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Abstract  
The purpose of this study was examining the relationship between social capital and 

students’ educational success. This descriptive-correlational study was applied in terms of 

purpose. The statistical population was comprised of 2093 female secondary high school 

students in Kuhdasht City in the 2021-2022 educational year. Using Cochran’s formula, the 

optimal sample size was determined to be 324 participants. The participants were then 

selected through cluster sampling. A standardized questionnaire was used to collect data. 

The results showed that the social capital of female high school students in Kuhdasht is at 

an intermediate level. Social relations and social participation had a weak significant 

relationship with the educational success of female students. However, social trust and 

social cohesion did not have any significant relationship with the educational success of the 

female students at secondary high schools of Kuhdasht city. The regression analysis results 

indicated that the adjusted coefficient of determination under social capital scales predicted 

only .01 percent of the educational success variance. Taking into account P and T values, it 

was revealed that except for the social relations component, the other components are not at 

a favorable significance level.  
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   انآموز دانش یلیتحص تیبا موفقسرمایۀ اجتماعی  ۀرابط

 دوم شهرستان کوهدشت( ۀدختران متوسط :مورد مطالعه)

 محمدی زهرا

 تهران، ایران علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور استان تهران، ۀشناسی دانشکد استادیار گروه جامعه

 (15/06/1401ـ تاریخ پذیرش:  09/04/1401تاریخ دریافت: )

 کيدهچ
به همبستگی و _   . پژوهش از نوع توصیفیبودان آموز دانشپژوهش حاضر بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با موفقیت تحصیلی  از هدف

_  1400شهرستان کوهدشت بودند که در سال تحصیلی  دوم ۀمقطع متوسط دختران آموز دانشآماری  ۀلحاظ هدف کاربردی است. جامع

نفر شد. برای گردآوری  324و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه بود ای  گیری خوشه  ر بود. روش نمونهنف 2093ها  تعداد آن 1401
 دختران دبیرستانی در کوهدشت در حد متوسط است.سرمایۀ اجتماعی نشان داد توصیفی  ۀیافت .شد استاندارد استفادهۀ ها از پرسشنام داده

، سرمایۀ اجتماعیهای  همؤلفمعناداری وجود ندارد. از بین  ۀو موفقیت تحصیلی رابط سرمایۀ اجتماعیبین متغیر  داد نشاناستنباطی یافتۀ 
 روابط اجتماعی وۀ رابط بیناما . معناداری وجود نداشتۀ ان رابطآموز دانشبین اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی با موفقیت تحصیلی 

رگرسیون مشخص کرد که میزان  ۀنتیجادار ضعیفی وجود داشت. معنۀ رابطدختر  انآموز دانشمشارکت اجتماعی با موفقیت تحصیلی 
نظر  کند. با در بینی می درصد از واریانس موفقیت تحصیلی را پیش01/0فقط سرمایۀ اجتماعی های  شده زیرمقیاس ضریب تعیین تعدیل

 در سطح معناداری مطلوبی قرار ندارند.ها  همؤلف ۀبقی ،یروابط اجتماعمولفۀ جز این نتیجه حاصل شد که به tو  P-Valueگرفتن مقادیر 
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 لهئبيان مس

های متناسب با فرهنگ آن جامعه و ساختارهای  هایی از ارزش ای افراد بر پایۀ نظام در هر جامعه

ی که تا در آن نقش افراد این استکنند. تالش و کوشش  هایی ایفا می ی از آن نقشاجتماعی ناش

خواهند در  ان میآموز دانش محصل بودن است.ها  نقشاین یکی از  .گیرند موفق شوند عهده میبر

پیشرفت مسئلۀ از دوران گذشته  به مدارج عالی برسند. دست آورند وهایی را به این راه موفقیت

آموزشی و ۀ متخصصان وفقیت و از میان برداشتن افت تحصیلی مورد مباحثه و مذاکرآموزشی و م

د. تأثیر داشته باشان آموز دانشموفقیت تحصیلی تواند بر  عوامل مختلفی می .استپرورشی بوده 

دانش عامل موفقیت آموزشی  تواند نمی تنهایی بهوپرورش  آموزشسازمان واقعیت این است که 

ان آموز دانشبر پیشرفت آموزشی  فراتر از مدرسه تری وجود دارند که امل باارزشعو. باشدآموزان 

 است. 1سرمایۀ اجتماعیها  که یکی از آنند ثربر پیشرفت شغلی آنان در آینده مؤ دنبال آن و به

وپرورش  آموزشخصوص در  ههای مختلف ب های اخیر در حوزه سرمایۀ اجتماعی طی دهه

2کلمنت مورد استفاده قرار گرفته است. اهمیت یافته و در تحقیقا
3بوردیوو  

شترکی نگرانی م 

در این نیز هایی  عنوان سرچشمۀ کسب موفقیت تحصیلی دارند. پژوهشدربارۀ سرمایۀ اجتماعی به

سرمایۀ  .دانند میهم ته بهسرمایۀ اجتماعی را با عملکرد تحصیلی وابسو  اند زمینه انجام داده

موجب ایجاد ارتباط و که  ستها و شبکه فاهیمی مانند اعتماد، هنجارهاای از م مجموعهاجتماعی 

 کندمیمین أو در نهایت منافع متقابل آنان را تشود میاعضای یک اجتماع ۀ مشارکت بهین

(Putnam, 2012: 285.)  سرمایۀ اجتماعی وظیفۀ مهمی هم در سالمت هم در کمال و پیشرفت

 جایگاهیدارای و های مهم در پیشرفت جوامع  یکی از سازمانوپرورش  آموزشکند.  میایفا جوامع 

از مسائلی که در  (.72: 1374 بند )عالقه های مهم جامعه است ماندرجه با دیگر ساز هم

با توجه به  است.ان آموز دانشپیشرفت و موفقیت آموزشی است  بررسی قابل وپرورش آموزش

ال مطرح ؤاین س ،از جمله آموزش ،مختلف راموایجاد شرایط کرونا و مجازی شدن تعامالت در 

 شود و اینکه تعامالت مجازی ان تغییراتی ایجاد میآموز دانششد که آیا در موفقیت تحصیلی 
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یف خواهد کرد یا در میزان مشارکت اجتماعی افراد تغییراتی حاصل خواهد شد و عاعتماد را تض

و این تغییرات  داردان تغییراتی آموز دانشخصوص بین  در جامعه و به سرمایۀ اجتماعیدر مجموع 

ذهن محقق را بر آن داشت  ها. این سؤالها خواهد داشت ثیری بر روند آموزش و تحصیل آنأچه ت

مورد در ایام کرونا دوم شهرستان کوهدشت  ۀمتوسط ان دخترآموز دانشمیان را سرمایۀ اجتماعی تا 

 .دهدبررسی قرار 

دلیل جمعیت استان لرستان است که به محروم ایه شهرستان کوهدشت یکی از شهرستان

در این  با توجه به تحقیقات اولیه، فضای آموزشینسبتاً باال و روزافزون دارای اهمیت است. 

های اخیر  سال دردختران،  خصوص، بویژه در زمینۀ نگاه خاص به تحصیالت فرزندان هشهرستان ب

وجود آورده  ان بهآموز دانشتحصیلی  نۀ موفقیتدر زمی راتغییر کرده و نوعی فضای رقابتی شدید 

مداری ندارند تا حس اطمینان و اعتماد را در  مان هم رفتارهای صادقانه و قانونمعلبعضی از  است.

مجازی این وضعیت با  یت تحصیلی آنان را فراهم آورند.ان ایجاد کنند و زمینۀ موفقآموز دانش

ان باهم و با معلمان آموز دانشغیرحضوری بین  و روابطشرایط کرونایی  سببه شدن آموزش ب

که سرمایۀ اجتماعی در تحقق اهداف کمک  ،کلمن ۀمل و بررسی است. با استناد به نظریأقابل ت

 سرمایۀ اجتماعی ۀرابط، این پژوهش درپی آن است تا شود و موجب موفقیت فرد میکند می

را با موفقیت تحصیلی  (انسجام اجتماعی ،روابط، اعتماد، مشارکت) آنهای  همؤلفان و آموز دانش

 ان مورد پژوهش قرار دهد.آموز دانش

 مبانی نظری پژوهش

متداول  1990دهۀ امروزه مورد توجه است از که  ای گونهکارگیری معنای سرمایۀ اجتماعی به به

نفعت اضطرار، م مانندی اهیمبه مف 4و پارسونز ،3، وبر2دورکیم، 1شناسانی مانند مارکس شد. جامعه

معنای سرمایۀ از  ابعادیکه هر یک  اند کردهو اطمینان و اعتماد اجتماعی دقت  ،ها عمومی، ارزش

های سرمایۀ اجتماعی و ابعاد و موضوعات اطراف آن  در توصیفشود.  اجتماعی را شامل می

                                                                                                                                                       
1. Karl Max 

2. Durkheim 
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4. Parsons 
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یک موافقت و یکپارچگی زیادی وجود ندارد. ولی موضوعات تئوریک سرمایۀ اجتماعی هر 

ها هم  وجود توصیفمو روندهای فکری  گوناگونهای  گیری ی دارد و با توجه به جهتطرفداران

 (.189: 1383 غفاریازکیا و ) متمایز خواهد بود

با قرار گرفتن  باشد که مرتبطشودگفته می ای بالفعل و بالقوهمجموع منابع سرمایۀ اجتماعی به 

است. که مبتنی بر شناخت و آشنایی دوطرفه ای  شده وبیش نهادینه پایدار از روابط کم ۀدر یک شبک

وسیلۀ  های اجتماعی به اص موجود در شبکهسرمایۀ اجتماعی ارزشی است که اشخ در حقیقت،

فردی بین  اتو ارتباط ،وجود هنجارهای فرهنگی مشترک، تعامالت مؤثر، اطمینان و اعتماد متقابل

های اجتماعی و  روابط بین افراد شبکهاز طریق  سرمایۀ اجتماعی .شوند میمند  خود از آن بهره

تعبیر عام، وجود  به(. Jeong et al. 2021) شود هنجارهای متقابل و اعتماد اجتماعی حاصل می

منتهی به  بین افراد اطمینان متقابل و هنجارهای مشترکاعتماد و های اجتماعی براساس  گروه

 یاعضاهای اجتماعی، همیاری میان  وجود آمدن شبکه شود. با به های اجتماعی می شبکه پیدایش

گیرد.  های اجتماعی شکل می و مبادلههم و پشتیبانی دوسویۀ اعضای شبکه از شود میشبکه تسهیل 

با اطمینان به اینکه در آینده جواب مناسب و شایستۀ این پشتیبانی را از  هم،پشتیبانی عضوها از 

آورد که انباشته  وجود می برای هر عضو به طرف مقابل بهدست خواهند آورد، اندوختۀ اجتماعی را

ها( سرمایۀ اجتماعی را بهوجود  بین شبکه) بین افراد( و در جامعه) ها شدن آن در شخص، در شبکه

 (.Bourdieu 1986: 248) آورد می

جیمز کلمن نخستین پژوهشگری بود که به مطالعۀ تجربی معنای سرمایۀ اجتماعی و عملیاتی 

مفهوم آن به هویت و به  جای دقتیان و تعریف سرمایۀ اجتماعی بهدر ب وی کردن آن پرداخت.

وی سرمایۀ اجتماعی قسمتی از ساختار اجتماعی  از دید .داشت توجهعملکرد سرمایۀ اجتماعی 

این بعد از ساختار . بع خویش دست یابدادهد بهوسیلۀ آن به من مجوز میاست که به کنشگر 

رسانی، هنجارها و تعهدات اجرایی است که  اطالعشبکۀ ، وقعاتاجتماعی دربردارندۀ وظایف و ت

سرمایۀ کلمن سه نوع شوند.  ها می یا بازدارندۀ آند کنن ای از عمل و کردار را ترغیب می اقسام ویژه

فضای  اندازۀ قابل اطمینان و اعتماد بودنِ باوظایف و توقعاتی که . 1کند:  می مطرحاجتماعی را 

ساختار اجتماعی تا بتوان  کردن و تحرک در قلتها برای من گنجایش داده. 2؛ نددارارتباط اجتماعی 
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 Coleman) باشند همراه ضمانت اجرایی اثرگذار هنجارهایی که با. 3؛ ای برای کنش مهیا کرد اندازه

 و شود یمروابطی میان کنشگران برقرار  ۀبکشدر  سرمایۀ اجتماعی، کلمنباوربه (.25 :1998

توانند  آورد. این کنشگران می یژه برای کنشگران حاضر و فعال در آن شبکه پدید میهایی و فرصت

روابط ۀ اهداف شخصی خود را در شبک همان روابط ۀها و نیز پشتوان با بهره گرفتن از این فرصت

های فردی آنان را در تحقق اهدافشان  و توانمندی ،ها ها، قابلیت و در جمع دنبال کنند. این فرصت

 .(79: 1401متین  مجد و زارعی جعفری) دهد بخشد و احتمال موفقیت آنان را افزایش می ا میارتق

میان پژوهشگران معاصر، کلمن بیشترین دقت و توجه را به ارتباط میان سرمایۀ اجتماعی و 

وجود سرمایۀ اجتماعی را در اعتماد، روابط  وی. و موفقیت تحصیلی داشته استوپرورش  آموزش

 باوربه .داند های اجرایی کارآمد و مقدار تکالیف در گروه می و ضمانت ،رسانی اطالع مقتدرانه،

های  ها و گروه نظر رده بر تواند سرمایۀ اجتماعی اختصاص به ثروتمندان ندارد، بلکه می کلمن

در توضیح  ویمتأثر از تالش  توجه کلمن به سرمایۀ اجتماعیمستمند و فقیر هم تأثیرگذار باشد. 

یج بررسی انت .(Coleman 1968: 21) های آموزشی است میان نابرابری اجتماعی و موفقیتباط ارت

اثرگذاری دوستان و  در ایجاد تفکرهای شاگرداننشان داد شاگردان در شیکاگو کلمن بین 

کننده و عامل  عمل ترین مهم های پدر و مادر و معلمان است. از اثرگذاریبیشتر ها  همکالسی

توقعات  ان است که تأییدی است برآموز دانشهای اجتماعی بر پدر و مادر و  یاسمقاثرگذاری 

های  ناکامیای اثر  اجتماعی تا اندازه ۀکلمن به این نتیجه رسید که سرمایبر این اساس . معلمان

 (.22: 1390حاجتی  جعفری) کند را ترمیم میها  اقتصادی و اجتماعی خانواده

های  وی روابط و شبکهسرمایۀ اجتماعی است. مهم های  ینتئوریسپاتنام یکی از رابرت 

خدادکاشی و ) کند معرفی می سرمایۀ اجتماعیاجتماعی و اطمینان و اعتماد دوطرفه را عناصر 

سسات ؤپذیرش اجتماع برای تشکیل م از دیدگاه پاتنام سرمایۀ اجتماعی بر(. 285: 1401همکاران 

مبحث سرمایۀ اجتماعی  وی کند. همیاری با هم ترغیب میداوطلبانه داللت دارد که اشخاص را به 

اطمینان  و ،، رفتارها ها توصیف می کند: شبکه آن را چنینداند و  را مربوط به جامعه و جمعیت می

بر این . سازد تر برای رسیدن به اهداف مشترک توانا می  تر و فعال همراهان را به همیاری پرتالش

. 1 داند: خصوصیات میاین دارای  وپیوستگی اجتماع محلی را  ساس پاتنام سرمایۀ اجتماعیا
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های  ا شرکت در شبکهضمانت و تعهد مدنی ی. 2 ؛های اجتماع محلی انبوهی از نهادها و شبکه

ی اجتماع اعضاماهیت محلی نیرومند و مثبت و حس همبستگی و تساوی با  .3 ؛اجتماعی محلی

اجتماع  یاعضاتباط با اطمینان و یاری دوطرفه میان رفتارهای فراگیرشدۀ محلی در ار. 4 محلی؛

اندکی  1996وسیلۀ پاتنام در دهۀ  توصیف سرمایۀ اجتماعی به (.288: 1383 غفاریازکیا و ) محلی

های زندگی جمعی  ویژگی ماعیمقصود من از سرمایۀ اجت دگرگون شد. وی بیان کرد:

کنندگان در تالش مشترک کارآمدتری  کتشود شر که باعث می_ اطمینان ،ها ها، مقیاس شبکه_است

مرکز اساسی نظریۀ سرمایۀ اجتماعی همان  .های مشترک خویش وارد شوند برای پیگیری هدف

های جمعی مؤثر  ها و گروه ابط اجتماعی بر وجود اشخاص و ردهرو های ارزشمند است. شبکه

دل و های تبا و مقیاس ،تماعیهای اج ، شبکهاز دیدگاه پاتنام روابط یعنی روابط میان اشخاص است.

 (.320 - 317ازکیا و غفاری ). آید وجود میاطمینانی که به

ها را  رسیدن به هدف که است همیاری و پیوستگیایجادکنندۀ از دید پاتنام سرمایۀ اجتماعی 

؛ که در آن گیرد: سطح خرد کند و در سه سطح مورد مطالعه قرار می تر ممکن میکمبا مخارج 

ستفاده از سرمایۀ اجتماعی گروه و ادر  دلیل عضو شدن نظر است که شخص بهی مدهای منفعت

هایی که برای  سرمایۀ اجتماعی عالوه بر منفعت که در آن گروهییا سطح میانه ؛ کند کسب می

افع گروه به تعهد خود منی اعضاتواند در شکل انجام دادن مکرر و مقید بودن همۀ  شخص دارد می

 سطح کالن یا اجتماعی؛ خور استفاده باشدگروه در یاعضاود آورد که برای همۀ وج اجتماعی را به

کند  ی را ایجاد میافعهای متفاوت اجتماع من افقی براساس اطمینان بین سازمان های ارتباطکه در آن 

 (.Field 2007: 73-74) اجتماع از آن سود خواهند برد یاعضاهمۀ که 

مند خصوصیات  وتحلیل نظام تجزیهاست که به شناسانی  از نخستین جامعهنیز  بوردیوپیر 

بع بالقوه و بالفعلی ااجتماعی مجموع من یۀسرمایۀ اجتماعی توجه کرد. طبق توصیف بوردیو، سرما

عضو شدن در  یاو خاص ششده میان اههای نهادین است که حاصل تملک شبکۀ پایداری از ارتباط

 ۀمحض شبک وجود بیشتر ازبهمراتب زمۀ وضعیتی مسلماً سرمایۀ اجتماعی ال. یک گروه است

اطمینان و اعتماد باشند.  بر پایۀکارآمد و مثبت و  بایدای  در حقیقت پیوندهای شبکه. هاستپیوند

در طول زمان فطری یا جمعی نیست و های  ارتباط ای از بوردیو، سرمایۀ اجتماعی شبکه از دید
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گذاری شخصی یا  ای سرمایه یۀ اجتماعی نتیجۀ گونهسرما کرد. تالشدست آوردن آن باید برای به

آن نوع ارتباط اجتماعی است که تولید مجدد یا اثبات دانسته یا ندانسته است که در پی اجتماعی، 

با هدف بوردیو  (.11: 1379 پور شارع) دکاربرد دارمدت یا بلندمدت  کوتاهطور مستقیم در به

و سرمایۀ نمادین را تعریف  ،مایۀ اقتصادی، سرمایۀ فرهنگیسر ابتدا وتحلیل سرمایۀ اجتماعی تجزیه

که هر شخص یا داند  میهای شخصی و اجتماعی  ای از ارتباط هکشب راسرمایۀ اجتماعی  وکند می

های معنایی سرمایۀ اجتماعی  محیطشود نخست  این توصیف موجب می. اختیار دارد دراجتماعی 

های نمادین و فرهنگی مجزا  سرمایهخصوص بهها  سرمایه که آن را از دیگرد و دیگر آنوکمتر ش

 .(Bourdieu 1986: 75) کند

ی و اجتماعی مختلط های جمع طبق تئوری میدان، بوردیو اجتماع مدرن را کلکسیونی از میدان

ارند و هر شخص و مقررات ویژۀ خویش را د ،اهداف، کارکردیک داند که هر  هم مربوط میو به

های زیادی است و هر میدانی موقعیت متمایزی دارد. کارویژۀ میدان آموزش  نزمان عضو میدا هم

پذیری است. میدان آموزش از یک  و جامعه ،در اجتماع مدرن تحصیل، ترقی میزان علم، ماهر بودن

 ثباتی نگه د جدید اجتماع را از تزلزل و بیها و رفتارهای اجتماع به افرا طرف با منتقل کردن ارزش

دارای تخصص و فراگیرنده و  کرده از طرف دیگر با پرورش نیروی انسانی تحصیل دارد ومی

آورد.  و سیاسی پدید می ،شروط ترقی و پیشرفت اجتماع را از دید اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

کند. افزایش میزان  های فرهنگی را بیان می ی همۀ کنشاستفادۀ زیادتر از سیستم آموزشی ترق

تا تعداد بیشتری از اشخاص وارد رقابت برای مالکیت کاالهای فرهنگی  شود تحصیل باعث می

 (.Bourdieu 2015: 201) شوند

بر . وی پرداز در حیطۀ ترکیب سرمایۀ اجتماعی و اطمینان است ترین نظریه معروف 1فوکویاما

نان و سرمایۀ اجتماعی با اطمینان و اعتماد رابطۀ بسیار نزدیکی دارد. هر مقدار اطمیکه  استآن

تر باشد، سرمایۀ اجتماعی هم بیشتر خواهد بود و به دنبال  اعتماد در یک رده و گروه جمعی وسیع

وی سرمایۀ اجتماعی . گروه هم فزونی خواهد یافت یاعضا یآن اندازۀ همیاری و اطمینان رودررو

 کند که های غیررسمی توصیف می را وجود کلکسیون مشخصی از قوانین و هنجارها یا ارزش

                                                                                                                                                       
1. Fukuyama 
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از دید وی . عضوهای رده و گروهی که همیاری و همراهی بینشان جایز است در آن شریک هستند

هایی همانند  دربردارندۀ خصلتباید  کند قوانین و هنجارهایی که ایجاد سرمایۀ اجتماعی می

های بین  سرمایۀ اجتماعی در ارتباط» ها و روابط دوسویه باشد. راستگویی و پرداختن ضمانت

های بین اشخاص  آید که ارتباط یابد و وقتی سرمایۀ اجتماعی پدید می جسم میاشخاص ت

 (.Fukuyama 2000: 39) «.ای متحول شود که کنش را آسان کند گونه به

سرمایۀ اجتماعی . 1اصرار دارد:  موضوعبر دو  فوکویاما در رابطه با سرمایۀ اجتماعیفرانسیس 

دیگر هنجارهایی که پایه و اساس سرمایۀ اجتماعی را هاست نه اشخاص. به بیان  گروهمربوط به 

همیاری و  .2 یشتر از یک شخص در آن شریک باشند؛دهند وقتی معنا و مفهوم دارند که ب شکل می

چه خوب و چه بد( الزم است. بنابراین هنجارها و ) های اجتماعی تعاون برای همۀ تالش

 (.157: 1384 بند عالقه) تواند منفی یا مثبت باشد های غیررسمی می ارزش

بیعی رفتارها و هنجارهایی که بادید ط. 1 ند از:ا وجودآورندۀ سرمایۀ اجتماعی عبارت منابع به

. 2؛ های قانونی هستند های رسمی همچون دولت و سیستم اند و حاصل سازمان درست شده

یک  یاعضاهای رودرروی  رفتارها و هنجارهایی که خودجوش هستند و برآمده از کنش

غیر ازجمعیت منشأ خویش هستند و زاد که ناشی از جمعیتی  های برون انسجام. 3اند؛ اجتماع

ها و هنجارهایی که از  رفتار؛ وجود آیندفرهنگ و آزمون تاریخی مشترک بهو   توانند از مکتب می

 (.Fukuyama 1379: 87-88) تبار و قومیت و ادههمانند خانو ،اند خلقت بنیاد گرفته

و گوشال  1طبق توصیف ناهاپیت. نیست کار در توافقیسرمایۀ اجتماعی باط با ابعاد در ارت

ای از ارتباطات  درون شبکه ست از همۀ منابع و ارزشی کها ( سرمایۀ اجتماعی عبارت1998)

های  همؤلفبرای ابعاد و در این پژوهش شود.  و از آن ناشی می وجود داردتشکیالتی  شخصی و

و اعتماد  ،ابط اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام و همبستگی اجتماعیروسرمایۀ اجتماعی 

 شده است. درنظر گرفته( 1شکل ) اجتماعی

پایبندی به قول و قرارها و داشتن روابط توأم با احترام متقابل در اجتماع و . روابط اجتماعی

 .است جامعه

                                                                                                                                                       
1. Nahapiet 
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های  ردی و گرایششناسی کارک خصوص در جامعه شارکت اجتماعی: مفهومی است که بهم

های رسمی و  وسیلۀ شبکهای به . مشارکت اجتماعی هر جامعهگیرد موجود آن مورد استفاده قرار می

 شود. های بین افراد شناخته می ارتباط غیررسمی در

مبادالت یا دوطرفه بودن رفتارها را  ۀیافت های سامان تماعی: پیوستگیهمبستگی یا انسجام اج

پیوستگی و انسجام اجتماعی را با توجه به  1. گیدنزکند میتوصیف میان عامالن در جامعه 

 کند. مندی در حد و میزان عمل رودررو و چهره به چهره تعریف می قاعده

پیوندهای اجتماعی  است واساس و ریشۀ زندگی همراه با اخالق مسئولیت  :اعتماد اجتماعی

 .(17: 1395اده ز حافظی) شود ساخته می وگیرد میاعتماد شکل  ۀزیر سای

 انی که از هر سه منبعآموز دانش( طی تحقیقاتی نشان دادند 2018) و همکارانش 2نواک

، برخالف کسانی که از یک یا دو منبع کنند معلمان( حمایت باالیی دریافت می، والدین، همساالن)

 کنند. موفقیت بیشتری کسب میبنابراین کنند و  ، بیشتر مشارکت و مطالعه میشوند حمایت می

خانوادگی نقش مهمی در کسب  سرمایۀ اجتماعی»در شرایطی که آموزش مجازی شده است، 

سرمایۀ کند، عناصر  دانش و مشارکت در ارتباطات عمومی دارد. وقتی فرد در خانواده رشد می

 «.ی داردا مثبت در موفقیت و عملکرد مدرسه تأثیر ،ها و شبکه اعتماد مانند ،خانواده اجتماعی

 .(34: 1400الهی و اسکندری  سیف)

 پيشينة تحقيق

بر ابعاد  ،سرمایۀ اجتماعیاز ابعاد  ،اعتماد و همیاری ۀمؤلفپیشایندهای ( 1401) فخرزاده ضیابری

شناسی دانشگاه علوم تحقیقات را با  روانۀ پیشرفت تحصیلی دانشجویان سال سوم و چهارم رشت

اعتماد و مشارکت اجتماعی با  ۀمؤلفبین هر دو  روش پیمایش انجام داد و به این نتیجه رسید که

 معناداری وجود دارد. ۀپیشرفت تحصیلی دانشجویان رابط

خانوادگی و مشارکت والدین در امور مدرسه سرمایۀ اجتماعی  ۀرابط( 1396) سراجیان دهقان و

 اری دخترانآم ۀجامع. ندداد قرار مطالعه مورد پیمایشی روش به ان راآموز دانشبا موفقیت تحصیلی 

                                                                                                                                                       
1. Giddens 

2. Novak 
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بود.  1394_  1393 ( در سال تحصیلی12، 7، 5، 4، 1 مناطق) تهران ۀپسران دبیرستان در پنج منطق و

گیری تصادفی تعیین شد.  هکه با شیوۀ نمون بوددختر(  305پسر و  151) شاگرد 456تعداد نمونه 

 واسطه اعی یک اثرگذاری بیاینکه سرمایۀ اجتم  از پرسشنامه استفاده شد. نتیجه ها دادهآوری برای گرد

سرمایۀ دلیل شراکت پدر و مادر در کارهای دبیرستان وزشی شاگردان دارد و بهبر نتیجه و کارکرد آم

 کند. شرفت آموزشی را تبیین و تعریف میمتفاوتی از واریانس پی بخشاجتماعی 

به  را دکتری بر موفقیت دانشجویان در ورود به مقطعسرمایۀ اجتماعی تأثیر ( 1397) بخشنور

علوم  1392داد. جامعۀ آماری دانشجویان دکتری ورودی سال  قرار مطالعه موردروش پیمایشی 

آوری گرد. ابزار بودنفر  285حجم نمونه  و نفر 1061به تعداد  های عالی تهران( آموزش) انسانی

در اعی سرمایۀ اجتمهای پژوهش، میزان تأثیر شاخص  براساس یافته .پرسشنامه بود ها داده

و انسجام و مشارکت  ،همبستگی ،اعتماد) اجتماعی . بین ابعاد سرمایۀدانشجویان پایین بود

. رابطۀ متغیر پایگاه شتمعناداری وجود ندا ۀجتماعی( با پیشرفت تحصیلی رابطا

 اجتماعی و پیشرفت تحصیلی تأیید شد._ اقتصادی

اجتماعی در موفقیت _ صادیو پایگاه اقتسرمایۀ اجتماعی نقش  ۀ( مقایس1388) محبوبی

ها  دادهداد.  قرار مطالعه موردبه روش پیمایشی  دانشگاهی شهر ارومیه را ان پیشآموز دانشتحصیلی 

سرمایۀ نتیجه اینکه میان . گردآوری شددانشگاهی  شاگرد پیش 380 و ازاز پرسشنامه  استفاده با

ضعیفی  تان ارومیه همبستگیدانشگاهی شهرس و پیشرفت آموزشی شاگردان مقطع پیشاجتماعی 

های شاگردان بر پیشرفت  آمده، تأثیر پایگاه اقتصادی خانوادهدست به طبق نتایج وجود داشت.

آموزشی آنان تأیید شد. بین میزان روابط جمعی و اعتماد شاگردان و پیشرفت آموزشی آنان ارتباط 

 وجود داشت.

 قرار مطالعه مورد ان راآموز دانشلی ( تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر موفقیت تحصی1384) مهری

 نفر 359 بودند. تعداد نمونهدوم شهرستان تهران  ۀآماری شاگردان مدارس مقطع متوسط ۀداد. جامع

پیشرفت آموزشی را  تغییرات 009/0سرمایۀ اجتماعی  نشان داد پسر( بود. نتایج 200دختر و 159)

زیرا با وجود ضعف  .کشد کویاما را به چالش میپاتنام و فوو  کلمن ۀکند. این نتیجه نظری بیان می

 سرمایۀ اجتماعی موفقیت تحصیلی وجود دارد.
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 یعاطف یکار یو رفتارها یسواد عاطف یها مهارت ریتأث یبررس به (2022) 1و آنیالن دار عالم

در ه ترکی یمناطق مرکز یها رستانیمعلمان دب آماریۀ جامع پرداختند. ها آن سرمایۀ اجتماعیمعلمان بر 

مختلف با استفاده از روش سۀ از هفت نوع مدر نفر 399ۀ با نمون 2018_  2017 یلیسال تحص

سرمایۀ بر  یو کار عاطف یبر کار عاطف یمثبت سواد عاطف ریاز تأث یحاک جینتا بود. یا طبقه یریگ نمونه

 داشت. تماعیسرمایۀ اجو  یسواد عاطف نیب ۀدر رابط یکامل یانجیاثر م یاست. کار عاطف اجتماعی

را در موفقیت تحصیلی دانشجویان نسل  سرمایۀ اجتماعیاهمیت  (2021) و همکارانش 2آلمیدا

دند. نتایج نشان داد دسترسی به کرخصوصی بررسی  ۀسسؤنفری از یک م 156 ۀبا نموناول 

 کند. بینی می و کارکنان تالش برای معدل نمرات را پیشاستادان با  سرمایۀ اجتماعی

و دسترسی به دانشگاه را مورد بررسی سرمایۀ اجتماعی میان  ۀ( رابط1995) شهمکاران و 3اسمیت

عبارت انشگاه رابطۀ مثبت وجود دارد. بهقرار دادند و دریافتند که میان سرمایۀ اجتماعی و دسترسی به د

 یابد. شانس دسترسی فرزندان به دانشگاه افزایش می دیگر با افزایش سرمایۀ اجتماعی

انسانی انجام داد و به  ۀ( پژوهشی دربارۀ نقش سرمایۀ اجتماعی در ایجاد سرمای1988) کلمن

این نتایج دست یافت که وقتی سرمایۀ اجتماعی باالست، میزان رها کردن آموزش از دبیرستان 

 شود و ارتباط میخواندن  درس بیشترباعث  باالترسرمایۀ اجتماعی پایین است. به بیان دیگر، 

 ن سرمایۀ اجتماعی و آموزش وجود دارد.معناداری بی

را در  کیو کاتول خصوصی و یدر مدارس دولت شرفتیرشد پ( 1987) و همکارانش 4هافر

در مدت زمان امریکا کاتولیک و خصوصی در و  شاگردان دبیرستان دولتی ۀپژوهش طولی دربار

سرمایۀ اجتماعی  افزایش و به این نتیجه رسیدند که ، بررسی کردند1985تا  1978بین  ،ساله هفت

های کاتولیک  به کاهش موارد انصراف از آموزش در دبیرستانمنجردر اقوام و خانوادۀ شاگردان 

 های دولتی شده است. دبیرستان بهنسبت

مورد پژوهش با متغیر مستقل منزلۀ را به سرمایۀ اجتماعیهریک به نوعی یادشده تحقیقات 

بر  سرمایۀ اجتماعی ۀپژوهش جدیدی مبنی بر اینکه رابط بته. الاند امور آموزشی در نظر گرفته

                                                                                                                                                       
1. Alemdar 

2. Almeida 

3. Smith 

4. Huffer 
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این  نوآوریبنابراین ان در شرایط کرونایی انجام شده باشد یافت نشد. آموز دانشموفقیت تحصیلی 

 آموزش و تعامالت بیشتر از نوع مجازی بود در شرایط کرونایی این است که اوالًبه سبب ش پژوه

 داد:آزمون قرار های زیر را مورد  فرضیه و مناطق محروم انجام شد انآموز دانشبین و دیگر اینکه 

 ان رابطۀ معنادار وجود دارد.آموز دانشبین سرمایۀ اجتماعی با موفقیت تحصیلی _ 

 .ان رابطه وجود داردآموز دانشبین روابط اجتماعی و معاشرت با موفقیت تحصیلی _ 

 ان رابطه وجود دارد.موزآ دانشبین اعتماد اجتماعی با موفقیت تحصیلی _ 

 ان رابطه وجود دارد.آموز دانشبین مشارکت اجتماعی با موفقیت تحصیلی _ 

 .ان رابطه وجود داردآموز دانشبین انسجام و همبستگی اجتماعی با موفقیت تحصیلی _ 

 

 
 تحقیق مفهومی مدل. 1 شکل

 شناسی تحقيق روش

گردآوری واظ تحلیل از نوع همبستگی است لح به واز نظر هدف کاربردی  توصیفی وپژوهش این 

ان دختر مقطع دوم آموز دانشآماری شامل همۀ  ۀجامعشد.  انجام میدانی صورت پیمایش ها به داده

شهرستان وپرورش  آموزششده از  آمار دریافتاساس بر  .بودشهرستان کوهدشت  ۀمتوسط

برابر  1401_  1400یلی دوم در سال تحصمتوسطۀ ان دختر مقطع آموز دانشکوهدشت، تعداد 

 _ملشا  شهرستان کوهدشت ۀدختراندبیرستان  هشتاز مورد بررسی  ۀنموننفر بود.  2093

سرمایۀ 

 اجتماعی

 روابط اجتماعی

 اعتماد اجتماعی

 اجتماعی مشارکت

 یانسجام اجتماع

موفقیت 

تحصیلی 

 آموزاندانش
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راضیه،  ،(س)فرزانگان، فاطمه الزهرا ،کوثر ،(س)حضرت معصومه ،(س)حضرت سکینه های دبیرستان

از ا استفاده بحجم نمونه  .بودی ا گیری خوشه روش نمونه .انتخاب شدند _ صدر شهید، و اندیشه

های آن از  همؤلفو سرمایۀ اجتماعی متغیر  جهت سنجش د.آمدست نفر به 324فرمول کوکران 

 و های بعد ساختاری ال با سازهؤس 20، دارای (1998) پیت و گوشالاستاندارد ناها ۀنامپرسش

 دوم و اول سال نیم معدل از موفقیت تحصیلیگیری متغیر  اندازهو برای  ،شناختی و ارتباطی

بندی  ان در دو ترم در هفت دسته طبقهآموز دانشصورت که معدل یندب ؛شد استفاده انآموز دانش

 ،19تا18معدل  18تا17، معدل17تا 16معدل 16تا15، معدل15تا14، معدل14از شد: معدل کمتر

 .19معدل باالی 

صص با کمک پژوهشگران متخ و شداستفاده اعتبار صوری پرسشنامه از روش  رواییبرای 

برای پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. هرچند پرسشنامه  .شداعتبار پرسشنامه تأیید 

که برای  قرار گرفتبازآزمایی مورد  ،آن در شهرستان کوهدشت ۀباتوجه به استفاد ،استاندارد بود

وزیع و پس ت ان دخترآموز دانششیوۀ تصادفی میان  و بهصورت آزمایشی  به پرسشنامه 35آن  ییدأت

 محاسبه شد.( 1جدول ) متغیرها از گردآوری آلفای کرونباخ

  کرونباخ یآلفا جدول. 1 جدول
 متغیر ضریب آلفا

 موفقیت تحصیلی 98/0

 روابط اجتماعی 80/0

 اعتماد اجتماعی 70/0

 مشارکت اجتماعی 74/0

 انسجام اجتماعی 71/0

 

پایایی  استشده  محاسبه 70/0بیش از که ها  ریب آلفای کرونباخ برای همۀ متغیضر با توجه به

 شود. پرسشنامه مطلوب ارزیابی می



448     ،1401 پایيز، 3، شمارة 9دورة مدیریت سرمایة اجتماعی 

 پژوهش های یافته

 سال نیم دو معدل و معدل ،یلیتحص تۀرش و پایه سن، شامل آموزان دانش یفیتوص های داده

 .شد تجمیع و( 2 جدول) استخراج که بود تحصیلی

 دوم و اول سال یمو معدل ن یلیتحص ۀرشت و پایه سن، حسببر پاسخگویان آمار. 2 جدول

 درصد فراوانی زیرگروه متغیر متغیر

 سن

 4/24 79 سال 15

 8/31 103 سال 16

 6/30 99 سال 17

 12 39 سال 18

 2/1 4 سال 19

 تحصیلیپایۀ 
 1/44 143 اولپایۀ 

 29 94 دومپایۀ 

 9/26 87 سومپایۀ 

 تحصیلیپایۀ 
 9/30 143 علوم تجربی

 42 94 علوم انسانی

 2/27 87 کارودانش

 اول سال نیم معدل

 8/1 6 14کمتر از 
 2/1 4 15تا  14

 1/2 7 16تا  15
 2/9 30 17تا 16
 8/18 61 18تا  17
 3/29 95 19تا  18

 3/37 121 19باالی 

 دوم سال نیم معدل

 5/1 5 14کمتر از 

 5/1 5 15تا  14
 7/3 12 16تا  15
 8/5 19 17تا  16
 5/17 57 18تا  17

 4/32 105 19تا  18
 3/37 121 19باالی 
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 درصد6/30 ،سال 16 درصد8/31سال،  15 درصد از پاسخگویان4/24شود،  چنانکه مالحظه می

 16سن  بیشترین فراوانی مربوط بهاند.  سال داشته 19 درصد2/1و  ،سال 18درصد 12سال،  17

 درصد( بود.6/30) 17 و سپس (درصد8/31)

درصد  9/26در پایۀ دوم، درصد  29 در پایۀ اول، پاسخگویاناز  درصد1/44تحصیلی  ۀاز نظر پای

 ۀرشت در ( بود.درصد1/44) اول ۀبیشترین فراوانی مربوط به پای اند. بوده تحصیل در پایۀ سوم مشغول

 دردرصد 2/27 و ،درصد علوم تجربی9/30ی، علوم انسان پاسخگویاندرصد از 42تحصیلی 

 ( بود.درصد42) علوم انسانی ۀرشت بیشترین فراوانی مربوط به .نداهبودای و کارودانش  وحرفه فنی

 1/2، 15تا  14درصد معدل 2/1 ،14تر از  معدلی پایین پاسخگویاناز  درصد8/1از نظر معدل 

 درصد 3/29، 18تا  17معدل میان  درصد8/18، 17تا  16معدل  درصد2/9، 16تا 15 معدل درصد

 بیشترین فراوانی معدل اند. سال اول داشته در نیم 19دل باالی مع درصد3/37و  ،19 تا 18 معدل میان

در  ( بود.درصد3/29) 19تا  18معدل  و سپس (درصد3/37) 19معدل باالی  اول مربوط به سال نیم

 درصد7/3، 15تا  14درصد معدل 5/1 ،14تر از  معدلی پایین پاسخگویاندرصد از 5/1 ،سال دوم نیم

 میان معدل رصدد4/32، 18تا  17 معدل میان درصد5/17، 17 تا 16معدل  درصد8/5، 16 تا 15معدل 

 مربوط به دوم سال نیم معدلدر بیشترین فراوانی  ند.اهداشت 19عدل باالی م درصد3/37و  ،19 تا 18

 ( بود.درصد4/32) 19تا  18معدل  و سپس (درصد3/37) 19معدل باالی 

 مستقل یرهایمتغ به مربوط یپراکندگ و یمرکز یها شاخص. 3 ولجد

 انحراف معیار میانگین متغیر

 499/0 46/2 اجتماعیوابط ر

 599/0 59/2 اعتماداجتماعی

 396/0 81/2 مشارکت اجتماعی

454/0 23/2 موفقیت اجتماعی  

256/0 44/16 موفقیت اجتماعی  

 

میانگین و حد متوسط دربرحسب طیف لیکرت جتماعی سرمایۀ امیانگین ابعاد  ،3طبق جدول 

 پژوهش از آزمون از است متغیرها کمترانحراف معیار است.  44/16 موفقیت تحصیلی

 ( استفاده شد.4جدول ) اسمیرنوف_ کولموگوروف
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 ها داده عیتوز بودن نرمال آزمون. 4 جدول

 متغیر سطح معناداری

 موفقیت تحصیلی 000/0

 عیروابط اجتما 000/0

 اعتماد اجتماعی 000/0

 مشارکت اجتماعی 000/0

 انسجام اجتماعی 000/0

 

کمتر از  متغیرها ۀاسمیرنوف برای هم_ سطح معناداری آزمون کولموگوروف اینکه به توجه با

آزمون ضریب  ازبنابراین نیست و  نرمال آماری جامعی از آمده دست به های داده ،است 05/0

 .شده است ایب رگرسیونی استفادهو ضر همبستگی اسپیرمن

 هاآزمون فرضيه

 معناداری بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته مورد آزمون آرابط یعنی های پژوهش فرضیه ۀدر ادام

 ت.قرار گرف( 5جدول )

 اعتماداجتماعی ۀرابط آزمون. 5 جدول

 

توجه به  و بااست  05/0تر از  که بزرگشده  131/0اصلی پژوهش  ۀدر فرضی داری معناسطح 

و سرمایۀ اجتماعی که بین متغیر  شود میگرفته ( نتیجه 084/0) مقدار پایین ضریب همبستگی

اصلی تحقیق تأیید اداری وجود ندارد. بنابراین فرضیۀ معن ۀآموزان رابط موفقیت تحصیلی دانش

ضریب و  038/0 آموزان حصیلی دانشروابط اجتماعی و موفقیت تداری اسطح معن .شئد مین

 رتغیم داریمعنا سطح مقدار ضریب تعداد مشاهدات

 اجتماعی و موفقیت تحصیلی سرمایۀ 131/0 084/0 324

 روابط اجتماعی و موفقیت تحصیلی 038/0 115/0 324

 اعتماد اجتماعی و موفقیت تحصیلی 260/0 063/0 324

 مشارکت اجتماعی و موفقیت تحصیلی 518/0 036/0 324

 انسجام اجتماعی و موفقیت تحصیلی 037/0 116/0 324
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اما این . داری وجود دارد ۀ معنامتغیر رابطاین دو که بین ایننتیجه  .شده است 115/0همبستگی 

شده و از پرسیده است که  مربوط االتیؤضعف این رابطه به نوع س رابطه بسیار ضعیف است.

ای  بودند بیشتر روابط مدرسه وزآم دانشها نمونه استاندارد استفاده شده است که چون ۀپرسشنام

بین  داریاسطح معن که مجازی بودن دلیلی بر کاهش این نوع روابط بوده است. ل شده درحالیؤاس

شده  063/0و ضریب همبستگی  260/0 آموزان اجتماعی و موفقیت تحصیلی دانش اعتمادمتغیر 

 .شود مینفرضیه تأیید دارد و این وجود ن داریامعن رابطۀاین دو متغیر متغیر که بین ایننتیجه  .است

و ضریب  518/0 آموزان بین متغیر مشارکت اجتماعی و موفقیت تحصیلی دانش داریاسطح معن

وجود ندارد و این  داریامعنۀ این دو متغیر رابطمتغیر نتیجه اینکه بین. شده است 036/0همبستگی 

 آموزان عی و موفقیت تحصیلی دانشبین متغیر انسجام اجتما داریاسطح معن. شود فرضیه تأیید نمی

 داریامعن رابطۀاین دو متغیر متغیر نتیجه اینکه بین . شده است 116/0و ضریب همبستگی  037/0

و  فقط روابط اجتماعیسرمایۀ اجتماعی از میان ابعاد  بسیار ضعیف است. رابطهاین اما  .وجود دارد

 داشت.معناداری ۀ انسجام و همبستگی با موفقیت تحصیلی رابط

برای  آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن و دست و برای اطمینان از اعتبار نتایج به در ادامه

 ( انجام شد.6جدول ) بینی متغیرهای مستقل در موفقیت تحصیلی آزمون رگرسیون پیش

 آموزان دانش یلیتحص تیموفق ینیب شیپ در یاجتماع یۀسرماابعاد  یونیرگرس بیضرا .6 جدول

 B SE Beta T P-value ینب یشمتغیرهای پ
 043/0 035/2 124/0 727/0 47/0 روابط اجتماعی

 607/0 514/0 032/0 023/0 008/0 اعتماد اجتماعی

 140/0 480/1 101/0 016/0 024/0 مشارکت اجتماعی

 197/0 294/1 087/0 020/0 026/0 انسجام اجتماعی

R=0/157        F=24/718         R2 =0/025  ADJ. R2=0/012 

 

سرمایۀ  ابعاد دهد ( نشان میADJ. R2) شده شود میزان ضریب تعیین تعدیل می مالحظهچنانچه 

 ثیرأت ۀدهند نشان اینکنند.  بینی می درصد از واریانس موفقیت تحصیلی را پیش 01/0 فقطاجتماعی 

حاصل نتیجه  این tو  P-Valueا درنظر گرفتن مقادیر ب .است وابسته بر قلتمس متغیر ضعیف
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 043/0ضریب معناداری آن  p-value و 035/2آن  t که مقدار جز متغیر روابط اجتماعی، شود که می

 معناداری مطلوبی قرار ندارند.تأثیر سطح در  متغیرها ۀبقیاست، 

 نتيجه

ان آموز دانشموفقیت تحصیلی  با آنبین  ۀرابطو  سرمایۀ اجتماعیاین پژوهش با هدف بررسی 

سرمایۀ برای تعیین این رابطه ابتدا میزان دوم در شهرستان کوهدشت انجام شد.  ۀطمتوس دختر

 انآموز دانشدر بین سرمایۀ اجتماعی نتایج نشان داد که دختران کوهدشت بررسی شد.  اجتماعی

پژوهش در شرایط کرونایی و عدم دادن  با توجه به انجامدر کوهدشت در حد متوسط است.  دختر

ها با  زیرا تعامل بین آن. رسد نظر می هاین امر تاحدی طبیعی ب ،ان در مدرسهآموز دانشحضور 

ان با هم و آموز دانشهمبستگی و مشارکت اجتماعی بین  شدن آموزش کاهش یافته و غیرحضوری

ها بوده و روابط  صورت غیررسمی با همکالسیمشارکت بیشتر به با معلمان کاسته شده است.

بوده است و با غیرحضوری شدن آموزش خواه ناخواه برقرار ا با خانواده حضوری نیز در ایام کرون

هر مقدار اطمینان و اعتماد در یک از دید فوکویاما  شود. نیز کاسته می در فضای آموزشیاز اعتماد 

حس اعتماد در میان که  درحالیتر باشد، سرمایۀ اجتماعی هم بیشتر خواهد بود.  گروه جمعی وسیع

به عنوان یکی و مشارکت اجتماعی اعتماد  و از طرفی هضعیف بودختر کوهدشتی د انآموز دانش

اعتماد  مشارکت و با مجازی شدن فضای آموزشیاست که  سرمایۀ اجتماعیهای  همؤلفدیگر از 

 ۀآزمون فرضیاست. این نکته  یدؤحاضر م و نتایج پژوهش شدهطور طبیعی کاسته  بین افراد به

مورد  ۀو موفقیت تحصیلی در جامعسرمایۀ اجتماعی معناداری بین  ۀطبنشان داد را اصلی پژوهش

ان اما معدل بیش از نیمی از آموز دانشرغم باال نبودن سرمایۀ اجتماعی بین  بهمطالعه وجود ندارد. 

 های موفقیت تحصیلی تقریباً همؤلفبود. این نتیجه و افزایش معدل به عنوان یکی از  18ها باالی  آن

هرچند اکثر  ؛ان و دانشجویان در ایام کرونا واقعیت پیدا کردآموز دانشۀ نیمی از جامع برای بیش از

های  همؤلفمیان  ازایم.  علمی دچار رکود شده رنظران بر این باور بودند که به لحاظ با صاحب

 ند.معنادار داشت آو انسجام و همبستگی با موفقیت تحصیلی رابط روابط اجتماعی ،سرمایۀ اجتماعی

و اعتماد اجتماعی با  بین مشارکت اجتماعیدر حد ضعیفی بود.  هامتغیراین همبستگی بین  ماا

ۀ رابط»فوکویاما مبنی بر  ۀاین عدم رابطه با نظریمعناداری دیده نشد.  ۀموفقیت تحصیلی رابط
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رودررو  ۀرابط قابل تبیین است. وقتی« سرمایۀ اجتماعیمستقیم همیاری و اطمینان رودررو با 

نیز  سرمایۀ اجتماعیخواه ناخواه ، ضعیف است آموز دانشیابد و اطمینان بین معلم و  ش میکاه

 چنانی در موفقیت تحصیلی ندارد. و نقش آنیابد میکاهش 

 رگرسیون از تحصیلی موفقیت بر آن های همؤلف و اجتماعی سرمایۀ متغیر ثیرأتبیشتر  دقتبرای 

 را تحصیلی موفقیت واریانس از درصد 01/0 فقط یاجتماع سرمایۀ اینکه نتیجه شد. استفاده

 روابط متغیر جز که دش حاصل نتیجه این t و Value-P مقادیر گرفتن درنظر با کرد. می بینی پیش

 بر ثیریأت متغیرها ۀبقی بود 043/0 آن معناداری ضریب value-p و 035/2 آن t مقدار که اجتماعی

 زده رقم دیگری عوامل را انآموز دانش تحصیلی فقیتمو از درصد 99 و نداشتند تحصیلی موفقیت

 مجازی وضعیت به مربوط است شده سنجیده نمره با که موفقیت این از قسمتی البته که است

 آن برای توان می ییلدال که است بوده قبل شرایط از بیشتر مراتب به درسی نمرات که ودهب ها درس

 در اینکه دوم داشتند. ارفاق دهی نمره در و اند داشته تری آسان ارزیابی معلمان اینکه یکی .شمرد

 از توانستند می خود های دانسته بر عالوه ها آن و نبوده انآموز دانش بر کنترلی غیرحضوری ارزیابی

بعضی از معلمان  آمد مسئله بیان در که همچنان اینکه سوم بگیرند. کمک دیگری یا کتاب

در موفقیت  وکردند ان ضعیف عمل آموز دانشد کوهدشت در ایجاد حس اطمینان و اعتما

 ان براساس نظریات کلمن نقش قابل توجهی نداشتند.آموز دانشتحصیلی 

در . سو بود هم (1388) محبوبی و (1384) مهریبا مطالعه  این نتایج ،در مقایسه با سایر تحقیقات

در تحقیق  .ی داشتضعیفهمبستگی پیشرفت آموزشی با موفقیت و سرمایۀ اجتماعی نیز  اتآن تحقیق

وجود نداشت. در  و پیشرفت تحصیلیسرمایۀ اجتماعی های  همؤلفای بین  ( رابطه1397) نوربخش

خانوادگی با سرمایۀ اجتماعی ( نتیجه متفاوت بود و 1395) دهقان و سراجیانمقایسه با نتایج تحقیق 

ن در امور آموزش فرزندان و دلیل مشارکت والدی. شاید این بهتشها رابطه دا موفقیت تحصیلی آن

در  کرد. ریانس پیشرفت آموزشی را تبیین میقسمتی از واسرمایۀ اجتماعی کارهای دبیرستان بود که 

 مورد این پژوهش نیز نقش خانواده در موفقیت تحصیلی بیش از مدرسه و معلم بوده است.

( 2021) آلمیدا و همکارانشنتایج این پژوهش در مقایسه با تحقیق در مقایسه با تحقیقات خارجی، 

توان چنین تبیین کرد که اوالً پژوهش آلمیدا و همکارانش بین دانشجویان  دلیل آن را می. ودبسو ن هم
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تعامالت دانشگاهی تاحدودی حضوری بوده و این امر معدل نمرات را  ترکیهبوده و درضمن در 

ه که تعامالت با معلمان و مشارکت ان بودآموز دانشاما پژوهش حاضر در بین  .بینی کرده است پیش

درصد 1فقط  سرمایۀ اجتماعیان کوهدشتی آموز دانشخاطر افسردگی  غیرحضوری بوده و از طرفی به

(، 1401) تحقیق فخرزاده ضیابریبا نتایج این پژوهش کند. همچنین  ان را تبیین میآموز دانشاز معدل 

ۀ نظری کهمتفاوت بود  (1995) شهمکارانو اسمیت و  ،(1988) کلمن، (1985) هافر و همکارانش

ای  ارتباط اجتماعی قوی گونهکه  استبرآن کلمن . کشد چالش میپاتنام و فوکویاما را به و  کلمن

آورد که در پیشرفت آموزشی شاگردان اثرگذار است. کنش متقابل خانواده،  وجود می سرمایۀ اجتماعی به

توان از سرمایۀ اجتماعی برای  آموزشی شاگردان دارد و میای بر پیشرفت  دبیرستان و محله تأثیر ویژه

عنوان  شترکی دربارۀ سرمایۀ اجتماعی بهکلمن و بوردیو نگرانی م تالفی افت آموزشی کمک گرفت.

ایجادکنندۀ آسانی همیاری و از دید پاتنام سرمایۀ اجتماعی سرچشمۀ کسب موفقیت تحصیلی دارند. 

در سرمایۀ اجتماعی  بنابراینکند.  تر ممکن میکمرا با مخارج  ها هدف که رسیدن بهاست پیوستگی 

این  ۀمغایرت نتیجدر تبیین  ها را در هدف موفقیت تحصیلی کمک کند. تواند آن یان مآموز دانش

ها تحقیقات خود را در  آنکه  گفتتوان  میبوردیو و پاتنام ن و های کلم پژوهش با نظریات و پژوهش

اند، حال آنکه این پژوهش عالوه بر اینکه  آموزش حضوری به انجام رساندهغربی و در شرایط  جوامع

در شرایط خاص کرونایی و آموزش غیرحضوری انجام شده ی خاص خود بوده های فرهنگ در زمینه

مشارکت و بنابراین تعامالت در فضای مجازی برای دختران شهرستانی کم بوده و  ۀکه تجرباست 

م شده های درسی پایین بوده است و تعامالت در حد رفع حاجت درسی انجا انسجام و اعتماد در گروه

همبستگی ضعیفی با موفقیت تحصیلی نشان داده شده بود که  اجتماعی روابط ۀمؤلفهمین در است و 

ها بیشتر از  دیگر اینکه کلمن در اثر تحقیقاتش دریافت که اثرگذاری دوستان و همکالسی ۀنکت است.

ها  دلیل عدم ارتباط حضوری با همکالسی این اثرگذاری به کهو معلمان است مادر پدر و   اثرگذاری

انجام دادند  1396در سال  شالبته ناگفته نماند، طبق تحقیقی که ریاحی و همکاران کاهش یافته بود.

دوم شهرستان کوهدشت مبتالبه افسردگی  ۀان مقطع متوسطآموز دانشدرصد از  65که  شد مشخص

و همبستگی و درنتیجه عدم مشارکت  ترین عامل عدم اعتماد و تواند مهم ن افسردگی میکه ای بودند

 ها باشد. آنسرمایۀ اجتماعی پایین بودن 
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 پيشنهاد

بین دختران دبیرستانی کوهدشت  سرمایۀ اجتماعیکه  ۀ توصیفی پژوه،با توجه به یافت .1

در فرهنگی کشور  نمسئوال شود در سطح کالن پیشنهاد می، پایین بودمتوسط رو به 

امل اقتصادی به عوامل فرهنگی و اجتماعی توجه وهای آموزشی عالوه بر ع ریزی برنامه

باعث  گذاری در این زمینه چون رسیدگی به امور فرهنگی و سرمایه .داشته باشندکافی 

به  شود در سطح خرد نیز پیشنهاد می .شود میافراد جامعه تقویت سرمایۀ اجتماعی 

میانه و کالن افزایش و  آموزش داده شود تا روابط خود را در سه سطح خردان آموز دانش

هایشان افزایش  ان و همکالسیآموز دانشروابط خود را با  آموز دانشدر سطح خرد . دهند

های  روابط خود را با کادر مدرسه و معلمانشان و با گروه آموز دانشدهد. در سطح میانه 

ن درسطح جامعه و نهادهای اجتماعی مختلف و در سطح کال .درسی افزایش دهند

 و ارتباطات خود را با خارج از مدرسه گسترش دهند.شوند  ی عضوآموز دانش

ان، آموز دانشآماری و اطالع از رفتار معلمان با ۀ جامعدربارۀ با توجه به تحقیق اولیه  .2

حس اعتماد را  ر خودمدا آمیز و صادقانه و نیز قانون معلمان با رفتار احترامشود  پیشنهاد می

سرمایۀ و  شودها نیز تقویت  ان ایجاد کنند تا روابط و مشارکت آنآموز دانشمیان در

 .باال رودآنان افزایش یابد و موفقیت تحصیلی آنان  اجتماعی

شود این مسئله  بین دختران دبیرستانی کوهدشت پیشنهاد میدرمیزان افسردگی  با توجه به .3

ن فرهنگی شهرستان قرار بگیرد و راهکارهایی برای افزایش مورد توجه مدیران و مسئوال

 ها نیز درمان شود. گی آندسرمایۀ اجتماعی این قشر درنظر گرفته شود تاافسر

 شود با توجه به اینکه این پژوهش در شرایط خاص کرونا انجام شده است پیشنهاد می .4

دختر ان آموز دانشدر شرایط فعلی که آموزش حضوری شده است بین همین موضوع 

عوامل  اینکه آیا شرایط کرونایی ازجملهخصوص  هکوهدشت انجام و نتایج مقایسه شود ب

 .بوده است یا نهسرمایۀ اجتماعی میزان تأثیرگذار بر 
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