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چكیده
هدف و روش پژوهش :هدف این تحقيق ،طراحي یک الگوو ا رابطوب بوين سورمایب اجتمواعي و كي يوت نودگي آمو شوي بوين دانشویویان
تحصيالت تکميلي دانشگاه است .روش پژوهش ،ا نوع توصي ي و یيمایشوي اسوت .جامعوب آمواري ایون پوژوهش ،دانشویویان تحصويالت
تکميلي دو دانشگاه مشهد و حکيم سبزواري هستند .نمونههاي آماري این پژوهش را  991ن ر تشکيل ميدهند كه در مقطو
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بهطور تصادفي انتخاب شدهاند .دادههاي جم آوريشده با دو پرسش نامب سرمایب اجتماعي و كي يت ندگي آمو شي در نرمافزار  SPSSورژن
 22تحليل شده است .نتایج :ضریب آل اي كرونباخ در گویههاي سرمایب اجتماعي  1/637برآورد شده است .ضریب آل اي كرونبواخ در پرسوشناموه در
كي يت ندگي آمو شي (نه متغير) بين حداقل  ( 1/662توانایي علمي دانشویو) و حوداكرر ( 1/666انسویام آمو شوي) بورآورد شوده اسوت .نتوایج ایون
بررسي نشان داد شرایط درخور قبولي ا شاخصهاي كي يت ندگي آمو شي در بوين دانشویویان دانشوگاه وجوود دارد .متغيرهواي شوناخت علموي و
مشاركت علمي ،بيشترین نقش را در مؤلفهاي سرمایب اجتماعي دارند .دو متغير توانایي علمي و پيشرفت و مواجراجویي بور كي يوت نودگي آمو شوي
بيشترین همبستگي را دارند و همينطور ببشترین ضریب همبستگي متغيرهاي كي يت ندگي به دو متغير توانایي علمي و پيشورفت و مواجراجویي تعلوق
دارد .بهدنبال آن متغيرهاي تعهدات علمي و نگرش مربت به دانشگاه ،اهميت یادي در ارتقاي كي يت ندگي آمو شي آنان دارند.
واژههايکلیدي :كي يت ندگي آمو شي ،سرمایب اجتماعي ،دانشگاه ،تحصيالت تکميلي
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مقدمه و بیان مسأله

موجود در جامعه به هم اتصال یابند و كنشهاي جمعي ا قبيل

طي چند دهب اخير در مباحث توسعه ،به سرمایههواي انسواني،

تعاون ،حمایتهاي اجتمواعي و  ...تسوهيل شوود .كونشهواي

فيزیکي و اقتصادي كه در دیدگاههاي سنتي توسعه مطرح بوود

جمعي و حل مسئله بهصورت گروهي ،است اد بهتور ا منواب

و همچنين به سرمایب اجتمواعي ( )Social Capitaتوجوه شوده

اجتموواعي ،تقليوول هزینووههوواي اجتموواعي و افووزایش كووارآیي

است .سرمایب اجتماعي ،م هومي فرارشتهاي بين علووم انسواني

برنامههاي مختلف در سطی جامعه را سبب ميشوند بنابراین،

اسووت كووه بووه نقووش نيروهوواي اجتموواعي در توسووعب جوام و

كي يت ندگي در ابعاد مت اوت خود (كي يت محيطي ،روانوي،

موويپووردا د و اقتصوواددانان و جامعووهشناسووان در بررسوويهوواي

فيزیکي ،اجتماعي ،جسمي و روحي) ،بسويار متورثر ا كي يوت

اقتصادي و اجتماعي جوام توسعه یافته به ایون م هووم توجوه

ارتباطات و پيوندهاي اجتماعي است.

دارند .این رویکورد ،نشواندهنود اهميوت نقوش سواختارها و

منوواب انسوواني (اسووتادان و دانشوویویان) و توانمنوود بووا

روابط اجتماعي بر متغيرهاي اقتصوادي ،اجتمواعي و فرهنگوي

ار شترین منب هر سا مان ،مانند دانشگاههاي مطورح اسوت.

جوام است .مطالعب روند رشد و توسعب كشورها این واقعيت

بيشک ح ظ این مناب با ار ش و فراهمكردن شرایط روحوي

را بيان ميكند كه سوایر سورمایههوا درصوورت بهورهگيوري ا

و رواني مناسب باید جز اولویتهاي هر محويط آمو شوي یوا

سرمایب اجتماعي ،رشد و توسعب یک جامعه را سبب ميشوند.
مانيكه سرمایب اجتمواعي وجوود دارد ،كونشهواي اجتمواعي
تسهيل ميشود و هزینوب تعوامالت كواهش مويیابود .ثبوات و
انسیام اجتماعي بوا همکواري و مشواركت اجتمواعي  -جوز
مؤل ههاي سرمایب اجتماعي  -براي توسوعه و افوزایش كي يوت
ندگي شروط ال م هستند.
مناب جامعهشناختي و كي يت ندگي ،نگرش راهبوردي بوه
انسان را مدنظر قرار مويدهنود بودینمعنوا كوه انسوان نقوش
محوري در تحول جامعه و در موقعيوتهواي اجتمواعي خوود
ای ا ميكند .روش نودگي فورد یوا گوروه را باتوجوهبوه ابعواد
گوناگون ندگي گروهي انسوانهوا ا قبيول شوغل ،الگوسوا ي
رفتاري و خانوادگي ،مشواركت و روابوط اجتمواعي توصويف
موويكننوود كووه بووه ارتقووا و بهبووود سووطی كي يووت نوودگي در
موقعيووتهوواي مختلووف منتهووي موويشووود بنووابراین ،فوورد بووا
فراهمساختن فضاي مناسب در محويطهواي شوغلي و نودگي
براي خود و دیگران به بهبود كي يت نودگي كموک مويكنود.
مطالعات نظري و تیربي نشان مويدهنود گسوترش و تسوهيل
شبکههاي ارتباطات و پيونودهاي اجتمواعي ،سوطی دسترسوي
افراد و گروهها را به مناب اقتصادي و اجتماعي ارتقا ميدهنود.
ایوون پيونوودها و ارتباطووات در اشووکال مت وواوت خووود ،یعنووي
بهصورت درونگروهي و برونگروهي باعث ميشوود عناصور

سا ماني قرار گيرد .شوواهد تیربوي نشوان مويدهود سورمایب
اجتماعي به بهره وري ،خالقيوت ،یوادگيري و ارتقواي كي يوت
آمو شي در محيط هواي آكادميوک كموک موي كنود بنوابراین،
سرمایب اجتماعي در بهبود و تقویوت در

اجتمواعي ،پویوایي

بيشتر ،نوآوري و ار ش ایي فرهنگي ،تقویت رفتارهاي مودني
نقش كليدي دارد .یک وجه سرمایب انساني بيچوون وچورا بوه
توفيقات آمو شي و سرمایهگذاريهاي آمو شي مويباشود كوه
منتهي به مدار

تحصيلي در بين دانشویویان طبقوات نوابرابر

ميشود .خروجيهاي نظام آمو ش دانشگاهي به كي يت محيط
آمو شي و ندگي تحصيلي دانشویویان در مقواط تحصويلي
بووهخصووو

در دورههوواي تحصوويالت تکميلووي بسووتگي دارد.

رویکردهاي جدید نسبت به روش ندگي در مطالعات بوردیوو

6

( )1982و یا لوتک )1989( 2نشان موي دهود توجوه بور مطالعوب
كي يت ندگي در گروه هاي خا

و در ابعاد گوناگون نودگي

فردي ،آمو شي و اجتماعي اهميت خاصي دارد .ایون مطالعوات
به ندگي خانوادگي ،مشواركت و روابوط اجتمواعي ،تندرسوتي،
سالمتي روحي و رواني و جنبههاي دیگر موقعيت اجتماعي فرد
در جامعه تركيد ميكند بنابراین ،ارتقاي سوطی سوالمتي فورد و
كي يت ندگي ،فضاي مناسبي را براي رشد و شوکوفایي جامعوه
فراهم ميكند (مختاري.)23-26 :6963 ،
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تعریف سا مان جهاني بهداشت ا كي يوت نودگي چنوين

متخصص كي وي) بوهصوورت بوا ده دانشوگاه (خروجويهواي

است كه ار یابي و ادرا افراد ا وضوعيت نودگي خوویش،

سا مان) را بررسي و تبيين ميكنود .سوؤاالتي ا قبيول سورمایب

تحتترثير نظام فرهنگي و ار شي مووقعيتي اسوت كوه در آن

اجتماعي چه ارتباطي بوا كي يوت نودگي آمو شوي داردا آیوا

ندگي ميكنند ( .)Massam, 2002:58درواق اهداف ،انتظارات،

سرمایب اجتماعي موجبات ارتقاي محويط آمو شوي و نودگي

معيارها و خواستههاي فورد بوه ميوزان وسويعي بور وضوعيت

تحصيلي دانشیویان را فراهم ميكندا چه ميزان سورمایههواي

جسماني ،رواني ،ميزان استقالل ،روابط اجتماعي و اعتقوادات

اجتماعي (مشاركت علمي استادان ،ارتباطات علموي اسوتادان،

 .)Noll,كلمن ميگویود كي يوت

شناخت علمي و اعتماد علمي بين استادان با دانشویویان) بور

ندگي ،گستردگي و انبساط اميد و آر و است كوه ا تیوارب

ارتقاي سطی كي وي نودگي آمو شوي ترثيرگوذار اسوتا جوز

او ترثيرگذار است

(2002:2-10

نودگي ناشووي مويشووود

(1984: 124-128

 .)Calman,حوواجي

كریمي و رنگریز ( )6963معتقدند منظوور ا كي يوت نودگي

پرسش هاي اساسي این پژوهش است .پژوهش فو ،با الهام ا
نظریههاي عمده در مباحث سرمایب اجتمواعي (ماننود بوردیوو،
6

كاري ،اهميت و ار ش قائلشدن به فعاليتهاي نيروي انساني

لوتووک ،كلموون ) و نظریووب كوواركردگرایي انیووام موويشووود یووا

در محيط است .جزنوي ( )6961اعتقواد دارد كي يوت نودگي

بهعبارت دیگر ،با الهام ا تحليل و بررسي نظریههواي سورمایب

كاري به م هوم داشتن نظارت خوب ،شورایط كواري خووب،

اجتماعي پير بوردیو ،لوتک و كلمن انیام ميشود كه در تبيين

پرداخت مزایاي خوب و جالبتر ا همه ،كار چالشگرایانه و

تئوریک مسئلب سورمایب اجتمواعي و كي يوت آمو شوي مطورح

امتناعكننده است.

هسوتند .درواقو  ،پوژوهش فووو ،ا نگوواه جامعوهشووناختي بووه

بهطوركلي طرفداران نظریب كي يت نودگي در جسوتیوي

مهم ترین معيارهاي عيني و ذهني توجوه كورده اسوت .ا بُعود

نظامهاي جدیدي براي كمک به عناصر انساني هستند تا بوين

عيني به معيارهوایي ماننود نودگي در محويط سوالم علموي و

ندگي آمو شي ،شغلي و شخصي خود تعامول برقورار كننود.

دانشگاهي ،دسترسي به كي يت آمو شوي ،ارتبواط بوا اسوتادان،

شناسوواین نقوواط ضووعف و قوووت و تووالش بووراب بهبووود

گروه ،كميتب علمي ،دوستان دانشگاهي و سوایر عناصور توجوه

وضعيت هاي آمو شي و رسيدن به وض مطلوب ا مهمتورین

كرده است .در بُعد ذهني به نگاه دانشیو به نودگي علموي و

وظووایف دانشوگاههووا اسووت .بهبووود مسووتمر كي يووت آمو شووي

آمو شووي ،نيا هوواي علمووي ،شووناخت ،در و فهووم درسووت،

در نوودگي دانشوویویان دورههوواي تحصوويالت

احساس شکوفایي و توسوعب علموي ،ميول شودید بوه رشود و

تکميلووي بووه كارهوواي پژوهشووي و ار یووابي عواموول درونووي

بالندگي ،حس كنیکاوي و آیندهنگري بين دانشویو و اسوتاد،

دانشووگاههووا نيا منوود اسووت كووه بووه بهبووود و ارتقوواي كي يووت

گروه و كميته در تعامل علمي با یکدیگر عنایت كرده است.

بووهخصووو

برنامههاي درسي و امور آمو شن ،پژوهشن و تربيوت نيوروي
متخصص جامعه ميانیامد.

ادبیات پژوهش

دانشگاه بهمرابه سا مان آمو شي ا سرمایههاي انساني مانند

پژوهش دربار كي يت ندگي در حو ميوانرشوته اسوت كوه

استادان و نخبگان علمي برخوردار است .استادان و نخبگان در

بيشتر جامعوهشناسوان كي يوت نودگي را در حوو مطالعوات

مراودات با یکدیگر و ارتباط با دانشیویان ،سهولت و انعطاف

جامعه شناسي كار و خانواده قرار دادهاند .ریشوب تواریخي ایون

یادي دارند كه یک ساخت اجتمواعي و سوا ماني را تشوکيل

مطالعات به آثار كالسيک ارسطو مربووط مويشوود و بوه 991

مي دهند و بهصورت ابزاري براي تربيت نيروي سرمایب انساني

سال قبل ا ميالد مسيی برميگردد كه در آثوار خوود بوه رابطوب

گام بر ميدارند .پژوهش فوو ،،رابطوب سورمایب اجتمواعي كوه

كي يت ندگي هنگام شوادي و ار شهواي ذهنوي فورد اشواره

مهمترین عامل سرمایههاي انساني (بهرهوري منواب سوا ماني)

ميكند (مختواري .)67 :6963 ،در ت کورات مودرن ،پژوهشوگران

است و كي يت ندگي آمو شوي دانشویویان (تربيوت نيوروي

1

Colman
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علوم اجتماعي و رفتاري معتقدند سرمایب اجتمواعي بوا م هووم

روانشناختي و جامعهشناختي باید بوه كي يوت نودگي توجوه

رفاه و ارتقاي سطی ندگي پيوند خوورده اسوت بواوجوداین،

شود .جامعه شناسان اخير ا جمله روسالن و همکاران ()2010

مطالعات یادي با رویکردهاي مختلف در حو ههاي گوناگون

به این نتيیه رسيدهاند سرمایههاي مادي به تنهایي مينوههواي

جامعه انیام شده است .پژوهشگران علوم اجتمواعي بوا شويو

بهبود و رضایت مندي جامعه را فراهم نميكند بلکوه سورمایب

تیربي و با بررسي هاي دقيقتر ،اطالعات را ا تیارت دیگور

اجتماعي یک م هووم مركوزي در بحوثهواي توسوعه و رشود

افراد گردآوري كردندكه با ترسيس جامعوب بوين المللوي بوراي

جوام كشورهاي درحال رشد است.

پژوهش در بار كي يت ندگي ،این پژوهشها نهادینه شودند

سويدروكين ) (2004در مطالعوب خوود دربوار بيگوانگي و

(مختاري .)66 :6963 ،بهطورمرال ،پوژوهش بيکور ( )6962نشوان

محيطهاي آمو شي ،مسئلب مشاركتنداشتن افراد در سوا مان

ميدهد بين سرمایب اجتماعي و سطی كي يت ،هودف و م هووم

را در برو بيگانگي ا محيط آمو شوي دخيول دانسوته اسوت.

ندگي ،پيوند مستقيم وجوود دارد .بررسوي علموي و تیربوي

پژوهش هاي یعقوب اده ( )2011نشان مويدهود بوين توسوعب

درخصو

كي يت ندگي به رویکردها و حو ه هاي مختلوف

اقتصووادي و سوورمایب اجتموواعي همبسووتگي وجووود دارد .در

مربوط اسوت و بوه رویکورد پزشوکي و سوالمت در سواختن

پژوهش جاي ) (2006و كریم اده ( )2013نتيیوه گرفتنود بوا

مقياس هاي تندرستي ا قبيل :مقيواس سوابقه بيمواري ،مقيواس

توانمندسا ي معلمان مدرسه ،ارتبواطهواي قووي در مدرسوه،

تندرستي ،مقيواس سونیش كي يوت نودگي ،مقيواس كي يوت

اشتغال در كار و انزواي اجتماعي آنها كاهش ميیابد .این امر

ندگي ،مقياس ار یابي كارول و پرسش نامه تیارت افسردگي

در پژوهش گلن ) (2007بين اعضاي هيئت علموي نيوز تریيود

اشاره ميشود كه پژوهشگران علوم پزشکي انیام دادهانود .در

شده است .ایلما و سارپکایا ) (2009در پژوهشي دربار علت

رویکوورد فلسوو ي ،مطالعووات ارسووطو 6و اپيکووور ،2دكووارت،9

بيگانگي ا كار معلمان ،بيقدرتي آنها را بيش ا ابعواد دیگور

هابرماس ،1توماس كوهن 1و جان راولز 7انیام شده اسوت .در

بيگانگي مشواهده كردنود كوه علوت آن را در سواختار اداري

6

محيط آمو شي و نداشتن ارتباط صحيی با همکاران مويداننود

رویکرد اقتصادي ،مطالعات برنوارد وان پورا  ،)2004( 6ليوو

( ،)1976جاستر )1981( 3بر م هوم كي يوت نودگي و م هووم

(علمي .)6966 ،در پوژوهشهواي داخلوي بوه مطالعوب ميرمهوراد

خوشووبختي تركيوود ویووژه دارنوود .در رویکوورد روانشووناختي

پيدایي ( )6939با عنوان طراحي الگوي تبيين رابطه بين كي يت

اجتماعي ،مطالعات یادي دربار كي يت نودگي انیوام شوده

نودگي كواري و سورمایب اجتمواعي كاركنوان ،علوي رحموواني

است كه به نظریات یادگيري اجتماعي ،كونش متقابول نموادین

فيرو جوواه و سووهدیه سووهرابي ( )6936بووا عنوووان بررسووي

اشوواره موويشووود .در حووو مطالعووات جامعووهشووناختي بووه

جامعهشناختي رابطه ميان كي يت نودگي و سورمایب اجتمواعي

بررسويهواي دوركوويم در بحوث آنوومي ،نظریووب بويسووا ماني

(تهران) ،علي اكبر امين بيدوخت و همکاران ( )6932با عنووان

اجتماعي پوار  ،مرتوون و بورگس ،م هووم ا خوود بيگوانگي

ترثير سرمایب اجتماعي بر رضایت تحصيلي اشاره ميشود.

ماركس و غيره اشاره كرد (مختاري .)6963 ،همينطور مطالعوات
مونيکووا موالرسووکا ( )2014نشووان موويدهوود در دو مينووب

چارچوب نظري
مباني نظري پژوهش فو ،برپایب دو دیدگاه یادگيري اجتمواعي

1

Aristotle
Epicurus
3
René Descarte
4
Habermas
5
Thomas Samuel Kuhn
6
Rawls
7
Bernard Van Perak
8
Lio
9
Jaster
2

و كنش متقابل اجتماعي در بحثهاي كي يوت نودگي ارتبواط
پيدا مي كند و همچنين به نظریههاي عمده در مباحث سورمایب
اجتماعي ( مانند بوردیو ،كاركردگرایي 61و پاتنام )66اشاره دارد.
Functionalism
Putnam

10
11

طراحي یک الگو ا رابطب بين سرمایب اجتماعي و كي يت ندگي آمو شي

پيوند این دو مباني نظري ،یعني تئوريهاي كي يوت نودگي و

666

رفتارها ،تیربب مستقيم فرد ا محيط و پاسوخهواي دریوافتي و
6

سرمایب اجتماعي ،پوژوهش فوو ،را بوراي ارائوه یوک الگووي

پاداش هاي مطلوب و كسبشده مي پردا د .آلبرت بانودورا ا

تحليل هدایت كرد.

حاميان این تئوري است و بوه نقوش یوادگيري مشواهدهاي در
تعامل ،مشاركت و آشونایي بوا رفتوار دیگوران تركيود ویوژهاي

کیفیت زندگی

مي كند كه به فرایند الگويسا ي منتهي ميشود .این نظریه بوه

برداشت كلي ا نظریوه پوردا ان سورمایب اجتمواعي و دیودگاه

بُعد اجتماعي و شناختي تركيد ميكند كه در آن ،بُعد اجتماعي،

كاركردگرایي و ارتباطش با كي يت ندگي به درجب اسوتحکام،

یعني تركيد بر خاستگاه اجتماعي كه بخش مهمي ا اندیشوه و

ثبات و تعهدات دوجانبه بين دانشیو با گوروه ،كميتوه علموي،

عمل انسان است و بُعد شناختي بوه شناسواندن اهميوت تورثير

دوستان دانشگاهي و  ...ارتباط پيدا ميكند .همين طور به نقش

علّي فرایندهاي فکري بر انگيزش ،عاط ه و عمل انسان تركيود

فعاالنب دانشیو در محيط هاي علمي و برخوورداري ا كي يوت

ميكند .به عبارتدیگر ،به نقش فعال یادگيرنوده (دانشویو) در

شبکهها ،همکاري و كنش جمعي در محويط دانشوگاه بسوتگي

بافت اجتماعي و محر هاي محيط اجتماعي (محيط دانشگاه)

دارد و سرمایب اجتماعي مانند رشد علمي و آمو شوي ،تحور

تركيد دارد (جاویدي و همکاران.)6932 ،

علمي و كي يت نودگي دانشویو را رقوم موي نود بنوابراین،

رویکرد كنش متقابل در بحث كي يت ندگي بوه چگوونگي

ندگي در محيط هاي علمي و دانشگاهي ،مشاركت و روابط با

تعامل و كنش متقابل نموادین توجوه ویوژه دارد و بور ماهيوت

عوامل آمو شي (استادان ،دوستان دانشگاهي ،قوانين آمو شوي

فکوري و تصوووري مربووت و من ووي انسوان نسووبت بووه خووود و

و  ،)...تندرستي ،سالمتي روحي و روانوي و جنبوههواي دیگور

اطرافيان پيدا مي كند و به نحو عمل انسان بر كي يت ندگيش

موقعيت اجتماعي فرد در جامعب دانشگاهي را تسری ميكنود.

ترثير ميگذارد .نظریوهپردا انوي ماننود ميود ،2كوولي 9و بکور،1

بهطوركلي ارتقاي سطی سوالمتي و كي يوت نودگي آمو شوي

الگوي خودآیينهاي و نقش اجتماعي را تبيوين و بوه چگوونگي

دانشیو ،فضاي مناسب دانشگاه و  ...شرایط ال م براي رشد و

رشد انسان در رهگذر تبادل با دیگران اشاره مويكننود و یوک

شکوفایي افراد در محيطهاي علمي را فراهم ميكند .پوژوهش

ارتباط دیالتيکي شکل ميگيرد .كولي به م هوم خودآیينوهسوان

فو ،ا نگاه جامعهشناختي بوه مهومتورین معيارهواي عينوي و

در ارتباط با كي يت ندگي فرد توجه ميكنود .هرچوه ارتبواط

ذهني توجه كرده است و ا بُعود عينوي بوه معيارهوایي ماننود

محيط هاي آمو شوي،

انسان در محيط هاي مختلف بهخصو

ندگي در محيط سالم علمي و دانشگاهي ،دسترسي به كي يت

غناي بيشتري داشته باشد ،كي يت ندگي درجب بواالتري دارد.

خدمات آمو شي ،دسترسوي بوه وسوایل ارتبواطي ،ارتبواط بوا

همين طور ميد ا مت کران مکتب شيکاگو بوه نقوش اجتمواعي

استادان ،گروه ،كميتب علمي و دوستان دانشگاهي) توجه كورده

تركيد ميور د .براساس نظریوب ميود ،نقوشهواي اجتمواعي را

است .همينطور در بُعد ذهنوي بوه نگواه دانشویو بوه نودگي

معادل نيروهاي پویاي انگيزش رفتار تلقي مويكنود كوه سوهم

علمي و آمو شوي ،نيا هواي علموي ،شوناخت و در و فهوم

یادي در عملکرد فرد و تنطويم سواختار شخصويت او دارد و

درست ،احساس شکوفایي و توسعه علمي ،ميل شدید به رشد

فرد با آموختن نقشها (مانند محيطهاي آكادميک) و احسواس

و توسعه یادگيري و حس كنیکواوي بوين دانشویو و اسوتاد،

دلبستگي ،ار شهاي یربنایي را در خود دروني ميكنود و بوا

گروه و كميته در تعامل علمي با یکدیگر عنایت كرده است.

دروني كردن ار ش هاي یربنایي (ا جمله فراگيريهاي علموي

تئوري یادگيري اجتماعي ،كي يت ندگي را كنش اجتماعي

و آمو شي در محيطهاي دانشگاهي) بوه پويشبينوي انتظوارات

تلقي مي كند كه ا طریق فرایندهاي اجتماعي ،توليود ،با توليود
بووه توورثيرات متقابوول بووين رفتووار و محوويط تركيوود موويكنوود.
بهعبارتدیگر ،تئوري یادگيري اجتمواعي بوه الگوهوایي ماننود

1

Bandura
Mid
3
Coli
4
Becker
2
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دیگران و شکلدادن رفتار خود و براساس تعهدات و انتظارات
دیگران و جامعه پاسخهاي مناسب را

ميدهد (مختاري.)6963 ،

ویژهاي دارد .این فرایند به كي يت ندگي آمو شي دانشیویان
در برخورد با محيط دانشگاه ،كسب تیربوه ا محويط علموي،

برپایب دو تئوري یادگيري اجتماعي (باندورا) و كنش متقابل

نقش علمي و اجتماعي (گروه ،كميتب علمي ،دانشیو ،كاركنوان

نمادین (كوولي ،ميود و بکور) ،فراینود اییادشوده در تعامول و

و قوانين آمو شي و پژوهشي) و پویاي انگيزش رشود علموي

مشاركت در محيط هاي دانشگاه بين دانشیو و استادان اهميت

بستگي دارد.

آینده نگري

پيشرفت و

نگرش مربت

ماجراجویي
سالمت اجتماعي و

احساس شایستگي

رواني
توانایي علمي

تعهدات آمو شي

رضایت ا دانشگاه

دانشیو
انسیام آمو شي

کیفیت زندگی آموزشی

شكل  -1مؤلفههاي کیفیت زندگی آموزشی

سرمایة اجتماعی

و مادي اسوت .طرفوداران نظریوب كاركردگرایانوه معتقدنود در

مباني نظري دوم به تئوريهواي سورمایب اجتمواعي (بوردیوو،

روابط دوجانبه ،تعامالت و شبکه هایي كه در گروههاي انساني

پاتنام و كلمن) و كاركردگرایوان اشواره دارد .بوردیوو ،م هووم

پدیدار ميشوند و سطی اعتمادي كه در ميان افراد ،گروههوا و

سرمایب اجتماعي را اینطور تعریف ميكنود :توودهاي ا منواب

اجتماعات به وجود ميآورند بهعنوان تعهودات و هنیارهوایي

بالقوه است كه بوهدليول داشوتن یوک شوبکب بوادوام ا روابوط

پيوسته در ساختار اجتماعي تلقي مي شوند .درواق سودمندي

شناسایي و دستيابي دوطرفب كموبيش نهواديشوده ،بوه وجوود

سرمایب اجتماعي در افزایش برخي ویژگيهوا ،ماننود آموو ش،

مي آید .كلمن و دیگران بر ایون كوه سورمایب اجتمواعي نشوان

تحر

اجتماعي ،رشد اقتصادي ،برتوري سياسوي و درنهایوت

دهنده توانایي با یگران براي تامين مناف ا طریق عضویت در

توسعه اسوت (الوواني و شويرواني .)6961 ،سورمایب اجتمواعي بور

شبکه هاي اجتماعي و یا دیگر ساختارهاي اجتماعي مويباشود

شبکه ها و روابط بين آنها متکوي اسوت و ار یوابي خوود را ا

تركيد دارند ( .)Tsang & Inkpen, 2005: 150به عقيود بوردیوو،

دیدگاه ار ش ها و هنیارهایي مي نگرد كه بوهطوور اجتمواعي

سرمایب اجتماعي ،ویژگي فردي پتانسيل افراد بوراي فعاليوت و

شکل گرفتهاند .همچنين استحکام تعهدات دوجانبه بوين افوراد

مشاركت مؤثر در شبکب ارتباطات براساس شناخت متقابول در

و گروه ها و مشاركت مدني را مبناي اندا هگيري قرار ميدهود

یک فضاي اجتماعي و ح اظت ا آن ا طریق مبادالت نموادي

و با ده را براساس كي يت ندگي ميسنید.

669

طراحي یک الگو ا رابطب بين سرمایب اجتماعي و كي يت ندگي آمو شي

به اسوتدالل پاتنوام ( ،)1993اگور عضوویت در اجتمواع بوا

ميزان ار شمندي اعتماد نهادهاي عمومي وسياسوي اسوت كوه

مشاركت فعاالنهتر همراه باشد ،سطی ندگي باالتر خواهد بود

قواعد حقوقي را اییاد و رعایت ميكننود و هموب مبوادالت را

(توالیي و شری يان ثاني .)6961 ،پاتنوام :سورمایب اجتمواعي صو ت

ش اف و ایمن ميكنند بنابراین ،تئوريها و دیدگاههاي علمي،

جامعه اسوت كوه كي يوت شوبکههوا و روابوط ،افوراد را بوراي

پژوهش فو ،را به ارائب یک چاچوب تئوریکي هدایت ميكند

همکاري و كنش جمعي قادر ميكنود .بورایناسواس ،سورمایب

كه در چهار مؤلف مهم در شکل  6ارائه شده است.

اجتماعي برپایب درجب باالي اعتماد بوين شخصوي و بوه هموان
شناخت (تصور مربت یا من ي) ا محيط

تعامل و مشاركت علمي در محيط دانشگاه

(بين استاد و دانشیو)

سرمایه اجتماعی
اعتماد اجتماعي (بين استاد و دانشیو)

ارتباطات علمي در محيط دانشگاه
(بين استاد راهنما ،مشاور و دوستان با دانشیو)

شكل  -2چهار مؤلفهاي سرمایة اجتماعی

الگوي نظري پژوهش

و یکساني به دست آمده است كه بر چهار مينب عمد سرمایب

چارچوب تئوریکي پژوهش فوو ،بور تئووري عموده و مهوم

اجتماعي تركيد ميكنند و در مينب كي يت ندگي به مهمتورین

پيرامون سرمایب اجتماعي و كي يت ندگي قورار گرفتوه اسوت.

شاخص هاي تیربي ا محويط پوژوهش اشواره شوده اسوت و

این الگو ،م هووم تركيبوي ا تئووريهواي یوادگيري اجتمواعي

همچنين در پژوهش هاي دیگران به آن توجه شوده اسوت كوه

(باندورا ،كنش متقابل ميد ،كوولي و بکور) ،سورمایب اجتمواعي

پيونوود و ارتبوواطي بووين سوورمایب اجتموواعي و كي يووت نوودگي

(بوردیو و پاتنوام) و دیودگاه كواركردگرایي اسوت .بوه لحوا

آمو شي به وجود ميآورد.

محتوایي و در

م هومي ا تئوريهاي فو ،،مؤل ه هاي مشابه
مؤلفههاي سرمایه اجتماعی

مؤلفههاي کیفیت زندگی آموزشی

مشاركت درس با استاد

انسیام آمو شي

شناخت علمي ا استاد

توانایي علمي دانشیو

اعتماد علمي به استاد

احساس شایستگي

ارتباطات علمي با استاد

نگرش مربت
آینده نگري
پيشرفت و ماجراجویي
سالمت اجتماعي و رواني
تعهدات آمو شي
رضایت ا دانشگاه

شكل  -3الگوي نظري از سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی آموزشی
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اهداف تحقیق

برحسب نوع دانشگاه ،جنسيت ،دانشکده و گروه آمو شوي بوه

 -6بررسي عوامل مؤثر آمو شي بر كي يوت نودگي آمو شوي

چندین الیه یا قشر تقسيم شده است .به طور تصادفي چنودین

دانشیویان تحصيالت تکميلي

دانشکده ا دو دانشگاه انتخاب شدهاند و سپس با مراجعوه بوه

 – 2بررسي رابطب بين سرمایب اجتماعي با كي يوت نودگي
آمو شي دانشیویان تحصيالت تکميلي

محيط هاي آمو شي دانشکده ها ،نمونهها ،بهطور تصادفي مورد
پرسش قرار گرفتهاند .روش جم آوري دادهها با است اده ا دو
پرسشنامه انیام شده است.

پرسشهاي پژوهش

پرسش نامب سرمایب اجتماعي ا الگوي پرسشنامب اونويکس

 – 6سرمایب اجتماعي در بين دانشیویان چه ميزان استا

و بولن ( )2000الهام گرفته است و  27گویه را شامل ميشود.

 – 2ميووزان رضووایتمنوودي دانشوویویان ا كي يووت نوودگي

در سطی مقياس چهار درجهاي ليکورت ،خيلوي كوم ( ،)6كوم

دانشیویي چه ميزان استا

( ،)2یاد ( )9و بسيار یاد ( )1درجهبنودي شودهانود و چهوار

 - 9آیووا بووين عواموول مووؤثر آمو شووي ،همبسووتگي قوووي و

مؤل ب تعامل و مشاركت علموي در محويط دانشوگاه ،شوناخت

معني داري وجود دارد كه بور كي يوت نودگي آمو شوي تورثير

(تصووور مربووت و من ووي) ا محوويط دانشووگاه (بووين اسووتاد و

بگذاردا

دانشیو) ،اعتماد اجتماعي بوين اسوتاد و دانشویو و ارتباطوات

 – 1آیا بين شاخص هاي سرمایب اجتماعي با كي يوت نودگي

علمي در محيط دانشگاه را شامل ميشود .پرسشناموب كي يوت

آمو شي رابطب معنيداري وجود داردا

ندگي با است اده ا چندین پرسوشناموب مربووط بوه موضووع
پژوهش بررسي شده است .درنهایت ،پرسش نامهاي بوا سوطی

روششناسی

مقياس چهار درجهاي ليکرت (بسيار مخال م ( ،)6مخال م (،)2

این پژوهش ،بررسي توصي ي ا نوع پيمایشي است كه سوطی

موافقم ( )9و بسيار موافقم ( ))1طراحوي شوده اسوت كوه نوه

كي ي ندگي آمو شي دانشیویان (تحصيالت تکميلي ) در دو

مؤل وب انسویام آمو شوي ،توانوایي علموي دانشویو ،احسوواس

دانشگاه دولتي حکيم سبزواري و فردوسوي مشوهد بوه لحوا

شایستگي ،نگرش مربت به دانشگاه ،آینودهنگوري ،پيشورفت و

سرمایب اجتماعي (محيط علموي) و كي يوت نودگي آمو شوي

ماجراجویي ،سالمت اجتماعي و رواني ،تعهودات آمو شوي و

(دانشگاه) را سنیيده و بررسي كرده است .پژوهش فو ،،ابتدا

رضووایت كلووي ا دانشووگاه را شووامل موويشووود .روایووي ایوون

با مطالعات اسنادي ،اینترنتي و نظریههاي علمي و پژوهشهاي

پرسش نامه ،ا نظرات دو متخصص در مطالعات برناموهریوزي

انیامشد داخلي و خارجي ،الگوي تحليلي (شوکلهواي  6توا

درسي و علوم اجتماعي است اده شده است .درنهایوت صوحت

 )9را ارائه كرده است .جامعوب آمواري پوژوهش فوو ،را كليوب

پرسشنامب مذكور در یک پويش آ موون بررسوي شوده اسوت.

دانشوویویان دور تحصوويالت تکميلووي دو دانشووگاه فردوسووي

پرسشنامب فو ،براساس مقياس پنج درجوهاي ليکورت تنظويم

مشهد و حکيم سبزواري تشکيل ميدهند و  62111ن ر هستند

شده است .تعيين سطی پایایي و قابليت اعتماد دو پرسشناموه

كه با است اده ا نمونهگيري طبقوهاي و سواده 992 ،ن ور ا دو

ا طریق آ مون آل اي كرونباخ محاسبه شده است .نتایج حاصل

دانشگاه فردوسي ( )%16و حکيم سبزواري ( )%19براي نمونب

ا آ مون قابليت اعتماد (آل اي كرونباخ) ،گویاي این واقعيوت

شركتكننده در پژوهش فو ،موورد پرسوش قورار گرفتوهانود.

است كه پایایي ابعاد كي يت ندگي آمو شي بهترتيب رضوایت

انتخاب نمونه ها بهشيو نمونهگيري تصادفي طبقوهاي و سواده

كلي ا دانشگاه ( ،)1/61انسویام آمو شوي ( ،)1/63احسواس

انیام شده است .براساس نمونوهگيوري فوو ،،جامعوب آمواري

شایسووتگي ( ،)1/66آینوودهنگووري ( ،)1/63نگوورش مربووت بووه
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طراحي یک الگو ا رابطب بين سرمایب اجتماعي و كي يت ندگي آمو شي

دانشووگاه ( ،)1/66پيشوورفت و موواجراجویي ( ،)1/63سووالمت

رگرسيوني با است اده ا نورمافوزار  Spssمحاسوبه شوده اسوت.

اجتماعي و رواني ( ،)1/61تعهدات آمو شي ( )1/66و توانایي

سپس فرض ساختاري بوا الگووي تحليول مسوير در نوزمافوزار

علمي دانشیو ( )1/66برآورد شوده اسوت .همچنوين ضوریب

آموس ( )Amosانیام گرفته است.

آل اي كرونباخ در كل گویههاي پرسشنامب سورمایب اجتمواعي
 1/637بوورآورد شووده اسووت .اعتبووار ابعوواد شوواخص سوورمایب

نتایج ،توصیف دادهها ،سیماي پاسخگویان

اجتماعي شامل ،مشواركت و تعامول علموي ( ،)1/69شوناخت

نتایج حاصل ا آمار توصوي ي پيراموون پاسوخگویوان در ایون

علمي ( ،)1/61اعتماد علمي ( )1/66و ارتباطات علمي ()1/63

پژوهش بيان ميكنود  % 17/3ا پاسوخگویوان موا كمتور ا 21

برآورد شده اسوت .تموامي ایون نتوایج ،پایوایي بسويار یواد و

سال 21 % 16/7 ،توا  91سوال و بقيوه بواالي  91سوال دارنود.

مطلوب در دو پرسوشناموه را نشوان مويدهود .هموين سوطی

 %96/6ا پاسخ گویان ،مرد و  % 76/2خانم بودهاند % 96/3 .ا

مطلوبيت پارامتر سرمایب اجتماعي به دو سوطی مقيواس بسويار

پاسخ گویان ،مترهل و  % 77/3میرد هستند .همين طوور نتوایج

یاد و یاد و كي يت ندگي به دو سطی مقياس بسيار مووافقم

استخراج شده ا آمار توصي ي پژوهش فو ،نشان ميدهود 19

و موافقم در نظر گرفته شده است كه بورآورد تركيبوي ایون دو

 %پاسخگویان ا دانشگاه حکيم سوبزواري و  % 16ا دانشوگاه

سطی را در جدولهاي  6و  2نشان ميدهد.

فردوسووي مشووهد هسووتند % 67/6 .ا پاسووخگویووان در مقط و

در تبيين آ مون پرسوشهواي پوژوهش ا آ موون ضورایب

كارشناسي ارشد و مابقي در مقط دكتري تحصيل ميكردهاند.

همبستگي (تبيين فرضيب یک پژوهش) و معوادالت رگرسويون

 % 67دانشیویان در دور رو انه و حدود  % 26در نوبت دوم

چندگانه با روش گامبهگام است اده شده است .الگویابي معادلب

(شبانه) و مابقي در واحدهاي پردیس تحصيل ميكنند.

ساختاري تکنيک چنودمتغيره بوا اسوت اده ا نورمافوزار آمووس
ورژن  21است اده شوده اسوت .هودف ،پيوداكوردن متغيرهواي
پيش بيني است كوه تغييورات متغيور وابسوته را چوه تنهوایي و
مشتر

– میزان سطح مطلوبیت شااص

هااي کیفیات زنادگی

آموزشی در بین دانشجویان

پيش بيني كنند .در این پژوهش ،شاخص هاي توصي ي

ميووانگين ،انحووراف اسووتاندارد ،ضوورایب همبسووتگي و نوورخ
جدول  -1میزان شاص
متغیرها

هاي کیفیت زندگی در بین پاسخگویان

بسیار مخالفم و مخالفم

موافقم و بسیار موافقم

میانگین

انحراف استاندارد

رضایت ا دانشگاه

%11/6

%13/3

21/11

1/66

انسیام آمو شي

%92/2

%76/6

22/97

1/16

احساس شایستگي

%91/7

%71/1

67/76

9/63

آیندهنگري

%93/1

%71/1

67/96

1/19

نگرش مربت به دانشگاه

%96/1

%73/1

22/66

1/19

بهداشت اجتماعي و رواني

%22/1

29/17

9/66

تعهدات آمو شي

%11/1

%17/7

22/16

1/21

توانایي علمي

%27/6

%69/2

26/19

7/66

پيشرفت و ماجراجویي

%11/7

%11/7

26/13

1/66

%66/1

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)76شماره سوم ،پایيز 6937

667

براساس منودرجات جودول  ،6بيشوترین ميوانگين در بوين

به طوري كه ميزان سطی مطلوبيت بيشترین شاخصهاي كي يت

مؤل وههواي كي يووت نودگي آمو شووي بوه بُعوود آینودهنگووري

ندگي آمو شي به بُعد بهداشت اجتماعي و رواني بوا  % 66و

دانشیویان به ميزان  27/96و انحوراف اسوتاندارد  1/19تعلوق

كمترین ميزان سطی مطلوبيت به بُعد پيشرفت و ماجراجویي با

دارد و كمترین آن ،بُعد احساس شایستگي بوا ميوانگين 67/76

 % 11/7اختصا

دارد .همين طور ،توان علمي دانشویویان و

و انحراف استاندارد  9/63است .شواخص بهداشوت روانوي و

استادان برابر  69درصد ،نگرش مربت به دانشگاه برابر  % 73و

اجتماعي با ميانگين  29/17و انحراف استاندارد  ،9/66تهودات

مشاركت علمي برابر  % 71/6برآورد شده است .ميوزان سوطی

آمو شي با ميانگين  22/16و انحراف اسوتاندارد  1/21بورآورد

مطلبوبيت سرمایب اجتماعي كل ا وضعيت دانشگاه برابر 76/1

شده است.

 %بيان شده است .ایون مقوادیر نشوان موي دهود ميوزان سوطی
مطلوبيت دو دانشگاه ،سطی خوب و درخور قبولي دارند.

سطی مطلوبيت كي يت ندگي آمو شي در بين دانشیویان
به دو سطی بسيار موافقم و موافقم در نظر گرفتوه شوده اسوت

 -میزان سطح مطلوبیت از شاص

كه در برآورد تركيبي ،نتایج این جدول نشوان مويدهود سوطی

هاي سرمایة اجتماعی

مطلوبيووت مؤل ووههوواي سوورمایب ،وضووعيت مناسووبي دارنوود

جدول  -2میزان سرمایة اجتماعی در بین پاسخگویان
متغیرها

زیاد و بسیار زیاد

بسیار کم و کم

میانگین

انحراف استاندارد

مشاركت علمي

%91/3

%71/6

22/11

1/61

شناخت علمي

%29/2

%67/6

21/36

7/61

اعتماد علمي

%21/1

%61/7

27/17

1/66

ارتباط علمي

%63/9

%61/6

67/96

1/16

سرمایب اجتماعي

%96/1

%76/11

21/33

1/62

براساس منودرجات جودول ،2بيشوترین ميوانگين در بوين

سطی بسيار موافقم و موافقم در نظر گرفته شده اسوت كوه در

مؤل ههاي سرمایب اجتماعي به بُعد اعتماد علمي بين اسوتادان و

برآورد تركيبي نتایج این جدول نشان ميدهد سطی مطلوبيوت

دانشوویو بووا ميووانگين  27/17و انحووراف اسووتاندارد  1/66و

مؤل ههاي سرمایه ،وضعيت مناسبي دارند بهطووريكوه ميوزان

كمترین به بُعد ارتبواط علموي بوا ميوانگين  67/96و انحوراف

سطی مطلوبيت شاخص هاي سرمایب اجتماعي ،ارتبواط علموي

دارد درحالي كه شناخت علموي بوا

با  61/6درصد ،شناخت علمي با  67/6درصد ،اعتمواد علموي

ميانگين  21/36و انحراف استاندارد  7/61و مشواركت علموي

با  % 61/7و مشاركت علمي با  % 71/6را برآورد كورده اسوت.

با ميانگين 22/11و انحراف استاندارد  1/61برآورد شده است.

ميووزان سووطی مطلبوبيووت سوورمایب اجتموواعي كوول ا وضووعيت

سطی مطلوبيت سورمایب اجتمواعي در بوين دانشویویان بوه دو

دانشگاه برابر  % 76/1بيان شده اسوت .درواقو دو دانشوگاه ا

استاندارد  1/16اختصا
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طراحي یک الگو ا رابطب بين سرمایب اجتماعي و كي يت ندگي آمو شي

نگاه دانشیویان ،سطی مطلوبيت نسبي و خوبي دارند.

یافته هااي اساتنباطی پاژوهش (تحلیال رارایه همبساتگی و
رگرسیون چندگانه)

جدول  -3ررایه همبستگی متغیرهاي کیفیت زندگی آموزشی
متغیرها
6

آزمون

رضایت كلي ا

پيرسون

دانشگاه
2

انسیام آمو شي

Sig
N
پيرسون

9

احساس

Sig
N
پيرسون

1

آیندهنگري

Sig
N
پيرسون

1

نگرش مربت

Sig
N
پيرسون

7

پيشرفت و

Sig
N
پيرسون

شایستگي

ماجراجویي
6

سالمت اجتماعي

Sig
N
پيرسون

6

تعهدات آمو شي

Sig
N
پيرسون

3

توانایي علمي

Sig
N
پيرسون

و رواني

دانشیو

Sig
N

1

2

3

5

4

6

7

8

9

**.439
.000
335
**.725
.000
335

**.370
.000
335

**.723
.000
335

**.415
.000
335

**.695
.000
335

**.709
.000
335

**.385
.000
335

**.821
.000
335

**.736
.000
335

**.761
.000
335

**.527
.000
335

**.834
.000
335

**.834
.000
335

**.924
.000
335

**.183
.001
335

**.228
.000
335

**.152
.000
335

**.163
.000
335

**.157
.000
335

**.194
.000
335

**.393
.000
335

**.855
.000
335

**.336
.000
335

**.383
.000
335

**.322
.000
335

**.465
.000
335

**.201
.000
335

**.608
.000
335

**.326
.000
335

**.678
.000
335

**.612
.000
335

**.879
.000
335

**.793
.000
335

**.158
.000
335

**.356
.000
335

** نتایج در سطی  % 33اطمينان محاسبه شده است.
آزمون فرریات و تفسیر نتایج

نگرش مربت به دانشگاه به ميزان  1/321بورآورد شوده اسوت.

براساس مندرجات جدول  ،9ضرایب همبستگي دروني بسويار

این نتایج نشان ميدهد بين نه متغير ،همبستگي درونوي بسويار

خوب بين متغيرهاي مستقل (نه متغير) با یکدیگر وجوود دارد

خوب وجود دارد كه پرسش سوه پوژوهش را در سوطی % 33

بهطوريكه كمترین ميوزان ضوریب همبسوتگي بوين دو متغيور

اطمينان تریيد كورده اسوت .بوهعبوارتدیگور ،هموب الگووهواي

سالمت اجتماعي و رواني ( )1/612و احسواس شایسوتگي در

ضوورایب همبسووتگي ،معنوويدار و مقوودارهاي بحرانووي جوودول

سطی  % 33اطمينوان بوه دسوت آموده اسوت .بيشوترین ميوزان

كوچکتر ا  % 1هستند.

ضریب همبستگي بوين دو متغيور پيشورفت و مواجراجویي بوا
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جدول  -4نتایج آزمون کلی رابطة بین سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی آموزشی
رریه همبستگی

F

رریه تعیین

p

T

Beta

sig

R²
/126

/622

/111

613/922

/622

جدول  -5صالصة الگوي رگرسیونی شاص

66/331

/111

سرمایة اجتماعی

الگو

معادله

رریه همبستگیR

رریه تعیین R²

Ϫ R²

F

p

1

رگرسيونᵃ

/622

/767

/767

739/691

/111

2

رگرسيونᵃ

/671

/616

/162

136/166

/111

3

رگرسيونᵃ

/663

/669

/127

967/197

/111

4

رگرسيونᵃ

/663

/631

/166

961/961

/111

 .aیشبينكننده :شناخت علمي

 .bپيشبينكننده :شناخت  +اعتماد

 .dپيشبينكننده :شناخت  +اعتماد  +مشاركت

 . eپيشبينكننده :شناخت  +اعتماد  +مشاركت  +ارتباطات

 .yمتغير وابست  :كي يت ندگي
جدول  -6ررایه رگرسیونی مؤلفه هاي سرمایة اجتماعی بر کیفیت زندگی آموزشی دانشگاه
Beta

T

P

رگرسیونی

فرض چندصطی

مقدار

جزئی

تولرنس

عامل تورم واریانس

6

بعد شناخت علمي

/622

27/993

/111

/622

---

---

/126

2

بعد شناخت علمي

/162

61/671

/111

/711

/191

6/661

/122

بعد اعتماد علمي

/976

3/629

/111

/166

/191

6/661

/166

بعد شناخت علمي

/116

6/627

/111

/197

/992

9/116

/121

بعد اعتماد علمي

/239

6/616

/111

/932

/161

2/169

/166

بعد مشاركت علمي

/263

7/697

/111

/921

/996

9/122

/113

بعد شناخت علمي

/262

1/961

/111

/261

/211

1/111

/123

بعد اعتماد علمي

/266

6/116

/111

/966

/161

2/661

/169

بعد مشاركت علمي

/292

1/661

/111

/261

/966

9/619

/161

بعد ارتباط علمي

/221

1/669

/111

/266

/623

9/197

/116

الگو

9

1

پرسش چهار پژوهش :آیا بين سورمایب اجتمواعي و بهبوود
كي يت ندگي آمو شي رابطب معنيداري وجود داردا

ویژه

تقویوت مويشوود ].[R = 0.722, F= 859.322, p < 0.000
همينطور نتایج تحليل رگرسيون در چندین الگو برآورد شوده

مندرجات جدولهاي  1 ،1و  7پرسوش چهوار پوژوهش را

است كه در الگوي  6در جدول  1نشان ميدهد بُعود شوناختي

به آ مون ميگذارد .برآورد كلي ا آ مون رگرسيون در جدول

سرمایب اجتماعي ترثير مربوت و معنواداري بور كي يوت نودگي

 1نشان مويدهود بوين دو متغيور سورمایب اجتمواعي و كي يوت

آمو شي دانشیویان دارد .بهعبارتدیگر هرچه شناخت علموي

ندگي آمو شي رابطب معني داري وجود دارد .بهعبارت دیگر با

دانشیویان بيشتر باشد ،كي يت نودگي آمو شوي آنهوا بيشوتر

افزایش سطی سرمایب اجتماعي ،ميزان كي يت ندگي آمو شوي

ميشود .مقدار ضریب همبستگي  1/622بورآورد شوده اسوت.

663

طراحي یک الگو ا رابطب بين سرمایب اجتماعي و كي يت ندگي آمو شي

مقدار ضریب تعيين ( 1/767 ،)R²محاسبه شده است كه متغير

علموي بسووتگي دارد .هموينطووور مقودار  Fدر سووطی خطوواي

شناخت علمي % 76/7 ،ا تغييورات كي يوت نودگي را تبيوين

كوچکتر ا  1درصود ]  [F : 376.436 p < 0.000و معنويدار

مي كند .همين طور معنوي دار بوودن مقودار آ موون  Fدر سوطی

است .طبق نتایج جدول  ،7ضریب رگرسيون نشوان مويدهود

خطوووواي كوووووچکتر ا  %1نتيیووووه گرفتووووه موووويشووووود

مقدار ضریب بتاي دو شاخص شناخت علمي در الگوي سه

] .[F: 693.734 p < 0.000نتایج جدول  ،7ضریب رگرسويون

 1/116و اعتماد علمي  1/239برآورد شده است درحواليكوه

را نشان مي دهد كه مقدار ضریب بتاي متغير شناخت علمي به

مقدار ضریب بتاي سومين شاخص سورمایب اجتمواعي ،یعنوي

ميزان  1/622تغييرات را در كي يت ندگي آمو شي پيشبينوي

مشاركت اجتماعي (محيط دانشگاه) به ميزان  1/263تغييورات

ميكنود ] .[Beta: 0.822, t= 26.339 p < 0.000بودینترتيوب

را در كي يت ندگي آمو شي پيشبيني ميكند .ایون نتوایج در

فرضيب اول تریيد ميشود.

سطی  % 31اطمينان حاصل شده اسوت

نتایج تحليل رگرسيون الگوي  2در دو جدول فوو ،نشوان
ميدهود دو متغيور شوناخت و اعتمواد علموي ،تورثير مربوت و
معناداري بر كي يت ندگي آمو شوي دانشویویان دارد .مقودار
ضریب همبستگي این دو متغير به ميزان  1/671بورآورد شوده
است و مقدار ضریب تعيين ( 1/616 ،)R²محاسبه شده اسوت
كووه ا میموعووب دو متغيوور بووه ميووزان  % 61/6تغييوورات را در
كي يت ندگي آمو شي پيش بيني ميكنود .هموين طوور مقودار
آ مووون  Fدر سووطی خطوواي كوووچکتر ا  %1درصوود اسووت
]  [F : 491.571 p < 0.000كه الگوي رگرسويوني خووبي را
ترسيم ميكند .نتوایج جودول  ،7ضوریب رگرسويون را نشوان
مي دهد كه مقدار ضریب بتاي شوناخت علموي در الگووي دو
 1/162برآورد شده اسوت درحواليكوه مقودار ضوریب بتواي
دومين شاخص سرمایب اجتماعي ،یعني اعتماد اجتماعي (استاد
و محيط آمو شي دانشوگاه) بوه ميوزان  1/976تغييورات را در
كي يت ندگي آمو شي پيشبيني ميكند .این نتوایج در سوطی
 % 31اطمينان حاصل شوده اسوت

=[Beta: 0.572, 0.367 , t

].15.164, 9.723 p < 0.000

نتایج تحليل رگرسيون الگوي  ،9نشان ميدهد كه سه متغير
شناخت ،اعتماد و مشاركت علمي ،ترثير مربت و معنواداري بور
كي يووت نوودگي آمو شووي دانشوویویان دارد .مقوودار ضووریب
همبستگي  1/663برآورد شده اسوت و مقودار ضوریب تعيوين
( 1/669 ،)R²محاسبه شده است كه  % 66/9تغييرات كي يوت
ندگي آمو شي بوه سوه متغيور شوناخت ،اعتمواد و مشواركت

[Beta: 0.401, 0.293,

].0. 279, t= 8.826, 7.748, 6.136 p < 0.000
نتایج ضریب همبستگي الگووي  1بيوان مويكنود میموعوب
چهار متغير سرمایب اجتماعي در فرایند كي يت ندگي آمو شي
نقش كليدي دارند .به طوري كه این چهار متغيور در الگووي ،1
بيشووترین ميووزان ضووریب همبسووتگي را در كي يووت آمو شووي
دانشیویان دارد كه به ميزان  1/663برآورد شده است و ميزان
تغييرات ضریب تعيين ( 1/631 ،)R²است .درواقو میموعوب
چهار متغير ،ميزان  % 63ا تغييرات كي يت ندگي آمو شي را
تبيين ميكند .مقدار ضریب  ،Fرابطوب مربوت و معنويداري در
سطی خطاي كوچکتر ا  % 1را بين متغيرها نشان ميدهد

[F:

] .310.310 p < 0.000همينطوور نتوایج ضوریب رگرسويوني
(ضریب بتا) در الگوي چهار (جودول  )7بوين حوداقل 1/221
(شوواخص ارتباطووات علمووي) و حووداكرر ( 1/262شوواخص
شناخت علمي ) برآورد شده است كه تغييرات كي يت نودگي
آمو شووي را پوويشبينووي موويكنوود و در سووطی  % 31اطمينووان
معنويداري اسوت

[Beta: 0.272, 0.271, 0.232, 0. 225,

]t=5.384, 7.408, .232, 5.113 p < 0.000

در سه الگوي رگرسويون چنودخطي( الگوهواي  9 ،2و ،)1
فرض چندخطي بين متغيرهاي مستقل نشوان مويدهود رابطوب
صحيحي بين متغيرهاي مستقل وجود دارد و تغييرات هر یوک
را بهدرستي پويشبينوي مويكنود .ار ش برآوردشود توولرنس
( )Toleranceبووين متغيرهوواي مسووتقل در محوودود مقووادیر
استاندارد فورض چنودخطي اسوت كوه فورض فوو ،را تریيود
مي كند .همين طور مقدار عامول توورم واریوانس هوا ( )VIFدر

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)76شماره سوم ،پایيز 6937
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الگو هاي دو ،سه و چهار بزرگتر ا ده نيست و محدود مقدار

متغيرهوواي مسووتقل و وابسووته اسووت .بووهعبووارتدیگوور ،چهووار

استاندارد فرض چندخطي را نقض نميكنود .بنوابراین فورض

شاخص سورمایب اجتمواعي (شوناخت علموي ،اعتمواد علموي،

خطيبوودن متغيرهواي مسوتقل در دو آ موون فوو ،ا معادلوب

مشاركت علمي و ارتباطات علمي) در محيط آمو شي دانشگاه

رگرسويوني تریيوود موويشووود .مقوودار ویووژه ( )Eignvalueبيووان

ترثير یادي بر تغييرات متغير وابسته (كي يت ندگي آمو شي)

ميكنود در معادلوب رگرسويوني ،همبسوتگي بسويار قووي بوين

اییاد ميكنند.

انسجام آموزشی

احساس شایستگي
نگرش مربت به دانشگاه

آیندهنگري

1/66
1/73
1/61

1/67
1/71
1/16

بعد شناخت

كي يت ندگي

سرمایه

آمو شي

اجتماعي

پيشرفت و ماجراجویي

1/69

بعد اعتماد

1/11
1/27

بعد مشاركت

1/96
سالمت اجتماعي

بعد ارتباطات

1/12
1/91

توانایي علمي دانشیو

تعهدات آمو شي
Chi-Square = 5058.446 DF= 78 P- value = 0.000
شكل  -4الگوي معادلة ساصتاري تأثیر سرمایة اجتماعی بر کیفیت زندگی

شکل  ،1پردا ش الگوي ساختاري بين دو پوارامتر سورمایب

ضریب ترثير به انسیام آمو شي ( 66درصد) ،نگرش مربت بوه

اجتماعي و كي يت ندگي آمو شي را نشان مي دهد .براسواس

دانشگاه ( 67درصود) و احسواس شایسوتگي در دانشوگاه (73

الگوي فو ،،شاخص تقسيم كاي اسکوار به ميوزان 1116/117

درصد) برآورد شده است .درضمن ،این الگو ترثيرات سورمایب

با درجوه آ ادي  66و در سوطی  % 31اطمينوان حاصول شوده

اجتماعي را بر شاخص كي يت ندگي به ميوزان  % 16بورآورد

است كه مقدار بحراني جدول كوچکتر ا  % 1است و معادلوب

كرده است بنابراین ،الگوي فو( ،شکل  )1پوردا ش مطلووبي

فو ،را معنيدار نشان ميدهد .همچنين بيشترین ضریب تورثير

را ا رابطب بين متغير نشان ميدهد .درواق دانشیویان ،ك ایت

( 61درصوود) در متغيرهوواي سوورمایب اجتموواعي بووه شووناخت

مطلوب ا الگوي فو ،در رابطب بين متغيرها و مؤلفهوا را بوه

اجتماعي (علمي) و كمترین آن به بُعود اعتمواد اجتمواعي (69

تصویر كشيدهاند.

درصد) اختصا

دارد .در متغيرهاي كي يت ندگي ،بيشوترین

636

طراحي یک الگو ا رابطب بين سرمایب اجتماعي و كي يت ندگي آمو شي

بحث و نتیجه

سطی خطاي كوچکتر ا  % 1را بين متغيرها نشوان مويدهود

برآورد كلي ا یافتههاي ایون پوژوهش (جودول  6و  )2نشوان

بنوابراین ،شواخصهواي سوورمایب اجتمواعي ،تغييورات كي يووت

ميدهد دیدگاه دانشیویان نسبت بوه سوطوح كي يوت نودگي

ندگي آمو شي را پيشبيني ميكنند و در سطی  % 31اطمينان

آمو شووي ،مطلوووب اسووت بووهطوووريكووه سووطی مطلوبيووت ا

معنيدار است.

شاخص هاي كي يت ندگي آمو شي باالتر ا حد متوسط (11

[Beta: 0.272, 0.271, 0.232, 0. 225, t=5.384, 7.408,
].232, 5.113, p < 0.000
در تریيد ایون یافتوههوا ،مطالعوات بوردیوو ( ،)1982لوتوک

شوواخص پيشوورفت و موواجراجویي ( 11درصوود) و بيشووترین

( ،)1989مک رسام و همکواران ( ،)2013رحمواني و همکواران

دارد.

( ،)6936امووين بيوودوخت و همکوواران ( ،)6932فرا منوود و

همينطور سطی مطلوبيت در شاخصهواي سورمایب اجتمواعي

همکوواران ( ،)6939ماجوودي و همکوواران ( ،)6961وصووالي و

(چهار مؤل ه) بين حداقل ( % 71مشاركت علموي ) و حوداكرر

همکاران ( )6936و اماندوست ( )2166تركيد مي كنند كي يوت

 ( % 66ارتباط علمي) قرار دارد .این یافته هوا ،رضوایت كوافي

و در ابعاد گوناگون ندگي فردي،

درصد) است .نتایج نشان مي دهد كمترین سطی مطلوبيوت بوه
مطلوبيت به شاخص بهداشت و رواني ( )%66اختصا

ندگي در گروه هاي خا

دانشیویان ا سوطوح مختلوف كي يوت نودگي آمو شوي در

آمو شي و اجتماعي به مينههاي اعتمواد ،مشواركت و روابوط

محيط دانشگاه را نشان ميدهد و ا سياسوتهوا و رویوههواي

اجتماعي ،شوناخت و ارتباطوات ،موقعيوت اجتمواعي فورد در

موجود در فعاليتهاي علمي حمایت ميكنند.

محيط ا جمله فضواي آكادميوک و دانشوگاه بسوتگي دارد كوه

یافته هاي جدول  9نشان ميدهد پرسش سه پژوهش مبنوي

سووطی سووالمت فوورد و كي يووت نوودگي ،فضوواي مناسووب در

بر رابطب معنيدار در كل مؤلفهاي كي يوت نودگي آمو شوي

محيط هاي مختلف ا جمله فضاي علمي و دانشگاهي را ارتقوا

تریيد شده است بهطوريكه جدول فو ،نشان ميدهد ضرایب

ميدهد و مينه را براي رشد و شکوفایي جامعه فراهم ميكند.

همبستگي دروني بسيار خوبي بين متغيرهاي مستقل (نه متغير)

چنين یافته هاي ا محيط علمي دانشگاه مبني بر رضایت نسبي

با یکدیگر وجود دارد .كمترین ميزان ضوریب همبسوتگي بوين

دانشیویان ا سياستها و رویههاي علمي و قبوول مسوئوليت

دو متغيوور سووالمت اجتموواعي و روانووي ( )1/612و احسوواس

ا سوي دانشویویان و اسوتادان مبنوي بور تعامول و مشواركت،

شایستگي و بيشترین ميزان ضریب همبسوتگي بوين دو متغيور

كارآمدي در پروژه هاي درسي و علمي ،فضاي مناسب محويط

پيشرفت و ماجراجویي با نگرش مربت بوه دانشوگاه بوه ميوزان

درسي و دانشگاه ،احساس شایستگي ،تعهد آمو شي ،انسویام

 1/321برآورد شده است .درواق پرسوش سوه پوژوهش را در

آمو شي ،آینده نگري درخور توجه است و نتایج بهدستآموده

سطی  % 33اطمينان تریيد كرده اسوت .بوهعبوارتدیگور ،هموب

در سطی معنادار است.

الگوهاي ضرایب همبسوتگي در كول معنويدار هسوتند .نتوایج

این مطالعه نشان ميدهد رویکورد كونش متقابول در بحوث

بهدستآمده ا جودولهواي  1 ،1و  7نشوان مويدهود رابطوب

كي يت ندگي به چگونگي تعامل و كونش متقابول نموادین در

معنيدار بين شاخصهواي سورمایب اجتمواعي بوا مؤلوفهواي

محيط دانشگاه بين عناصر مختلف (استاد ،كميته و گروه علمي

كي يت ندگي آمو شي در بين دانشیویان وجود دارد كوه بوه

دانشیو ،دوستان دانشگاهي ،كاركنان) توجوه ویوژه دارد و بور

تریيد پرسش چهار پژوهش ميانیامد.

ماهيت فکوري و تصووري مربوت و من وي انسوان (دانشویو و

نتایج چهار الگو ا معادلب رگرسيوني شاخص هاي سورمایب
اجتماعي بيان ميكند چهار متغير سرمایب اجتمواعي (الگووي،1
جدول  )7به ميزان  % 63ا تغييرات كي يت نودگي آمو شوي
را تبيين ميكنند .مقدار ضریب  ،Fرابطب مربت و معنيداري در

استاد) نسبت به خودش و اطرافيان پيودا مويكنود و بوه نحوو
عمل انسان بر كي يت ندگيش در محيط ترثير ميگذارد .كولي
به م هوم خودآیينهسان در ارتباط با كي يت ندگي فورد توجوه
موويكنوود .هرچووه ارتبوواط انسووان (دانشوویویان و اسووتادان) در
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محوويطهوواي آمو شووي و

دانشگاهي ،غناي بيشتري داشته باشد ،كي يت ندگي آمو شي،

مشاركت هاي علمي و دانشوگاهي مطورح موي شوود كوه بایود
مدیریت شود:

درجب باالتري دارد .همان نکتوه اي كوه نظریوه پردا انوي ماننود

 .6مسووئوالن دو دانشووگاه در چشوومانوودا ها ،اهووداف و

كولي ،ميد و بکر به تبيين الگووي خودآیينوهاي ،الگووي نقوش

رسالتهاي خود در چارچوب قالبهواي علموي و اسوتاندارد

اجتماعي اشاره ميكند كه چگونه انسان در رهگوذر تبوادل بوا

جهاني بهرو (آپدیت) شوند و با تالش بوراي تحقوق مينوب

دیگران رشد ميكند ،ارتباط دیالتيکي شکل ميگيرد.

توسعه و افزایش ميزان سرمایب اجتمواعي مطلووب در محويط

ایوون پووژوهش بووه نقووش یووادگيري مشوواهدهاي در تعاموول،
مشوواركت و شووناخت در محوويط آمو شووي بووين اسووتادان و

علمي دانشگاه ،خوود را براسواس آخورین یافتوههواي علموي،
تطبيق و به رشد خود ادامه دهند.

دانشیویان تركيود مويكنود كوه بوه فراینود الگوسوا ي منتهوي

 .2سرمایب اجتماعي بر كي يت ندگي آمو شي در دانشوگاه

ميشود آنچه كه در محويط دانشوگاهي بوين عناصور مختلوف

ترثير ميگذارد بنابراین ،ال م است همواره جنبههاي مختلوف

علمي (استاد ،كميته و گروه علمي دانشیو ،دوستان دانشگاهي

محيط آمو شي ،تعامل علمي بوين دانشویو و گوروه ،اعضواي

و كاركنان) رخ مويدهود درواقو هموان نکتوهاي كوه آلبورت

هيئت علمي و كميتب تخصصي بررسوي و شوایان توجوه قورار

بانوودورا در تئوووري یووادگيري اجتموواعي بووه الگوهووایي ماننوود

گيرد و نقاط ضعف و قووت آنهوا كشوف شوود و اقودامات

رفتارها ،تیربب مستقيم فرد ا محويط ،پاسوخهواي دریوافتي و

عملي مناسب در حو ههواي آمو شوي و پژوهشوي دانشوگاه،

پاداشهاي مطلوب و كسبشده اشاره ميكند .نکتب دیگر ایون

انیام و خدمات و امکانات مناسب ارائه شود و اعضاي هيئت

پژوهش بر ك ایت نظري شاخص بهداشت اجتماعي و روانوي

علمي و دانشیویان به لحا كميت و كي يت ،مينههاي بهبود

تركيد ميكند كه ترثير مؤل ههاي سرمایب اجتماعي پيونوددهنود

را در دانشگاه فراهم كنند.

آن است نکتهاي كه افه ( )1995به آن اشاره ميكند كه چگونه

 .9بوه هموين منظوور ،مودیران و مسوئوالن آمو شوي و

افراد در محويط ،سورمایهگوذاري مويكننود یعنوي بوا تعامول،

پژوهشي ،مينههاي اییاد فرهنگ كار گروهي ،توانمندسوا ي

مشاركت ،شناخت علموي ا یکودیگر ،اعتمواد و پيونود را بوا

دانشیویان و اعضاي هيئت علمي ،انگيوز بيشوتر مشواركت و

دیگران برقرار ميكنند.

تعامل علموي را در محويط دانشوگاهي ارتقوا دهنود و ميوزان
سرمایب اجتماعي در این محيطهاي آمو شي را افزایش دهند.

محدویتها و پیشنهادات
پراكنوودگي جامعووب آموواري مطالعووهشووده در دانشووکدههووا و
دسترسووينداشووتن بووه نمونووههووا در مووانهوواي خووا

بووراي

جم آوري اطالعات و دادهها (تو ی پرسشنامه) ا مهمتورین
مشکالت این پژوهش بود كه با شناسوایي موان كوالسهواي
درس و حضور متعدد در دانشکدهها اطالعات ال م با وسواس
بسيار انیام گرفت .نکتب دیگر ،نوع و قضاوت پاسخ دهنودگان
و سو گيري آنان نسبت به سؤاالت ا مشکالت دیگر بود كوه
به حذف پرسش نامه هاي ناقص ا گردونه تحليل ها منیر شد.
درنهایت 992 ،پرسشنامه در این پوژوهش تحليول و بررسوي
شوود .در پایووان ،نکوواتي بووراي تقویووت هرچووه بيشووتر فضوواي

این امور ،افوزایش رضوایت آمو شوي و پژوهشوي اسوتادان و
دانشیویان را به همراه خواهد داشت.
 .1درواق این یافته هوا بودان معناسوت كوه بوراي بهبوود و
افزایش كي يت ندگي آمو شي باید به ارتقاي سطوح سورمایب
اجتموواعي در محوويط دانشووگاهي توجووه داشووت و چهووار بُعوود
سرمایب اجتماعي ،یعني شناخت ،اعتمواد ،مشواركت و ارتبواط
علمي را باید بيشا پيش تقویت كرد .همينطور محيط علموي
دانشگاه را در مسير دانشگاههاي نسل سوم یعني دانشگاههواي
كارآفرین سو ،دهنود .بوهعبوارتدیگور در محيطوي آكنوده ا
آمو ش ،پژوهش و كارآفریني قرار گيرند و ا پتانسيل موجود

طراحي یک الگو ا رابطب بين سرمایب اجتماعي و كي يت ندگي آمو شي

علمي در دانشگاه ،بيشترین بهرهبرداري را ببرند.
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