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چکیده
زمینه و هدف سرمایة اجتماعی یکی از متغیرهای اثرگذار بر رشد و توسعة اقتصادی ،اجتماعی و سالمت جامعه
ا ست .هدف پژوهش حا ضر برر سی برر سی رابطة بین متغیرهای زمینهای و سرمایة اجتماعی در دان شجویان علوم
پزشکی ایران بود.
مواد و روشها این مطالعه از نوع مقطعی است .جامعة آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
ایران در سال  1397است که تعداد  367نفر بهصورت تصادفی و با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران انتخاب
شدند .بهمنظور گردآوری دادههای پژوهش از پرسشنامة سرمایة اجتماعی دالویز ( )1384بههمراه تعدادی از
متغیرهای زمینهای استفاده شد .برای بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه بهترتیب از اعتبار صوری و آلفای کرونباخ
بهره گرفته شد .همچنین برای تحلیل دادهها از نرمافزار ( SPSSنسخة  )21و نیز از آزمونهای تحلیل واریانس یک
طرفه ،تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافتهها سرمایة اجتماعی در این پژوهش با میانگین  54/91در سطح متوسطی قرار داشت .نتایج نشان داد
دانشجویان در بُعد اعتماد با میانگین  10/97کمترین میزان و در بُعد مشارکت گروهی با میانگین  17/47دارای
بیشترین میزان سرمایة اجتماعی بودند .همچنین بین متغیرهای سن ،دانشکده ،جنسیت و وضعیت تأهل با سرمایة
اجتماعی رابطة معناداری یافت نشد؛ اما متغیرهای وضعیت اشتغال ،مقطع تحصیلی و وضعیت سکونت رابطة
معناداری با سرمایة اجتماعی داشت.
نتیجهگیری ارتقای سرمایة اجتماعی دانشجویان باید در بُعد اعتماد از اهداف اصلی مسئوالن دانشگاه قرار بگیرد و
همچنین وضع سکونت و اشتغال دانشجویان بهبود یابد.

 .1مقدمه
اصطالح سرمایة اجتماعی را اولین بار هانیفان در سال 1916
بهکار برد ]1[ .سرمایة اجتماعی مجموعة هنجارها و شبکههایی

است که باعث فعالیت جمعی مردم میشود و رشد و توسعة این
فعالیتها را در چارچوب توجه به اصول علوم اجتماعی رقم
میزند .از این رو سرمایة اجتماعی نمیتواند در خأل وجود داشته
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صورتگرفته در رشتههای مختلف مانند جامعهشناسی ،اقتصاد،
علوم سیاسی ،بهداشت عمومی [ ،]19علوم کامپیوتر [ ]21و
رهبری و مدیریت [ ]22نشان دادهاند که سرمایة اجتماعی به
سالمت و تندرستی مربوط میشود؛ هرچند این مطالعات به
صورت جداگانه و نامنظم انجام شده است ]19[ .سرمایة
اجتماعی نقش مهمی در بقا و موفقیت هر سازمانی دارد و در
موقعیتهای مختلف اثبات شده که سرمایة اجتماعی موجد
اطالعات ،منافع یادگیری و همکاری بوده است]23[ .
بیشتر محققان حوزة آموزش بر ضرورت بهرسمیت شناختن
سرمایة اجتماعی درجهت بهبود پیشرفت تحصیلی فراگیران
تأکید کردهاند24[ .ـ ]27بنابراین وجود سرمایة اجتماعی باال در
بین دانشجویان و دانشآموزان میتواند باعث پیشرفت تحصیلی
و موفقیت آنها شود28[ .ـ ]29پس تعیین و ارزیابی مؤلفههای
سرمایة اجتماعی در بین دانشجویان از اهمیت زیادی برخوردار
است .بنابراین هدف این پژوهش تعیین میزان سرمایة اجتماعی
در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران و عوامل مرتبط
با آن است.

باشد .با توجه به اینکه ماهیت و میزان تعامالت بین جوامع باعث
درک بهتری از چشمانداز توسعه و پیشرفت هر جامعهای
میشود ،این استدالل وجود دارد که سرمایة اجتماعی میتواند
باعث حمایت از قشر فقیر و ضعیف جامعه شود و خطرات و
آسیبپذیری افراد این قشر را کاهش دهد .برای مثال مهمترین
سرمایة اجتماعی در محل کار در نبود مکانیسمهای رسمی بیمه
و ابزارهای مالی ،استفادة افراد فقیر از ارتباطات اجتماعی است
که ابزار اصلی محافظتکننده دربرابر خطرات و آسیبپذیری
آنان محسوب میشود]2[ .
سرمایة اجتماعی مفهومی پیچیده ،چندبُعدی و فرارشتهای
است که اخیراً مورد توجه بسیاری از شاخههای علوم انسانی قرار
گرفته است [3ـ ]4و بهنوعی آن را اکسیر و درمانبخش دردهای
جامعه میدانند .نظریهپردازان مختلف تعاریف متفاوتی از
سرمایة اجتماعی ارائه کردهاند .پاتنام سرمایة اجتماعی را شامل
شبکههای اجتماعی ،ارتباط متقابل و اعتماد میداند که میتواند
کارایی جامعه را افزایش دهد []5؛ کلمن آن را تسهیلکنندة
کنشهای فردی و جمعی میخواند []6؛ فوکویاما آن را توانایی
کار مشترک بهمنظور دستیابی به اهداف مشترک تعریف می
کند ]7[ .اما بهطور کلی میتوان سرمایة اجتماعی را در قالب
چهار بُعد کلی اعتماد ،مشارکت ،صداقت و عدم انحرافات
اجتماعی تعریف کرد]8[ .
درواقع آنچه در سرمایة اجتماعی و مفهوم آن نهفته است،
سرمایهگذاری در روابط اجتماعی ،افزایش و بهاشتراک گذاشتن
منابع در روابط اجتماعی برای تسهیل کنش جمعی و گسترش
اعتماد و بدهبستان در جامعه است؛ از این رو روابط اجتماعی
بستر اصلی مفهوم سرمایة اجتماعی محسوب میشود]9[ .
سرمایة اجتماعی از راههای گوناگون بر رشد و توسعة
اقتصادی ،اجتماعی و سالمت جامعه اثرگذار است [10ـ ]12و
درواقع یکی از تعیینکنندههای اجتماعی سالمت است که بر
اختالالت روانی ،استرس و مرگومیر نیز مؤثر بوده است.
[13ـ ]14امروزه سرمایة اجتماعی نقشی بسیار مهمتر از سرمایة
فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامع ایفا میکند []15؛ زیرا
بستر مناسبی برای بهرهروی از سایر سرمایهها فراهم میکند و
راهی برای موفقیت در تمام جنبههای زندگی افراد است]16[ .
نظامهای آموزشی یکی از کانونهای مهم شکلگیری سرمایة
اجتماعی است]17[ .
باوجود اهمیت زیاد سرمایة اجتماعی [18ـ ]20و نقش
پیشگوییکنندگی آن در سالمت و رفاه مردم در جوامع توسعه
یافته ،همچنان در کشورهای درحال توسعه مطالعات بسیار
اندکی دربارة آن انجام شده است ]19[ .از سوی دیگر تحقیقات

 .2مواد و روشها
روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است .جامعة
آماری تحقیق را هم تمام دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران
در سال  1397تشکیل میدهد که تعداد  367نفر بهصورت
تصادفی و با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران انتخاب شدند.
بهمنظور گردآوری دادههای پژوهش از پرسشنامة استاندارد
سرمایة اجتماعی دالویز ( )1384بههمراه تعدادی از متغیرهای
زمینهای استفاده شد.
پرسشنامة سرمایة اجتماعی دالویز ( )1384حاوی 27
سؤال و  4خردهمقیاس اعتماد ،مشارکت گروهی ،مشارکت در
اجتماع محلی و روابط در شبکههای اجتماعی است روش نمره
گذاری این پرسشنامه براساس طیف پنجدرجهای لیکرت است
که نمرة سؤاالت  19 ،18و  20بهصورت معکوس و بقیة
ال مخالفم ( )0نمره
سؤاالت بهترتیب کامالً موافقم ( )4و کام ً
گذاری شده و نمرة کل این آزمون  108است ]30[ .در تحقیق
دالویز ،میزان پایایی این پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ
 0/85گزارش شده است .در این پژوهش نیز ،قبل از جمعآوری
دادههای اصلی پرسشنامه بین  30نفر از دانشجویان پخش
شد و بعد از گردآوری آن ،آلفای کرونباخ آن  0/78بهدست
آمد که مقدار مطلوبی است و پایا بودن پرسشنامه را نشان
میدهد .برای بررسی اعتبار هم از اعتبار صوری بهره گرفته شد.
پرسشنامه در اختیار گروهی از متخصصان آموزش بهداشت و
114
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کارشناسی 37/9 ،درصد کارشناسی ارشد و  19/1درصد در
مقطع دکتری تحصیل میکردند 37/1 .درصد مرد و 62/9
درصد زن بودند 20/7 .درصد شاغل و  79/3درصد بیکار بودند.
 37/1درصد متأهل و  62/9درصد مجرد بودند .دانشکدة
بهداشت با  20درصد کل دانشجویان ،بیشترین شرکتکننده را
داشت.
میانگین سرمایة اجتماعی در این پژوهش  54/91است .در
جدول  ،1میانگین ابعاد سرمایة اجتماعی در بین دانشجویان
آمده است که نتایج نشان میدهد دانشجویان در بُعد اعتماد
کمترین میزان و در بُعد مشارکت گروهی بیشترین میزان
سرمایة اجتماعی را داشتند.

علوم اجتماعی قرار داده شد و نظرات آنها اعمال گردید.
دادههای این پژوهش به کمک نرمافزار ( SPSSنسخة  )21مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .همچنین برای تحلیل دادهها از
شاخصهای توصیفی مثل فراوانی ،میانگین ،گرایش به مرکز،
انحراف معیار و واریانس استفاده شد و برای بررسی رابطة
فرضیهها آزمونهای تحلیل واریانس یکطرفه ،تی مستقل و هم
بستگی پیرسون بهکار رفت.

 .3یافتههای پژوهش
در این پژوهش 367 ،نفر مورد مطالعه قرار گرفتند .میانگین
سنی شرکتکنندگان  26سال بود 43 .درصد در مقطع
متغیر

سرمایة
اجتماعی

جدول  .1ابعاد سرمایة اجتماعی و میانگین ابعاد و انحراف معیار
درصد
فراوانی
وضعیت
ابعاد
100/0
367
کم
0
0
متوسط
اعتماد
0
0
زیاد
24/3
89
کم
75/7
278
متوسط
مشارکت گروهی
0
0
زیاد
26/2
96
کم
مشارکت در اجتماع
73/8
271
متوسط
محلی
0
0
زیاد
14/4
53
کم
85/6
314
متوسط
روابط در شبکه
0
0
زیاد

برای بررسی رابطة بین سن دانشجویان و سرمایة اجتماعی
از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و با توجه به اینکه
سطح معناداری  0/62و بزرگتر از  0/05بود ،بین این دو ارتباط
معناداری وجود نداشت.

میانگین

انحراف معیار

10/97

2/14

17/47

3/92

14/22

1/38

12/25

2/46

نتایج آزمون تی مستقل در جدول  2نشان داد که بین
وضعیت تأهل و سرمایة اجتماعی دانشجویان رابطة معناداری
وجود نداشت ()p<0/05؛ بدین معنا که میانگین سرمایة
اجتماعی بین دو گروه متأهل و مجرد تفاوت معناداری نداشت.

جدول  .2آزمون رابطة تأهل و سرمایة اجتماعی
برابری واریانس دو گروه
نابرابری واریانس دو گروه

F

p-value

T

Df

0/25

0/61

1/63
1/64

365
287/67

نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که میانگین سرمایة
اجتماعی دانشجویان بر حسب محل سکونت متفاوت است
()p<0/05؛ بهطوری که دانشجویان ساکن خوابگاه با میانگین

p-value (2)tailed
0/10
0/10

 81/390نسبت به دانشجویان غیرخوابگاهی با میانگین
 79/850از سرمایة اجتماعی بیشتری برخوردارند (جدول 3ـ.)4

جدول  .3آزمون رابطة محل سکونت و سرمایة اجتماعی

برابری واریانس دو گروه
نابرابری واریانس دو گروه

F

p-value

250/2

0/001

t
-0/963
-0/963
115

Df
282/145
365

)p-value (2-tailed
0/37
0/03
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جدول  . 4جدول میانگین و انحراف معیار سرمایة اجتماعی در دو گروه خوابگاهی و غیرخوابگاهی
انحراف معیار
میانگین
تعداد
1/367
81/390
231
1/448
79/850
136

گروهها
خوابگاهی
غیرخوابگاه

برای بررسی رابطة دانشکدة محل تحصیل دانشجویان و
سرمایة اجتماعی از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد
که نتایج آن نشان داد میانگین سرمایة اجتماعی در بین
گروه
دانشکدة بهداشت
دانشکدة پزشکی
دانشکدة پیراپزشکی
دانشکدة توانبخشی
دانشکدة علوم رفتاری و
سالمت روان
دانشکدة فناوریهای نوین
پزشکی
دانشکدة مدیریت و اطالع
رسانی

دانشکدههای مورد بررسی ،بهلحاظ آماری تفاوت معناداری
نداشت (جدول .)5

جدول  .5رابطة دانشکدة محل تحصیل و سرمایة اجتماعی
انحراف استاندارد
میانگین
F
7/64
54/25
7/56
55/50
8/96
56/17
7/34
56/93
53/84

7/63

53/63

37/6

54/29

8/09

p-value

0/29

1/218

N=367

برای بررسی رابطة مقطع تحصیلی و سرمایة اجتماعی
دانشجویان از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد که
گروه
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

نتایج آن در جدول  6آمده است.

جدول  .6آزمون رابطة مقطع تحصیلی و سرمایة اجتماعی
انحراف استاندارد
میانگین
F
15/58
67/978
13/608
77/971
0/66
17/518
82/314
تعداد = 367

همانطور که جدول فوق نشان داد ،مقدار سطح معناداری
کمتر از  0/05است؛ بدین معنا که میانگین سرمایة اجتماعی
در بین مقاطع تحصیلی مورد بررسی ،بهلحاظ آماری تفاوت
گروه
کارشناسی
کارشناسی ارشد

p-value

0/000

معناداری داشت .در جدول  ،7نتایج تحلیل تعقیبی گویای آن
است که میانگین سرمایة اجتماعی در دانشجویان دکتری
بیشتر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد است.

جدول  .7نتایج تحلیل تعقیبی شفه
تفاوت میانگین
گروه
3/86
کارشناسی ارشد
8/78
دکتری
4/34
دکتری

برای بررسی رابطة جنسیت و سرمایة اجتماعی دانشجویان از
آزمون تی مستقل استفاده شد که نتایج آن در جدول  8نشان داد

p-value
0/076
0/000
0/086

سطح معناداری ( )sigبیشتر از مقدار  0/05است؛ پس میانگین
سرمایة اجتماعی بین دو گروه زن و مرد تفاوت معناداری نداشت.
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برابری واریانس دو گروه
نابرابری واریانس دو گروه

جدول  .8آزمون رابطة جنسیت و سرمایة اجتماعی
T
p-value
F
-0/232
0/74
0/109
1/90

نتایج آزمون تی مستقل نشان داد میانگین سرمایة اجتماعی
بین دو گروه بیکار و شاغل تفاوت معناداری داشت؛ بدین صورت

برابری واریانس دو گروه
نابرابری واریانس دو گروه

Df
365
348/85

)p-value (2-tailed
0/81
0/81

که دانشجویان شاغل از سرمایة اجتماعی بیشتری برخوردار
بودند (جدول .)9

جدول  .9آزمون رابطة وضعیت اشتغال و سرمایة اجتماعی
Df
T
Sig p-value
F
365
5/526
0/02
5/500
137/614
1/702

)p-value (2-tailed
0/30
0/36

مجرد سرمایة اجتماعی باالتری داشتند.
همچنین بین محل سکونت و سرمایة اجتماعی دانشجویان
رابطة معناداری وجود داشت؛ به این ترتیب که سرمایة اجتماعی
در بین دانشجویان ساکن خوابگاه بیشتر از دانشجویان
غیرخوابگاهی بود که با پژوهشهای مرادیانسرخکالیی و
همکاران [ ،]35فوالدیان [ ]36و رضایی و همکاران []38
همراستا بود .دانشجویان ساکن خوابگاه بهدلیل نبود نظارت
خانوادهها ،آزادیهای بیشتری دارند و همین مسئله موجب
میشود روابط اجتماعی گستردهتری در محیط دانشگاه و خارج
از آن داشته باشند .همچنین بهسبب داشتن اوقات آزاد بیشتر،
خواهان مشارکت زیادتر در فعالیتهای اجتماعی و کانونهای
فرهنگی دانشگاه هستند که همین مسئله منجر به افزایش
سرمایة اجتماعی در آنها میشود.
از دیگر نتایج پژوهش این بود که بین دانشکدة محل
تحصیل و سرمایة اجتماعی دانشجویان رابطة معناداری وجود
نداشت که با پژوهش فوالدیان [ ]36همخوانی داشت؛ ولی در
پژوهش سامآرام و همکاران [ ]15میانگین میزان سرمایة
اجتماعی دانشجویان در دانشگاه عالمه طباطبائی در دانشکدة
اقتصاد بیشترین میزان و در دانشکدة حقوق و علوم سیاسی
کمترین میزان را داشت که ممکن است ناشی از رشتة تحصیلی،
نحوة مدیریت و عوامل دیگر باشد.
همچنین بین سطح تحصیالت دانشجویان و سرمایة
اجتماعی رابطة معناداری کشف شد؛ به عبارت دیگر میانگین
سرمایة اجتماعی در دانشجویان مقطع دکتری بیشتر از
دانشجویان دورة کارشناسی و کارشناسی ارشد بود که با پژوهش
غریبی و همکاران [ ]40همخوانی داشت .اما در پژوهش صالحی
امیری و باباشمسی [ ،]41سرمایة اجتماعی دانشجویان مقطع
کارشناسی بیشتر از دانشجویان مقاطع باالتر بود.
دانشجویان مقطع دکتری بهدلیل داشتن تجارب بیشتر و

 .4بحث و نتیجهگیری
نتایج نشان داد که در ابعاد سرمایة اجتماعی دانشجویان در بُعد
اعتماد کمترین میزان و در بُعد مشارکت گروهی از بیشترین
میزان برخوردارند .با توجه به اینکه اعتماد اجتماعی از عناصر
ضروری برای تقویت همکاری و نیز یکی از مؤلفههای تأثیرگذار
در روابط و پیشرفت تحصیلی دانشجویان است [31ـ ،]32پایین
بودن آن در بین دانشجویان منجر به کاهش روابط آنها میشود
که این مسئله خود میتواند پیشرفت تحصیلیشان را تحت تأثیر
قرار دهد .همچنین عدم اعتماد و نداشتن ارتباطات و تعامالت
بینفردی مناسب بین دانشجویان و دانشآموزان باعث افزایش
گرایش آنها به رفتارهای پرخطر و آسیبهای اجتماعی دیگری
میشود33[ .ـ ]34در پژوهش مرادیانسرخکالیی و همکاران
[ ،]35دانشجویان تهران کمترین میزان سرمایة اجتماعی را در
بُعد مشارکت در اجتماع محلی و بیشترین میزان را در حیطة
ارتباط با دوستان و خانواده کسب کرده بودند .در پژوهش
فوالدیان [ ]36نیز اعتماد در بین دانشجویان دانشگاه آزاد
اسالمی مشهد درحد متوسط و همکاری و مشارکت آنها درحد
پایین بود.
نتایج پژوهش نشان داد که بین سن و سرمایة اجتماعی
دانشجویان رابطة معناداری وجود ندارد که با پژوهش فوالدیان
[ ]36و افغانیمقدم و همکاران [ ]37همخوانی داشت؛ ولی با
پژوهشهای رضایی و همکاران [ ]38و صالحیامیری و همکاران
[ ]32تناسب نداشت .دلیل این ناهمخوانی تفاوت در محیط
پژوهش و نمونههای مورد پژوهش است.
براساس نتایج پژوهش ،بین وضعیت تأهل و سرمایة
اجتماعی دانشجویان رابطة معناداری وجود ندارد؛ به عبارت
دیگر سرمایة اجتماعی در بین دانشجویان مجرد و متأهل تفاوت
معناداری ندارد که با پژوهش مرادیانسرخکالیی و همکاران
[ ]35همسو بود؛ ولی در پژوهش باقرییزدی [ ]39دانشجویان
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.وضعیت سکونت و اشتغال دانشجویان در مرکز توجه باشد
سرمایة اجتماعی عالوهبر اینکه از متغیرهای اثرگذار بر سالمت
 در ارتقای سطح پیشرفت،روانی و اجتماعی دانشجویان است
 بنابراین توجه به.علمی و اجتماعی آنها نیز مؤثر خواهد بود
سرمایة اجتماعی دانشجویان و ارتقای آن باید یکی از اهداف
 درکل با ایجاد محیطی.اصلی مسئوالن دانشگاه و جامعه باشد
سرشار از اعتماد و اطمینان در فضای دانشگاه و بین دانشجویان
- ایجاد گروه، برگزاری اردوهای فرهنگی و تفریحی،و مسئوالن
های فرهنگی مختلف در دانشگاه و تشویق مادی و معنوی
 برگزاری مراسم مختلف،دانشجویان برای حضور در آنها
مذهبی و قومی در خوابگاه و دانشگاه و واگذاری کارهای مربوط
 پرداخت کمک، برگزاری مسابقات ورزشی،به آن به دانشجویان
هزینة مالی به دانشجویان و ایجاد کارهای پارهوقت میتوان
.درجهت ارتقای سرمایة اجتماعی دانشجویان گام برداشت

 مراودات بیشتری دارند و احتمال حضور،موقعیت اجتماعی
یافتن آنها در محیطهای کاری و غیرکاری زیادتر است که این
 همچنین.خود میتواند بر سرمایة اجتماعی آنها مؤثر باشد
دانشجویان مقطع دکتری در وزارت بهداشت ماهیانه مقداری
،کمکهزینه مالی دریافت میکنند که در کاهش دغدغة مالی
پرداختن به مسائل و کارهای مورد عالقه و حضور در گروههایی
. اثرگذار باشد،که منجر به باال رفتن سرمایة اجتماعی میشود
نتایج پژوهش نشان داد که بین جنسیت و سرمایة اجتماعی
دانشجویان رابطة معناداری وجود نداشت که با پژوهشهای
]36 ،42[ . میرفردی و ولینژاد همخوانی داشت،فوالدیان
بین وضعیت اشتغال دانشجویان و سرمایة اجتماعی رابطة
معناداری وجود داشت؛ یعنی سرمایة اجتماعی دانشجویان
 داشتن شغل باعث باال.شاغل بیشتر از دانشجویان غیرشاغل بود
رفتن اعتمادبهنفس فرد میشود که خود میتواند موجب حضور
 همچنین موجب.گستردهتر در فضاها و گروهای اجتماعی شود
 آگاهی و توجه بیشتر به امور عمومی،افزایش مشارکت رسمی
]43[ .و درکل افزایش سرمایة اجتماعی میشود
ارتقای سرمایة اجتماعی دانشجویان در بُعد اعتماد باید از
 همچنین بهبود.اهداف اصلی مسئوالن دانشگاه قرار بگیرد

تشکر و قدردانی
از تمام دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران که ما را در انجام
. سپاسگزاریم،این پژوهش یاری رساندند
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Abstract
Introduction: Social capital is one of the variables that influence the
economic, social and health development of society. The purpose of this
study was to examine the relationship between Demographic variables
and social capital in Iranian medical students.
Materials and Methods: This is a cross-sectional study. The statistical
population of this research includes all Iranian University of Medical
Sciences students in 2018. 367 people were selected randomly using the
Cochran sampling formula. In order to collect the data, the Delawiz
social capital questionnaire (2005) was used along with a number of
underlying variables. The validity and reliability of the questionnaire
were used for face validity and Cronbach's alpha, respectively. Data were
analyzed using by SPSS22 software one-way ANOVA, Pearson
correlation coefficient and one-way ANOVA.
Results: Social capital in this research with a mean of 54/91 was at a
moderate level. The results showed that students in the dimension of trust
with the mean (10.97) were the lowest and in the group's participation
with the average (17.47) had the highest social capital. No significant
relationship was found between age, school, gender and marital status
with social capital. But the variables of employment status, educational
level and residence status had a significant relationship with social
capital.
Conclusion: The promotion of social capital of students in the field of
trust should be one of the goals of the university authorities and the
improvement of the status of residence and employment for students
should be considered.
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