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چكیده

مقدمه :سرمايه اجتماعي مجموعه هنجارهاي موجود در سيستمهاي اجتماعي است كه موجب ارتقاي سطح همكاري اعضاي آن جامعه گرديده و
باعث پايين آمدن سطح هزينههاي تبادالت و ارتباطات ميگردد .به دليل اهميت سرمايه اجتماعي ،اين پژوهش سعي دارد ميزان سرمايه اجتماعي و
عوامل مؤثر بر آن را در دانشجويان دانشگاه علوم پژشكي تهران مورد بررسي قرار دهد.
روشها : :اين مطالعه ،يك مطالعهي مقطعي بود كه  044نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران در آن شركت داشتند .شركتكنندگان،
متناسب با جمعيت دانشجويي هر دانشكده به صورت تصادفي انتخاب شدند .ابزار گردآوري دادهها در اين مطالعه ،پرسشنامه  63سؤالي Bullen
بود كه داراي هشت حيطه ميباشد .پس از جمعآوري دادهها ،تجزيه و تحليل با استفاده از آزمونهاي  T-Testو ضريب همبستگي پيرسون و
رگرسيون خطي در نرمافزار  SPSS.18انجام گرفت.
یافتهها :ميانگين سرمايه اجتماعي در اين مطالعه 00/21 ،ميباشد .كمترين ميانگين ،مربوط به حيطه مشاركت در اجتماعات محلي و بيشترين
ميانگين ،مربوط به حيطهي ارتباط با دوستان و خانواده ميباشد .در اين مطالعه سرمايه اجتماعي با متغيرهاي محل سكونت و وضعيت اقتصادي ارتباط
آماري معنيداري داشت.
نتیجهگیری :اين تحقيق نشان داد برخي حيطههاي سرمايه اجتماعي با متغيرهايي مانند وضعيت اقتصادي ،جنسيت ،محل سكونت و رشته تحصيلي
ارتباط دارد؛ مسؤوالن ميتوانند با در نظرگرفتن اين متغيرها و انجام مداخالت مناسب ،ميزان سرمايه اجتماعي را در دانشجويان ،افزايش دهند.
واژههای کلیدی :سرمايه اجتماعي ،دانشجويان ،دانشگاه علوم پزشكي تهران
ارجاع :مراديان سرخكاليي منور  ،افتخار اردبيلي حسن ،نجات سحرناز ،ساعي پور نرگس .سرمایه اجتماعي دانشجویان دانشگاه علوم
پزشكي تهران در سال  .3131مجله تحقيقات نظام سالمت 2636؛ 152-136 :)1(24
تاریخ دریافت3133/12/12 :
.1

كارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ايران

.2

عضو هيئت علمي گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ايران (نويسنده مسؤول)

.3

Email: eftkhara@sina.tums.ac.ir:
عضو هيئت علمي گروه آمار و اپيدميولوژي ،دانشكده بهداشت ،مركز تحقيقات بهره برداري از دانش سالمت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ايران

.4

دانشجوي دكتراي آمار زيستي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه كوئينزلند استراليا ،كوئينزلند ،استراليا

مقدمه
در مقابل سرمايه فيزيكي و انساني ،سرمايه اجتماعي مفهومي
جديد است كه طي دو دههي اخير وارد حيطهي علوم
اجتماعي شده است ( .)1سرمايه اجتماعي ،يكي از
تعيينكنندههاي اجتماعي سالمت ميباشد كه توجه زيادي را
به خود جلب نموده است ( .)2سرمايه اجتماعي مجموعه

852

تاریخ پذیرش3138/38/83 :

هنجارهاي موجود در سيستمهاي اجتماعي است كه موجب
ارتقاي سطح همكاري اعضاي آن جامعه گرديده و باعث
پايين آمدن سطح هزينههاي تبادالت و ارتباطات ميگردد.
بانك جهاني نيز سرمايه اجتماعي را پديدهاي ميداند كه
حاصل تأثير نهادهاي اجتماعي ،روابط انسان و هنجارها بر
روي كميت و كيفيت تعامالت اجتماعي است و تجارب اين
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سازمان نشان داده است كه اين پديده تأثير قابل توجهي بر
اقتصاد و توسعه كشورهاي مختلف دارد (.)3
 ، Bourdieuسرمايه اجتماعي را يكي از اشكال سرمايه
ميداند .سرمايه از نظر او سه شكل بنيادي دارد :سرمايه
اقتصادي كه قابليت تبديل شدن به پول را دارد و ميتواند به
شكل حقوق مالكيت ،نهادينه شود ،سرمايه فرهنگي كه در
برخي شرايط ،به سرمايه اقتصادي بدل ميشود و به شكل
كيفيات آموزشي نهادينه ميشود و سرمايه اجتماعي كه از
الزامات اجتماعي (پيوندها) ساخته شده است و تحت برخي
شرايط به سرمايه اجتماعي تبديل ميشود و ممكن است در
شكل عنوان اشرافي نهادينه شود .او به اين نكته توجه ميكند
كه ايجاد و اثر بخشي سرمايه اجتماعي ،بستگي به عضويت
در يك گروه اجتماعي دارد كه اعضاي آن ،مرزهاي گروه را از
طريق مبادله اشيا و نمادها بنيان نهادهاند.)4( .
سرمايه اجتماعي به عنوان يكي از تعيينكنندههاي اجتماعي
سالمت بر ميزان مرگ و مير ،اختالالت رواني و استرس مؤثر
بوده است ( .)5-7در جوامعي كه سرمايه اجتماعي بااليي
دارند ،ميزان ارتكاب جرم پايينتر بوده ( )8و با باال رفتن آن،
كيفيت زندگي افراد افزايش مييابد (.)9
در ارتباط با اين پژوهش مطالعات مشابهي در داخل و خارج
كشور انجام شده است .ميزان سرمايه اجتماعي دانشجويان
دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،توسط مظلوم خراساني و
همكاران مورد سنجش قرار گرفت .تفاوت ميزان سرمايه
اجتماعي در دو دسته دانشكده كه از نظر اعتبار اجتماعي با
هم تفاوت دارند ،معني دار بود (.)11
بررسي ديگري كه توسط حسن غريبي و همكاران در
دانشجويان دانشگاههاي آزاد اسالمي منطقه  11در رابطه با
سرمايه اجتماعي انجام شد ،نشان داد كه بسياري از متغيرهاي
زمينهاي قادر به پيشبيني مؤلفههاي سرمايه اجتماعي
ميباشند و سرمايه اجتماعي در مؤلفه اعتماد نهادي در زنان
باالتر از مردان بود (.)11
همچنين مطالعه ديگري كه توسط روشنفكر و همكاران در
رابطه با جوانان ،سرمايه اجتماعي و رفتارهاي داوطلبانه انجام
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شد ،نشان داد كه ارتباط معنيداري بين هر يك از
گرايشهاي داوطلبانه با سرمايه اجتماعي وجود دارد .گروه
داوطلبان در شبكه روابط رسمي اعم از روابط مدني و نيز
روابط نهادي ،نمره باالتري از گروه غيرداوطلبان دارند و اين
امر تأثيرگذاري اين گونه روابط را در بروز رفتار داوطلبانه افراد
تأييد ميكند (.)12
شياني و همكاران نيز به بررسي سرمايه اجتماعي جوانان در
ايران پرداختند ،يافتهها نشان دهنده ضعف سرمايه اجتماعي
در ميان جوانان ،به ويژه در بعد روابط انجمني و اعتماد به
ناآشنايان و مسؤوالن است .تأثير ويژگيهاي فردي و
اجتماعي بر سرمايه اجتماعي جوانان هم معنيدار بوده است
(.)13
دانشجويان به لحاظ برخورداري از توان و انرژي فراوان ،قادر
هستند تاثير بهسزايي بر آينده جامعه داشته باشد ،زيرا
پوياترين گروه در هر جامعهاي را تشكيل ميدهند و سالمت
اين قشر تا حد زيادي الزمه سالمت بسياري از آحاد جامعه
است .با توجه به اينكه دانشجويان مهمترين سرمايههاي
انساني و آيندهسازان كشور هستند ،وقتي سرمايه اجتماعي و
ابعاد آن در دانشجويان تشكيل و گسترش يابد ،سبب ميشود
كه دانشجويان تالش گستردهاي را براي توسعه همه جانبه
كشور انجام دهند .همچنين آگاهي و اطالع از ميزان سرمايه
اجتماعي آنان و عوامل تأثيرگذار بر آن ،براي هر نوع
برنامهريزي اجتماعي و فرهنگي آنان الزم و ضروري به نظر
ميرسد .به همين سبب اين پژوهش سعي دارد ميزان سرمايه
اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن را در دانشجويان دانشگاه علوم
پزشكي تهران ،مورد بررسي قرار دهد .در اين مطالعه
متغيرهاي سن ،جنس ،وضعيت تأهل ،محل سكونت ،شغل،
زبان ،وضعيت اقتصادي به عنوان عوامل تأثيرگذار احتمالي بر
سرمايه اجتماعي در نظر گرفته شدند؛ فرضيه ما در اين
مطالعه ،بررسي وجود رابطه بين متغيرهاي ذكر شده با سرمايه
اجتماعي بوده است.

853

سكينتبكمينست

سرمايه اجتماعي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران

روشها
اين مطالعه ،يك مطالعهي مقطعي است كه در نيم سال دوم
تحصيلي سال  1389-1391به منظور بررسي سرمايه
اجتماعي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني
تهران انجام گرفته است .حجم نمونه با استفاده از فرمول
و  SD =15 , α= 0.05 , d=1.5و ضريب
اطمينان  %95معادل  411نفر محاسبه شد .پس از تعيين حجم
نمونه ،ابتدا با استفاده از نمونهگيري طبقهبندي شده ،از هر
دانشكده بر حسب نسبت جمعيت دانشجويي آن ،تعداد افراد
شركتكننده در پژوهش مشخص شدند؛ بهطوري كه از
دانشكده دندانپزشكي  24نفر ،دانشكده داروسازي  33نفر،
دانشكده پيراپزشكي  11نفر ،دانشكده پرستاري  52نفر،
دانشكده بهداشت  78نفر و دانشكده پزشكي  152نفر در اين
مطالعه شركت داده شدند .سپس پرسشنامهها ،توسط دو تن
از پژوهشگران كه با موضوع مورد بررسي ،آشنايي كامل
داشتند ،در محيط دانشكدهها ،به صورت تصادفي بين
دانشجويان توزيع شد .به افراد در مورد اهداف تحقيق و
همچنين محرمانه ماندن اطالعات توضيح داده شد؛
پرسشنامه توسط دانشجويان پر گرديد؛ به همين دليل ،زمان
كافي براي پر كردن پرسشنامه به شركتكنندگان داده شد.
ابزار جمعآوري دادهها در اين مطالعه ،پرسشنامه سرمايه
اجتماعي  31سؤالي  Bullenبود ( .)14اين پرسشنامه ،ابتدا
زير نظر اساتيد صاحبنظر در اين امر ،ترجمه و به زبان فارسي
برگردانده شد .سپس به منظور بررسي پايايي پرسشنامه با
استفاده از روش اجراي دوباره آزمون يا روش بازآزمايي ( Test
 )– Retestپرسشنامه در بين  21نفر از دانشجويان كه
شرايط حضور در مطالعه را داشتند ،توزيع شد؛ دو هفته بعد از
پر نمودن پرسشنامه ،مجددا همان افراد ،پرسشنامهها را پر
نمودند .پس از ورود دادهها ،با استفاده از نرمافزار SPSS.18
تجزيه و تحليل صورت گرفت .با توجه به نتايج بهدست آمده،
تعدادي از سؤاالت دچار تغيير شدند و پرسشنامه در نهايت
براي استفاده در تحقيق اصلي آماده گرديد .پايايي پرسشنامه

861

سرمايه اجتماعي با استفاده از ضريب آلفا كرونباخ ،مورد
بررسي قرار گرفت و با توجه به اين كه ضريب آلفاي كرونباخ
 1/82محاسبه گرديد ،بنابراين پايايي اين پرسشنامه ،نيز مورد
تأييد قرار گرفت.
اين پرسشنامه با استفاده از  31سؤال سرمايه اجتماعي را در
 8حيطه ميسنجد؛ حيطه ها عبارت هستند از حيطهي
مشاركت در اجتماعات محلي كه با  7سؤال به بررسي ميزان
شركت فرد در فعاليتهاي اجتماعي محله يا دانشگاه
ميپردازد .حيطهي پيشگامي در زمينههاي اجتماعي كه شامل
 5سؤال ميشود (به عنوان مثال چند بار تا كنون زبالهاي كه
ساير مردم در يك مكان عمومي ريختهاند را جمع نمودهايد؟)،
حيطهي اعتماد و امنيت كه با  5سؤال ،ميزان اعتماد
شركتكنندگان را نسبت به ساير افراد جامعه و همچنين
احساس امنيت آنها در جامعه را مورد سنجش قرار ميدهد.
حيطهي ارتباط با همسايگان كه با  5سؤال ميزان ارتباط فرد
را با همسايگان مورد ارزيابي قرار ميدهد .حيطهي ارتباط با
دوستان و خانواده كه شامل  3سؤال ميشود كه به بررسي
ارتباط فرد با اعضاي خانواده و دوستان ميپردازد .حيطهي
قدرت تحمل تفاوتها كه شامل  2سؤال ميباشد (به عنوان
مثال فكر ميكنيد تا چه حد وجود فرهنگهاي مختلف،
زندگي در محله شما را بهتر ميكند؟) ،حيطهي ارزش زندگي
كه شامل  2سؤال ميباشد و ديدگاه فرد در رابطه با ارزش
زندگي را مورد ارزيابي قرار ميدهد ،حيطهي ارتباطات كاري
كه شامل  5سؤال ميباشد و احساس تعلق خاطر افراد به
محل كار و وابستگي آنان به همكاران را مورد سنجش قرار
ميدهد .دو سؤال از سؤاالت اين پرسشنامه به اين دليل كه
ميتوانستند در بيش از يك حيطه قرار گيرند ،به صورت
جداگانه مورد بررسي قرار گرفتند و در امتياز كل سرمايه
اجتماعي محاسبه شدند.
سؤاالت اين پرسشنامه ،داراي چهار گزينه بوده و به هر سؤال
حداقل امتياز يك و حداكثر امتياز چهار تعلق گرفت .با توجه به
اينكه پرسشنامه داراي هشت بعد است ،در هر بعد نمرات
محاسبه و با هم جمع گرديد و بدين ترتيب سرمايه اجتماعي
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كل به دست آمد .با توجه به اينكه تعداد سؤاالت حيطهها ،با
هم برابر نبوده است؛ پس از محاسبه ميانگين هر حيطه،
تمامي حيطهها به مقياس  111رسيدند ،تا امكان مقايسه
حيطهها وجود داشته باشد.
پس از جمعآوري پرسشنامهها و ورود اطالعات به كامپيوتر،
از نرم افزار  SPSS.18براي تجزيه و تحليل دادهها استفاده
شد .ابتدا ارتباط حيطهها با متغيرهاي دموگرافيك با استفاده از
آزمونهاي  T-Testو ضريب همبستگي پيرسون مورد بررسي
قرار گرفت ،متغيرهايي كه  P- valueكمتر از  1/2داشتند،
وارد مدل رگرسيون شدند و ارتباط آنها با استفاده از رگرسيون
خطي مورد بررسي قرار گرفت .در مطالعه حاضر سطح
معنيداري آزمون  α=1/15در نظر گرفته شده است.
يافتهها
در اين مطالعه 411 ،نفر از دانشجويان مورد بررسي قرار
گرفتند كه  %19از شركتكنندگان ،زن ( 271نفر) و  %31مرد
( 124نفر) بودند .ميانگين سني شركتكنندگان در اين مطالعه
 22/18± 3/14ميباشد (جدول  .)1همچنين 77 ،درصد (318
نفر) از شركتكنندگان به زبان فارسي و مابقي به زبانهاي
ديگر صحبت ميكردند 48/28 .درصد ( 195نفر) از
شركتكنندگان وضعيت اقتصادي خود را خوب و  51/3درصد
( 211نفر) وضعيت اقتصادي خود را غير خوب ،گزارش
نمودند؛  1درصد ( 4نفر) از شركتكنندگان نيز ،به اين سؤال
پاسخي ندادند.
ميانگين امتياز كل سرمايه اجتماعي كه از مجموع حيطهها به
دست آمده 44/12 ،ميباشد .در حيطههاي سرمايه اجتماعي
كمترين ميانگين ،مربوط به مشاركت در اجتماعات محلي و
بيشترين ميانگين ،مربوط به حيطهي ارتباط با دوستان و
خانواده مي باشد (جدول .)2
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براي بررسي ارتباط سرمايه اجتماعي با متغيرهاي كيفي دو
حالتي از آزمون  T-Testو متغيرهاي كمي از آزمون
همبستگي پيرسون استفاده گرديد و متغيرهايي كه P-
 valueكمتر از  1/2داشتند ،وارد مدل رگرسيون شدند و
ارتباط آنها با استفاده از رگرسيون خطي مورد بررسي قرار
گرفت .در اين مطالعه ارتباط متغيرهاي محل سكونت و
وضعيت اقتصادي با حيطههاي مشاركت در اجتماعات محلي
و پيشگامي در اقدامات محلي با استفاده از آزمون رگرسيون
مورد بررسي قرار گرفت و اين آزمون ،وجود ارتباط آماري
معنيدار را تأييد نمود .هم چنين آزمون رگرسيون ارتباط
آماري معنيداري را بين حيطهي احساس اعتماد و امنيت با
متغيرهاي جنسيت ،زبان و رشته نشان داد .عالوه بر اين،
ارتباط حيطهي ارتباط با همسايگان با متغير محل سكونت نيز
با آزمون رگرسيون مورد سنجش قرار گرفت كه بين اين دو
متغير ارتباط آماري معنيداري مشاهده شد.
ارتباط وضعيت اقتصادي با حيطهي ارتباط با دوستان و
خانواده نيز با آزمون رگرسيون سنجيده شد و نتايج نشان داد
كه ارتباط آماري معنيداري وجود دارد .همچنين بين حيطهي
قدرت تحمل تفاوتها با متغيرهاي زبان ،سن ،رشته و محل
زندگي ارتباط آماري معنيداري وجود دارد .حيطهي ارزش
زندگي نيز با متغيرهاي جنسيت ،رشته و وضعيت اقتصادي با
استفاده از آزمون رگرسيون مورد بررسي قرار گرفت و ارتباط
آماري معنيداري را نشان داد.
در نهايت اينكه متغيرهاي محل سكونت و وضعيت اقتصادي
نيز ارتباط آماري معنيداري را با سرمايه اجتماعي كل با
استفاده از آزمون رگرسيون نشان دادند (جدول .)3
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جدول  .3فراواني دانشجویان بر حسب متغیرهای دموگرافیك
متغیرهای دموگرافیك

وضعیت

تعداد

درصد

زن

163

33

مرد

210

62

كارشناسي

262

60/5

كارشناسي ارشد

53

20

دكترا

143

52/5

خوابگاهي

160

52/5

غير خوابگاهي

233

02/5

شاغل

55

26/2

بيكار

605

23/1

متأهل

66

2 /6

مجرد

633

32/5

جنسيت

مقطع تحصيلي

محل سكونت

وضعيت اشتغال

وضعيت تأهل

جدول  .8میانگین نمره حیطههای سرمایه اجتماعي

868

فاصله اطمینان

حیطههای سرمایه اجتماعي

میانگین

انحراف معیار

مشاركت در اجتماعات محلي

13/24

12/22

62/11-16/24

پيشگامي در زمينههاي اجتماعي

03/06

23/63

02/26-00/23

66/66

اعتماد و امنيت

01/26

22/64

00/32-02/45

13/33

56/66

ارتباط با همسايگان

01/26

22/66

00/46-04/12

13/33

56/66

ارتباط با دوستان و خانواده

52/45

12/02

34/42-55/66

00/00

66/66

قدرت تحمل تفاوتها

02/40

15/50

06/33-62/03

23/33

54/44

ارزش زندگي

01/52

16/06

00/32-04/15

66/66

33/33

ارتباطات كاري

56/22

16/46

53/66-50/02

66/66

66/66

جمع حيطهها

00/21

26/32

05/05-01/65

60/15

52/25

% 35

صدك 85

صدك 55

20/12

01/25
56/20
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جدول  .1نتایج رگرسیون حیطههای سرمایه اجتماعي با متغیرهای دموگرافیك
متغیر وابسته

متغیر مستقل

ضرایباستاندارد
Beta

03/14

0/24

3/31

محل سكونت

-4/23

-6/21

1/23

-6/13

4/442

وضعيت اقتصادي

-4/22

-0/25

1/21

-1/12

4/41

34/66

6/66

25/33

4/444

محل سكونت

-4/25

-5/12

2/33

-6/22

4/441

وضعيت اقتصادي

-4/21

-0/11

2/36

-1/51

4/42

22/36

0/30

0/46

4/444

جنسيت

4/26

6/16

2/36

6/35

4/444

زبان

4/26

3/14

1/23

1/26

4/445

زبان

4/24

0/22

2/22

1/11

4/41

52/26

1/35

12/22

4/444

-22/66

2/66

-3/63

4/444

32

6/63

14/46

4/444

-3/30

1/26

-6/24

4/441

65/23

24/33

3/31

4/444

زبان

4/22

22/10

6/21

6/34

4/444

سن

-4/26

-2/06

4/04

-6/51

4/444

رشته تحصيلي

-4/24

-5/66

1/36

-1/40

4/40

محل سكونت

-4/24

-5/61

1/36

-1/42

4/40

53/23

5/36

3/03

4/444

وضعيت اقتصادي

-4/25

-6/04

1/66

-6/23

4/441

رشته تحصيلي

-4/22

-5/51

1/04

-1/13

4/41

جنسيت

4/43

5

1/54

1

4/40

52/60

6/46

23/10

4/444

محل سكونت

-4/14

-5/32

2/63

-0/26

4/444

وضعيت اقتصادي

-4/25

-0/26

2/60

-6/42

4/441

Constant
پيشگامي در اقدامات محلي

Constant
اعتماد و امنيت

constant
ارتباط با همسايگان

محل سكونت

-4/64

Constant
ارتباط با دوستان و خانواده

وضعيت اقتصادي

-4/25

Constant

قدرت تحمل تفاوتها

Constant
ارزش زندگي

Constant
سرمايه اجتماعي كل

B

Std. Error
4/44

constant
مشاركت در اجتماعات محلي

ضرایب استاندارد نشده

t

Sig
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بحث
يافتههاي اين تحقيق نشان ميدهد كه جنسيت با حيطههاي
اعتماد و امنيت ،ارزش زندگي ارتباط آماري معنيداري دارد ،در
اين رابطه ،شرايط اجتماعي و فرهنگي موجود در جامعه و
محدوديتهايي كه براي زنان وجود دارد ،همچنين زمينههاي
تاريخي ،اقتصادي زنان در جامعه ايراني ،ميتواند تا حدودي
توجيهكننده نتيجه به دست آمده باشد؛ كه با نتايج مطالعات
انجام شده در كشور ،همخواني دارد (.)11 ،13 ،15
همچنين محل سكونت بر حيطههاي مشاركت در اجتماعات
محلي ،پيشگامي در اقدامات محلي ،ارتباط با همسايگان و
سرمايه اجتماعي كل تأثيرگذار ميباشد و افرادي كه در
خوابگاه زندگي ميكنند ،در اين حيطهها از سرمايه اجتماعي
باالتري برخوردار هستند كه مطالعه سام آرام و همكارانشان در
دانشگاه عالمه چنين ارتباطي را نشان نداد ( .)11به نظر
ميرسد ،زندگي در خوابگاه و دور بودن از خانواده ،انجام
فعاليتهاي گروهي ،برقراري ارتباط با ساير افراد در خوابگاه،
باعث افزايش مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي ،همچنين
برنامههاي فوق برنامه ،برگزاري جشنها و اردوهاي تفريحي
براي دانشجويان ساكن خوابگاه ،باعث حضور بيشتر اين
دانشجويان در برنامههاي اجتماعي ميشود.
اين تحقيق همچنين نشان داد كه وضعيت اقتصادي با
حيطههاي مشاركت در اجتماعت محلي ،پيشگامي در اقدامات
اجتماعي ،ارتباط با دوستان و خانواده ،ارزش زندگي و سرمايه
اجتماعي كل در ارتباط است و دانشجوياني كه وضعيت
اقتصادي خود را خوب گزارش نمودند ،در اين حيطهها نمرهي
بيشتري نسبت به ساير دانشجويان كسب نمودهاند .كه
مطالعهي فوالديان در دانشگاه آزاد مشهد چنين ارتباطي را
نشان نداد ( .)17از ديدگاه ما ،وضعيت اقتصادي صرفا در
اقتصاد خالصه نميشود ،بلكه وضعيت اقتصادي ،وقتي
نيازهاي اوليه را پوشش دهد ،ارتباطات ،آگاهي و بينش و
تجارب فرد را نيز تحتتأثير قرار ميدهد؛ همچنين رفاه
اجتماعي و وضعيت اقتصادي مناسب كه امكان دسترسي افراد
به خدمات را فراهم ميآورد ،باعث ميشود افراد با ديد بهتري
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به زندگي نگاه كنند؛ در مقابل ،فشارهاي اقتصادي و
سختيهايي كه به همراه ميآورد ،هم از ميزان ارتباط افراد با
سايرين ميكاهد و هم باعث كاهش ارزش زندگي در افراد
ميگردد.
بين متغير زبان با حيطههاي اعتماد و امنيت و قدرت تحمل
تفاوتها ارتباط آماري معنيدار وجود دارد؛ اين نتيجه با
مطالعهي كامران و همكاران در استان گلستان متفاوت ( )18و
با مطالعهي شياني و همكاران و روشنفكر و همكاران همسو
ميباشد ( .)12- 13اقوام مختلف به دليل شرايط اجتماعي،
فرهنگي و اقتصادي و حتي شرايط اقليمي متفاوتي كه دارند و
همچنين به دليل تبعيضاتي كه در جامعه وجود دارد ،از حيث
قدرت تحمل تفاوتها و احساس اعتماد و امنيت با هم تفاوت
دارند .با توجه به اينكه مطالعه كامران و همكاران ساكنين
يك استان را مورد بررسي قرار داده است ،احتماالً اين موضوع
ميتواند دليل مغايرت نتايج مطالعه حاضر با مطالعه مذكور
باشد.
ارتباط سن و حيطه قدرت تحمل تفاوتها كه در اين مطالعه
به دست آمد با مطالعهي كامران و همكاران در استان گلستان،
روشنفكر و همكاران در كشور و شارع پور و همكاران (-19
 )12 ،18همسو ميباشد .به نظر ميرسد ،افزايش سن ،همراه
با افزايش ميزان تحصيالت ،به همراه باالتر رفتن سطح آگاهي
و بينش افراد و كسب تجربيات بيشتر ،باعث افزايش سازگاري
افراد با شرايط جامعه و درك متقابل از اطرافيان ميشود.
نتیجهگیری
نتايج بهدست آمده در تحقيق حاضر ،نشان داد كه سرمايه
اجتماعي شركتكنندگان در حيطههاي ارتباط با همسايگان،
تحمل تفاوتها و ارزش زندگي كمتر از مطالعات مشابه و در
حيطهي ارتباط با دوستان و خانواده بيشتر از مطالعات انجام
شده در ساير كشورها از جمله مطالعهي  Bullenدر استراليا
است ( .)14به نظر ميرسد شرايط اجتماعي ،تغيير سبك
زندگي و مدرن شدن شيوه زندگي ،عدم آموزش شيوههاي
برقراي ارتباط با ديگران در جامعه ايراني ،به همراه حس
فردگرايي ايرانيان و نبود شرايط مناسب براي فعاليتهاي
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و زمان بيشتري به افراد جهت مشاركت در فعاليتهاي
.اجتماعي داده شود
،با توجه به اينكه جمعيت مورد مطالعه در اين پژوهش
 به نظر،دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران بوده است
ميرسد بررسي سرمايه اجتماعي در ساير دانشگاهها و
 ميتواند موضوع،همچنين در ساير گروههاي اجتماعي
بررسيهاي آينده باشد تا اطالعات كاملتري در رابطه با
وضعيت سرمايه اجتماعي و عوامل تأثيرگذار بر آن را در اختيار
برنامهريزان قرار دهد؛ همچنين استفاده از روشهاي كيفي در
 نيز ميتواند به دقت اطالعات به دست آمده،انجام مطالعه
كمك نمايد
تشكر و قدرداني
بژوهشگران وظيفه خود ميدانند از دانشجوياني كه با
 زمينه اجراي اين پژوهش را،مشاركت خود در اين مطالعه
. كمال تشكر و قدرداني را به عمل آورد،فراهم ساختند

.اجتماعي ميتواند از داليل تفاوتهاي بهدست آمده باشد
 ايجاد فرصت براي،تقويت فعاليت سازمانهاي غيردولتي
 تشويق، اعم از تعامالت فردي و گروهي،تعامالت اجتماعي
 برنامهريزي و،افراد به انجام مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي
،بسترسازي فرهنگي براي جوانان و توجه و تالش بيشتر
جهت فراهم نمودن بسترهاي مناسب رشد سرمايه اجتماعي
در نظام آموزش عالي و در سطح جامعه و ايجاد و تقويت
شبكههاي اجتماعي ميتواند در افزايش سرمايه اجتماعي در
.جامعه مؤثر باشد
همچنين توجه به عوامل تأثيرگذار بر سرمايه اجتماعي مانند
عامل اقتصادي كه در اين مطالعه با حيطههاي مختلف
 نيز،سرمايه اجتماعي ارتباط آماري معنيداري را نشان داد
ميتواند راهنمايي براي مسؤوالن و برنامهريزان باشد تا با
 رعايت عدالت درجامعه و،تالش براي بهبود شرايط اقتصادي
 از دغدغههاي افراد كاسته و فرصت،رفع مشكالت اقتصادي
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Abstract
Background: Social capital involves a set of norms available in social systems which improves the
interaction between people and reduces the costs of interactions and communications. Considering the
importance of social capital, this research is aimed to study the social capital and factors affecting it
among students of Tehran University of medical sciences.
Methods: 400 Students were participated in a cross-sectional study. They were selected randomly
commensurate with the student population of each faculty. 36-item Bullen’s questionnaire having 8
dimensions was used for data collection. Finally, for data analyzing were used with SPSS 18 and
Independent T- Test, Pearson correlation and regression.
Findings: The means of social capital was 44.12. Minimum and maximum mean was measured for
“participation in local community” and “family and friends connections” elements, respectively. The study
also showed a relationship between social capital with economic status and residency
Conclusion: According to the results, there exists a relationship between some dimensions of social
capital with economic status, sex, residency and field of study. Authorities could consider these variables
and appropriate intervention to increase the social capital of students.
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