابتنتایج تحقیق در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه می

 .شودهای توصیفی بیان مییافته

دهد. که ، فراوانی مشخصات فردی پاسخ دهندگان را نشان می1جدول 

درصد( بود.  19/99نفر ) 126،29-21انی در گروه سنی بیشترین فراو

 121بیشترین فراوانی تحصیالت پدر و مادر، به دارندگان مدرک دپیلم،

درصد( و بیشترین فراوانی وضیعت اقتصادی، به دارندگان  66/96نفر )

 12/92نفر ) 106تومان، 000/1000-000/1500درآمد ماهیانه بین 

 درصد( تعلق دارد. 

 توزیع مشخصات فردی دانشجویان مورد بررسی: 1جدول 

 نی )درصد(فراوا  دیفرمتغیر های 

  سن

20-19 120 (96/96) 

29-21 126 (19/99) 

26-24 56 (16/16) 

21-27 11 (99/9) 

 (15/95) 17 90باالی 

  مدرک تحصیالت پدر

 (21/91) 109 زیر دیپلم

 (96/96) 121 دیپلم

 (54/24) 91 لیسانس

 (99/9) 25 فوق لیسانس و باالتر

  مدرک تحصیالت مادر

 (69/19) 45 زیر دیپلم

(42/42) 140 دیپلم  

(96/40) 194 لیسانس  

(99/9) 11 فوق لیسانس و باالتر  

  وضعیت اقتصادی

(57/47) 157 1000،000 زیر  

1500،000-1000،000 106 (12/92)  

2000،000-1500،000 99 (10)  

(90/10) 94 2000،000باالی   

  دانشجو محل سکونت

(94/4) 16 خوابگاه  

(21/91) 17 منزل شخصی  

(75/65) 217 منزل والدین  

  محل سکونت والدین

(90/90) 265 شهر  

(11/16) 65 روستا  

  جنسیت

(54/94) 114 زن  

(16/76) 216 مرد  

  وضعیت اشتغال

(09/29) 76 شاغل  

(17/76) 254 بیکار  

  وضعیت تأهل

(97/17) 51 متأهل  

(12/92) 271 مجرد  

  مقطع

(12/92) 271 کارشناسی  

(97/17) 51 کارشناسی ارشد  

  معدل

(54/14) 49 12زیر   

19-12 199 (16/56)  

5/14-19 59 (57/17)  

16-5/14 96 (10/10)  

  نیمسال های حضور در دانشگاه

2-1 107 (52/92)  

4-9 19 (26/29)  

6-5 76 (1/29)  

9-7 90 (11/1)  

(11/6) 29 9باالی   

  بومی

(79/79) 260 بومی  

(21/21) 70 غیر بومی  
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شجویان پاسخ دهنده با والدین خود زندگی کرده، در خوابگاه بیشتر دان

نفر زن،  114نفر مرد و  216کنند. از میان پاسخ دهندگان زندگی نمی

نفر بیکار و  254نفر روستایی،  65نفر از پاسخ دهندگان شهری و  265

نفر  51کارشناسی و  271متأهل، 51مجرد و  271نفر شاغل،  76

باشند. بیشترین نفرغیر بومی می 70فر بومی و ن 260کارشناسی ارشد، 

درصد( و  16/56نفر ) 12،199-19فراوانی معدل پاسخ دهندگان بین 

نفر  107سال، 1-2بیشترین فراوانی نیمسالهای حضور در دانشگاه بین 

 .درصد( بوده است 52/92)

ها ، میانگین امتیاز کل سرمایه اجتماعی که از مجموع حیطه2جدول 

های سرمایه در حیطه .(SD=  57/20) باشدمی 49/59به دست آمده، 

اجتماعی کمترین میانگین، مربوط به مشارکت در اجتماعات محلی، 

، هو بیشترین میانگین مربوط به حیطه ارتباط با دوستان و خانواد 09/45

 .باشدمی 47/51

 

 های سرمایه اجتماعی و ابعاد آنشاخص: 2جدول 

 انحراف معیار ±میانگین  حیطه سرمایه اجتماعی

 99/11 ± 09/45 حیطه مشارکت در اجتماعات محلی

 91/22 ± 55/54 های اجتماعیحیطه پیشگامی در زمینه

 02/21 ± 77/50 حیطه اعتماد و امنیت

 14/21 ± 41/51 ن حیطه ارتباط با همسایگا

 62/25 ± 47/51 حیطه ارتباط با دوستان و خانواده 

 99/25 ± 90/59 حیطه قدرت تحمل تفاوتها 

 59/21 ± 97/45 حیطه ارزش زندگی 

 17/29 ± 12/54 حیطه ارتباطات کاری

 57/20 ± 49/59 کل

 

 
 ای برای بررسی تفاوت سرمایه اجتماعی متغیرهای )جنسیت، اشتغال، بومی، تأهل، محل سکونت والدین، مقطع(دو نمونه T آزمون: 3جدول 

مشارکت در  

 اجتماعات محلی

پیشگامی در 

 های اجتماعیزمینه

عتماد و ا

 امنیت

ارتباط با 

 همسایگان

ارتباط با دوستان 

 و خانواده

قدرت تحمل 

 هاتفاوت

ارزش 

 زندگی

ارتباطات 

 کاری

تمام 

 هاحیطه

 ± 16/22 69/49 ± 90/21 77/91 ± 99/17 زن

62/57 

49/21 ± 

56/54 

64/26 ± 71/54 91/22 ± 

29/46 

25/22 ± 

44 

79/29 ± 

65/56 

17/20 ± 

94/49 

 ± 19/29 62/57 ± 16/22 71/47 ± 97/20 مرد

56/49 

29/20 ± 

41/45 

92/24 ± 19/61 99/26 ± 

01/57 

29/21 ± 5/ 17/20 ± 

94/49 

99/20 ± 

19/56 

t 67/2- 195/2- 112/0 19/2- 14/1- 19/2- 11/9- 90/2- 99/2- آماره 

 **0009/0 *094/0 969/0 **004/0 *05/0 **004/0 **000/0 **005/0 **005/0 معناداری

 ± 91/22 11/59 ± 66/22 5/46 ± 29/29 متأهل

6/54 

79/21 ± 2/51 51/29 ± 05/62 96/29 ± 

79/44 

96/22 ± 

9/46 

49/24 ± 

29/52 

27/21 ± 

79/51 

 ± 42/20 96/54 ± 91/22 71/44 ± 12/11 مجرد

96/47 

19/29 ± 50 25 ± 11/59 09/26 ± 

17/55 

95/21 ± 

76/45 

11/29 ± 

54/54 

11/29 ± 

95/59 

t 561/0 596/0 160/0- 279/2 695/0- 499/0 104/1 494/0 -992/0 آماره 

 575/0 519/0 979/0 *024/0 414/0 662/0 271/0 665/0 709/0 معناداری

 ± 95/21 46/22 ± 70/55 51/45 ± 17/11 بومی

24/50 

65/21 ± 

12/52 

64/25 ± 17/61 10/26 ± 

91/55 

46/21 ± 

95/46 

11/24 ± 

01/56 

64/20 ± 

14/54 

 ± 12/21 24/50 ± 95/21 26/49 ± 66/11 غیربومی

06/52 

06/29 ± 

77/49 

99/24 ± 15/59 14/11 ± 

99/45 

96/21 ± 

22/42 

94/22 ± 

11/47 

56/11 ± 

04/49 

t 011/2 292/2 290/1 612/2 975/1 109/0 726/1 457/1 679/0 آماره 

 *046/0 *027/0 202/0 *011/0 062/0 965/0 096/0 147/0 502/0 معناداری

 ± 77/21 95/52 ± 11/29 7/44 ± 05/21 شاغل

46/49 

9/29 ± 71/50 91/27 ± 17/56 52/29 ± 

55/52 

6/25 ± 

04/52 

6/25 ± 

04/52 

2/22 ± 

02/52 

 ± 91/20 20/55 ± 20/22 14/45 ± 59/11 بیکار

47/51 

40/21 ± 

62/51 

10/25 ± 22/60 05/25 ± 

52/59 

5/29 ± 

75/54 2 

9/5 ± 

75/54 

1/20 ± 

19/59 

t 564/0 -614/0 -454/0 -292/0 -779/0 -254/0 -976/0 -791/0 -144/0 آماره- 

 579/0 491/0 650/0 917/0 497/0 711/0 992/0 496/0 995/0 معناداری

 ± 9/22 7 62/54 ± 2/22 460/44 ± 1/11 شهری

26/54 

44/21 ± 

92/50 

27/25 ± 26/51 21/25 ± 

96/52 

69/21 ± 

99/46 

71/29 ± 

47/54 

97/20 ± 

59/41 

 ± 41/20 26/54 ± 79/22 95/47 ± 95/21  روستایی

29/50 

19/29 ± 0/59 29/27 ± 90/60 29/16 ± 

05/55 

17/21 ± 

6/41 

16/24 ± 

79/52 

69/21 ± 

75/59 

t 014/0 419/0 919/1 -412/0 -295/0 -791/0 -756/0 -019/0 -945/0 آماره- 

 125/0 676/0 111/0 624/0 914/0 491/0 451/0 126/0 911/0 معناداری

 ± 75/29 17/55 ± 11/22 0/45 ± 55/11 کارشناسی

06/51 

61/21 ± 

95/52 

41/25 ± 67/60 62/26 ± 

99/55 

12/21 ± 

17/45 

11/29 ± 

17/55 

99/20 ± 

59/54 

کارشناسی 

 ارشد

1/20 ± 42 75/29 ± 6/51 95/21 ± 

79/51 

27/22 ± 

09/46 

02/25 ± 71/52 45/11 ± 

24/49 

12/29 ± 

5/44 

99/29 ± 

24/49 

96/20 ± 

90/47 

t 921/1 607/1 442/0 211/9 791/1 51/1 609/1 014/1 157/0 مارهآ 

* 05/0 > P ** ،01/0 > P 

 آمده است میانگین ± معیار انحرافدر جدول به صورت اطالعات 
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های سرمایه اجتماعی به دهد که از میان تمام حیطهنشان می 9جدول 

ها تفاوت معناداری بین یطه ارزشهای زندگی در بقیه حیطهجز ح

سرمایه اجتماعی دانشجویان زن و مرد در سطح وجود دارد. به جز 

ها تفاوت معناداری بین ها در بقیه حیطهحیطه قدرت تحمل تفاوت

سرمایه اجتماعی دانشجویان متأهل و مجرد مشاهده نشده است. تفاوت 

های ارتباطات می و غیربومی در حیطهمعناداری بین دانشجویان بو

ها وجود دارد. و نیز به جز حیطه قدرت کاری، قدرت تحمل تفاوت

ها تفاوت معناداری بین سرمایه اجتماعی ها در بقیه حیطهتحمل تفاوت

دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد مشاهده نشده است. هیچ 

 شاغل و بیکار، شهریتفاوت معناداری بین سرمایه اجتماعی دانشجویان 

 .و روستایی مشاهده نشده است

دهد که از بین متغیرهای مستقل، سن، مدرک نشان می 4جدول 

های سرمایه اجتماعی هیچ رابطه معناداری تحصیلی پدر، با تمام حیطه

ط با مشاهده نشده است. همچنین، در مورد اعتماد و امنیت، ارتبا

دوستان و خانواده، ارزش زندگی با محل سکونت دانشجو ارتباط 

معناداری مشاهده شده است. و نیز مشاهده گردید که قدرت تحمل 

های حضور در دانشگاه ارتباط معناداری ها با معدل و نیمسالتفاوت

ها با مدرک وجود دارد. به جز حیطه ارزش زندگی بین تمامی حیطه

ها نشان داده است که ط معناداری وجود دارد. یافتهتحصیلی مادر ارتبا

بین ارزش زندگی با وضعیت اقتصادی خانواده ارتباط معناداری وجود 

 .دارد

 

 

 های مختلف از نظر متغیرهای فردیآزمون تحلیل واریانس برای بررسی تفاوت سرمایه اجتماعی گروه :4جدول 

مشارکت در  

اجتماعات 

 محلی

پیشگامی 

در 

ی هازمینه

 اجتماعی

اعتماد و 

 امنیت

ارتباط با 

 همسایگان

ارتباط با 

دوستان و 

 خانواده

قدرت 

تحمل 

 هاتفاوت

ارزش 

 زندگی

ارتباطات 

 کاری

 کل

          محل سکونت

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 آزادی درجه

F 111/9 729/2 292/2 199/9 752/2 957/2 957/2 150/2 940/2 آماره 

 *096/0 069/0 *049/0 111/0 *090/0 66/0 *029/0 55/0 011/0 معناداری

          سن

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 آزادی درجه

F 791/1 224/2 671/1 596/1 610/1 115/1 422/1 471/1 054/2 آماره 

 192/0 069/0 159/0 171/0 179/0 017/0 229/0 210/0 099/0 معناداری

          معدل

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 آزادی درجه

F 511/1 651/1 509/1 614/9 415/0 959/1 151/1 127/0 454/0 آماره 

 119/0 171/0 214/0 *014/0 696/0 490/0 129/0 426/0 716/0 معناداری

های حضور نیمسال

 در دانشگاه

         

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 آزادی درجه

F 491/1 450/0 949/0 194/2 966/2 159/2 916/1 691/1 919/1 آماره 

 225/0 772/0 411/0 *020/0 54/0 076/0 112/0 154/0 296/0 معناداری

          مدرک تحصیلی پدر

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 آزادی درجه

F 491/1 969/0 949/0 194/2 966/2 159/2 519/1 422/0 770/0 آماره 

 517/0 772/0 619/0 947/0 416/0 276/0 112/0 797/0 512/0 معناداری

          حصیلی مادرمدرک ت

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 آزادی درجه

F 921/4 454/9 279/1 642/9 142/6 111/4 005/4 179/9 177/9 آماره 

 **006/0 *017/0 299/0 *014/0 **001/0 **002/0 **009/0 **001/0 **001/0 معناداری

وضعیت اقتصادی 

 خانواده

         

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 آزادی درجه

F 159/1 290/2 042/9 191/0 501/1 474/1 46/0 101/0 129/0 آماره 

 927/0 09/0 *090/0 197/0 251/0 229/0 711/0 442/0 144/0 معناداری

* 05/0 > P ** ،01/0 > P 

 

از روش تحلیل مسیر استفاده شده تا مشخص شود که هر  5جدول در 

ر مستقیم و غیمتغیر مستقل تا چه حد بر روی متغیر وابسته به طور 

 سازد به سازگاریمستقیم اثر دارد. همچنین تحلیل مسیر ما را قادر می

دهد از میان متغیرها با یکدیگر پی ببریم. این جدول نشان می

متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون، متغیرهای محل سکونت 

های حضور در دانشگاه، مقطع، دانشجو، تأهل، بومی، جنسیت، نیمسال

، سن، وضعیت اشتغال به طور مستقیم یا غیرمستقیم تأثیر معدل

معناداری بر سرمایه اجتماعی دارد. که بیشترین اثر کلی مربوط به متغیر 
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درصد اثر گذاری  14/0باشد. متغیر بومی با درصد می 2/0جنسیت با 

درصد  09/0کل رتبه دوم را دارد. همچنین متغیر محل سکونت با 

درصد اثرگذاری -04/0م را دارد. متغیر معدل با اثرگذاری کل رتبه سو

درصد اثرگذاری کل رتبه پنجم -05/0کل رتبه چهارم، تأهل و مقطع با 

 .را دارند

 

 
 سنجش میزان اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرها بر ابعاد سرمایه اجتماعی :5جدول 

مشارکت در  

اجتماعات 

متغییر  محلی

 های فردی

پیشگامی در 

های زمینه

 اجتماعی

اعتماد و 

 امنیت

ارتباط با 

 همسایگان

ارتباط با 

دوستان و 

 خانواده

قدرت 

تحمل 

 هاتفاوت

ارزش 

 زندگی

ارتباطات 

 کاری

 کل

          محل سکونت دانشجو

 - - - - - - - - - تأثیر مستقیم

 09/0 09/0 - 09/0 09/0 - - - - تأثیر غیر مستقیم

 09/0 09/0 - 09/0 09/0 - - - - کل

          سن

 - - - - - - - - - تأثیر مستقیم

 - - - 06/0 - 06/0 - - - تأثیر غیر مستقیم

 - - - 06/0 - 06/0 - - - کل

          معدل

 - - - - - - - - - تأثیر مستقیم

 -04/0 -04/0 - -09/0 -04/0 -04/0 -05/0 -04/0 -04/0 تأثیر غیر مستقیم

 -04/0 04/0 - -09/0 -04/0 -04/0 -05/0 -04/0 -04/0 کل

های حضور در نیمسال

 دانشگاه
         

 - - - 17/0 19/0 17/0 - - - تأثیر مستقیم

 - - - - - - - - - تأثیر غیر مستقیم

 - - - 17/0 19/0 17/0 - - - کل

          بومی

 -17/0 17/0 - 17/0 -19/0 - - - - تأثیر مستقیم

04/0 04/0 تأثیر غیر مستقیم  05/0  04/0  19/0 09/0 - 04/0  09/0  

 14/0 21/0 - 2/0 00/0 -04/0 05/0 04/0 04/0 کل

          جنسیت

 22/0 219/0 - 19/0 11/0 29/0 27/0 29/0 29/0 تأثیر مستقیم

 -2/0 -09/0 - -02/0 - - - - - تأثیر غیر مستقیم

 2/0 11/0 - 16/0 11/0 29/0 27/0 29/0 29/0 کل

          تأهل

 - - - - - - - - - تأثیر مستقیم

 -05/0 -05/0 - -05/0 -05/0 -06/0 -07/0 -06/0 -06/0 تأثیر غیر مستقیم

 -05/0 -05/0 - -05/0 -05/0 -06/0 -07/0 -06/0 -06/0 کل

          وضعیت اشتغال

   - -- - - - - - تأثیر مستقیم

      -04/0 -05/0 -04/0 -04/0 تأثیر غیر مستقیم

      -04/0 -05/0 -04/0 -04/0 کل

          مقطع

 - - - - - - - - - تأثیر مستقیم

 -05/0 -06/0 - -06/0 -06/0 -01/0 - - - تأثیر غیر مستقیم

 -05/0 -06/0 - -06/0 -06/0 -01/0 - - - کل

 

 بحث

بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی دانشجویان نشان داد که میانگین 

اجتماعی آنان در کل در حد متوسط قرار دارد. همچنین در  سرمایه

های سرمایه اجتماعی کمترین میانگین، مربوط به مشارکت در حیطه

اجتماعات محلی و بیشترین میانگین مربوط به حیطه ارتباط با دوستان 

و همکاران  Moradian هایها با یافتهباشد. این یافتهو خانواده می

و همکاران  Rezaee هایو همچنین با یافته [11]همخوانی دارد 

توان گفت که جامعه ها مییین این یافته. در تب[5]همخوانی ندارد 

 رود. ازدانشجویی در جامعه مورد مطالعه به سمت فرد گرایی پیش می

های زندگی های سرمایه اجتماعی به جز حیطه ارزشمیان تمام حیطه

ها تفاوت معناداری بین سرمایه اجتماعی دانشجویان زن در بقیه حیطه

ی بیانگر این بود که میانگین و مرد مشاهده شده است. نتایج توصیف

های مشارکت در اجتماعات محلی، پیشگامی در نمره مردان در حیطه
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های اجتماعی، ارتباط با دوستان و خانواده، قدرت تحمل تفاوتها، زمینه

ها( باالتر از میانگین نمره زنان سرمایه اجتماعی بطور کلی )تمام حیطه

های یانگین زنان نیز در حیطهباشد و در مقابل، مها میدر این حیطه

اعتماد و امنیت، ارتباط با همسایگان، ارتباطات کاری از میانگین مردان 

و همکاران،  Gharibi هایها با یافتهباالتر است. این یافته

Nateghpour   همچنین این  .[19, 12]و همکاران همخوانی دارد

های اجتماعی و تربیتی زنان و مردان در ها تا حدودی با زمینهیافته

جامعه ما متناسب است. عالوه بر این عوامل فرهنگی اجتماعی و 

 .ها تاثیرگذاشته باشدروانشناختی نیز ممکن است بر این یافته

ها تفاوت معناداری ها، در بقیه حیطهبجز حیطه قدرت تحمل تفاوت

رمایه اجتماعی دانشجویان متأهل و مجرد مشاهده نشده است و بین س

میانگین نمره افراد مجرد باالتر از میانگین نمره افراد متأهل در این 

رسد دانشجویان متأهل به دلیل فشارهای باشد، به نظر میحیطه می

های باالی زندگی امروزی و احساس اقتصادی موجود در جامعه و هزینه

تری ی نسبت به دانشجویان مجرد از آستانه تحمل پایینعدم امنیت شغل

 .برخوردارند

ها بین دانشجویان بومی و غیربومی وجود تفاوت معنادار در تمام حیطه

ها، و باالتر های ارتباطات کاری و قدرت تحمل تفاوتبه ویژه در حیطه

ها نسبت به دانشجویان بودن میانگین دانشجویان بومی در این حیطه

تواند به دلیل آشنایی دانشجویان بومی با محیط و بومی، میغیر 

 .های جاری و به تبع آن سهولت برقراری ارتباط در محیط باشدفرهنگ

ارتباط معنادار اعتماد و امنیت، ارتباط با دوستان و خانواده، ارزش  

ها( با محل سکونت زندگی و سرمایه اجتماعی و بطورکلی )تمام حیطه

تر بودن میانگین نمره دانشجویانی که در منزل شخصی دانشجو و باال

نمایند، نسبت به میانگین نمرات دانشجویانی که در کنار زندگی می

 ترین میانگین نمراتکنند و همچنین کسب پایینوالدین زندگی می

توسط دانشجویان ساکن در خوابگاه، نشان دهنده تأثیر و نقش مثبت 

شد سرمایه اجتماعی در دانشجویان خانواده بر موفقیت تحصیلی و ر

باشد. بنا بر این جهت ارتقای کیفیت آموزش عالی، بومی گزینی و می

های فوق برنامه برای دانشجویان ساکن برنامه ریزی برای فعالیت

های دانشجویی به طوری که حتی االمکان فضای مفرح و با خوابگاه

ی در موفقیت و تواند نقش موثرنشاطی برای آنان فراهم گردد، می

ارتقای کیفیت تحصیلی دانشجویان داشته باشد. این یافته، همراه با 

های فوق الذکر مبنی بر باالتر بودن میانگین سرمایه اجتماعی یافته

های دانشجویان بومی نسبت به دانشجویان غیر بومی به ویژه در حیطه

 ای برایهتواند اساس و پایها، میارتباطات کاری و قدرت تحمل تفاوت

سیاستگذاری در جذب و پذیرش دانشجویان به صورت بومی و در محل 

ها و های مبتنی بر مزیتسکونت و اتخاذ تدابیری برای راه اندازی رشته

هایی مبنی بر ها و شیوه نامهای باشد. اخیرًا آیین نامهنیازهای منطقه

جانب ها، از جذب دانشجویان بومی متقاضی برای ورود به دانشگاه

های باال دستی ابالغ شده است؛ ضمن اینکه ایجاد رشته مقاطع سازمان

ها متناسب با نیاز هر منطقه و مبتنی بر نیاز سنجی در دانشگاه

های شغلی موجود و قابل ایجاد و همچنین پذیرش دانشجو بر فرصت

تواند به رشد سرمایه اجتماعی داشجویان اساس سوابق تحصیلی می

 .بیانجامد

های ها با معدل، نیمسالباط معنادار حیطه قدرت تحمل تفاوتارت

حضور و مقطع و باالتر بودن میانگین نمره در مقطع کارشناسی نسبت 

و باالتر،. نسبت به مقاطع  7-9به کارشناسی ارشد، دانشجویان نیمسال 

در  هاتواند نشان دهنده این باشد که قدرت تحمل تفاوتتر میپایین

ت تأثیر محیط دانشگاهی و شرایط آموزشی قرار دانشجویان تح

گیرد؛ به طوری که با باال رفتن مدت زمان حضور در محیط آکادمیک می

یابد. این مسئله بیانگر لزوم توجه به برنامه ریزی میزان آن افزایش می

آموزشی و اهمیت نقش و مسئولیت دانشگاهیان و دانشجویان در ارتقای 

است. همچنین به ترتیب، میانگین نمره  کیفیت تحصیلی دانشجویان

باالتر از میانگین نمره دانشجویان با  12-19دانشجویان با معدل بین 

، باالتر از 12و میانگین نمره دانشجویان با معدل زیر  12معدل زیر 

ترین میانگین و پایین 19- 5/14میانگین نمره دانشجویان با معدل بین 

رسد، از تعلق دارد. به نظر می 5/14-16نمره به دانشجویان معدل 

آنجایی که این گروه از دانشجویان فرصت بیشتری را برای انجام تکالیف 

کنند، در نتیجه از نظر بعد اجتماعی رشد مناسبی پیدا درسی سپری می

نکردند. ضمن اینکه این مسئله، تا حدودی به ضعف نظام آموزشی ما 

های آموزشی در جهان و نظام گردد. متاسفانه علیرغم تحولنیز بر می

نماید، حتی اسناد باالدستی موجود در کشور که بر این مسئله تاکید می

تحول الزم در آموزش عالی تاکنون ایجاد نشده است و همچنان آموزش 

د و گیرها مورد تاکید قرار میحافظه محور و مبتنی بر متن در دانشگاه

؛ این موضوع موجب رشد تک ارزیابی دانشجویان نیز بر این اساس است

ها و گردد. برای رفع معضل موجود، بر دانشگاهبعدی دانشجویان می

سیاستگذاران دانشگاهی الزم است نظام آموزشی را طوری طراحی 

ری های هوش و یادگینمایند که ضمن برانگیزاننده بودن، بر سایر جنبه

باشد. در عین  ای داشتهای، نگاه ویژههای مهارتی حرفهازجمله آموزش

های هوش و یادگیری حال، طراحی سیستمی فراگیر که بر تمامی جنبه

رسد. هیچ تفاوت معنادار و مستقیمی نماید، ضروری به نظر میتاکید می

بین سرمایه اجتماعی دانشجویان شاغل و بیکار، شهری و روستایی، سن 

جز ب و مدرک تحصیلی پدر مشاهده نشده است. نکته قابل توجه اینکه

ها با مدرک تحصیلی مادر ارتباط حیطه ارزش زندگی، بین تمامی حیطه

های فوالدیان معناداری مشاهده شده است. این موضوع با یافته

. به دلیل اینکه مادران در مقایسه با پدران، مدت [17]همخوانی دارد 

زمان بیشتری در منزل حضور داشته و درکنار فرزندان هستند، به 

ایند. نمنسبت، نقش بیشتری در کسب سرمایه اجتماعی آنان ایفا می

ان، نقش او در تربیت فرزند تحصیالت مادر به دلیل تعیین کننده بودن

موجب حضور فرزندان با اعتماد بیشتر در جامعه و همچنین ترغیب 

بیشتر چنین فرزندانی به مطالعه و کسب دانش است. مادران تحصیل 

کرده، نقش مضاعفی را در تشویق فرزندان به یادگیری دروس و تسهیل 

 ی با وضعیتاین فرایند در آنان دارند. دراین بررسی، بین ارزش زندگ

اقتصادی خانواده ارتباط معناداری مشاهده شده است. نتایج توصیفی 

بیانگر این بود که به ترتیب میانگین نمره دانشجویان با درآمد خانواده 

تومان باالتر از میانگین نمره دانشجویان  000/1500تا  000/1000بین 

انگین مربوط ترین میتومان و پایین 000/2000با درآمد خانواده باالی 

و زیر  2000/ 000تا  000/1500به دانشجویان با درآمد خانواده بین 

رسد، جامعه با درآمد متوسط باشد. به نظر میتومان می 000/1000

با  تواندارای ارتباطات ا جتماعی بیشتری هستند که این نکته را می

 .انجام تحقیق مستقل مورد بررسی قرار داد

رد شده در معادله رگرسیون، متغیرهای محل از میان متغیرهای وا 

های حضور در سکونت دانشجو، تأهل، بومی بودن، جنسیت، ترم
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دانشگاه، مقطع، معدل، سن، وضعیت اشتغال به طور مستقیم یا غیر 

 .اندمستقیم تأثیر معناداری بر متغیر وابسته داشته

ت شرک نکته قابل توجه در این مطالعه، این است که سرمایه اجتماعی

. ها استکنندگان در حیطه مشارکت در اجتماعات، کمتر از سایر حیطه

این نکته، بر لزوم توجه و تالش بیشتر مسئوالن، جهت فراهم نمودن 

بسترهای مناسب رشد سرمایه اجتماعی در نظام آموزش عالی و ایجاد 

هایی برای تعامل اجتماعی اعم از تعامالت فردی و گروهی تاکید فرصت

 های دانشجویی،. همچنین حمایت دانشگاه در ایجاد و توسعه تشکلدارد

های دانشجویی، اتحادیه صنفی های دانشجویی، انجمنتعاونی

های مشارکت دانشجویان در امور فوق برنامه، دانشجویی، ایجاد زمینه

ای توسعه ارتباطات برون بخشی و فرابخشی دانشجویان، خدمات مشاوره

های های دانشجویی، مشاوره NGOs ، حمایت ازازقبیل مشاوره شغلی

ای ههای تولیدی، ایجاد و گسترش شبکهعلمی اساتید در انجام پروژه

 ها وتحقیقاتی و هدایت پروژه –ارتباطی دانشگاه با مراکز پژوهشی

های کارآموزی دانشجویان به سمت این مراکز، ضروری به نظر دوره

 .رسدمی

 نتیجه گیری

متغیرهای مورد بررسی بر سرمایه اجتماعی دانشجویان و تأثیر معنادار 

کمتر بودن سرمایه اجتماعی شرکت کنندگان در حیطه مشارکت در 

اجتماعات، ضمن اینکه توجه ویژه و اهتمام مسئوالن دانشگاهی به 

های مناسب مرتبط، به خصوص ایجاد فراهم نمودن زیر ساخت

ای برنامه و خدمات مشاورههای مشارکت دانشجویان در امور فوق زمینه

ها برای تعامل اجتماعی اعم از تعامالت فردی و گروهی و ایجاد فرصت

طلبد، بر بازنگری در برخی سیاستگذاری های آموزشی از جمله را می

های ها بر اساس مزیتهای پذیرش دانشجویان و راه اندازی رشتهروش

یز اشاره دارد. بی ای و نیازهای جامعه و برنامه ریزی درسی نمنطقه

تواند ضمن توسعه روحیه مشارکت و شک، اینگونه اقدامات می

کارگروهی، موجب تقویت و نهادینه شدن مسئولیت پذیری، روحیه 

همکاری و همیاری و رفتار اطالع یابی و اطالع رسانی که همگی از 

 .باشند، گرددنمودهای توسعه سرمایه اجتماعی در دانشجویان می

توجه به نقش ویژه میزان تحصیالت مادر بر تقریبًا تمامی  همچنین، با

های گردد، نظامهای سرمایه اجتماعی دانشجویان، پیشنهاد میحیطه

آموزشی، برای فراهم نمودن بسترهای فرهنگی، اجتماعی و روانشناختی 

ای برنامه ریزی و تدارک تسهیالت الزم جهت تحصیالت زنان، به گونه

های ایشان تحصیل، نه تنها مانعی برای دیگر مسئولیتنمایند که فرایند 

در قبال خانواده، تربیت فرزندان و جامعه نشود، بلکه زمینه پویایی 

های آموزش عالی و خانواده و جامعه و هم چنین اثر بخشی بیشتر نظام

 .به تبع آن توسعه اجتماعی را فراهم آورد

 سپاسگزاری

ریاست و معاون محترم آموزشی و دانند از بژوهشگران وظیفه خود می

ها آذر مدیریت محترم آموزشی دانشگاه علوم وفنون مازندران و خانم

نقدی و حسنا شفیعیان و دانشجویانی که با مشارکت خود در این 

مطالعه، زمینه اجرای این پژوهش را فراهم ساختند، کمال تشکر و 

 .قدردانی را به عمل آورند

 تأییدیه اخالقی

امی افراد شرکت کننده به صورت داوطلبانه بوده و هیچ نوع مشارکت تم

 .اجبار یا مداخله نبوده است

 تضاد منافع

 .نتایج این پژوهش با منافع هیچ سازمان و یا افرادی تعارض ندارند

 منابع مالی

.این پژوهش دارای هیچگونه حمایت مالی نبوده است
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