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 02/20/88تاریخ پذیرش:                       20/20/89تاریخ دریافت: 

 چکیده
ة سرمایة اجتماعی دانشگاهی و مقایسة آن در میان گان زدهیسی ها مؤلفهمقالة حاضر به بررسی وضعیت 

مدرس و فردوسی مشهد  نفر دانشجوی دکتری در حال تحصیل در سه دانشگاه تهران، تربیت 282

دکتری ایرانی در حال تحصیل در دانشگاه میسور هند )نمونة نمونة ایرانی( و دانشجویان  عنوان به)

ساخته و به روش پیمایش در میان   خارج از کشور( پرداخته است. این مطالعه با پرسشنامة محقق

وضعیت  دهد یمی ایرانی و دانشگاه میسور هند انجام شده است. نتایج نشان ها دانشگاهدانشجویان 

یان دانشجویان دکتری ایرانی در حد متوسط به پایین است. در میان سرمایة اجتماعی دانشگاهی در م

چهار گروه از دانشجویان مورد مطالعه پیوند با اعضای خانواده بیش از تعامالت در فضای مجازی 

شده در این پژوهش، اعتماد به استادان در میان  گسترش دارد. از میان چهار نوع اعتماد سنجیده

سطح  نیتر نییپای در دوران دبیرستان و دانشگاه ساز شبکهمادها بیشتر است. دانشجویان از سایر اعت

وضعیت سرمایة اجتماعی برآورد شده است. مقایسة دانشجویان در حال تحصیل در ایران و هند نشان 

در میان دانشجویان دکتری در حال تحصیل در  گانه زدهیسی ها شاخصة استانداردشد، میانگین دهد یم

ی بیشتر است. ارتباط تا حدسور هند از دانشجویان در حال تحصیل در سه دانشگاه ایرانی دانشگاه می

ی در دوران دبیرستان در میان دانشجویان ایرانی خارج از کشور در مقایسه با ساز شبکهبا خانواده و 

 دانشجویان ایرانی نیز بیشتر ارزیابی شده است.

ی دانشگاهی، دانشجویان دکتری، سرمایة اجتماعی، ریپذ جامعهاعتماد، تعامالت، ی کلیدی: ها واژه 
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 مسئلهمقدمه و طرح 

های  نظام نهادهای فرابخشی در خدمت خرده عنوان بهنظام آموزش و پرورش و آموزش عالی 

و در کنار وظایف و کارکردهای  شوند یم قلمداداقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع 

د تولید دانش، ارتقای مهارت و پرورش نیروی انسانی، با تأثیرگذاری بر اساسی خود مانن

ی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه سهم مهمی در تولید و بازتولید فرهنگ نسل ها نظام خرده

ی آتی کشور دارد؛ بنابراین توسعة آموزش پایه و آموزش عالی در کشور بدون ها نسلفعلی و 

و زیرساختی آن، نامتوازن، ناموفق و ناپایدار خواهد بود. سرمایة پرداختن به وظایف فرابخشی 

ی پویای نظام ها مؤلفه نیتر ست و در زمرة مهمها هیسرماانواع  نیتر مهمیکی از  2اجتماعی

ها،  ة ایدهکنند منتقلتواند  اجتماعی و فرهنگی جوامع قرار دارد. فضای ساختاری دانشگاه نیز می

های اجرایی مؤثر به بازیگران اصلی حوزه یا  اد اجتماعی با ضمانتها، هنجارها و اعتم ارزش

 عنوان به، نظام آموزش عالی رو نیامیدان دانش علمی از جمله دانشجویان و استادان باشد؛ از 

سازی سرمایة فرهنگی و اجتماعی در سطح  ی اصلی ایجاد، تولید و ظرفیتها کانونیکی از 

؛ بنابراین رصد وضعیت سرمایة فرهنگی و شود یمحسوب جامعه و مرتبط با جوانان کشور م

ی و توسعة نظام آموزش عالی در مسیر ایجاد، تولید و زیر برنامهاجتماعی در میان دانشجویان و 

ضروری است  آموختگان دانشافزایش کیفیت سرمایة فرهنگی و اجتماعی در میان دانشجویان و 

ی توسعة اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ها برنامه یی این نهاد در پیشبردکاراو به اثربخشی و 

 فرهنگی کشور منجر خواهد شد.

فضایی با ساختار رسمی به ایجاد هنجارهای رسمی و غیررسمی کمک  عنوان بهدانشگاه 

که سبب تعامل نسبتاً  آورد یم وجود بههای مختلط و غیررسمی را  کند؛ یعنی شبکه فراوانی می

شود. این افزایش  و افزایش سرمایة اجتماعی می ها شبکهداخل این پایدار افراد و نهادها در 

ی دانست که ارتباط مستقیمی با آموزش افراد دارد؛ یعنی توسعة ا مقوله توان یمسرمایه را 

ی اجتماعی ها گروهمنظور قدرتمندکردن افراد و  اجتماعی که فرایند اجتماعی یادگیری است، به

ی جمعی است و ها تیفعالشهروندانی حاضر در  عنوان به ها آنکند. این عمل با شمول  عمل می

. در ادامه، تأثیرات توسعة سرمایه کند یمتوسعه و تغییر کمک   اجتماعی،  به بازسازی اقتصادی،

 اجتماعی در نظام آموزش عالی از ابعاد گوناگون بیان شده است:
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1. Social capital 
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عدادهای ذهنی و توسعة دهد پرورش است مطالعات رابینز نشان می :یانسان توسعة( الف

های او در کسب احترام و منزلت اجتماعی،  های انسانی مستلزم توسعة توانمندی ظرفیت

ی ده شکلهای ارتباطی به پرورش،  اثر شبکه درواقعمشارکت اجتماعی و منزلت اجتماعی است. 

های  هشود. نفوذ به شبک منجر می« زندگی بهتر»های انسانی در دستیابی به  و هدایت ظرفیت

 (.2888های اجتماعی است )رابی،  اجتماعی نیز نیازمند کسب مهارت

مؤلفة اعتماد اجتماعی، سبب افزایش  ژهیو بهتوسعة سرمایه اجتماعی  :یاقتصاد توسعة( ب

ها و  حمایت از خالقیت جهیدرنتها و  ها و تسهیل تأمین مالی پروژه گذاری سطح سرمایه

؛ شود یمها و مراکز آموزش عالی  به تحصیل در دانشگاه های نیروی انسانی مشغول توانمندی

های تولیدی و کارآفرینی  در قالب شبکه ها آنی شغلی و اقتصادی ها شرفتیپاحتمال  جهیدرنت

توان گفت سرمایة اجتماعی، منبع ایجاد تعامالت  گیرد. از بعد اجتماعی می سازمانی صورت می

را در دسترسی  ها آناری میان افراد جامعه است که اجتماعی و نیز نظام هدفمند همکاری و همی

 کند. بستگی اجتماعی یاری می به اهداف مشترک و حفظ هم

، یعنی توسعة انسانی، جانبه همهدستیابی به اهداف توسعة متوازن و  :یمل توسعة( ج

بدون حضور ثروت نامرئی جوامع، « توسعة ملی»اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و در یک کالم 

و ناپایدار است؛ به همین دلیل  ثبات یبای نامتوازن،  جامعه، توسعه« سرمایة اجتماعی» یعنی

 2880نامد )گیبز،  می« ی توسعهها دنده چرخکردن  روغن روان»آنتونی گیدنز سرمایة اجتماعی را 

 (.288-280: 2898به نقل از رستمی و همکاران 

ی، اعتماد اجتماعی و تمایل به رعایت ی اجتماعی، اعتماد نهادها شبکه :یدارپا توسعة( د

ی در طیمح ستیزی ها طرحی مهم سرمایة اجتماعی است که کاربرد ها یژگیومقررات از 

. اجرای سرمایة اجتماعی با ابتکار مؤسسات آموزش کند یمآموزش عالی را تسهیل  مؤسسات

خواهد بود؛  در فرهنگ مؤسسات آموزش عالی همراه توجه قابلعالی موفق همراه با تغییر 

شود. همچنین درک نقش  بنابراین سبب دستیابی به پایداری در مؤسسات آموزش عالی می

سرمایة اجتماعی به افزایش چشمگیر عملکرد آموزشی و دستیابی به اهداف آموزشی در 

 (.0220انجامد )کاسمسپ،  می ها آنمؤسسات آموزش عالی و پایداری در 

دهد این  مایة اجتماعی در میان دانشجویان نشان میی اخیر دربارة وضعیت سرها یبررس

بوده است.  زوال روبهموضوع در میان دانشجویان داخل کشور در دوازده سال گذشته تا حدی 
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است و به احتمال زیاد بر اهداف  کننده نگران( این وضعیت تاحدی 2898 ؛الف2882)مرجائی، 

اساس مطالعة عمیق و  ذار خواهد بود. براینی آتی تأثیرگها دههی توسعة ایران در ها برنامهو 

ی مختلف دانشجویی از جمله مقایسة دانشجویان ایرانی در ها گروهمقایسة این موضوع در میان 

ابعاد و  تواند یمحال تحصیل در داخل کشور و دانشجویان در حال تحصیل در خارج از کشور 

عة حاضر با طرح سه پرسش اساسی اساس مطال زوایای این وضعیت را بیشتر روشن کند. براین

ی اجتماعی و دانشگاهی متفاوت در داخل و خارج از کشور بر ها طیمح ریتأثدنبال شناخت  به

 سرمایة اجتماعی دانشگاهی است:

محصول نهایی نظام  عنوان به. وضعیت سرمایة اجتماعی در میان دانشجویان دکتری 2

 آموزش عالی چگونه است؟

اعی در میان دانشجویان داخل کشور در مقایسه با دانشجویان ایرانی . وضعیت سرمایة اجتم0

 ؟شود یمدر حال تحصیل در خارج از کشور )دانشجویان میسور هند( چگونه ارزیابی 

. تشابهات و تمایزات دانشجویان ایرانی در حال تحصیل در داخل و خارج از کشور دربارة 8

 سرمایة اجتماعی دانشگاهی چگونه است؟

 دهای نظری سرمایة اجتماعیرویکر

را موضوع سرمایة اجتماعی  راجمله متفکرانی است که برای اولین ب از یی،کایآمر شناس جامعه، کلمن

رفتار جمعی، تضاد اجتماعی، نهاد اجتماعی، نهاد  مانندگوناگون  های او در زمینه .استمطرح کرده 

انتخاب  ةماعی، ساختار اجتماعی و نظریشبکة اجت ةمبادلة اجتماعی، نظری ةاجتماعی مدرسه، نظری

به روابط متقابل  ژهیو به پژوهش پرداخته است. او در کتاب بنیادهای نظریة اجتماعی و عقالنی به مطالعه

ها در این رویدادها دارند و مفاهیم ارزش و قدرت  میان کنترل کنشگران بر رویدادها و منافعی که آن

، کلمن) است 2یانسان یةسرما از یا جنبه برای او، سرمایة اجتماعی است. کردهتوجه زیادی  ،ناشی از آن

روابط اقتدار، اعتماد و هنجارهای اجرایی مؤثر اشکال سرمایة اجتماعی هستند.  ،کلمن دیدگاهاز  (.2882

. ردیگ یمدرنظر  سرمایة اجتماعی یعنیفرد،  یبرا یا هیساختاری را سرما-کلمن این منابع اجتماعی

مرورشده تعریف  (. در پیشینة پژوهشی2880، کلمن) شود یم تعریف کارکرد خودبا  ماعیسرمایة اجت

ی مشارکت قدرت است که عمل ها شبکهکلمن از سرمایة اجتماعی شامل اعتماد اجتماعی، تعامل و 
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1. Human capital 
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ی از ساخت اجتماعی ا جنبهو  کاهد یم، از هزینة مبادالت کند یمکنشگران را در فضای اجتماعی تسهیل 

 (.2811)کلمن،  کند یمکه کنش افراد را تسهیل  است

برای توصیف منابع افراد )روابط اقتدار، روابط اعتماد و « سرمایة اجتماعی( »2811نظر لوری ) از

است که  یسرمایة اجتماعی مجموع منابعاز دیدگاه وی،  وضع شده است. تخصیص هماهنگ حقوق(

جامعه وجود دارد و برای رشد شناختی یا اجتماعی در ذات روابط خانوادگی و در سازمان اجتماعی 

 ةجوان سودمند است. لوری این مفهوم را برای تشخیص منابع اجتماعی سودمند برای توسعنوکودک یا 

 سرمایة انسانی وارد اقتصاد کرد.

بعد  نیتر مهم شایداین ابعاد و  سرمایة اجتماعی ابعاد گوناگونی دارد. اعتماد یکی ازنیز  پاتنام نظر از

 نیتر مهماز جمله . به هر حال اعتماد سرمایة اجتماعی است پرداز هیهر نظراز دیدگاه سرمایة اجتماعی 

جامعه چه میزان به یکدیگر اعتماد دارند و تا  افراد در؛ یعنی دیآ یم شمار سرمایة اجتماعی به یها مؤلفه

به  دیگران کهمطمئن هستند ر همچنین چقد .شمارند یم النفس میسلو  صادقچه میزان یکدیگر را 

. هرچه دو نفر به یکدیگر بیشتر اعتماد کردخود عمل خواهند  میان همکاری یتعهدات و قراردادها

 اجتماعی،ی ها ها و مؤسسه اساس کار انجمن ،نظر پاتنام از .ابدی یاعتماد متقابلشان افزایش م ،باشندداشته 

دارد. اعتماد یکی از  قرارها به یکدیگر  آن یاد اعضاها در اعتم آن میاناقتصادی و همکاری  ،سیاسی

 ،عناصر ضروری تقویت همکاری است

مندی  کتمشار یها تعامل متقابل و شبکه هنجارهای ،پاتنام از دیدگاهدیگر ابعاد سرمایة اجتماعی  از

 یها شبکهپیچیده از دو منبع مرتبط هنجارهای تعامل متقابل و  ودر جوامع مدرن  اجتماعیاست. اعتماد 

چه اشاره دارند که یک جامعه موضوع . هنجارهای تعامل متقابل به این شود یم مشارکت مدنی ناشی

همکاری  قراردادهایعمل به تعهدات و از مقررات غیررسمی و عرفی که  و قواعد واز هنجارها  میزان

مجازات در  بادن و نیز ش شدن و اجتماعیالگو با، برخوردار است. هنجارها کنند یمحافظت و پشتیبانی م

همین دلیل به  ؛دهند کاهش می. این نوع هنجارها هزینة معامالت را شوند یافراد جامعه تلقین و تثبیت م

از  منظورسرمایة اجتماعی است.  یها مؤلفه هنجارهای تعامل متقابل یکی از مولدترین گفت باید

، ها یها، تعاون ماعی است، انجمنسرمایة اجت ضروریرکت مدنی که یکی از اشکال مشا یها شبکه

ست که کنش افقی ها نیاو همیاری و مواردی جز  همکاری یها گروه، احزاب، ورزشی یها باشگاه

 بیشتر ممکن است که ،دنباش تر متراکم یا جامعهدر  ها این شبکه. هرچه گذارند یبه نمایش م راشدیدی 

 (.2892)پاتنام،  شهروندانش بتوانند در جهت منافع متقابل همکاری کنند
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که  داند یای م جمع منابع واقعی یا بالقوه بوردیو متفکر مهم دیگر سرمایة اجتماعی آن را

شده، آشنایی و شناخت متقابل یا به بیان دیگر  بادوام از روابط کمابیش نهادینه ای حاصل شبکه

جمعی  ةایای که هریک از اعضای خود را از پشتیبانی سرم عضویت در یک گروه است. شبکه

عنوان  اجتماعی، به ةبه نظر وی سرمای(. 2892)بوردیو،  کند میبرخوردار و آنان را مستحق اعتبار 

طبیعی یا حتی اجتماعی نیست، بلکه در طول زمان و با تالش  ای ای از روابط، ودیعه شبکه

ری فردی گذا روابط، محصول راهبردهای سرمایه ةشبک ،به عبارت دیگر ؛آید دست می وقفه به بی

به ایجاد یا بازتولید روابط اجتماعی است که  آن یا جمعی آگاهانه یا ناخودآگاه است که هدف

اجتماعی نزد بوردیو  ةکاربرد سرمای استفاده هستند. مدت یا بلندمدت قابل در کوتاه شکلی مستقیم

اقتصادی  گذاری بر روابط گروهی، وضعیت بر این درک استوار است که افراد چگونه با سرمایه

رو  ناز ای ؛بخشند داری( بهبود می سرمایه ةمراتبی )جامع خود را در فضای اجتماعی سلسله

 مارکس و بیشتر تضادگرا تلقی کرد ةسرماییة ثر از نظرأتوان رویکرد او را ابزاری، فردگرا و مت می

 .(2890، بخش تاج)

اجتماعی را در  ةنام، سرمایپات دارد. او و ها ارزشبیشتری بر هنجارها و  دیتأکفوکویاما 

. اند ها( بررسی کرده اقتصادی آن ةسطح کالن )در سطح کشورها و در ارتباط با رشد و توسع

های مشارکت مدنی، هنجارهای اعتماد و  پاتنام )شبکهفوکویاما در بحث  مدنظر یها مؤلفه

و آن را است کرده  دیاجتماعی تأک ةوی بر خصلت جمعی سرمای شود. همیاری( نیز تکرار می

اجتماعی را  ةسرمای توان از دیدگاه فوکویاما می .داند میها و جوامع  دارایی گروه ةمنزل به

های غیررسمی )صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات  معینی از هنجارها یا ارزش ةمجموع

مجاز است در آن  ها آن دوجانبه( تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میان

 .(2892)فوکویاما،  هستندسهیم 

 سرمایة اجتماعی و تقویت ایجاددر فضای ارتباطی و ساختاری دانشگاه  سهم

 میان تعامل اجتماعی گفت سرمایة توان یمی توجه کنیم، نهاداگر به مقولة سرمایة اجتماعی از منظر 

 به رسیدن برای انسازم در دانش اشتراک و تبادل اعتماد متقابل، و احترام همکاری، مشارکت، افراد،

یکی  توانند یمآموزش عالی نیز  مؤسساتو  ها دانشگاه(. 0222است )ون و همکاران،  سازمانیاهداف 

و  یآموزش عالاز دیدگاه پورتس و لندلوت از منابع مهم سازمانی سرمایة اجتماعی باشند. 
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 ربیت نیرویتاز جهان مسئول  یا نقطهدر هر  دانشگاهی درمجموع مراکزو  تکمیلی تحصیالت

، سرمایة اجتماعی دیدگاهی ترکیبی برای ها یگذار استیسدر فرایند آن جامعه هستند.  ساز ندهیآ

هایی برای  . این دیدگاه نیز فرضیهکند یمتوسعة منابع انسانی در یک اقتصاد مبتنی بر دانش ارائه 

بة انگیزش قوی هایی مانند پدیدآوردن جن آورد. فرضیه تسهیل آموزش در محل کار فراهم می

کند یادگیری  که کمک می دار معناای از روابط  خودراهنما و استقالل در توسعة شایستگی و شبکه

گرفته در  های صورت با توجه به زمینة اجتماعی محیط کار انجام شود؛ برای مثال پژوهش

ور ایجاد با تأکید بر تص ساالن بزرگسرمایة اجتماعی بر آموزش مستمر  دهد یمانگلستان نشان 

یادگیری  ( در جامعة درحال2882یادگیری تمرکز یافته است )پورتس و لندلوت،  جامعة درحال

سرمایة انسانی و سرمایة  میبر مفاهزمان  آید و هم یادگیری برای همة شهروندان فراهم می  فرصت

های سرمایة  توانند مؤثرترین سازنده ها می دانشگاه شود. از دیدگاه ویلسون، اجتماعی تأکید می

کند که برای تحقق این  اجتماعی، هم در داخل کالس و هم خارج از آن باشند. وی تأکید می

به نقل از  2881)ویلسون،  ردیقرار گریزی درسی  های جدیدی در نظام برنامه هدف باید فعالیت

 (.2888صالحی عمران، 

 کارآزمودهتجارب افراد  نینهمچو فنون و  ها انتقال مهارت برایامکاناتی مناسب کردن  فراهم

 زندگی و کار 2یها تیصالحیا  ها تیقابلهی و ایجاد دانشگا مراکزدر  تحصیلدر حال به افراد 

و  ها مهارت)انتقال  این نظراز  نیز ها دانشگاهباشد. داشته  پایداردر توسعة  نقش مهمی تواند یم

یکی  ندنتوا یلی سازنده و مثبت می تعامضافکردن  فراهم از جنبة( و یانبه دانشجو عملیدانش 

 دیگرنهاد از  یک عنوان بهد. دانشگاه نباشاز مراکز ایجاد سرمایة اجتماعی در نسل آیندة کارگزار 

محصول  که شود یمخدمت  یرجوع ارباببه  مراکز ایندر »جامعه متفاوت است.  ینهادها

را در اختیار  یتاری آن امکاناتفضای ارتباطی و ساخ و ر حال دانشگاهه به (.0222)بائوم،  «است

و  حقیقیارتباط با اشخاص ) یمختلف برقرار یها وهیش کمک آن بهتا  دهد یدانشجویان قرار م

دانشگاه از حیث وجود تجهیزات آموزشی  . همچنینبیاموزند( و ساختار را در دانشگاه حقوقی

و  دهد یها را آموزش م آنپیشرفته و امکانات پژوهشی شیوة عملی فراگیری فنون و استفاده از 

که ممکن است برای  دهد می شغلی یها شغل آینده و فرصت دربارةیده و بینشی ادرنهایت اینکه 

 .فراهم شود النیالتحص یک فارغ

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  
1. Competence 



 

 

 

 

 

 9399، پاییز  3، شماره 9مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   057 

  

 ی اصلی مفهوم سرمایة اجتماعیها مؤلفه

ممکن سرمایة اجتماعی مفهومی کلی است که از اجزای متفاوتی تشکیل شده است. این اجزا 

وجود این  .نیست ها آنتمام  مالک یفرد طور به یکس چیه کهد نجامعه باش یک یها ییدارا است

سرمایة وجود  کمال تواند ینمنفر هرگز  یکو  کند یم تملک جمعی معنادر صورت  تنها هیسرما

مشارکت ، اجتماعیاز: اعتماد  اند عبارت مفهومی ابعادیا  ها مؤلفه اینباشد.  در جامعه اجتماعی

مطرح کرده که ( 0220بیلت )ی. نکتة مهم را ساز شبکهو  انسجام اجتماعیهمدلی و اعی، اجتم

یی مانند انواع ها مؤلفهی سرمایة اجتماعی در میان جوانان متفاوت است و ها مؤلفهمعتقد است 

، 8، مشارکت در خانواده و خویشاوندی0ی موجودها شبکه، تعداد 2)پیوندی، اتصالی ها شبکه

وستی، مشارکت در اجتماع و زندگی مدنی، مشارکت در زندگی اجتماعی جوانان، مشارکت در د

 .ردیگ یبرمی سیاسی جوانان( را درها برنامهمشارکت در 

آموزشی و تربیتی و درواقع هستاری اجتماعی نقش عنوان ساختار  دانشگاه بهاز سوی دیگر، 

د اعم از استادان، دانشجویان و کنشی میان اعضای خو تعامالت و هم امکان برقراریبسیاری در 

فراهم سایر کارکنان از یک سو و مشارکت در نهادهای درون و بیرون دانشگاه از سوی دیگر 

به این ترتیب دانشگاه بستری برای تقویت سرمایة اجتماعی کنشگران نهاد علم تلقی  .کند یم

ظام آموزش عالی نکه در ی اصلی سرمایة اجتماعی ها مؤلفه نیتر مهم. برخی از شود یم

 از: اند عبارتی است ریگ اندازهیی و شناسا قابل

های سرمایة اجتماعی است که  ترین مؤلفه در زمرة مهم 0اعتماد اجتماعی: اعتماد اجتماعی

ی اجتماعی ها در گروههای گروهی را میان اعضا  زمینة مشارکت، همکاری، تعامالت و کنش

شود  ط اجتماعی فرد با سایر افراد جامعه منجر میکند و به گسترش و تسهیل رواب فراهم می

در اعتماد، (. 0222؛ گروتارت و همکاران، 0222، ایدفتر آمار استرال؛ 0222)کریشنا و الیزابت، 

برقراری اعتماد کنشی از جانب امین  .امین حداقل دو طرف وجود دارند: اعتمادکننده و

داشتن روابط مبتنی بر اعتماد یکی از . دش نمیصورت ممکن که در غیر این  دیآ یوجود م به

 ،دیگر اعتماد کنندیکمردم در برقراری تعامالت خود به  اینکهابعاد سرمایة اجتماعی است. 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  
1. Type of network: Bonding and bridging 

2. Number of networks present 

3. Participation in family and kinship 

4. Social trust 
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سرمایة  ةآنچه در مقابل ذخیربرخوردار هستند.  فراوانی عیاجتما یةاز سرما که دهد ینشان م

 گام،انجام امور اجتماعی در اولین روابط مبتنی بر اعتماد است.  نبود ،اجتماعی وجود دارد

مانع مشارکت اجتماعی است  نیتر مهم ی نیزاعتماد بی .مستلزم وجود اعتماد اجتماعی است

که تونکیس یادآوری کرده است، بر مبنای اعتماد نوعی تعامل  طور همان(. 2888)مرجائی، 

که از آن با  ابدی یمحقق جامعه ت میان افراد مستقل و کارگزار و پذیرش متقابل میان افراد در

کردنی نیست، بلکه  عنوان جامعة آراسته یاد شده است. نکتة جالب این است که اعتماد طلب

ی به آن جنبه از هویت شخصی مرتبط است که با عنکردنی است؛ ی به تعبیر سلیمگس عرضه

 0220، شود، بلکه به پذیرش کارگزاری طرف مقابل ارتباط دارد )تونکیس ها تعیین نمی نقش

 (.2888به نقل از صالحی عمران، 

با  یاختیار و به مفهوم کنشی قصددار، هدفمند، ارادی مشارکت: مشارکت اجتماعی

انجام امری یا  ةزمینة اجتماعی و محیطی او و تقبل آگاهان ،کنشگر میان 2متعامل های ویژگی

با هدف  ،و نیازبخشی از امور در شکل معاضدت، معاونت، همیاری و همکاری از روی میل 

ملی از سوی  ةعنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر فرایندهای توسع بهبود و زندگی اجتماعی به

 و همکاران، به نقل از محسنی تبریزی 2829لیپست، ) نظران مختلف مطرح شده است صاحب

ازندة دهی به روابط س دنبال دارد و عامل شکل برای افراد، رضایت به 0مشارکت اجتماعی(. 2898

 ةمسئل(. 282: 0222، ایدفتر آمار استرال؛ 2889های حمایتی بالقوه است )بولن و جینی،  شبکه

منظور  فردی و گروهی به یها مشارکت اجتماعی در معنای وسیع کلمه دربرگیرندة انواع کنش

دربارة امور  یریگ میبر فرایندهای تصمگذاری دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه و تأثیر

ی مختلف با یکدیگر تعامل دارند و ها قالبو  ها فرمکنشگران محیط علمی در است.  مومیع

 . تعامل میان دانشجویان،دهد یمساختار اصلی سرمایة اجتماعی را شکل  ها یکنش هماین  درواقع

ی و تعامل با نهادهای دانشگاهتعامل دانشجویان با استادان، تعامل دانشجویان با فضای علمی و 

 ی مشارکت در محیط دانشگاه است.ها فرمو اجتماعی و ساختار دانشکده از جمله  علمی

همچنین است.  عیاجتما سرمایةمهم  یها یکی از مؤلفه 8انسجام اجتماعی: انسجام اجتماعی

ها و  کردن ارزش به معنای وجود تعلق جمعی و تعامل میان افراد جامعه با پذیرش و درونی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  
1. Interactive 

2. Social participation 

3. Social solidarity 
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مندی از احساس پذیرش  ، بهرهگریدفراد یک گروه یا جامعه از یکا تیحما هنجارهای مشترک،

عضویت یا مشارکت  ها آنهایی است که افراد در  از سوی دیگران و احساس راحتی در گروه

بستگی اجتماعی در  هم(. 0222؛ گروتارت و همکاران، 0222داشته باشند )کریشنا و الیزابت، 

از نظر دورکیم وجدان جمعی  .جمعی برخوردار باشد یاز وجدان که دیآ یوجود م به یا جامعه

وجدان جمعی  .وسط اعضای یک جامعه حد میانمجموعة باورها و احساسات مشترک در  یعنی

 واقعیت تواند ینمآن  نیدر حافراد کت بدون مشار را دارد؛ با این حالت خاص خویش حیا

 (.2898)مرجائی،  بیابد

ی است که سبب افزایش سرمایة اجتماعی در افراد قابلیت مهم 2یساز شبکهی: ساز شبکه

 یدر شورا تیعضوآموزان و دانشجویان در طول دوران تحصیالت خود با  . دانششود یم

 میت جادیا، رستانیبرای انتخابات صنفی دانشگاه یا دب یسینو نام، فعال یها گروه ایانجمن  یمرکز

 یمجاز ةشبک جادیا، رای حل مشکل عمومیالزم ب یها یریگیپ، رستانیدب ایدر دانشگاه  یورزش

 ،یاقتصاد ،یمختلف علم یها گروه در حوزه یو رهبر یگروه کار لیتشکو  آن تیریو مد

تا دامنة سرمایة اجتماعی خود را توسعه دهند  کنند یمی این فرصت را ایجاد اسیو س یاجتماع

 (.الف2882)مرجائی، 

 ی پژوهششناس روش

ساخته و با استفاده از روش پیمایش در میان دانشجویان  ة محققکمک پرسشنام این مطالعه به

تصادفی ی نیز به شیوة ریگ نمونهی ایرانی و دانشگاه میسور هند انجام شده است. ها دانشگاه

ی ها هیگوی و تعریف ریگ اندازهانجام شده است. اعتبار محتوایی و روایی وسیلة  شده یبند طبقه

ة سرمایة اجتماعی، با مطالعات اسنادی و مشارکت نخبگان و گان زدهیسة ابعاد کنند فیتعر

کمک تحلیل عاملی اکتشافی و محاسبة ضرایب  ی مربوط و درنهایت بهها پنلمتخصصان در 

 ملی پیمایش» پژوهشی طرح یها داده از حاضر پژوهش دست آمده است. در ی کرونباخ بهآلفا

الف( برای 2882)مرجائی،  «طولی عةمطال: دانشجویان اجتماعی و فرهنگی سرمایة وضعیت

در مطالعة دانشجویان ایرانی، دانشجویان  .است شده استفاده اطالعات دانشجویان داخل کشور

نفر( و  22نفر(، فردوسی مشهد ) 08ی تهران )ها دانشگاهدکتری در حال تحصیل در 

با دانشجویان  سهیمقا قابلنمونة  عنوان بهنفر( در ارتباط با سرمایة اجتماعی  82مدرس ) تربیت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  
1. Network building 
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نفر از  12در مطالعة دوم  .شدنددکتری در حال تحصیل در دانشگاه میسور هند انتخاب 

دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه میسور هند بررسی شدند که از این میان دانشجویان 

ی ها گاهدانشبا  سهیمقا قابلنمونة  عنوان بهنفر(  22دکتری در حال تحصیل در دانشگاه میسور )

ساخته و  کمک پرسشنامة محقق داخل کشور انتخاب شدند. در مطالعة حاضر، سرمایة اجتماعی به

گویه(،  2) خانواده یبا اعضا وندیپگویه به شرح زیر بررسی شده است:  92با سیزده مقیاس و 

و  ینهاد اعتمادگویه(،  1) به دوستان یفرد انیاعتماد مگویه(،  9) به استادان یفرد انیاعتماد م

 میان یتعامل علمگویه(،  22)اعتماد به منابع کسب خبر گویه(،  2) به دانشگاه افتهی میتعم

ارتباط گویه(،  0) ارتباط دانشجو و ساختار دانشکدهگویه(،  2) (یاجتماع یوندهای)پ انیدانشجو

(، گویه 2ی )رستانیدب التیدر دوران تحص یساز شبکهگویه(،  0) دانشجو و فضای آکادمیک

 یشده از سو ادراک یاجتماع تیحماگویه(،  2) دانشگاه التیدر دوران تحص یساز شبکه

تعامالت گویه( و  2ی )اجتماع یبستگ و هم یجمع یةروح ،یاحساس همدلگویه(،  1) دانشجو

 گویه(. 2ی )مجاز یدر فضا

 ی پژوهشها افتهی
سرمایة اجتماعی در میان  ، میانگین استانداردشدةدهد یمنشان  آمده دست بهنتایج توصیفی 

دانشجویان دکتری ایرانی و دانشجویان ایرانی در حال تحصیل در میسور هند در حد متوسط 

 شاخص شاخص از سیزده به پایین است. سرمایة اجتماعی دانشجویان زن و مرد غیر از یک

شاخص  ی با یکدیگر ندارند. تنها دردار امعنمورد مطالعة همسان گزارش شده است و تفاوت 

اند.  ، دانشجویان مرد بیش از دانشجویان زن ارتباط فعالی داشتهساختار دانشکدهارتباط با 

شده، تنها در سه شاخص، وضعیت سرمایة اجتماعی  همچنین از سیزده شاخص بررسی

درصد به باال برآورد شده است:  22دانشجویان دکتری چهار دانشگاه مورد مطالعه در سطح 

درصد( و اعتماد  2/20درصد(، تعامالت در فضای مجازی ) 8/28انواده )پیوند با اعضای خ

 درصد(. 8/28فردی به استادان ) میان

شده، پیوند با اعضای خانواده بیش از تعامالت در  در میان چهار گروه از دانشجویان مطالعه

اعتماد به  شده در این پژوهش نیز، فضای مجازی گسترش دارد. از میان چهار نوع اعتماد سنجیده

درصد( در مقایسه با سایر اعتمادها در باالترین سطح  8/02استادان در میان دانشجویان دکتری )

 02و در دوران تحصیالت دانشگاهی ) (8/29ی در دوران دبیرستان )ساز شبکهقرار گرفته است. 
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ه )د ها شاخصسطح وضعیت سرمایة اجتماعی است. در ارتباط با سایر  نیتر نییپا( درصد

نتایج ارتباط با میانگین  2شاخص( وضعیت سرمایة اجتماعی زیر سطح متوسط قرار دارد. شکل 

ی مورد ها دانشگاهی سرمایة اجتماعی را به تفکیک ها شاخص( 222)نسبت به  استانداردشده

شده در چهار دانشگاه  . میانگین کل سرمایة اجتماعی سیزده شاخص بررسیدهد یممطالعه نشان 

 و زیر سطح متوسط برآورد شده است. 2/02 ذکرشده

 

 
 یها دانشگاه یدکتر یاندانشجو یاجتماع های سرمایة یاسمق ةکل استانداردشد یانگینم .1شکل 

 گانه یزدهس های یاسمق یکمورد مطالعه به تفک

ی سرمایة اجتماعی دانشجویان به تفکیک ها شاخصنتایج حاصل در ارتباط با وضعیت 

، وضعیت سرمایة اجتماعی در میان دانشجویان دکتری دهد یمه نشان ی چهارگانها دانشگاه

مدرس با  درصد تا حدودی شبیه دانشجویان دانشگاه تربیت 02دانشگاه میسور با میانگین 

 00درصد است و تا حدی از سرمایة اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران به میزان  02میانگین 

رصد بیشتر است. میانگین دانشجویان دکتری سه د 1/00درصد و فردوسی مشهد با مقدار 

در ( باالتر از میانگین مطالعة ملی 02( و دانشجویان دانشگاه میسور )8/00دانشگاه داخل کشور )



 

 

 

 

 

 079 سرمایة اجتماعی دانشگاهی: مقایسة دانشجویان ایرانی در حال تحصیل در ایران و هند  

 

 

( است. به عبارت دیگر، هرچه مقطع تحصیلی در 2/00یازده دانشگاه در همة مقاطع تحصیلی )

یة اجتماعی دانشجویان بهتر شده است. ی مورد مطالعه بیشتر شده، نمرات سرماها دانشگاه

ة کنند تیتقودهد حضور و تحصیل در دانشگاه  ی این پژوهش نشان میها افتهاساس ی براین

 سرمایة اجتماعی است.

ی مورد ها دانشگاهی سرمایة اجتماعی به تفکیک ها اسیمق 2نتایج مربوط به تحلیل واریانس

شده، نگرش دانشجویان دکتری چهار دانشگاه  ، از سیزده مقیاس بررسیدهد یممطالعه نشان 

ی دارند: پیوند با اعضای دار معنامورد بررسی در شش شاخص بدین شرح با یکدیگر تفاوت 

فردی به دوستان، اعتماد به منابع کسب خبر، تعامل علمی میان دانشجویان  خانواده، اعتماد میان

رستانی و تعامالت در فضای مجازی؛ ی در دوران تحصیالت دبیساز شبکه)پیوندهای اجتماعی(، 

که دانشجویان ایرانی در حال تحصیل در دانشگاه در ارتباط با دو شاخص پیوند با  طوری به

ی در دوران تحصیالت دبیرستانی میانگین بیشتری از سایر ساز شبکهاعضای خانواده و 

ام  خانواده اعضای با من بطة. پیوند با اعضای خانواده از یک گویه )رااند آورده دست به ها دانشگاه

 است( تشکیل شده است. گرم و صمیمی بسیار

شش از  هرکدامی در دورة تحصیلی دبیرستان و دانشگاه ساز شبکهی اجتماعی و ها تیفعال

 ورزشی تیم عمومی، ایجاد مشکل حل برای الزم یها یریگیپاند:  ه شدهرح زیر ساختش بهه یوگ

 و کاری گروه فعال، تشکیل یها گروه یا انجمن کزیمر شورای در دبیرستان، عضویت در

 برای یسینو نامسیاسی،  و اجتماعی اقتصادی، علمی، مختلف یها حوزه در گروه رهبری

آن. دانشجویان دکتری دانشگاه تهران  مدیریت و مجازی شبکة دبیرستان و ایجاد صنفی انتخابات

مدرس در سه شاخص اعتماد  اه تربیتدر شاخص اعتماد به منابع کسب خبر و دانشجویان دانشگ

فردی به دوستان، تعامالت در فضای مجازی و تعامل علمی میان دانشجویان )پیوندهای  میان

ی در ساز شبکهاجتماعی( و دانشجویان ایرانی دانشگاه میسور در پیوند با اعضای خانواده و 

 .اند آورده دست بهدوران تحصیالت دبیرستانی باالترین میانگین را 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  
1. One-way Anova 
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 یدکتر انیدانشجو کیبه تفک یاجتماع یةسرما ةگان زدهیس یها اسیمق انسیوار لی. تحل1 جدول

 مطالعه مورد یها دانشگاه

 نیانگیم نمونه لیتحص محل دانشگاه مورد مطالعه یها اسیمق
 انحراف

 اریمع

 تیکم
F 

 سطح
 یدار معنا

یپ
وند

با 
 

ضا
اع

 ی
خانواده

 

 99229/2 0028/0 08 تهران دانشگاه

202/28 222/2 

 11088/2 0218/8 22 مشهد یفردوس دانشگاه

 11929/2 0119/8 82 مدرس تیترب دانشگاه

 12082/2 2221/8 20 هند سوریم دانشگاه

 82082/2 2829/8 298 مجموع

اعتماد
یم 

ان
 

فرد
 ی

به
 

دوستان
 

 2292/0 988/22 00 تهران دانشگاه

220/8 209/2 

 982/0 092/28 20 مشهد یفردوس دانشگاه

 2208/0 221/28 82 مدرس تیترب دانشگاه

 808/0 282/29 20 هند سوریم دانشگاه

 9020/0 221/29 298 مجموع

اعتماد
به 

 
منابع

 
ب

کس
 

خبر
 

 9220/1 801/80 02 تهران دانشگاه

222/8 280/2 

 8001/1 822/01 22 مشهد یفردوس دانشگاه

 288/1 12/82 82 مدرس تیترب دانشگاه

 1228/8 920/08 08 هند سوریم دانشگاه

 2222/9 821/82 222 مجموع

تعامل
 

علم
 ی

میان
 

دانشجو
ی

ان
)پ 

ی
وندها

 ی
اجتماع

(ی
 

 8812/0 020/28 00 تهران دانشگاه

082/0 222/2 

 2028/0 289/28 28 مشهد یفردوس دانشگاه

 8818/8 108/22 82 مدرس تیترب دانشگاه

 8210/0 222/20 28 هند سوریم نشگاهدا

 0922/0 220/28 298 مجموع

شبکه
 

ساز
 ی

در دوران 
ص

تح
ی

ت
ال

دب 
ی

رستان
 8219/0 288/0 08 تهران دانشگاه ی

292/9 222/2 

 9982/2 221/2 22 مشهد یفردوس دانشگاه

 8010/1 912/0 80 مدرس تیترب دانشگاه

 89/1 822/22 02 هند سوریم دانشگاه

 8222/1 928/2 212 مجموع

 
 یمجاز یفضا در تعامالت

 

 2808/2 018/0 08 تهران دانشگاه

222/2 222/2 

 2922/2 2/8 22 مشهد یفردوس دانشگاه

 220/2 828/0 80 مدرس تیترب دانشگاه

 9901/2 220/8 20 هند سوریم دانشگاه

 2008/2 129/8 290 مجموع
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به تفکیک دانشجویان دکتری در  گانه زدهیسی ها اسیمقیانگین استانداردشدة . مقایسة م2شکل 

 ی مورد مطالعهها دانشگاه

ی سرمایة ها شاخص، دانشجویان ایرانی مقیم دانشگاه میسور در ارتباط با 0براساس شکل 

که  طوری اجتماعی از دو دانشگاه تهران و فردوسی مشهد در سطح بهتری قرار دارند؛ به

یان دکتری در حال تحصیل در خارج از کشور در دو شاخص ارتباط با خانواده و دانشجو

ی در دورة تحصیالت دبیرستانی از میانگین سه دانشگاه ایرانی و همچنین نمونة ملی ساز شبکه

بیانگر این است که هر دو گروه دانشجویان  ها شاخصمیزان  هرچند وضعیت بهتری دارند.

اخل و خارج از کشور، سرمایة اجتماعی در حد متوسط به پایینی ایرانی در حال تحصیل در د

، دانشجویان دکتری در نیبا وجود اها تاحدودی مشابه است.  دارند و از این حیث وضعیت آن

نسبت به دانشجویان همة مقاطع تحصیلی )نمونة ملی از یازده دانشگاه( تا حدی  ها مؤلفهبرخی 

 وضعیت بهتری دارند.
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به تفکیک دانشجویان دکتری  گانه زدهیسی ها اسیمقة استانداردشدمقایسة میانگین  .3شکل 

ایرانی در حال تحصیل در دانشگاه میسور هند و دانشجویان دکتری سه دانشگاه ایرانی و دانشجویان 

 همة مقاطع تحصیلی یازده دانشگاه )نمونة ملی(

 یریگ جهینتبحث و 
 نیتر مهمزگاری افراد با نظام اجتماعی پیرامون و یکی از سرمایة اجتماعی منبع مهمی برای سا

ی توسعه است. خانواده، محیط ها برنامهی اقتصادی و ها تیموفقدر  رگذاریتأثی ها مؤلفه

. نهاد شوند یمدالیل سرمایة اجتماعی و فرهنگی محسوب  نیتر مهماجتماعی و نظام آموزشی 

ی شخصیت ریگ شکلی، ساخت و ریپذ معهجامدرسه و نهاد دانشگاه نقش مؤثری در مسیر 

ی آتی دارند. ها نسلفردی و اجتماعی و همچنین تقویت و بهسازی سرمایة فرهنگی و اجتماعی 

ی سرمایة اجتماعی در میان دانشجویان ایرانی و ها مؤلفهدر این پژوهش، سیزده شاخص از انواع 

 دانشجویان ایرانی خارج از کشور بررسی و مقایسه شد.

ی مقایسة تطبیقی وضعیت سرمایة اجتماعی دانشجویان دکتری ایرانی داخل کشور با ها افتهی

دهد،  دانشجویان دکتری در حال تحصیل در خارج از کشور )دانشگاه میسور هند( نشان می

 دار امعنبرخورداری از سرمایة اجتماعی در میان دانشجویان ایرانی خارج از کشور تفاوت 
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 ها افتهخل کشور ندارد و در حد متوسط به پایین است. با این حال یچندانی با دانشجویان دا

حاکی از آن است که در برخی موارد دانشجویان در حال تحصیل در خارج کشور، از جمله در 

ی در دوران دبیرستان در مقایسه با دانشجویان داخل کشور ساز شبکهارتباط با خانواده و 

 وضعیت بهتری دارند.

ویای این واقعیت است که سرمایة اجتماعی در میان دانشجویان ایرانی در حال گ ها افتهاین ی

ی ارتباط دارد. ساز شبکهتحصیل در خارج از کشور، با دو مفهوم کلیدی شامل خانواده و 

ی به این واقعیت تا حدنیز گویای این است که جهان زندگی ایرانیان خارج از کشور  ها تیواقع

و دوران  کند یمرا حمایت  ها آن. همچنین خانواده کند یمباط پیدا ارت ها آنمهم در زندگی 

دوران طالیی و مملو از سرمایة اجتماعی بوده است. افزون بر این، تمرین  ها آندبیرستان برای 

ی از اطالعات بردار بهرهی در پیرامون خود و ا شبکهی و قدرت ایجاد اجتماعات ا شبکهارتباطات 

 .اند کردهرا در این مدت کسب ی ا شبکهی ها تیحماو 

ی سرمایة اجتماعی ها مؤلفهدانشجویان در حال تحصیل در داخل کشور در مواردی از 

؛ مانند اعتماد به کند یمی تضمین تا حددر جامعة ایرانی را  ها آنبرجستگی دارند که موفقیت 

هر دو گروه از  اساس منابع کسب خبر، اطمینان به دوستان و تعامالت در فضای مجازی. براین

ی سرمایة اجتماعی و فرهنگی متأثر هستند، اما هر یک از این منابع ها مؤلفهدانشجویان از برخی 

. دنکن یمبا زیست جهان پیرامون را فراهم  ها آنبا توجه به نوع و ماهیت آن، سازگاری 

شجوی ایرانی جهان دانشجوی ایرانی داخل کشور با دان ی زیستها تفاوتاساس با توجه به  براین

ی از منابع بردار بهرهدر  ها آنی ها یتوانمندیی در ها تفاوتدر حال تحصیل خارج از کشور، 

 سرمایة اجتماعی وجود دارد.

ی ریپذ جامعهی ها چارچوبو  ها استیسمنظور ارتقای سرمایة اجتماعی دانشگاهی باید  به

ی ریپذ جامعهارتباط با  ی نوین درگذار استیستر بررسی شود.  شکلی عمیق دانشگاهی به

گیری سخت منطبق و  پذیری باید خود را از جهت دارد که جامعه دیتأکدانشجویان بر این اصول 

پذیری باید بر بصیرت فردی تأکید و از آن حمایت  ة جامعهشد اصالحهمگرا جدا کند. ساختار 

نیز رشد و توسعه ی فرهنگی و اجتماعی ها تیفعالدلیل وجود تأثیرات بصیرت فردی،  کند. به

ب( به این دلیل، باید دانشجویان برای رشد و توسعة این بصیرت فردی 2882یابند )مرجائی،  می

ی فعالیت جمعی و مدنی را بدون ها ارزشپذیری نیز باید هنجارها و  اجتماعی شوند. جامعه
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پذیری باید  و هنجارها را برای خود بپذیرد، القا کند. جامعه ها ارزشتوقع اینکه دانشجو آن 

کردن دانشجویان وجود دارد، اشکال متفاوتی را  ی که بیش از یک روش برای اجتماعیا گونه به

را ترفیع دهد و از آن حمایت کند.  2بگیرد. درنهایت اینکه باید تأکید بر بصیرت فردی

ی رشد و توسعة جا بهی مبتنی بر بصیرت فردی، میان رشد آگاهی ریپذ جامعهاساس در  براین

دهد  پذیری تشخیص می تفاوت وجود دارد. این نوع جامعه ها ارزشپذیرش شخصی هنجارها و 

تواند به محتوا ارجحیت دهد و هوش و ذکاوت خود را برای فعالیت در حیطة  که شخص می

سازی یا پذیرش  و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی، بدون اجبار در درونی ها ارزشاستانداردها، 

 اصول اساسی خود، رشد و توسعه دهد. عنوان بهو هنجارها  ها ارزشآن استانداردها، 

سرمایة اجتماعی  توان یمی توسعة تعامالت میان اعضای محیط علمی ها نهیزمبا تقویت 

برای احیا و تقویت سرمایة اجتماعی  دانشگاهی را تقویت کرد و بر آن تأثیر گذاشت.

ی اثربخشی ها نهیزمی و غیره باید ساز شبکهدانشجویان اعم از مشارکت اجتماعی و اعتماد و 

ی ریپذ جامعهی مهم موفقیت در ها حلقهویژه بیرونی دانشگاه تقویت شود. یکی از  درونی و به

ی و تخصصی است. ا حرفهی موفقیت دانشجویان در زمینة کار ها نهیزمکردن  دانشگاهی فراهم

س رضایت از خود و محیط. یکی موفقیت در حوزة کاری برای دانشجویان، یعنی احسا ریتأث

موفقیت دانشجویان در  تواند یمی مطلوب ریپذ جامعهی ریگ شکلی مهم برای ها حلقهاز 

 باشد. ها آنی ا حرفهزندگی 

ی مهم مرتبط با عملکرد اجتماعی و فرهنگی مطلوب در محیط دانشگاهی ها استیسیکی از 

اف کنشگران دانشگاهی، اعطای ی و کاهش شکمیخودتنظ سمیمکانافزایش و تقویت عملکرد 

نارضایتی از یک سو  دهد یمنشان  ها افتهی دانشگاهی است. یها طیمحآزادی و استقالل بیشتر به 

ی علمی تأثیر گذاشته است. این ها طیمحی از سوی دیگر، بر هنجار یبو احساس بیگانگی و 

گذار ریتأثایة اجتماعی بر برداشت واقعی دانشجویان از عملکرد خود در ارتباط با سرم مسئله

ی علمی از ها طیمحمنظور تقویت فضای اجتماعی و فرهنگی  ی اصالحی بهها استیساست. 

در ارتباط با سرمایة  ها دانشگاهاقدامات اولیه در ارتقای عملکرد  نیتر یضرورو  نیتر مهم

در  0یتثبا یناسازگاری و بدربارة  (2892) راد یقانعی ها افتهاجتماعی دانشگاهی است. ی

تعامالت ( دربارة الف2882 ؛2898ی مرجائی )ها افته، همچنین یگو و مذاکرهو فرایندهای گفت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  
1. Intellectual Individuality 

2. Incompatibility and instability 
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ة اهمیت این موضوع و دهند نشان و دانشجویان در فضای محیط علمی استادانضعیف 

از موانع مهم  ی این مسئلة اجتماعی در نظام دانشگاهی ایران است. این موضوعاتریگ شکل

ی دانشگاهی و کاهش سرمایة ریپذ جامعهکه بر فرایند  استمحیط علمی  فرهنگی-اجتماعی

 گذار است.ریتأثاجتماعی 

ی مشترک کاری کنشگران ها حلقهی اجتماعی و فرهنگی و تقویت ها شبکهسیاست احیای 

ی الزم برای ها برنامهدانشگاه اعم از دانشجویان، استادان، مدیران و فعاالن فرهنگی و اجتماعی از 

ضعف  دهد یمای وضعیت سرمایة اجتماعی و فرهنگی در نظام دانشگاهی است. نتایج نشان ارتق

بستگی اجتماعی الزم برای  استادان، ضعف در پیوندها و همگروهی و تعامالت  یها یدر همکار

تعامالت ، در اجتماعات علمیدپارتمان  استادانمشارکت ضعیف ، اجتماعات علمیی ریگ شکل

ضعف  یریگ و شکل یقوارگ یبدپارتمان و نشجویان در فضای محیط علمی و دا استادانضعیف 

ی دانشگاهی است. پیش از این در ریپذ جامعهبر  مؤثراز جمله موانع نهادی اجتماع علمی 

( و 2882(، مرجائی )2890(، فاضلی )2890(، خسرو خاور )2810های ابراهیمی ) پژوهش

 شده است. دیتأکنظام دانشگاهی کشور  در ها چالشبر وجود این  (2892) راد یقانع

های آموزشی خاصی  و برنامه ها تیفعالباید  ها دانشگاهمنظور تحقق سرمایة اجتماعی در  به

های ارتباطی که  ریزی آموزش عالی تعریف شود؛ برای نمونه آن دسته از مهارت در نظام برنامه

ة مشارکتی و مسئل، حل های گروهی مانند حل تضاد ی و مهارتکدلاحترام، اعتماد، ی

های اساسی در مقطع کارشناسی  مهارت عنوان به، باید دنکن یمگیری گروهی را ایجاد  تصمیم

توانند افراد مسئول و توانمندی برای مشاغل  ها می آموزش داده شود. با انجام این کار، دانشگاه

ها در  این مهارتشهروندانی مسئول و آگاه را برای جامعه پرورش دهند.  نیهمچنو  مختلف

؛ فرنکلین و 2882های متفاوتی معروف هستند )کارنیوال و همکاران،  کشورهای مختلف به نام

(. دامنة سرمایة اجتماعی جوانان 209: 2882به نقل از رستمی و همکاران،  2889کالوسن، 

ی و ی آموزشها طیمحی آموزشی اولیه از جمله خانواده، مدرسه و سایر ها طیمحدانشگاهی به 

؛ شود یمی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه مربوط ها حوزهعملکرد سایر نهادها در 

ی علمی ها حوزهدر  نظران صاحبی با شیاند همبرای شناخت عمیق این موضوع  رو نیاز ا

ی و کاوش در عملکرد سایر نهادهای ا منطقهی ملی و ها شاخصو  ها دادهمختلف و بررسی 

 ست.جامعه ضروری ا
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