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157-177، صفحات 94زمستان، 2، شماره 10دوره فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق)، 

بر سرمایه فرهنگیاجتماعیثیر سرمایه أت
)هاي تابعهشهرستان: معلمان استان همدان ومورد مطالعه(

3ساسان ودیعهدکتر و 2دکتر ایرج ساعی ارسی، 1پناهیمهرداد حسین

3/11/94تاریخ پذیرش: 2/8/94:وصولتاریخ 

چکیده:
اي است که در تحلیل بوردیوفرهنگی یکی از انواع سرمایهيهسرمای

فرهنگی در يهمطرح شده است. به دنبال مطرح شدن مفهوم سرمای) 1977(
هاي مختلفی انجام شده است که با عناوین شناسی، پژوهشجامعهيهحوز

فرهنگی و دیگر متغیرها مانند يهسرمایبین يمختلف به بررسی رابطه
ي ثیر سرمایهأتپژوهش حاضر به بررسی اند.موفقیت تحصیلی پرداخته

هاي تابعهشهرستانفرهنگی معلمان استان همدان ويبر سرمایهاجتماعی 
ي فرهنگی ي سرمایهنفري پرداخته است و از نظریه376ي در بین نمونه

هاي پژوهش استفاده شده است. روش فرضیهبوردیو و پاتنام جهت تنظیم 
ي بسته و ها از پرسشنامهاي و جهت گردآوري دادهگیري بصورت خوشهنمونه

در طیف لیکرت استفاده گردیده است و جمعیت نمونه در هر خوشه از طریق 
AMOSوSPSSافزاراند، از طریق نرمگیري تصادفی انتخاب شدهنمونه

هاي رگرسیون و تحلیل مسیر به تحلیل از فرمولو با استفاده23ي نسخه
ها پرداخته شده که در نهایت این نتایج به دست آمده است، به ازاي یک داده

ي اجتماعی، آگاهی، اعتماد عمومی و مشارکت واحد افزایش در سرمایه
ي فرهنگی % افزایش در سرمایه31% و 29%، 43%، 50اجتماعی به ترتیب 

دار بودن تأثیر متغیرهاي توان معنیاشد و به این ترتیب میبکامالً مشهود می
ي فرهنگی) را تأیید نمود.مستقل بر متغیر وابسته (سرمایه

ي اجتماعیي فرهنگی، سرمایهسرمایه، سرمایهمفاهیم کلیدي:

ي (نویسندهي دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزشناسی اقتصادي توسعهدانشجوي دکتري جامعه1
mehrdadpanahi58@gmail.comمسئول) 

saiearasi@gmail.comواحد ابهردانشگاه آزاد اسالمیوم اجتماعیگروه علاستادیار2
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مسألهیانبمقدمه و 
حفظايبرفرد،کهاستامتیازاتومعلوماتاي از روابط، فرهنگی مجموعهيسرمایه

کند. بعبارت دیگر، استفاده میآنازاجتماعیموقعیتیکآوردنبدستیاکردن
قلمرو امکانات یک قشر، گروه، طایفه یا قبیله استدائمی دري فرهنگی بطورسرمایه

).64: 1386صالحی، (
تمرکز و انباشت انواع مختلف کاالهاي ملموس فرهنگی و نیز قدرت و توانایی در 

رفتن این کاالها و همچنین استعداد و ظرفیت فرد در شناخت و کاربرد این وسایل اختیار گ
یافته، متجسفرهنگیيسرمایهياین سرمایه در مقوله.گویندمیگی فرهنيرا سرمایه

یافته نوعی ثروت درونی و فرهنگی تجسميایهسرم. استمطالعهقابلنهاديویافته عینیت
این ، یابد عجین شدهفرد است که با شخصی که در آن تجسم میناپذیر ازبخش جدایی

فرهنگی نهادي با يسرمایه.شودسرمایه به تمامی اشیا و کاالهاي فرهنگی گفته می
ثرمؤمقرّرات نهادینه شده حاصل و از طریق انواع مدارك تحصیلی در ارتقا پایگاه اجتماعی 

هاي و فعالیتهاي میزان آشناییشاخصیافته از طریق فرهنگی تجسمي. سرمایهاست
. گیردیمقرارسنجشمورد... وخارجیزبان،ورزش،خط و نقاشی، هنري مانند موسیقی

، افزاري (کتاب، تابلوهاي نقاشیهاي موارد نرمیافته با مؤلفهتعینیفرهنگیيسرمایه
وت، ماهواره، دوربیناینترنکامپیوتر،مانندافزاريسختوسایلوعضویت در کتابخانه) 

مانندهاییشاخصبانهاديفرهنگیيسرمایه. گیردمیقرارمطالعهموردآنهامانند
مفهومگیرد. میقرارسنجشموردايحرفهوفنیمعتبرهاينامهگواهیوتحصیلیمدارك
بسیاري يتوجهکهاستايرشتهبینوچندوجهیپیچیده،مفهومیاجتماعیي سرمایه

ازايشبکهاغلبرااجتماعیيسرمایهاست.نمودهجلبخودبهرانظرانصاحبزا
زیاديتحقیقاتتاکنون،مفهوماینطرحزماناز. آورندمیبه حسابهنجارهاوهاارزش
،کاهش مسائل اجتماعیاجتماعی بريتأثیر سرمایهاست وآن صورت گرفتهيدرباره

هاي حمایتی شبکهایجادافزایش پیوندهاي اجتماعی،یم،کاهش جراافزایش سالمت روان،
افزایش کاهش خشونت خانوادگی،مخدر،کاهش مصرف موادخانواده،براي اعضاء

ال ترك تحصیل نوجوانان کاهش میزان خودکشی، کاهش احتمهاي بهداشتی،فعالیت
استشدهپردازش اطالعات تأیید جریان وافزایش تسهیل درآزاري وکاهش کودك

).7-9: 1380شریفیان ثانی، (
اجتماعی، در يتنام نقش پیوندهاي اجتماعی را، بعنوان شکلی از سرمایهارابرت پ

که به اعتقاد وي روابط و پیوندهاي اجتماعی داند چرااقتصادي غیر قابل انکار میيتوسعه
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داند، شکل یاجتماعی ميترین عنصر سرمایهرا مهماعتماد، که وي آنيدر نتیجه
گیرند و در این حالت افراد جامعه آمادگی همکاري و مشارکت بصورت گروهی را در می
مختلف جامعه از جمله در حفظ میراث فرهنگی و ارتقاء فضاهاي شهري خواهند امور

به اعتقاد پوتنام، . لیت بیشتري خواهند نمودئوو نسبت به جامعه احساس تعهد و مسداشت 
اي شاد که سطح فردي و اجتماعی است که جامعه به سوي جامعهتماد در دودر نتیجه اع

واهد رفت که در نهایت چنین همه و همه به نوعی در تعالی آن همکاري دارند پیش خ
پایدار يچه بیشتر به هدف خود در جهت رسیدن به توسعهاي قادر خواهد بود هرجامعه

توان بنابراین می؛شهري پایدار نزدیک گردديابعاد زندگی و بطور خاص توسعهيدر کلیه
بینی عنوان یک عامل مؤثر و نیز پیشاجتماعی بيگذاري بر روي سرمایهگفت، سرمایه

قوي در تعیین میزان شادمانی شهروندان و سطح کیفی زندگی در یک اجتماع يکننده
رشاه جعفري و (میباشدتواند کارآمدهاي اقتصادي میگذاريشهري بیش از سرمایه

).51- 1381:58همکاران، 
اقتصادي است. در طول فرآیند يفرهنگ بعنوان یک ابزار براي رسیدن به توسعه

گیرد. اقتصادي صورت میيفرهنگی به سرمایهياقتصادي، انتقال سرمایهيتوسعه
از یک کنند که تفاوت در عملکرد اقتصادي رابسیاري از اقتصاددانان به درستی اشاره می

،بر اساس اختالالتی که در عوامل فرهنگی وجود دارداست بهتردیگر يجامعه به جامعه
اند. اگر اقتصادي شدهيکرد. در ایران مشکالت فرهنگی متعدد سد راه توسعهتعیین
روز بیشتر نیافتگی کشور روزبهاي براي این مشکالت اندیشیده نشود عمق توسعهچاره
فرهنگی، در گرو مدیریتی درست و کارآمد يت دستیابی به توسعهاسشود. بدیهیمی
يگذار رشد و توسعهساز و پایههاي فرهنگی زمینهدر ادامه باید گفت سرمایه. باشدمی

باشد که این عامل از عوامل اصلی در تبیین توسعه یا عدم اقتصادي در جامعه می
نیمه سنّتی ایرانی و مقاومت بر سر يعهاست. در جامهیافتگی جوامع شناخته شدتوسعه

یافتگی شناخته اي در عدم توسعهحفظ آن و عدم یکپارچگی فرهنگی در کشور سد عمده
هاي گوناگون آنان ها و خصلتوارهد که همان عادتهاي فرهنگی افراشده است. سرمایه
يتوسعهرشد شهرها وباشد.میمنابعی جهت رشد یا عدم آن ياست در بر دارنده
هاي کشورهاي رو به توسعه را با چالشهاي اخیر جوامع شهري درشهرنشینی در دهه

وده است که اساس این مسائل را مسائل فرهنگی و اجتماعی مواجه نميمتعددي در زمینه
چنین شرایطی که جهانی بر این جوامع جستجو نمود. درتوان در جریان تسلط بازارمی

شهرها مطرح يتوسعهکننده درهایی تعیینقتصادي بعنوان مؤلفههاي ابازار و ارزش
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به انحطاط نهاده و هاي با ارزش فرهنگی و اجتماعی روخواه ناخواه سرمایه،گردندمی
شوند. در طی این فرایند حس اعتماد در دوسطح فردي و اجتماعی از جامعه تضعیف می

گیرد که رتباطات در جامعه شکل میرخت بر بسته و شکافی عمیق در سطوح مختلف ا
آن عدم رضایت خاطر شهروندان و نیز عدم تعهد نسبت به شهر به ویژه در ينتیجه
نهایت این حفظ و نگهداري میراث فرهنگی، عدم تحرك و پویایی در جامعه و دريزمینه

زایش بخشی در شهرها، خشونت و جرم در جامعه افرنگ شدن عوامل نشاط و فرحکه با کم
یابد. بنابراین، جوامع شهري در کشورهاي در حال توسعه با بازگشت به سوي می

هاي فرهنگی و اجتماعی و تالش در جهت تقویت این دو نوع سرمایه با ارزش قادر سرمایه
برند خارج شوند. افزایش سطح خواهند بود با موفقیت از بحرانی که در آن به سر می

هاي مدنی فرهنگی در شهرها که از پیوندهاي اجتماعی و مشارکتهاي اجتماعی و سرمایه
سوي پویایی، سرزندگی و نشاط سوق گردد شهرها را بهدر نتیجه اعتماد متقابل ممکن می

در ،نمایددهد و مردم را نسبت به شهر و مسائل و مشکالت آن حساس و متعهد میمی
ی قادر خواهند بود تا از طریق هاي فرهنگی و اجتماعچنین شرایطی است که سرمایه

گذاران داخلی و خارجی به رشد افزایش گردشگري فرهنگی و در پی آن جذب سرمایه
پایدار هرچه بیشتر نزدیک نمایند و يرا به توسعهاقتصادي شهرها کمک کرده و شهرها

ن گردند، در عیاقتصادي میيهاي فرهنگی و اجتماعی مولّد سرمایهبدین ترتیب سرمایه
تعامل، همکاري و در نهایت امنیت اجتماعی نیز در جامعه افزایش این که سطح اعتماد،

.یافته است
هاي گسترش آن به عرصهبسط وزندگی معاصر، وتوجه به اهمیت سرمایه دربا

ها هستیمصدد بررسی تأثیر بین این سرمایهاین تحقیق، دردرمختلف حیات اجتماعی،
این تحقیق بررسی این مسئله است که میزان تأثیر ال اصلی درؤس،به عبارت دیگر

چه اندازه است؟فرهنگی تايسرمایهاجتماعی بريسرمایه
اجتماعی بريثیر سرمایهأابتدا میزان ت)هدف این پژوهش در دو منظور الف

ی فرهنگی بررسياجتماعی بر سرمایهيهاي سرمایهمؤلفهثیرأت)بفرهنگی ويسرمایه
.خواهد شد

پژوهشپیشینه
شناختی است که از زمانی که پیر بوردیو در سال فرهنگی اصطالحی جامعهيسرمایه

اي پیدا کرد. او به همراه ژان کلود پاسرون براي ان را مطرح ساخت کاربرد گسترده1973
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کار بردند، در را در عنوان اثر خود ب"تولید اجتماعیبازتولید فرهنگی وباز"اولین بار عبارت 
يی در فرانسه را در دههشموزآهاي مدهاي ناشی از فعالیتآاین اثر بوردیو کوشید در

هایی با عنوان در قالب کتاباو دیدگاه خود را بعدها بسط داد و.تبیین نماید1960
کشید. از دیدگاه او، تري را پیشهاي تازهنگاه»اصالت دولت«و »هاي سرمایهصورت«

اجتماعی در درون یک سازواره از تعامالت ، ين چیزي است که بعنوان یک رابطهآسرمایه 
هایی که خود ن بدون هیچ تمایزي به تمامی کاالها، اشیا و نشانهآيدامنهنماید وعمل می

ر مشخص اجتماعی و در یک ساختادارند (، عرضه میارزشمندرا بعنوان چیزهاي کمیاب و
اجتماعی يفرهنگی بعنوان یک رابطهيشوند و سرمایهمی) کشیدهمورد تقاضا هستند

کند، منتهی به اي از تعامالت که مشتمل بر دانش فرهنگی انباشته عمل میدرون سازواره
).13: 1990، 1(هارکرگرددمنزلت میقدرت و

ات قهاي فرهنگ طبفرهنگی مشتمل بر کفایت زبانی، فرهنگی و مهارتيسرمایه
يهق، طبخانوادگیينماي جمع نیروهاي غیر اقتصادي مثل زمینهبازالتر است و با

موزش و منابع مختلف است که آگوناگون و تعهدات نسبت به هاي گذاريسرمایه،اجتماعی
).44-68: 2002، 2دامیس(گذارد ثیر میأبر موفقیت ت

يدهکننکه تعیینکننداز نگاه بوردیو، سه نوع سرمایه در جامعه ایفاي نقش می
کنند. اقتصادي، منابع مالی را توصیف میياند. سرمایهقدرت اجتماعی و نابرابري اجتماعی

در واقع ؛شناسیدشود که شما چه کسی را میاجتماعی مربوط به این میيسرمایه
نفع ها را بهاجتماعی مربوط به پیوندهاي اجتماعی است که مردم قادرند آنيسرمایه

فرهنگی که داراي ابعاد متفاوتی از جمله دانش يبسیج کنند و سرمایهخاص خود يبهره
بودن ها و بلدها، سلیقه و ترجیحات فرهنگی، مهارتهنرها و فرهنگيعینی درباره

يفرهنگی مانند نواختن آالت موسیقی و توانایی تشخیص خوب و بد است. بوردیو سرمایه
يرو این سرمایه، بازتابندهبیند؛ از اینتر میفرهنگی را بعدي از یک منش عادتی گسترده

واره از نگاه بوردیو مجموعه اجتماعی صاحب آن سرمایه است. منش عادتی یا عادتيطبقه
از خلق و خوهایی است که امکان تغییر از یک موضع به موضع دیگر را دارند. او يپایدار

متمایزي در موسیقی، هنر، هاي شغلی خاص، سالیق ثابت کرده است که طبقات و گروه
فرهنگی (که سلیقه تنها يید این نظر اوست که سرمایهؤغذا و غیره دارند. این گفته، م

اجتماعی افراد شکل يموقعیت اجتماعی و طبقهيهاي آن است) بوسیلهیکی از شاخص

1 Harker
2 Dumais
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يئلهها قرار دارد. مسآنيبعبارت دیگر، سالیق فرهنگی مردم، تحت تأثیر طبقه؛گیردمی
فرهنگی، موجد يادعاي او در این مورد است که سرمایهبوردیويکننده در نظریهتعیین

کند. بوردیو، استدالل هاي اجتماعی کمک میتفاوت است و به دائمی کردن نابرابري
فرهنگی با يکنند که چه چیزي پذیرفتنی یا سرمایههاي نخبه تعیین میکند که گروهمی

).220- 1387:222،(اسمیتارزش استه چیزي بیارزش است و چ
اجتماعی از میزان بیشتري برخوردار بوده بر ينتیجه گرفته که هر جا سرمایهپاتنام

اجتماعی يکارایی نهادي و حکومت خوب، تأثیر مثبت داشته است. از نظر پاتنام، سرمایه
عتماد است که ها، هنجارها و اهاي زندگی اجتماعی، شبکهآن دسته از ویژگی

ثرتر اهداف مشترك خود را تعقیب ؤاي مسازد تا به شیوهکنندگان را قادر میمشارکت
هاي بالقوه جدا شدن، اجتماعی از طریق افزایش هزینهيسرمایه،تربه بیان دقیق؛کنند

تقویت هنجارهاي مستحکم بده بستان، تسهیل جریان اطالعات از جمله اطالعات مربوط به 
کند هاي گذشته سعی دارد به تحقق کنش جمعی کمکنشگران و تجسم موفقیتشهرت ک

).75: 2001، لین(
اجتماعی يپاتنام از دو جزء اساسی این مفهوم سخن به میان آورده است. سرمایه

اجتماعی پیوندي که البته وي راس گیتل و آویس ویدال را يگروهی و سرمایهدرون
هاي اجتماعی گروهی براي بیان ارزش شبکهند. نوع درونداگذار این تعاریف میبنیان

باندهاينمونه،بعنوان. شودمیهاي ناهمگن استفادههمگن و نوع پیوندي براي شبکه
وکرهايگروهکهحالیدرکنندمیایجادگروهیدروناجتماعیيسرمایهتبهکاري

قتباس کرده و معتقد است در حال آنها اازراکتابشعنوانپوتنامکه(بولینگهايباشگاه
اجتماعی يشود که سرمایهکنند. چنین ادعا میکاهش هستند) نوع پیوندي ایجاد می

ها داشته باشد. ها، اشخاص و گروهتواند منافع متعددي براي جوامع، دولتپیوندي می
فراد خاصی دارد که یادآور شود عضو شدن در یک سازمان، احتمال مرگ ايپوتنام عالقه

.)99:هماندهد (میدر سال بعد از عضویت را به نصف کاهش
يتمایز این دو نوع به ما قدرت بیشتري در درك اثرات احتمالی منفی سرمایه

بههاگروهوافرادبرايارزشمنديداراییهموارهچهاگر(دهدمیاجتماعی بر کل جامعه 
وري اجتماع و ا که موجب افزایش بهرههروندان و گروهشهافقیهايشبکه). آیدمیحساب

شوند، در حالیکه باندهاي اجتماعی مثبت تلقی میيهمبستگی هستند، بعنوان سرمایه
انحصارگراي خود محور و ساختارهاي البی طبقاتی را که در خالف منافع جمعی عمل 

ک بررسی، بنابر یاجتماعی منفی و از معضالت جامعه نامید.يتوان سرمایه، میکنندمی
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هاي اجتماعی همانند فیسبوك و یافته از طریق شبکهاجتماعی اینترنتی گسترشيسرمایه
ياجتماعی مجازي عرصهيچه سرمایهاگر، از نوع پیوندي استماي اسپیس ظاهراً

).99: همان(آیدمیجدیدي از تحقیق به شمار 
گروهی است و هر ونهاي دراجتماعی عنصري مطلوب براي انجام همکارييسرمایه

گیرد. کمتري انجام میيچه میزان آن باالتر باشد دستیابی گروه به اهداف خود با هزینه
هایی مانند اعتماد و هنجارهاي مشوق مشارکت و اگر در گروهی به سبب نبود ویژگی

هاي همکاري افزایش خواهد یافت کافی فراهم نباشد، هزینهياجتماعی به اندازهيسرمایه
کرد. و تحقق عملکرد، بستگی به برقراري نظام هاي نظارتی و کنترل پر هزینه پیدا خواهد

اجتماعی به میزان کافی و مناسب، سبب برقراري انسجام يدر مقابل، وجود سرمایه
یابد هاي گروهی کاهش میهاي تعامالت و همکارياجتماعی و اعتماد متقابل شده و هزینه

).78: 2001لین،(یابد ه بهبود میو در نتیجه عملکرد گرو
داند و قبل از هر چیز دو بعد فردي و جمعی میاجتماعی را واجد هريپاتنام سرمایه

يسرمایهبنابرایندهند؛میشکلرااجتماعیيسرمایهکهسازدمیمندافرادي را بهره
یک نفره نگبولیکتابدرپاتنام. استعمومیکااليهموخصوصیکااليهماجتماعی

، سنی، هاي مختلف قومیگروهی در گروهاجتماعی درونيمعتقد است که گر چه سرمایه
نظرانه شود، گیري خودهاي انحصاري و تنگجنسی، طبقاتی و ... ممکن است باعث شکل

هاي گوناگون گروهی باعث اتصال افراد غیر مشابه از بخشاجتماعی بینياما سرمایه
سرمایهنوعدواینچهاگرگردد و باز و خالی از تعصب به یکدیگر میهايجامعه با هویت

بابلکهنیستند،جداهمازجامعهدرونبودهیکدیگرجایگزیناماهستند،مهمبسیار
نوعدواینشدنزیادوکمازوهستیمروبرواجتماعیهايگروهدرآنهاازايآمیزه

م کتاب بولینگ یک نفره به بررسی روند مشارکت دوشبخدرپاتنام.کردبحثتوانمی
يگیرد که کاهش سرمایهپردازد و نتیجه میاجتماعی در آمریکا میيمدنی و سرمایه

اجتماعی به شکل کاهش مشارکت سیاسی و اعتماد به حکومت، کاهش مشارکت سازمانی 
يوم سرمایه. پاتنام مفهشودمشاهده میفعال و در یک کالم کاهش مشارکت مدنی 

اجتماعی در يگیرد و به چگونگی کارکرد سرمایهمیاجتماعی را فراتر از سطح فردي بکار
مند اجتماعی بر نهادهاي دمکراتیک عالقهياي و ملی و نوع تأثیرات سرمایهسطح منطقه

هاي مختلف در آمریکا (در تطبیقی، میان ایالتياست. به همین منظور در دو مطالعه
اي تازه تأسیس ایتالیا در شمال و هاي منطقه) و همچنین حکومتولیگ تک نفرهکتاب ب

رااجتماعیيسرمایهتأثیر) دموکراسیومدنیهايسنتکتابدر(70يجنوب در دهه



94زمستان ، 2، شمارهدهم، دورهاجتماعیفصلنامه توسعه 164

ازاقتصادييتوسعهورشدوسوییازساالريکارآمدي مردمومدنیيجامعهتقویتدر
اجتماعی يصی سرمایهخصومنافعازاوچهاگر. استدادهقراربررسیمورددیگرسوي

يسرمایهجمعیوفرديجهاتخصوصی بهوعمومیهايصورتنیز غافل نبوده و ب
منافعاوخاصمنديعالقهوتمرکزکهداردمیبیانصراحتبهامادارد،اشارهاجتماعی
).78: همان(استاجتماعیيسرمایهعمومیهايبهرهوخارجی
هاي مختلف باعث اجتماعی در ایالتياتنام معتقد است که میزان باالي سرمایهپ

گردد. دالیلش به این شرح است:ایجاد یک قدرت جادویی می
یانفعحفظدر(مردماگر. گرددمیجمعیلئمساحلباعثاجتماعیيسرمایه-

زیستمحیطیاپاكهوايمثلاستکردنمحروموتقسیمقابلغیرکهعمومیخیر
کنند و هر یک سهم خود را انجام دهند از وضع بهتري برخوردار يهمکاریکدیگربا) سالم

گردد که رفتار جمعی قابل خواهند بود. از طرف دیگر ساز و کار نهادي شدن باعث می
باعثکهاجتماعیهنجارهايوهاگیرد و شبکهقبول از سوي همگان مورد قبول قرار

اري مؤثرند. کوسازچنینگیريشکلدرشود،میآنهاتضمین
پیشرفتياجازهکهشودمیهاییچرخشگردشتسهیلباعثاجتماعیيسرمایه-
دهد.میراجوامعیکنواختوهمسان
به صورتی که ،گردداجتماعی باعث بهبود وضعیت و بخت و اقبال نیز میيسرمایه-

هایی که به یکدیگر متصل هستند به افرادي اناییهاي مختلف و توبا گسترش آگاهی از راه
، دهد که از تسامح و انعطاف بیشتري برخوردار باشنداجازه می، که با یکدیگر ارتباط دارند

خواهی کمتري داشته باشند و از همنوایی و همدلی بیشتري برخوردار باشند. خود
نند راستی و صداقت خود تواتر می، کمشودوقتی افراد ارتباطشان با دیگران کم می-

روند.را در داد و ستد و گفت و گوها درك کنند و در چنین شرایطی مردم کمتر هرز می
معتقد است که با افزایش ساالريمردماجتماعی بر يپاتنام در بحث تأثیر سرمایه

مستقیم با يها و عوارض که رابطهاجتماعی و تعهد مردم در پرداخت مالیاتيسرمایه
یابد.کارایی حکومت و نهادهاي مدنی افزایش میاجتماعی دارد، طبیعتاًيرمایهس

بهنهایتدرکهراطلبیفرصتوجمعیعملمعضالتبرغلبهدرموفقیتپاتنام
ايگونهبهداند،میمربوطآنگستردهاجتماعیيزمینهبهشودمیتمامافرادخودضرر
نجارهاي هشکلدرراعظیمیاجتماعیيسرمایهکهياجامعهدرداوطلبانههمکاريکه

هاي گیرد. شبکهاند بهتر صورت میهاي مشارکت مدنی به ارث بردهعمل متقابل و شبکه
ها باشند و هر چه این شبکهاجتماعی میيمشارکت مدنی، یکی از اجزاء ضروري سرمایه
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هاي . شبکهتقابل بیشتر استن در جهت منافع متر باشند احتمال همکاري شهروندامتراکم
دهند. اي افزایش میمعاملهعهدشکنی را در هريهاي بالقوههزینهمشارکت مدنی،

ینده ، منافعی را که فرد انتظار دارد از دیگر معامالت همزمانش و معامالت آطلبیفرصت
رار تک،هابازينظریههاي مشارکت مدنی در زبان . شبکهاندازدنصیبش شود به خطر می

).177: 1380بلینگتن،دهند (میها را افزایشپیوند درونی بازي
کنند، هاي مشارکت مدنی، هنجارهاي قوي معامله متقابل را تقویت میشبکه

جریان اطالعات را در مورد قابل کنند وهاي مشارکت مدنی ارتباطات را تسهیل میشبکه
حسنکهدهندمیاجازهمدنیشارکتمهايشبکه. خشنداعتماد بودن افراد بهبود می

هاي مشارکت مدنی تجسم موفقیت ها به دیگران انتقال یافته و پاالیش شوند. شبکهشهرت
توانند بعنوان چارچوب فرهنگی شفاف براي همکاري پیشینیان در همکاري هستند که می

هاي مل شبکههاي مشارکت مدنی موردنظر کلمن و پاتنام شاآینده عمل نمایند. البته شبکه
تر هاي عمودي جریان عمودي اطالعات غیر موثقباشند نه عمودي، زیرا در شبکهافقی می

از جریان افقی اطالعات هستند و بخشی از آن به این دلیل است که اطالعات قابل اتکا و 
هایی که از تر اینکه مجازاتشوند. مهمکشی و استعمار محسوب میدرست مانع بهره

هاي کند در شبکهطلبی حمایت میمتقابل در مقابل تهدید فرصتيعاملههنجارهاي م
.گردندمیاجراکمترشوندوضعهماگروشوندمیوضععالیمقاماتبرايکمتر،عمودي

تسهیلباعثاعتماد. استاعتمادعنصرپاتنامنظرازاجتماعیيسرمایهدیگرعنصر
اري هم بیشتر خواهد همکاحتمالباشدباالترايجامعهدراعتمادچههر. شودمیهمکاري

کند. اعتماد که یکی از عناصر ضروري تقویت بود و خود همکاري نیز اعتماد ایجاد می
بینی رفتار . اعتماد مستلزم پیشباشدیر اختیاري و ناآگاهانه نمیهمکاري است عنصر غ

ین دلیل که فردي (یا نهادي) به اشما براي انجام دادن کاري صرفاً« بازیگر مستقل است. 
بلکه شما تنها به این دلیل به او ؛کنیدگوید آن را انجام خواهد داد به او اعتماد نمیمی

هاي ممکن او وجه به شناختتان از خلق و خوي او، انتخابکه با ت،کنیداعتماد می
پاتنام،(»گزیدبرخواهدراکارایندادنانجاماوکهزنیدمیحدساوتواناییوتبعاتشان

114:1380.(
وي در چگونگی فرآیند تبدیل اعتماد فردي به اعتماد اجتماعی معتقد است که 

يمعاملههنجارهايیعنیمرتبط،منبعدوازپیچیدهمدرنجوامعدراعتماد اجتماعی
کهمذکورعاملسهتأخروتقدمبحثدروي. شودمیناشیمدنیهايشبکهومتقابل
يمعاملههنجارهايبهاجتماعیاعتمادمعتقد است: ،سازنداجتماعی را میيایهمسرمنابع
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تقویترایکدیگرمتقابالًآمیز،موفقیتهمکاريومدنیمشارکتهايشبکهمتقابل،
اشخاصبیناعتمادوهامهارتمستلزمکارآمد،جویانههمکارينهادهايوجود. کنندمی
همکاري سازمان يخود به وسیلهيو این اعتماد نیز به نوبههامهارتآناماباشند،می

هاي مشارکت مدنی به رفاه اقتصادي کمک شوند. هنجارها و شبکهیافته تلقین می
تحلیل«نوعیکبهوي.شوندخود نیز توسط این رفاه تقویت میينمایند و به نوبهمی

برعکسپاتنامگر معتقد است.یکدیباعنصرسهاینرابطهدرخطیتحلیلبجاي»تعادلی
دسترسیگروهیکطرفازآندسترسیکهداندنمیمنبعیرااجتماعیيسرمایهبوردیو
بهکندمیبیشترراافرادعملامکانکهداندمیمنبعیبلکهکندمحدودراافراددیگر

به هر «که کندمیبیاناووجوداینبا. داردمثبترویکرديمقولهاینبراوعلتهمین
موضوع دیگري ،البته در انتزاع،اجتماعی قابل ستایش استيحال سهم بردن از سرمایه

اجتماعی را بعنوان معرف يآمریکا گرایش به اینکه سرمایهياثر او در مورد جامعه. »است 
،پذیري گسترده در سالمتی متقابل شکل بدهدجامعهيعمل مدنی و همچنین اندازه

ها، تمرکز اجتماعی را منبع تملک افراد به کمک گروهي. او همچنین سرمایهباشدمی
. داندها انتقال میاجتماعی در محرومیت از شبکهيهنجارها و اعتماد عنوان معرف سرمایه

وان کاالي عمومی در اجتماعی این مفهوم را بعنيهاي اخیر در تعریف سرمایهدر تالش
اجتماعی است. ي. بعد دیگر مورد توجه پاتنام ارتباط رفاه اجتماعی با سرمایهگیرندنظر می

تر تر و عادالنهاي گستردهرفاه اجتماعی در جامعهياو بر این باور است که هر چه دایره
اجتماعی درون يشود. بعبارتی سرمایهتر میاجتماعی گستردهيي سرمایهباشد دایره

رهایی که الگوي کشودرچنانچه. شودمیماعی برون گروهی بدل اجتيگروهی به سرمایه
اجتماعی مشاهده يهاي رفاهی دارند بیشترین سطح سرمایهسوسیال دموکراتیک سیاست

غربی و اعتماد اجتماعی و عضویت گروه با بزرگی يهاي پیشرفتهکراسیوشود. در دممی
رفاهیهايدولتدراجتماعیيسرمایهرسدمیبه نظر.دولت همبستگی مثبت دارد

: 1383، بخش(تاج» هی زیادي هستند بیشتر است مخارج رفادارايکهاسکاندیناوي
بیش از اندازه اشبعديمقاالتو» بولینگ یک نفره«پاتنام باألخص در کتاب ). 229
اجتماعی را محدود ساخته و توجه خود را عمدتاً معطوف عضویت يمفهوم سرمایهيدامنه

چونهنجارهاییوـدانداجتماعی میيهبراي سرمایمنبعیراآنفقطکهـانجمن هادر
کردهتلقیانسانیيسرمایههمچونچیزيمثابهبهراآنها»متقابلستدودادواعتماد«

يمسئلهبهفقطنهایتاًو) دهدمینسبتاجتماعیروابطنهوافرادبهراآنهازیرا(است
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داند میثانوي مشارکت مدنیينندهکتولیدرااجتماعیيهسرمایونمودهمحدودکاال
).386: 2002استوربرگ،(

رشد کودك به شدت تحت تأثیر «پاتنام همچنین در این کتاب متذکر شده است 
اجتماعی با نتایج مثبت يحضور سرمایه«:دهدو ادامه می» اجتماعی استيسرمایه

بر طبق نظر وي در این کتاب، ». وزش مرتبط دانسته شده استمتعددي خصوصا در امر آم
اجتماعی والدین در اجتماع هستند. در ایاالتی که سطح ياین نتایج مثبت حاصل سرمایه

اجتماعی باالتر است، موفقیت تحصیلی نیز بیشتر است. وجه مشترك این ایاالت يسرمایه
ر امر تحصیل فرزندان خود دارند. هر جا در این است که در آنها والدین مشارکت بیشتري د

اند، معلمان موارد کمتري از که والدین مشارکت بیشتري در فرایند آموزش فرزندان داشته
بدرفتاري همچون حمل سالح در مدرسه، درگیري فیزیکی، فرار از مدرسه و بطور کلی 

نام و سایر مدارك، اند. با استناد به دیدگاه پوتکردهتفاوتی نسبت به تحصیل گزارشبی
اجتماعی و آموزش، باید میزان مشارکت والدین در امور يبین سرمایهيبراي درك رابطه

اجتماعی موجود در یک اجتماع را تعیین کرد. کلمن با يآموزش و مدرسه و میزان سرمایه
فراد ترها در حصر انقل قول از کتاب پوتنام متذکر شده است که ما نباید قرار گرفتن جوان

و سپس سایر ـ تر از همه اعضاء خانوادهاول و مهميیعنی در ردهـبالغ نزدیک به آنها
).131: 1380افراد اجتماع را کم اهمیت بدانیم (پاتنام،

باشد.ذیل میاند که به قرارهایی ایجاد شدهبا توجه به اهداف در این پژوهش فرضیه

هاي پژوهشفرضیه
.داردتأثیرفرهنگی ياجتماعی بر سرمایهيایهرسد سرمبه نظر می-1
دارد.فرهنگی تأثیريسرمایهاعتماد عمومی بررسدبه نظر می-2
فرهنگی تأثیر دارد.يسرمایهرسد آگاهی بربه نظر می-3
.فرهنگی تأثیر دارديسرمایهرسد مشارکت اجتماعی بربه نظر می-4

شناسی پژوهشروش
هائی مناسب از واحدهاي ها یا خوشهاي شامل تشکیل گروهگیري خوشهنمونه

تمام یا بخشی از واحدهاي خوشه انتخاب شده گیري و سپس انجام آمارگیري ازنمونه
مورد پژوهش ازيشود که جامعهگیري استفاده میباشد. هنگامی از این نوع نمونهمی

باشد.شدهتوزیعهادر این دستهاي تشکیل شود و عناصر آن جامعه هاي جداگانهدسته
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عین حال ند، شمارش آنها بطور کامل مشکل است. درهستها بزرگکه خوشهموقعی
توان بعداً آوري شود. میهاي نمونه جمعنیازي نیست تا اطالعات مربوط به هر عضو خوشه

مونه یا گیري از نهاي منتخب انتخاب کرد. این روش، نمونهخوشهیک ازهراي ازنمونه
اي مرحلهاي دوگیري خوشهبنابراین یک نمونه؛شوداي نامیده میمرحلهگیري دونمونه

احتمالی يها و سپس اخذ یک نمونهاحتمالی از خوشهيانتخاب یک نمونهيابتدا بوسیله
شود. در هر مرحله، میي منتخب) حاصل خوشههرنمونه (یک نمونه ازياز اعضاي خوشه

عنوان نمونه ها ب، در این پژوهش تمام شهرستانري از نوع تصادفی ساده خواهد بودگینمونه
بعد از انجام این مرحله به گیري کرده وسپس از مدارس داخل هر شهرستان نمونهو

به آن تعداد از گیري تصادفی گرفته شد ونهونسبت تعداد معلمان در هر مدرسه نم
. مزیت اصلی این روش آن است که گرددتوزیع میاین پژوهش پرسشنامهها درآزمودنی

است که در نمونه قرار دارند و مدارسی چارچوبی که بایستی فراهم آورد، تنها براي 
اول يمرحلههايمدرسهمورد شود، زیرا بررسی بایستی تنها درتمام میترآمارگیري ارزان

گیري تنها به چند ه نمونهآمارگیري نیز موقعی کگیري به عمل آید. نظارت برنمونه
).577(همان:محدود شود نسبتاً آسان استيخوشه

) ساله 25-40هر یک از معلمان (، ماري یا جمعیت نمونهآيجامعهر ضدر پژوهش حا
20370که در مجموع مشتمل بر باشندهاي تابع آن، واحد آماري میاستان همدان و شهر

که مطابق با گردیدمونه، از فرمول کوکران استفادهبه منظور تعیین حجم ن.باشندنفر می
و اند شدهپژوهش انتخاب ينفر بعنوان نمونه376خطا، 5/0% اطمینان95این فرمول و 

و از 23ينسخهAMOS2و 1SPSSافزار نرمدو ها از همچنین براي تجزیه و تحلیل داده
هاي مستقل بر متغیر تغیرثیرات مأتحلیل مسیر براي سنجش ترگرسیون خطی وآزمون

وابسته استفاده گردیده است.

هاتفسیر دادهتحلیل و، تجزیه، هایافته
ثیرأتفرهنگیيسرمایهبراجتماعیيسرمایهرسدمیبنظر:اوليآزمون فرضیه

دارد.
نتایج به دست آمده از آزمون این فرضیه که با استفاده از آزمون رگرسیون خطی به 

ر سنجش شده است به شرح زیر است:اینتيشیوه

1 Statistical Package for Social Science
2 Analysis of Moment Structures
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ضریب تعیین رگرسیون:1جدول 
دوربین واتسونخطاي انحراف از برآوردضریب تعدیلضریب تعیینضریب همبستگی چندگانهمدل

495/0211/0209/0084/1863/1

اجتماعی با ينتایج جدول فوق مربوط به ضریب تعیین رگرسیون بین متغیر سرمایه
باشد که می211/0برابر با 2Rدهد میزانفرهنگی معلمان است. نتایج نشان میيسرمایه

فرهنگی معلمان ناشی از يدرصد از تغییرات موجود در سرمایه21دهد این میزان نشان می
درصد از تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیر 21اجتماعی آنان است. بعبارتی يسرمایه

نیواتسون، آزمون استقالل خطاها (تفاوت بنیدوربيارهآممستقل قابل تبیین است. 
) را انجام داده و چون ونیرگرسيهشده توسط معادلینیبشیپریو مقادیواقعریمقاد

فرض عدم ،قرار دارد5/2تا 5/1يهدر فاصل)863/1(واتسوننیآزمون دوربيهمقدار آمار
نیچون ا،کرداستفادهونیاز رگرستوانیشود و میخطاها رد نمنیبیوجود همبستگ

است.ونیانجام رگرساتیاز فرضیکیفرض 

تحلیل واریانس:2جدول 
داريسطح معنیFمیانگین مجذوراتآزادييدرجهمجموع مجذوراتمدل رگرسیون

176/11176/1رگرسیون
09/1000001/0 394/4374012/0ماندهباقی

57/5375کل

مشاهده Fدهد لیل واریانس فوق نتایج ضریب تعیین رگرسیون نشان میجدول تح
شود، در درصد معنادار بوده و فرض صفر رد می001/0) در سطح آلفاي F=09/100(شده

نتیجه ضریب تعیین رگرسیون قابل تأیید است.

خط رگرسیونيهمعادل:3جدول 

بتاي استانداردبتاي غیر استانداردمدل رگرسیون
tسطح معناداري

Bبتاخطاي معیار
a(672/1137/0459/0206/12001/0(عرض از مبداء

358/0036/010001/0اجتماعیيسرمایه
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دهد و با توجه به این جدول جدول بتا در فوق نتایج نهایی رگرسیون را نشان می
خط رگرسیون را ترسیم کرد: يهتوان معادلمی

اجتماعی)ي(سرمایه358/0+ 672/1معلمان= فرهنگی يسرمایه
اجتماعی داراي قدرت قابل تأثیر بر يدهد متغیر سرمایهنتایج جدول فوق نشان می

باشد؛ به این صورت که بینی نیز میفرهنگی معلمان است و این تأثیر قابل پیشيسرمایه
يدرصد، سرمایه46اجتماعی معلمان، به میزان يبه ازاء یک واحد افزایش در سرمایه

اجتماعی يچه میزان سرمایهیابد و این به معناي آن است که هرفرهنگی آنان افزایش می
توان فرض فرهنگی آنان ارتقاء خواهد یافت. در نتیجه میيدر معلمان بیشتر باشد، سرمایه

اعیاجتميسرمایهگیري نمود که؛صفر را رد و فرض مقابل را تأیید نمود و چنین نتیجه
دارد.ثیرأتفرهنگیيسرمایهبر

دارد.ثیرأتفرهنگیيسرمایهبرعمومیاعتمادرسدمینظربه:دوميآزمون فرضیه
نتایج بدست آمده از آزمون این فرضیه که با استفاده از آزمون رگرسیون خطی به 

نتر سنجش شده است به شرح زیر است:ایيشیوه

ضریب تعیین رگرسیون: 4جدول 
دوربین واتسونخطاي انحراف از برآوردضریب تعدیلضریب تعیینضریب همبستگی چندگانهمدل

289/0083/0081/0116/0865/1

نتایج جدول فوق مربوط به ضریب تعیین رگرسیون بین متغیر اعتماد عمومی با 
باشد که می083/0برابر با 2Rدهد میزانفرهنگی معلمان است. نتایج نشان میيسرمایه

فرهنگی معلمان ناشی از يدرصد از تغییرات موجود در سرمایه8دهد این میزان نشان می
درصد از تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیر مستقل 8اعتماد عمومی است. به عبارتی 

یواقعریمقادنیواتسون، آزمون استقالل خطاها (تفاوت بنیدوربيآمارهقابل تبیین است. 
يه) را انجام داده و چون مقدار آمارونیرگرسيهشده توسط معادلینیبشیپریدو مقا

فرض عدم وجود ،قرار دارد5/2تا 5/1يهدر فاصل)865/1(واتسوننیآزمون دورب
فرض نیچون ا،کرداستفادهونیتوان از رگرسیشود و میخطاها رد نمنیبیهمبستگ

است.ونیانجام رگرساتیاز فرضیکی
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تحلیل واریانس:5جدول 
داريسطح معنیFمیانگین مجذوراتآزادييدرجهمجموع مجذوراتمدل رگرسیون

465/01465/0رگرسیون
053/34001/0 105/5374014/0ماندهباقی

57/5375کل

مشاهده Fدهد جدول تحلیل واریانس فوق نتایج ضریب تعیین رگرسیون نشان می
شود، در درصد معنادار بوده و فرض صفر رد می001/0) در سطح آلفاي F=053/34(شده

نتیجه ضریب تعیین رگرسیون قابل تأیید است.

خط رگرسیونيهمعادل: 6جدول 

بتاي استانداردبتاي غیر استانداردمدل رگرسیون
tسطح معناداري

Bبتاخطاي معیار
a(705/2058/0289/055/46001/0(عرض از مبداء

13/0022/0835/5001/0اجتماعیيسرمایه

توان دهد و با توجه به این جدول میجدول فوق نتایج نهایی رگرسیون را نشان می
خط رگرسیون را ترسیم کرد: يهمعادل

(اعتماد عمومی)13/0+ 705/2فرهنگی معلمان= يسرمایه
ومی داراي قدرت قابل تأثیر بر دهد متغیر اعتماد عمنتایج جدول فوق نشان می

باشد؛ به این صورت که بینی نیز میفرهنگی معلمان است و این تأثیر قابل پیشيسرمایه
فرهنگی معلمان يدرصد، سرمایه29به ازاء یک واحد افزایش در اعتماد عمومی، به میزان 

در معلمان بیشتر چه میزان اعتماد عمومی یابد و این به معناي آن است که هرافزایش می
توان فرض صفر را رد و فرهنگی آنان ارتقاء خواهد یافت. در نتیجه میيباشد، سرمایه

يسرمایهبرعمومیاعتمادگیري نمود که؛فرض مقابل را تأیید نمود و چنین نتیجه
دارد.ثیرأتفرهنگی

ارد.دثیرأتفرهنگیيسرمایهبرآگاهیرسدمینظربه:سوميآزمون فرضیه
نتایج بدست آمده از آزمون این فرضیه که با استفاده از آزمون رگرسیون خطی به 

اینتر سنجش شده است به شرح زیر است:يشیوه
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ضریب تعیین رگرسیون:7جدول 
دوربین واتسونخطاي انحراف از برآوردضریب تعدیلضریب تعیینضریب همبستگی چندگانهمدل

428/0183/0181/011/0779/1

ينتایج جدول فوق مربوط به ضریب تعیین رگرسیون بین متغیر آگاهی با سرمایه
باشد که این میزان می183/0برابر با 2Rدهد میزانفرهنگی معلمان است. نتایج نشان می

فرهنگی معلمان ناشی از آگاهی يدرصد از تغییرات موجود در سرمایه18دهد نشان می
د از تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیر مستقل قابل تبیین است. درص18است. بعبارتی 

ریو مقادیواقعریمقادنیواتسون، آزمون استقالل خطاها (تفاوت بنیدوربيآماره
آزمون يه) را انجام داده و چون مقدار آمارونیرگرسيهشده توسط معادلینیبشیپ

یفرض عدم وجود همبستگ،قرار دارد5/2تا 5/1يهدر فاصل)779/1(واتسوننیدورب
از یکیفرض نیچون ا،کرداستفادهونیتوان از رگرسیشود و میخطاها رد نمنیب

است.ونیانجام رگرساتیفرض

تحلیل واریانس:8جدول 
داريسطح معنیFمیانگین مجذوراتآزادييدرجهمجموع مجذوراتمدل رگرسیون

022/11022/1رگرسیون
05/84001/0 548/4374012/0ماندهباقی

57/5375کل

مشاهده Fدهد جدول تحلیل واریانس فوق نتایج ضریب تعیین رگرسیون نشان می
شود، در درصد معنادار بوده و فرض صفر رد می001/0) در سطح آلفاي F=05/84(شده

نتیجه ضریب تعیین رگرسیون قابل تأیید است.

خط رگرسیونيهمعادل:9جدول 

بتاي استانداردبتاي غیر استانداردمدل رگرسیون
tسطح معناداري

Bبتاخطاي معیار
a(046/2109/0428/082/18001/0(عرض از مبداء

352/0038/017/9001/0اجتماعیيسرمایه
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جدول دهد و با توجه به این جدول بتا در فوق نتایج نهایی رگرسیون را نشان می
خط رگرسیون را ترسیم کرد: يهتوان معادلمی

(آگاهی)352/0+ 046/2فرهنگی معلمان= يسرمایه
يدهد متغیر آگاهی داراي قدرت قابل تأثیر بر سرمایهنتایج جدول فوق نشان می

باشد؛ به این صورت که به ازاء یک بینی نیز میفرهنگی معلمان است و این تأثیر قابل پیش
یابد و فرهنگی معلمان افزایش میيدرصد، سرمایه43ایش در آگاهی، به میزان واحد افز

فرهنگی يچه میزان آگاهی در معلمان بیشتر باشد، سرمایهاین به معناي آن است که هر
توان فرض صفر را رد و فرض مقابل را تأیید نمود و آنان ارتقاء خواهد یافت. در نتیجه می

دارد.ثیرأتفرهنگیيسرمایهبرآگاهیه؛گیري نمود کچنین نتیجه

دارد.ثیرأتفرهنگیيسرمایهبراجتماعیمشارکترسدمینظربه:چهارميآزمون فرضیه
نتایج به دست آمده از آزمون این فرضیه که با استفاده از آزمون رگرسیون خطی به 

اینتر سنجش شده است به شرح زیر است:يشیوه

یین رگرسیونضریب تع:10جدول 
دوربین واتسونخطاي انحراف از برآوردضریب تعدیلضریب تعیینضریب همبستگی چندگانهمدل

307/0094/0092/0116/0724/1

نتایج جدول فوق مربوط به ضریب تعیین رگرسیون بین متغیر مشارکت اجتماعی با 
باشد که می094/0رابر با ب2Rدهد میزانفرهنگی معلمان است. نتایج نشان میيسرمایه

فرهنگی معلمان ناشی از يدرصد از تغییرات موجود در سرمایه9دهد این میزان نشان می
درصد از تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیر مستقل 9مشارکت اجتماعی است. به عبارتی 

یواقعریادمقنیواتسون، آزمون استقالل خطاها (تفاوت بنیدوربيآمارهقابل تبیین است. 
يه) را انجام داده و چون مقدار آمارونیرگرسيهشده توسط معادلینیبشیپریو مقاد

فرض عدم وجود ،قرار دارد5/2تا 5/1يهدر فاصل)724/1(واتسوننیآزمون دورب
فرض نیچون ا،کرداستفادهونیتوان از رگرسیشود و میخطاها رد نمنیبیهمبستگ

است.ونیام رگرسانجاتیاز فرضیکی
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تحلیل واریانس: 11جدول 
داريسطح معنیFمیانگین مجذوراتآزادييدرجهمجموع مجذوراتمدل رگرسیون

524/01524/0رگرسیون
85/38001/0 046/5374013/0ماندهباقی

57/5375کل

مشاهده Fدهد جدول تحلیل واریانس فوق نتایج ضریب تعیین رگرسیون نشان می
شود، در درصد معنادار بوده و فرض صفر رد می001/0) در سطح آلفاي F=85/38(شده

نتیجه ضریب تعیین رگرسیون قابل تأیید است.

خط رگرسیونيهمعادل:12جدول 

بتاي استانداردبتاي غیر استانداردمدل رگرسیون
tسطح معناداري

Bبتاخطاي معیار
a(639/2065/0307/069/40001/0(عرض از مبداء

149/0024/023/6001/0اجتماعیيسرمایه

دهد و با توجه به این جدول جدول بتا در فوق نتایج نهایی رگرسیون را نشان می
خط رگرسیون را ترسیم کرد: يهتوان معادلمی

(مشارکت اجتماعی)149/0+ 639/2فرهنگی معلمان= يسرمایه
دهد متغیر مشارکت اجتماعی داراي قدرت قابل تأثیر بر نشان مینتایج جدول فوق 

باشد؛ به این صورت که بینی نیز میفرهنگی معلمان است و این تأثیر قابل پیشيسرمایه
فرهنگی يدرصد، سرمایه31به ازاء یک واحد افزایش در مشارکت اجتماعی، به میزان 

چه میزان مشارکت اجتماعی در ست که هریابد و این به معناي آن امعلمان افزایش می
توان فرض فرهنگی آنان ارتقاء خواهد یافت. در نتیجه میيمعلمان بیشتر باشد، سرمایه

اجتماعیمشارکتگیري نمود که: تیجهصفر را رد و فرض مقابل را تأیید نمود و چنین ن
دارد.ثیرأتفرهنگیيبرسرمایه

نمودار تحلیل مسیر 
توان نمودار تحلیل مسیر این رگرسیون را به شکل زیر طراحی نتایج میبر اساس این 

نمود:
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43%
50%

29/0

31%

برخوردار يمدل پژوهش از معناداريرهایمسیدهد که تمامیفوق نشان ممدل 
95نانیدر سطح اطم05/0يتر از آستانهکوچکرهایمسنیايمعناداراریمعرایهستند، ز

قرار دییپژوهش مورد تأاتیفرضیگرفت که تمامجهینتتوانیمنیدرصد است. همچن
این نتایج نشانگر آن است که در مجموع این مدل از برازش مناسب برخوردار .رندیگیم

يدرصد از سرمایه30یا 29/0است و در مجموع تمامی متغیرهاي مستقل به میزان 
نماید.بینی میفرهنگی معلمان را تبیین و پیش

گیرينتیجهخالصه و
ياجتماعی با سرمایهيبین سرمایهيتحقیق به بررسی رابطهاول يدر فرضیه

گر اصلی تحقیق نشانيفرهنگی معلمان پرداخته شد. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه
درصد از تغییرات موجود در 21آن است که با استناد به میزان ضریب تعیین بدست آمده، 

ماعی آنان است و با استناد به بتاي به اجتيفرهنگی معلمان ناشی از سرمایهيسرمایه
فرهنگی معلمان ياجتماعی داراي قدرت قابل تأثیر بر سرمایهيدست آمده، متغیر سرمایه

باشد؛ به این صورت که به ازاء یک واحد افزایش در بینی نیز میاست و این تأثیر قابل پیش
یابد و گی معلمان افزایش میفرهنيدرصد، سرمایه50اجتماعی آنان، به میزان يسرمایه

ياجتماعی معلمان بیشتر باشد، سرمایهيچه میزان سرمایهاین به معناي آن است که هر
يهاي اصلی اول و دوم، سرمایهفرهنگی آنان بیشتر خواهد شد. بنابراین نتایج در فرضیه

.فرهنگی معلمان تأثیر داردياقتصادي بر سرمایهياجتماعی بیش از سرمایه

E1

E2

E3

آگاهی

اعتماد 
عمومی

مشارکت 
اجتماعی

ي اجتماعیسرمایه
يسرمایه

فرهنگی  
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يدوم تحقیق به بررسی اثرگذاري اعتماد عمومی معلمان به سرمایهيدر فرضیه
اجتماعی پرداخته شده است. نتایج بدست آمده از آزمون يفرهنگی بعنوان بعد اول سرمایه

درصد از 8گر آن است که با استناد به میزان ضریب تعیین به دست آمده، این فرضیه نشان
فرهنگی معلمان ناشی از اعتماد عمومی آنان است و با استناد يیهتغییرات موجود در سرما

فرهنگی معلمان يبه بتاي به دست آمده، متغیر مزبور داراي قدرت قابل تأثیر بر سرمایه
باشد؛ به این صورت که به ازاء یک واحد افزایش در بینی میبوده و این تأثیر قابل پیش
یابد و این به فرهنگی معلمان افزایش میيمایهدرصد، سر29اعتماد عمومی، به میزان 

فرهنگی يچه میزان اعتماد عمومی معلمان بیشتر باشد، سرمایهمعناي آن است که هر
آنان بیشتر خواهد شد

فرهنگی يسوم تحقیق به بررسی اثرگذاري آگاهی معلمان به سرمایهيدر فرضیه
است. نتایج به دست آمده از آزمون این اجتماعی پرداخته شده يبعنوان بعد دوم سرمایه

درصد از 18گر آن است که با استناد به میزان ضریب تعیین به دست آمده، فرضیه نشان
فرهنگی معلمان ناشی از آگاهی آنان است و با استناد به بتاي يتغییرات موجود در سرمایه

فرهنگی معلمان بوده و این يبه دست آمده، متغیر مزبور داراي قدرت قابل تأثیر بر سرمایه
گاهی معلمان، آباشد؛ به این صورت که به ازاء یک واحد افزایش در بینی میتأثیر قابل پیش

یابد و این به معناي آن است که فرهنگی معلمان افزایش میيدرصد، سرمایه43به میزان 
اهد شدفرهنگی آنان بیشتر خويچه میزان آگاهی معلمان بیشتر باشد، سرمایههر

چهارم تحقیق به بررسی اثرگذاري مشارکت اجتماعی معلمان به يدر فرضیه
اجتماعی پرداخته شده است. نتایج بدست يفرهنگی بعنوان بعد سوم سرمایهيسرمایه

گر آن است که با استناد به میزان ضریب تعیین به دست آمده از آزمون این فرضیه نشان
فرهنگی معلمان ناشی از مشارکت اجتماعی يود در سرمایهدرصد از تغییرات موج9آمده، 

آنان است و با استناد به بتاي به دست آمده، متغیر مزبور داراي قدرت قابل تأثیر بر 
باشد؛ به این صورت که به بینی میفرهنگی معلمان بوده و این تأثیر قابل پیشيسرمایه

فرهنگی يدرصد، سرمایه31زان ازاء یک واحد افزایش در مشارکت اجتماعی، به می
چه میزان مشارکت اجتماعی یابد و این به معناي آن است که هرمعلمان افزایش می

فرهنگی آنان بیشتر خواهد شد.يمعلمان بیشتر باشد، سرمایه
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