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 چکیده

 
هاي سرمايه اجتماعی در بين دانشجويان کشاورزي با تأکيد هدف اين تحقيق تحليل مؤلفه

ـ   هبر کارآفرينی بود. اين تحقيق به روش پيمايشی انجام شد و از نوع مطالعات، توصيفی
هاي کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس همبستگی است. جامعه آماري تحقيق دانشجويان رشته

 به روش مورگان و نفر با استفاده از جدول کرجسی 181( که از اين تعداد =468Nبودند )
حقيق پرسشنامه اي ساده به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. ابزار تگيري تصادفی طبقهنمونه

بود که روايی محتوايی آن توسط پانلی از اساتيد دانشگاه تربيت مدرس مورد بررسی، اصالح 
به  91/0 آزمون پيش و تأييد قرار گرفت. مقدار پايايی )آلفاي کرونباخ( پرسشنامه پس از انجام

 اين پژوهشدر  اجتماعی هيسرماکه  حاصل از تحليل عاملی اکتشافی نشان داد نتايج آمد. دست
ـ  فرهنگی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، ارزش شامل: شش مؤلفه از هاي اجتماعی

تعامل اجتماعی، آگاهی و شناخت اجتماعی و کارآفرينی تشکيل شده است که اين عوامل حدود 
 انسجام هايترتيب مؤلفه به ،کنند در اين بيندرصد از تغييرات سرمايه اجتماعی را تبيين می 60

درصد( مقدار واريانس تبيين  33/4( و کمترين )درصد 41/13) نيترشيباجتماعی و کارآفرينی 
 . يه اجتماعی را به خود اختصاص دادندشده سرما

 

 اجتماعی، کارآفرينی، دانشجويان کشاورزي، تحليل عاملی هيسرما کلیدی: های واژه

 

 مقدمه
 راهكارهايی بررسی نيازمند توسعه، به دستيابی

 درمختلف  منابع وجود .است آن به نيل جهت در اساسی

 براي مهم و اساسی هايزمينه از نيافته،توسعه جوامع

در اين  (.Andishmand, 2009) شودمی محسوب توسعه

 مفهوم است. تيز اهميحابين نقش نيروي انسانی بسيار 

 در هاانسان که است واقعيت بدين ناظر انسانی سرمايۀ

 داردمی بيان انسانی سرمايۀ کنند.می گذاريسرمايه خود

است  سرمايه نوعی انسان کيفی خصوصيات که

(Senavbari, 2009.)  ،با بسط نظريه سرمايه انسانی

آموزش و پرورش و از جمله آموزش عالی، يک کاالي 

گردد. در اين نظريه، تحصيالت بيشتر اي تلقی میسرمايه

و هر نوع مهارت و آموزش، قابليت و ظرفيتی در فرد ايجاد 

تواند جريان درآمد بيشتر، در آينده براي کند که میمی

هايی که براي کسب اين هزينه ،خود ايجاد کند. لذا

شود در واقع يک نوع سرمايهآموزش يا مهارت متحمل می

امروزه، در کنار سرمايه (.Gharoon, 2009)گذاري است 
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اقتصادي، سرمايه ديگري به نام  هاي انسانی، مالی و

برداري قرار گرفته است. اين مورد بهره جتماعیسرمايه ا

اي يک شبكه به اعض مفهوم به پيوندها، ارتباطات ميان

 ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و عنوان منبع با

شود. می ءاعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا

سرمايه  وريســرمايه اجتماعی، بستر مناسبی براي بهره

انسانی و فيزيكی و راهی براي نيل به موفقيت قلمداد می

مشترک هاي از ويژگی (.Alvani & Shirvani, 2004)شود 

ها اجتماعی اين است که هردو آن سرمايه انسانی و سرمايه

اند اي و مصرفیبه طور همزمان به عنوان کاالي سرمايه

(Ghaffari &Paloj, 2011 )دو اين  هاي آنو از تفاوت

 انسانی سرمايه زيرمجموعه است که سرمايه اجتماعی

راد. اف نه و هاستگروه متعلق به سرمايه اين که نيست، چرا

-می تشكيل را اجتماعی سرمايه شالوده که هنجارهايی

 آن در فرد يک از بيش که دارند یمعن صورتی دهند، در

 سرمايه .(Ganadan, & Andishmand, 2009)باشد  سهيم

 تخالقي بروز باعث اجتماعی پديده يک عنوان به اجتماعی

 در امر شود اينمی پذيرريسک و رفتارهاي نوآورانه و

 که چرا دارد، مهمی نقش کارآفرينانه هايفعاليت

 دو زا که است اقتصادي - فرايند اجتماعی يک کارآفرينی

 که آن نخست است متكی اجتماعی بافت به طريق

 دوم و هستند اجتماعی خود محيط محصول کارآفرينان

 يجهنت در و است اجتماعی فعاليت يک کارآفرينی اينكه

 بر ماهيت اجتماعی ارتباطات و پيوندها عدم يا و وجود

 .(Alistaria & Anderson, 2003)دارد  تأثيروکار کسب

 قابليت و دارايی جزء را اجتماعی سرمايه توانمی امروزه

 نيترمهمتوان به آورد از اين رو می شمار به سازمانی هر

می هادانشگاه ها يعنی دانشگاه اشاره کرد.اين سازمان

 بر اجتماعی سرمايه در زمينۀ گذاريسرمايه با توانند

 در و همچنين دانشجويان شايستگی و دانش، مهارت

 نوآوري، فكري، دارايی قبيل از خود سرمايه ساختاري

و  اطالعاتی ستميس سازمانی، يادگيري هاي کاري،روش

 به .(Ganadan & Andishmand, 2009) بيفزايندغيره 

 تحقيقات به اجتماعی سرمايه تئوري ترتيب، اين

 نداندانشم اخير، مطالعات در. است يافتهراه نيز کارآفرينی

 سيارب نقش اجتماعی سرمايه که اندرسيده نتيجه اين به

 براي کارآفرينان و کندمی ايفا کارآفرينی در مهمی

 
1. Social Capital 

 وجهت با را اجتماعی سرمايه از خاصی الگوي بايد موفقيت

 & Alvani) نمايند ترسيم خود براي آن ابعاد به

Abdullah, 2008).  

 سرمايه از ترمهم بسيار نقشی اجتماعی سرمايه

 از ايشبكه و کندمی ايفا جوامع در را انسانی و فيزيكی

. گيردرا در بر می هاسازمان و هاانسان ميان روابط

 مفهوم که است روشن فوق توضيحات بربنا همچنين

 هب توجهیبی و است اجتماعی ايپديده اجتماعی سرمايه

 روابط شدن ناپايدار جمله از ناگواري عواقب تواندمی آن

 رونق از اجتماعی، همبستگی ميزان کاهش اجتماعی،

 اعتماد رفتن ميان از و اقتصادي هايفعاليت افتادن

با توجه به اينكه . باشد داشته افراد بين در اجتماعی

سازان آيندههاي انسانی و ترين سرمايهدانشجويان مهم

که سرمايه اجتماعی و ابعاد آن در  هنگامی ،کشور هستند

شود يابد، سبب میبين دانشجويان تشكيل و گسترش می

اي را براي توسعه همه جانبه که دانشجويان تالش گسترده

هاي سرمايه کشور انجام دهند. آگاهی و اطالع از مولفه

اي كديگر براجتماعی آنان و دانستن نوع ارتباط آنان با ي

ريزي اجتماعی و فرهنگی الزم و ضروري هر نوع برنامه

 است. 
  اجتماعي سرمايه مفهوم 

 که است یشناختجامعه مفهوم يک 1اجتماعی سرمايه

 مورد اجتماعی علوم دانشمندان توسط ايفزاينده طور به

 واژه (Van Rijn et al., 2013). گرفته است قرار استفاده

 80 به رودمی به کار امروزه که معنايی به اجتماعی سرمايه

 آمريكا در  Lyda  j. Hanifan هاينوشته و در پيش سال

 مطرح 1920 دهه از سرمايه اجتماعی گردد. مفهومبرمی

 مورد به شدّت بوده که اخير دهه طی دو در ولی گرديده

 .(Rahmani Firozjah et al., 2011)است  گرفته قرار توجّه

از روابط اجتماعی قابل توجّه مشتق شده سرمايه اجتماعی 

 اجتماعی، سرمايه مفهوم .(Adler &  Kwon, 2002) است

 روابطی دارد. ها تمرکزانسان ميان روابط بر کلی طور به

انسان عمر طول در و روزمره زندگی لحظات در تمام که

 قرار تأثير تحت را هاآن نگرش و رفتار و جريان داشته ها،

سرمايه اجتماعی از نظر کلمن  .(Daliri, 2009)دهد می

آن جنبه از ساختار اجتماعی که به  ارزش ازعبارت است 
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 گيرد تا بتوانند بهعنوان منابعی در اختيار اعضاء قرار می

 (.,Daliri 1988) اهداف و منافع خود دست پيدا کنند

اهميت سرمايه اجتماعي در بخش کشاورزي و جايگاه 

 اورزي( در آنکش) يعالآموزش 

 نياز مورد غذاي درصد 80-85 حدود حاضر حال در

 صنايع کارخانجات نياز مورد اوليه مواد درصد 90 و جامعه

 ،همچنين. شودمی تأمين کشاورزي بخش از کشور غذايی

 درصد 22 ملّی، ناخالص توليددرصد  16 کنونی شرايط در

 ريغ کاالهاي صادرات درصد 25 حدود و کشور اشتغال

 در .گرددمی تأمين کشاورزي بخش طريق از کشور ینفت

 ملی اقتصاد در مهمی بسيار نقش کشاورزي بخش واقع

 بشمار کشور اقتصادي و توليدي مهم ارکان از و دارد

 توصيف با .(Ministry of agriculture, 2008) آيدمی

 بخش توسعه ضروري نيازپيش اجتماعی سرمايه اينكه

مجموع، مطالعاتی که نقش  باشد اما درکشاورزي می

اند، سرمايه اجتماعی را در توسعه بخش کشاورزي ديده

هاي هاي ساختاري آن، به ويژه شبكهبيشتر بر جنبه

اند، اما اعتماد نيز به عنوان يكی از اجتماعی، متمرکز بوده

هاي سرمايه اجتماعی مورد توجه بوده شاخص نيترمهم

طريق افزايش بازده  تواند ازاست. سرمايه اجتماعی می

کشاورزي و افزايش درآمد در توسعه بخش کشاورزي 

 . (Ghaffari & Paloj, 2011)نقش مهمی داشته باشد 

 مفهومی Brehm and Rahnبه زعم  ،سرمايه اجتماعی

 هایتلقرز ـط ،ارـرفت رـب آن اساس و که اصل است جمعی

 نهادهاي آنان. به زعم قرار دارد فردي استعدادهاي و

و داوطلبانه  اعیـاجتم مؤسسات از قبيل گوناگونی

 الگوهاي و دين ،خانواده ،(غيره )مدرسه، دانشگاه و

 دـه مولـک يیهاارزش و اداتـع یدهشكل در، فرهنگی

 ,Brehm & Rahn) دارند نقش ،اندجتماعیارمايه ـس

 ضعيتو از ناشی جامعه هر جتماعیاسرمايه  .(1997

-شاخص از یـيك و تـسا هـجامع آن جتماعیا و فرهنگی

-می جامعه آن جتماعیا و فرهنگی ضعيتوم ـمه هاي

 رـه اعیـجتما رمايهـس عيتـضو در يگرد يسو از. باشد

 رگذاريتأث ورشپر و زشمود آنها قبيل از ملیاعوي اجامعه

 در را مهمی نقش ورشپر و زشمود آنها. شندبامی

 
1. Agent Of  Socialization 

2. Internalize Of Norms 

3. Academic And Professional Values 

 دينمایم يفاا جامعه در جتماعیا سرمايه لنتقاو ا يشازـفا

 از وتاـمتف حسطو در ديفر هر يپذيرجامعه يندآفر ايرز

 ضعيتو در مرا ينا و گذردیم ورشپر و زشمود آاـنه

 ,Putnam) ستا رگذاريتأث ربسيا جامعه جتماعیا سرمايه

 در ساسیا نقشی عالی زشموآ منظا يددتر بدون .(2004

زيرا . (Parirokh & Fattahi 2005) دارد جامعه توسعه

 نهادي به مثابه اجتماعات علمی و دانشگاه محيط

 از و کنندمی عمل 1کننده اجتماعی عامل و اجتماعی

 در را ايعمده نقش جوامع فرهنگ علمی ،ديگر سوي

 هايارزش و 2هنجارها کردن درونی فرهنگ، انتقال

 ايفا 4اجتماعی من مفهوم توسعه و 3ايحرفه دانشگاهی و

 .(Mohseni-Tabrizi et al., 2009)کند می

  اجتماعي و کارآفريني ارتباط سرمايه

ا هفرآيند شناخت و دستيابی به فرصت 5کارآفرينی

بدون توجه به کمبود منابع موجود و خلق محصول يا 

 ,Timmons)خدمتی جديد و ارزش آفرينی از هيچ است 

علوم  ديد دانشمندان از امروزه کارآفرينی .(1990

 روابط از متغيري شبكه در که است فرايندي اجتماعی،

 تواندمی اجتماعی روابط اين و است شده واقع اجتماعی

 تسهيل يا محدود ها،فرصت و منابع با را رابطه کارآفرين

 براي .(Pour Kiani & Bhramynzhad, 2012)نمايد 

 ورحض جزهب کارآفرينانه فعاليت گيريشكل و موفقيت

 دانش وجود ها،فرصت مناسب شناسايی و اجتماع فعال در

 اصول از نيز سرمايه عنوان به کارآمد و بروز اطالعات و

 هک گونههمان سرمايه اين. گرددمی انكارناپذير محسوب

 شامل اندنموده بنديطبقه امر محققان و نظرانصاحب

 غيرهفيزيكی،  اجتماعی، انسانی، فكري، هايسرمايه

 در هتنيد هم به سيستم يک قالب در همگی که باشندمی

 مزيتی عنوان به و اطالعات دانش خلق ضمن تااند تالش

 ايرس نيازهاي رفع راستاي در آن نمودن عملياتی با رقابتی

 بين رابطه است که چنيناين. نمايند ینيارزش آفر افراد

 یچندوجه رابطه يک ادشدهي هايسرمايه و کارآفرين

سرمايه  و کارآفرينی رابطه ،ميان اين در که باشدمی

 عصر در که چرا .است ايويژه اهميت داراي اجتماعی

 در است مشهور اطالعات و ارتباطات عصر به که حاضر

4. Social Self 

5. Entrepreneurship 
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 تقويت هاسرمايه ساير که است شبكه اجتماعی قالب

 معنا کارآفرينانه فعاليت هاسرمايه اين لهيبه وس و گرددمی

 صور پرورش در کارآفرينی سوي نيز ديگر از. يابدمی

 .(Nahid, 2011)است  سهيم سرمايه گوناگون

 پيشينۀ تحقيق

 Ganadan and Andishmand (2009)  در پژوهشی با

ر به منظو اجتماعی سرمايه ايجاد در دانشگاه موضوع نقش

 عالی آموزش نظام ارتقاي براي الگوي پيشنهاديه يارا

 با عناوين ار اصلی سرمايه اجتماعی کشور، هفت مؤلفه

 فعن همكاري و توانمندسازي )کارآفرينی(، سازمانی، هويت

 و اعتماد فكري، سرمايه خلق و دانش تسهيم عمومی،

د. شناسايی کردن آگاهی و مديريت مشارکتی همبستگی،

 و اعتماد اصلی ها نشان داد که مؤلفهنتايج تحقيق آن

 شارکتیم مؤلفه مديريت و ميانگين باالترين از همبستگی

 (2003) است. ميانگين برخوردار ميزان کمترين از

Davidsson تحقيقی به اين نتيجه دست يافت که  در

 ها وفرصت از برداريو بهره تشخيص با اجتماعی سرمايه

 طالعاتا و منابع دريافت براي ارتباطات و اعتماد بر تكيه با

 .شوندمی هاي کارآفرينفرصت تشخيص و کشف به منجر

Mrjaee (2004) سرمايه سنجش و بررسی به تحقيقی در 

 رد. است پرداخته هادانشجويان دانشگاه بين در اجتماعی

قالب پنج  در اجتماعی سرمايه هايمؤلفه تحقيق اين

 فرهنگی، و اجتماعی هايارزش شناخت، و مؤلفه آگاهی

 و نهادها در عضويت و اقتصادي -اجتماعی  مخاطرات

است. در تحقيق صورت گرفته  شده بنديها تقسيمگروه

-با موضوع اندازه Hudson and Chapman  (2002)توسط 

گيري سرمايه اجتماعی در ايالت آمريكا يازده مؤلفه 

هاي سرمايه اجتماعی را در پنج حوزۀ اعتماد، شبكه

هاي رسمی، مشارکت سياسی، مشارکت غيررسمی، شبكه

 Lin and Huang (2005)بندي نموده است. مدنی تقسيم

 رينانکارآف توانايی و اجتماعی سرمايه تأثير تحقيقی طی

 کارهاي و کسب بر عملكرد را کارآفرينی راهبردهاي و

 سرمايه که دريافتند وقراردادند  بررسی مورد جديد

بر  کارآفرينی راهبردهاي اثر تعديل باعث اجتماعی

 کهبردند  یپ نكته اين به همچنين،. شودمی عملكرد

 راهبردهاي که بود خواهند يیهاآن موفق کارآفرينان

 تنظيم هاتوانايی و اجتماعی با سرمايه مطابق را کارآفرينی

 نقش خود نامهپايان در Majkowskia . (2010)نمايند

توسعه  و اجتماعی کارآفرينی بر را اجتماعی سرمايه

 قرار بررسی مورد جرسی، و نيوارلئان در جامعه اقتصادي

 يعنی اجتماعی سرمايه عنصر سه خود مطالعات در او. داد

. گرفت نظر در را متقابل روابط و اعتماد متقابل شبكه،

 نهات نه اجتماعی سرمايه عنصر سه که داد نشان وي نتايج

 نيزجامعه محور  هايدر سازمان بلكه سوددهی، عرصه در

 درOffe and Fuchs   (2002).هستند مهم بسيار

اجتماعی  سرمايه متغيرهاي بررسی به ايمطالعه

 غلی،امنيت شها بدين نتيجه دست يافتند که پرداختند آن

 خانوار با اندازه سن و آموزش، دينی، تعهد درآمد، سطح

 قرار گرفته مستقيم رابطه در اجتماعی سرمايه ريمتغ

 است. 

 انتوان بيمی گونهنيابا توجّه به آنچه که گفته شد 

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 

 سزايی دارد. از آنجايی که سرمايههاجتماعی اهميت ب

 هايفعاليت بروز براي را مناسبی بستر اجتماعی

 ارتقاي آن موجب تقويت دسازمی فراهم کارآفرينانه

با توجه به اينكه  ،ي ديگرشود. از سوکارآفرينی می

سازان هاي انسانی و آيندهترين سرمايهدانشجويان مهم

کشور هستند، وقتی سرمايه اجتماعی و ابعاد آن از جمله 

-بب میيابد، سکارآفرينی در بين آنان تشكيل و گسترش 

 جانبههمهي توسعه اي را براشود که آنان تالش گسترده

لذا، با توجّه  .(Afshani et al., 2011)کشور انجام دهند 

به اهميت اين موضوع در جهت تعيين وضعيت سرمايه 

هاي سرمايه اجتماعی کلی تحليل مؤلفه باهدفاجتماعی 

پژوهش  در بين دانشجويان با تأکيد بر کارآفرينی،

نشگاه داتحقيقاتی در بين دانشجويان دانشكده کشاورزي 

اهداف ويژه را موارد  ؛ وتربيت مدرس انجام پذيرفته است

 دهد:ذيل تشكيل می

اي پاسخگويان هاي فردي و حرفهتوصيف ويژگی -

 )دانشجويان دانشكده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس(،

شناسايی ابعاد سرمايه اجتماعی از نظر دانشجويان  -

 دانشكده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس،

هاي سرمايه اجتماعی از نظر بندي مؤلفهستهد -

 پاسخگويان.
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 هامواد و روش

 روش لحاظ به کاربردي، هدف لحاظ به حاضر تحقيق

باشد یم تحليلی -همبستگی تحقيقات نوع توصيفی و از

آوري اطالعات مورد نياز از پيمايش استفاده و براي جمع

هاي شده است. جامعه آماري تحقيق را دانشجويان رشته

 468کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس تشكيل دادند )

N=). مورگان و براي تعيين حجم نمونه از جدول کرجسی 

براي انتخاب افراد نمونه  (.=n 181استفاده شد ) (1970)

اي ساده گيري تصادفی طبقهاز جامعه آماري، روش نمونه

 املاي شمورد استفاده قرار گرفت. ابزار تحقيق پرسشنامه

هاي مرتبط با سرمايه بخش بود. بخش اول گويه دو

گويه بود که براي  29اجتماعی و کارآفرينی شامل 

هاي اين بخش از طيف ليكرت پنج قسمتی سنجش گويه

زياد( : خيلی5: زياد و 4: متوسط، 3: کم، 2کم، : خيلی1)

استفاده شد که در اين راستا از نتايج مطالعه 

Mohammadi et al  (2010 ) بهره گرفته شد. در بخش

دوم پرسشنامه ويژگی فردي و تحصيلی دانشجويان در 

 1قالب پنج سؤال باز و بسته مورد بررسی قرار گرفت. روايی

ظاهري و محتوايی ابزار تحقيق با استفاده از نظرات جمعی 

از متخصصان ترويج و آموزش کشاورزي پس از چند 

 و براي گرفت؛مرحله اصالح و بازنگري مورد تأييد قرار 

انجام شد  3پرسشنامه نيز آزمون پيشاهنگ 2تعيين پايايی

و مقدار آلفاي کرونباخ براي بخش اول پرسشنامه 

 91/0هاي مربوط به سرمايه اجتماعی و کارآفرينی( )گويه

هاي منظور پردازش آماري داده دست آمد. به به

آوري شده از آمار توصيفی )ميانگين، انحراف معيار، جمع

مينه و بيشينه( و همچنين تحليل عاملی اکتشافی به ک

 SPSSافزار هاي اصلی در محيط نرمروش تحليل مؤلفه

 .استفاده شد 18نسخه 
 هاي تحقيقيافته

 هاي فردي و تحصيلي دانشجويانويژگي توصيف 

 دهدمی ( نشان1در جدول ) آمده دست به هاييافته

 سن که بوده سال 26 حدود پاسخگويان سنی ميانگين که

. بود سال 38 و 22 ترتيب به هاآن ترينمسن و ترينجوان

 سال 25 سن داراي( نفر 110) دانشجويان از نيمی از بيش

 
1. Validity 

2. Reliability 

3. Pilot Test 

 .داشتند بيشتر و سال 31 سن نفر 6 فقط و بودند کمتر و

 137) پاسخگويان چهارم سه از بيش جنسيت لحاظ به

 پاسخگويان فراوانی لحاظ از. بودند زن مابقی و مرد( نفر

 انیباغب علوم گروه را تعداد بيشتر تحصيلی، هايگروه در

 بودند دارا( نفر 35) خاک و آب علوم و( نفر 37) زراعی و

 صنايع تحصيلی هايگروه در پاسخگويان تعداد کمترين و

 اقتصاد و ترويج ،(نفر 26) کشاورزي هاي-ماشين و غذايی

. آمد دست به( نفر 27) طيور و دام و( نفر 26) کشاورزي

( نفر 162) پاسخگويان چهارم سه از بيش تحصيلی مقطع

 بود. دکتري نفر 19 مابقی و ارشد کارشناسی

 

 هاي فردي و تحصيلي دانشجويانويژگي -1 جدول شماره

 درصد فراواني سطوح متغير متغير

 *سن )سال(

 8/60 110 سال و کمتر 25

30- 26 65 9/35 

 4/3 6 و باالتر 31

 100 181 جمع 

 جنسيت
 7/75 137 مرد

 3/24 44 زن

 100 181 جمع 

هاي گروه

 تحصيلی

 6/20 37 علوم باغی و زراعی

 4/19 35 علوم آب و خاک

 15 27 دام و طيور

-صنايع غذايی و ماشين

 يکشاورز هاي
26 4/14 

ترويج و اقتصاد 

 کشاورزي
26 4/14 

 16 29 شناسیبيماري و حشره

 100 180 جمع

مقطع 

 تحصيلی

 5/89 162 کارشناسی ارشد

 5/10 19 دکترا

 100 181 جمع 

، بيشينه= 22، کمينه=54/2معيار=  ، انحراف58/25 ميانگين=*
38 

 
 

 هاي سرمايه اجتماعيتحليل مؤلفه

با توجه به اينكه محقق در اين پژوهش تئوري  

کند تا از بارهاي عامل براي کشف اي ندارد و سعی میاوليه

ن تبيي به منظورها استفاده کند. لذا، ساختار عاملی داده
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عاملی  تحليل گيري سرمايه اجتماعی ازابزار اندازه

استفاده شد.  2هاي اصلیبه روش تحليل مؤلفه 1اکتشافی

 مراحل انجام اين تكنيک در ذيل شرح داده شده است:
يل عاملي بر روي لمرحله اول: تعيين امکان انجام تح

 هاداده

ها براي انجام تحليل منظور تعيين تناسب داده به

 3يناولك -مير  -گيري کيزر عاملی از شاخص کفايت نمونه

  (Bartlett et al., 2001). و آزمون بارتلت بهره گرفته شد 

ها حاکی از مناسب دست آمده از اين شاخص نتايج به

ها براي استفاده از تكنينک تحليل عاملی است بودن داده

قبول بوده و در سطح قابل 70/0باالتر از  KMOزيرا مقدار 

دار و آزمون بارتلت نيز در سطح خطاي يک درصد معنی

ن ی بيباشد که حاکی از اين است، ماتريس همبستگمی

باشد يعنی از يک طرف بين ها همانی و واحد نمیگويه

هاي داخل هر عامل همبستگی بااليی وجود دارد و گويه

هاي عامل هاي يک عامل با گويهاز طرف ديگر بين گويه

توان ساختار ديگر  همبستگی وجود ندارد. بنابراين می

 (.2ها را کشف نمود )جدول شماره جديد از داده

 
ها در تبيين مرحله دوم: تعيين سهم مجموعه عامل

 واريانس هر گويه

گرفته شد.  بهره 4بدين منظور از جدول اشتراکات

دهد که مقدار واريانس دست آمده نشان می نتايج به

باشد بنابراين مجموعه می 5/0هر متغير باالتر از  استخراج

اند تغييرات را هر گويه در شده توانستههاي استخراجعامل

 کنند. بيشينه و کمينه اين مقدار حد قابل قبولی تبيين

 دست آمد. به 52/0و  74/0

 

 

 
1. Exploratory Factor Analysis 

2. Principle Components Analysis  

3. Kaiser-Meyer-Olkin  

مرحله سوم: تعيين سهم هر عامل در تبيين مجموع 

 هاواريانس تمامي گويه

ها از روش چرخش باال بردن تفسير عاملمنظور  به

ا همنظور تعيين تعداد عامل واريماکس استفاده شد و به

 5از معيار کيزر )مقدار ويژه( و معيار آزمون سنگريزه

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

ن که اي عامل با مقدار ويژه باالتر از يک استخراج گرديد؛

د از واريانس کل متغيرها را تبيين درص 46/59عوامل 

کدام از اين عوامل نيز قبل و پس از  اند که سهم هرکرده

دست آمده نشان  چرخش مشخص شده است. نتيجه به

دهد که در اين مطالعه سرمايه اجتماعی از شش مؤلفه می

 29تشكيل شده است به عبارتی ديگر در اين مطالعه، 

، در قالب شش مؤلفه گويه ابزار سنجش سرمايه اجتماعی

 "انسجام اجتماعی"که عامل  اند به طوريبندي شدهدسته

 33/4با درصد تبيين  "کارآفرينی"و  4/13با درصد تبيين 

ترين و کمترين سهم را در تبيين واريانس به ترتيب بيش

 (.3دارند )جدول شماره سرمايه اجتماعی بر عهده

 

با مقادير ويژه  شده همراهعوامل استخراج -3جدول شماره 

 و واريانس تبيين شده پس از چرخش

 عوامل
مقدار 

 ويژه

درصد 

واريانس 

 تبيين شده

درصد تجمعی 

 واريانس

 تبيين شده 

1 89/3 41/13 41/13 

2 79/3 07/13 48/26 

3 31/3 41/11 89/37 

4 05/3 52/10 41/48 

5 95/1 73/6 14/55 

6 25/1 33/4 47/59 

 

 

 

 

 

4. Communalities  

5. Scree Plot 

 

ضريب بارتلت و سطح  ،KMOمقدار  -2اره جدول شم

 داريمعنی

KMO داريسطح معنی بارتلت 

902/0 514/2261 001/0 



 397 ...هاي سرمايه اجتماعی در بين دانشجويان کشاورزيتحليل مؤلفهو همكاران:  خسروانی 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سنگريزه آزمون -1 شماره شكل

 

ها بر ها در بين عاملبندي گويهمرحله چهارم: دسته

 اساس ماتريس همبستگي پس از چرخش

 گانههاي ششها در قالب عاملبندي گويهبراي دسته

شده از مقدار بار عاملی هر گويه در جدول استخراج

استفاده شد. به  1ماتريس همبستگی پس از چرخش

ها بر اساس تک گويهتک اين جدولکه در  طوري

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

ت دس بندي شدند. نتايج بهها باهم دستههمبستگی آن

آمده از ماتريس همبستگی پس از چرخش نشان داد که 

هاي باشد و گويهمی 5/0ها باالتر از بار عاملی کليه گويه

وجه به بار عاملی و دارا بودن مربوط به هر عامل با ت

بندي تحت عنوان همان عامل دسته همبستگی باهم

 (.4 شدند )جدول شماره

عامل اول که از پنج گويه تشكيل شده است با توجه 

انسجام ها تحت عنوان به ماهيت و محتواي اين مؤلفه

 41/13تبيين  گذاري شد. اين عامل با مقدارنام اجتماعی

م را در تبيين تغييرات متغير سرمايه ترين سهدرصد بيش

اجتماعی بر عهده داشت. عامل دوم، پنج گويه دارد که 

ها بيشتر با مباحث ارزشی مرتبط هستند به اين مقوله

ـ فرهنگیارزشهمين خاطر با تحت عنوان   هاي اجتماعی 

قلمداد شدند. مقدار واريانس تبيين شده توسط اين عامل 

-که بيشتر داراي گويه ل سومباشد. عامدرصد می 07/13

مشارکت هاي با محتواي و مفاهيم مشارکتی هست 

نام گرفت که از پنج گويه تشكيل شده است و  اجتماعی

درصد از واريانس سرمايه اجتماعی  41/11توانايی تبيين 

 تعامل و اعتماد اجتماعیرا دارد. عامل چهارم مؤلفه 

 عامل مرتبط باگانه اين هاي پنجگذاري شد زيرا گويهنام

سازي بودند سهم اين عامل در مباحث ارتباطی و اعتماد

درصد بود. عامل  52/10تبيين واريانس سرمايه اجتماعی 

پنجم از چهار گويه تشكيل شد که بيشتر در ارتباط با 

شناخت و آگاهی دانشجويان بود به همين خاطر تحت 

گذاري شد درصد نام آگاهی و شناخت اجتماعیعنوان 

درصد بود. آخرين عامل مؤلفه  73/6يين اين عامل تب

گويه تشكيل شده  5گذاري شد اين عامل از نامکارآفرينی 

ها بيشتر در زمينه بود که ماهيت و محتواي اين مقوله

 33/4آموزي بود. اين عامل با مقدار اشتغال و مهارت

درصد، کمترين سهم را در تبيين واريانس سرمايه 

 . اجتماعی دارا بود

 
  

 
1. Rotated Component Matrix 
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 ها پس از چرخشهاي سرمايه اجتماعی همراه با بار عاملی آنمؤلفه بنديدسته -4جدول شماره 
 بار عاملی گويه عوامل

 انسجام اجتماعی

 60/0 عمومی کشاورزي هايو کنگره سمينارها برگزاري به دانشگاه توجه

فارغ پس از رجوعارباب هايگروه به رسانیکمک و پذيريمسئوليت حس تقويت به اساتيد تأکيد و توجه
 التحصيلی

51/0 

 70/0 توليدکنندگان و کشاورزان به کشاورزي هايو تازه هافناوري انتقال در دانشجويان شرکت

 77/0 دانشگاه و بين کشاورزان همكاري دفتر ايجاد در دانشگاه توجه

 73/0 دانشجو( )مبادله ملیفرا و ملی سطح در دانشجويان کشاورزي ارتباطات توسعه به دانشگاه توجه

هاي ارزش

اجتماعی و 

 فرهنگی 

 72/0 هاي روستائيان و کشاورزان در بين دانشجويانفرهنگتوجه اساتيد به تقويت روحيه احترام به خرده

 66/0 عشايري و روستايی جوامع فرهنگ از آگاهی سطح افزايش توجه اساتيد به

 59/0 کشاورزي  مسائل با ارتباط در دانشجويان فرهنگی- اجتماعی هايارزش تقويت به اساتيد توجه

 53/0 .(.جلسات هاي کالسی،دانشجويان )بحث فرهنگی - اجتماعی هايتبادل ارزش هايزمينه ايجاد به اساتيد توجه
 51/0 دانشجويان                                                                                                بين هاي فرهنگیگفتمان زمينه تقويت به اساتيد توجه

مشارکت 

 اجتماعی

 75/0 هاي تحقيقاتی کشاورزيمشارکت دانشجويان در طراحی و اجراي طرح

 78/0 کشاورزي توليديهاي تعاونی در دانشجويان عضويت و مشارکت

 73/0 مشارکتی تدريس هايروش از اساتيد ياستفاده

 64/0 دانشگاه از پژوهشی خارج هايطرح در ميزان مشارکت شما

زدگی محصول رسانی به کشاورزان در مواقع ضروري مانند سيل، آفتهاي کمکميزان تمايل به همكاري طرح

 و غيره
57/0 

 

تعامل و اعتماد 

 اجتماعی

 53/0 هاي ارتباطی دانشجويانميزان توجه اساتيد به ارتقاي مهارت

 71/0 شودهاي دانشجويانی که در روستاها و مزارع کشاورزان انجام میتعداد پروژه
 71/0 دهند.اي ارائه میتعداد دانشجويانی که به کشاورزان خدمات مشاوره

 55/0 شودگروهی به دانشجويان محول میهايی که به صورت مشترک و تعداد پروژه

آگاهی و شناخت 
 اجتماعی

 58/0 گذرانندتعداد دانشجويانی که دوره کارآموزي و يا کار تحقيقاتی خود را در روستا و مزارع کشاورزان می

 51/0 ميزان توجه اساتيد به تقويت بينش تحليلی دانشجويان در مسائل کشاورزي

 81/0 دانشجويان در چاپ مقاالت علمیميزان همكاري  

 55/0 ها، واحدهاي توليدي ـ کشاورزيميزان ارائه بخش عملی دروس تخصصی کشاورزي در مزارع، گلخانه

 82/0 هاي علمی ـ تخصصی کشاورزي توسط دانشگاه            تعداد برگزاري سمينارها و کنگره

 کارآفرينی 

 67/0 کاربردي و عملی در دانشگاههاي تعداد برگزاري آموزش
 71/0 هاي آموزشی از سوي کارآفرينان کشاورزيتعداد ارائه برنامه

 52/0 ها و امور پژوهشی دانشجويان از سوي اساتيدتعيين موضوعات کاربردي در پروژه

 75/0 هاي دانشجويان نوآور و کارآفرينحمايت مالی از طرح

 54/0 اي ـ شغلی به دانشجويانخدمات مشاوره ارائه ميزان

 
 و پيشنهادها گيرينتيجه بحث،

 شناسايی به منجر پژوهش اين از حاصل هاييافته

 تحليل انجام با که گرديد اجتماعی سرمايه هايمؤلفه

 بنديدسته اصلی مؤلفه شش درمؤلفه  ريز 29 عاملی

 اب بنديدسته و هامؤلفه نظر از پژوهش هاييافته. گرديد

 و Mohammadi et al., (2010) ايهنتايج پژوهش

Rostami et al., (2009) با ،همچنين. دارد مطابقت 

 اعتماد هايمؤلفه در Ahmadi et al., (2006) پژوهش

 Ghaffari and پژوهش با اجتماعی، مشارکت و اجتماعی

Azkia, (2001) تحقيق با تعامل، و اعتماد هايمؤلفه در 

Taheri, (2003) و اجتماعی ارتباطات هايمؤلفه در 

 ,Sharepour and Khoshfarپژوهش با و اجتماعی انسجام

 هايمؤلفه در Krishna and Uphoff, (2002) و (2002)

 با. دارد همخوانی اجتماعی انسجام فرهنگی، سرمايه

 عاملی بار ديد خواهيم( 3) جدول هاييافته به مراجعه

 يرسا از تربيش اجتماعی انسجام بُعد در اجتماعی هيسرما

 هايارزش بُعد هايمؤلفه بعدي مراتب در و بوده هاشاخص

 اعتماد و تعامل اجتماعی، مشارکت فرهنگی، و اجتماعی

ترويج و اطالع 

 رساني
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 قرار کارآفرينی و اجتماعی شناخت و آگاهی اجتماعی،

 باعث اندانشجوي بين در اجتماعی انسجام افزايش. دارند

 حس تقويت همچنين و دانشجويان ارتباطاتتوسعه 

 نهمي به .شودمی هاآن در رسانیکمک و پذيريمسئوليت

 اعیـاجتم انسجام پيوند و ارتباط ـهک کجا هر در جهت

 ونـهمچ اعیـاجتم هايدـينآفر و اـهنشـک رـديگ اـب

 پيوند اهميت بر است مطرح اجتماعی اشكال در مشارکت

 بعدي مؤلفه. شودیم تأکيد مشارکت و انسجام بين

 علمايبه زعم  که است فرهنگی و اجتماعی هايارزش

 تربيت در نهادي وسيله يک هادانشگاه اجتماعی، علوم

 درونی فرهنگ، انتقال در را ايعمده نقش اجتماعی،

به خصوص  و هامهارت و هادانش انتقال و هنجارها کردن

 اينکه  است الزم پس .کندمی ايفا اجتماعی هايارزش

 تبادل هايزمينه ايجاد طريق از هادانشگاه بين در مؤلفه

 کالسی، هايبحث همانند فرهنگی -اجتماعی  هايارزش

 تقويت و تخصصی هايوبالگ ايجاد جلسات، برگزاري

 ترويج و دانشجويان بين فرهنگی هايگفتمان نهيزم

 سوم مؤلفه. گردد تقويتها فرهنگخرده به احترام روحيه

 محسوب توسعهعمده  هايشاخص از که حاضر تحقيق

 نظام که آنجايی از و دارد نام اجتماعی مشارکت شودمی

 روحيه هرچه دارد، زيادي همبستگی مشارکت با آموزشی

 افزايش باعث باشد بيشتر فراگيران بين در مشارکت

 و يريپذتيمسئول افزايش ،دادنياري براي انگيزش

 انآن بين در هاگيريتصميم جهت ذهنی درگيري افزايش

 بين در مشارکت حس افزايش براي لذا. شد خواهد

 گيري،تصميم فرآيند در آنان دادن دخالت دانشجويان،

 آموزش برتمرکز  و مشارکتی تدريس هايروش از استفاده

 و مدون برنامهداشتن  انفرادي، آموزش جاي به گروهی

 ونان آ مياننظر دلتبا و گفتگو و بحث براي يافتهسازمان

 ضروري فراگيران بين در انگيزش و عالقه آگاهی، ايجاد

 اعتماد و تعامل پژوهش اين در مؤلفه چهارمين. باشدمی

 اجتماعی سرمايه بُعد نيترمهم اعتماد. باشدمی اجتماعی

 رهرچقد. دهدمی قرار تأثير تحت نيز را ديگر ابعاد و است

 اعتماد همديگر به خودشان تعامالت برقراري در افراد

 بااليی اجتماعی هيسرما از که دهندمی نشان کنند

 ميزان اعتماد، ميزان رفتن فراتر با. هستند برخوردار

 بطروا آن، فقدان. يابدمی فزونی نيز اجتماعی مشارکت

 تنها کسی هر که زدسامی متمايل يسو انبد را ادفرا نميا

 به و باشد دخو شخصی نفع نديشها در طیافرا رطو به

 هايمهارت ارتقاي لذا. کند کمتري توجه همگانی منافع

 دانشجويان به گروهی هايپروژه کردن محول و ارتباطی

 و آنان توسط ايمشاوره خدمات انجام حس تقويت و

 و اعتماد افزايش جهت در کارآموزي هايدوره افزايش

 و اجتماعی شناخت و آگاهی. شودمی پيشنهاد تعامل

 نکمتري که بودند تحقيق اين در مؤلفه دو کارآفرينی

. داشتند اجتماعی سرمايه در را شده تبيين واريانس

 نيازي دانشجويان بين در اجتماعی شناخت و آگاهی

 و ذهنی هايفعاليت به و است روانی و درونی ذهنی،

 ،استدالل آگاهی، ادراک، انديشيدن، و دارد اشاره يادگيري

 شهو و خالقيت گيري،تصميم ،مسئله حل توجه، تجسم،

 یبيرون و درونی هايانگيزه نيازمند؛ که گيردمیبر در را

 افراد. گرددمی فردي هيجان و رضايت عامل خود و است

 ايلم پايين، سطح اجتماعیشناخت  و آگاهی به نياز داراي

 روند رب چندانی کنترل و کردهاتكا  ديگران به که هستند

 علمنف نسبتاً و نداشته خود محيط از اکتسابی اطالعات

 مسائل ماهيت از افراد که هنگامی بالطبع. هستند

 امكان کمتر نباشند آگاه و مطلع خودجامعه  اجتماعی

  Dwyer کهگونه . همانيافت خواهند را مشارکت و اعتماد

 هب تكميلی تحصيالت دانشجويان( بيان نموده، 2008)

 يادگيري، به پژوهش، مكرر انجام و آموزش علت

 رغبت مسائلدر باب  تفكر و اندوزيدانش جويی،اطالع

 موزشآ کيفيت ارتقاي با رو، اين از. کنندمی پيدا بيشتري

 طراحی و تأمل نيازمند ليمسا طرح ويژه به دانشگاهی،

 منابع انواع در جستجو به را دانشجويان که هايیتمرين

 تشناخ به نياز سطح ارتقاي به توانمی نمايد، اطالعاتی

 تحصيلی رشته و مقطع هر در فراگيران اجتماعی آگاهی و

 اين درکه  نيز کارآفرينی مؤلفه مورد. در داشت اميد

 بود داده اختصاص خود به را واريانس کمترين پژوهش

 تغالاش زمينه در کشاورزي دانشجويان که است آن بيانگر

 هترب عبارت به يا نبودند، موفق خود رشته در کارآفرينی و

 در کارآفرينی روحيه ايجاد در کشاورزي دانشكده

 راهمف براي اساسی تدابير بايد و نبوده موفق دانشجويان

 به دانشجويان ترغيب وتشويق  براي شرايط کردن

 هب توجه لذا گيرد؛ صورتوکار کسب شروع و کارآفرينی

 نقش به توجّه الخصوصیعل کارآفرينی مقوله ضعيتو

 يثرا که کارآفرينی انميز تبيين در جتماعیا سرمايه
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 توسعه و پيشرفت ۀحيرو تربيت و تقويت در انكاررقابليغ

 از يكی انعنو به و دارد دانشجويان فرهنگی و جتماعیا

به نظر  وريضر است، مطرح آنجانبه همه توسعه زوانبا

 ـ ايمشاوره خدمات هيارا طريق از توانمی که رسدیم

 هايطرح از مالی حمايت ،همچنين و دانشجويان به شغلی

 و صنعت بين ارتباط و کارآفرين و نوآور دانشجويان

 شش تبيين با ،پايان در. ساخت تقويت را آن دانشگاه

 نشان پژوهش، اين در اجتماعی سرمايه هايمؤلفه از مؤلفه

 هايمؤلفه توسعه جهت در تالش و پيگيري قابليت از

 ضروري هايمهارت از بخشی عنوان به اجتماعی سرمايه

 و اعم طور به عالی آموزش نظام دانشجويان نياز مورد و

 ضروري امري اخص، طور به کشاورزي عالی آموزش نظام

 .بود خواهد

REFERENCE 
1. Adler, P. S., and  Kwon, S. W. (2002). Social capital: Prospects for a new concept. Academy of 

management review, 27(1).  pp.17-40. 

2.  Afshani, A., Parsamhr, M., and Norian Najaf Abadi, M. (2011). Comparison of social capital between 

Yazd and Isfahan University Students. (In Farsi) 

3. Ahmadi, F., Sedighi, H., and Mohamadi., M. (2006). Comparison of the components of social capital 

members of agriculture and non-members of rural production cooperatives. Journal of Social Welfare, 

Year 6 (23). pp. 93-112. (In Farsi) 

4. Alistaria R , and Anderson J. (2003). Class matters: human and social capital in  the entrepreneurial 

process, Journal of Socio –Economics. 32. PP. 17-36. 
5. Alvani, M. and Shirvani, A. (2004). Social capital, the guiding principle of development. Monthly 

tadbir. 15 (147). pp. 1-7. 

6. Alvani., M. and Abdullah Pour, M. (2008). The role of social capital in organizational entrepreneurial. 

Journal of business perspective. 8 (2). pp. 5- 26. (In Farsi)  
7. Andishmand, V. (2009). Identification of the components of social capital in order to provide a model 

for improving it. Journal of educational leadership and management. 3 (2). Islamic Azad University 

Garmsar: pp. 9-34. (In Farsi) 

8. Brehm, J and Rahn W. (1997). Individual-Level Evidence for the Causes  and  Consequances of Social 

Capital. American Journal of Political Science, 41(3). pp. 999- 102. 
9. Bartlett, J.E., J.W. Kotrlik and C.C. Higgins, (2001). Organizational Research: Determining 

Appropriate Sample Size in Survey Research. Information Technology, Learning and Performance 

Journal, 19(1). pp. 43-50. 

10.  Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. American journal of sociology, 

pp. 95-120. 

11.  Daliri, H. (2009). The effect of social capital on economic growth in the the provinces of Iran.. Master 

Thesis in Economics, University of Isfahan, Faculty of Administrative Sciences and Economics. 

12.  Davidsson, P. (2003). The Role of Social and Human Capital Among NascentEntrepreneurs, Journal 

of Business Venturing, 18 (3). PP. 301-331. 

13.  Dwyer, M. (2008). Need for cognition, life satisfaction, and academic achievement. EPISTIMI: Capital 

University's Undergraduate Research Journal, 3, pp. 13-14. 

14.  Ganadan, M and Andishmand, V. (2009). The role of universities in creating social capital in order to 
provide a model for improving the higher education system. Journal of Knowledge and Research in 

Education curriculum, number twenty-third. Isfahan: pp. 23-44. (In Farsi) 

15.  Ghaffari, G and Paloj, M. (2011). Investigate the relationship between social capital, human and 

physical precious crops and livestock in rural parts of the province of Isfahan. Journal of Agricultural 

and Development Economics, 19 (79). pp. 187-210. (In Farsi) 

16.  Ghaffari, Gh., and Azkia, M. (2001). Investigate the relationship between trust and community 

participation in rural areas of Kashan.. Social Science Journal, No. 17. pp. 3-31. (In Farsi) 

17.  Gharoon, M.. (2009). Estimate the social demand for higher education in the period 2001-2009. The 

seminar presents the results of the needs assessment project staffing specialists and human resource 

development policy of the country. Institute of Research and Planning in Higher Education: pp. 1-38. 

(In Farsi) 

18.  Hudson, L., & Chapman, C. (2002). The Measurement of Social Capital in the United States. Paper 

prepared for the International Conference on the Measurement of Social Capital London, England . 

19. Krejcie, R.V. & D.W. Morgan (1970). Determining Sample size for Research Activities. Educational 

and Psychological Measurement, 30(7): 608. 

20.  Krishna, A and Uphoff, N (2002) Mapping and measuring social capital through assesment of 

collective action to conserve and develop watersheds in Rajasthan,India. 



 401 ...هاي سرمايه اجتماعی در بين دانشجويان کشاورزيتحليل مؤلفهو همكاران:  خسروانی 

21.  Lin, Sh. & Huang, Y. (2005). The role of capital in the relationship between capital & career   mobility. 

Journal of Intellectual Capital, 6 (2). PP. 191 – 205. 

22.  MajkowskiA, A. A. (2010). Comparative Case Study on the Role of Social Capital in a Community 

Economic Development Social Entrepreneurship (CEDSE). The Graduate School of Education and 

Human Development of The George Washington University Doctor of Education Dissertation. 

23.  Ministry of agriculture. (2008). Comprehensive plan to reduce agricultural products waste. 

Management of agricultural waste reduction. (In Farsi) 
24.  Mrjaee, H. (2004). Measure and investigate of social capital among university students. Institute of 

Research and Planning in Higher Education. (In Farsi) 

25.  Mohammadi, M., Shabanali Fami, H., Kalantari, Kh., and  Rustam, F. (2010). Determination of 

appropriate indicators to measure social capital in agricultural college rankings. Journal of Social 

Welfare. 1 (37). pp. 351-382. (In Farsi) 

26.  Mohseni-Tabrizi, A., Qazi Tabatabai, M. and Mrjaee, H. (2009). Scientific analysis of social problems 

on college campuses Iran. Journal of Contemporary Sociology, Second Year, Vol. pp. 79-101. (In Farsi) 

27.  Nahid, M. (2011). Investigate the relationship between social capital and entrepreneurial. Available 

at: www.mojtabanahid.blogfa.com. (In Farsi) 

28. Offe, Claus and Fuchs, Susanne (2002) , A decline of Social Capital ? The German Case, Published in 

Putnam, Robert D,.(2002). Democracy in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary 

Society. New York: Oxford University. 

29.  Parirokh, M. and Fattahi, R. (2005). Guide to writing a literature review and research background. 

Ketabdar Publications. Tehran, Iran. (In Farsi) 

30.  Pour Kiani, M., And Bhramynzhad, Z. (2012). Impact of social capital on organizational 

entrepreneurship. National conference on entrepreneurship, business management. Mazandaran. PP. 

1-22. (In Farsi) 

31.  Putnam, R. (2004). Social Capital: Trust, Democracy and Development. translated by Khakbaz, A. and 

Pouyan, H. Office of Cultural Studies. Tehran, Iran.  

32.  Rahmani Firozjah, A., sharepour, M. and  Rezaei Pasha, S. (2011). Measuring distinction youth social 

capital with a focus sports participation (Case study: Mazandaran university students, athletes and non-

athletes). Journal of Youth Studies, Sociology, second edition. pp. 37-62. (In Farsi) 

33.  Rostami, F., Shabanali Fami, H., Kalantari, Kh., and Mohamadi, M. (2009). Mechanisms of social 
capital in agricultural higher education system in Iran. Journal of Agricultural Economics and 

Development, 2-42(4). pp 627-645. (In Farsi) 

34.  Senavbari, M. (2009). Introduction to Human capital (concepts, characteristics and indicators of 

measurement). Journal of Human Development and the Police, 6(22). pp. 119-136. (In Farsi) 

35.  Sharepour, M and Khoshfar, Gh. (2002). Related cultural capital with youth identity in Tehran city. 

Social Science Journal, No. 20.  pp. 133-147. (In Farsi) 
36. Taheri, H. (2003). Investigate of  rural councils function with emphasis on the role of social capital.  

Master Science Thesis. Faculty of Social Sciences at Tehran University. (In Farsi) 

37.  Timmons.J. (1990). New venture creation. Boston:IrwIN , Home Woo. 

38. Van Rijn, F., Bulte, E., & Adekunle, A. (2012). Social capital and agricultural innovation in Sub-

Saharan Africa. Agricultural Systems,108, pp. 112-122. 

 


