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ABSTRACT

Background & objectives: Social capital is defined as norms and networks which provide
conditions for participation in social activities in order to profit mutually. This study was
designed to evaluate the social capital status of students of Ardabil University of Medical
Sciences and its relationship with religious attitudes.
Methods: This was a cross-sectional study of 500 students from Ardabil University of
Medical Sciences during second half of the academic year 2014. Data were collected using
demographic, social capital and religious attitudes questionnaires and analyzed by SPSS 22
using T-Test, Pearson correlation and ONOVA tests.
Results: Total means score for social capital was 80.0±16. There was significant correlation
between all dimensions of social capital (except for dimension of family and friends
connections) and religious attitudes status (p<0.05).
Conclusion: Due to the influence of social capital and its relationship with the religious
attitude, it can be a guide for reduction of concerns about the educated classes and increasing
their social capital.
Key words: Religious Attitudes; Social Capital; Students.
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مقدمه
عصـر دردولتمـردان برايمسائلمهمترینازیکی

سـرمایۀ موضـوع شدن،جهانیوارتباطاتگسترش
سـرمایه اجتمـاعی   ، اسـت آنوه تقویتنحواجتماعی

گـذاري  باشـد کـه تاثیر  چند بعدي مـی میداراي مفهو
ي جامعــه دارد. در هــااي بــر بســیاري از حــوزهویــژه

هاي اخیـر مفهـوم سـرمایه اجتمـاعی بـه قـدري       دهه

اهمیت یافتـه اسـت کـه برخـی آن را حلقـه مفقـوده       
از ســرمایه اجتمــاعی تعــاریف ).1(داننــدمــیتوســعه
بعنـوان مثـال بانـک جهـانی،     ،ارائه شده استمختلفی

اي از هنجارهـا و روابـط   سرمایه اجتماعی را مجموعه
داند که در سـاختارهاي اجتمـاعی وجـود    اجتماعی می

دارد و افراد را قادر به عمل همکارانه براي دسـتیابی  
).2(سازدمیبه اهداف مطلوب 

چکیده
یی است که امکان مشارکت مردم در اقدامات اجتمـاعی را در  هاسرمایه اجتماعی به معناي هنجارها و شبکهدف: زمینه و ه

کند. هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط بین نگرش مذهبی و سـرمایه اجتمـاعی   میراستاي کسب سود متقابل، فراهم 
بود. 

نفـر از دانشـجویان دانشـگاه علـوم    500در بـین  93-94مسـال دوم  نیتحلیلی در-این مطالعه بصورت توصیفیروش کار: 
با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه سرمایه اجتماعی بـالن و پرسشـنامه   هاپزشکی اردبیل صورت پذیرفت. داده

و SPSS-22اري استاندارد سنجش نگرش مذهبی جمع آوري گردید. اطالعات پس از جمع آوري با استفاده از نرم افزار آم
هاي توصیفی مـورد  ي آماري همبستگی، تی تست، تی تک نمونه اي، رگرسیون چندگانه و آزمونهابا بهره گیري از آزمون

تجریه و تحلیل قرار گرفت.
بدست آمد. نتایج آزمون تی تک نمونه اي حاکی از آن بـود  8/80±16میانگین نمره کسب شده سرمایه اجتماعی : هایافته
). آزمون رگرسیون چندگانـه نشـان داد   8/135±7/22(شجویان از نظر نگرش مذهبی داراي وضعیت مطلوبی بودندکه دان

).=0001/0p(که سرمایه اجتماعی بیشتر متاثر از حیطه رفتار دینی است
جوانـان، یاجتمـاع افـزایش سـرمایۀ  جهـت درراهکاربهترینتوان گفت میي مطالعه حاضر هابر اساس یافتهنتیجه گیري:

آنها جهت انجام رفتارهاي دینی و شـرکت در مناسـک مـذهبی    وجوددردینیيهاآموزهکردننهادینهدانشجویان،ویژهب
است.ملیسطحدرفرهنگینهادهايمی تماهمکارينیازمندامر این.است
سرمایه اجتماعی، ابعاد نگرش مذهبی، دانشجویان: يکلیدهاي واژه
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روابـط شـامل اجتمـاعی سرمایه، 1بوردیوپیرنظراز
اجتمـاعی يهـا شبکهوهاگروهدروندرفرديبین

اطالعات،هافرصت،هاموفقیتبهکه دسترسیاست
افـراد برايرااجتماعیيهاموقعیتمادي ومنابعو

). مفهوم سرمایه اجتماعی را به 3(نمایدمیپذیرامکان
توان منابعی تعریف کـرد کـه حاصـل از    میطور کلی 

ــط اجتمــاعی هســتند و  نقــش تســهیل گــري در رواب
سرمایهکهجوامعیدر).4(ي جمعی دارندهافعالیت

تـر پـایین جـرم ارتکـاب میزانباالیی دارند،اجتماعی
) و بــا بــاال رفــتن آن کیفیــت زنــدگی 5(بــوده اســت

يهـا شـبکه واجتمـاعی ) سـرمایه 6(یابدمیافزایش 
سـطح کننـده تعیـین محیطیاز عواملیکیاجتماعی،
).7(شوندمیمحسوبمت جامعهسالوسازگاري

ــرمایه    ــی س ــد فرسایش ــه رون ــگران ب ــی پژوهش برخ
اجتماعی موجود براي جوانان طی چند دهه اخیر هـم  
در درون و هم بیرون از خـانواده اشـاره دارنـد کـه     
توأم با رشد فردگرایـی و تقـدم مصـالح فـردي بـر      

). در این میان بـا دقـت در   8(منافع جمعی بوده است
توان دریافت که چه نی جامعه ایران میساخت هرم س

گروهی بیشتر در معرض این بحران قرار دارنـد. در  
حقیقت نسبت جمعیت جوان به کل جمعیت در کشـور  

یی هستند که هاها سازماندانشگاه).9(باشدمیبیشتر 
جـذب  هر ساله تعداد قابل توجهی از جمعیت جوان را

از منابع انسـانی  میکنند. این دانشجویان بیش از نیمی
دهند و از میموثر در توسعه جوامع بشري را تشکیل

ي فنـی و  هـا آنجا که نسـل جدیـد شـاهد دگرگـونی    
و هـا سابقه است، افزایش تنـوع در ارزش اجتماعی بی

ي مختلـف اجتمـاعی همـراه بـا     هادر عرصههانگرش
گرایی در شیوه زندگی و فشار فرآیند افزایش کثرت

اي هـ دانشجویان به علت ویژگـی فردگرایی در مورد 
تر است و از کنندهخاص خود، شدیدتر و گاهی نگران

توانـد  مـی آنجا که جامعه بدون داشتن افرادي سالم ن
به حیات خود ادامـه دهـد، لـذا برخـورداري اعضـاي      

1 Pierre Bourdieu

دانشجویان بـه عنـوان یکـی از عناصـر     جامعه خصوصاً
ــادیگران در   اصــلی نظــام آموزشــی کــه در ارتبــاط ب

کننـد از  مـی را بـازي  مـی ي مختلف نقش مههامحیط
سالمت اجتماعی و میزان پیونـد میـان آنهـا و جامعـه     
زمینه کافی براي تبادالت اجتماعی، فرهنگی و عـاطفی  

).10(آوردمیفراهم را
دربـاره تـاثیر میـزان    و همکـاران  2نتایج تحقیق نـري 

سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان خـارجی مشـغول   
ر استرالیا بر عملکرد تحصیلی آنان نشان به تحصیل د

اند به اینداد دانشجویانی که تازه به این کشور آمده
کننـد  میاند و فکر دلیل که از خانواده خود دور شده

اي به ارتباط با آنان ندارند بـا  که مردم استرالیا عالقه
افت تحصیلی مواجه هستند، اما بـا گذشـت یـک تـرم     

آنان ارتباط برقرار کنند و افـت  توانند به راحتی بامی
). 11(تحصیلی که با آن روبرو بودند را برطرف کنند

بـر  ی حاکی از تاثیر سرمایه اجتمـاعی  همطالعات مشاب
یکـی از  ).8،12(انـد چگونگی عملکرد دانشجویان بوده

باشـد  تواند با سرمایه اجتماعی مرتبطمیعواملی که 
، دیــن 3نگــرش مــذهبی اســت، بــه عقیــده فوکویامــا

در ایجاد سرمایه اجتماعی بـازي  میتواند نقش مهمی
یی نظیـر  هـا کند. بسیاري از مذاهب بـا تـرویج ارزش  

شـوند  مـی مشارکت، صداقت، اعتماد و ایثـار موجـب   
سرمایه اجتماعی بـاالیی در بـین پیـروان خـود ایجـاد      

دیــن ورزي قــدمتی دیرینــه داشــته، بــه ).13(بکننــد
ناسـی و انسانشناسـی   ن شطوري کـه مطالعـات باسـتا   

مذهب جزء الینکف زندگی بشـري در  اندنشان داده
گـذار  بنیـان 4تمام اعصار بوده است. به گفتـه فرانکـل  

مکتب معنادرمانی احساس مذهبی عمیق و واقعی، در 
). 14(اعماق ضمیر ناهوشیار هـر انسـانی وجـود دارد   

ي هـا و نبایـد هـا دین به مثابـه مجموعـه جـامع بایـد    
هدایت انسان به رستگاري، همیشه مورد ارزشی براي

). 15(انـدیش بـوده اسـت   لآهاي مـ توجه همه انسان

2 Neri
3 Fukuyama
4 Frankl
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شـود کـه   میمذهب به عنوان یک نظام با معنا تصور 
ــانی،    ــائل جه ــم مس ــه فه ــک ب ــراي کم ــراد از آن ب اف

بینی، مهار وقایع و حفـظ حرمـت خـود اسـتفاده     پیش
ــی ــدم ــه ).16(کنن ــوان مجموع ــه عن ــذهب ب اي از م
ي اختصاصـی  هاو نیز ارزشهادات، بایدها و نبایداعتقا

ي روانـی بـه   هـا گـاه و تعمیم یافته، از موثرترین تکیـه 
ــدگی را در مــیشــمار  رود و قــادر اســت معنــاي زن

ي عمر فراهم کند و در شرایط خاص نیـز بـا   هالحظه
هـاي تبیینـی، فـرد را از تعلیـق و     گاهسازي تکیهفراهم

تحقیقات مختلف بـه چنـد   ). 17(معنایی نجات دهدبی
عاملی که ممکن است نگرش مذهبی جوانان را تحـت  

انـد کـه از آن جملـه    اشـاره کـرده  ،تاثیر قرار بدهـد 
) گروه دوستان، و اجتمـاع 19،18(توان به خانوادهمی

) دریافتند 21(و همکاران1) اشاره کرد. رنجروس20(
ي هـا ي مذهبی در قالـب گـروه  هاکه حضور در مکان

در دانشگاه تاثیر مثبـت بیشـتري نسـبت بـه     دوستان
ي مذهبی و اهمیـت  هاحضور فردي دانشجو در مکان

).22(ذهنی دین دارد
اي که توسط افشـانی و همکـاران بـر روي    در مطالعه

هـا یافتـه ،دانشجویان یزد و اصـفهان انجـام پـذیرفت   
نشان داد که بـین متغیرهـاي سـن، میـزان دینـداري،      

اعی و میـــزان اســـتفاده از اجتمـــ-پایگـــاه اقتصـــادي
ي جمعی با میـزان سـرمایه اجتمـاعی رابطـه     هارسانه

). در مطالعـه دیگـري کـه    23(معناداري وجود داشت
بــا موضــوع دینــداري و توســط بیــدختی و همکــاران

ــا  ــاعی ح ــرمایه اجتم ــین  میس ــاعی در ب ــت اجتم امنی
دانشجویان شهر سمنان صورت پـذیرفت، نشـان داد   

مسـتقیم بـا   بطور مستقیم و غیرتواندمیکه دینداري 
تاثیر بر سرمایه اجتمـاعی بـر امنیـت اجتمـاعی تـاثیر      
مثبت داشته باشد و همچنین در آن مطالعه هـر یـک   

گیري سـرمایه  از ابعاد دینداري نقش اساسی در شکل
اي که در شهر ي مطالعهها). یافته24(اجتماعی داشتند

ري و ي دینـدا هاکاشان در خصوص ارتباط بین مولفه

1 Regnerus

سرمایه اجتماعی انجام گرفت، بیانگر آن بود که بـین  
ي دینداري و سرمایه اجتمـاعی مـردم شـهر    هامولفه

). 25(کاشان ارتباط آماري معناداري وجود داشت
بـین درودنیـا سطحدرمتعددشواهدکهحالیدر

مولـد کـه مـذهب  اسـت آنبیـانگر مختلـف، ادیان
متنـوعی واالتسـئ )،23،25(اسـت اجتمـاعی ه سرمای

ومـذهبی يهـا ارتبـاط مولفـه  مـورد درهمچنـان 
وجود ي اجتماعی مختلفهابافتدراجتماعیهیسرما

دارد. عالوه بر آن با توجه به اینکـه در جامعـه ایـران    
کند، ایـن مطالعـه بـا    میاي ایفا کنندهدین نقش تعیین

ي مختلـف نگـرش   هـا هدف تعیین رابطه بـین حیطـه  
ــرمایه اج  ــذهبی و س ــجویان  م ــین دانش ــاعی در ب تم

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل صورت پذیرفت.

روش کار
باشد. جامعه میاین مطالعه توصیفی از نوع همبستگی 

آماري این مطالعه را دانشجویان شـاغل بـه تحصـیل    
سـال اول سـال   انشگاه علوم پزشـکی اردبیـل در نـیم   د

دادند.میتشکیل 93-94تحصیلی 
گرفتن مول ککران و با درنظربه کمک فرحجم نمونه

3153.N=Z=1.96.p=1-q= 0.5.d=0.04 ــر براب
گیـري نیـز از روش   نفر تعیین شد. بـراي نمونـه  500

بندي با تخصیص متناسـب اسـتفاده   گیري طبقهنمونه
هاي دانشگاه شد، بدین صورت که هر یک از دانشکده

بهداشت، پزشـکی، پیراپزشـکی،   (علوم پزشکی اردبیل
رشکی، پرستاري و مامایی، علوم پزشکی خلخال، دندانپ

یـک طبقـه در   دانشکده گرمی، داروسازي) به عنـوان 
نیـز بـر اسـاس    هـا نظر گرفته شدند و تعداد نمونـه 

هاتعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در آن دانشکده
ي هـا بصورت متناسب اختصاص یافتند. تعـداد نمونـه  

پرسـتاري  نفـر، 74تعیین شده در دانشکده بهداشت 
ــهر   92 ــکین ش ــر، مش ــر،12نف ــال نف ــر، 68خلخ نف

114نفر، پزشکی 24نفر، دندانپزشکی 21داروسازي 
نفـر بودنـد. معیارهـاي ورود بـه     95نفر، پیراپزشکی 

ــال اول   ــیم س ــه در ن ــد ک ــه دانشــجویانی بودن مطالع
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ــه  93-94تحصــیلی  ــه تحصــیل بودنــد و ب مشــغول ب
هاي خـروج  شرکت در مطالعه رضایت داشتند، معیار

از مطالعه نیز دانشجویانی بودند که تمایل به شرکت 
گیري آوري اطالعات با بهرهجمعدر مطالعه نداشتند. 

مشخصــات «، »ســرمایه اجتمــاعی«پرسشــنامه از ســه
ــوگرافیکی ــذهبی «و» دم ــرش م ــت. »نگ ــام گرف انج

پرسشنامه مشخصـات دموگرافیـک شـامل جنسـیت،     
ه، مقطـع  مـذهب، نـام دانشـکد   سن، وضـعیت تاهـل،  

ــه اجتمــاعی،   ــه دانشــگاه، طبق تحصــیلی، ســال ورود ب
نـوع  و قومیت، نـوع سـکونت، نـوع سـهمیه پـذیرش     

پذیرش بود.
ــت    ــداري در جمعی ــاس دین ــاه شــده مقی نســخه کوت

1392دانشجویی توسط خدایاري و همکاران در سـال  
ها نفر از دانشجویان دانشگاه4000با مطالعه بر روي 

سوال اسـت کـه  40داراي ساخته شد. این پرسشنامه
نگرش مذهبی دانشجویان را در سـه خـرده مقیـاس    

سـوال) و  12(سـوال)، عواطـف دینـی   12(باور دینـی 
دهد، روایـی  میمورد بررسی قرار سوال)12(رفتار

و پایایی پرسشنامه مورد محاسبه قـرار گرفتـه اسـت    
، 81/0، 92/0که مقدار آلفا کورنباخ آنهـا بـه ترتیـب    

باور دینی، عواطـف دینـی و رفتـار دینـی     براي 91/0
سوال به منظـور شناسـایی   4. در این پرسشنامه است

ــاپاســخ ــامعه ــه آن  ي ن ــه ب ــه شــده اســت ک تبر تعبی
ــالق  خــرده ــود اجتمــاعی اط ــاس وانم ــود، مــیمقی ش

و بیشتر در مجموع چهـار  16اي که نمره هدهندپاسخ
خـرده مقیـاس اخـذ کنـد، ابـزار      آیتم مربوط به ایـن  

هـا شده نامعتبر تلقی شده و از مجموعـه داده تکمیل
). هـر سـوال داراي شـش    26(شـود مـی کنار گذاشته 

، گـاهی اوقـات،   گزینه همیشـه، اکثـر اوقـات، معمـوالً    
کمتــرین نمــره نگــرش باشــد،مــیبنــدرت و هرگــز 

200مذهبی براي هـر فـرد صـفر و بیشـترین نمـره      
36شامل 1باشد. پرسشنامه سرمایه اجتماعی بولنمی

باشـد. ایـن   سوال براي سنجش سرمایه اجتمـاعی مـی  

1 Bullen

پرسشنامه ترجمه و به زبان فارسی برگردانده شـده  
اســت. روایــی و پایــایی ایــن پرسشــنامه در مطالعــات 
مختلفی مورد تایید قرار گرفتـه، کـه ضـریب آلفـاي     

گـزارش گردیـده اسـت   82/0کورنباخ آن برابـر بـا   
ي هشــت ). پرسشـنامه سـرمایه اجتمـاعی دارا   27،28(

مشارکت در اجتماعـات محلـی،   باشد: حیطهحیطه می
ي اجتماعی، حیطه اعتمـاد  هاحیطه پیشگامی در فعالیت

تبـاط بـا   ارو امنیت، حیطه ارتباط با همسایگان، حیطـه 
هـا،  قـدرت تحمـل تفـاوت   دوستان و خانواده، حیطـه 

میارتباطـات کـاري. تمـا   حیطه ارزش زندگی، حیطه
گرفته ود و بنابراین نمره تعلقاي بسواالت چهار گزینه

متغیر است.4تا 1به هر سوال بین 
ــع  ــس از جم ــنامهپ ــاآوري پرسش ــاته وارد ، اطالع

گیـري از  شدند و سپس با بهـره SPSS-22افزار نرم
اي، تـی تـک نمونـه   ، هاي رگرسـیون چندگانـه  آزمون

تست و آزمون معناداري ضریب همبسـتگی مـورد   تی
تند.تجزیه و تحلیل قرار گرف

هایافته
نفر پسر181نفر افراد مورد مطالعه 500از مجموع 

%) بودنـد. میـانگین   8/63(نفر دختـر 319و%)2/36(
و دانشـجویان دختـر   21±8/2سنی دانشجویان پسـر  

نفـــر327مجـــرد، %)88(نفـــر440بـــود. 3±2/21
ــی و  4/65( ــع کارشناسـ ــر303%) مقطـ از %) 60(نفـ

بودنـد. همچنـین   میبوغیردانشجویان تحت مطالعه
%) از دانشــجویان داراي وضــعیت مــالی 50(نفــر250

متوسط بودند. میانگین نمـره کـل سـرمایه اجتمـاعی     
کـه در دانشـجویان   بدست آمـد 83/80±16برابر با

و در دانشــجویان پســر6/77±8/14دختــر برابــر بــا 
بود و از نظر آماري اختالف معنـاداري  6/16±48/85

). از طرفی بررسی =0001/0p(شتبین آنها وجود دا
میابعاد سرمایه اجتماعی نشانگر آن بود که بـین تمـا  

و جنسیت ارتبـاط  »ارزش زندگی«ابعاد به غیر از بعد 
که ). در حالیp>05/0(آماري معناداري وجود داشت

ارزش «، »ارتباط با دوسـتان و خـانواده  «تنها بین ابعاد 
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ارتبـاط  سـرمایه اجتمـاعی و محـل سـکونت    »زندگی
). بررسی در p>05/0(آماري معناداري وجود داشت

زمینه ارتباط بین ابعـاد سـرمایه اجتمـاعی و وضـعیت     
»اعتمـاد و امنیـت  «تاهل حاکی از آن بود که تنها بعد 

).=01/0p(باشـد مـی با تاهـل داراي ارتبـاط معنـادار    
نتایج مطالعه نشان داد میانگین امتیاز نگـرش مـذهبی   

و در دانشجویان دختر انـدکی  8/135±7/22برابر با 
و 4/135±7/23پسـر:  (بیشتر از دانشجویان پسر بود

) ولی این اختالف از نظر آمـاري  1/136±1/22دختر: 
معنـادار نبـود. عـالوه بــر ایـن، آنـالیز آمـاري جهــت       

ي نگرش مذهبی هابررسی وضعیت ارتباط بین مولفه
ـ       ا با فاکتورهـاي دموگرافیـک بیـانگر آن بـود کـه تنه

در بـین  » عواطف دینـی «میانگین نمره خرده مقیاس 
دانشــجویان مجــرد و متاهــل داراي اخــتالف آمــاري 

کـه در افـراد مجـرد    بطـوري ،)p=03/0(معنادار بود
بیشتر از دانشجویان متاهل بود.

تک tي توصیفی و نتایج آزمون هاشاخص1در جدول 
اي سرمایه اجتماعی در حالتی کلـی ارائـه شـده    نمونه

گردد میانگین سرمایه میست، همانگونه که مالحظه ا
اجتماعی تفاوت معناداري از میانگین مقیـاس سـرمایه   

ن معنا که کمتـر  اند، بدیداشته90اجتماعی یعنی عدد 
). در مقابـل انجـام   1جـدول  (انـد از حد متوسط بوده

اي در خصـوص نگـرش مـذهبی    تک نمونهtآزمون 
نگین نگـرش مـذهبی   نیز بیانگر آن بود کـه بـین میـا   

ایـن  معمولدانشجویان علوم پزشکی اردبیل و مقدار 
اخـتالف آمـاري معنـاداري    100پرسشنامه یعنی عدد 

ــذهبی    ــرش م ــعیت نگ ــارتی وض ــه عب ــود دارد، ب وج
دانشجویان بطور معناداري بیشتر از حد متوسط بـود  

).2جدول ()p=0001/0(است

اي سرمایه اجتماعی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیلتک نمونهtي توصیفی و نتایج آزمون هاشاخص.1جدول 
معناداريدرجه آزاديtمقدار انحراف معیارمیانگینمتغیر

3940001/0- 83/8001/1637/11سرمایه اجتماعی

علوم پزشکی اردبیلتک نمونه اي نگرش مذهبی در دانشجویان دانشگاه tي توصیفی و نتایج آزمون هاشاخص.2جدول 
معناداريدرجه آزاديtمقدار انحراف معیارمیانگینمتغیر

8/13572/2286/293570001/0نگرش مذهبی

در بررسی ارتباط ابعـاد مختلـف سـرمایه اجتمـاعی و     
نگرش مذهبی، نتایج به دست آمده نشان داد که بین 

غیره ابعاد سرمایه اجتماعی بمینگرش مذهبی با تما

ارتبـاط آمـاري   »ارتباط با دوستان و خـانواده «از بعد 
.)3جدول (معنادار وجود داشت

ارتباط ابعاد سرمایه اجتماعی و نمره نگرش مذهبی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. 3جدول 
معناداريضریب همبستگیانحراف معیار)(میانگینابعاد سرمایه اجتماعی

385/00001/0)7/4(9/14ات محلیمشارکت در اجتماع
284/00001/0)6/4(7/15ي اجتماعیهاپیشگامی در فعالیت

225/00001/0)3(8/11اعتماد و امنیت
307/00001/0)3/3(3/12ارتباط با همسایگان

05/0347/0)4/2(8/7ارتباط با دوستان و خانواده
190/00001/0)8/1(8/4هاقدرت تحمل تفاوت

194/00001/0)6/1(5ارزش زندگی
136/0010/0)1/3(14/7ارتباطات کاري
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نگـرش  يهاحیطهتأثیروسهمنمودنجهت مشخص
ــذهبی ــینم ــیشودر تعی ــیپ ــراتبین ــرمایه تغیی س

ــد،   ــتفاده گردی ــه اس ــیون چندگان ــاعی از رگرس اجتم
گـردد، حیطـه   مـی مشاهده 4همانگونه که در جدول 

تاثیر معناداري بر سرمایه اجتماعی ندارد و باور دینی
سرمایه اجتماعی بیشـتر متـاثر از حیطـه رفتـار دینـی      

هرچـه  هـا است، به عبارتی در مقایسه با سـایر حیطـه  
،باشـد يحیطه رفتار دینـی داراي وضـعیت مطلـوبتر   

). 4جدول (سرمایه اجتماعی نیز بیشتر خواهد شد

نه سرمایه اجتماعی در نتایج تحلیل رگرسیون چندگا.4جدول 
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

ي هاحیطه
BSDtp-valueنگرش مذهبی

06/0- 171/0862/1- 319/0باور دینی
306/0153/02046/0عواطف دینی
705/0144/0911/40001/0رفتار دینی

بحث
از پیامدها و کارکرد مذهب در جامعـه، مـی تـوان از    

ارت دیگر، شاید بتـوان  اجتماعی نام برد. به عبسرمایه 
ترین کارکرد و پیامد مذهب در جامعه، گفت که مهم

ایجاد سرمایه اجتماعی است که از طریـق پیونـد بـین    
ي اجتماعی گسـترده، تکـوین   هاافراد و همچنین شبکه

). هدف این مطالعه تعیـین  29(ماندیافته و استوار می
گــرش مــذهبی و ي مختلــف نهــارابطــه بــین حیطــه

سرمایه اجتماعی در بـین دانشـجویان دانشـگاه علـوم     
پزشکی اردبیل بود. نتایج به دست آمده نشان داد که 

ابعاد سرمایه اجتماعی بـه  میبین نگرش مذهبی با تما
ارتبــاط »ارتبـاط بـا دوسـتان و خـانواده    «غیـر از بعـد   
داري وجود داشت. همچنین با استفاده از آماري معنی

چندگانه مشـخص شـد سـرمایه اجتمـاعی     رگرسیون 
1بیشتر متاثر از حیطه رفتار دینی است. مطالعه واتنـاو 

در بزرگساالن آمریکا حاکی از آن است که عضـویت  
در یک اجتماع دینی و انجام مناسک دینی و دینـداري،  

1 Wuthnow

ــاعی درون   ــرمایۀ اجتم ــا س ــه را ب ــادارترین رابط معن
). حضور در مناسک مـذهبی، کـنش   30(گروهی دارد

کنــد و در نتیجــه باعــث مــیمتقابــل افــراد را بیشــتر 
شود میگیري روابط پایدار و مثبت در بین آنها شکل

گیـري و حفـظ سـرمایۀ اجتمـاعی     که این امر بر شکل
)، نتایج مطالعه حاضر نیـز ایـن   31(تأثیر بسزایی دارد

کند.میامر را تایید 
داد میـانگین نمـره کـل سـرمایه     نتایج مطالعه نشـان 

بـوده اسـت، بـه عبـارتی     8/80±16اجتماعی برابر بـا 
حـد متوسـط بـوده اسـت، کـه ایـن نکتـه        تـر از پایین
، جامعـه و  هـا دهنده نیاز به تالش بیشتر خانوادهنشان

در خصـوص توجـه بـه    هاولین دانشگاهئبخصوص مس
بسترســازي مناســب جهــت رشــد ســرمایه اجتمــاعی 

. نمــره ســرمایه اجتمــاعی در باشــدیمــدانشــجویان 
دانشجویان پسر بسیار باالتر از دانشجویان دختر بـود  
و از نظر آماري اختالف معناداري مـابین آنهـا وجـود    

در مطالعـه رضـاخانی مقـدم و    ).=0001/0p(داشت
ــنجش ســرمایه اجتمــاعی       ــاران کــه جهــت س همک

پرسشنامه سرمایه دانشجویان دانشگاه آزاد خلخال از 
استفاده کرده بودند، میانگین نمره کل اعی بولن اجتم

ــا   ــر ب ــاعی براب ــرمایه اجتم ــود، در آن 79±7/14س ب
مطالعه بین سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان پسر 

). 32(و دختر اختالف آماري معناداري وجـود داشـت  
همچنین بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی نشان داد کـه  

ارتبـاط بـا   «، »حلـی مشارکت در اجتماعات م«در ابعاد 
اعتمــاد و «، »هــاقــدرت تحمــل تفــاوت«، »همســایگان

میانگین نمـره  »ارتباط با دوستان و خانواده«و »امنیت
بین دانشجویان پسـر و دختـر داراي اخـتالف آمـاري     

اي کـه شـربتیان   ). در مطالعهp>05/0(معناداري بود
در دانشگاه پیام نور مشهد انجـام داده بـود، سـرمایه    

ی دانشجویان متوسط رو به باال بدسـت آمـد،   اجتماع
). بـه  33(که باالتر از میانگین نمره مطالعه حاضر بود

رسد شرایط اجتماعی و فرهنگـی موجـود در   مینظر 
یی که براي زنان وجود دارد، و هاجامعه و محدودیت
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اقتصـادي زنـان در جامعـه    -ي تـاریخی هـا نیز زمینـه 
کننــده نتیجــه ایرانــی، مــی توانــد تــا حــدودي توجیــه

دست آمده از نظـر جنسـیت باشـد؛ کـه بـا نتـایج       به
ــوانی دارد    ــور همخ ــده در کش ــام ش ــات انج مطالع

»اعتماد و امنیت«). همچنین میانگین نمره بعد 32،28(
افراد مجـرد بیشـتر از افـراد متاهـل بـود و اخـتالف       

). که بـرخالف  p>05/0(آماري معناداري را نشان داد
یکـی از دالیـل   . ر این زمینه بودمطالعات قبلی دنتایج

توان جامعه آمـاري متفـاوت مطالعـات    میاین امر را 
دانشـجویان  دانست، چـرا کـه مطالعـه حاضـر صـرفاً     

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل را مـورد بررسـی قـرار    
ارتبـاط بـا   «). میانگین نمرات ابعـاد  32،34(داده است

نیـز از نظـر  »ارزش زنـدگی «و »دوستان و خـانواده 
محل سکونت اختالف آمـاري معنـاداري را نشـان داد   

)000/0=p(،که دانشجویان خوابگاهی از نظـر  بطوري
و دانشـجویانی کـه   »ارتباط با دوستان و خانواده«بعد 

»ارزش زنـدگی «از نظر بعـد  ،کردندمیتنها زندگی 
کمترین نمره را کسب کردنـد. مطالعـات مرادیـان و    

ی تهران و سـام آرام  زشکهمکاران در دانشگاه علوم پ
چنین ارتبـاطی را نشـان   ،در دانشگاه عالمهو همکاران

). همچنین در مطالعه بـاقري یـزدي در   28،35(نداد
دانشگاه عالمه طباطبایی نیز نتـایج نشـان داد میـانگین    
نمره سـرمایه اجتمـاعی در دختـران و افـراد متاهـل      

) کـه  36(ها بودداري بیشتر از سایر گروهبطور معنی
باشـد. بـه نظـر    مـی بر خـالف نتـایج مطالعـه حاضـر     

اجتمــاعی، تغییــر ســبک زنــدگی و رســد شــرایط مــی
ي هـا شدن شیوه زندگی، بخصوص وجود شبکهمدرن

گرفتن از فرهنگ ناب ایرانی اجتماعی مختلف و فاصله
به همراه حس فردگرایی و نبود شرایط مناسب براي 

ــت ــافعالیـ ــاوت هـ ــل تفـ ــاعی از دالیـ ــاي اجتمـ ي هـ
.آمده باشددستبه

ي پژوهش نشـان داد میـانگین امتیـاز نگـرش     هایافته
بـود، کـه ایـن مقـدار     8/135±7/22مذهبی برابر بـا  

ایـن یافتـه   بطور معناداري بیشتر از حد متوسط بـود، 
منطبق با یافته مطالعه انجام شده در خصوص نگرش 

مذهبی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصـفهان در  
بسیاري از مطالعات انجام شده در .)37(بود90سال 

ي ایـران نیـز بیـانگر نگـرش مـذهبی      هاسایر دانشگاه
با توجه بـه  . )16،37(باشدمیمطلوب در دانشجویان 

، بنـابراین  اسـت میاینکه جامعه ایران یک جامعـه اسـال  
باشـد. مـی توان گفت که این یافته یک امر طبیعـی  می

بیشـتر از  نگرش مذهبی در دانشجویان دختر انـدکی  
دانشجویان پسر بوده است، امـا ایـن اخـتالف از نظـر     

). نتـایج بررسـی رابطـه    =8/0p(آماري معنادار نبـود 
نگــرش مــذهبی بــا جــنس، در اکثــر مطالعــات نشــان 

داري دهد که نگرش مذهبی دختران بطور معنـی می
). بررسی رابطه نمـره  21،17(تر از پسران استقوي

نیز نشـان داد کـه   کل نگرش مذهبی و وضعیت تاهل
میانگین نگرش مذهبی کلی در دانشـجویان مجـرد و   

داري نداشت، ایـن  متاهل از نظر آماري اختالف معنی
ــایج مطالعــات مشــابه همخــوانی دارد  ــا نت ــه ب مطالع

). البته در مطالعه حاضر تنها در بعـد عواطـف   32،15(
دینی اخـتالف میـانگین نمـرات دانشـجویان مجـرد و      

). با وجود p>05/0(اري معنادار بودمتاهل از نظر آم
تحوالت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در ایران و جهـان  

اي، ي متعــدد اجتمــاعی و مــاهوارههــاو وجــود شــبکه
پژوهش حاضر نشان داد دانشـجویان دانشـگاه علـوم    
پزشکی اردبیل از نگـرش مـذهبی مثبتـی برخـوردار     

.بودند

ن بودنـد  دانشجویاجامعه آماري مطالعه حاضر صرفاً
ي اجتمــاعی مــورد بررســی قــرار هــاو ســایر گــروه

تـوان  میي دیگر این مطالعه هانگرفتند، از محدودیت
به نوع دانشگاه مـورد مطالعـه اشـاره کـرد کـه تنهـا       
ــت    ــل تح ــوم پزشــکی اردبی دانشــجویان دانشــگاه عل

تـر و  ي عمیـق هـا بررسی قرار گرفتند، لـذا پـژوهش  
اي جدیـد  داخلههاي کیفی و متر مانند روشگسترده

ــار و نگــرش مــذهبی   ــاره عوامــل مــؤثر در رفت درب
گردد. دانشجویان و سرمایه اجتماعی آنان پیشنهاد می
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نتیجه گیري
ــوع  ــیدر مجم ــرین و   م ــی از مهمت ــت یک ــوان گف ت

بردن قراري وفاق اجتمـاعی، بـاال  مؤثرترین عوامل بر
میزان سرمایۀ اجتماعی در بین اقشار مختلـف جامعـه   

ین میان، افزایش میزان سـرمایۀ اجتمـاعی   در ا.است
دانشجویان، به عنوان یکی از قشرهاي جوان جامعه که 

هاي اجتماعی و پتانسیل باالیی براي شرکت در فعالیت
سیاسی دارند، از اهمیت خاصی برخوردار است که بر 

ي تحقیق، سرمایه اجتماعی بیشتر متـاثر  هااساس یافته
رچـه  هعبـارت دیگـر  ه رفتار دینـی اسـت. بـه    از حیط

،تري داشـته باشـد  حیطه رفتار دینی وضـعیت مطلـوب  
این، مـاعی نیـز بیشـتر خواهـد بـود. بنـابر      سرمایه اجت

بهترین راهکـار در جهـت افـزایش سـرمایۀ اجتمـاعی      

ي هاکردن آموزهیان، نهادینهجوانان، به ویژه دانشجو
دینی در وجود آنهـا جهـت انجـام رفتارهـاي دینـی و      

نیازمنـد  ایـن امـر  .مذهبی اسـت شرکت در مناسک 
نهادهاي فرهنگی در سطح ملی است.میهمکاري تما

تشکر و قدردانی
از تشـکر و قـدردانی خـود را    پژوهشگران این طـرح  

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشـکی اردبیـل کـه    
بررسی سرمایه اجتماعی در بـین  «حمایت مالی طرح 

بر عهده را»دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
انـدرکارانی کـه در ایـن    داشت و همچنین کلیه دست

دارند.میاعالم ،پژوهش مشارکت داشتند
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