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چکیده

هدف اين تحقيق تحليل مؤلفه هاي سرمايه اجتماعی در بين دانشجويان کشاورزي با تأکيد
بر کارآفرينی بود .اين تحقيق به روش پيمايشی انجام شده و از نوع مطالعات ،توصيفی ـ
همبستگی است .جامعه آماري تحقيق دانشجويان رشته هاي کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس
بودند (  )N=468که از اين تعداد  181نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش
نمونهگيري تصادفی طبقه اي ساده به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند .ابزار تحقيق پرسشنامه
بود که روايی محتوايی آن توسط پانلی از اساتيد دانشگاه تربيت مدرس مورد بررسی ،اصالح
و تأييد قرار گرفت .مقدار پايايی (آلفاي کرونباخ) پرسشنامه پس از انجام پيش آزمون  0/91به
دست آمد .نتايج حاصل از تحليل عاملی اکتشافی نشان داد که سرمايه اجتماعی در اين پژوهش
از شش مؤلفه شامل :انسجام اجتماعی ،ارزش هاي اجتماعی ـ فرهنگی ،مشارکت اجتماعی،
تعامل اجتماعی ،آگاهی و شناخت اجتماعی و کارآفرينی تشکيل شده است که اين عوامل حدود
 60درصد از تغييرات سرمايه اجتماعی را تبيين میکنند در اين بين ،به ترتيب مؤلفههاي انسجام
اجتماعی و کارآفرينی بيشترين ( 13/41درصد) و کمترين ( 4/33درصد) مقدار واريانس تبيين
شده سرما يه اجتماعی را به خود اختصاص دادند.
واژه های کلیدی :سرمايه اجتماعی ،کارآفرينی ،دانشجويان کشاورزي ،تحليل عاملی
مقدمه
دستيابی به توسعه ،نيازمند بررسی راهكارهايی
اساسی در جهت نيل به آن است .وجود منابع مختلف در
جوامع توسعهنيافته ،از زمينههاي اساسی و مهم براي
توسعه محسوب میشود ( .)Andishmand, 2009در اين
بين نقش نيروي انسانی بسيار حايز اهميت است .مفهوم
سرمايۀ انسانی ناظر بدين واقعيت است که انسانها در
خود سرمايهگذاري میکنند .سرمايۀ انسانی بيان میدارد
* نويسنده مسئول :فرهاد خسروانی

که خصوصيات کيفی انسان نوعی سرمايه است
( .)Senavbari, 2009با بسط نظريه سرمايه انسانی،
آموزش و پرورش و از جمله آموزش عالی ،يک کاالي
سرمايهاي تلقی میگردد .در اين نظريه ،تحصيالت بيشتر
و هر نوع مهارت و آموزش ،قابليت و ظرفيتی در فرد ايجاد
میکند که میتواند جريان درآمد بيشتر ،در آينده براي
خود ايجاد کند .لذا ،هزينههايی که براي کسب اين
آموزش يا مهارت متحمل میشود در واقع يک نوع سرمايه
گذاري است ( .)Gharoon, 2009امروزه ،در کنار سرمايه
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هاي انسانی ،مالی و اقتصادي ،سرمايه ديگري به نام
سرمايه اجتماعی مورد بهرهبرداري قرار گرفته است .اين
مفهوم به پيوندها ،ارتباطات ميان اعضاي يک شبكه به
عنوان منبع با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و
اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء میشود.
ســرمايه اجتماعی ،بستر مناسبی براي بهرهوري سرمايه
انسانی و فيزيكی و راهی براي نيل به موفقيت قلمداد می
شود ( .)Alvani & Shirvani, 2004از ويژگیهاي مشترک
سرمايه انسانی و سرمايه اجتماعی اين است که هردو آنها
به طور همزمان به عنوان کاالي سرمايهاي و مصرفیاند
( )Ghaffari &Paloj, 2011و از تفاوتهاي آن دو اين
است که سرمايه اجتماعی زيرمجموعه سرمايه انسانی
نيست ،چرا که اين سرمايه متعلق به گروههاست و نه افراد.
هنجارهايی که شالوده سرمايه اجتماعی را تشكيل می-
دهند ،در صورتی معنی دارند که بيش از يک فرد در آن
سهيم باشد ) .(Ganadan, & Andishmand, 2009سرمايه
اجتماعی به عنوان يک پديده اجتماعی باعث بروز خالقيت
و رفتارهاي نوآورانه و ريسکپذير میشود اين امر در
فعاليتهاي کارآفرينانه نقش مهمی دارد ،چرا که
کارآفرينی يک فرايند اجتماعی  -اقتصادي است که از دو
طريق به بافت اجتماعی متكی است نخست آن که
کارآفرينان محصول محيط اجتماعی خود هستند و دوم
اينكه کارآفرينی يک فعاليت اجتماعی است و در نتيجه
وجود و يا عدم پيوندها و ارتباطات اجتماعی بر ماهيت
کسب وکار تأثير دارد ).(Alistaria & Anderson, 2003
امروزه میتوان سرمايه اجتماعی را جزء دارايی و قابليت
هر سازمانی به شمار آورد از اين رو میتوان به مهمترين
اين سازمان ها يعنی دانشگاه اشاره کرد .دانشگاهها می
توانند با سرمايهگذاري در زمينۀ سرمايه اجتماعی بر
دانش ،مهارت و شايستگی دانشجويان و همچنين در
سرمايه ساختاري خود از قبيل دارايی فكري ،نوآوري،
روشهاي کاري ،يادگيري سازمانی ،سيستم اطالعاتی و
غيره بيفزايند ) .(Ganadan & Andishmand, 2009به
اين ترتيب ،تئوري سرمايه اجتماعی به تحقيقات
کارآفرينی نيز راهيافته است .در مطالعات اخير ،دانشمندان
به اين نتيجه رسيدهاند که سرمايه اجتماعی نقش بسيار
مهمی در کارآفرينی ايفا میکند و کارآفرينان براي
1. Social Capital

موفقيت بايد الگوي خاصی از سرمايه اجتماعی را با توجه
به ابعاد آن براي خود ترسيم نمايند & (Alvani
).Abdullah, 2008

سرمايه اجتماعی نقشی بسيار مهمتر از سرمايه
فيزيكی و انسانی را در جوامع ايفا میکند و شبكهاي از
روابط ميان انسانها و سازمانها را در بر میگيرد.
همچنين بنابر توضيحات فوق روشن است که مفهوم
سرمايه اجتماعی پديدهاي اجتماعی است و بیتوجهی به
آن میتواند عواقب ناگواري از جمله ناپايدار شدن روابط
اجتماعی ،کاهش ميزان همبستگی اجتماعی ،از رونق
افتادن فعاليتهاي اقتصادي و از ميان رفتن اعتماد
اجتماعی در بين افراد داشته باشد .با توجه به اينكه
دانشجويان مهمترين سرمايههاي انسانی و آيندهسازان
کشور هستند ،هنگامی که سرمايه اجتماعی و ابعاد آن در
بين دانشجويان تشكيل و گسترش میيابد ،سبب میشود
که دانشجويان تالش گستردهاي را براي توسعه همه جانبه
کشور انجام دهند .آگاهی و اطالع از مولفههاي سرمايه
اجتماعی آنان و دانستن نوع ارتباط آنان با يكديگر براي
هر نوع برنامه ريزي اجتماعی و فرهنگی الزم و ضروري
است.
مفهوم سرمايه اجتماعي

سرمايه اجتماعی  1يک مفهوم جامعهشناختی است که
به طور فزايندهاي توسط دانشمندان علوم اجتماعی مورد
استفاده قرار گرفته است ) .(Van Rijn et al., 2013واژه
سرمايه اجتماعی به معنايی که امروزه به کار میرود به 80
سال پيش و در نوشتههاي  Lyda j. Hanifanدر آمريكا
برمیگردد .مفهوم سرمايه اجتماعی از دهه  1920مطرح
گرديده ولی در طی دو دهه اخير بوده که به شدّت مورد
توجّه قرار گرفته است ).(Rahmani Firozjah et al., 2011
سرمايه اجتماعی از روابط اجتماعی قابل توجّه مشتق شده
است ) .(Adler & Kwon, 2002مفهوم سرمايه اجتماعی،
به طور کلی بر روابط ميان انسانها تمرکز دارد .روابطی
که در تمام لحظات زندگی روزمره و در طول عمر انسان
ها ،جريان داشته و رفتار و نگرش آنها را تحت تأثير قرار
میدهد ) .(Daliri, 2009سرمايه اجتماعی از نظر کلمن
عبارت است از ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعی که به
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عنوان منابعی در اختيار اعضاء قرار میگيرد تا بتوانند به
اهداف و منافع خود دست پيدا کنند (.)Daliri, 1988
اهميت سرمايه اجتماعي در بخش کشاورزي و جايگاه
آموزش عالي (کشاورزي) در آن

در حال حاضر حدود  80-85درصد غذاي مورد نياز
جامعه و  90درصد مواد اوليه مورد نياز کارخانجات صنايع
غذايی کشور از بخش کشاورزي تأمين میشود .همچنين،
در شرايط کنونی  16درصد توليد ناخالص ملّی 22 ،درصد
اشتغال کشور و حدود  25درصد صادرات کاالهاي غير
نفتی کشور از طريق بخش کشاورزي تأمين میگردد .در
واقع بخش کشاورزي نقش بسيار مهمی در اقتصاد ملی
دارد و از ارکان مهم توليدي و اقتصادي کشور بشمار
میآيد ) .(Ministry of agriculture, 2008با توصيف
اينكه سرمايه اجتماعی پيشنياز ضروري توسعه بخش
کشاورزي میباشد اما در مجموع ،مطالعاتی که نقش
سرمايه اجتماعی را در توسعه بخش کشاورزي ديدهاند،
بيشتر بر جنبه هاي ساختاري آن ،به ويژه شبكههاي
اجتماعی ،متمرکز بوده اند ،اما اعتماد نيز به عنوان يكی از
مهمترين شاخص هاي سرمايه اجتماعی مورد توجه بوده
است .سرمايه اجتماعی میتواند از طريق افزايش بازده
کشاورزي و افزايش درآمد در توسعه بخش کشاورزي
نقش مهمی داشته باشد ).(Ghaffari & Paloj, 2011
سرمايه اجتماعی ،به زعم  Brehm and Rahnمفهومی
جمعی است که اصل و اساﺱ آن بـر رفتـار ،طـرز تلق یها
و استعدادهاي فردي قرار دارد .به زعم آنان نهادهاي
گوناگونی از قبيل مؤسسات اجتمـاعی و داوطلبانه
(مدرسه ،دانشگاه و غيره) ،خانواده ،دين و الگوهاي
فرهنگی ،در شكلدهی عـادات و ارزشهايی کـه مولـد
سـرمايه اجتماعیاند ،نقش دارند (Brehm & Rahn,
) .1997سرمايه اجتماعی هر جامعه ناشی از وضعيت
فرهنگی و اجتماعی آن جامعـه اسـت و يكـی از شاخص-
هاي مهـم وضعيت فرهنگی و اجتماعی آن جامعه می-
باشد .از سوي ديگر در وضـعيت سـرمايه اجتمـاعی هـر
جامعهاي عواملی از قبيل نهاد آموزش و پرورش تأثيرگذار
میباشند .نهاد آموزش و پرورش نقش مهمی را در
1. Agent Of Socialization
2. Internalize Of Norms
3. Academic And Professional Values
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افـزايش و انتقال سرمايه اجتماعی در جامعه ايفا مینمايد
زيرا فرآيند جامعهپذيري هر فردي در سطو ح متفـاوت از
نهـاد آموزش و پرورش میگذرد و اين امر در وضعيت
سرمايه اجتماعی جامعه بسيار تأثيرگذار است (Putnam,
) .2004بدون ترديد نظام آموزش عالی نقشی اساسی در
توسعه جامعه دارد ) .(Parirokh & Fattahi 2005زيرا
محيط دانشگاه و اجتماعات علمی به مثابه نهادي
اجتماعی و عامل اجتماعی کننده  1عمل میکنند و از
سوي ديگر ،فرهنگ علمی جوامع نقش عمدهاي را در
انتقال فرهنگ ،درونی کردن هنجارها  2و ارزشهاي
دانشگاهی و حرفهاي  3و توسعه مفهوم من اجتماعی  4ايفا
میکند ).(Mohseni-Tabrizi et al., 2009
ارتباط سرمايه اجتماعي و کارآفريني

کارآفرينی  5فرآيند شناخت و دستيابی به فرصتها
بدون توجه به کمبود منابع موجود و خلق محصول يا
خدمتی جديد و ارزش آفرينی از هيچ است (Timmons,
) .1990کارآفرينی امروزه از ديد دانشمندان علوم
اجتماعی ،فرايندي است که در شبكه متغيري از روابط
اجتماعی واقع شده است و اين روابط اجتماعی میتواند
رابطه کارآفرين را با منابع و فرصتها ،محدود يا تسهيل
نمايد ) .(Pour Kiani & Bhramynzhad, 2012براي
موفقيت و شكلگيري فعاليت کارآفرينانه بهجز حضور
فعال در اجتماع و شناسايی مناسب فرصتها ،وجود دانش
و اطالعات بروز و کارآمد به عنوان سرمايه نيز از اصول
انكارناپذير محسوب میگردد .اين سرمايه همانگونه که
صاحبنظران و محققان امر طبقهبندي نمودهاند شامل
سرمايههاي انسانی ،فكري ،اجتماعی ،فيزيكی ،غيره
میباشند که همگی در قالب يک سيستم به هم تنيده در
تالشاند تا ضمن خلق دانش و اطالعات به عنوان مزيتی
رقابتی با عملياتی نمودن آن در راستاي رفع نيازهاي ساير
افراد ارزش آفرينی نمايند .اينچنين است که رابطه بين
کارآفرين و سرمايههاي يادشده يک رابطه چندوجهی
میباشد که در اين ميان ،رابطه کارآفرينی و سرمايه
اجتماعی داراي اهميت ويژهاي است .چرا که در عصر
حاضر که به عصر ارتباطات و اطالعات مشهور است در
4. Social Self
5. Entrepreneurship
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قالب شبكه اجتماعی است که ساير سرمايهها تقويت
میگردد و به وسيله اين سرمايهها فعاليت کارآفرينانه معنا
میيابد .از ديگر سوي نيز کارآفرينی در پرورش صور
گوناگون سرمايه سهيم است ).(Nahid, 2011
پيشينۀ تحقيق

 )2009( Ganadan and Andishmandدر پژوهشی با
موضوع نقش دانشگاه در ايجاد سرمايه اجتماعی به منظور
ارايه الگوي پيشنهادي براي ارتقاي نظام آموزش عالی
کشور ،هفت مؤلفه اصلی سرمايه اجتماعی را با عناوين
هويت سازمانی ،توانمندسازي (کارآفرينی) ،همكاري و نفع
عمومی ،تسهيم دانش و خلق سرمايه فكري ،اعتماد و
همبستگی ،مديريت مشارکتی و آگاهی شناسايی کردند.
نتايج تحقيق آنها نشان داد که مؤلفه اصلی اعتماد و
همبستگی از باالترين ميانگين و مؤلفه مديريت مشارکتی
از کمترين ميزان ميانگين برخوردار است(2003) .
Davidssonدر تحقيقی به اين نتيجه دست يافت که
سرمايه اجتماعی با تشخيص و بهرهبرداري از فرصتها و
با تكيه بر اعتماد و ارتباطات براي دريافت منابع و اطالعات
منجر به کشف و تشخيص فرصتهاي کارآفرين میشوند.
 )2004( Mrjaeeدر تحقيقی به بررسی و سنجش سرمايه
اجتماعی در بين دانشجويان دانشگاهها پرداخته است .در
اين تحقيق مؤلفههاي سرمايه اجتماعی در قالب پنج
مؤلفه آگاهی و شناخت ،ارزشهاي اجتماعی و فرهنگی،
مخاطرات اجتماعی  -اقتصادي و عضويت در نهادها و
گروهها تقسيمبندي شده است .در تحقيق صورت گرفته
توسط  (2002) Hudson and Chapmanبا موضوع اندازه-
گيري سرمايه اجتماعی در ايالت آمريكا يازده مؤلفه
سرمايه اجتماعی را در پنج حوزۀ اعتماد ،شبكههاي
غيررسمی ،شبكههاي رسمی ،مشارکت سياسی ،مشارکت
مدنی تقسيمبندي نموده است(2005) Lin and Huang .
طی تحقيقی تأثير سرمايه اجتماعی و توانايی کارآفرينان
و راهبردهاي کارآفرينی را بر عملكرد کسب و کارهاي
جديد مورد بررسی قراردادند و دريافتند که سرمايه
اجتماعی باعث تعديل اثر راهبردهاي کارآفرينی بر
عملكرد میشود .همچنين ،به اين نكته پی بردند که
کارآفرينان موفق آنهايی خواهند بود که راهبردهاي
کارآفرينی را مطابق با سرمايه اجتماعی و توانايیها تنظيم
نمايند  )2010( Majkowskia .در پاياننامه خود نقش

سرمايه اجتماعی را بر کارآفرينی اجتماعی و توسعه
اقتصادي جامعه در نيوارلئان و جرسی ،مورد بررسی قرار
داد .او در مطالعات خود سه عنصر سرمايه اجتماعی يعنی
شبكه ،اعتماد متقابل و روابط متقابل را در نظر گرفت .
نتايج وي نشان داد که سه عنصر سرمايه اجتماعی نه تنها
در عرصه سوددهی ،بلكه در سازمانهاي جامعه محور نيز
بسيار مهم هستند (2002) Offe and Fuchs .در
مطالعهاي به بررسی متغيرهاي سرمايه اجتماعی
پرداختند آنها بدين نتيجه دست يافتند که امنيت شغلی،
سطح درآمد ،تعهد دينی ،آموزش ،سن و اندازه خانوار با
متغير سرمايه اجتماعی در رابطه مستقيم قرار گرفته
است.
با توجّه به آنچه که گفته شد اينگونه میتوان بيان
نمود که سرمايه اجتماعی نقش مهمی در توسعه
اجتماعی ،فرهنگی ،سياسی و اقتصادي کشور دارد .از اين
رو شناسايی عوامل مؤثر در تقويت و تضعيف سرمايه
اجتماعی اهميت به سزايی دارد .از آنجايی که سرمايه
اجتماعی بستر مناسبی را براي بروز فعاليتهاي
کارآفرينانه فراهم میسازد تقويت آن موجب ارتقاي
کارآفرينی میشود .از سوي ديگر ،با توجه به اينكه
دانشجويان مهمترين سرمايههاي انسانی و آيندهسازان
کشور هستند ،وقتی سرمايه اجتماعی و ابعاد آن از جمله
کارآفرينی در بين آنان تشكيل و گسترش يابد ،سبب می-
شود که آنان تالش گستردهاي را براي توسعه همهجانبه
کشور انجام دهند ) .(Afshani et al., 2011لذا ،با توجّه
به اهميت اين موضوع در جهت تعيين وضعيت سرمايه
اجتماعی باهدف کلی تحليل مؤلفههاي سرمايه اجتماعی
در بين دانشجويان با تأکيد بر کارآفرينی ،پژوهش
تحقيقاتی در بين دانشجويان دانشكده کشاورزي دانشگاه
تربيت مدرﺱ انجام پذيرفته است؛ و اهداف ويژه را موارد
ذيل تشكيل میدهد:
 توصيف ويژگیهاي فردي و حرفهاي پاسخگويان(دانشجويان دانشكده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرﺱ)،
 شناسايی ابعاد سرمايه اجتماعی از نظر دانشجوياندانشكده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرﺱ،
 دستهبندي مؤلفههاي سرمايه اجتماعی از نظرپاسخگويان.
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مواد و روشها
تحقيق حاضر به لحاظ هدف کاربردي ،به لحاظ روش
توصيفی و از نوع تحقيقات همبستگی -تحليلی میباشد
و براي جمعآوري اطالعات مورد نياز از پيمايش استفاده
شده است .جامعه آماري تحقيق را دانشجويان رشتههاي
کشاورزي دانشگاه تربيت مدرﺱ تشكيل دادند (468
= .)Nبراي تعيين حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان
( )1970استفاده شد ( .)n= 181براي انتخاب افراد نمونه
از جامعه آماري ،روش نمونهگيري تصادفی طبقهاي ساده
مورد استفاده قرار گرفت .ابزار تحقيق پرسشنامهاي شامل
دو بخش بود .بخش اول گويههاي مرتبط با سرمايه
اجتماعی و کارآفرينی شامل  29گويه بود که براي
سنجش گويههاي اين بخش از طيف ليكرت پنج قسمتی
( :1خيلیکم :2 ،کم :3 ،متوسط :4 ،زياد و  :5خيلیزياد)
استفاده شد که در اين راستا از نتايج مطالعه
 )2010( Mohammadi et alبهره گرفته شد .در بخش
دوم پرسشنامه ويژگی فردي و تحصيلی دانشجويان در
قالب پنج سؤال باز و بسته مورد بررسی قرار گرفت .روايی 1
ظاهري و محتوايی ابزار تحقيق با استفاده از نظرات جمعی
از متخصصان ترويج و آموزش کشاورزي پس از چند
مرحله اصالح و بازنگري مورد تأييد قرار گرفت؛ و براي
تعيين پايايی  2پرسشنامه نيز آزمون پيشاهنگ  3انجام شد
و مقدار آلفاي کرونباخ براي بخش اول پرسشنامه
(گويه هاي مربوط به سرمايه اجتماعی و کارآفرينی) 0/91
به دست آمد .به منظور پردازش آماري دادههاي
جمعآوري شده از آمار توصيفی (ميانگين ،انحراف معيار،
ک مينه و بيشينه) و همچنين تحليل عاملی اکتشافی به
روش تحليل مؤلفههاي اصلی در محيط نرمافزار SPSS
نسخه  18استفاده شد.
يافتههاي تحقيق
توصيف ويژگيهاي فردي و تحصيلي دانشجويان

يافتههاي به دست آمده در جدول ( )1نشان میدهد
که ميانگين سنی پاسخگويان حدود  26سال بوده که سن
جوانترين و مسنترين آنها به ترتيب  22و  38سال بود.
بيش از نيمی از دانشجويان ( 110نفر) داراي سن  25سال
1. Validity
2. Reliability
3. Pilot Test
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و کمتر بودند و فقط  6نفر سن  31سال و بيشتر داشتند.
به لحاظ جنسيت بيش از سه چهارم پاسخگويان (137
نفر) مرد و مابقی زن بودند .از لحاظ فراوانی پاسخگويان
در گروههاي تحصيلی ،بيشتر تعداد را گروه علوم باغبانی
و زراعی ( 37نفر) و علوم آب و خاک ( 35نفر) دارا بودند
و کمترين تعداد پاسخگويان در گروههاي تحصيلی صنايع
غذايی و ماشين-هاي کشاورزي ( 26نفر)  ،ترويج و اقتصاد
کشاورزي ( 26نفر ) و دام و طيور ( 27نفر) به دست آمد .
مقطع تحصيلی بيش از سه چهارم پاسخگويان ( 162نفر)
کارشناسی ارشد و مابقی  19نفر دکتري بود.
جدول شماره  -1ويژگيهاي فردي و تحصيلي دانشجويان

متغير
سن

(سال)*

جنسيت

گروههاي
تحصيلی

مقطع
تحصيلی
*ميانگين=

سطوح متغير

فراواني

درصد

 25سال و کمتر

110

60/8

26 -30

65

35/9

 31و باالتر

6

3/4

جمع

181

100

مرد

137

75/7

زن

44

24/3

جمع

181

100

علوم باغی و زراعی

37

20/6

علوم آب و خاک

35

19/4

دام و طيور

27

15

صنايع غذايی و ماشين -
هاي کشاورزي

26

14/4

ترويج و اقتصاد
کشاورزيشناسی
بيماري و حشره

26

14/4

29

16

جمع

180

100

کارشناسی ارشد

162

89/5

دکترا

19

10/5

جمع

181

100

 ،25/58انحراف معيار=  ،2/54کمينه= ،22بيشينه=
38

تحليل مؤلفههاي سرمايه اجتماعي

با توجه به اينكه محقق در اين پژوهش تئوري
اوليهاي ندارد و سعی میکند تا از بارهاي عامل براي کشف
ساختار عاملی دادهها استفاده کند .لذا ،به منظور تبيين
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ابزار اندازهگيري سرمايه اجتماعی از تحليل عاملی
اکتشافی  1به روش تحليل مؤلفههاي اصلی  2استفاده شد.
مراحل انجام اين تكنيک در ذيل شرح داده شده است:

به منظور باال بردن تفسير عاملها از روش چرخش

مرحله اول :تعيين امکان انجام تحليل عاملي بر روي

واريماکس استفاده شد و به منظور تعيين تعداد عاملها

مرحله سوم :تعيين سهم هر عامل در تبيين مجموع
واريانس تمامي گويهها

دادهها

از معيار کيزر (مقدار ويژه) و معيار آزمون

به منظور تعيين تناسب دادهها براي انجام تحليل
عاملی از شاخص کفايت نمونهگيري کيزر  -مير  -اولكين 3
و آزمون بارتلت بهره گرفته شد ).(Bartlett et al., 2001
نتايج به دست آمده از اين شاخصها حاکی از مناسب
بودن داده ها براي استفاده از تكنينک تحليل عاملی است
زيرا مقدار  KMOباالتر از  0/70و در سطح قابلقبول بوده
و آزمون بارتلت نيز در سطح خطاي يک درصد معنیدار
می باشد که حاکی از اين است ،ماتريس همبستگی بين
گويهها همانی و واحد نمیباشد يعنی از يک طرف بين
گويه هاي داخل هر عامل همبستگی بااليی وجود دارد و
از طرف ديگر بين گويههاي يک عامل با گويههاي عامل
ديگر همبستگی وجود ندارد .بنابراين میتوان ساختار
جديد از دادهها را کشف نمود (جدول شماره .)2

استفاده گرديد (شكل شماره  .)1بر اين اساﺱ تعداد شش

جدول شماره  -2مقدار  ،KMOضريب بارتلت و سطح
معنیداري

سنگريزه 5

عامل با مقدار ويژه باالتر از يک استخراج گرديد؛ که اين
عوامل  59/46درص د از واريانس کل متغيرها را تبيين
کردهاند که سهم هر کدام از اين عوامل نيز قبل و پس از
چرخش مشخص شده است .نتيجه به دست آمده نشان
می دهد که در اين مطالعه سرمايه اجتماعی از شش مؤلفه
تشكيل شده است به عبارتی ديگر در اين مطالعه29 ،
گويه ابزار سنجش سرمايه اجتماعی ،در قالب شش مؤلفه
دستهبندي شدهاند به طوري که عامل "انسجام اجتماعی"
با درصد تبيين  13/4و "کارآفرينی" با درصد تبيين 4/33
به ترتيب بيشترين و کمترين سهم را در تبيين واريانس
سرمايه اجتماعی بر عهده دارند (جدول شماره .)3
جدول شماره  -3عوامل استخراجشده همراه با مقادير ويژه
و واريانس تبيين شده پس از چرخش
درصد

درصد تجمعی

واريانس

واريانس

تبيين شده

تبيين شده

1

3/89

13/41

13/41

2

3/79

13/07

26/48

بهره گرفته شد.

3

3/31

11/41

37/89

نتايج به دست آمده نشان می دهد که مقدار واريانس

4

3/05

10/52

48/41

5

1/95

6/73

55/14

6

1/25

4/33

59/47

KMO

بارتلت

سطح معنیداري

0/902

2261/514

0/001

مرحله دوم :تعيين سهم مجموعه عاملها در تبيين
واريانس هر گويه

بدين منظور از جدول

اشتراکات 4

استخراج هر متغير باالتر از  0/5میباشد بنابراين مجموعه
عاملهاي استخراجشده توانستهاند تغييرات را هر گويه در

عوامل

مقدار
ويژه

حد قابل قبولی تبيين کنند .بيشينه و کمينه اين مقدار
 0/74و  0/52به دست آمد.

1. Exploratory Factor Analysis
2. Principle Components Analysis
3. Kaiser-Meyer-Olkin

4. Communalities
5. Scree Plot
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عامل اول که از پنج گويه تشكيل شده است با توجه

به ماهيت و محتواي اين مؤلفهها تحت عنوان انسجام
اجتماعی نامگذاري شد .اين عامل با مقدار تبيين 13/41
درصد بيشترين سه م را در تبيين تغييرات متغير سرمايه
اجتماعی بر عهده داشت .عامل دوم ،پنج گويه دارد که
اين مقوله ها بيشتر با مباحث ارزشی مرتبط هستند به

همين خاطر با تحت عنوان ارزشهاي اجتماعی ـ فرهنگی
قلمداد شدند .مقدار واريانس تبيين شده توسط اين عامل
 13/07درصد میباشد .عامل سوم که بيشتر داراي گويه-

شكل شماره  -1آزمون سنگريزه

هاي با محتواي و مفاهيم مشارکتی هست مشارکت
اجتماعی نام گرفت که از پنج گويه تشكيل شده است و
توانايی تبيين  11/41درصد از واريانس سرمايه اجتماعی

مرحله چهارم :دستهبندي گويهها در بين عاملها بر

را دارد .عامل چهارم مؤلفه تعامل و اعتماد اجتماعی

اساس ماتريس همبستگي پس از چرخش

نامگذاري شد زيرا گويههاي پنجگانه اين عامل مرتبط با

براي دستهبندي گويهها در قالب عاملهاي ششگانه

مباحث ارتباطی و اعتماد سازي بودند سهم اين عامل در

استخراج شده از مقدار بار عاملی هر گويه در جدول

تبيين واريانس سرمايه اجتماعی  10/52درصد بود .عامل

ماتريس همبستگی پس از چرخش  1استفاده شد .به

پنجم از چهار گويه تشكيل شد که بيشتر در ارتباط با

طوري که در اين جدول تک تک گويهها بر اساﺱ

شناخت و آگاهی دانشجويان بود به همين خاطر تحت

بزرگترين بار عاملی (بيشتر از  )0/5و با توجه به ميزان

عنوان آگاهی و شناخت اجتماعی نامگذاري شد درصد

همبستگی آنها باهم دستهبندي شدند .نتايج به دست

تبيين اين عامل  6/73درصد بود .آخرين عامل مؤلفه

آمده از ماتريس همبستگی پس از چرخش نشان داد که

کارآفرينی نامگذاري شد اين عامل از  5گويه تشكيل شده

بار عاملی کليه گويهها باالتر از  0/5میباشد و گويههاي

بود که ماهيت و محتواي اين مقولهها بيشتر در زمينه

مربوط به هر عامل با توجه به بار عاملی و دارا بودن

اشتغال و مهارتآموزي بود .اين عامل با مقدار 4/33

همبستگی باهم تحت عنوان همان عامل دستهبندي

درصد ،کمترين سهم را در تبيين واريانس سرمايه

شدند (جدول شماره .)4

اجتماعی دارا بود.

1. Rotated Component Matrix
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جدول شماره  -4دستهبندي مؤلفههاي سرمايه اجتماعی همراه با بار عاملی آنها پس از چرخش
عوامل

گويه

بار عاملی

انسجام اجتماعی

توجه دانشگاه به برگزاري سمينارها و کنگرههاي کشاورزي عمومی
توجه و تأکيد اساتيد به تقويت حس مسئوليتپذيري و کمکرسانی به گروههاي اربابرجوع پس از فارغ
التحصيلی
شرکت دانشجويان در انتقال فناوريها و تازههاي کشاورزي به کشاورزان و توليدکنندگان
توجه دانشگاه در ايجاد دفتر همكاري بين کشاورزان و دانشگاه
توجه دانشگاه به توسعه ارتباطات دانشجويان کشاورزي در سطح ملی و فراملی (مبادله دانشجو)

0/60

0/70
0/77
0/73

ارزشهاي
اجتماعی و
فرهنگی

توجه اساتيد به تقويت روحيه احترام به خردهفرهنگهاي روستائيان و کشاورزان در بين دانشجويان
توجه اساتيد به افزايش سطح آگاهی از فرهنگ جوامع روستايی و عشايري
توجه اساتيد به تقويت ارزشهاي اجتماعی -فرهنگی دانشجويان در ارتباط با مسائل کشاورزي
توجه اساتيد به ايجاد زمينههاي تبادل ارزشهاي اجتماعی  -فرهنگی دانشجويان (بحثهاي کالسی ،جلسات)..
توجه اساتيد به تقويت زمينه گفتمانهاي فرهنگی بين دانشجويان

0/72
0/66
0/59
0/53
0/51

مشارکت
اجتماعی

مشارکت دانشجويان در طراحی و اجراي طرحهاي تحقيقاتی کشاورزي
مشارکت و عضويت دانشجويان در تعاونیهاي توليدي کشاورزي
استفادهي اساتيد از روشهاي تدريس مشارکتی
ميزان مشارکت شما در طرحهاي پژوهشی خارج از دانشگاه
ميزان تمايل به همكاري طرحهاي کمک رسانی به کشاورزان در مواقع ضروري مانند سيل ،آفتزدگی محصول
و غيره

0/75
0/78
0/73
0/64

تعامل و اعتماد
اجتماعی

آگاهی و شناخت
اجتماعی

کارآفرينی

0/51

0/57

ميزان توجه اساتيد به ارتقاي مهارتهاي ارتباطی دانشجويان
تعداد پروژههاي دانشجويانی که در روستاها و مزارع کشاورزان انجام میشود
تعداد دانشجويانی که به کشاورزان خدمات مشاورهاي ارائه میدهند.
تعداد پروژههايی که به صورت مشترک و گروهی به دانشجويان محول میشود

0/53
0/71
0/71
0/55

تعداد دانشجويانی که دوره کارآموزي و يا کار تحقيقاتی خود را در روستا و مزارع کشاورزان میگذرانند
ميزان توجه اساتيد به تقويت بينش تحليلی دانشجويان در مسائل کشاورزي
ميزان همكاري دانشجويان در چاپ مقاالت علمی
ميزان ارائه بخش عملی دروﺱ تخصصی کشاورزي در مزارع ،گلخانهها ،واحدهاي توليدي ـ کشاورزي
تعداد برگزاري سمينارها و کنگرههاي علمی ـ تخصصی کشاورزي توسط دانشگاه

0/58
0/51
0/81
0/55
0/82

تعداد برگزاري آموزشهاي کاربردي و عملی در دانشگاه
تعداد ارائه برنامههاي آموزشی از سوي کارآفرينان کشاورزي
تعيين موضوعات کاربردي در پروژهها و امور پژوهشی دانشجويان از سوي اساتيد
حمايت مالی از طرحهاي دانشجويان نوآور و کارآفرين
ميزان ارائه خدمات مشاورهاي ـ شغلی به دانشجويان

0/67
0/71
0/52
0/75
0/54

بحث ،نتيجهگيري و پيشنهادها

يافتههاي حاصل از اين پژوهش منجر به شناسايی
مؤلفههاي سرمايه اجتماعی گرديد که با انجام تحليل
عاملی  29زير مؤلفه در شش مؤلفه اصلی دستهبندي
گرديد .يافتههاي پژوهش از نظر مؤلفهها و دستهبندي با
نتايج پژوهشهاي ) Mohammadi et al., (2010و
) Rostami et al., (2009مطابقت دارد .همچنين ،با
پژوهش ) Ahmadi et al., (2006در مؤلفههاي اعتماد
اجتماعی و مشارکت اجتماعی ،با پژوهش Ghaffari and

) Azkia, (2001در مؤلفههاي اعتماد و تعامل ،با تحقيق
) Taheri, (2003در مؤلفههاي ارتباطات اجتماعی و
انسجام اجتماعی و با پژوهش Sharepour and Khoshfar,
) (2002و ) Krishna and Uphoff, (2002در مؤلفههاي
سرمايه فرهنگی ،انسجام اجتماعی همخوانی دارد .با
مراجعه به يافتههاي جدول ( )3خواهيم ديد بار عاملی
سرمايه اجتماعی در بُعد انسجام اجتماعی بيشتر از ساير
شاخصها بوده و در مراتب بعدي مؤلفههاي بُعد ارزشهاي
اجتماعی و فرهنگی ،مشارکت اجتماعی ،تعامل و اعتماد
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اجتماعی ،آگاهی و شناخت اجتماعی و کارآفرينی قرار
دارند .افزايش انسجام اجتماعی در بين دانشجويان باعث
توسعه ارتباطات دانشجويان و همچنين تقويت حس
مسئوليتپذيري و کمکرسانی در آنها میشود .به همين
جهت در هر کجا کـه ارتباط و پيوند انسجام اجتمـاعی
بـا ديگـر کـنشهـا و فرآينـدهاي اجتمـاعی همچـون
مشارکت در اشكال اجتماعی مطرح است بر اهميت پيوند
بين انسجام و مشارکت تأکيد میشود .مؤلفه بعدي
ارزشهاي اجتماعی و فرهنگی است که به زعم علماي
علوم اجتماعی ،دانشگاهها يک وسيله نهادي در تربيت
اجتماعی ،نقش عمدهاي را در انتقال فرهنگ ،درونی
کردن هنجارها و انتقال دانشها و مهارتها و به خصوص
ارزشهاي اجتماعی ايفا میکند .پس الزم است که اين
مؤلفه در بين دانشگاهها از طريق ايجاد زمينههاي تبادل
ارزشهاي اجتماعی  -فرهنگی همانند بحثهاي کالسی،
برگزاري جلسات ،ايجاد وبالگهاي تخصصی و تقويت

به طور افراطی در انديشه نفع شخصی خود باشد و به
منافع همگانی توجه کمتري کند .لذا ارتقاي مهارتهاي
ارتباطی و محول کردن پروژههاي گروهی به دانشجويان
و تقويت حس انجام خدمات مشاورهاي توسط آنان و
افزايش دورههاي کارآموزي در جهت افزايش اعتماد و
تعامل پيشنهاد میشود .آگاهی و شناخت اجتماعی و
کارآفرينی دو مؤلفه در اين تحقيق بودند که کمترين
واريانس تبيين شده را در سرمايه اجتماعی داشتند.
آگاهی و شناخت اجتماعی در بين دانشجويان نيازي
ذهنی ،درونی و روانی است و به فعاليتهاي ذهنی و
يادگيري اشاره دارد و انديشيدن ،ادراک ،آگاهی ،استدالل،
تجسم ،توجه ،حل مسئله ،تصميمگيري ،خالقيت و هوش
را در برمیگيرد؛ که نيازمند انگيزههاي درونی و بيرونی
است و خود عامل رضايت و هيجان فردي میگردد .افراد
داراي نياز به آگاهی و شناخت اجتماعی سطح پايين ،مايل
هستند که به ديگران اتكا کرده و کنترل چندانی بر روند

زمينه گفتمانهاي فرهنگی بين دانشجويان و ترويج
روحيه احترام به خردهفرهنگها تقويت گردد .مؤلفه سوم
تحقيق حاضر که از شاخصهاي عمده توسعه محسوب
میشود مشارکت اجتماعی نام دارد و از آنجايی که نظام
آموزشی با مشارکت همبستگی زيادي دارد ،هرچه روحيه
مشارکت در بين فراگيران بيشتر باشد باعث افزايش
انگيزش براي ياريدادن ،افزايش مسئوليتپذيري و
افزايش درگيري ذهنی جهت تصميمگيريها در بين آنان
خواهد شد .لذا براي افزايش حس مشارکت در بين
دانشجويان ،دخالت دادن آنان در فرآيند تصميمگيري،
استفاده از روشهاي تدريس مشارکتی و تمرکز بر آموزش
گروهی به جاي آموزش انفرادي ،داشتن برنامه مدون و
سازمانيافته براي بحث و گفتگو و تبادلنظر ميان آنان و
ايجاد آگاهی ،عالقه و انگيزش در بين فراگيران ضروري
میباشد .چهارمين مؤلفه در اين پژوهش تعامل و اعتماد
اجتماعی میباشد .اعتماد مهمترين بُعد سرمايه اجتماعی
است و ابعاد ديگر را نيز تحت تأثير قرار میدهد .هرچقدر
افراد در برقراري تعامالت خودشان به همديگر اعتماد
کنند نشان میدهند که از سرمايه اجتماعی بااليی
برخوردار هستند .با فراتر رفتن ميزان اعتماد ،ميزان

اطالعات اکتسابی از محيط خود نداشته و نسبتاً منفعل
هستند .بالطبع هنگامی که افراد از ماهيت مسائل
اجتماعی جامعه خود مطلع و آگاه نباشند کمتر امكان
اعتماد و مشارکت را خواهند يافت .همانگونه که Dwyer
( )2008بيان نموده ،دانشجويان تحصيالت تكميلی به
علت آموزش و انجام مكرر پژوهش ،به يادگيري،
اطالعجويی ،دانشاندوزي و تفكر در باب مسائل رغبت
بيشتري پيدا میکنند .از اين رو ،با ارتقاي کيفيت آ موزش
دانشگاهی ،به ويژه طرح مسايل نيازمند تأمل و طراحی
تمرينهايی که دانشجويان را به جستجو در انواع منابع
اطالعاتی نمايد ،میتوان به ارتقاي سطح نياز به شناخت
و آگاهی اجتماعی فراگيران در هر مقطع و رشته تحصيلی
اميد داشت .در مورد مؤلفه کارآفرينی نيز که در اين
پژوهش کمترين واريانس را به خود اختصاص داده بود
بيانگر آن است که دانشجويان کشاورزي در زمينه اشتغال
و کارآفرينی در رشته خود موفق نبودند ،يا به عبارت بهتر
دانشكده کشاورزي در ايجاد روحيه کارآفرينی در
دانشجويان موفق نبوده و بايد تدابير اساسی براي فراهم
کردن شرايط براي تشويق و ترغيب دانشجويان به
کارآفرينی و شروع کسبوکار صورت گيرد؛ لذا توجه به

مشارکت اجتماعی نيز فزونی میيابد .فقدان آن ،روابط
ميان افراد را بدان سوي متمايل میسازد که هر کسی تنها

وضعيت مقوله کارآفرينی علیالخصوص توجّه به نقش
سرمايه اجتماعی در تبيين ميزان کارآفرينی که اثري

1395 ،2  شماره،47-2 مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره

 نشان،مؤلفه از مؤلفههاي سرمايه اجتماعی در اين پژوهش
از قابليت پيگيري و تالش در جهت توسعه مؤلفههاي
سرمايه اجتماعی به عنوان بخشی از مهارتهاي ضروري
و مورد نياز دانشجويان نظام آموزش عالی به طور اعم و
 امري ضروري،نظام آموزش عالی کشاورزي به طور اخص
.خواهد بود
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غيرقابلانكار در تقويت و تربيت روحيۀ پيشرفت و توسعه
اجتماعی و فرهنگی دانشجويان دارد و به عنوان يكی از
 ضروري به نظر،بازوان توسعه همهجانبه آن مطرح است
میرسد که میتوان از طريق ارايه خدمات مشاورهاي ـ
 حمايت مالی از طرحهاي،شغلی به دانشجويان و همچنين
دانشجويان نوآور و کارآفرين و ارتباط بين صنعت و
 با تبيين شش، در پايان.دانشگاه آن را تقويت ساخت
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