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 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با
 پیشرفتبررسی رابطه سرمایه اجتماعی  با

 پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پایه اول
دبیرستان شهر تهران

ک1 روح اهلل استا

 
چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در نمونه ای به حجم 897 دانش آموز پایه اول دبیرستان 
که با روش خوشه ای تصادفی انتخاب شده اند، است. روش پژوهش همبستگی و بویژه مدل یابی معادالت ساختاری است.  شهر تهران 
کواریانس با نرم افزار  ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته 87 سوالی است. جهت تحلیل داده ها از تکنیک های تحلیل ماتریس های 

لیزرل استفاده شد. نتایج بیانگر آنند که:
متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد سه گانه آن دارای اثر مستقیم مثبت بر پیشرفت تحصیلی هستند.	 
شاخص های شش گانه سرمایه اجتماعی دارای اثر مستقیم  مثبت بر پیشرفت تحصیلی هستند.	 
متغیر های کیفیت، ساختار و اندازه شبکه به واسطه سرمایه اجتماعی دارای دارای اثرغیرمستقیم ومثبت  بر پیشرفت تحصیلی 	 

هستند
شاخص های  شش گانه سرمایه اجتماعی به واسطه ابعاد و متغیر سرمایه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی اثر غیرمستقیم و مثبت 	 

دارند.

کلید واژه: سرمایه اجتماعی،پیشرفت تحصیلی، مدل یابی معادالت ساختاری

مقدمه:
الزمه شکل گیری و بقای اجتماع علمی ، تعامل در شبکه های علمی، پیوندهای مبتنی بر نظام پاداش ویژه و مشارکت در تولید 
ایده های جدید و فرآیند آموزش حامل نوعی جامعه پذیری جدید است. تحصیل در یک محیط علمی با خرده فرهنگ های 
خاص خود ،انتقال دهنده ارزش ها ،هنجارها و فرهنگ خود است، لذا پیوندها و شبکه های اجتماعی جدیدی را به ارمغان 
کارکردهای نظام آموزشی را نمی توان صرفًا در آموزش های رسمی و مستقیم دانست ،بلکه باید  می آورد. امروزه دیگر وظایف و 
گیران، تفکر انتقادی ، خالقیت ، توانایی برقراری ارتباطات اجتماعی ، توان  شکل گیری روحیه علمی ، جستجوی نظام یافته در فرا

کرصالحی ،1387: 26(. بازآفرینی ، مشارکت پذیری و تثبیت هویت در تعامل با دیگران را نیز مد نظر قرار داد)ذا
مفهوم سرمایه اجتماعی2 در آغاز توسط جامعه شناسان معرفی گردید و در تحقیقات آنها مورد استفاده قرار گرفت. این مفهوم 
به تدریج توجه اندیشمندان سایر رشته های علوم اجتماعی را به خود جلب کرد و در دهه های اخیر در حوزه های علوم سیاسی، 

roholastack@yahoo.com کریم کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه پیام نور رباط   1
2 Social Capital 
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آموزش و پرورش  و مدیریت مورد استفاده قرار گرفته است)الوانی و نقوی، 1383: 16(. سرمایه اجتماعی مجموعه منافع بالفعل 
و بالقوه ای است که با عضویت در شبکه های اجتماعی1 کنش گران و سازمان ها بوجود می آید، به عبارتی سرمایه اجتماعی به 
منابع قابل دسترس در درون ساختارهای اجتماعی از قبیل اعتماد، هنجارهای روابط متقابل و هدف متقابل2که افراد را برای 
انجام کنش جمعی آماده می کند، اشاره دارد و به عنوان محصول فرعی روابط اجتماعی و درگیری مدنی در سازمان های رسمی 

و غیررسمی ظهور می کند.
گاه تر و نسبت به آن ابراز عالقه نموده اند.  جامعه علمی به نحو روز افزونی به نقش  و تأثیر سرمایه اجتماعی در فرآیند توسعه، آ
این امر در نظام های آموزشی در سطوح متفاوت ، خرد، میانی و کالن نظام آموزشی و در مدارس  مورد توجه بیشتری قرار گرفته 

است.
گیران اثر مثبت  که ارتقای سرمایه اجتماعی بر سرمایه انسانی و وضعیت تحصیلی فرا در سطح تئوریک انتظار بر این است 
گروهی و اجتماعی صورت می پذیرد و ذخایر  داشته باشد، زیرا آموزش با جامعه پذیری علمی همراه است و در یک شرایط 
جدیدی از روابط و پیوندها را بین معلمان و دانش آموزان؛ دانش آموزان و دانش آموزان؛ دانش آموزان و خانواده و دانش آموزان 
و جامعه را دربردارد. همچنین پاتنام3 )2001( معتقد است که هنجارها از طریق سرمشق شدن، اجتماعی شدن و آموزش به افراد 

جامعه تلقین و درآنها تثبیت می شود.
که می توانند از آنها  که دانش آموزان مدارس حداقل از سه نوع سرمایه برخوردارند  اتچه وری و همکاران4 )2001( معتقدند 

برای نیل به اهداف آموزشی  و موفقیت تحصیلی بهره ببرند: 
الف(سرمایه مالی که شامل پولی است که از سوی خانواده آنها برای پرداخت هزینه های تحصیلی نظیر خرید کتاب و غیره 

سرمایه گذاری می شوند. 
ب(سرمایه انسانی که شامل توانایی و انگیزش دانش آموزان و معلمان می شود.

 ج(سرمایه اجتماعی که از طریق تعامل بین دانش آموزان و معلمان در جریان فرآیند یادگیری حاصل می شود.
تحقیقات اخیر سازمانی نشان داده اند که حدود 70 درصد یادگیری ها در نظام های آموزشی از طریق ارتباطات و تعامل های 
کتب درس��ی ، شیوه  ع پ���ور،1384(. قدر مسلم آم��وزش و پ��رورش و مؤلفه های متنوع آن نظیر  غیر رسمی روی می دهد)شار
کالس درس  و مدرسه  می توانند نقش مهمی در ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی  تدریس و فضای اجتماعی _ روانی حاکم بر 
که محیط های آموزشی چالش برانگیز و در  کنند. همچنین بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت معتقدند  دانش آموزان ایفا 
کننده سبب تسهیل در فرایند موفقیت تحصیلی دانش آموزان می شوند)کلیفتون5 و روبرتس6 ،1993( به  عین حال حمایت 
که روابط اجتماعی موجود در آنها از یک سو، دانش آموز را به چالش فکری و  همین جهت زمانی مدارس می توانند غنی باشند 
کند این نوع روابط اجتماعی بر رفتار دانش  علمی بکشاند و از سوی دیگر حمایت اجتماعی فراوانی برای دانش آموزان فراهم 

آموز و عملکرد او تاثیر مثبت و فراوانی دارد)اتچه وری و همکاران،2001(.
در مقاله حاضر قصد تحلیل روابط سرمایه اجتماعی ، ابعاد و شاخص های  آن با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پایه اول 
کید بر نقش سرمایه اجتماعی،  مقطع متوسطه شهر تهران به منظور طراحی، تدوین و ارزیابی مدل عّلی پیشرفت تحصیلی با تأ

ابعاد و شاخص های  آن را داریم.

سرمایه اجتماعی:
سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموعه منافع بالفعل و بالقوه ای است که با عضویت در شبکه های اجتماعی کنش گران 
و سازمان ها بوجود می آید به عبارتی مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیررسمی است که اعضای گروهی که همکاری و 

تعاون میان آنها مجاز است در آن سهیم هستند )فوکویاما7، 2001: 10(.
سرمایه اجتماعی بطور کلی شامل نهادها، روابط، گرایشها، ارزش ها و هنجارهایی است که بر رفتار و تعامالت بین افراد حاکم 

1 Social Networks
2 Mutual Aide
3 Putnam 
4 Etch every at all
5 Clifton 
6 Robbers
7 Fukuyama
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که افراد را قادر  است )گروتر و ون بستلر1، 2001: 3(. به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی آن  دسته از شبکه ها و هنجارهایی است 
که تا به  حال از سرمایه  گونه ای شامل تمام تعاریفی است  به عمل جمعی می کند )ولکاک2، 1998: 154(. این دو تعریف به 

اجتماعی شده است.

ابعاد سرمایه اجتماعی:
 در بررسی نظریات و مطالعات انجام شده  سرمایه اجتماعی دارای سه بعد اساسی به شرح زیر می باشد:

کیفیت شبکه3:  منظور از کیفیت شبکه منابعی است که بازنمودها، تفاسیر و سیستم های معانی مشترک از قبیل هنجارها و 
اهداف مشترک را در یک شبکه اجتماعی فراهم می سازد)گروترت و ن بستلرت،2001: 98(.

ساختارشبکه4:  منظور از ساختار شبکه منابعی است که الگوهای غیر شخصی پیوندهای بین افراد)بخش سخت افزاری 
شبکه های اجتماعی( را در قالب موارد ان��دازه شبکه و تحرک شبکه را در یک شبکه اجتماعی فراهم می سازد)گروترت و ن 

بستلرت،2001: 102(.
که وضعیت الگوهای ارتباطی افراد را در قالب موارد انسجام و  ارتباطات شبکه5: منظور از ارتباطات شبکه منابعی است 

همبستگی جمعی و میزان تبادل دانش و اطالعات را در یک شبکه اجتماعی نشان می دهد)کوک گامپرز1986،6: 84(.

شاخص های  سرمایه اجتماعی:
هنجارهای مشترک7: در اصطالح دانش جامعه شناسی، به یک الگوی رفتاری گفته می شود که فرد روابط و کنش های خود 
کثریت جامعه خود را به آن پایبند می دانند. هنجارها در بردارنده دو عنصر اساسی  را در اجتماع براساس آن تنظیم می کند. ا

اعتماد و و احساس اثرگذاری و کارایی )رفیع پور، 1385: 60(.
ک بین افراد در باب یک یا چند هدف گفته می شود، طوری که افراد  اهداف مشترک8: در اصطالح جامعه شناسی به اشترا
فعالیت ها و روابط خود را در سطح اجتماع جهت دستیابی به اهداف مدنظر تنظیم می کنند.اهداف مشترک دربردارنده سه 
عنصر اساسی تعاون و همکاری متقابل، مشارکت داوطلبانه)اجتماعی و مدنی(، حمایت اجتماعی )مالی وعاطفی( و هویت 

جمعی است )باوم و زیریچ9، 2003: 321(.
کل این  گستردگی شبکه ارتباطات)تعداد ارتباطات ( و انواع ارتباطات فرد در سطوح خرد، میانی و  اندازه شبکه10: منظور 

شبکه می باشد)کریشنا و شاردر11 1999 : 58 (.
تحرک شبکه12: اشاره به میزان تغییر پذیری)افزایش یا کاهش( شبکه ارتباطات)تعداد ارتباطات ( و انواع ارتباطات فرد در 

سطوح خرد، میانی و کل این شبکه می باشد)کریشنا و شاردر1999: 62(.
  انسجام ارتباطات13: انسجام و همبستگی ارتباطات عبارتست از توافق جمعی میان اعضای یک جامعه که حاصل پذیرش 
کمی از وجود تعامل در میان افراد آن جامعه  و درونی کردن نظام ارزشی و هنجارهای یک جامعه است، وجود تعلق جمعی و ترا
است. انسجام اجتماعی ارتباطات با معرف هایی چون  توافق در امور، صمیمت در امور، پذیرش متقابل ، پای بندی به تعهدات، 
کمک به هنگام گرفتاری ها، شرکت در مراسم و مناسک خانوادگی، احترام کوچکترها به بزرگترها تبیین می شود )کریشنا ،2005: 

.)125

1 Grootaert & Van Bastelaert
2 Woolcock & Narayan
3 Network Qualities
4 Network  Structure 
5 Network Communication
6 Cook - Gumperz
7 Common Norms
8 Common Purpose
9 Baum & ziersch
10 Network Size
11 Krishna & Sharder
12 Network Movement
13 Communication Solidarity
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تبادل دانش و اطالعات1: 
ک گذاری دانش و اطالعات به منظور تبادل آن در سطوح  منظوراز تبادل دانش و اطالعات عبارت از میزان به اشترا

کل(شبکه ارتباطی افراد)چو2003،2: 92(. مختلف )خرد،میانی و 

سرمایه اجتماعی و پیشرفت تحصیلی:
مورد  علمی«  »اجتماع  و  علمی«  »سازمان  مفهوم  دو  با  می توان  را  دانش آموزان  و  معلمان  بین  تعامالت  و  ارتباطات 
کارگزاران دانش  مطالعه قرار داد. تولید و انتقال دانش به عنوان دو هدف اصلی نظام آموزشی وابسته به وجود ارتباطات 
از طریق بهبود مدیریت، فرهنگ و مناسبات سازمانی  در قالب سازمان و اجتماع علمی می باشد. بهبود سازمان علمی 
مناسبات  بررسی  امکان  نیز  علمی  اجتماع  مفهوم  می انجامد.  توانا  دانش آموختگان  تربیت  و  دانش  تولید  افزایش  به 
کارگزاران دانش را در پرتو مؤلفه های اعتماد، هنجارهای مشترک، انسجام و هویت فراهم می سازد. )گیبونز و همکاران3، 

.)76-91 :1994
کید بر اهمیت روابط افراد در فرایندهای آموزشی، مفهوم سرمایه اجتماعی به یاری مفهوم پیشین  امروزه، به منظور تأ
سرمایه انسانی آمده است. مفهوم »سرمایه اجتماعی « روابط مربیان و معلمان با دانش آموزان خود را نشان می دهد. این 
مفهوم میزان برخورداری مربیان برجسته از فعالیت های مربی گری را تعیین می کند. این فعالیت ها مقوالتی چون مباحثه 
کار آموزشی، برخورد احترام آمیز با دانش آموزان،  مربیان با دانش آموزان، انتظار معلمان از دانش آموزان برای انجام دادن 

دوست شدن مربیان با دانش آموزان را شامل می شود. این مناسبات برجستگی علمی دانش آموزان را تسهیل می کند.
توسعه  و  رشد  بر  مالحظه ای  قابل  تأثیر  همچنین  معلمان  و  دانش آموزان  تعامل های  استحکام  و  کیفیت  فراوانی، 
فکری دانش آموزان دارد. تعامالت دانش آموزان � معلمان بر عوامل شخصیتی مثل پیچیدگی شناختی تأثیر می گذارد و 
ک خویش دانش  برای بیشتر دانش آموزان روابط شخصی با معلمان به طور معناداری احترام به خویش اجتماعی و ادرا

آموزان را بهبود می بخشد )واتکینز4، 1992: 1610-1608(.
تحرک  دوجانبه،  رواب��ط  همکاری،  برای  منبعی  عنوان  به  اجتماعی  سرمایه  سودمندی  به  ک��ل��م��ن5)1988:ص28( 
اجتماعی، رشد اقتصادی، برتری سیاسی و نیروی زیست اجتماعی و توسعه اجتماعی )از جمله آموزش باال و موفقیت 
است.  فرزندان  تحصیلی  موفقیت  اجتماعی،  سرمایه  مثبت  پیامدهای  از  یکی  عبارتی  به  م��ی ورزد  کید  تأ تحصیلی( 
دستاوردهای  به  می تواند  مدرسه اش  و  جامعه  دوستان،  خانواده،  و  کودک  بین  تماس  که  است  معتقد  وی  همچنین 
که سرمایه اجتماعی نام دارد. کادمیک باالیی تبدیل شود، این تماس ها محصول روابط و درگیری های اجتماعی است  آ

کنند. از  که اخیرًا انجام شده سعی داشته اند تا پیوند نزدیک سرمایه اجتماعی با پیشرفت آموزشی را تأیید  کارهایی 
که توسط دیکا و سینگ  آموزشی  اجتماعی و دستاوردهای  ارتباط بین سرمایه  انجام شده درباره  بین چهارده تحقیق 

کثر آنها پیوستگی مثبتی را بین نمرات مختلف این دو متغیر یافته اند )دیکا و سینگ6 2002: 41-3(. مرور شده اند، ا
عنوان  با  الزهرا  دانشگاه  اجتماعی  علوم  در  پژوهش  رشته  در  سمیعی  زهره  خانم  ارشد  کارشناسی  نامه  پایان  نتایج 
»بررسی تأثیر سرمایه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی خانواده بر روی موفقیت تحصیلی و شغلی فرزندان در تهران« 

که ارتباط معنا داری بین سرمایه اجتماعی و موفقیت تحصیلی و شغلی وجود دارد )سمیعی، 1382(.  نشان داد 
گرداد7)2003( در مطالعه خود به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پایه هشتم  روگر 
تا دهم در نمونه ای به حجم 452 دانش آموز پرداخته بود. وی سرمایه اجتماعی را دربردارنده سه شاخص : شبکه های 
اندازه گیری سرمایه اجتماعی پرسشنامه و روش پژوهش  ابزار  گرفته بود.  ارتباطی ،اعتماد اجتماعی و هنجارها در نظر 
نتایج  بود.  متغیره  چند  رگرسیون  تکنیک  داده ه��ا  تحلیل  در  استفاده  مورد  آماری  تکنیک  بود.  همبستگی  وی  نظر  مد 
دانش آموزان  تحصیلی  پیشرفت  با  معنادار  و  مثبت  رابطه  دارای  آن  شاخص های  و  اجتماعی  سرمایه  که  دادند  نشان 

1 Swap of Information & Knowledge
2 Chou
3 Gibbons at all
4 Watkins
5 Colman,J,S
6 Dika,S.L.&Singh
7 Roger D. Goddard
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در سطح 0/05 می باشد. همچنین شاخص شبکه های ارتباطی دارای بیشترین رابطه معنادار با پیشرفت تحصیلی در 
دانش آموزان بود.  

حجم  به  نمونه ای  در  تحصیلی  پیشرفت  با  فرهنگی   و  اجتماعی  سرمایه های  رابطه   بررسی  به  م��اری��ه1)2009(  آنه 
اندازه شبکه ، حمایت  را دربردارنده پنج شاخص : اعتماد،  3582 دانش آموز پایه دهم پرداخت. وی سرمایه اجتماعی 
گرفته بود. ابزار اندازه گیری سرمایه اجتماعی و فرهنگی  اجتماعی ، شبکه های اجتماعی وتبادل دانش و اطالعات در نظر 
پرسشنامه و روش پژوهش مد نظر وی همبستگی بود. تکنیک آماری مورد استفاده در تحلیل داده ها تکنیک مدل یابی 
با  معنادار  و  مثبت  رابطه  دارای  آن  شاخص های  و  اجتماعی  سرمایه  که  دادن��د  نشان  نتایج  ب��ود.  ساختاری  معادالت 
شاخص  همچنین  می باشد.   0/05 سطح  در  غیرمستقیم  و  مستقیم  صورت  به  دو  به  دانش آموزان  تحصیلی  پیشرفت 

حمایت اجتماعی دارای بیشترین رابطه معنادار با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود. 
پایه  به حجم 489 دانش آموز  نمونه ای  در  با پیشرفت تحصیلی  اجتماعی  رابطه سرمایه  بررسی  به  هانگ2)2009( 
دهم نروژی پرداخت. وی سرمایه اجتماعی را دربردارنده پنج شاخص : تبادل دانش و اطالعات ، تعامالت دانش آموز 
نظر  در  مدرسه  ساختار  و  مدرسه  آموزشی  ،کیفیت  والدین-مدرسه  تعامالت  معلم-دانش آموز ،  ،تعامالت  دانش آموز   –
گرفته بود. ابزار اندازه گیری سرمایه اجتماعی پرسشنامه و روش پژوهش مد نظر وی همبستگی بود. تکنیک آماری مورد 
که سرمایه اجتماعی و شاخص های آن  استفاده در تحلیل داده ها تکنیک رگرسیون چند متغیره بود. نتایج نشان دادند 
دارای رابطه مثبت و معنادار با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در سطح 0/05 می باشد. همچنین شاخص های تعامالت 

معلم – دانش آموز و ساختار مدرسه دارای بیشترین رابطه معنادار با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان بود. 

مدل مفهومی پژوهش:
ع پژوهش ، مبنای مفهومی پژوهش حاضر، بر دو  با عنایت به بررسی نظریات و مطالعات انجام شده در حیطه موضو
که در این مدل  ابعاد و شاخص ها  بر اساس  اندازه گیری مفهومی سرمایه اجتماعی  الف( مدل  مدل مفهومی قرار دارد. 
ابعاد سرمایه اجتماعی، شاخص ها و روابط بین ابعاد و شاخص ها در شکل)1(ارائه شده است. این مدل بیانگر ساختار 
سرمایه اجتماعی در پژوهش است. ب( مدل ساختاری مفهومی روابط سرمایه اجتماعی، ابعاد و شاخص ها با پیشرفت 
تحصیلی است. این مدل در بردارنده متغیرهای سرمایه اجتماعی و پیشرفت تحصیلی است و توسعه یافته مدل الف در 

که جهت آزمون فرضیات پژوهش به آن اسناد می گردد. قالب روابط ساختاری بین متغیرهاست 

هنجارها

اهداف 
مشترک

اندازه 
شبکه

کیفیت 
شبکه

ساختار 
شبکه

تحرک 
شبکه

انسجام 
ارتباطات

تبادل 
دانش و اطالعات

ارتباطات 
شبکه

شکل شماره1

1  Anne-Marie
2  Hang
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هنجارها

اهداف 
مشترک

کیفیت 
شبکه

اندازه 
شبکه

تحرک 
شبکه

ساختار 
شبکه

انسجام 
ارتباطات

ارتباطات 
شبکه

تبادل 
دانش و اطالعات

سرمایه 
اجتماعی پیشرفت 

تحصیلی

   شکل شماره2
فرضیات پژوهش:

گانه آن دارای اثر مستقیم مثبت بر پیشرفت تحصیلی هستند.. 1 متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد سه 
شاخص های  شش گانه سرمایه اجتماعی دارای اثر مستقیم  مثبت بر پیشرفت تحصیلی هستند.. 2
کیفیت، ساختار و اندازه شبکه به واسطه سرمایه اجتماعی دارای دارای اثر غیرمستقیم و مثبت  بر . 3 متغیر های 

پیشرفت تحصیلی هستند
اثر . 4 تحصیلی  پیشرفت  بر  اجتماعی  سرمایه  متغیر  و  ابعاد  بواسطه  اجتماعی  سرمایه  شش گانه  شاخص های  

غیرمستقیم و مثبت دارند.

داده ه��ا  آوری  جمع  شیوه  لحاظ  از  و  کاربردی  مطالعات  ع  نو از  هدف  به  توجه  با  حاضر  پژوهش  پژوهش:  روش 
معادالت  مدل یابی  تکنیک  بویژه  و  همبستگی  ح های  طر ع  نو از  و  توصیفی  روش  استفاده  م��ورد  روش  آنها؛  تحلیل  و 

ساختاری1 است.

مناطق  متوسطه  اول  پایه  دانش آموزان  ازکلیه  عبارت  حاضر  پژوهش  جامعه  نمونه گیری:  روش  و  نمونه  جامعه، 
که  که طبق آمار برابر با 148952 دانش آموز می باشد.الزم به ذکر است  نوزده گانه شهر تهران در سال تحصیلی 86-87 
که جامعه  477% جامعه را دانش آموزان پسر و 523% را دانش آموزان دختر تشکیل می دهند. با عنایت به این مطلب 
طبقات  دارای  دختر(  و  پسر  جنسیت)دانش آموزان  و  آموزشی(  منطقه  مناطق)نوزده  متغیر  دو  حیث  از  حاضر  پژوهش 
از روش  بنابراین  گردد،  آنها اعمال  این متغیرها و سطوح  باید نسبت های  الزامًا در نمونه پژوهش  و  مشخص می باشد 
نمونه گیری تصادفی طبقه ای با رعایت نسبت ها در پژوهش حاضر استفاده می شود. بنابر این نمونه ای به حجم 897 

دانش آموز جهت مطالعه انتخاب شد.

از  گردآوری اطالعات در باب متغیر پیشرفت تحصیلی  گردآوری داده ها در پژوهش: در پژوهش حاضر جهت  ابزار 
کل دانش آموزان و جهت اندازه گیری سرمایه اجتماعی)ابعاد و شاخص ها( از پرسشنامه محقق ساخته 87 سوالی  معدل 

1 Structural Equation Modeling
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کم تا خیلی زیاد استفاده شد. جهت تعیین پایایی ابزار از روش آلفای  بر مینای طیف پنج درجه ای لیکرت در دامنه خیلی 
کرانباخ و جهت تعیین روایی ابزار از تکنیک تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم استفاده شد، مشخصات ابزار و ویژگی های 

آن در جدول شماره)1( ارائه شده است.

جدول شماره 1.  ضرایب پایایی مقیاس سرمایه اجتماعی 

کرانباخمتغیر لفای  شماره سواالتتعداد سواالتآ

87-0.891871سرمایه اجتماعی

ابعاد سرمایه اجتماعی

16-0.868161کیفیت شبکه

47-0.8693117ساختار شبکه

87-0.9454048مبادالت شبکه

شاخص های سرمایه اجتماعی

8-0.7781هنجارها

16-0.92589اهداف مشترک

32-0.901617اندازه شبکه

47-0.901533تحرک شبکه

63-0.8911648انسجام ارتباطات

87-0.9122464تبادل دانش و اطالعات
 

که ضرایب پایایی مقیاس سرمایه اجتماعی در  کرانباخ ، از آنجا  با توجه به نتایج حاصل از تحلیل ضرایب پایایی آلفای 
گفت ابزار از ویژگی پایایی مناسب برخوردار است. دامنه حداقل 0/70 تا 0/925 قرار دارد می توان 

هنجارها

اهداف 
مشترک

اندازه 
شبکه

کیفیت 
شبکه

ساختار 
شبکه

تحرک 
شبکه

انسجام 
ارتباطات

تبادل 
دانش و اطالعات

ارتباطات 
شبکه

شکل3. تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم مقیاس سرمایه اجتماعی  بر اساس ابعاد و شاخص ها
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جدول 2.  شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری درجه دوم مقیاس سرمایه اجتماعی

کمقدارشاخصردیف نتیجهمال

مطلوب616/14P :0/051 UPخی دو1

مطلوب-474درجه آزادی2

کمتر1.30نسبت3 مطلوب2 و 

4RMSEA0/031مطلوب0/05  و پاینتر

5CFI0/950/9مطلوبحداقل

6GFI0/940/9مطلوبحداقل

7AFGI0/920/9مطلوبحداقل

8PGFI0/780/5مطلوبحداقل

اندازه  ابزار  مناسب  روایی  بیانگر  اندازه گیری  مدل  گفت  می توان  مدل  برازش  هشت گانه  شاخص های   به  عنایت  با 
گفت مقیاس سرمایه اجتماعی از روایی برخوردار است. گیری است. لذا می توان 

شیوه تجزیه و تحلیل داده ها:
در پژوهش حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک های آماری و با استفاده ازنرم افزار آماری 8.52LISREL  به 

ح زیر استفاده خواهد شد. شر
الف(- تحلیل توصیفی داده ها: در تحلیل توصیفی داده ها ازجداول توزیع فراوانی، شاخص های مرکزی)نما،میانه و 
کندگی) انحراف معیار و واریانس( جهت متغیرهای دموگرافیکی و متغیر سرمایه اجتماعی  میانگین( و شاخص های  پرا

استفاده خواهد شد.
ب(- تحلیل استنباطی: در تحلیل استنباطی داده ها بر مبنای مدل مفهومی پژوهش و فرضیات از تکنیک مدل یابی 

معادالت ساختاری و بویژه تحلیل مسیر تائیدی استفاده می شود.

جدول 3. شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش

انحراف استانداردمیانگینفراوانیمتغیرردیف

8973/150/345سرمایه اجتماعی1

8973/270/318کیفیت شبکه2

8972/920/287ساختار شبکه3

8972/160/201مبادالت شبکه4

8973/340/319هنجارها5

8973/810/308اهداف مشترک6

8972/870/218اندازه شبکه7

8972/580/318تحرک شبکه8

8972/710/214انسجام ارتباطات9

8971/910/189تبادل دانش و اطالعات10
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یافته های پژوهش:
یافته های توصیفی:

مفهومی  مدل  یک  قالب  در  را  یکدیگر  با  متغیر ها  روابط  باب  در  فرضیاتی  آزمون  قصد  حاضر  پژوهش  در  که  آنجا  از 
داریم، ابتدا شاخص های توصیفی متغیرها و ماتریس همبستگی اولیه بین متغیرها قبل از آزمون فرضیات در قالب مدل 

در جداول )3 و 4( ارائه می شود.

جدول 4. ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
1234567891011

1-

20/54-

30/500/78-

40/420/430/85-

50/510/400/770/32-

60/440/760/340/310/24-

70/410/510/290/410/330/79-

80/360/430/340/280/360/860/35-

90/590/740/300/360/210/350/260/25-

100/470/480/290/250/290/320/340/230/76-

110/680/550/380/270/340/240/290/290/850/35-

 1-پیشرفت تحصیلی؛  2- سرمایه اجتماعی؛ 3-کیفیت شبکه؛ 4-هنجارها؛ 5-اهداف مشترک؛ 6-ساختار شبکه؛ 7-اندازه شبکه؛ 8-تحرک
شبکه؛ 9-ارتباطات شبکه؛ 10-انسجام ارتباطات؛ 11-تبادل دانش و اطالعات. تمامی روابط فوق در سطح 0/05 معنادار می باشند

مثبت،  رابطه  دارای  آن  شاخص های  و  ابعاد   ، اجتماعی  سرمایه  متغیر  داده ه��ا،  تحلیل  از  حاصل  نتایج  به  توجه  با 
بعد  اجتماعی)0/54(؛  سرمایه  می باشند:  زیر  ح  شر به  تحصیلی  پیشرفت  متغیر  با   0/01 سطح  در  معنادار  و  مستیم 
کیفیت شبکه)0/50(؛ شاخص هنجارها)0/42(؛ شاخص اهداف مشترک)0/51(؛ بعد ساختار شبکه)0/44(؛ شاخص 
ارتباطات)0/47(  انسجام  ارتباطات شبکه)0/59(؛ شاخص  بعد  اندازه شبکه)0/41(؛ شاخص تحرک شبکه)0/36(؛ 
مثبت،  رابطه  د ارای  آن  شاخص های  و  اجتماعی  سرمایه  ابعاد  می باشد.  اط��الع��ات)0/68(  و  دانش  تبادل  شاخص  و 
بعد  شبکه)0/78(؛  کیفیت  بعد  می باشند:  زیر  ح  شر به  اجتماعی  سرمایه  متغیر  با   0/01 سطح  در  معنادار  و  مستقیم 
رابطه  دارای  اجتماعی  سرمایه  شاخص های  و  ابعاد  باشد.  می  شبکه)0/74(  ارتباطات  بعد  و  شبکه)0/76(  ساختار 
کیفیت شبکه با شاخص هنجارها)0/85( ح زیر می باشند: بعد  مثبت، مستقیم و معنادار در سطح 0/01 با یکدیگر به شر
وشاخص اهداف مشترک)0/77(؛ بعد ساختار شبکه با شاخص اندازه شبکه)0/79( و شاخص تحرک شبکه)0/86(؛ 

بعد ارتباطات شبکه با شاخص انسجام ارتباطات)0/76( و شاخص تبادل دانش و اطالعات)0/85( می باشد.
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یافته های مبتنی بر فرضیات پژوهش:

گانه آن دارای اثر مستقیم مثبت بر پیشرفت تحصیلی هستند. فرضیه اول: متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد سه 

گانه آن بر پیشرفت تحصیلی جدول 5.  ضرایب متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد سه 

کپیش بینردیف نتیجهTپارامتر استانداردشدهپارامتراستاندارد نشدهمال

سرمایه اجتماعی1

پیشرفت
تحصیلی

0/560/4914/41√

√0/610/4811/50کیفیت شبکه2

√0/520/4310/25ساختار شبکه3

√0/640/5410/21ارتباطات شبکه4

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده ها، متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن دارای اثر مثبت، مستقیم و معنادار در 
ع این متغیر ها قادر به تبیین 46 درصد واریانس متغیر  سطح 0/01 بر متغیر پیشرفت تحصیلی می باشند . همچنین مجمو
گفت میزان واریانس  با عنایت به شاخص تی  واریانس تبیین ش��ده)23/79( می توان  که  پیشرفت تحصیلی هستند 
تببین شده نیز در سطح 0/01 معنادار می باشد. ضرایب مسیر و شاخص های تی این ضرایب بر متغیر پیشرفت تحصیلی 
کیفیت شبکه)0/48 و 11/50(؛ بعد ساختار شبکه)0/43 و  از: متغیر سرمایه اجتماعی)0/49 و 14/41(؛ بعد  عبارتند 

10/25(و بعد ارتباطات شبکه)0/54 و 10/21(.

 فرضیه دوم: شاخص های  شش گانه سرمایه اجتماعی دارای اثر مستقیم  مثبت بر پیشرفت تحصیلی هستند.

جدول 6.  ضرایب شاخص های سرمایه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی

کپیش بین نتیجهTپارامتراستاندارد شدهپارامتراستاندارد نشدهمال

هنجارها1

پیشرفت
تحصیلی

0/470/389/77√

√0/590/5114/36اهداف مشترک2

√0/430/359/02اندازه شبکه3

√0/380/298/72تحرک شبکه4

√0/530/4212/29انسجام ارتباطات5

√0/730/6216/72تبادل دانش و اطالعات6

و  مستقیم  مثبت،  اثر  دارای  اجتماعی  سرمایه  گانه  شش  شاخص های   داده ه��ا:  تحلیل  از  حاصل  نتایج  به  توجه  با 
ع این متغیر ها قادر به تبیین 38 درصد  معنادار در سطح 0/01 بر متغیر پیشرفت تحصیلی می باشند . همچنین مجمو
گفت  توان  تبیین شده )12/65( می  واریانس  تی  به شاخص  با عنایت  که  پیشرفت تحصیلی هستند  متغیر  واریانس 
متغیر  بر  این ضرایب  تی  و شاخص های  معنادار می باشد. ضرایب مسیر   0/01 نیز در سطح  تببین شده  واریانس  میزان 
پیشرفت تحصیلی عبارتند از: شاخص هنجارها)0/38 و 9/77(؛ شاخص اهداف مشترک)0/51 و 14/36(؛ شاخص 
اندازه شبکه)0/35 و 9/02(؛ شاخص تحرک شبکه )0/29 و 8/72(؛ شاخص انسجام ارتباطات)0/42 و 12/29( و 

شاخص تبادل دانش و اطالعات)0/62 و 16/72(.



 61  

13
91

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
م پ

سو
ره 

ما
 ش

  •
م  

سو
ل 

سا

 فرضیه سوم: متغیر های کیفیت، ساختار و اندازه شبکه به واسطه سرمایه اجتماعی دارای اثرغیرمستقیم و مثبت  
بر پیشرفت تحصیلی هستند

جدول 7.  ضرایب ابعاد سه گانه  بواسطه سرمایه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی

پیش بین

ک مال

نتیجه پیشرفت تحصیلی               سرمایه اجتماعی

Tپارامتراستاندارد شدهT     پارامتراستاندارد شده

√0/7615/260/377/62کیفیت شبکه1

√0/7313/780/356/58ساختار شبکه2

√0/6913/620/3386/21ارتباطات شبکه3

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده ها، و ابعاد سه گانه دارای اثر مثبت، مستقیم و معنادار در سطح 0/01 بر متغیر 
این  باشند.  پیشرفت تحصیلی می  متغبر  بر   0/01 در سطح  معنادار  و  مثبت، غیرمستقیم  اثر  دارای  و  اجتماعی  سرمایه 
که با عنایت به شاخص تی  واریانس تبیین  سه بعد قادر به تبیین 75 درصد واریانس متغیر سرمایه اجتماعی  هستند 
گفت میزان واریانس تببین شده نیز در سطح 0/01 معنادار می باشد. همچنین این سه بعد قادر  شده)28/72( می توان 
که با عنایت به شاخص تی  واریانس تبیین شده)10/21(  به تبیین 26 درصد واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی هستند 

گفت میزان واریانس تببین شده نیز در سطح 0/01 معنادار می باشد.  می توان 
کیفیت شبکه)0/76 و 15/26(؛  ضرایب مسیر و شاخص های تی این ابعاد بر متغیر سرمایه اجتماعی عبارتند از: بعد 
این  تی  شاخصهای  و  مسیر  ضرایب  و   )13/62 و  شبکه)0/69  ارتباطات  بعد  13/78(و  و  شبکه)0/73  ساختار  بعد 
کیفیت شبکه)0/37 و 7/62(؛ بعد ساختار  ابعاد بواسطه متغیر سرمایه اجتماعی  بر پیشرفت تحصیلی عبارتند از: بعد 

شبکه)0/35 و 6/58(و بعد ارتباطات شبکه)0/338 و 6/21(.

فرضیه چهارم: شاخص های شش گانه سرمایه اجتماعی به واسطه ابعاد و متغیر سرمایه اجتماعی بر پیشرفت 
تحصیلی اثر غیرمستقیم و مثبت دارند.

جدول 8.  شاخص های شش گانه سرمایه اجتماعی بواسطه ابعاد و متغیر سرمایه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی

پیش بین

ک مال

نتیجه
بعد

پیشرفت تحصیلیسرمایه اجتماعیابعاد

βTβTβT

هنجارها1
کیفیت

0/8214/150/6210/210/3055/56√

√0/7112/170/549/890/2645/32اهداف مشترک2

اندازه شبکه3
ساختار

0/7613/190/5549/780/2716/41√

√0/8316/920/6057/810/2965/76تحرک شبکه4

انسجام ارتباطات5
ارتباطات

0/7713/470/5319/720/266/67√

√0/8211/520/56510/910/2776/21تبادل دانش و اطالعات6
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با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده ها:  شاخص های هنجارها و اهداف مشترک دارای اثر مثبت، مستقیم و معنادار 
ع این متغیر ها قادر به تبیین 87 درصد واریانس بعد  کیفیت شبکه می باشند . همچنین مجمو در سطح 0/01 بر بعد 
گفت میزان واریانس تببین  که با عنایت به شاخص تی واریانس تبیین شده )34/67(می توان  کیفیت شبکه هستند 
کیفیت شبکه عبارتند از:  شده نیز در سطح 0/01 معنادار می باشد. ضرایب مسیر و شاخص های تی این ضرایب بر بعد 
تحرک  و  شبکه  ان��دازه  شاخص های   .)12/27 و  مشترک)0/71  اهداف  شاخص  و   )14/15 و  هنجارها)0/82  شاخص 
ع این متغیر ها  شبکه  دارای اثر مثبت، مستقیم و معنادار در سطح 0/01 بر بعد ساختار شبکه می باشند . همچنین مجمو
که با عنایت به شاخص تی واریانس تبیین شده )36/17(  قادر به تبیین 88 درصد واریانس بعد ساختار شبکه هستند 
می توان گفت میزان واریانس تببین شده نیز در سطح 0/01 معنادار می باشد. ضرایب مسیر و شاخص های تی این ضرایب 
 .)16/92 و  شبکه)0/83  تحرک  شاخص  و   )13/19 و  شبکه)0/76  ان��دازه  شاخص  از:   عبارتند  شبکه  ساختار  بعد  بر 
شاخص های انسجام ارتباطات و شاخص تبادل دانش و اطالعات  دارای اثر مثبت، مستقیم و معنادار در سطح 0/01 
ع این متغیر ها قادر به تبیین 84 درصد واریانس بعد ارتباطات شبکه  بر بعد ارتباطات شبکه می باشند . همچنین مجمو
گفت میزان واریانس تببین شده نیز در سطح  که با عنایت به شاخص تی واریانس تبیین شده )31/59( می توان  هستند 
0/01 معنادار می باشد. ضرایب مسیر و شاخص های تی این ضرایب بر بعد ارتباطات شبکه عبارتند از: شاخص انسجام 

ارتباطات )0/77 و 13/47( و شاخص تبادل دانش و اطالعات )0/82 و 11/52(.
و پیشرفت  اجتماعی  متغیر سرمایه  بر  معنادار در سطح 0/01  و  اثر مثبت، غیرمستقیم  دارای  شاخص های هنجارها 
تحصیلی می باشند . ضرایب مسیر و شاخص های تی این ضرایب بر متغیر سرمایه اجتماعی )0/62 و 10/21( و پیشرفت 

تحصیلی )0/305 و 5/56(.
شاخص اهداف مشترک دارای اثر مثبت، غیرمستقیم و معنادار در سطح 0/01 بر متغیر سرمایه اجتماعی و پیشرفت 
تحصیلی می باشند . ضرایب مسیر و شاخص های تی این ضرایب بر متغیر سرمایه اجتماعی )0/54 و 9/89( و پیشرفت 

تحصیلی )0/264 و 5/32(.
پیشرفت  و  اجتماعی  سرمایه  متغیر  بر   0/01 سطح  در  معنادار  و  غیرمستقیم  مثبت،  اثر  دارای  شبکه  ان��دازه  شاخص 
و   )9/78 و   0/554( اجتماعی  سرمایه  متغیر  بر  ضرایب  این  تی  شاخص های  و  مسیر  ضرایب   . می باشند  تحصیلی 

پیشرفت تحصیلی )0/271 و 6/41(.
پیشرفت  و  اجتماعی  سرمایه  متغیر  بر   0/01 سطح  در  معنادار  و  غیرمستقیم  مثبت،  اثر  دارای  شبکه  تحرک  شاخص 
تحصیلی می باشند . ضرایب مسیر و شاخص های تی این ضرایب بر متغیر سرمایه اجتماعی )0/605 و 7/81( و پیشرفت 

تحصیلی )0/296 و 5/76(.
شاخص انسجام ارتباطات دارای اثر مثبت، غیرمستقیم و معنادار در سطح 0/01 بر متغیر سرمایه اجتماعی و پیشرفت 
تحصیلی می باشند . ضرایب مسیر و شاخص های تی این ضرایب بر متغیر سرمایه اجتماعی )0/531 و 9/72( و پیشرفت 

تحصیلی )0/26 و 6/67(.
شاخص تبادل دانش و اطالعات دارای اثر مثبت، غیرمستقیم و معنادار در سطح 0/01 بر متغیر سرمایه اجتماعی و 
پیشرفت تحصیلی می باشند . ضرایب مسیر و شاخص های تی این ضرایب بر متغیر سرمایه اجتماعی )0/565 و 10/91( 

و پیشرفت تحصیلی )0/277 و 6/21(.
که با عنایت به شاخص تی  ع این شش شاخص قادر به تبیین 69 درصد واریانس سرمایه اجتماعی هستند  مجمو
گفت میزان واریانس تببین شده نیز در سطح 0/01 معنادار می باشد، همچنین  واریانس تبیین شده )21/14(می توان 
تی  به شاخص  با عنایت  که  پیشرفت تحصیلی هستند  واریانس  32 درصد  تبیین  به  قادر  این شش شاخص  ع  مجمو

گفت میزان واریانس تببین شده نیز در سطح 0/01 معنادار می باشد واریانس تبیین شده )9/77(می توان 
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شکل4. تحلیل مسیر تائیدی مدل مفهومی پژوهش

جدول 9.  شاخص های برازندگی مدل ساختاری پیشرفت تحصیلی

ک برازندگیمقدارشاخصها نتیجهمال

             برازش داردP بیشتر از P(  378/120/05:412/0(خی دو

--248درجه آزادی

کمتر1/52نسبت خی دو بر درجه آزادی برازش دارد2 و 

RMSEA0/031کمتر برازش دارد0/05 و 

CFI0/93برازش دارد0/9 و بیشتر

NFI0/92برازش دارد0/9 و بیشتر

GFI0/94برازش دارد0/9 و بیشتر

AGFI0/92برازش دارد0/9 و بیشتر

PGFI0/78برازش دارد0/50 و بیشتر

گفت مدل ساختاری  برازندگی می توان  با عنایت به شاخص های  از تحلیل برازش مدل  و  نتایج حاصل  باتوجه به 
پیشرفت تحصیلی بر مبنای روابط سرمایه اجتماعی، ابعاد و شاخص های آن دارای برازش مناسب می باشد زیرا مدل 

کاربرد را دارد. گفت این مدل در عمل قابلیت  مفهومی با مدل تجربی حاصل از داده ها تفاوت ندارد بنابراین می توان 
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نتیجه گیری:
به  نمونه ای  با پیشرفت تحصیلی در  آن  ابعاد و شاخص های  اجتماعی ،  روابط سرمایه  در مقاله حاضر قصد تحلیل 
حجم 897 دانش آموز پایه اول دبیرستان شهر تهران را  به منظور طراحی، تدوین و ارزیابی مدل عّلی پیشرفت تحصیلی 

کید بر نقش سرمایه اجتماعی، ابعاد و شاخص های  آن را داشتیم. با تا
که: نتایج بیانگر آن بودند 

بر پیشرفت تحصیلی  اثر مستقیم ، مثبت و معنادار در سطح 0/01  ابعاد سه گانه آن دارای  و  متغیر سرمایه اجتماعی 
پیشرفت  بر   0/01 سطح   در  معنادار  و  مثبت  مستقیم،   اث��ر  دارای  اجتماعی  سرمایه  شش گانه  شاخص های  هستند. 
اثر غیرمستقیم،  اندازه شبکه به واسطه سرمایه اجتماعی دارای دارای  و  کیفیت، ساختار  تحصیلی هستند. متغیر های 
مثبت و معنادار در سطح 0/01 بر پیشرفت تحصیلی هستند. شاخص های شش گانه سرمایه اجتماعی به واسطه ابعاد و 

متغیر سرمایه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی اثر غیرمستقیم، مثبت و معنادار در سطح 0/01 دارند.
نتایج پژوهش حاضر با نظریات و مطالعات واتکینز)992(، کلمن)1988(، دیکا و سینگ)2002(، روگر گرداد)2003(،آنه 
قالب  در  تحصیلی  پیشرفت  با  اجتماعی  سرمایه  رابطه  و  نقش  باب  در  سمیعی)1382(  و  هانگ)2009(  ماریه)2009(، 

کلی، ابعاد و شاخص ها هم سو و هم جهت می باشد.  مقوالت 
گون سبب تقویت آموزش و تحصیالت فرد  گونا سرمایه اجتماعی موفقیت تحصیلی را آسان ساخته و به شیوه های 
کودکی اجازه  که به فرزندان در همان دوران  می شود. وجود سرمایه اجتماعی در درون خانواده از این جهت اهمیت دارد 
متولد  کرده  تحصیل  والدین  با  و  فرهنگی  خانواده های  در  که  می دهد.کودکانی  را  والدین  انسانی  سرمایه  به  دسترسی 
کادمیکی خوب دارند )به عبارت دیگر از لحاظ تحصیلی موفق تر می باشند(، این خانواده ها  گرایش به حضور آ می شوند، 
ع، یک خانواده با  که دستاوردهای تحصیلی بسیار با ارزش و پذیرفته شده است. در مجمو محیطی را به وجود می آورند 
کودکان راه اندازی می شود.  گرایش های زمینه ای )سرمایه های اجتماعی فراهم در خانواده( دستاوردهای تحصیلی آتی 
که مناسب و نامناسب شمرده می شوند پرورش  که جوانان در یک محیط فرهنگی با راهنمایی در مورد رفتارهایی  زمانی 
در  دیگر،  سرمایه های  همانند  خانواده  اجتماعی  سرمایه  می باشد.  مثبت  و  قوی  آنها  تحصیلی  پیشرفت های  می یابند، 
تسهیالت  در  را  اجتماعی  سرمایه  وی  دارد.  یکسانی  و  مهم  اثرات  او  آموزشی  دستاوردهای  ویژه  به  کودک  خوشبختی 
خانواده  درون  اجتماعی  سرمایه  که  اس��ت  معتقد  و  می شناسد  ض��روری  و  الزم  منبعی  عنوان  به  کودکان  خوشبختی 
را  آنها  انتظارات تحصیلی  یافته و  انتقال  انتظارات تحصیلی والدین به فرزندان  از طریق آن  که  مکانیسم مهمی است 

تحت تأثیر قرار می دهد.
دارد.  تأثیر  آنان  علمی  پایه  و  شخصی  رشد  بر  آموزشی  محیط  علمی  و  اجتماعی  زندگی  در  دانش آموزان  یکپارچگی 
کیفیت  و  معلمان  و  بین دانش آموزان  تعامالت  با وساطت  بیشتر  آن  و سازمانی  ویژگی های ساختاری  و  محیط مدرسه 
محیط  با  آم��وزان  دانش  تعامالت  کیفیت  از  نیز  مدرسه  در  ماندن  دارن��د.  تأثیر  شناختی  پیامدهای  بر  دانش آموز  تالش 
کیفیت و استحکام تعامل های دانش آموزان و معلمان همچنین تأثیر قابل مالحظه ای  مدرسه تأثیر می پذیرد. فراوانی، 

بر رشد و توسعه فکری دانش آموزان دارد.
در ادامه پیشنهاداتی جهت غنی شدن پژوهش حاضر برای مسئولین درگیر در نظام آموزشی ، بویژه مسئولین مدرسه 

ارائه می گردد:

به مسئولین مدرسه پیشنهاد می گردد در زمینه ایجاد و تقویت هنجارهای مشترک بین اعضای مدرسه و درگیر . 1
کید بر مواردی از قبیل: نمودن دانش آموزان در فرآیند تعیین هنجارها و تأ

والدین  و  دان��ش آم��وزان  و  بین معلمان  اعتماد  تقویت  نیز  و  یکدیگر  با  دان��ش آم��وزان  بین  اعتماد  تقویت  و  ایجاد       
دانش آموزان اقدامات الزم را صورت دهند.

از طریق . 2 بین اعضای مدرسه  اهداف مشترک  تقویت  و  ایجاد  زمینه  به مسئولین مدرسه پیشنهاد می گردد در 
درگیر نمودن دانش آموزان در فرآیند تعیین اهداف مشترک از طرق زیراقدام نمایند:

فرهنگی  گروههای  و  علمی  انجمنهای  جمله  از  گروهی  فعالیت های  در  دانش آموزان  مشارکت  زمینه  سازی  فراهم 



 65  

13
91

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
م پ

سو
ره 

ما
 ش

  •
م  

سو
ل 

سا

کارکنان مدرسه از دانش آموزان.به کارگیری روش های یادگیری  مدرسه.حمایت عاطفی، اجتماعی و علمی  معلمان و 
گروهی از جمله یادگیری مشارکتی در فرآیند تدریس و یادگیری توسط معلمان،فراهم سازی جو و فرهنگ فعالیت های 

گروهی توسط مسئولین مدرسه. گروهی و تشویق دانش آموزان به فعالیت های 
گسترش شبکه های ارتباطی دانش آموزان . 3 به مسئولین مدرسه پیشنهاد می گردد در جهت فراهم سازی زمینه 

کارکنان مدرسه از طریق ارتباطات تلفنی، چهره به چهره و اینترنتی اقدام  با یکدیگر، دانش آموزان با معلمان و 
نمایند.

به مسئولین مدرسه پیشنهاد می گردد در جهت فراهم ساختن زمینه تحرک شبکه های ارتباطی دانش آموزان از . 4
کارکنان اقدام نمایند. طریق تقویت ارتباطات با اعضای خانواده، همکالسی ها، معلمان و 

به مسئولین مدرسه پیشنهاد می گردد در جهت فراهم ساختن زمینه تقویت انسجام ارتباطات دانش آموزان از . 5
طرق زیر اقدام نمایند:

مسئولین  و  دان��ش آم��وزان  و  معلمان  و  دان��ش آم��وزان  یکدیگر،  با  دان��ش آم��وزان  میان  صمیمت  حس  تقویت  و  ایجاد 
مدرسه. 

و  دان��ش آم��وزان  یکدیگر،  با  دان��ش آم��وزان  میان  در  مدرسه  فعالیت های  در  مشارکت  و  توافق  حس  تقویت   و  ایجاد 
معلمان و دانش آموزان و مسئولین مدرسه. 

و  آم��وزان  دان��ش  و  معلمان  و  دان��ش آم��وزان  یکدیگر،  با  دان��ش آم��وزان  میان  متقابل  پذیرش  مهارت  تقویت  و  ایجاد 
مسئولین مدرسه. 

به مسئولین مدرسه پیشنهاد می گردد در جهت فراهم ساختن زمینه تبادل دانش و اطالعات میان دانش آموزان . 6
با یکدیگر، دانش آموزان و معلمان و دانش آموزان و مسئولین مدرسه از طرق زیر اقدام نمایند:

گفتگوهای حضوری و چهره به چهره میان دانش آموزان با یکدیگر، دانش آموزان و     معلمان       فراهم سازی زمینه 
و دانش آموزان و مسولین مدرسه. 

گروهی میان دانش آموزان با یکدیگر، دانش آموزان و معلمان و دانش آموزان و مسئولین مدرسه به      تشکیل جلسات 
منظور تبادل دانش و اطالعات.

کتاب یا موضوعات مختلف. گروهی  کتاب و روزنامه و برگزاری مسابقات تفسیر و نقد   تشویق دانش آموزان به مطالعه 
آموزش مهارت های فناوری اطالعات به دانش آموزان و چگونگی استفاده از آنها.

کسب دانش  فراهم سازی امکانات استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات از جمله اینترنت به منظور توسعه دامنه 
در دانش آموزان اقدام نمایند.

از . 7 ج  خار ارتباطی  شبکه های  شکل گیری  زمینه  سازی  فراهم  جهت  در  می گردد  پیشنهاد  مدرسه  مسئولین  به 
گروهی آنان از طرق زیر اقدام نمایند: مدرسه برای دانش آموزان در جهت تقویت سرمایه اجتماعی بین 

فراهم سازی زمینه ارتباط دانش آموزان با دانش آموزان مدارس دیگر.
فراهم سازی زمینه ارتباط دانش آموزان با معلمان مدارس دیگر.

گروهی و سطح خرد . 8 اجتماعی درون  توسعه سرمایه  و  بهبود  به مسئولین مدارس پیشنهاد می گردد در جهت 
دانش آموزان به تقویت و توسعه شبکه های ارتباطی دانش آموزان مدرسه با یکدیگر، دانش آموزان با معلمان 

کارکنان اقدام نمایند. و 
وکل . 9 میانی  س��ط��وح  اجتماعی  سرمایه  توسعه  و  بهبود  جهت  در  م��ی گ��ردد  پیشنهاد  م���دارس  مسئولین  ب��ه 

ج از مدرسه از طرق زیر اقدام نمایند: دانش آموزان به تقویت و توسعه شبکه های ارتباطی دانش آموزان خار
  تشویق و حمایت دانش آموزان به مشارکت  و فعالیت در نهادها و سازمان های جامعه.

  معرفی دانش آموزان به نهادها و سازمان های جامعه به منظور مشارکت و فعالیت در آن سازمان ها.
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