
     69-95 ، صفحات1041سال یازدهم، شماره دوم، پاییز و زمستان و توسعه،  اقتصادي شناسيدوفصلنامه جامعه  6666-0664شاپا: 

 باشد.نشریه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز می به متعلق، اثر این انتشار حقوق تمامی

 است. CC By: 4این مجله تابع سیاست دسترسی باز از نوع 

 در میدان فرهنگی دانشگاه با تاکید بر متغیر سرمایه اجتماعی دانشگاهی« استاد» مرجعیت

 )مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان(

   DOI:10.22034/JEDS.2022.50983.1634  https://sociology.tabrizu.ac.ir :شناسه دیجیتال

 16/10/6416تاریخ پذیرش نهایي:  61/16/6416 تاریخ دریافت:
 

 

 1علی قنبری برزیان

 

 چکيده

 ینتریو ضرور یناز مهمتر یانمرجع بویژه گروه مرجع جوانان و دانشجو یهاگروهدرک و شناخت 
ي مراکز و اجتماع يفرهنگ یزیربرنامه یریتو مد یگذاریاستس یبرا يو فرهنگ ياجتماع یهاداده

 ینهدف ا است.ي و انسان يعلوم اجتماع یهابوده و مورد توجه و اهتمام پژوهش آموزش و دانشگاهي
 يفرهنگ یبه استاد برای کنشگر یاناعتماد دانشجو یزانو م یداساتي فرهنگ یتزان مرجعیم يمقاله بررس
گروه مرجع  یهبر نظر يش مبتناین پژوه یچارچوب نظر دانشگاه است. يفرهنگ یداندر م يو اجتماع

با و  نفر 64511با جامعه آماری  در دانشگاه اصفهان6۹۳۱پژوهش در سال یناست. ا یفمرتن و مظفر شر
حسب متغیرهایي مثل جنسیت، رشته و مقطع تحصیلي انجام ای و برسهمیه گیرینمونهاستفاده از روش 

که در میدان فرهنگي  دهديپژوهش نشان م یهاباشند. یافتهمي دانشجو 551شد. نمونه آماری شامل 
میزان مرجعیت استادان در همه  و انتخاب شدند یانگروه مرجع توسط دانشجو ینساتید مهمتر، ادانشگاه

متغیرهای مورد برررسي به جز مشاوره در امور دیني با سایر نهادها و عناصر دانشگاهي به طور خیلي 
که در دهند يمیح ترجیان درصد دانشجو 14 نشان دادها یافته بارزی متفاوت و معنادار است. همچنین،

نموده و نظر آنها را به عنوان  و ازدواج با استادان مشورت يو فرهنگ يو اجتماع يامور مختلف شخص
در محیط دانشگاه در امور مختلف فرهنگي و  دهنديم یحترج یاندرصد دانشجو 0۹ ،دانندو مهم مي یارمع

درصد دانشجویان اساتید خود را با  0۳یرند؛ که توسط استادان مورد تذکر قرار بگاجتماعي و شخصي 
پذیری و متغیرهای اعتمادکنند و مي تجربه و پخته و دارای سلوک اخالقي و رفتاری خیلي خوب ارزیابي

پذیری اساتید دارای باالترین نمره میانگین است. این نشان دهنده ارزیابي مثبت فرهنگ مسئولیت
و سرمایه فرهنگي دانشگاه برای تربیت اجتماعي جوانان است. بر اساس نتایج  هاظرفیتنشجویي از دا

کمترین نمره میانگین در متغیرهای تحقیق مربوط به کنشگری فرهنگي اساتید یا مشارکت  ها،داده
ن با روابط دهد سرمایه اجتماعي دانشگاهیامي نشانها و تحلیل داده باشد. نتایجمي فرهنگي اساتید

صمیمانه و تعامالت فرهنگي و اجتماعي دارای پیامدهای فرهنگي مثبتي بوده و بر رضایتمندی 
 مختلف دانشگاه تاثیر مثبت و مستقیم دارد.های دانشجویان از جنبه

 سرمایه اجتماعي دانشگاهي مرجع، گروه ي،ارتباطی هامهارتي، فرهنگ یهسرماواژگان کليدی: 
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 مقدمه 

در تحوالت اجتماعي و فرهنگي  عناصر دانشگاهي همواره یکي از منابع موثر و پیشگام دانشگاه و

باشند. اصوال و نظامات اجتماعي مي هادولتدر جامعه ایراني بوده و مورد توجه سیاستگذاران و 

دانشگاه و عناصر دانشگاهي اعم از دانشجو و استاد و علم، انگیزاننده و از عوامل و منابع 

روندهای حیاتي و پراهمیتي در جوامع هستند که به نوعي شالوده تربیت اجتماعي، منش و 

بیات علوم اجتماعي دانشگاه کنند. از این رو، در ادریزی ميشخصیت اجتماعي و فرهنگي را پي

است؛ هم از این این نظر که بستر و ای به عنوان یک میدان فرهنگي برجسته مورد اهتمام ویژه

هایي مثل اعتماد به کند که در آن کنشگران جوان و دانشجویان مولفهمي شرایطي را فراهم

ایند و آماده ایفای نقش پذیری و غرور ملي را تجربه نمنفس، تعلق و تعهد و همدلي و مسئولیت

سازی و اجتماعي جدید شوند و هم از این منظر که دانشگاه یکي از مهمترین منابع هویت

شود. از سویي، ذات و ماهیت علمي نهاد دانشگاه این ظرفیت و یابي دانشجویان تلقي ميهویت

فرصت ابراز وجود  ی متعدد و متکثرهاروشو راهبردها و ها خصوصیت را دارد که به آراء و بینش

های مختلف فرهنگي شود که دانشجویان با ذایقهدهد و همین مزیت سبب ميو بیان خود را مي

 و اجتماعي بدنبال بهترین مرجعي باشند که با آن احساس قرابت بیشتری دارند.

برخوردار  يدانشگاه و استاد و عالم از وجاهت و وزانت خاص یربازاز د یزن یرانيدر جامعه ا

و مصلحت مورد توجه قرار  یتو عقالن یرو تدب یتو استاد و عالم را به عنوان نماد ترباند ودهب

 يواه جامعه تلقیرخو خ ینو آنها را ام دانستهآنها را در امور مختلف محترم  یرو تدب یو را دادنديم

اجتماعي باالیي ملي دو دهه اخیر، اساتید دانشگاه همواره دارای سرمایه های کنند. در پیمایشيم

بوده و از مورد اعتمادترین قشرهای جامعه ایراني بوده و از مهمترین گروه مرجع جوانان و جامعه 

(. گروه 6۹۳4، 6۹۱1، 6۹0۱؛ وزارت ارشاد 6۹۱4و  6۹۱1)سازمان ملي جوانان،  اندارزیابي شده

و  هانگرش، هاکنشهستند که در کنش و نگرش افراد مؤثرند و کنشگر در  یيهاگروهمرجع 

اشخاص در مقام شکل دادن به سلوک و باورهای »را به عنوان معیار در نظر دارند.  باورها آنها

دیگر که سلوک، باورها و  یيهاگروهخود و در به انجام رساندن کارهایشان، خود را با شخص یا 

آنها به ترسیم هویت  کنند یا از روی تصویردانند، مقایسه مياعمالشان را درخور و نمونه مي

شوند نیز نامیده مي «ی مرجعهاگروه»ی مورد مراجعه، هاگروهپردازند. این مي خودشان

تواند به طبقه، قشر و محیط مرجع نیز اشاره داشته (. البته گروه مرجع مي۹60: 6۹01 )ابراکرامبي،

درصد بوده است، اگرچه  11باشد. در همه این تحقیقات، میزان اعتماد به اساتید دانشگاه باالی 

 )جوادی و غفاری، درصد رسیده بود 41در آخرین پژوهش ملي میزان اعتماد به اساتید به حدود 

644:6۹۳0.) 
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رنگ جلوه استادان کم ينقش فرهنگکالن  یهایاستگذاریس یلبدل یرانيا ينظام دانشگاه

 شوند.مي تعریفپژوهش  وزهدر ح غالباً مورد انتظار از دانشگاهیان یختگي و نقشکند و فرهيم

دانشگاه ایراني این نکته است که استاد در  به عبارتي، یکي از مهمترین مطالبات جامعه از

باشد که ای تعامالت اجتماعي خود با دانشجویان و در سلوک علمي و فرهنگي خود به گونه

فرهنگي استاد خود را در زیست اجتماعي  -دانشجویان انگیزه مند شده و سیره علمي و اجتماعي 

 به عنوان معیار و الگو و گروه مرجع مورد استفاده قرار دهند.

 ينظام اجتماع تر،در نگاه کالن يو حت یرانيو خانواده ا یرانياست که جوان ا يدر حال این

ار و بلکه انتظ، دانندنمي و مدرک گرفتن و مدرک دادن یلتحص یبرا يدانشگاه را فقط مکان

 یتو هو يکسب سواد فرهنگ و یرانيجوانان و جامعه ا یختگيفره از دانشگاه ایرانيمطالبه کالن 

به همین دلیل، نهاد دانشگاه  است. یختهشناس و متعهد و فرهیفهواالتر و شهروندان وظ ياجتماع

و اساتید دانشگاه از معدود نهادهایي هستند که همواره دارای سرمایه اجتماعي باالیي در جامعه 

ایران بوده و در مقایسه با سایر نهادها و اجزای نظام اجتماعي از سرمایه اجتماعي باالتری 

تواند دانشگاه ماعي دانشگاهي مي( و این سرمایه اجت01: 6۹۳4 )غفاری و جوادی، برخوردار است

پروری ایراني را در نگاه جوانان و نظام اجتماعي موثرتر و کارامدتر جلوه داده و در امر فرهیخته

تعامالت استادان با بر چگونگي و اثربخشي  يدانشگاهاجتماعي  یهسرماقابل اعتمادتر نماید. 

و کنشگری فرهنگي  دارد. این تعامالت تاکید يعاطف يو اخالق يذهن یني،ابعاد ع در یاندانشجو

 ی،الگوساز ي،و پژوهش يعلم یو همکار يمشاوره درس هایي از جملهاساتید دارای شاخص

 یقتشو ي،دانشجو به کارگروه یبترغ ،استادان یرگذاریدر پرورش تاث یتموفق ی،داناساز یي،دانا

سهولت ارتباط و خاطره خوب از یمیت، صم ،و منش و رفتار استادان سازیی، انگیزهسازیدوارو ام

 یسازیختهفرهاستاد هم  ياجتماع یتو مسئول يذات یفوظا از (.15 :1161 ،6)اوشاکو باشدمياستاد 

است.  یانجوانان و دانشجو يفرهنگ یتتر نمودن هوو فربه يسواد فرهنگ ءو ارتقا یاندانشجو

 يعلم یاته یو اعضا یرانيها و مطالبات درست از دانشگاه ااز دغدغه یکياست که  یهيبد

 .دانشگاه است يفرهنگ یداندر م یجد یکنشگر

این مقاله بر آن است که مرجعیت استاد در حوزه کنشگری فرهنگي و اجتماعي و میدان 

فرهنگي دانشگاه را از دید دانشجویان مورد بررسي قرار داده و عوامل موثر بر این مرجعیت را 

و هنجارهای  هانگرش، هاکنشدر  «استاد»تبیین نماید و به این سواالت پاسخ بدهد که جایگاه 

آفریني فرهنگي انشجویان چگونه است و انتظارات دانشجویان از اساتید برای نقشفرهنگي د

و  کدامند؟ دانشجویان تا چه اندازه به اساتید به عنوان گروه مرجع در امور سلوک علمي و اخالقي

                                                           
1. Ushakov 
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بررسي میزان مرجعیت اساتید دانشگاه در  کنند؟ این مقاله با هدفمي رفتاری انتخاب و اعتماد

به عنوان گروه مرجع و  «اساتید»شگاه و بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر انتخاب فضای دان

 را به عنوان گروه مرجع خود انتخاب «اساتید»هایي که دانشجویان ها و زمینهشناخت حوزه

 کنند تدوین شده است.مي

 ادبيات تحقيق 

شناسان اسان و هم روانشننظریه گروه مرجع به دلیل کاربرد فراوانش هم مورد توجه جامعه

، 1پردازان مرتن، هیمناجتماعي قرار گرفته است. بي تردید در این حوزه پر استنادترین نظریه

هستند. اگرچه هیمن اولین مطالعات منظم را در این حوزه صورت  3و فستینگر 1مظفر شریف

های نظری زمینه با مفاهیم دیگریسامنر  کولي و ،میدجرج هربرت ولي پیش از وی  بندی نمود،

 ،پردازان کنش متقابل اجتماعي. مید از نظریهندفراهم کرد «گروه مرجع»را برای رشد مفهوم 

فرد از آنچه فکر  یککه ادراک  گویديم يکول مفهوم دیگران مهم را مورد استفاده قرار داد.

 یرت به خود تأثاحساس فرد نسب یابر درک  یبه نحو کنند،يها فکر مدر مورد آن یگراند کنديم

رفتارها  ،هانگرش یجهاز افراد بر ادراک فرد و در نت يگروه یا یگر، شخص دبه عبارتي. گذارديم

 (.۱1 :1164 و همکاران، 4)ترسبي گذارنديم یراو تأث یو هنجارها

و عملیاتي کردن اینن مفهنوم بنه اینن نکتنه اشناره        «دیگران مهم»هیمن در تبیین مفهوم 

مهم افرادی هستند که در فرایند اجتماعي شندن، نخسنتین روابنط اجتمناعي      دیگران کند کهمي

آورند. از دید هیمن، گروه مرجع بنه گروهني اطنال     مستمر و قوی و موثر را با کودک بوجود مي

ی مرجع هاگروهخود را منطبق با آن سازند. از دید وی،  ، گفتار و افکارکوشد کردارشود که ميمي

ی هنا کننش با آنها دارند و در زندگي روزمره ی هستند که روابط اجتماعي نزدیکيافراد غالبا افراد

 (.  661 :1165 ،5)ویلیامز متقابل زیادی دارند

کند مفهوم گروه مرجع مي شناسي که در پارادایم واقعیت اجتماعي کارمرتون به عنوان جامعه

بیشتر بر روی این نکته است که تاکیدش  کند ومي وارد مرحله پژوهشتری را به صورت منظم

مرجع دخالت دارند. در این مقاله هم مباني نظری های چه عوامل ساختاری در تعیین گروه

                                                           
1. Hgman 

2. Sherif 

3. Festinger 

4. Throsby 

5. Williams 
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است که ما خود را با آن  يگروه مرجع گروهگردد. از دید مرتن، براساس این نظریات بنا مي

یابي و فرایند هویت در ينقش مهمو  گذاردمي یرتأثما بر رفتار و نگرش  یم وکنمي یسهمقا

. خانواده، آموزش، کنديعمل م یابيعنوان منابع خودارز و به دارند شناسایي هنجارهای اجتماعي

به  یندفرآ ینشدن فرد هستند. ا ياجتماع ینددر فرآ يگروه همساالن، رسانه و مذهب عوامل اصل

را که  يو جسم يذهنی هامهارتو  یمانسان شو یکبه  یلکند تا در جامعه تبدمي ما کمک

که چگونه در جامعه فکر  کنندمي یم و کمکاست به دست آور یجامعه ضرور در يزندگ یبرا

از  يکه در گذشته جزئ يگروهروابط احتماعي خود را سامان دهیم. از این رو، و  یمعمل کن یم،کن

 کند.بع عمل گروه مرج یکتواند به عنوان مي بود یماز آن خواه يجزئ یندهدر آ یاایم آن بوده

این است که تحت تاثیر چنه شنرایطي    سئوال اساسي و محوری مرتن در تئوری گروه مرجع

 انتخناب  هنا نگنرش گینری  اعضای گروه مرجع بعنوان چارچوب مرجع برای خودارزیابي و شنکل 

و  1)دوچ دهند؟ شوند و در چه شرایطي گروه غیر عضویت چارچوب مهم مرجع را تشکیل مني مي

 (.  11۳ :6۹04 ،2کراوس

بنه   يانتخاب در حوزه نگرش و رفتار در ابعاد مختلف سبک زندگ یبرا یارهایيگروه مرجع مع

 ینقش مشاور را برا یاو  دهنديارائه م يو فرهنگ ینيد یو باورها یقيمصرف موس ،پوشش یژهو

ع منناب  ینگنروه مرجنع از مهمتنر    ،رو ینن از ا .کننند يفاد مای ياجتماع یگرانمهم بازهای انتخاب

 يکنشنگران اجتمناع   یبنرا  یند جد ياجتماعهای نقش یادگیریو  ياجتماع یتو ترب یریپذجامعه

هنای  یندان در م يداشتن نفنوذ اجتمناع   یلگروه مرجع به دل ینيع ياثربخش یگر،از منظر د .است

اسنت   ياطاعت و همرنگ یرشکنند به صورت پذمي نقش یفایا يکه کنشگران اجتماع ياجتماع

ي بسنیار  از ابزارها و منابع کنترل اجتمناع  یکيگروه مرجع به عنوان  هآن است ک یبه معنا ینو ا

 موثر در جوامع انساني است.

مرتن از چهار عامل، توانایي یک گروه در تطمیع، تشویق، ترغیب، اغوا کنشگران، تحرک 

و ویژگي شخصیتي افراد و تجارب شخصي و کنشگری فعال به ای اجتماعي و تحرک طبقه

 )محسني تبریزی، بردمي متغیرهای تاثیرگذار یا متغیرهای ساختاری بر انتخاب افراد نام عنوان

 یررسميمرجع غی هاگروهمرجع، ی هاگروهاکثر اند و ی مرجع رسميهاگروه. برخي از (۹۹ :6۹۳4

ی هاگروهگروه هستند.  یو اهداف مشترک اعضا یقکه آنها بر اساس عال يمعن ینبه ا ؛هستند

با هم  يشخص یاردر سطح بس آنها گروه یاعضاو اند ساخته نشده يبا هدف خاص یررسميغ

                                                           
1. Deutsch 

2. Krauss 
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 یهایتساختار و موقع شته ودا يخاص یتمأمور یاهدف  يمرجع رسم یهاگروهتعامل دارند. 

شود که مردم ياطال  م یيهاگروهمرجع مثبت به ی هاگروهاز دید مرتن  دارند. يخاص یاریاخت

 شود که ماياطال  م یيهاگروهبه  يمرجع منفی هاگروهرا دارند و ها شدن به آن یلتبد یآرزو

کند تا بفهمند مي گروه مرجع به مردم کمک یک. داشتن دانش یمشو یکيبا آنها  یمخواهنمي

  که هستند. کنندمي آن گونه رفتار هاگروهاز  يچرا برخ

مند عوامل و پیامندهای فرآینندهای   ظامخالصه، تئوری گروه مرجع در صدد بررسي نبه صورت 

و افراد بعننوان چنارچوب مرجنع اسنت.      هاگروهو استانداردهای سایر  هاارزشارزیابي خود و پذیرش 

 .پردازندمي تواند مبنای تحقیق تجربي قرار گیرد که به بررسي عیني این فرآیندهااین تئوری مي

کنند کنه افنراد بنرای عضنویت در آن      مي یي تعریفهاگروهرا  ی مرجعهاگروهمظفر شریف 

و هنجارهنای   هنا ارزشدهند. از اینن رو،  مي برای عضویت در آنها رغبت نشان کنند یامي تالش

ی هنا گنروه شنوند. لنذا   مي سازی او قلمدادیابي و هویتگروه مرجع یک فرد، یکي از منابع هویت

کنه منورد توجنه او قنرار گینرد و      ی عضویت فرد نیستند، بلکه هنر گروهني   هاگروه مرجع لزوماً

یابي درک فرد از موقعیت و هنویتش،  گیری و سازمانو هنجارهای جاری در آن در شکل هاارزش

 (.۱۱: 6۹۳1)کتبي، گرددنقش ایفا بکند، گروه مرجع وی تلقي مي

 مروری بر پيشينه تحقيق 

که موضوعات و مسایلي مثل مد و  6۹11به اواخر دهه ی مرجع در ایران هاگروهمطالعات دربارة 

گردد. اغلب بر مي 1متال رپ و هوی ،هاپانک یهاگروهی غربي مثل هافرهنگتقلید از خرده 

ی انقالبي و اسالمي و هاارزشی مغایر با هافرهنگاین تحقیقات با نگاهي به موضوع خرده 

انجام شده ای مؤثر بر تغییر مرجع ارزشي جوانان عوامل درونزا و برونزتهاجم فرهنگي و تاکید بر 

دانشجویي و تحقیقات سازماني متعددی در این حوزه انجام های است. بعد از این تاریخ، رساله

ی خاص را به عنوان نمونه آماری مورد هاگروهشده و عمدتا گروه سني جوانان و همچنین 

هایي است که ق تاکید بر روی تحقیقات و پژوهشاز این رو، در پیشینه تحقی اند.مطالعه قرار داده

دهند. بدیهي است آموزان تشکیل مينمونه آماری آنها را دانشجویان یا دانش 6۹۳1اغلب در دهه 

دیگر انجام شده  یيهاگروه، ترجیح ارزشي و «دیگران مهم»های متعددی در حوزه که پژوهش

است که ارتباط نزدیکي با این پژوهش ندارند. در مطالعات خارجي هم به موضوع کنشگری 

 اند.فرهنگي استادان و میزان مرجعیت آنها در دانشگاه پرداخته

                                                           
1. Heavy Metal 
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 : ليست تحقيقات انجام شده داخلی و خارجی1جدول شماره 

 روش سال 
نمونه مورد 

 مطالعه
 نتيجه اصلی موضوع

سرمایه اجتماعي  ۹۱4 کمي 6۹۱5 رادقانعي 
 دانشگاه

افزایش ارتباطات دانشجویان با اساتید بر 
میزان پیشرفت تحصیلي، احساس غرور و 
 خود اثر بخشي دانشجویان تاثیرگذار است.

صبوری 
 خسروشاهي

ی مرجع جوانان هاگروه ۹۳۱ کمي 6۹۳1
 تهران -شهر 

اعضای خانواده و  هاگروهتأثیرگذارترین 
، دوستان نزدیک و کمترین به ترتیب هنرمندان

 اند.ورزشکاران و روحانیون بوده
حاجیلری و 
 همکاران

ی مرجع هاگروه  کمي 6۹۳6
 دانشجویان

ی فرهنگي در بین هامدیریتجایگاه پایین 
 دانشجویان

 و مدرسه خانواده، نقش 415 کمي 6۹۳1 قبادی
 -مرجع یهاگروه

 موزانآدانش

نقش اساسي معلمین در تعیین اولویت تاکید بر
 آموزاننیازهای اجتماعي و فرهنگي دانش

ی مرجع هاگروه ۹05 -کمي 6۹۳1 حیدری و همکاران
دانشجویان دانشگاه 

 مازندران

خانواده، اساتید دانشگاه و معلمان دوران 
ی مرجع هاگروهمدرسه به ترتیب مهم ترین 

 باشنددانشجویان دانشگاه مازندران مي
آقا قلیزاده 
 وهمکاران

آموزان به گرایش دانش 411 کمي 6۹۳1
 اردبیل-مرجع نوع گروه

درصد و  ۹/۹1گروه نخبگان و علمي با 
درصد به ترتیب اول  ۱/10گروه ورزشکاران 

درصد آخرین  ۱/6و دوم و گروه اقتصادی با 
 گروه مرجع انتخاب شدند

ی مرجع و تغییر هاگروه 411 کمي 6۹۳۹ چابکي
 نگرش سیاسي دانشجویان

استادان بیشترین نقش را در تغییر نگرش 
 اند.سیاسي دانشجویان داشته

سرمایة اجتماعي  1۱1 کمي 6۹۳۳ مرجایي
 دانشگاهي

 وضعیت سرمایة اجتماعي دانشگاهي در میان
دانشجویان دکتری ایراني در حد متوسط به 

اعتماد به استادان در میان  وپایین است 
 .از سایر اعتمادها بیشتر استدانشجویان 

گروه مرجع  ۹1۳ کمي 6411 باشي و همکاران
دانشگاه -دانشجویان
 زادآ

 هایعوامل برون جامعه، درون جامعه و رسانه
مرجع ی هاگروهجمعي را بر شکل گیری 

 .کندنوین تایید مي
سرمایة اجتماعي  455 کمي 6۳۳1 ثلین

 دانشگاهي
از عوامل  یدبا اسات یاندانشجو روابط
 .پذیرنديم یرتأث یو ساختار یتيشخص

سازگاری دانشجو با  ۹1 کیفي 1164 گونزالس
 محیط دانشگاه

را در  یدنگارانه نقش اساتمطالعات مردم
 یطبا مح یاندانشجو یسازگار یلتسه

 .کننديم یفدانشگاه توص
سرمایة اجتماعي  ۹۱۱ کمي 1160 کورتکوا

 دانشگاهي
سبک  یدارا يتماس با سخنران یاندانشجو
را بر ارتباط با سخنران با  یميصم يآموزش

 .دهنديم یحترج یابزار يسبک آموزش
سرمایة اجتماعي  65 کیفي 1160 گاورلوا

 دانشگاهي
رابطه دوستانه و تشویق استادن به همکاری 
گروهي و کارهای فو  برنامه در انتخاب 

 .استادان به عنوان مشاور بسیار مهم است
سازگاری دانشجو با  ۹1۱ کمي 116۱ لوپز و همکاران

 محیط دانشگاه
و  یانو استحکام تعامل دانشجو یفیتک

بر  یاقابل مالحظه یرتاث ینهمچن یداسات
 .دارد یاندانشجو یرشد و توسعه فکر
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 های تهران،ی مرجع غیر بومي را در دانشگاههاگروه( 6۹۱1همچنین، انتظاری و همکاران )

 روهگ (6۹۳5) آذرخش گروه مرجع دانشجویان اصفهان،(6۹۳1) جریبي و همکارانهزار 

های دگرگوني( 6۹۳5) هزار جریبي و صفری شاليکرمانشاه و  رازی دانشگاه دانشجویان مرجع

 اند.دانشگاه عالمه طباطبایي را مورد بررسي قرار داده گروه مرجع در بین دانشجویان

 شناسی تحقيقروش

وری آاین مقاله پیمایشي بوده و از نوع تحقیقات همبستگي است. ابزار گرد روش تحقیق در

ی جامعه نفری پیش آزمون شده است. 41با نمونه  رسشنامه محقق ساخته است کهها پداده

 6۹۳۱حقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال تحصیلي در این تآماری 

افزار است و میزان حجم نمونه تحقیق بر اساس نرمنفر بوده  64511باشدکه تعداد آنها مي

Sample Power  نمونه ارتقاء  551نفر محاسبه شد. برای افزایش دقت انتخاب به  545حداقل

ای است. بر این اساس، به نسبت گیری سهمیهگیری در این تحقیق نمونهروش نمونهپیدا کرد. 

ها در اختیار دانشجویان قرار گرفت. در نامهتعداد دانشجویان هر دانشکده و گروه تحصیلي پرسش

این تحقیق به منظور تعیین پایایي آزمون، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و با توجه به 

ها باال بوده و در نتیجه پایایي پرسشنامه مورد ضریب آلفای به دست آمده، انسجام دروني گویه

 باشد. تایید مي

 کرونباخ ابعاد مقياس تحقيق: ضرایب آلفای 2جدول شماره 

KMO مقياس تعداد گویه مقدار آلفا بارتلت 

 مسئولیت پذیری 5 ۳1/1 111/1 04/1

 اعتمادپذیری 4 ۱۳/1 111/1 0۹/1

 سرمایه فرهنگي 4 01/1 111/1 ۱6/1

 مشارکت فرهنگي 5 0۱/1 111/1 0۳/1

 سرمایه دانشگاهي 4 ۱۱/1 111/1 ۱6/1

 ی ارتباطيهامهارت 4 ۱6/1 111/1 ۱1/1

 رضایت از دانشگاه ۹ ۱6/1 111/1 ۱4/1
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 ها و سطج سنجش متغيرها: جدول گویه3جدول شماره 

 سطح سنجش هاگویه مولفه

 

 

 مسئولیت پذیری

 ترتیبي هارعایت نظم در کالس

 ترتیبي پاسخگویي و در دسترس بودن

 ترتیبي انگیزه دادن به دانشجو

 ترتیبي دانشجویانتالش برای حل مشکل 

 ترتیبي تدریس خوب و تالش برای موفقیت دانشجویان

 

 ی ارتباطيهامهارت

 ترتیبي ی کالميهامهارت

 ترتیبي ی شنیداریهامهارت

 ترتیبي مدیریت احساسات و عواطف

 ترتیبي صمیمي بودن

 

 اعتمادپذیری

 ترتیبي اعتماد در طرح مسایل خصوصي

 ترتیبي عدالت و انصاف تویط استاداعتماد به رعایت 

 ترتیبي اعتماد به پاسخگویي دقیق و علمي

 ترتیبي های استادها و راهنمایياعتماد به مشاوره

 

 رضایت از دانشگاه

 ترتیبي رضایت کلي از دانشگاه

 ترتیبي رضایت از نحوه تعامالت اساتید

 ترتیبي رضایت از کنشگری فرهنگي اساتید

 

 

 فرهنگيمشارکت 

 ترتیبي سخنران یا مستمع-و میزگردها هانشستشرکت در 

 ترتیبي )انواع اردوهای دانشجویي( شرکت در اردوهای دانشجویي

 ترتیبي های فرهنگي و سیاسي دانشجویيهمکاری با تشکل

 ترتیبي های علمي دانشجویيهمکاری با انجمن

 ترتیبي های مناسبي و دینيشرکت در برنامه

 های تحقيقیافته

درصد  ۹/41درصد پاسخگویان زن و  0/50دهد که در این تحقیق نتایج بدست آمده نشان مي

درصد در گروه سني  ۹1ساله و  6۳-6۳درصد نمونه آماری در گروه سني 1۱باشند؛ هم مرد مي

 باشند؛ میانگین سني پاسخگویانسال سن مي14درصد هم باالی 1۹ساله قرار دارند و  11-16

 4/۹۱درصد متأهل هستند؛  ۱/61درصد پاسخگویان مجرد و  1/۱۳باشد؛ سال مي 4/11برابر با 

درصد  4/6۳ های علوم پایه،درصد، در رشته ۱/۹1های علوم انساني و درصد پاسخگویان در رشته
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های تربیت درصد در رشته ۹/4های تربیت بدني و درصد در رشته 6/5های مهندسي، در رشته

درصد در  5/۹0درصد دانشجویان در مقطع کارشناسي،  5/5۳باشند؛ غول به تحصیل ميبدني مش

درصد  16درصد در مقطع دکتری مشغول به تحصیل هستند؛  ۹مقطع کارشناسي ارشد و 

 دانشجویان در خوابگاه سکونت دارند.

 : ميانگين نمرات متغيرهای اصلی4جدول شماره 

 مقياس تعداد ميانگين انحراف معيار معناداری حداقل حداکثر

 مسدولیت پذیری استادان 551 15/۹ 15/1 111/1 5۱/1 ۹1/4

 اعتمادپذیری استادان 551 ۱1/۹ 15/0 111/1 11/1 6/4

 سرمایه فرهنگي استادان 551 44/۹ 1۹/1 111/1 14/1 60/4

 مشارکت فرهنگي استادان 551 141/6 ۹6/1 111/1 ۹0/1 11/6

 سرمایه دانشگاهي استادان 551 11/۹ 1۹/۳ 111/1 4۱/1 1۱/4

 های ارتباطي استادانمهارت 551 1۳/۹ 44/5 111/1 10/1 64/4

 رضایت دانشجویان از دانشگاه 551 64/1 ۱0/6 115/1 11/6 6۳/۹

 پذیری و اخالق اجتماعی اساتيدگویان برحسب اعتماد: توزیع پاسخ5جدول شماره 

زیاد و  

 خيلی زیاد

در حد 

 متوسط

کم و 

 خيلی کم

انحراف  معناداری ميانگين اصال

 معيار

مقدار 

 مجذور کای

میزان اعتماد شما در 
طرح مسایل 
 تان با اساتیدخصوصي

06 61 0 1 1/4 111/1 ۳1۱/1 01/611 

میزان رازداری و 
 امانتداری اساتید

01 6۱ 5/۹ 5/1 1۹/4 111/1 1۱4/6 4۹6/1۳1 

 ۹15/64۱ 6۹1/6 111/1 ۹4/۹ 5/0 5/1 66 0۳ پختگي و تجربه اساتید

 ۹15/614 144/6 111/1 11/4 5/66 5/1 5/6۹ 5/01 نگاه پدرانه و دلسوزانه

میزان حسن خلق و  
 خوش اخالقي

0۳ 64 4 ۹ 11/4 111/1 616/6 511/6۱0 

میزان خوش قلبي و 
 خیرخواهي

4/06 64 5/1 5/0 6۱/4 111/1 ۳06/1 05۱/6۱4 
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 ميزان مرجعيت نهادها و عناصر دانشگاهی برحسب: توزیع پاسخگویان 6جدول شماره 

 - اساتيد 

 هيات علمی

ضریب همبستگی 

 اسپرمن 

 انحراف معيار معناداری

 ۳11/1 111/1 ۹6/1 16 مشاوره در مورد ازدواج

 ۹16/6 111/1 ۹1/1 5/14 مشاوره در امور خصوصي

 111/6 111/1 ۹0/1 5/1۱ مشاوره در امور تحصیلي

 465/6 111/1 ۹1/1 1/11 مشاوره در امور فرهنگي 

 111/6 16۱/1 61/1 5/46 مشاوره در امور دیني

در صورت لزوم دوست دارید چه  

 دهدبکسي به شما تذکر 

5/0۹ ۹۱/1 111/1 ۳4۹/1 

دهند، میزان مرجعیت استادان در همه متغیرهای مورد برررسي به جز ها نشان ميهمچنان که داده

 5/0۹در امور دیني با سایر نهادها و عناصر دانشگاهي به طور بارزی متفاوت و معنادار است؛ مشاوره 

دهند که در محیط دانشگاه در صورت لزوم فقط اساتید دانشگاه درصد دانشجویان مورد مطالعه ترجیح مي

ند که با دهدانشجویان مورد مطالعه در امور خصوصي ترجیح مي 5/14به آنها تذکر دهند و همچنین 

درصد تمایل دارند که با مراکز مشاوره مسایل  5/6۱اساتید دانشگاه مشورت کنند، در حالي که فقط 

درصد دانشجویان در امور  1/11 درصد دانشجویان در ازدواج و 16خصوصي خود را در میان بگذارند؛ 

دانند و به آنها ر ميفرهنگي و نحوه مشارکت فرهنگي در دانشگاه، استادان دانشگاه را بهترین مشاو

جدول نتایج تحلیل رگرسیون چند  اند.اعتماد بیشتری دارند و آنها را به عنوان گروه مرجع انتخاب نموده

 بیني نگرش دانشجویان انتخاب گروه مرجع را ارائه نموده است.متغیری به روش گام به گام جهت پیش

بينی گرایش دانشجویان انتخاب يش: جدول تحليل رگرسيون چند متغيری جهت پ7جدول شماره 

 گروه مرجع

شاخص 

تورم 

 واریانس

 تولرانس
انحراف 

 استاندارد
Beta T معناداری B 

ه متغير وارده شده ب

 معادله

 - ۳5۳/4  - 1۹۳/۱  111/1  ۱11/411  گام مقدار ثابت 

1444/6  ۳5۱/1  101/1  00۳/1  151/14  111/1  0۱1/6  6 سرمایه فرهنگي 

1۳۳/6  ۳61/1  650/1  051/1  ۹60/1-  611/1  6۹1/1  
سرمایه اجتماعي 
 دانشگاهي

1 

5۱1/6  ۳61/1  1۱0/1  1۹0/1  ۹60/1-  611/1  664/1 اهرضایت از دانشگ   ۹ 

154/6  ۳4۳/1  6۹6/1  06/1  111/1-  161/1  ۹۹4/1- ی ارتباطيهامهارت   4 
R= 0.805   R2= 0.647    ADJ.R2=0.645 

 F= 225.859  Sig=0.000   Durbin-Watson= 1.965 
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 ۱15/1( بین متغیرها Rدهد. مقدار ضریب همبستگي )جدول باال خالصه مدل را نشان مي

اند و دهد بین مجموعه متغیرهای مستقلي که وارد مدل رگرسیوني شدهباشد که نشان ميمي

( 2Rهمبستگي نسبتاً قوی وجود دارد. اما مقدار ضریب تعیین تعدیل شده ) متغیر وابسته تحقیق

درصد از کل تغییرات انتخاب گروه مرجع در  5/14دهد که باشد نشان ميمي 140/1که برابر با 

مانده در این معادله است. به عبارت متغیر باقي ۹بین دانشجویان دانشگاه اصفهان وابسته به 

دیگر، مجموعه این سه متغیر مستقل )بیش از نیمي از واریانس تغییرات متغیر انتخاب گروه 

( در سطح خطای ۱5۳/115) Fکند. همچنین، با توجه به معنادار بودن مقدار رجع را برآورد ميم

از توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیوني تحقیق مدل خوبي بوده است. ، مي16/1تر از کوچک

ی ارتباطي هامهارتسرمایه فرهنگي، سرمایه اجتماعي دانشگاهي و  سهمتغیرهای مورد بررسي 

اند بر اساس ضریب تبیین به ترتیب بیشترین تأثیر را بر متغیر انتخاب گروه مرجع داشته و توانسته

را تبیین بکنند. تأثیر این متغیرها مثبت و درصد از تغییرات متغیر وابسته  5/14تعدیل شده، 

 مستقیم بوده است. 

توان نتیجه گرفت که اصلي ميهای برازش شده مدل ترین شاخصبا توجه به برخي از مهم

(. به =P-Value 111/1 و = 1۹6/610۹1CMIN) ها انطبا  داردمدل نظری و فرضي با داده

  گیرد.ها مورد تأیید و حمایت قرار ميعبارتي، مدل نظری از سوی داده

 های برازش مدل: شماره شاخص8جدول شماره 

 مدل اشباع های برازش شاخص
مدل برآورد 

 شده
 مالک

 تفسير

های برازش شاخص
 مطلق

CMIN 614/16۳61 1۹6/610۹1 برازش مطلوب خي دو کمتر 

Df ۹۳61 ۹۱65 برازش مطلوب درجه آزادی بیشتر 

p-value 11/1 111/1  برازش مطلوب 15/1بیشتر از 

های برازش شاخص
 تطبیقي

TLI 11/1 115/1 
 ۳1/1بیشتر از 

 برازش مطلوب

CFI 11/1 ۳61/1  مطلوببرازش 

های برازش شاخص
 مقتصد

RMSEA 666/1 101/1  برازش مطلوب 15/1بیشر از 

CMIN/df 5۳1/5 ۱6۹/1  برازش مطلوب 5تا  6مقادیر 

 بحث و نتيجه گيری 

این مقاله به بررسي میزان مرجعیت و کنشنگری فرهنگني اسناتید دانشنگاه از دیند دانشنجویان       

شود کنه  دانشگاه اصفهان پرداخته و نگرش آنها را در مورد این که کدام عوامل و منابع سبب مي

اساتید دانشگاه را به عنوان مرجع مشورت خود انتخاب کنند مورد بررسي قرار داده است. در طني  
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های اخیر، به دلیل سازوکارهای ساختاری در دانشگاه، کنشگری فرهنگي و اجتماعي اسناتید  سال

ای در نظام دانشگاهي و وظایف استادان نداشته و بنه  دانشگاهي به حاشیه رفته و یا وزن شایسته

دادند و به تبنع آن، دانشنجویان هنم در    نمي همین دلیل اساتید دانشگاه هم رغبت چنداني نشان

هنا و  میدان فرهنگي دانشگاه انگیزه و محنرک الزم را نداشنتند. اینن موضنوع از دغدغنه     عرصه 

نقدهای مشترک دانشجویان و اساتید، هم نسبت به همدیگر و هم نسنبت بنه سنازوکار عمنومي     

دانشگاه است. از سویي دانشجویان به اساتید خود به عننوان راهنمنا و مشناور و مرجنع در امنور      

 نگرند.ي بویِژه در حوزه فرهنگي ميمختلف زیست دانشگاه

ی ارتبناطي، صنمیمیت در روابنط،    هنا مهارتاز این رو، متغیرهای سرمایه اجتماعي دانشگاه، 

اعتماد بین فردی، مسئولیت پذیری اساتید، مشارکت فرهنگي اساتید برای سنجش این مهم مورد 

استفاده قرار گرفت. مبنای نظری این مقاله نظریات گروه مرجع منرتن و شنریف سنامان یافنت.     

کننند، بنا   مني  ایسنه ی دیگنر مق هنا گنروه براساس نظریه گروه مرجع مرتن، کساني که خود را با 

های ارتباطي و شتاختي که تصور درسنت ینا   هنجارهای آنها آشنایي نسبي دارند. تحلیل چارچوب

کند، راهگشای شناخت نحوة انتخاب گروه مرجع است. در مي نادرستي از گروه در ذهن فرد ایجاد

اخت کسنب  هنا و مجنرای شنن   واقع، اینجا بیش از وضعیت واقعي گروه و کمّ و کینف آن، کاننال  

 14 دهند کنه  های توصیفي نشان ميآگاهي فرد از گروه در نحوة تعامل آنها تأثیرگذار است. یافته

و ازدواج بنا   يو فرهنگ يو اجتماع يکه در امور مختلف شخصدهند يم یحترج یاندرصد دانشجو

هنم   یاندرصد دانشجو 0۹ .دانندو نظر آنها را راهنمای عمل خود مي نموده مشورتخود  استادان

 یحتنرج که اگر در الزم شد از سوی نهادهای دانشگاهي منورد تنذکر قنرار بگیرنند     اند بیان داشته

توسط اسنتادان منورد   در محیط دانشگاه در امور مختلف فرهنگي و اجتماعي و شخصي  دهنديم

 یرند.تذکر قرار بگ

ی هنا کننش دهد کنه دانشنجویان در همنه    میانگین نمرات متغیرهای مورد استفاده نشان مي

دهند که درفضای دانشگاه با اساتید خود مشورت نمنوده و آنهنا را   فرهنگي و اجتماعي ترجیح مي

 یرتناث ي، عناطف  یامندهای پ عنالوه بنر   یدو اسات یانتعامل دانشجو به عنوان مرجع انتخاب نمایند.

. تعامنل  آنان دارد يدانشگاه يمختلف تجربه زندگ یهااز جنبه یاندانشجو یتمندیضابر ر یادیز

 و تشخص هویتي دانشجویان تاثیر پابرجایي دارد شکل گیری بر یاندانشجو و صمیمیت اساتید با

و ادراک بنه   ياجتمناع  یشکسنوت احترام به پ ید،با اسات صيروابط شخ یان،دانشجو یشترب یو برا

 همیت دارد.ا یطور معنادار

دانشنگاه   یداسنات  يدانشگاه ياجتماع یهدهد که به هر اندازه سرماينشان م یقتحق یهاداده

های ، این نتایج با پژوهشاست یشتراز دانشگاه هم ب یاندانشجو یت کليرضا یزانم ،تر باشدیقو
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( هم راستایي کناملي  6۹۱5) ( و قانعي راد1165) ، ویلیامز(1160) 1کروتکوا (،6۹۳5) هزار جریبي

از  یترضنا  ینزان بنا م  یمعننادار  یرتاث یليو مقطع تحص یليرشته تحصیت، جنس یرهایمتغدارند. 

و  يکننش فرهنگن   یيدانشجو یهاها و کانونلکه در تشکّ یانيدانشجو ینهمچن .دانشگاه ندارند

 یبرا ترییش قویااز دانشگاه دارند و هم گر یشتریب یترضا یزانهم م ،دارند يمشارکت فرهنگ

. به هر انندازه کنه دانشنجویان مشنارکت     گروه مرجع دارند و خود به عنوان مشاور یدانتخاب اسات

مندی بیشتری در ابعاد مختلف فرهنگي بیشتری داشته باشند، به همان اندازه از امیدواری و انگیزه

 زندگي برخوردارند.

 يشنهادات پ

 ي بیشنتر مشنارکت  اثربخشن  یبراای و آیین نامه مصوباتداشتن  یا یشنهاداتپو تصویب  تدوین

رتبه، مثال لحاظ نمودن امتیناز بیشنتر بنه اسنتاد مشناور      م ییردر سازگار ارتقا و تغ یداسات هنگيفر

 فرهنگي در سازو کار ارتقای مرتبه علمي.

با همکاری و مشاوره اعضای هیات علمني دانشنگاه بنرای تندوین و      يمرکز پژوهش تاسیس

تاسنیس مرکنز پیوسنت نگناری      منثالً در دانشنگاه   ياجتمناع  يفرهنگن های یتفعال دیبنصورت

 .های جامعفرهنگي در دانشگاه

در  يعلم یئته یاعضا یهر دانشجو با همکار یبرا ياجتماع يفرهنگ یمتقو و تبیین یینتع

هر عضو  مثالً ی فرهنگي،هاکنشی انجام برا یانالزم آنها با دانشجو یآن دانشکده و همکار

 .هیات علمي استاد مشاور فرهنگي چند دانشجو شود

  

                                                           
1. Krotecva 



 88 ... در میدان فرهنگي دانشگاه با تاکید بر متغیر سرمایه اجتماعي دانشگاهي« استاد»مرجعیت 
 

 منابع

با گرایش بررسي عوامل اجتماعي مرتبط . »(6۹۳1فیروز ) راد،، محسن عالیي،لي و آقاقلیزاده، و

 ،مطالعات جامعه شناختي ،«مرجع در دوره متوسطه در شهرستان اردبیل آموزان به نوع گروهدانش

 .611-۱6 ،6۱شماره  ،1دوره 

های رابطه تصور باز بودن ساختاری با گرایش به گروه»( 6۹۱1) محمدحسین، پناهي اردشیر و، انتظاری

، ۹۱شماره ، فصلنامه علوم اجتماعي، «های واقعي و مجازیای بین محیطمقایسه مرجع غیر بومي:

۳6-6۹1. 

، ترجمه: حسن پویان، شناسیجامعهفرهنگ  (6۹01برایان )، ترنر، استفان، هیل نیکوالس و، ابراکرامبي

 انتشارات چاپخش. تهران:

های مرجع نوین بر شناختي تاثیر گروهتحلیل جامعه»( 6411) اهللسیف، اللهيمعصومه و سیف، باشي

گیری اخال  شهروندی در ایران در سه دهة اخیر )مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه فرایند شکل

دوره  ،مطالعات توسعه اجتماعي ایران، ۳۳مرکزی و علوم و تحقیقات آزاد اسالمي واحدهای تهران 

 .1۹1-165 .1شماره ، 6۹

مطالعات راهبردی  ، «راهبرد فرهنگي در هدایت نسل جوان»( 6۹۱۳عماد )، افروغ، سیدمصطفي، ترابي
 .6۱1-650، 661 شماره، دفاعي

انتشارات ، تهران، مرتضي کتبيترجمه ، ها در روان شناسی اجتماعینظریه (6۹04مرتون )، دوچ

 .دانشگاه تهران

، «مطالعه گروه مرجع زنان جوان شهر ایالم»( 6۹۳1گلي )، زادابوالفضل و صوفي، ذوالفقاری

 .01-50، (56شماره پیاپي)، سال بیست و چهارم، شناسي کاربردیجامعه

تحلیل ». (6۹۳1) حیدر، بستيزاده چوبمحمداسماعیل و جان علي، مصطفي؛ ریاحي، حیدری

های جامعه شناسي پژوهش، «های مرجع دانشجویان دانشگاه مازندرانشناختي از گروهجامعه
 .611-0۳، دوره دوم زمستان، معاصر

های مرجع تبیین مهمترین گروه. »(6۹۳6) غالمحسین، جعفر؛ ادب، رضا؛ محرميلعبدا، حاجیلری

 .5۹1-51۳، ۹شماره، 61سال، مطالعات معرفتي اسالمي، «دانشجویان

های مرجع و تغییر نگرش سیاسي دانشجویان دانشگاه ابطة تعامل با گروهر. »(6۹۳۹البنین )ام، چابکي

 .04-50، 61دوره ، 6شماره ، توسعه و سیاست در زن، «های جنسیتيتهران با تأکید بر تفاوت

پژوهش علوم  ،«تهرانهای مرجع جوانان شهر در بررسي گروه» .(6۹۳1حبیب )، صبوری خسروشاهي
 .56-۹5، 66شماره ، 4سال  ،اجتماعي

 شهر آموزاندانش میان در مرجع هایگروه و مدرسه ،خانواده نقش بیینت. »(6۹۳6) علیرضا، قبادی

 .111-606، 60شماره ، خانواده و پژوهش، «کاشان
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 .تهران: نشر ني، ترجمه مرتضي کتبي، مدی بر روانشناسی اجتماعیآدر. (6۹۳1) تایپا، کلود

 نشر ني. تهران:، ترجمه مرتضي کتبي، کاوش در جامعه شناسی روانی .(6۹۳1) هلن، شوشا

 تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایي.، ترجمه زهره کسایي، شناسی مرتنجامعه. (6۹0۱چارلز )، گروثر

ایراني در حال تحصیل در  سرمایة اجتماعي دانشگاهي: مقایسة دانشجویان. »(6۹۳۳) سیدهادی، مرجایي

 .01۳-04۳، ۹، شماره ، ۳دوره ، مطالعات و تحقیقات اجتماعي دانشگاه تهران، «ایران و هند

نقش تعامالت دانشجویان و اساتید در تکوین سرمایه اجتماعي » .(6۹۱5محمدامین )، رادقانعي

 .1۳-0، 6شماره ، 0دوره ، شناسي ایراننشریه جامعه، «دانشگاهي
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