عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعي
(مورد مطالعه :دانش آموزان دختر پیش دانشگاهي شهر شیراز)
دكتر ابوالقاسم فاتحي
ابراهيم اخالصي

**

تاريخ دريافت16/56/1 :
تاريخ پذيرش15/56/61 :

چكيده
هدف اين پیمايش آگاهي از میزان سرمايه اجتماعي و بررسي عوامل تنثیر گـذار
بر آن در میان دانش آموزان دختر مراكـز پـیش دانشـگاهي شـهر شـیراز اسـت.
سؤاالت تحقیق عبارتند از« :میزان كل سرمايه اجتماعي در میـان دانـش آمـوزان
دختر مراكز پیش دانشگاهي شهر شیراز چه مقدار است و عوامل جامعه شناختي
مؤثر بر آن كدامند؟» .جامعـه آمـاري شـامل دانـش آمـوزان دختـر مراكـز پـیش
دانشگاهي شهر شیراز است كه با استفاده از روش نمونه گیـري خوشـهاي چنـد
مرحله اي و تصادفي  566نفـر انتخـاب شـدند .اطالعـات مـورد نیـاز از طريـق
پرسشنامه گردآوري شده اسـت .آراء پاتنـام ،فوكويامـا و كلمـن دربـاره سـرمايه
* استاديار جامعهشناسي دانشگاه عالمه طباطبائي.
** دانشجوي دكتري جامعهشناسي دانشگاه تهران.

fatehi.ab@gmail.com
eb.ekhlasi@gmail.com

*

عوامل مؤثر بر سرمايه اجتماعي . . .

149

اجتماعي به صورت تلفیقي چارچوب نظري تحقیـق را شـكل دادهانـد .بـر پايـه
نتايج بدست آمده ،میانگین كل سرمايه اجتماعي در سـطح فـردي و گـروههـاي
نخستین و سطح استاني و ملي سازمانها و نهادها معادل  11/3درصد اسـت .در
میان سطوح سه گانه متغیر وابسته ،بیشترين میانگین مربوط به سطح خرد سرمايه
اجتماعي است ( 26درصد) .در آزمون فرضیات رابطهاي پژوهش ،وجـود رابطـه
مثبـت و معنـادار بــین متغیرهـاي مســتقل «اشـكال هــويتي»« ،سـالمت روانــي»،
«تحصیالت والدين» و «سرمايه فرهنگي» و متغیـر وابسـته « سـرمايه اجتمـاعي»
تنيید گرديد .به استناد نتايج حاصل از آزمـون فرضـیات فرعـي ،میـزان سـرمايه
اجتماعي دانش آموزان دختر در رشته تحصیلي هنر به طـور معنـاداري كمتـر از
ساير رشتههاست .هم چنین ،پايین ترين میزان سرمايه اجتماعي مربوط به دانـش
آموزان ساكن در «منطقه باالي شهر» و بیشترين میزان سـرمايه اجتمـاعي مربـوط
به دانش آموزان ساكن در«منطقه پايین شهر» ميباشد.
واژههاي كلیدي :سرمايه اجتماعي ،سرمايه فرهنگي ،رواب اجتماعي ،اعتماد
اجتماعي ،دانش آموز

طرح مسأله
سرمايه اجتماعي از مفاهیم جديدي است كه در حوزههاي گوناگون علوم اجتماعي
مانند علوم سیاسي ،جامعه شناسي و اقتصاد رواج يافته است .با توجه به ماهیت بین
رشتهاي اين مفهوم ،نمي توان آن را به طور متعارف در يك جمله تعريف كرد .به طور
كلي ،سرمايه اجتماعي مجموعهاي از هنجارها و ارزشهاي موجود در سیستمهاي
فكري ،علمي ،اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و سیاسي جامعه است كه از تنثیر نهادهاي
اجتماعي و اقتصادي جامعه به دست ميآيد و داراي ويژگيهايي مانند اعتماد متقابل،
تعامل اجتماعي و احساس هويت جمعي و گروهي است .سرمايه اجتماعي كار
كنشگران را در سطوح گوناگون خرد ،میاني و كالنِ جامعه ،آسان ،سريع ،كمهزينه و
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مطمئن مي سازد و بدين وسیله آنان را در رسیدن به اهداف مشترک اجتماعي كمك
مي كند .در اين میان ،اعتماد و مشاركت به عنوان عناصر مهم سرمايه اجتماعي ،داراي
وجوه متكثر و گوناگوني مانند اعتماد مردم به يكديگر ،اعتماد مردم به حكومت و
نهادهاي اصلي جامعه ،اعتماد نهادهاي ياد شده به يكديگر و اعتماد حكومت و اين
نهادها به مردم است.
صاحبنظران گوناگون علوم اجتماعي در قالب استفاده از تعابیر گوناگون ،مقوالتي
مانند «احساس تعلق و تعهد اجتماعي»« ،وجود اعتماد اجتماعي»« ،مشاركتهاي
داوطلبانه»« ،توسعه سیاسي و سالمت اجتماعي (»)Putnam, 1995, Fukuyama, 1999
را از ويژگيها و نشانههاي جوامع برخوردار از سرمايه اجتماعي ميدانند و مواردي
مانند «رشد بیگانگي و فردگرايي افراطي»« ،توسعه نیافتگي سیاسي (،»)Coleman, 1988
«كاهش حمايت سیاسي مردم از نظام سیاسي (« ،»)Stone, 1995وجود انحرافات و
آسیبهاي اجتماعي» و در نهايت «كاهش انسجام اجتماعي در اجتماعات با هويت
متكثر ( »)Sanders, 2002را از ويژگيهاي شاخص جوامع فاقد سرمايه اجتماعي
برشمردهاند.
يكي از حوزه هاي مهم تاثیرپذير از سرمايه اجتماعي نهاد خانواده و آموزش و
پرورش است .هدف آموزش و پرورش محدود به آماده سازي افراد براي كار و
تخصص هاي الزم به منظور تنمین زندگي شان در جامعه نیست و الزم است پرورش
شهروندان از بُ عد اجتماعي ،سیاسي و نیز ارتقاء احساس و روحیه همبستگي ملي،
اجتماعي و جهاني در آنان مطمح نظر نظام سیاسي جامعه قرار گیرد .واقعیت اين است
كه ايجاد روحیه همكاري اجتماعي در جامعه و پايدار ساختن آن ،به عنوان يكي از
اساسي ترين وظايف نظام سیاسي ،تنها از راه آموزش و پرورش امكان پذير است
(ابوالحمد .)51:5101 ،در دنیاي كنوني ،آموزش و پرورش به عنوان حافظ نظام
سیاسي و عامل مؤثر در فرايند پیشرفت و توسعه همه جانبه ،همچنان كارگزار اصلي
جامعه پذيري نوجوانان و جوانان در فضاي فرهنگ ملي و اخالقي يك جامعه است؛ بر
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همین مناسبت كه بحث سرمايه اجتماعي و نقش و جايگاه آن در شئون گوناگون
جامعهپذيري دانش آموزان ،در كانون مباحث حامعه شناسي آموزش و پرورش و تعلیم
و تربیت قرار گرفته است .در تبیین كلي مفهوم سرمايه اجتماعي در فضاي تعلیم و
تربیت مي توان گفت ،سرمايه اجتماعي به منابع و امكانات اجتماعي مانند هنجارها،
شبكههاي اجتماعي و رواب بین بزرگساالن و دانش آموزان اطالق ميشود كه در خارج
از مدرسه ،يعني در محی خانواده يا اجتماع در دسترس دانش آموزان قرار دارند؛ اين
منابع و امكانات ،همانند ديگر شكلهاي سرمايه ،كمك مؤثري براي آموزش و پرورش
محصالن محسوب ميشوند و بر رفتار دانش آموز و عملكرد او تنثیر مثبت فراواني
خواهند داشت.
با وجود اين كه آموزش و پرورش از بنیادي ترين بسترهاي توسعه به منظور
بهبود استانداردهاي زندگي و ارتقاي مستمر كل جامعه و نظام اجتماعي به سوي
زندگي انساني تر از طريق توسعه سرمايه اجتماعي به عنوان زيربنا و زمینه ساز اصلي
روند نوسازي جامعه است ،اما مسنله اين است كه همزمان با تغییرات اجتماعي گسترده
سالهاي اخیر به همراه نقش تنثیرگذار عوامل متعدد مانند ارتباطات و رسانههاي جديد،
مرجعیت آموزش و پرورش در مقايسه با گذشته كاهش يافته است .بعالوه ،در پي
ايجاد نسبي اختالل در فرايند جامعه پذيري دانش آموزان ،كه در زمره اهم كاركردهاي
نهاد آموزش و پرورش محسوب ميشود ،ابعاد و سطوح گوناگون سرمايه اجتماعي نیز
در بین دانشآموزان تا حدودي تضعیف شده است؛ اين وضعیت ميتواند در آيندهاي نه
چندان دور محروم شدن جامعه از ساختارهاي ضروري و فضاي اخالقي را كه الزمه
كاركرد بهینه آن است ،به همراه داشته باشد .با در نظر داشتن اين توضیحات ،مسنلهاي
كه در اين پژوهش به صورت تجربي و با استفاده از پیمايش مورد بررسي قرار خواهد
گرفت عبارت است از :سنجش میزان سرمايه اجتماعي دانش آموزان دختر پیش
دانشگاهي در نواحي چهار گانه آموزش و پرورش شهر شیراز و عوامل مؤثر بر آن.
مزيد بر مطالب مطرح شده در صدر مقاله ،مباحثي از قبیل جوان بودن جمعیت جامعه و
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نسبت باالي جمعیت دختران و ضرورت مشاركت آنان در نهادهاي گوناگون اجتماعي،
امكان بهره جستن از مفهوم سرمايه اجتماعي در تحلیل مسائل اجتماعي و فرهنگي به
عنوان متغیر پیش بیني كننده ،كه در تحقیقات متعدد مورد اشاره قرار گرفته است ،و
آگاهي از جديدترين روند تغییرات سرمايه اجتماعي دانش آموزان دختر در راستاي
انتخاب سیاستهاي مناسب آموزشي و تربیتي ،از مهمترين داليلي است كه ضرورت
بررسي میزان سرمايه اجتماعي در میان دانش آموزان و عوامل مؤثر بر آن را توجیه
ميكند.
در اين مقاله سعي شده است ضمن تبیین مفهوم سرمايه اجتماعي ،میزان آن در
بین دانش آموزان دختر پیش دانشگاهي در نواحي چهار گانه آموزش و پرورش شهر
شیراز به عنوان يكي از كالن شهرهاي مهم كشور مورد سنجش قرار گیرد .همچنین،
نويسندگان مقاله با اتخاذ راهبرد روش شناختي قیاسي رابطه سرمايه اجتماعي با
متغیرهاي مستقل چندگانه شامل «اشكال هويتي»« ،سرمايه فرهنگي»« ،سالمت رواني» و
«تحصیالت والدين» را در قالب فرضیات اصلي پژوهش مورد بررسي و تحلیل قرار
ميدهند .تفاوت میزان سرمايه اجتماعي دانش آموزان دختر پیش دانشگاهي بر حسب
دو متغیر «رشته تحصیلي» و «محل سكونت» ذيل اهداف فرعي تحقیق مورد بررسي و
آزمون قرار خواهد گرفت.

پيشينه تحقيق
برخي از مهم ترين يافتههايي كه پژوهشگران داخلي كشور در بررسيهاي خود به آنها
دست يافتهاند عبارتند از « وجود رابطه مثبت معنادار میان سطح تحصیالت پاسخگويان
و والدين آنها و اعتماد اجتماعي (امیركافي« ،»31:5121 ،برخورداري دانش آموزان
دبیرستاني از حد متوس و باالتر سرمايه اجتماعي ،میزان بیشتر سرمايه اجتماعي دانش
آموزان اهل سنت در مقايسه با دانش آموزان شیعه ،میزان بیشتر سرمايه اجتماعي
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روستايیان در مقايسه با شهرنشینان و میزان كمتر سرمايه اجتماعي فرزنداني كه والدين
آنها جر و بحث مي كنند در مقايسه با فرزنداني كه والدين آنها جر و بحث نميكنند
(مالحسني« ،»)21:5121 ،برخورداري بیشتر مردان از سرمايه اجتماعي در مقايسه با
زنان ،رابطه مستقیم و معنادار میان سرمايه فرهنگي و سرمايه اجتماعي و نیز رابطه
معنادار میان سرمايه اجتماعي دانش آموزان و تحصیالت پدرانشان (سمیعي،
« ،»)12:5121تفاوت معنادار در میانگین سرمايه اجتماعي بین رشتههاي گوناگون
تحصیلي (میرزاخاني« ،»)5121 ،كاهش سرمايه اجتماعي در ايران (رناني،»)5136 ،
« باالتر بودن میانگین سرمايه فرهنگي دختران در مقايسه با پسران ،همبستگي مثبت و
معنادار میان سطح تحصیالت و سرمايه فرهنگي (شارع پور و خوش فر،»)561:5136 ،
«تنثیر مثبت و معنادار سرمايه اجتماعي بر موفقیت تحصیلي و سالمت جسميو رواني
(شارع پور « ،»)11:5135 ،وجود تفاوت معنادار بین مادران شاغل و غیرشاغل
دانشجويان با میزان برخورداري دانشجويان از سرمايه اجتماعي  ،وجود همبستگي قوي،
مستقیم و معنادار بین سطح تحصیالت مادران دانشجويان با میزان برخورداري آنان از
سرمايه اجتماعي ،تف اوت معنادار میزان سرمايه اجتماعي در میان دانشجويان طبقات
گوناگون اجتماعي ،نقش مؤثر رشد سرمايه اجتماعي دانشجويان در نحوه تعريف و
برداشت آنان از هويت اجتماعي خويش (فاتحي« ،»)553 :5136 ،همبستگي مستقیم و
معنادار میان تعهد ديني و سرمايه اجتماعي و نیز میزان برخورداري باالتر غیر مهاجرين
از سرمايه اجتماعي در مقايسه با مهاجرين (فیروزآبادي.»)25 :5135 ،
در خارج از كشور نسبت به ايران تحقیقات بیشتري صورت گرفته است كه نتايج
برخي از اين تحقیقات عبارتند از« :وجود همبستگي مثبت و معنادار میان عاليق و
تمايالت افراد (بُعد ساختاري سرمايه اجتماعي) و اعتماد متقابل (بُعد ارتباطي سرمايه
اجتماعي) (« ،»)Tsal and et al, 1998:437نقش تعیین كننده جامعه ديني بر عمق و
محتواي دينداري در میان افراد بزرگسال (« ،»)Welch, 1991:165مرگ و میر بیشتر در
ايالتهاي برخوردار از سطح باالتر بي اعتمادي اجتماعي در آمريكا و نیز رابطه
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معكوس معنادار میان عضويت گروهي و نرخ مرگ و میر در آن كشور ( Kawachi,

 « ،»)1997:1491گرايش بیشتر پدران ديندار در گذراندن اوقات بیشتر با فرزندان در
مقايسه با پدران سكوالر (« ،»)Sherkat & Ellison, 1999:364صرف نظركردن افراد از
سود شخصي خود به نفع خیر عموميدر پرتو فراگیري ارزشها و رواب

ناشي از

سرمايه اجتماعي (« ،»)Uslaner, 1999:30رابطه مثبت و معنادار میان گرايش به
فعالیتهاي مذهبي و مشاركت در كلوپها و انجمنها به عنوان عناصر سطح فردي
سرمايه اجتماعي از يك سو و سالمتي از سوي ديگر (،»)Venstra, 2000:619
«وضعیت بهتر سالمتي سوئدي زبانها در مقايسه با فنالندي زبانها در جامعه سوئد به
علت برخورداري بیشتر آنان از سرمايه اجتماعي (،»)Hyppa T Marku, 2001:148
« همبستگي و اعتماد اجتماعي به عنوان عامل اصلي در توسعه اقتصادي و اجتماعي
كشورهاي جهان سوم ( « ،»)Smith, 2001وجود رابطه مستقیم و معنادار میان سرمايه
اجتماعي و عملكرد مثبت نظام مراقبتهاي بهداشتي (.»)Crow, 2002:11
در مجموع مي توان گفت در بیشتر تحقیقات انجام شده داخلي و خارجي
چگونگي رابطه میان سرمايه اجتماعي و متغیرهاي جامعه شناختي و روانشناختي مؤثر
بر آن مورد تنكید محققان قرار گرفته است .وجه تمايز اين پژوهش در مقايسه با
تحقیقات صورت گرفته ،سنجش جداگانه مفهوم سرمايه اجتماعي در سطح ملي ،استاني
و فردي بر مبناي ابعاد چهارگانه سرمايه اجتماعي با تنكید بر نهادها و سازمانها و
رواب

بین فردي در میان دانش آموزان دختر در مراكز پیش دانشگاهي شهر شیراز

است .همچنین ،نويسندگان اين مقاله ميكوشند كه متغیرهاي جامعه شناختي مؤثر بر
سرمايه اجتماعي ،اعم از موارد مورد اشاره در پژوهشهاي پیشین و يا موارد جديد را
شناسايي ،و با بهره جستن از تحلیلهاي نظري ،يافتههاي پژوهشي خود را با يافتههاي
پژوهشهاي پیشین مقايسه و مقابله نمايند.
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مباني و چارچوب نظري پژوهش
در بررسي مفهوم سرمايه اجتماعي دو رويكرد متفاوت اما مرتب

با هم وجود دارد.

رويكرد نخست ،متعلق به جامعه شناساني مانند رونالد برت 5،نان لین 6و پرتز 1است كه
منابعي از قبیل اطالعات ،ايدهها و نیز حمايت هايي كه افراد به وسیله ارتباطاتشان با
يكديگر بدست ميآورند را مورد تنكید قرار ميدهند .منابع ياد شده بر خالف
سرمايه هاي فیزيكي و انساني ،تنها در رواب اجتماعي قابل دستیابي هستند و از همین
رو سرمايه اجتماعي خوانده ميشوند ( .)Grootaert & et al, 2004:11رويكرد دوم،
متعلق به صاحبنظراني هم چون رابرت پاتنام است كه میزان نامزدي افراد در شبكههاي
غیر رسميو نهادهاي مدني را مورد توجه قرار ميدهند (.)Ibid:11
هانیفن 5سرمايه اجتماعي را مجموعه داراييهايي مانند حُسن تفاهم ،همدردي،
رفاقت و دوستي بین افراد و خانوادهها ميداند كه افراد از آنها در زندگي روزمره
استفاده مي كنند .وي از اين اصطالح براي بیان مراوده اجتماعي روستايیان استفاده كرد
(به نقل از فاتحي .)5:5136 ،پس ازهانیفن ،جین جاكوب 1در تالش براي واضح سازي
مفهوم سرمايه اجتماعي ،چگونگي تشكیل آن به وسیله شبكههاي اجتماعي فشرده در
محدودههاي حومه قديمي و مختل

شهري را توضیح داده است .ساكنان اين مناطق،

ضمن احساس مسئوولیت ،با عوامل نهادهاي رسمياز قبیل نیروهاي حفاظتي ،پلیس و
نیروهاي خدماتي در خصوص مسائلي مانند حفظ نظافت ،جرم و جنايت خیاباني،
بهبود كیفیت زندگي و غیره همكاري ميكردند( ،همان.)5 ،

1. Ronald Burt
2. Nan Lin
3. Ale Jandro Portes
4. L. D. Hanifan
5. J. Jacobs
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بورديو بر اين باور است كه سرمايه هر منبعي است كه در عرصه خاصي
اثرگذارد و به فرد امكان دهد كه سود خاصي را از طريق مشاركت در رقابت بر سر آن
بدست آورد .وي فضاي اجتماعي را با محورهاي سرمايه اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي ترسیم ميكند (فاضلي .)5135 ،سرمايه فرهنگي ،شامل اهداف فرهنگي,
مدارک و صالحديدهاي تحصیلي ،فرهیختگي و تمايالت پايدار افراد است كه در خالل
اجتماعي شدن در فرد انباشته ميشود .از نظر وي ،سرمايه اجتماعي سرمايه و منابعي
است كه افراد و گروهها از طريق پیوند با يكديگر و نوع ارتباطات ميتوانند به دست
آورند ( .) Bordieu, 1986:135سرمايه اجتماعي متشكل از تعهدات اجتماعي بوده كه
در برخي شراي قابل تبديل به سرمايه اقتصادي است و ممكن است در شكل يك
عنوان اشرافي نهادينه شود( .اكبري .)61 :5131 ،بورديو از سرمايه اجتماعي براي
توضیح تئوري تعلیم و تربیت استفاده كرد و آن را سرمايه فرهنگي نامید ( Paxton,

 .)1999:117مشاركت در فرايند تعلیم و تربیت از طريق ايجاد شبكههاي اجتماعي 5به
شكل گیري و تقويت سرمايه اجتماعي منتهي ميگردد .بر همین اساس ،تعامل
دائمياولیاء دانش آموزان با امور آموزشي آنها در مدارس ،الگويي مناسب از
مشاركت هاي مدني است و مدرسه از اين طريق ضمن فراهم آوردن محی الزم براي
تبادل نظر دانش آموزان و اولیاء ،چگونگي حضور مسئوالنه دانش آموزان در جامعه را
به آنها آموزش ميدهد ( .)Salvaris, 2002:67بدين ترتیب ميتوان گفت سرمايه
اجتماعي افراد ،از حضور و تداوم حضورشان در اين شبكه رواب حاصل ميآيد و در
صورتي كه افراد به نحوي از اين شبكه رواب خارج شده يا به حاشیه رانده شوند ،از
مزاياي مادي و معنوي اين ارتباطات نیز محروم ميشوند.

1. Social networks
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گلن لوري 5سرمايه اجتماعي را پیوندهاي اجتماعي 6میان افراد برخوردار از منافع
اقتصادي ميداند كه از طريق ارزشهاي مشترک و گرايشهاي فردي مثبت ايجاد
مي شود .وي تربیت افراد توانمند در رقابت سالم ،ايجاد بهبود در نتايج فعالیتهاي
اقتصادي و دسترسي آسان تر به منافع ملي را از پیامدهاي مطلوب پیوندهاي اجتماعي
ميداند ( .)Loury, 1985:36-7به اعتقاد وي ،مسايلي همچون «ارتباط خانواده،
دوستان»« ،شیوه تنثیر سازمان اجتماعي بر عملكرد نهادهاي اقتصادي»« ،وارد كردن
رواب اجتماعي و سازماني در تحلیل نظامهاي اقتصادي» و «استفاده افراد از پیوندهاي
اجتماعي و موقعیت اجتماعي براي دستیابي به تحرک شغلي» از طريق سرمايه اجتماعي
قابل مطالعه است (كلمن .)511-06 :5130 ،به عبارت ديگر ،در تعريف لوري ،سرمايه
گذاري در رواب

اجتماعي با پیوندهاي مورد انتظار ،فرض بنیادين در تبیین مفهوم

سرمايه اجتماعي است؛ بدين معنا كه افراد براي تولید سود در تعامالت و شبكههاي
اجتماعي شركت ميكنند و منابع موجود در شبكههاي مشاركت ،باعث افزايش سود
ميشود .پرتز هم به گونهاي مشابه ،سرمايه اجتماعي را همان توانايي كنشگران به منظور
حفظ و نگهداشت منافع از طريق عضويت در شبكهها و ساختارهاي اجتماعي ميداند
(.)Portes, 1998:6
جیمز كلمن از مفهوم سرمايه اجتماعي براي نیل به توسعه سیاسي و ايجاد
نهادهاي دموكراتیك استفاده كرد .از نظر وي ،سرمايه اجتماعي جنبهاي از ساختار
اجتماعي براي كنشگران است كه به عنوان منبع و سرمايه ،باعث تحقق عالئق ايشان
شده و نشان دهنده چگونگي عملكرد ساختار اجتماعي گروه و به عنوان منبعي براي
افراد آن گروه است .كلمن ،وجود سرمايه اجتماعي را در اعتماد ،اطالعرساني ،ضمانت
اجراهاي كارآمد ،رواب

اقتدار و میزان تكالیف در گروه ميداند .به اعتقاد او ،سرمايه

اجتماعي هنگاميبه وجود ميآيد كه رواب میان افراد به گونهاي دگرگون شود كه كنش
1. Glenn Loury
2. Social ties
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را تسهیل كند (كلمن .) 505:5130 ،برخي محققان ،با تنكید بر عامل اعتماد به عنوان
شاخص برجسته در تعريف سرمايه اجتماعي ،معتقدند وجود اعتماد در میان افراد،
اعضاي خانواده ،دوستان ،همسايگان ،همكاران ،گروهها و نهادهاي اجتماعي و
شهروندان سبب كاهش رفتارهاي ضد اجتماعي و ساير مسائل ،آسیبها و مشكالت
اجتماعي مي شود و گسترش شعاع اعتماد و همكاري اعضاي يك جامعه ،غناي سرمايه
اجتماعي و در نتیجه افزايش انسجام اجتماعي را در پي خواهد داشت (شريفیان ثاني،
 .)06:5136سطوح سه گانه اعتماد شامل اعتمادِ فردي (سطح خُرد) ،اعتماد متقابل
(سطح میاني) و نظامهاي اعتماد موجود میان نهادها و سازمانهاي اجتماعي ،اساسي
ترين مفاهیم در نظرات كلمن است .به عبارت ديگر ،اعتماد اجتماعي به عنوان ماهیت
سرمايه اجتماعي شناخته ميشود و شهروندان خوش بین 5شهروندان خوبي محسوب
ميشوند ( .)Newton, 2004:15اينگلهارت در ارائه تعريف «اعتماد» ضمن توجه به
جنبه قابلیت پیش بیني رفتار افراد معتقد است كه اعتماد يا عدم اعتماد ،به تشكیل
انتظارات در شراي

اطالعاتي ناقص كمك مي كند و اعتماد اين انتظارات را در بر

ميگیرد كه رفتار ديگري به طرز قابل پیش بیني دوستانه خواهد بود (اينگلهارت،
.)02:5121
تعريف كاركردي كلمن از سرمايه اجتماعي اين نكته را بیان ميكند كه مفهوم
سرمايه اجتماعي نه يك موجود منفرد ،بلكه در برگیرنده موجوديتهاي گوناگوني است
كه تمام آنها در دو عنصر مشترک هستند؛ يعني همه آنها جنبههايي از ساخت
اجتماعي را در خود دارند و واكنش معیني از كنشگران را در درون اين ساختار تسهیل
ميكنند .سرمايه اجتماعي همانند ديگر اشكال سرمايه ،مولد است و رسیدن به هدفي را
امكان پذير مي كند كه در نبود آن دسترسي به آن هدف ناممكن خواهد بود (كلمن،
.)521:5130
1. Trusting citezens
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پاتنام سرمايه اجتماعي را شامل شبكه ها ،هنجارها ،پیوندها و اعتماد اجتماعي
مي داند كه همكاري و هماهنگي براي منافع متقابل را تسهیل ميكنند .وي در تشريح
اين مفهوم معتقد است« سرمايه اجتماعي ،مجموع منابعي است كه از طريق رواب بین
افراد ،شبكههاي اجتماعي و هنجارهاي متقابل و اعتماد تولید ميشود .سرمايه اجتماعي
به بیان ويژگيهايي مانند اعتماد ،هنجارها و شبكههايي از يك سازمان و يا ساختار
اجتماعي ميپردازد كه جامعه را در فعالیتهاي هماهنگ ،كارآمد ميسازد و انجام
كارهاي بزرگ دست نیافتني بدون وجود سرمايه اجتماعي را ممكن ميسازد»
( .) Putnam, 1993: 227اساس تعريف پاتنام از سرمايه اجتماعي به زمینه زندگي فردي
و اجتماعي افراد و نوع تعامل میان اين دو بستر برميگردد .به نظر وي نظام سیاسي،
توسعه سیاسي ،اجتماعي و اقتصادي ،سالمت اجتماعي و تعلیم و تربیت از شاخصهاي
سرمايه اجتماعي هستند و در اين میان ،مسئولیت مدني و مشاركت ،اساسيترين مفاهیم
مورد نظر وي در تبیین اصطالح سرمايه اجتماعي ميباشند (.)Walters, 2002: 378
اهمیت اين مفاهیم تا بدان حد است كه وي بس

و گسترش گفتمان جامعه مدني و

سرمايه اجتماعي را بخشي از زمینههاي تحقیقاتي براي پارادايمهاي جديدي ميداند كه
امكان رويارويي و مواجهه با مشكالت جوامع امروزي در قالب آنها حاصل ميگردد
( )Foley and et al:1997: 558از نگاه پاتنام ،تراكم شبكههاي مشاركت مدني ،به عنوان
يكي از اشكال ضروري سرمايه اجتماعي ،احتمال همكاري شهروندان در جهت منافع
متقابل را بیشتر خواهد كرد (پاتنام.)613:5136 ،
فوكوياما سرمايه اجتماعي را ذخیره جامعه از ارزشهاي مشترک و مؤثر و نیز
هنجارهاي غیررسميجا افتادهاي مي داند كه همكاري میان دو يا چند نفر را تشويق
ميكند .وي صداقت ،اعتماد و هنجارهاي غیررسمي را از الزامات اساسي سرمايه
اجتماعي مي داند .فوكوياما از مفهوم سرمايه اجتماعي در جهت بیان فروپاشي نظم
اخالقي جامعه و رسیدن مجدد جامعه به نظم اجتماعي بهره جست و بحث از سرمايه
اجتماعي را مقدمه رسیدن به توسعه اقتصادي ميداند زيرا موفقیت اقتصادي هر
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كشوري وابسته به دو عنصر اساسي «اعتماد» و «پايههاي سازماني نهادهاي اقتصادي»
است .از نظر فوكوياما مقوالتي مانند اعتماد ،شبكههاي اجتماعي ،جامعه مدني و
مشاركت اجتماعي از آثار و نتايج سرمايه اجتماعي هستند (فوكوياما .)5121 ،اين
برداشت فوكوياما ،نقطه افتراق وي با ساير متفكران ديگر است زيرا آنان مقوالت ياد
شده را اجزاي تشكیل دهنده سرمايه اجتماعي ميدانند.
سالیوان 5در بیان رابطه نظري هويت اجتماعي و سرمايه اجتماعي معتقد است بین
اين دو مفهوم يك رابطه تعاملي وجود دارد .وي ظرفیت سازي اجتماعي و تطابق گري
اجتماعي را به عنوان كاركردهاي مشترک اين دو مفهوم در نظر ميگیرد و از جوامعي
كه در آن میزان شاخصهاي سرمايه اجتماعي و هويت اجتماعي در پايینترين حد قرار
دارد به عنوان جامعه بسته 6ياد ميكند .بیكاري ،فقر ،درآمد پايین ،كمبود مسكن ،باال
بودن نرخ جرم و جنايت ،شراي

نامساعد بهداشتي ،از هم پاشیدگي خانوادهها از

نشانههاي جامعه بسته است .به اعتقاد وي ،اندازهگیري میزان هويت و سرمايه اجتماعي
در جوامع بسته امكان شناخت صحیح از هويت فردي و اجتماعي مردم ،بازسازي منابع
و ذخاير ارزشمند اجتماعي و فراهم كننده زمینههاي برون رفت از مشكالت از طريق
اعتماد سازي ،همیاري و مشاركتهاي اجتماعي ميباشد (.)Sulivan, 2002:97
كاواچي معتقد است بین سرمايه اجتماعي ،با توسعه اقتصادي ،بهداشت ،عملكرد
تدريجي دموكراسي و ممانعت از جرم و جنايت ارتباط تنگاتنگ وجود دارد
( .)Kawachi, 2001:31در همین رابطه ،بركمن 1معتقد است عضويت در شبكهها با
سالمتي افراد جامعه ارتباط دارد و بر اين باور است كه تئوريهاي دوركهايم تنها به
الگوسازي خودكشي محدود نميشود ،بلكه ميتوان آن را به ديگر رفتارهاي غیر
هنجاري از قبیل خشونت ،قتل و بیماريهاي عصبي هم بس

داد ( Berkman & et al,
1. Sulivan
2. Closed society
3. Berkman
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 .)2000:843جمع بندي نظرات پژوهشگران درباره قابلیتها و ظرفیتهاي
مفهوميسرمايه اجتماعي نشان ميدهد كه سرمايه اجتماعي نوعي تولید اجتماعي است
كه با تحت الشعاع قرار دادن سازمان و ساختار اجتماعي جامعه ،مشاركت اغلب گروهها
و نهادهاي اجتماعي را به خود جلب ميكند.
چارچوب نظري اين تحقیق شامل بخشهايي از نظرات پاتنام ،كلمن و فوكوياما
درباره مؤلفهها و عناصر اصلي سرمايه اجتماعي است كه به صورت تلفیقي به كار
گرفته شدهاند .با در نظر داشتن تنكید كلمن مبني بر نقش گروههاي نخستین در تولید
سرمايه اجتماعي ،گروههاي نخستین مانند :خانواده ،اقوام و خويشاوندان ،دوستان،
همسايگان و اهالي محله مورد توجه قرار گرفته است .نظرات كلمن درباره «اعتماد» و
«احساس تعهد» به عنوان مهم ترين عناصر اصلي سازنده سرمايه اجتماعي ،نظرات پاتنام
درباره احساس عالقه و تعلق اجتماعي و نیز عقايد فوكوياما مبني بر اين كه اعتماد،
احساس تعهد و احساس تعلق از هنجارهاي غیررسميجامعه بوده و از عناصر اصلي و
سازنده سرمايه اجتماعي به شمار ميآيند ،سبب شد تا در مجموع «اعتماد به ديگران»،
«مورد اعتماد قرار گرفتن»« ،احساس تعهد» و «احساس تعلق» به عنوان ابعاد چهارگانه
گانه متغیر وابسته سرمايه اجتماعي در سطح ملي و استاني سازمانها و نهادها و سطح
خرد (فردي) در مدل نظري انتخاب گردند .با در نظر داشتن مباحث بیان شده در
مقدمه ،پیشینه تحقیق ،مباني نظري و چارچوب نظري پژوهش ،فرضیات و مدل نظري
به شرح زير از سوي نويسندگان مقاله پیشنهاد ميگردد:
فرضيات اصلي:
 .5بین اشكال هويتي دانش آموزان دختر پیش دانشگاهي شهر شیراز و میزان
سرمايه اجتماعي آنان رابطه معناداري وجود دارد.
 .6بین سرمايه فرهنگي دانش آموزان دختر پیش دانشگاهي شهر شیراز و میزان
سرمايه اجتماعي آنان رابطه معناداري وجود دارد.
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 .1بین سالمت رواني دانش آموزان دختر پیش دانشگاهي شهر شیراز و میزان
سرمايه اجتماعي آنان رابطه معناداري وجود دارد.
 .5بین تحصیالت والدين دانش آموزان دختر پیش دانشگاهي شهر شیراز و میزان
سرمايه اجتماعي آنان رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيات فرعي:
 .5بین میزان سرمايه اجتماعي دانش آموزان دختر پیش دانشگاهي شهر شیراز و
محل سكونت آنان تفاوت معناداري وجود دارد.
 .6بین میزان سرمايه اجتماعي دانش آموزان دختر پیش دانشگاهي شهر شیراز و
رشته تحصیلي آنان تفاوت معناداري وجود دارد.
هويت فردي
اشکال هويتي
تعهد اجتماعي
تعلق اجتماعي
اعتمادبه ديگران
مورداعتمادبودن

سالمت رواني

سرمايه
اجتماعي

هويت ملي
هويت ديني

تحصيالتوالدين
تظاهراترفتاري
سرمايه فرهنگي

سرمايهعينيتيافته
معلوماتدرونيشده

شكل  -1مدل نظري تحقيق
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روش شناسي پژوهش
جامعه آماري اين پژوهش ،تمام دانشآموزان دختر شاغل به تحصیل در مراكز پیش
دانشگاهي ن واحي چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز در سال تحصیلي 32-33
هستند كه بنا بر اعالم سازمان آموزش و پرورش استان فارس تعداد آنها برابر با 0515
نفر گزارش شده است .پرسشنامه اولیه ،پس از انجام مطالعات نظري الزم و استفاده از
نظر متخصصان ،به طور تصادفي بین  16نفر از اعضاي جامعه آماري مورد نظر توزيع و
با انجام آزمون هاي تحلیل عاملي و سنجش پايايي بر مبناي روش آلفاي كرونباخ،
گويه هاي مقدماتي اصالح و پرسشنامه نهايي تهیه گرديد .حجم نمونه آماري از طريق
فرمول كوكران  131نفر برآورد و به منظور افزايش دقت رقم مورد استفاده  566در نظر
گرفته شد .روش به كار رفته در نمونهگیري ،خوشهاي چند مرحلهاي است كه طي آن
از بین  25مركز پیش دانشگاهي دخترانه و  116كالس درس در  5ناحیه آموزش و
پرورش شهر شیراز 3 ،مركز آموزشي و  65كالس انتخاب و پس از انتخاب تصادفي
دانش آموزان در كالسهاي منتخب از هر مدرسه ،پرسشنامه بین آنان توزيع گرديد.
تحلیلهاي آماري با استفاده از نرم افزار  spss12و رسم نمودارها با استفاده از Excel

انجام پذيرفت .در سطح آمار توصیفي از جداول يك بُعدي ،دو بُعدي ،فراواني ،درصد،
میانگین و ترسیم جداول استفاده شده و بیشتر متغیرها با بكارگیري روش تحلیل عاملي
تبديل به عامل و در سطح اسمي ،رتبهاي و فاصلهاي مورد سنجش واقع شدهاند .در
آزمون فرضیات ،ضريب همبستگي پیرسون ،اتا و آزمون كاي اسكوئر بكار گرفته شد و
مدل نظري تحقیق با استفاده از آزمون تحلیل واريانس ،ضريب تعیین و رگرسیون مورد
آزمون قرار گرفت.

تعاريف مفهومي و عملیاتي متغیر وابسته ،متغیرهاي مستقل و فرصیات پژوهش:
در اين پژوهش« ،سرمايه اجتماعي» متغیر وابسته است و متغیرهاي «هويت»،
«تحصیالت والدين»« ،سرمايه فرهنگي» و «سالمت رواني» متغیرهاي مستقل هستند .به
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لحاظ عملیاتي براي متغیر سرمايه اجتماعي 5بُعد «تعهد اجتماعي»« ،تعلق اجتماعي»،
«اعتماد به ديگران» و«مورد اعتماد بودن» در نظر گرفته شد و با طراحي گويههاي
متناسب ،ابعاد به صورت جداگانه و متغیر سرمايه اجتماعي در مجموع مورد سنجش
قرار گرفت .اشكال هويتي به شیوههايي گفته ميشود كه به واسطه آنها افراد و
جماعتها در رواب

اجتماعي خود از افراد و جماعتهاي ديگر متمايز ميشوند

(جنكینز )2:5135 ،كه در اين تحقیق در سه بخش هويت فردي ،ديني و ملي سنجش
شدهاند .منظور از «تحصیالت والدين» مشخص كردن وضعیت میزان سواد پدر يا مادر
پاسخگو در يكي از شش حالت «بي سواد»« ،زيرديپلم»« ،ديپلم»« ،فوق ديپلم»،
«لیسانس» و «فوقلیسانس و باالتر» است« .سرمايه فرهنگي» به مصرف كاالها و خدمات
فرهنگي و تحصیالت اطالق ميشود .بر اساس مطالعات نظري صورت گرفته ،براي
سرمايه فرهنگي ابعاد ديگري مانند :معلومات دروني شده ،سرمايه عینیت يافته و میراث
فرهنگي به شكل اموال در نظر گرفته شد و متناسب با آن ،گويههاي مربوطه طراحي
گرديد (شويره ،فونتن .)5131 ،سرانجام« ،سالمت رواني» ،بنا به تعريف ،عبارت است
از :احساس شادابي جسمي ،فكري و روحي همراه با ذخیره قدرت بر اساس عملكرد
عادي بافتها و همگني و تطابق جسميو روحي كه وسايل زندگي سرشار از نشاط
براي انجام خدمات و كارهاي عادي را فراهم ميكند (خیراهلل پور« .)16:5131 ،رشته
تحصیلي» شامل علوم تجربي ،رياضي فیزيك ،علوم انساني و هنر است .منظور از «محل
سكونت»  ،قرار داشتن منزل دانش آموزان در يكي از مناطق باال ،پايین و متوس شهري
است .فرضیات اصلي و فرعي تحقیق ،طراحي شده بر مبناي مباني نظري و پیشینه
تجربي پژوهش ،به شرح زير است:
شیوه سنجش متغیر وابسته و متغیرهاي مستقل :نمره متغیر سرمايه اجتماعي با
روش تحلیل عامل تنيیدي بدست آمد .آماره  KMOدر تمام ابعاد ،نشان دهنده
بارگذاري تمام عناصر روي يك بُعد و قابل قبول بودن ابعاد چندگانه تشكیل دهنده
متغیر سرمايه اجتماعي است .حداقل خطا  ،Sig=6/61سطح معناداري باال و سطح
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اطمینان  6/11است ،پس ،عناصر به كار رفته براي هر بُعد از قدرت تبیین كنندگي الزم
براي متغیرهاي مورد نظر برخوردارند .روش سنجش متغیرهاي مستقل هويت ،سالمت
رواني و سرمايه فرهنگي به طريق مشابه است .میزان آماره  KMOآنها به ترتیب برابر
با  6/066 ،6/155 ،6/211با سطح معنا داري  Sig = 0.00است .الزم به توضیح است
كه با توجه به فرايند تحلیل عاملي و معناداري آزمون  ،KMOابعاد  5گانه متغیر وابسته،
ذيل عنوان كلي «سرمايه اجتماعي» قرار گرفته و رابطه متغیرهاي مستقل تحقیق در
نسبت با اين متغیر كلي «سرمايه اجتماعي» مورد بررسي قرار گرفتهاند؛ بدين ترتیب ،هر
نوع رابطه بدست آمده میان متغیر كلي سرمايه اجتماعي -حاصل از روش تحلیل
عاملي -و متغیرهاي مستقل پژوهش قابل اطالق به ابعاد متغیر سرمايه اجتماعي نیز
خواهد بود.

يافتههاي پژوهش
ارائه نتايج پژوهش در دو سطح توصیفي و استنباطي خواهد بود .در سطح آمار توصیفي
مهم ترين يافتهها به شرح زير گزارش ميگردد:
پايگاه اقتصادي اجتماعي 1/3 :درصد پاسخگويان در طبقه خیلي پايین51/3 ،
درصد در طبقه پايین 61/1 ،درصد درطبقه متوس  50 ،درصد درطبقه باال و  0/3درصد
در طبقه خیلي باال قرار مي گیرند .بدين ترتیب بیشتر پاسخگويان در طبقه متوس
اقتصادي اجتماعي قرار ميگیرند.
میزان سرمايه اجتماعي 65/5 :درصد پاسخگويان «داراي سرمايه اجتماعي كم»،
 11/1درصد پاسخگويان «داراي سرمايه اجتماعي متوس » و  51/2درصد پاسخگويان
«داراي سرمايه اجتماعي باال» ميباشند .بدين ترتیب ديده ميشود كه بیشتر پاسخگويان
از میزان متوس سرمايه اجتماعي برخوردار هستند.
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رشته تحصیلي 55/5 :درصد پاسخگويان در رشته علوم تجربي 2/1 ،درصد
پاسخگويان در رشته رياضي 15/3 ،درصد پاسخگويان در رشته علوم انساني و 50/1
درصد پاسخگويان در رشته هنر مشغول به تحصیل بودند.

نمره ابعاد سرمايه اجتماعي مربوط به سازمانها و نهادها در سطح ملي (میانگین
از  :)1در شاخص تعهد اجتماعي ،بیشترين فراواني مربوط به مشاركت براي رفع
مشكالت «پلیس و نیروي انتظاميكشور» با میانگین  6/13معادل با  11/0درصد است.
مشاركت در رفع مشكالت «صدا و سیماي ملي و سراسري» و «مطبوعات ملي و
سراسري» در مرتبه دوم و سوم قرار دارد و میانگین آنها به ترتیب  6/35معادل با 10/3
درصد ،و  6/03معادل با  11/0درصد است .كمترين میزان مشاركت متعلق به مشاركت
داوطلبانه دانش آموزان براي رفع مشكالت «احزاب و گروههاي سیاسي» با میانگین
 6/61معادل با  51/3درصد است.
در شاخص عالقه و تعلق اجتماعي ،بیشترين فراواني مربوط به احساس تعلق و
عالقه به «آب و خاک و سرزمین ايران» با میانگین  5/51معادل با  31/3درصد ديده
شده است .احساس تعلق و عالقه به «دين ،فرهنگ و آداب و رسوم كشور» در مرتبه
دوم قرار ميگیرد كه میانگین آن  5/51معادل با  36/0درصد ميباشد و كمترين میزان
تعلق و عالقه متعلق به «گروهها و نهادهاي اجتماعي كشور» با میانگین  6/63معادل با
 51/0درصد است.
در شاخص اعتماد به ديگران میزان اعتماد به «پلیس و نیروي انتظامي كشور» با
میانگین  1/61معادل با  01/3درصد ميباشد .اعتماد به «مجلس شوراي اسالمي» و «قوه
قضايیه» در مرتبه دوم و سوم قرار ميگیرد و میانگین آنها به ترتیب  6/20معادل با
 11/6درصد ،و  6/22معادل با  11/5درصد ميباشد و كمترين فراواني متعلق به اعتماد
به «قومیتهاي گوناگون كشور» و «مذاهب گوناگون كشور» به ترتیب با میانگین 5/31
معادل با  15/0درصد و  5/12معادل با  11/5درصد ميباشد.
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در شاخص مورد اعتماد قرار گرفتن ،پاسخگويان احساس ميكنند از سوي «پلیس
و نیروي انتظاميكشور» بیشتر از ساير سازمانها مورد اعتماد هستند (با میانگین 1/56
معادل با  06درصد) و كمترين فراواني مربوط به مورد اعتماد قرار گرفتن از سوي
«احزاب و گروههاي سیاسي كشور» و «فعاالن سیاسي كشور» به ترتیب با میانگین 6/12
معادل با  15/5درصد و  6/05معادل با  16/6درصد ميباشد.

نمرات ابعاد سرمايه اجتماعي مربوط به سازمانها و نهادها در سطح استان
(میانگین از  : )1در شاخص تعهد اجتماعي ،بیشترين فراواني مربوط به مشاركت براي
رفع مشكالت «صدا و سیماي استاني و محلي» با میانگین  6/3معادل با  10درصد ديده
شده است و كمترين فراواني متعلق به مشاركت داوطلبانه دانشآموزان براي
رفع مشكالت «مطبوعات استاني و محلي» با میانگین  6/13معادل با  15/0درصد
ميباشد.
در شاخص اعتماد به ديگران بیشترين فراواني مربوط به «اعتماد به صدا و سیماي
محلي و استاني» با میانگین  6/00معادل با  11/6درصد و كمترين فراواني متعلق به
اعتماد به «مطبوعات استاني و محلي» با میانگین  6/51معادل با  51/3درصد ميباشد.
در شاخص مورد اعتماد قرار گرفتن ،بیشترين فراواني مربوط به مورد اعتماد قرار
گرفتن از سوي «بسیج مردمي» و «گروههاي محلي شهر» به ترتیب با میانگین 1/65
معادل با  06/3درصد  6/13معادل با  11/0درصد ميباشد .كمترين فراواني مربوط به
مورد اعتماد بودن از سوي «مطبوعات استاني و محلي» با میانگین  6/26معادل با 15/5
درصد است.
كمینه و بیشینه میانگین شاخصهاي سطح خرد (فردي) :در شاخص تعهد
اجتماعي ،بیشترين فراواني مربوط به مشاركت براي رفع مشكالت «اعضاي خانواده» با
میانگین  5/63معادل با  31/0درصد ميباشد .مشاركت در رفع مشكالت «دوستان» و
«اقوام و خويشان» در مرتبه دوم و سوم قرار ميگیرد و میانگین آنها به ترتیب 1/32
معادل با  22/5درصد ،و  1/2معادل با  25درصد ميباشد و كمترين میزان مشاركت
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متعلق به مشاركت داوطلبانه دانش آموزان براي رفع مشكالت «مردم كوچه و بازار» با
میانگین  6/11معادل با  52درصد است.
در شاخص عالقه و تعلق اجتماعي ،بیشترين فراواني مربوط به احساس تعلق و
عالقه به «اعضاي خانواده» با میانگین  5/35معادل با  10/6درصد است .احساس تعلق
و عالقه به «دوستان» در مرتبه دوم قرار ميگیرد و میانگین آن  5/55معادل با 36/3
درصد ميباشد و كمترين میزان تعلق و عالقه متعلق به «اهالي محله و همسايگان» با
میانگین  6/12معادل با  15/5درصد است.
در شاخص اعتماد به ديگران ،فراواني مربوط به اعتماد به «اعضاي خانواده» با
میانگین  5/25معادل با  15/6درصد ميباشد .اعتماد به «دوستان» و «اقوام و خويشان»
در مرتبه دوم و سوم قرار ميگیرد و میانگین آنها به ترتیب  1/15معادل با 26/3
درصد ،و  1/11معادل با  02/3درصد است و كمترين فراواني متعلق به اعتماد به «مردم
كوچه و بازار» با میانگین  5/26معادل با  15/5درصد است.
در شاخص مورد اعتماد قرار گرفتن ،بیشترين فراواني مربوط به مورد اعتماد بودن
از سوي «اعضاي خانواده» با میانگین  5/02معادل با  11/5درصد ميباشد .مورد اعتماد
بودن از سوي «دوستان» و «اقوام و خويشان» در مرتبه دوم و سوم قرار ميگیرد و
میانگین آنها به ترتیب  5/62معادل با  31/5درصد ،و  5/65معادل با  35/6درصد است
و كمترين فراواني مربوط به مورد اعتماد قرار گرفتن از سوي «مردم كوچه و بازار» با
میانگین  6/21معادل با  11درصد است.
جدول  -1ميانگين ميزان سرمايه اجتماعي در سطح ملي ،استاني و خرد
متغیر وابسته

سطح متغیر

ابعاد متغیر

میانگین

میانگین

میانگین كل

ابعاد متغیر سطحمتغیر متغیر وابسته

سازمانها و نهادها در

تعهد اجتماعي

6/11

تعلق اجتماعي

1/51

6/2
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سرمايه

اعتمادبهديگران

6/11

سطح ملي

مورداعتمادبودن

6/21

سازمانها و نهادها در

تعهد اجتماعي

6/00

سطح استان

اعتمادبهديگران

6/11

مورداعتمادبودن

6/33

تعهد اجتماعي

1/5

تعلق اجتماعي

1/30

اعتمادبهديگران

1/55

مورداعتمادبودن

1/21

اجتماعي

خرد (فردي)
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1/66

6/2

1/1

جدول  5نشان ميدهد كه «عالقه و تعلق اجتماعي» و «اعتماد» به سازمانها و
نهادها در سطح ملي داراي بیشترين و كمترين میانگین ،به ترتیب برابر با ( )1/51و
( )6/11است« .مورد اعتماد بودن» از سوي سازمانها و نهادهاي استاني و «اعتماد به
آنها» داراي بیشترين و كمترين میانگین ،به ترتیب برابر با ( )6/33و ( )6/11ميباشد.
سرانجام در سطح خرد ،بیشترين و كمترين میانگین مربوط به بُعد عالقه و تعلق
اجتماعي ( )1/30و اعتماد به ديگران ( )1/55است .در میان سطوح سه گانه متغیر
سرمايه اجتماعي بیشترين میانگین مربوط به سطح خرد (فردي) و برابر با ( )1/1است.
میانگین كل متغیر سرمايه اجتماعي با در نظر داشتن ابعاد چهارگانه آن برابر با 1/66
معادل با  11/3درصد است.
میزان سرمايه اجتماعي بر حسب پايگاه اقتصادي اجتماعي 55/5 :درصد از دانش
آموزان «برخوردار از سرمايه اجتماعي كم» داراي پايگاه اقتصادي اجتماعي پايین16 ،
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درصد از دانش آموزان «برخوردار از سرمايه اجتماعي متوس » داراي پايگاه اقتصادي
اجتماعي متوس

و  55/0درصد از دانش آموزان «برخوردار از سرمايه اجتماعي باال»

داراي پايگاه اقتصادي اجتماعي باال هستند.
يافتههاي استنباطي مشتمل بر گزارش نتايج آزمون فرضیات اصلي و فرعي
پژوهش است كه در ذيل بدان پرداخته ميشود:
بررسي فرضیات اصلي :براي آزمون اولین فرضیه اصلي مبني بر وجود رابطه
معنادار بین اشكال هويتي دانش آموزان دختر پیش دانشگاهي شهر شیراز و میزان
سرمايه اجتماعي آنان و بیان شدت و جهت همبستگي بین آنها از همبستگي پیرسون
استفاده شد .آزمون در سطح  6/65معنادار است و ميتوان با اطمینان  11درصد پذيرفت
كه بین اشكال هويتي و سرمايه اجتماعي رابطه معنا داري وجود دارد .مقدار آماره
پیرسون ( )6/165نشان دهنده رابطه مستقیم نسبتاً قوي اشكال هويتي با سرمايه
اجتماعي است كه طي آن  61/5درصد از واريانس يا پراكندگي متغیر وابسته سرمايه
اجتماعي توس متغیر مستقل اشكال هويتي تبیین ميشود .بدين ترتیب ،هرچه اشكال
هويتي دانش آموزان دختر در سطح باالتري باشد ،میزان سرمايه اجتماعي آنان نیز در
سطح باالتري قرار ميگیرد .دومین فرضیه اصلي تحقیق مبني بر وجود رابطه معنادار بین
سرمايه فرهنگي دانش آموزان دختر پیش دانشگاهي شهر شیراز و میزان سرمايه
اجتماعي آنان با استفاده از همبستگي پیرسون آزمون شد .با توجه به معناداري آزمون در
سطح  6/61ميتوان با اطمینان  11درصد پذيرفت كه بین سرمايه فرهنگي و سرمايه
اجتماعي رابطه معنا داري وجود دارد .مقدار آماره پیرسون ( )6/511رابطه مستقیم
ضعیف سرمايه فرهنگي با سرمايه اجتماعي را نشان ميدهد كه طي آن  5/3درصد از
واريانس متغیر وابسته سرمايه اجتماعي توس

متغیر مستقل سرمايه فرهنگي تبیین

مي شود .بدين ترتیب ،هرچه بر میزان سرمايه فرهنگي دانش آموزان دختر افزوده شود،
میزان سرمايه اجتماعي آنان نیز رو به افزايش ميگذارد .در سومین فرضیه اصلي رابطه
معنادار بین سالمت رواني دانش آموزان دختر پیش دانشگاهي شهر شیراز و میزان
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سرمايه اجتماعي آنان نشان داده شد .آزمون در سطح  6/65معنادار است و همین امر
رابطه معنادار بین سالمت رواني و سرمايه اجتماعي را با اطمینان  11درصد نشان
ميدهد .مقدار آماره پیرسون ( )6/601نشان دهنده رابطه مستقیم ضعیف سالمت رواني
با سرمايه اجتماعي است كه طي آن  2/6درصد از واريانس متغیر وابسته سرمايه
اجتماعي توس

متغیر مستقل سالمت رواني تبیین ميشود .بدين ترتیب ،همزمان با

افزايش میزان سالمت رواني دانش آموزان دختر ،میزان سرمايه اجتماعي آنان نیز رو به
افزايش ميگذارد .چهارمین فرضیه اصلي تحقیق به بررسي رابطه معنادار بین تحصیالت
والدين دان ش آموزان دختر پیش دانشگاهي شهر شیراز و میزان سرمايه اجتماعي آنان
ميپردازد .معناداري آزمون كاي اسكوئر در سطح  6/65رابطه معنادار بین تحصیالت
والدين و سرمايه اجتماعي را با اطمینان  11درصد نشان ميدهد .معیار پیوند اتا
( )6/636نشان دهنده رابطه مستقیم ضعیف تحصیالت والدين با سرمايه اجتماعي است
كه طي آن  2/3درصد از واريانس متغیر وابسته سرمايه اجتماعي توس متغیر مستقل
تحصیالت والدين تبیین مي شود .بر اين مبنا ،هرچه بر میزان تحصیالت والدين دانش
آموزان دختر افزوده شود ،میزان سرمايه اجتماعي آنان نیز رو به افزايش ميگذارد.
خالصه رواب همبستگي میان متغیر وابسته و متغیرهاي مستقل در جدول  6آمده است.
جدول  -2روابط همبستگي در چهار فرضيه اصلي تحقيق
متغيرهاي مستقل
هويت

متغير
وابسته

نوع ضريب

پیرسون

تحصیالت

سرمايه

سالمت

والدين

فرهنگي

رواني

اتا

پیرسون

پیرسون

همبستگي
میزان ضريب

6/165

6/636

6/511

6/601
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(سرمايه
اجتماعي)

همبستگي
سطح

6/65

6/65

6/65

6/61

معناداري
نتیجه آزمون
نوع رابطه

تنيید

تنيید

تنيید

تنيید فرضیه

فرضیه

فرضیه

مستقیم،

مستقیم

مستقیم،

مستقیم

قوي

ضعیف

ضعیف

ضعیف

فرضیه

بررسي فرضیات فرعي :به موجب اولین فرضیه فرعي ،تفاوت معنادار بین میزان
سرمايه اجتماعي دانش آموزان دختر پیش دانشگاهي شهر شیراز و محل سكونت آنان با
استفاده از تحلیل واريانس يك طرفه  ANOVAمورد بررسي قرار گرفت كه در آن به
علت سطح معناداري  6/666براي آزمون( ،Fجدول  ،)1فرض برابري میانگینها رد
ميشود .معناداري آزمون در سطح  6/61حاكي از وجود تفاوت میانگین سرمايه
اجتماعي بر حسب محل سكونت دانش آموزان دختر (پايین شهر ،منطقه متوس شهري
و باالي شهر) با اطمینان  11درصد است.
جدول  -3آمارههاي آزمون فرضيه تفاوت ميزان سرمايه اجتماعي و محل سكونت
مجموع

درجه

مجذور

مجذورات

آزادي

میانگین

6

متغیر وابسته

منبع تغییرات

سرمايه

بین گروهها

56/151

اجتماعي

درونگروهها

656/531

615

جمع

611/666

611

6/113

F

Sig

/115

/666

0

6
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با توجه به تنيید شدن برابري واريانس گروه ها به وسـیله آزمـون لـون ،از آزمـون
توكي استفاده گرديد ك ه به علت وجود سطح معناداري كوچكتر از  6/61در مقايسه
دو سطح باال و پايین شهر ،فرض برابري میانگین ها رد مـي شـود و بـا اطمینـان 11
درصد مي توان تفاوت معنادار میزان سرمايه اجتماعي دانش آموزان منطقه باالي شهر
با میزان سرمايه اجتماعي دانش آموزان منطقه پايین و متوس شهر را پذيرفت .براي
آزمون دومین فرضیه فرعي مبني برتفاوت معنادار بین میزان سرمايه اجتماعي دانش
آموزان دختر پیش دانشگاهي شهر شیراز و رشته تحصیلي آنان از تحلیـل واريـانس
يك طرفه  ANOVAاستفاده شد .با توجه به سطح معنـاداري  6/66بـراي آزمـون،F
فرض برابري میانگین ها رد مـي شـود .آزمـون در سـطح  6/61معنـادار اسـت و بـا
اطمینان  11درصد وجود تفاوت میزان سـرمايه اجتمـاعي در رشـته هـاي گونـاگون
تحصیلي پذيرفته مي شود.
جدول  -4آمارههاي آزمون فرضيه تفاوت در ميزان سرمايه اجتماعي در رشتههاي
تحصيلي
مجموع

درجه

مجذور

متغیر

منبع تغییرات

مجذورات

آزادي

میانگین

سرمايه

بین گروهها

61/221

1

اجتماعي

درونگروهه

661/662

وابسته

ا
جمع

611/666

616

F

Sig

2/165

/056

/66

6/152

3

6

611

با توجه به تنيید شدن برابري واريانس گروهها به وسیله آزمون لون ،از آزمون
توكي استفاده گرديد كه به علت وجود سطح معناداري كوچكتر از  6/61در مقايسه
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«رشته هنر» با ديگر رشتهها ،فرض برابري میانگینها رد ميشود و ميتوان با اطمینان
 11درصد پذيرفت كه میزان سرمايه اجتماعي دانش آموزان رشته هنر در مقايسه با
رشتههاي علوم تجربي ،رياضي فیزيك و علوم انساني تفاوت معناداري دارد.
آزمون رگرسیون :با توجه به سطح معناداري كمتر از  6/61آزمون ،Fفرض صفر
مبني بر عدم رابطه بین متغیر وابسته و متغیرهاي مستقل رد شد .منحني نرمال ارائه شده
در شكل  6نشان دهنده برازش مناسب مدل رگرسیوني است.
جدول  -5تحليل واريانس براي آزمون معنا داري شكل رگرسيوني
مجموع

درجه

میانگین

شكل

مجذورات

آزادي

مجذورات

رگرسیون

56/131

2

20/323

باقي

6/030

652

553/361

مانده
كل

665

661/260

F

Sig

/66

/651

6

50
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40

30

20
Frequ en cy

10

Mean = 0.01
Std. Dev. = 1.009
N = 225

0
3

2

0

1

-2

-1

-3

شكل  -2منحني نرمال رگرسيوني

با توجه به سطح معناداري بزرگ تر از  6/61آزمون ،Tفرض صفر مبني بر عدم
وجود اثر متقابل بین متغیرهاي مستقل رد نميشود .بدين ترتیب ،ضرايب اثرهاي متقابل
در مدل برابر صفر است و هیچ كدام از متغیرهاي مستقل اثري بر ديگري ندارند و هر
كدام به صورت مستقیم بر متغیر وابسته اثر ميگذارند .بر اساس شكل  1از میان سه
متغیر مستقل باقي مانده در مدل رگرسیوني ،متغیر اشكال هويتي داراي بیشترين تنثیر با
ضريب تعیین كنندگي  %61/5و متغیر تحصیالت والدين با ضريب تعیین كنندگي %1
داراي كمترين تنثیر بر میزان سرمايه اجتماعي است.

%52/1

اشکال هويتي

11

سرمايه اجتماعي

سرمايه فرهنگي

%
%9
تحصيالت والدين

شکل  -3تحليل مسير

R2 = 43/1
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بحث و نتيجهگيري
در اين پژوهش با عنايت به هدف اصلي آن مبني بر آگاهي از میزان سرمايه اجتماعي و
شناسايي عوامل تنثیر گذار بر آن در میان دانش آموزان دختر مراكز پیش دانشگاهي شهر
شیراز نظريههاي گوناگوني به كار گرفته شد و در نهايت عالوه بر سنجش میزان سرمايه
اجتماعي افراد نمونه آماري ،رواب

گوناگون متغیر وابسته با متغیرهاي مستقل نیز در

قالب فرضیات مورد بررسي و آزمون قرار گرفت.
يافتههاي توصیفي تحقیق نشان ميدهد كه دانش آموزان جامعه آماري در صورت
بروز مشكل براي «اعضاي خانواده خود» در حل آن از خود مشاركت زيادي نشان
ميدهند .همچنین آنان به «اعضاي خانواده خود» اعتماد زيادي دارند ( 31/0و
 15/6درصد) .بعالوه ،درجه مشاركت دانش آموزان در حل مشكالت «دوستان» و «
اقوام و خويشان» زياد ميباشد ( 22/5و  25درصد) .اين يافته نشان ميدهد كه منابع
اصلي سرمايه اجتماعي را ،همان گونه كه پاتنام و فوكوياما بیان داشتهاند ،بايد در
گروههاي نخستین و به ويژه خانوادهها كه نقش اساسي در تولید سرمايه اجتماعي به
عهده دارند ،جستجو نمود.
در شاخص تعهد اجتماعي مشاركت دانش آموزان در حل مشكالت «احزاب و
گروههاي سیاسي كشور» داراي پايینترين میزان و برابر با 51/3درصد ميباشد .در
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شاخص مورد اعتماد قرار گرفتن نیز كمترين میزان مربوط به مورد اعتماد قرار گرفتن از
سوي «احزاب و گروههاي سیاسي» و «فعاالن سیاسي كشور» و برابر با  15/5و 16/6
است .اعتماد به «قومیتهاي گوناگون كشور» ( 15/0درصد) و «مردم كوچه و بازار»
( 15/5درصد) كمترين میزان در شاخص اعتماد كردن ميباشد .احساس تعلق و عالقه
به «اعضاي خانواده» و احساس تعلق و عالقه به «آب و خاک و سرزمین ايران» بیشترين
میزان را به ترتیب برابر با  10/6و  31/3درصد در شاخص احساس تعلق و عالقه به
خود اختصاص دادهاند .اين در حالي است كه كمترين میزان در شاخص ياد شده
مربوط به «گروهها و نهادهاي اجتماعي شهر» و «احزاب و گروههاي سیاسي كشور» به
ترتیب با رقم  51/0و  53/0درصد بوده است .در مجموع میزان سرمايه اجتماعي مربوط
به سازمانها و نهادها در سطح ملي  ،6/2در سطح استاني  ،6/2در سطح خرد (فردي)
 1/1و در كل برابر با  1/66است كه نشان ميدهد میزان سرمايه اجتماعي دختران پیش
دانشگاهي شیراز در حد متوس ميباشد .مالحسني ( )5121نیز به نتیجه مشابهي دست
يافته است و امیركافي ( ) 5121نیز میزان اعتماد اجتماعي موجود میان مردم تهران ،به
عنوان يكي از ابعاد اساسي سرمايه اجتماعي ،را در حد متوس

برآورده كرده است.

آماره هاي بدست آمده ،نشان از میزان پايین مشاركت دانش آموزان دختر در حل
مشكالت «احزاب و گروههاي سیاسي» و «فعاالن سیاسي كشور» و نیز اعتماد كم آنها
به موارد ياد شده دارن د .علت اين امر اغلب در نوع و شیوه جامعه پذيري و تعلیم و
تربیت زنان جستجو ميشود (بشیريه .)611:5136 ،بر اساس پژوهشهاي موجود زنان
كمتر از مردها به زندگي سیاسي عالقه دارند ،سطح دانش سیاسي آنها پايینتر است و
در وجوه گوناگون زندگي سیاسي مشاركت كمتري دارند (همان.)611 ،
در مجموع ،میانگین سرمايه اجتماعي پاسخگويان مربوط به سطح ملي و استاني
سازمان ها و نهادها در مقايسه با سطح خرد (فردي) آن كمتر است .شايد بتوان دلیل اين
مسنله را ناشي از عدم به كارگیري راهبردهاي مهم ،مانند تقويت نهادهاي مدني و
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آموزشهاي عمومي و تنمین امنیت شهروندان براي حضور داوطلبانه در نهادهاي
اجتماعي دانست كه فوكوياما در تحلیلهاي خود بدان توجه نموده است.
در بخش آزمون فرضیات پژوهش ،ضرايب همبستگي بدست آمده و سطح
معناداري كمتر از  6/61رابطه معنادار مستقیم بین متغیرهاي مستقل «سرمايه فرهنگي» و
«تحصیالت والدين» با متغیر وابسته «سرمايه اجتماعي» و نیز تفاوت معنادار میانگین
«سرمايه اجتماعي» میان دانش آموزان «رشتههاي تحصیلي گوناگون» را نشان ميدهد.
بدين ترتیب ،همزمان با افزايش میزان متغیرهاي مستقل «سرمايه فرهنگي» و «تحصیالت
والدين » در دختران دانش آموز كه به ترتیب  5/3و  2/3درصد از واريانس متغیر
سرمايه اجتماعي را نیز تبیین ميكند ،میزان سرمايه اجتماعي آنان هم رو به افزايش
ميگذارد .اين يافته ها منطبق با نظريه بورديو مبني بر تبديل انواع گوناگون سرمايه به
يكديگر در فضاي اجتماعي و رابطه ديالكتیكي میان آنها ميباشد؛ از نظر وي ،پرورش
خانوادگي ،آموزش رسميو فرهنگ شغلي منابع سرمايه فرهنگي بوده كه انباشت آن در
افراد سبب بروز تفاوت هايي در دارندگان سرمايه فرهنگي و كساني كه فاقد آن هستند
ميشود (فاضلي .)11:5135 ,اين يافته با نتايج تحقیق سمیعي ( )5121و فاتحي ()5136
مبني بر رابطه مثبت معنادار میان «تحصیالت پدر» و «سرمايه اجتماعي» هم خواني دارد.
امیر كافي ( ) 5121نیز در بررسي خود به وجود رابطه مثبت معنادار میان سطح
تحصیالت پاسخگويان و والدين آنها از يك سو و اعتماد اجتماعي ،به عنوان يكي از
ابعاد اساسي سرمايه اجتماعي ،از سوي ديگر پي ميبرد .بر اساس مقايسه میانگین انجام
شده در پژوهش حاضر ،میزان سرمايه اجتماعي در رشته تحصیلي هنر به طور معناداري
كمتر از ساير رشتههاست كه اين تفاوت ميتواند ناشي از ماهیت فعالیتهاي آموزشي
و هنري موجود در رشته هنر باشد كه به میزان زيادي به صورت فردي انجام ميپذيرد.
يافته اخیر نیز با نتیجه تحقیق میرزاخاني ( )5121در نشان دادن تفاوت میانگین سرمايه
اجتماعي در رشتههاي محتلف تحصیلي هم خواني دارد .تفاوت معنادار میانگین
«سرمايه اجتماعي» میان دانش آموزان در «مناطق گوناگون شهري» نیز بر مبناي نظريه
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سرمايه اقتصادي بورديو قابل تبیین است .متغیر «محل سكونت» يكي از مصاديق منابع
مالي و دارايي ها يا همان سرمايه اقتصادي است كه قابل تبديل به انواع ديگر سرمايه از
جمله «سرمايه اجتماعي» است و بدين ترتیب تحت تنثیر عوامل ديگر دچار تغییر
مي شود .بر اساس مقايسه میانگین انجام شده در اين تحقیق ،پايین ترين میزان سرمايه
اجتماعي مربوط به «منطقه باالي شهر» و بیشترين میزان سرمايه اجتماعي مربوط به
«منطقه پايین شهر» مي باشد .احتماالً علت اين امر در فراگیرتر بودن تمايالت فرد
گرايانه در «منطقه باالي شهر» و تعلق خاطر كمتر آنها به نهادها و سازمانها در سطح
ملي و استاني است كه اين وضعیت در «منطقه پايین شهر» شكل معكوسي به خود
ميگیرد .شايد در يك تحلیل كلي تر بتوان تفاوت موجود را نتیجه موفقیت كمتر نظام
سیاسي جامعه در گسترش ،تقويت و نهادينه كردن منابع سرمايه اجتماعي مانند اديان و
مذاهب توحیدي ،فرهنگ و هنجارهاي اجتماعي و تشويق شهروندان به زندگي انجمني
و پرهیز از فردگرايي افراطي در میان اقشار برخوردارتر جامعه دانست كه از سوي
فوكوياما و پاتنام مورد اشاره قرار گرفتهاند.
رابطه معنادار بدست آمده میان سرمايه اجتماعي و اشكال هويتي در اين تحقیق با
نتیجه تحقیق فاتحي ( ) 5136هم خواني دارد؛ وي ضمن تنيید رابطه معنادار میان
سرمايه اجتماعي و هويت اجتماعي به استناد آراء جنكینز ،بورديو و سالیوان معتقد
است هويت سازي اجتماعي زمینههاي مساعد را براي رشد سرمايه اجتماعي فراهم
ميكند و اين سرمايه ميتواند مشوق مشاركتهاي اجتماعي واقع شود .پاتنام نیز به
طور مشابه سرمايه اجتماعي را اساسِ هويت ،شناسايي و اعتبار جامعه ميداند و با
اشاره به تعامل دو سويه اين دو مفهوم ،از نهادهاي تعلیم و تربیت به ويژه مدارس به
عنوان نهادهاي تولید سرمايه اجتماعي و هويت اجتماعي ياد ميكند.
در اين تحقیق متغیر سالمت رواني 2/6درصد از پراكندگي متغیر سرمايه اجتماعي
را تبیین نمود .رابطه معنادار مستقیم میان متغیر مستقل سالمت رواني و متغیر وابسته
همسو با يافتههاي )Hyppa T. Marku, ( ، (Venstra, 2000) ،(Kawachi, 1997, 2001
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 )2001و نیز پژوهش شارع پور ( )5135است كه همگي آنان ،عدم برخورداري افراد از
رواب

گسترده اجتماعي و خويشاوندي را زمینه ساز افسردگي در افراد منزوي ،عدم

مشاركت آنها در شبكه هاي اجتماعي و نهايتاً كاهش سرمايه اجتماعي آنان ميدانند.
جمالت باال به طور منطقي اين نتیجه را نیز در پي دارد كه افراد درگیر در شبكهها و
ارتباطات وسیع اجتماعي از سالمت رواني بیشتري برخوردار بوده و همین امر باعث
افزايش سرمايه اجتماعي نزد آنان ميگردد.
در پژوهش انجام شده ،ضريب تعیین بدست آمده در معادله رگرسیوني و تحلیل
مسیر برابر با  15/5درصد است كه اين حالت گستردگي علل و عوامل تنثیرگذار ديگر
بر متغیر سرمايه اجتماعي را نشان ميدهد .در مجموع ،به لحاظ پژوهشي« ،انجام
مطالعات بنیادي به منظور واكاوي تئوريك مفهوم سرمايه اجتماعي»« ،بازسازي آن بر
اساس فرهنگ و مسائل اجتماعي ايران»« ،كاستن از فقر نظري موجود»« ،پژوهش درباره
نقش شبكه هاي ارتباطي دوستانه در تولید سرمايه اجتماعي با توجه به نقش مؤثر آنها
در تولید سرمايه اجتماعي» و نیز « مطالعه تنثیر وسايل ارتباط جمعي و پديده جهاني
شدن فرهنگ بر سرمايه اجتماعي و هويت اجتماعي دانش آموزان» پیشنهاد ميگردد .از
نظر اجرايي« ،اتخاذ سیاستهاي حمايتي و فوري در حمايت از خانوادههاي فقیر دانش
آموزان در مناطق پايین شهر»« ،ترغیب نهاد آموزش و پرورش به استفاده از ظرفیتهاي
توانمند ديني و عناصر قوي فرهنگ ايراني در تهیه محتواي آموزشي و تبیین ضرورت
ارزشها و هنجارهاي مشترک اجتماعي در دروس عموميبا تنكید بر نقش سرمايه
اجتماعي در كاهش آسیبهاي اجتماعي و بهبود فرايند آموزش و يادگیري»« ،ايجاد
سازوكارهاي الزم به منظور افزايش مشاركتهاي داوطلبانه دانش آموزان در فعالیتهاي
اجتماعي و آموزشي در سطح مدرسه و اداره نسبي مراكز آموزشي توس آنها» توصیه
ميشود.
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