
 

 

 

 1387  و پاییز، تابستان68- 69شماره 

  چکیده
ى سرمایه اجتماعى از مباحث مهم اجتماعى است که ابزار

هاى  ها از جمله سرمایه براى رسیدن به انواع دیگر سرمایه
هاى مهم  یکى از حوزه. استاقتصادى، انسانى و فرهنگى 

تأثیرپذیر از سرمایه اجتماعى، نهاد خانواده و نهاد آموزش و 
ئله  حاضر با درك اهمیت مسپژوهشرو  از این. پرورش است

د تحصیلى فرض که عملکر سرمایه اجتماعى و قبول این پیش
آموزان در مقاطع مختلف تحصیلى تحت تأثیر سرمایه  دانش

ادبیات نظرى   تبیینبه، استهایشان  اجتماعى خود و خانواده
و تجربى پیرامون سرمایه اجتماعى نظام خانواده و تأثیر آن 

 هايپردازد و در این تبیین پژوهش میبر تحصیل فرزندان
ا از طریق فراتحلیل  رانجام شده در داخل و خارج از کشور

چارچوب نظري این پژوهش بر . دهدمورد بررسی قرار می
هاي کلمن در زمینه سرمایه اجتماعی خانواده و پایه نظریه

و در آن ترکیبی از چند نظریه دیگر در این حوزه قرار دارد 
 درون خانوادگى و هايارتباط  شامل،تأثیر متغیرهاى مستقل

 بر متغیر وابسته موفقیت  بیرون خانوادگىهايارتباط
روش پژوهش در این مطالعه . شود تحصیلى سنجیده مى

هاى  فراتحلیل یافته. اسنادى و از نوع فراتحلیل است
 انجام گرفته، بیانگر این است که از بین ابعاد هايپژوهش

 با اقوام، ط ارتبامیانمتغیر مستقل سرمایه اجتماعى، 
 اولیا و مربیان مدرسه خویشاوندان و همسایگان و ارتباط با

دار  او متغیر وابسته موفقیت تحصیلى رابطه مثبت و معن
 و نیز از بین متغیرهاى مستقل تنها یک مؤلفه از ردوجود دا

میزان حضور در ( بیرون خانوادگى هايمتغیر مستقل ارتباط
 بر متغیر وابسته موفقیت تحصیلى، )مراسم گروهى و مذهبى

  .رد دايدار اتأثیر معن
  

سرمایه اجتماعى، ارتباطات درون خانوادگى و : ها کلیدواژه
 Process  ارتباطات بیرون خانوادگى، موفقیت تحصیلى

Management & Development Process 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

سرمایه اجتماعى واکاوي رابطه 
 تحصیل فرزندانبا خانواده 

  
  
 

  تبار حسین نازك
  رضا ویسى
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  واکاوي رابطه سرمایه اجتماعی با تحصیل فرزندان
  
  

  1حسین نازك تبار
  2رضا ویسی

  مقدمه
هاى اقتصادى،  از مفاهیم نوین است که امروزه در بررسى سرمایه اجتماعى

 میان هايین مفهوم به پیوندها و ارتباطا. مطرح شده استاجتماعى جوامع مدرن 
ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و  عنوان یک منبع با اعضاى یک شبکه، به

طرح این رویکرد در بسیارى از . شود اعتماد دوسویه موجب تحقق اهداف اعضا مى
 بویژه ،عهدهنده اهمیت و نقش این سرمایه در توسعه جام مباحث اجتماعى، نشان

سرمایه اجتماعى همواره مبتنى بر . است “آموزش و پرورش” توسعه اجتماعى 
 چه در سطح -عنوان یک سرمایه   و شناسایى آن بهاست اجتماعى -عوامل فرهنگى 

ها  ؛ همچون منبعى که افراد و گروهاست داراى اهمیت -کالن و چه در سطح فرد 
 .کنند گذارى مى ى آن سرمایهها براى نیل به نتایج مطلوب رو یا مکان

 مهمى در موفقیت تحصیلى فرزندان عاملها، منبع و  سرمایه اجتماعى خانواده
هاى   و به شیوهسازدمیسرمایه اجتماعى موفقیت تحصیلى را آسان . رود شمار مى به

وجود سرمایه اجتماعى . شود گوناگون سبب تقویت آموزش و تحصیالت فرد مى
 این جهت اهمیت دارد که به فرزندان در همان دوران کودکى در درون خانواده از

سرمایه اجتماعى متفاوت . دهد اجازه دسترسى به سرمایه انسانى والدین را مى
 ایجاد را براي کودکان سطوح مختلف سرمایه اجتماعى قابل دسترس ،ها خانواده

mailto:hntabar@yahoo.com
mailto:r_veicy@yahoo.com
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وفقیت تحصیلى  با م،میزان روابط والدین با فرزندان و والدین با یکدیگر. کند مى
 سرمایه اجتماعى خانواده و روابط دهدمیها نشان  یافته. فرزندان رابطه مستقیم دارد

دهد تا سرمایه مالى و انسانى  ها اجازه مى متقابل مثبت والدین و فرزندان، به بچه
مرتبط که ي هاى وابسته  به سرمایه انسانى یا دیگر سرمایه،موجود در محیط خانه را

بدون روابط دوجانبه مثبت میان والدین و . ندنانجامد منتقل ک رایط مىبه بهبود ش
 فرزندان، هیچ راهى براى انتقال سرمایه مالى و انسانى به فرزندان وجود ندارد

 ).1988کلمن، (
گذشته، فرسایش شدیدى در سرمایه اجتماعى موجود براى  چند دهه ىط

در خانواده، رشد . ى داده استآن رواز جوانان، هم در خانواده و هم در بیرون 
طورى که سطح تحصیالت همواره در حال  سرمایه انسانى بسیار زیاد شده به

افزایش است ولى به موازات رشد سرمایه انسانى، سرمایه اجتماعى که شاخص 
 ، اجتماعىهايوگو در موضوع برجسته آن حضور بزرگساالن در خانه و میزان گفت

. سیاسى بین والدین و فرزندان است کاهش یافته است  و اقتصادى،علمى، فرهنگى
غیبت پدر از خانواده در طول روز و امروزه غیبت مادر از خانواده و ورود به بازار 

هاى محلى نظیر انجمن اولیا و  کار، مترادف با کاهش مشارکت والدین در سازمان
 ).1380پور،  شارع(مربیان و مانند آن است 

در هاى موجود  ها و سرمایه اهمیت و نقشى که خانوادهبنابراین با توجه به 
 و از طرف دیگر اهمیت موفقیت رد موفقیت تحصیلى فرزندان داخانواده ها در

سعى بر این است که عوامل مؤثر بر موفقیت حاضر تحصیلى فرزندان، در پژوهش 
بط با توجه به تنزل روا. ها بررسى شود تحصیلى از جهت سرمایه اجتماعى خانواده

اجتماعى و خانوادگى و نقش مهمى که کمیت و کیفیت این روابط بر موفقیت 
، بررسى کمیت و کیفیت روابط در درون خانواده و اجتماع و دتحصیلى فرزندان دار

 پیشین، مسئله این پژوهشهاي  بر اساسرابطه آن با موفقیت تحصیلى فرزندان
 .استپژوهش 

 اهداف پژوهش

: ، هدف اساسى این پژوهش عبارت است ازپژوهش هئلبا عنایت به موضوع مس
شناخت رابطه بین سرمایه اجتماعى خانواده با موفقیت تحصیلى فرزندان؛ که 
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1.Capital 

 بیرون هاي درون خانوادگى و ارتباطهايسرمایه اجتماعى خانواده شامل ارتباط
 یعنى ارتباط با اقوام و خویشاوندان و همسایگان و ارتباط با اولیا و( خانوادگى

 .است )مربیان مدرسه

 پژوهشروش 

  روش فراتحلیلاستفاده از اسنادى است که با هايپژوهشاین پژوهش از نوع 
 ، داخلى و خارجى در چند سال اخیرپیشین هايپژوهش و هابررسی با استناد به و

 .پردازدموضوع میبررسی به 

 پژوهشادبیات نظرى 

تواند جهت ایجاد  شخص مى ثروتى است مولد درآمد یا منبعى که 1سرمایه
عنوان   در اقتصاد سیاسى مارکس، سرمایه به. کار برد درآمد یا منابع اضافى دیگر به
از آن  و شودمیشود که در مناسبات اجتماعى ایجاد  کار حجیم یا انباشته تعریف مى

 بوردیو نیز سرمایه را کار انباشته تعریف. شوداستفاده میبراى انباشت بیشتر سرمایه 
تر از معناى پول و سرمایه در اقتصاد است،  دریافت بوردیو از سرمایه وسیع. کند مى

تواند شکل پولى و غیرپولى و همچنین ملموس و  سرمایه یک منبع عام است که مى
بنابراین به نظر بوردیو، سرمایه هر منبعى است که در . غیرملموس به خود گیرد

 دهد که سود خاصى را از طریق مشارکت عرصه خاصى اثر بگذارد و به فرد امکان
 ).31، 1380 بوردیو،( آوردبدست در رقابت بر سر آن 

 انواع سرمایه و رابطه آن با سرمایه اجتماعى

 : از استانواع مختلف سرمایه عبارت
در این نوع سرمایه قرار آالت، تجهیزات و مانند آن  ماشین: سرمایه فیزیکى. 1
 ؛)1383پور،  شارع( گیردمی

هاى مالى گفته   به درآمد پول و همچنین دیگر منابع و دارایى:سرمایه مالى. 2
یابد، مثالً پول و اشیاى   مى تبلوراش را در حقوق مالکیت شود و تظاهر نهادینه مى

 شکل ).934، 1998ترنر، (کار برد توان براى تولید و خدمات به مادى که مى
 و ثابت یک سازمان بالفاصله قابل تبدیل هاى منقول اقتصادى سرمایه، مانند دارایى

 ؛)1383انصارى، (به پول است 
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پور،  شارع( مثل خاك، آب، معادن و دیگر منابع طبیعى: سرمایه طبیعى. 3
 ؛)1383
سرمایه انسانى یک مفهوم اقتصادى .  شکل دیگر سرمایه است: سرمایه انسانى.4
مهارت، داشتن خالقیت،  اعم از آموزش، تخصص، -هاى کیفى انسان  ویژگى. است

به عبارت دیگر، سرمایه . رود شمار مى  عموماً نوعى سرمایه به-دانش و نوآورى
راد و  علوى(توان ارتقا و بهبود ظرفیت تولیدى افراد جامعه نامید  انسانى را مى

 ؛)1380نصیرزاده، 
هاى مختلف وجود دارد؛ شامل تمایالت و عادات   به شکل:سرمایه فرهنگى. 5
ارزش مثل نقاشى و  انباشت اشیاى فرهنگى با،پذیرى ن که در فرایند جامعهدیری

ترنر در تعریفى دیگر . هاى تحصیلى و آموزش رسمى حاصل آمده است صالحیت
هاى زبانى، مدارك  ها، شیوه سرمایه فرهنگى را مجموعه نهادها، عادات، منش

رسمى بین افراد شایع طور غیر هاى زندگى که به ها و شیوه آموزشى، ذوق و سلیقه
کالینز سرمایه فرهنگى را شامل منابعى ). 934 ،1998ترنر، (کند  است تعریف مى

 از پیش اندوخته در حافظه، شیوه زبانى، انواع خاص دانش و هايهنظیر مکالم
به عبارتى سرمایه . داند گیرى و حق دریافت احترام مى مهارت، حق ویژه تصمیم
 است که در یک سازمان وجود دارد، مانند تحصیالت فرهنگى، نوع دیگر سرمایه

عالیه اعضاى سازمان، که این نوع سرمایه نیز در برخى موارد و تحت شرایطى قابل 
 با شامل آشنایی به عبارتى .)2، 1383، انصارى(تبدیل به سرمایه اقتصادى است 

 ؛)1383پور،  شارع( استفرهنگ جامعه، توانایى فهم آن و استفاده از آن 
هاى   که با عضویت در شبکه استمجموعه منابع بالقوه :سرمایه اجتماعى. 6 

به عبارتى، شامل روابط مبتنى بر . آید وجود مى ها به گران و سازمان اجتماعى کنش
 ).1383پور،  شارع(هاى اجتماعى است   در شبکه)معامله به مثل(اعتماد و بده بستان 

رکت اعضاى یک سازمان توجه دارد و  و مشاهاسرمایه اجتماعى به ارتباط
از نظر بوردیو، . هاى اقتصادى باشد عنوان ابزارى براى رسیدن به سرمایه تواند به مى

عنوان ابزارى براى تثبیت و تقویت  دارى به سرمایه اجتماعى در ممالک سرمایه
و در این ممالک سرمایه اقتصادى پایه است . رود شمار مى جایگاه اقتصادى افراد به

توان نتیجه  مى. آید شمار مى سرمایه اجتماعى و فرهنگى ابزارى براى تحقق آن به
گرفت که دیدگاه بوردیو در زمینه سرمایه اجتماعى، تنها یک دیدگاه ابزارى است؛ 
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پس اگر سرمایه اجتماعى نتواند موجب رشد سرمایه اقتصادى شود، کاربردى 
 ؛)1383انصارى، (نخواهد داشت 

 استونز و ترنر به نوع دیگرى از سرمایه به نام سرمایه نمادین :مادینسرمایه ن. 7 
ها براى مشروعیت بخشیدن به تصرف سطوح  کنند که با استفاده از سمبل اشاره مى
 .)1998ترنر، (انجامد  هاى متغیرى از سه نوع سرمایه یادشده مى و گونه

 بلکه به یکدیگر هاى مختلف سرمایه کامالً مستقل از یکدیگر نیست، این شکل
براى نمونه، سرمایه اجتماعى و . استکننده یکدیگر   و تقویتردوابستگى متقابل دا

گیرى سرمایه انسانى دارد و همچنین عکس این  فرهنگى نقش مهمى در شکل
براى نمونه، یک مدیر ممکن است تصمیم بگیرد تا براى .  نیز صادق استهئلمس

 او ممکن است یک دوره )یسرمایه فیزیک(د گذارى کن  جدید سرمایهفناوريخرید 
 یا ممکن است با یک اردوى )سرمایه انسانى(آموزشى براى پرسنل خود فراهم کند 

 .)سرمایه اجتماعى(ها تقویت کند خارج از محل کار، روحیه کار گروهى را در آن

 تاریخچه مفهوم سرمایه اجتماعى و تعریف آن

از دانشگاه  نانیفااى توسط ه  مقاله در1919حث سرمایه اجتماعى در سال ب
وى یک تصویر اجمالى از سرمایه . بار مطرح شد ویرجینیاى غربى براى نخستین

اما با وجود . اجتماعى ارائه داد که بیشتر متوجه ابعاد انسانى و تربیتى این واژه بود
 میالدى که توسط جین جاکوب در 1960اهمیت آن در تحقیقات اجتماعى تا سال 

کار  به )1379فوکویاما، ( “مرگ و زندگى شهرهاى بزرگ آمریکایى” به نام اثرش
ها، نقش  به اعتقاد او، براى یک شهر، شبکه.  شکل جدى به خود نگرفت،برده شد

هاى اجتماعى  جین جاکوب سرمایه اجتماعى را شبکه. سرمایه اجتماعى را دارد
ط با حفظ نظافت، رتباهاى قدیمى شهرى در ا داند که در محدوده اى مى فشرده

 در مورد بهبود کیفیت زندگى، ها خیابانى و دیگر تصمیميهایتنبودن جرم و جنا
در مقایسه با عوامل نهادهاى رسمى مانند نیروى حفاظتى، پلیس و نیروهاى 

سپس این مفهوم در اقتصاد مورد . دهد انتظامى، مسئولیت بیشترى از خود نشان مى
 او در زمینه مشارکت پژوهشدر واقع این جیمز کلمن و استفاده قرار گرفت، ولى 

در امور مدرسه در شهر شیکاگو بود که سبب جلب توجه امروزى به این مفهوم 
 از این مفهوم براى مطالعه ،1990 در دهه پس از آن پوتنامشد، سپس بوردیو و 

 ).1383پور،  شارع( در ایتالیا استفاده کردند ساالرمردمنهادهاى 
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  اجتماعى چیست؟سرمایه

 توسط ،هاى خیلى ملموس  سرمایه اجتماعى در روش1970در دهه 
ها، سرمایه اجتماعى فقط به از نگاه آن. هاى دارایى و مالى مطرح شد اقتصاددان

 ، بماند جمعى، اخالقى یا قانونى داللت دارد و فقط به اصطالح اجتماعىنمدعیا
 نظیر زیرساخت اجتماعى، هاییها، اصطالح اقتصاددان. محدود شده است

 نی هر مع بدون از دست دادناساساًهاى اجتماعى را  هاى اجتماعى یا هزینه سرویس
شناسى  طور عمده در جامعه به. برند کار مى  براى سرمایه اجتماعى به،مورد نظر

 سرمایه اجتماعى عبارت است از ،آمریکاى شمالى بویژه در نگاه کارکردگرایان
وجود  هاى انسانى به هایى که در بین گروه ش دوجانبه و شبکهروابط دوسویه، کن

که به ساختار اجتماعى است  و هنجارهایى ها نتیجه تعهد،سطوح اعتماد. آمده است
  کهطور وسیعى پذیرفته شده است در بین یک جامعه یا گروه ویژه به. چسبیده است

روابط به هم پیوسته یا  زمانى که به بررسى بسیج ،شناسان اروپایى در مقابل جامعه
مراتب اجتماعى و قدرت گوناگون   هاى اجتماعى در تقویت سلسله شبکه
 نیز در ها با وجود این نکات متفاوت، اشتراك.کنند پردازند از این واژه استفاده مى

 وجود دارد، چنان که وال و همکارانش اشاره دارند؛ سرمایه اجتماعى هااین تعریف
هاى دیگر آموختن، تحرك اجتماعى، رشد اقتصادى،  کلبراى افزایش برخى ش

 ).889وال، (برترى سیاسى، زندگى اجتماعى مفید است 
ویژه در روایت ه شناسى آمریکا ب سرمایه اجتماعى در جریان اصلى جامعه

هایى که در میان  کارکردگرایانه آن عبارت است از روابط دوجانبه، تعامالت و شبکه
شود و سطوح اعتمادى که در میان گروه و جماعت  ار مىهاى انسانى پدید گروه

عنوان پیامدها و تعهدات و هنجارهایى پیوسته با ساختار اجتماعى یافت  خاصى به
ها شروع کنیم  براى تعریف سرمایه اجتماعى بهتر است از مصادیق و مثال. شود مى

ایه اجتماعى  اگر از تمثیل بهره بگیریم سرم.تا بتوانیم به تعریف مشخصى برسیم
کند؛ یعنى  همانند نوعى روغن اجتماعى است که در مناسبات بین افراد نقش ایفا مى

کند، به عبارتى هم چسب  کنندگى مناسبات، چسبندگى هم ایجاد مى در عین تسهیل
هاى  هاى مهره سو بسیارى از زبرى از یک. است اجتماعى و هم روغن اجتماعى

گیرند تسهیل  ا که در اصطکاك با هم قرار مىاجتماعى، یعنى افراد و واحدها ر
در عین . کاهد  افراد مىو مناسبات یعنى از تنش برخوردها ،برد کند و از بین مى مى
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1. Family social capital 
2. Colman 

3. Family within 

4. Family without 

حال، همچون چسب اجتماعى افراد را در کنار هم و در محیط تعامل اجتماعى 
 مجموعه شرایط و مجموعه باتوان سرمایه اجتماعى را محیطى  دارد، مى مىنگه
طور ضمنى رفتار افراد را شکل   اجتماعى و رفتارى دانست که به- واعد اخالقىق

کند تا سرمایه انسانى و سرمایه مادى و اقتصادى بتوانند در  دهد و کمک مى مى
بنابراین سرمایه اجتماعى بستر و فضایى است . تعامل با هم به یک رشد پویا برسند

یروى انسانى از سرمایه مادى را کم تنش که تعامل نیروهاى انسانى و استفاده این ن
سرمایه اجتماعى یک متغیر چند وجهى است نخست آنکه یک . کند و کم هزینه مى

 سطح فرد و  هممتغیر کالن غیرقابل مشاهده است؛ دوم آنکه متغیرى است که در
سرمایه آید آن است که  وجود مى اشکالى که اینجا به. کالن وجود دارددر سطح هم 

در بسیارى از موارد در سطح فرد تقویت شود، در حالى که ی ممکن است اجتماع
عبداللهى (کالن در حال تخریب است ماعی در سطح در همان زمان سرمایه اجت

 ).1383آرانى، 

  1سرمایه اجتماعى خانواده
دهنده یک گروه، شبکه اجتماعى و   نشان،اصطالح سرمایه اجتماعى خانواده

 .بسیار مهم استکودکان زمان رشد  درو کودکان است که روابط بین افراد بالغ 
 ارتباطات درون خانوادگى و بین استها مهم  آنچه که در سرمایه اجتماعى خانواده

کلمن دو نوع سرمایه اجتماعى را از هم  .)33 ،2،1990کلمن( استخانوادگى 
ز  سرمایه اجتماعى در داخل خانه و سرمایه اجتماعى خارج ا:کند تفکیک مى

به عبارتى کلمن و بسیارى از پژوهشگران براى سنجش سرمایه اجتماعى . خانواده
هاى اساسى مورد  عنوان شاخص  درون خانوادگى و بین خانوادگى را بههايارتباط

 که والدین گیردرا دربرمی زمانى 3سرمایه اجتماعى داخل خانواده. اند نظر قرار داده
؛ به عبارت دیگر، ) درون خانوادههايارتباط( دگذراننمیهایشان  با یکدیگر و بچه
شمار   بهتماعی درون خانواده سرمایه اج، کودکان در دل خانواده- تعامالت والدین

 در درون اجتماع ، به روابط خارج خانه4سرمایه اجتماعى بیرون خانواده. آید مى
سبت به ترى براى کمک به اعضاى خانواده ن  که هنجارهاى قوىپردازدمیتر  کلى

سرمایه اجتماعى بیرون خانواده شامل ارتباط با . آورد وجود مى اعضاى غیرخانواده به
ها و نهادها از جمله خویشاوندان و همسایگان و ارتباط با اولیا و مربیان و  گروه
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1. Meier 

ن روبنابراین سرمایه اجتماعى به دو بعد سرمایه اجتماعى د. استمسئوالن مدرسه 
 :شود میدگى تقسیمخانوادگى و بیرون خانوا

  سرمایه اجتماعى درون خانواده-الف

هاى اجتماعى و روابط   شبکه،سرمایه اجتماعى درون خانواده شامل هنجارها
پذیرى بسیار  بین والدین و فرزندانشان است که براى فرزندان بویژه در دوران جامعه

ابل بین افراد گذارى در کنش متق این سرمایه اجتماعى از طریق سرمایه. گرانبهاست
 فراوانى و مدت  همچنینهاى بین شخصى و خانواده و با ایجاد فرصت براى کنش

 ).1988کلمن، (شود  زمان کنش ظاهر مى
او بر .  نقش سرمایه اجتماعى در ایجاد سرمایه انسانى است،در بررسى کلمن

و کند و از حضور فیزیکى والدین در خانواده   فرزندان تأکید مى-روابط والدین
اى از  کلمن نمونه. کند گیرى استفاده مى عنوان شاخص اندازه رسیدگى به فرزندان به

. وجود آورد آموزان را مطالعه کرد و پیوندى بین سرمایه انسانى و اجتماعى به دانش
 سطوح مختلف ،ها فرض او این بود که سرمایه اجتماعى متفاوت خانواده پیش

کند، او سرمایه اجتماعى  ى کودکان ایجاد مىسرمایه اجتماعى قابل دسترسى را برا
 :دانست در ارتباط مىزیر را با چند عامل 

 )هر دو نفریک یا ( حضور والدین در خانه - 
  تعداد فرزندان- 
  ترکیب متفاوت والدین- 
  انتظار مادران از آموزش بچه- 
  تحرك خانواده- 
  حضور در کلیسا- 

هاى دیگر، در  ى خانواده همانند سرمایه سرمایه اجتماع:کند کلمن بیان مى
وى . خوشبختى کودك بویژه دستاوردهاى آموزشى او اثرات مهم و یکسانى دارد

عنوان منبعى الزم و ضرورى  سرمایه اجتماعى را در تسهیالت خوشبختى کودکان به
 ذاتاً در روابط والدین و ،به نظر کلمن سرمایه اجتماعى. )1991، 1میر(شناسد  مى
او در مورد نحوه این روابط به میزان وقت و انرژى که والدین . وجود داردد فرزن

سرمایه اجتماعى درون . کنند اشاره دارد گذارى مى در کمک به فرزندانشان سرمایه
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 تحصیلى والدین به فرزندان هاي مهمى است که از طریق آن انتظارسازوکارخانواده 
کلمن به . دهد ا را تحت تأثیر قرار مىه تحصیلى آنهاي و انتظاریابدمیانتقال 

اهمیت سرمایه اجتماعى بیرون خانواده تأکید نموده است، این سرمایه به شبکه 
اجتماعى خانواده در اجتماع و رابطه آن با دیگر نهادهاى اجتماع و اعضاى اجتماع 

وى پیشنهاد . )1988کلمن، (ره دارد هاى اجتماعى اشا مانند مدارس و سازمان
تواند به  اش مى د که تماس بین کودك و خانواده، دوستان، جامعه و مدرسهکن مى

ها محصول روابط و  دستاوردهاى آکادمیک باالیى تبدیل شود، این تماس
  .  هاى اجتماعى است که سرمایه اجتماعى نام دارد درگیرى

 آموزشى، میزان ترك تحصیل باال به آسانى یک رخداد و هايپژوهشبراساس 
بسیارى . گرد تحصیلى است تر از عقب ، بلکه حاصل یک فرایند طوالنىنیستاتفاق 

اند که دستاوردهاى  از شرایط و عوامل مختلف با فرایند رهایى تحصیلى، جمع شده
ها حاصل آن پایین، مدرسه گریزى، رفتار مخرب و ابعاد آموزشى پایین تحصیلی
 که اثر است) 1991(یر  مپژوهشاز جمله کارهاى ارزنده در این زمینه . است

هاى سرمایه اجتماعى بر دستاوردهاى آکادمیک و عوامل  اى از شاخص مجموعه
سرمایه اجتماعى و ”:  با عنواناین اثر. مؤثر بر ترك تحصیلى را بررسى کرده است
ضمن تعریف سرمایه اجتماعى از ، “دستاوردهاى تحصیلى در میان بزرگساالن

به نظر .  اجتماعى از دیدگاه کلمن را نقد کرده استدیدگاه کلمن و دیگران، سرمایه
 پژوهشیاند، شامل مطالعات  میر آنچه کلمن و دیگران سرمایه اجتماعى نامیده
طریق به آسانى  آیا از این .سنجد مفصلى است که تأثیر روابط در خوشبختى را مى

  شد؟ اجتماعى برجسته خواهدهايپژوهشمفهوم سرمایه اجتماعى و اهمیت آن در 
           روابط بین،2و1نمودار   آورده شده درهاى میر با استفاده از مدل

  :دهد  را نشان مىآموزگار -آموز  و دانشانفرزند -والدین
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  العملعکس
 فرزند -والدین 

 –ارتباط آموزگار 
 آموزدانش

ساختار خانوادگی 
 سالم

حضور در مدرسه 
 محلی

  
 ثبات مسکونی   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 روابط بین والدین و فرزندان. 1 نمودار

  
 

 

ساختار خانوادگي 
 سالم و استوار

حضور در مدرسه 
 محلي

 ثبات مسكوني

آموز-  ارتباطات دانش
 معلم

العمل متقابل عكس
 والدين

شركت در فعاليت 
 فوق برنامه

گرفتاري والدين در 
 مدرسه

نمونه و دسته هاي 
 جمع شده

 دستاوردهاي تحصیلی

 
 روابط بین مدرسه و خانواده. 2نمودار

 
 
 

 

  

+  

+  

+  

+  

+  
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1. Pavol 
2. Parcel 

3. Hogan 

 زیر را براى سرمایه اجتماعى خانواده در نظر هاي شاخص2 و پارسل1پاول
 :اند گرفته
 ؛هاى فرزندان  توجه والدین به فعالیت-
 ؛هاى فرزندانشان  شناخت والدین از دوستان و همکالسى-
پاول و (ها ریزى در مورد آن هاى مدرسه یا برنامه  توجه والدین به فعالیت-

  .)1993پارسل، 
اعى که در خارج از خانواده قرار دارد نیز تأکید کلمن بر اهمیت سرمایه اجتم

این سرمایه به شبکه اجتماعى خانواده در اجتماع و رابطه آن با دیگر . کرده است
براى ) 1999(انیل و رالف مک. نهادهاى اجتماعى و اعضاى اجتماع اشاره دارد

 :اند سرمایه اجتماعى خانواده، ابعاد مختلفى را پیشنهاد کرده
 ؛ن والدین و فرزندان بحث بی-
 ؛ نظارت بر امور تحصیلى فرزندان-
 .آموزگاران و اولیا توجه و مشغولیت والدین در امور مربوط به -

ها نشان داده است که   در مورد سرمایه اجتماعى در خانواده3 هوگانهايپژوهش
دین هاى جوان و وال ها، بین بچه سرمایه اجتماعى در خانواده شامل ارتباط بین نسل

ها و  ها و ناپدرى ها، نامادرى ها و مادربزرگ ها و پدربزرگ ها، بین بچهسالخورده آن
 در ادبیات سرمایه اجتماعى، تعامالت بنديبا جمع. دیگر اعضاى خانواده است

عنوان یکى از  آموز با خویشاوندان و آشنایان به آموز و دانش والدین و دانش
هاى   مهمى در عملکرد تحصیلى و موفقیت نقش،هاى مهم سرمایه اجتماعى شکل

آموزانى که والدین  سازد که دانش وى خاطرنشان مى. آموزان دارد شتحصیلی دان
ها از طبقه متوسط هستند از توجه زیاد والدین خود در منزل و مدرسه آن

هاى تحصیلى با نیازهاى  این والدین از طریق متناسب ساختن برنامه. برخوردارند
هاى فراوان به فرزندانشان در منزل در مقایسه با کودکان   و ارائه کمکفرزندانشان

. کنندمی مزایاى تحصیلى بیشترى را براى فرزندانشان فراهم ،متعلق به طبقات فقیر
 نظیر کمک ، که افزایش سطح حمایت والدیندهدمی نشان هاپژوهشهمچنین 

، واکنش به نمرات کسب لى در منزل، شیوه فرزندپرورى، نظارت بر فرزندانحصیت
کند که دبیرستان را  آموزان را تشویق مى  درسى، دانشهايشده و توجه به موضوع

 ). 1381نوغانى، (به اتمام برسانند 
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1.Stone 

 بر روى 1996 تا 1992و دیگران، از سال  وسیله پارسل  که بهپژوهشیدر 
ه دارند و  سال12-9هاى  مادرانى که بچه، مادران آمریکایى انجام شد، نشان داد

 نسبت به مادرانى که در خانه حضور دارند و شاغل ندکار مشغول بیرون از خانه به
کنند و ارتباط کمترى  ، بسیار کمتر به امور تحصیلى فرزندانشان رسیدگى مىنیستند
خصوص در  ها به  و بچهاستها بسیار بیشتر  ارتباط بین مادر و بچه. ها دارندبا آن

 که دهدمی نشان پژوهشهابسیارى از همچنین  .ندتر موفقدرس ریاضى و خواندنى 
هایى که با هر اند، نسبت به آن هاى تک والدینى بزرگ شده هایى که در خانواده بچه

عملکرد تحصیلى . ترى دارند اند عملکرد تحصیلى پایین دو والدین بزرگ شده
ى دارند شبیه به اند و نامادرى یا ناپدر  بزرگ شدهینوالداز  ی یکباهایى که  بچه
یعنى تنها با پدر یا مادر خود  (اند وسیله یک والد بزرگ شده هایى است که به بچه

هاى تک والدینى و دو والدینى حتى  در عملکرد تحصیلى خانواده. )کنند زندگى مى
، تفاوت وجود داشته است و این به دلیل کمبود هاآنبا وجود کنترل تفاوت درآمد 

 .هاى تک والدینى است لدین با فرزندانشان در خانوادهحمایت و ارتباط وا

 سرمایه اجتماعى بیرون خانواده -ب

  :هاي زیر استاین نوع سرمایه شامل گروه

  ایگانهمسدوستان و  -
. داند هاى همسایگى را در تقویت سرمایه اجتماعى مفید و مؤثر مى تنام، شبکهوپ

ى دوستان و همسایگان انجام شده ها پیش از او نیز مطالعات دقیقى پیرامون شبکه
انواع این نوع زندگی، دهد که  تنام در زمینه زندگى آمریکایى نشان مىومطالعه پ. بود

 ).2000، 1استون(کند  هاى اجتماعى سرمایه اجتماعى را حمایت مى مختلف شبکه

 خویشاوندان -

 ،سازندتوانند حمایت اجتماعى فراهم  هایى که مى عنوان گروه خویشاوندان به
به عبارت . اند کمتر در مطالعات مربوط سرمایه اجتماعى مورد توجه قرار گرفته

هاى اعضاى خانواده و خویشاوندان که متعلق به  دیگر، مطالعات اندکى درباره شبکه
اگر چه حمایت درون نسلى اجتماعى (  انجام شده استاستیک گروه خانگى 

 .)شود خودش یک مرکز مطالعات تلقى مى
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 پیشین هايپژوهشتحلیل فرا

 هاى انجام گرفته در خارج از کشور  پژوهش:الف

آموزان و   دانشهايهرابطه مثبتى بین نمر) 1998(و پونگ ) 1991(آلوین 
تیچمن، پاخ و کارور . اند مدت والدین و فرزندان مشاهده نموده تعامالت دراز

 دوره متوسطه را دریافتند که سرمایه اجتماعى شانس به اتمام رساندن) 1996(
بین سرمایه اجتماعى و دسترسى به ) 1995(اسمیت و دیگران . افزایش داده است

بین سرمایه اجتماعى و ) 1988(کلمن . اند دانشگاه رابطه مثبتى را مشاهده کرده
سرمایه اجتماعى در ” : خود با عنوانپژوهشانسانى پیوند ایجاد نمود؛ کلمن در 

فرض او در  پیش. آموزان پرداخت طالعه تعدادى از دانش به م“ایجاد سرمایه انسانى
 سطوح مختلف سرمایه ،ها  این بود که سرمایه اجتماعى متفاوت خانوادهپژوهشاین 

براساس نتایجى که او . کند اجتماعى قابل دسترسى را براى کودکان ایجاد مى
مدرسه دست آورد، زمانى که سرمایه اجتماعى باالست، میزان ترك تحصیل از  به

تداوم بیشتر تحصیل به عبارت دیگر، سرمایه اجتماعى باالتر باعث . پایین است
 دیگرى نیز در زمینه پژوهشکلمن، . ها وجود دارددارى بین آن اشود و رابطه معن مى

وى در این کار عوامل مربوط به سازمان مدرسه را . پیشرفت تحصیلى انجام داد
تواند  رسه سه ویژگى دارد، که از این طریق مىسازمان مد. ارزیابی کردبسیار مهم 

 : از استاین سه دسته ویژگى عبارت. بر پیشرفت تحصیلى تأثیر بگذارد
 بسیارى از مدارس سرمایه :ها براى تهیه امکانات در مدارس  توزیع سرمایه)الف
 . آزمایشگاه را ندارندنظیر امکاناتى  تهیهالزم براى
برخى از مدارس معلمان نامناسبى دارد که :  به مدارسآموزگارانانتقال ) ب

 .تر هستند  و رتبه پایین2اغلب از معلمان درجه 
 ،آموزان طبقات پایین دانش:  اجتماعى مدرسه- ترکیب ساختار اقتصادى)ج

بین کودکانى . آرزوى پیشرفت در تحصیالت و پیشرفت فکرى دارندکمتر احتماالً 
 با افزایش ، کودکان اقشار باالنسبت بهمعه از اقشار اقتصادى و اجتماعى پایین جا

آنچه بیش از امکانات مدرسه در این امر . شود  بیشتر مى اختالفسطوح تحصیلى
 کلمن پژوهش در آموزگارمنظور از کیفیت .  استآموزگاراندخالت دارد، کیفیت 

 است آموزگارانهاى شفاهى و زمینه تحصیلى   در آزمون مهارتآموزگاراننمره 
 ).1373ى، مختار(



 حسین نازك تبار و رضا ویسی.../ واکاوي رابطه سرمایه اجتماعی خانواده با تحصیل  

 1387 ییزتابستان و پا / 68-69شماره / یند مدیریت و توسعهافر
 

۱۳۷

1. Smith 

 در آمریکا  دکتريهاي دوره رساله یکی از گزارش شده درپژوهشهاي یافته
نشان داد که از بین عواملى همچون درآمد خانواده، تحصیالت والدین، جنس و 

هاى سرمایه اجتماعى،  عنوان یکى از مؤلفه  تعامل اجتماعى در درون خانواده به؛نژاد
درستى این   ى بهو ).1993، 1اسمیت (داردگاه بیشترین سهم را در دسترسى به دانش

اند تا چه  کند که کودکانى که مورد تشویق والدین قرار گرفته  را مطرح مىپرسش
مند آنان   کودکانى که والدین عالقهموفقیتبا مطلب اند و این  اندازه پیشرفت کرده
مقایسه کنند قابل  ترى براى فرزندان خود در منزل فراهم مى محیط فرهنگى غنى

 ).1374موریس، (است 
 در دوره پرورشى هابه نقش آنهمچنین وى به نقش والدین در ادامه تحصیل، 

هایى را در زمینه نحوه پرورش کودك بین طبقه  و تفاوتکند میکودك اشاره 
پرورى طبقه  به نظر او، اعمال کودك. سازد متوسط و طبقه کارگر مشخص مى
کند  گذارى مى آمیزى را در نظام آموزشى بنیان متوسط، پیشرفت تحصیلى موفقیت

 ).1369هاراالمپوس، (
داگالس عالوه بر توجه به نقش والدین در تشویق کودکان به تحصیل به 

مندى والدین و شور و شوق  به نظر وى عالقه. تمایزهاى بین والدین نیز توجه دارد
تحصیلى و فرهنگى خود توان از کیفیت  ها به تعلیم و تربیت فرزندانشان را نمىآن

در این مورد . کنند جدا کرد والدین و محیط خانوادگى که براى فرزندان فراهم مى
والدینى که خوب . مندى در خأل وجود دارد توان گفت که چیزى به نام عالقه نمى

اند عالقه دارند فرزندشان نیز مانند خودشان از تعلیم و تربیت خوب  تحصیل کرده
اند که شرایط و در مواردى پول الزم را براى این امر فراهم  آمادهد و نمند شو بهره

 ).1374موریس، (نمایند 
هاى   خود به این نتیجه رسید که تأثیر ویژگىهايپژوهشبنجامین بلوم در 

. بینند ها به مراتب بیش از تأثیر آموزشى است که مىآموزان بر یادگیرى آن دانش
.  استآموز دانش پندارى و تجربیات قبلى انگیزش خود،متغیرهاى مستقل او

به نظر بلوم کیفیت آموزشى حدود . استتجربیات قبلى تحت تأثیر محیط خانواده 
کند و هنگامى که  تغییرات مربوط به سطح پیشرفت و یادگیرى را توجیه مى% 25

 و کیفیت آموزش با هم ترکیب شود )توانایى قبلى(رفتارهاى ورودى شناختى 
 .تغییرات مربوط به سطح پیشرفت را تبیین کند% 10یش از تواند ب مى
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 مقایسه ابعاد کلیدى سرمایه اجتماعى در مطالعات مختلف. 1جدول 
ابعاد سرمایه   مطالعات مختلف

پیمایش   اجتماعی
هاي ارزش

  جهانی

مطالعه 
  ت ولزووساین

سرمایه 
  اجتماعی

شاخص 
  بهداشت مدنی

پیمایش جهانی 
  سرمایه اجتماعی

اعتماد به   اعتماد نهادي  سنجیده شده  سنجیده شده  اعتماد
  حکومت

اعتماد و از جمله 
  اعتماد نهادي

عضویت در 
ها و انجمن

مشارکت در 
امور اجتماع 

  حلیم

: این موارد در بعد  سنجیده شده  روابط افقی  سنجیده شده  سنجیده شده
    تقویت
هاي ویژگی

گروهی، سنجیده 
  شده است

فعالیت 
خیرخواهانه در 

هاي وقعیتم
  اجتماعی

کنترل   سنجیده شده
  اجتماعی

---  ---  ---  

امنیت و وقوع 
  جرم

درخواست کمک   ---  سنجیده شده  ---  سنجیده شده
بعنوان (از دیگران 

نتیجه سرمایه 
  )اجتماعی

پیوندهاي 
  همسایگی

  سنجیده شده  ---  روابط افقی  سنجیده شده  ---

پیوندهاي 
خانوادگی و 
  ارتباط با دوستان

میزان طالق و    روابط افقی  سنجیده شده  ---
فرزندان 
  نامشروع

رفتار اجتماعی 
  روزمره

تحمل تنوع و 
  گوناگونی

نتیجه و پیامد   ---  ---  سنجیده شده  ---
  سرمایه اجتماعی

رفتار معامله به 
  مثل

نتیجه و پیامد   ---  سنجیده شده  سنجیده شده  ---
  سرمایه اجتماعی

پرداختن به امور 
  سیاسی

  ---  سنجیده شده  سنجیده شده  ---  ---

  سنجیده شده  ---  ---  ---  ---  سالمت ذهنی

 هاى انجام گرفته در داخل کشور  پژوهش)ب

نامه کارشناسى ارشد زهره سمیعى در رشته پژوهش در علوم   پایانهايیافته
هاى فرهنگى، اجتماعى،  بررسى تأثیر سرمایه”اجتماعى دانشگاه الزهرا با عنوان 

نشان “ انواده بر روى موفقیت تحصیلى و شغلى فرزندان در تهراناقتصادى خ
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پذیرى پاسخگویان در سطح پایینى قرار دارد، سرمایه دهد که قابلیت ارتباط مى
  بیشترياجتماعى مردان از زنان بیشتر است و شاغلین از بیکاران سرمایه اجتماعى

طلبانه و غیررسمى ضعیف هاى داو همچنین بیکاران در بعد مقبولیت در گروه. دندار
 با افزایش در سرمایه اجتماعى بر میزان سرمایه اقتصادى افزوده خواهد شد .هستند

دارى بین سرمایه اجتماعى و موفقیت تحصیلى و شغلى وجود دارد  او ارتباط معن
 ).1379سمیعى، (

هاى اجتماعى و فرهنگى با نگرش رشته   بررسى رابطه سرمایهپژوهشی به
 دانشجویان پژوهشجامعه آمارى این . پرداخته استملکرد تحصیلى تحصیلى و ع

، اى متناسب گیرى طبقه  که با شیوه نمونهبودند 80-79روزانه دانشگاه تبریز در سال 
دهد که بین  نتایج نشان مى. عنوان پاسخگو انتخاب شدند  نفر دانشجو به378 تعداد

دار مثبت و  اا رابطه معنهسرمایه اجتماعى پاسخگویان و عملکرد تحصیلى آن
هاى تحصیلى مختلف با  سرمایه اجتماعى در بین رشته. متوسط به پایین وجود دارد

 تفاوت در میزان ،هاى مختلف پس تحصیل در رشته. دارى دارد اهمدیگر تفاوت معن
هاى علوم تربیتى  بدین معنى که دانشجویان رشته. سرمایه اجتماعى را به همراه دارد

سى بیشترین میزان و دانشجویان ریاضى کمترین میزان سرمایه اجتماعى شنا و روان
 ).1379خانى، (را دارند 

ر زمینه عوامل د در استان سیستان و بلوچستان و استان اصفهان پژوهشیدو کار 
.  انجام گرفت وقتمؤثر بر میزان پیشرفت تحصیلى از سوى سازمان برنامه و بودجه

 به دو دسته بیرونى و درونى تقسیم شدند؛ عوامل یاد شده عوامل پژوهشدر این 
شرایط آموزشگاه، دبیران، مدیریت، امکانات تحصیلى فرزندان، نداشتن به درونى 

براساس . مربوط استآموز و ازدواج در سنین پایین  تصورى از آینده در نظر دانش
 بود و% 14این مطالعه نرخ ترك تحصیل در استان سیستان و بلوچستان حدود 

کنندگان،  از مادران ترك تحصیل% 90از پدران و % 75مشخص شد که حدود 
 در مورد استان اصفهان عواملى چون وضعیت اقتصادى این پژوهشدر . ندسواد بى
عنوان عوامل   اجتماعى خانواده، میزان تحصیالت والدین، تعداد افراد خانواده به-

میزان مطالعه و درك خانوادگى و هوش و استعداد تحصیلى، سالمت جسمى، 
 در افت تحصیلى شناخته شد دي موثرمطلب و عالقه به تحصیل در زمره عوامل فر

دبستانى، تجهیزات  و در زمینه عوامل آموزشى نیز فضاى آموزشى، آموزش پیش
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شناخته عوامل تأثیرگذار بر میزان پیشرفت تحصیلى میان از آموزشى و مواد درسى 
 ).1370داریاپور، ( ترندشده

اى که توسط فرهاد شقاقى از دانشگاه تربیت معلم تهران انجام شد،  نامه  در پایان
وى چنین .  شدبررسینوع روابط والدین با فرزندانى که پیشرفت تحصیلى دارند 

گیرى کرد که روابط والدین با فرزندانى که پیشرفت تحصیلى دارند، بیشتر  نتیجه
، استى استوار است و کمتر استبدادى براساس دموکراسى و بر محور محبت و گرم

گونه فرزندان در تربیت خود بیشتر از تشویق و کمتر از تنبیه و سرزنش  والدین این
 ).1375محمدزاده، (کنند  استفاده مى

 براساس تحقیقى که قاسم کریمى در رابطه با بررسى علل موفقیت تحصیلى 
 : از است عبارتدختران ممتاز انجام داد، عوامل اثرگذار بر موفقیت

 تیبمیزان تحصیالت والدین، جمعیت خانواده، تر:  علل خانوادگى شامل) الف
 ؛والدت، کمک والدین، سطح و فضاى علمى خانواده

هاى خصوصى،   شرکت در کالس: عوامل رفاهى و کمک آموزشى شامل) ب
 ؛صرف کمک هزینه و داشتن اتاق مطالعه

د به نفس، شناخت خود، نگرش به  اعتما: عوامل روانى و عاطفى شامل) ج
 ).1371کریمى، (اعضاى خانواده، نگرش به دوستان و رابطه دوستانه 

 بررسى عوامل اجتماعى مؤثر بر پیشرفت تحصیلى”اى دیگر با عنوان  نامه پایان
، از “1378آموزان پسر سال سوم راهنمایى شهرستان بابلسر در سال تحصیلى  دانش

بعد خانواده، محیط فرهنگى خانواده، تحصیالت : املمیان عوامل اجتماعى که ش
 میزان تحصیالت والدین میان، انگیزه پیشرفت، دانش آموزانوالدین، منزلت شغلى 

هر چه میزان . دارى وجود دارد ا رابطه معنفرزندانو میزان پیشرفت تحصیلى 
پیشرفت تحصیالت والدین افزایش یابد و آگاهى علمى آنان باالتر برود، بر میزان 

 ).1378مال حسنى، (شود  آموزان افزوده مى تحصیلى دانش
 موفقیت تحصیلى در سطوح ،هاى مورد اشاره ها و پژوهش  با نظر به یافته

مختلف، عمدتاً متأثر از خاستگاه اجتماعى و متغیرهایى همچون سرمایه اجتماعى و 
 از زمینه هاى فردى همچون هوش و استعداد تحصیلى است که خود متأثر ویژگى

هاى انجام شده در داخل و خارج از کشور  بررسى پژوهش. استاجتماعى افراد 
یافته و  عنوان یک یافته مشترك و عام، حتى در کشورهاى توسعه دهد که به نشان مى
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 اقتصادى افراد -هاى اجتماعى   دسترسى به موفقیت تحصیلى متأثر از زمینه،پیشرفته
هایى همچون سرمایه اجتماعى که در مباحث  کلیدواژهبا این حال، متغیرها و . است

 و از اهمیت  است شناسى آموزش و پرورش مطرح شده هاى اخیر جامعه و نظریه
 . است نظرى باالیى نیز برخوردارند، کمتر مورد توجه قرار گرفته

 

 گیرى نتیجه

شناسى آموزش و پرورش و بویژه در زمینه سرمایه  رویکردهاى اخیر در جامعه
  برانگیزى را مطرح کرده  نکات توجه،جتماعى در تحلیل سازوکار موفقیت تحصیلىا

پیوندها .  که در رویکردهاى ستیز و کارکردگرایى مورد غفلت قرار گرفته استاست
تواند در ارائه و  ها مىعنوان سرمایه اجتماعى بالقوه آن هاى اجتماعى افراد به و شبکه

هاى تحصیلى   و همچنین انتقال هنجارها و ارزشانتقال اطالعات و آگاهى تحصیلى
همچنین افزایش دامنه و شدت پیوندهاى اجتماعى . سهم بسزایى داشته باشد

تواند از طریق فرایندهاى زیر زمینه مناسب را براى موفقیت تحصیلى فراهم  مى
 :سازد

 ؛)بویژه اطالعات تحصیلى( تسهیل جریان اطالعات ) الف
براى نمونه، تقویت پیوندهاى خانوادگى و (تماعى  تقویت همبستگى اج) ب

 .)خویشاوندى و در پى آن تسهیل فرایند انتقال اطالعات و کنترل اجتماعى
هاى اجتماعى و تحلیل   در مجموع نظریه سرمایه اجتماعى با تأکید بر شبکه

منافع حاصله از ایجاد پیوندهاى اجتماعى در سطوح مختلف، تحلیل نوینى از 
با توجه به مجموعه مبانى نظرى که در . دهد دست مى موفقیت تحصیلى بهسازوکار 

که قسمتى از  (این بخش مورد استناد و تحلیل قرار گرفت، متغیر سرمایه اجتماعى
عنوان مبناى تحلیل موفقیت   به) سرمایه اجتماعى است بهرویکردهاى مربوط

توان به شکل  ر مى در صورت بررسى این متغی.آموزان انتخاب شد تحصیلى دانش
موردى و با عنایت به موضوع مورد مطالعه، نظریه مربوطه را از جهت تطبیق با 

 . آزمون نمود،مقتضیات و شرایط جامعه آمارى مورد مطالعه
تنام، فوکویاما، و، کلمن، بوردیو، پ سرمایه اجتماعینظران  صاحبترینمعروف 

پردازان در زمینه سرمایه  ظریهترین ن کلمن از مهم. هستندهوفرث، میر و تیچمن 
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شناسانى  به عبارتى از مشهورترین جامعه. استاجتماعى و سرمایه اجتماعى خانواده 
است که رواج اصطالح سرمایه اجتماعى و سرمایه اجتماعى خانواده، مدیون 

 که به بررسى تجربى مفهوم سرمایه است پژوهشیاولین صاحب وى . اوست
ها  او از سرمایه اجتماعى براى تبیین تفاوت. آن پرداختاجتماعى و عملیاتى نمودن 

کند که سرمایه اجتماعى  وى در نظریات خود بیان مى. کرددر زندگى افراد استفاده 
مثالً گروهى که . کند همانند سرمایه فیزیکى و انسانى فعالیت تولیدى را تسهیل مى
. ندتر  وجود ندارد موفقاعضایشان قابل اعتمادند، نسبت به گروهى که در آن اعتماد

گر اجازه  به اعتقاد او، سرمایه اجتماعى بخشى از ساختار اجتماعى است که به کنش
این بعد از ساختار اجتماعى .  منابع خود دست یابدآن بهدهد تا با استفاده از  مى

هاى اجرایى  رسانى، هنجارها و ضمانت هاى اطالع شامل تکالیف و انتظارات، کانال
هاى  شود و کنش  یا مانع مىکند ومیتشویق یا نواع خاصى از رفتار را است که ا

کلمن با استفاده از مفهوم . کند ، تسهیل مىاستمعین افراد را که درون ساختار 
ها در داخل   مقام شناخت نقش هنجارها و ارزش، تالش کرد تاسرمایه اجتماعى
ین طریق بتواند موجب تقویت  تا از ارا روشن سازد،هاى اجتماعى  خانواده یا شبکه

به نظر کلمن روابط میان مردم، شکلى از سرمایه را ایجاد . هاى انسانى شود سرمایه
موجودى سرمایه اجتماعى منبعى براى افراد و . کند که سرمایه اجتماعى نام دارد مى

کلمن دو نوع سرمایه اجتماعى را از هم . استدست آوردن منافعشان  خانواده در به
. سرمایه اجتماعى در داخل خانه و سرمایه اجتماعى خارج از خانه: کند ک مىتفکی

 که والدین با یکدیگر و باگیرد دربرمی  را زمانى،سرمایه اجتماعى داخل خانواده

 ارتباط با اقوام و ،سرمایه اجتماعى بیرون خانواده. گذرانند هایشان مى بچه
سرمایه اجتماعى . است مربیان مدرسه خویشاوندان و همسایگان و ارتباط با اولیا و

هاى اجتماعى و روابط بین والدین و فرزندان  درون خانواده شامل هنجارها، شبکه
از . پذیرى بسیار گرانبهاست است که براى فرزندان خصوصاً در دوران جامعه
گذارى در کنش متقابل بین افراد  دیدگاه کلمن این سرمایه اجتماعى از طریق سرمایه

 فراوانى و مدت  همچنینهاى بین شخصى و ده و با ایجاد فرصت براى کنشخانوا
در تحلیل کلمن سرمایه اجتماعى در ایجاد سرمایه . شود  ظاهر مىهااین کنشزمان 

کند و از حضور   فرزندان تأکید مى-او بر روابط والدین. انسانى نقش بارزى دارد
گیرى  عنوان شاخص اندازه  بهفیزیکى والدین در خانواده و رسیدگى به فرزندان
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هاى اجتماعى متفاوت   این بود که سرمایهکلمنفرض  پیش. کند استفاده مى
 ایجاد کودکان سطوح مختلف سرمایه اجتماعى قابل دسترسى را براى ،ها خانواده

 :دانست  او سرمایه اجتماعى را با چند عامل در ارتباط مى.کند مى
  تعداد فرزندان-      )هر دو نفریک یا (  حضور والدین در خانه - 
 ها هبچ انتظار مادران از آموزش -                 ترکیب متفاوت والدین                - 
  حضور در کلیسا-      تحرك خانواده                                   - 

ین دست آورد، زمانى سرمایه اجتماعى باالست که والد  در نتایجى که کلمن به
ها توجه دارند، مقدار کمى تحرك در  هر دو در خانه هستند، مادران به آموزش بچه
هاى ترك تحصیل  به همین دالیل میزان. خانواده وجود دارد و انسجام دینى باالست

به عبارتى سرمایه اجتماعى باالتر، باعث ادامه تحصیل بیشتر . از مدرسه پایین است
 ،هاى دیگر، در خوشبختى کودك ه همانند سرمایهسرمایه اجتماعى خانواد. شود مى
وى سرمایه اجتماعى را .  مهم و یکسانى داردآثار دستاوردهاى آموزشى خصوصبه
 .داند عنوان منبع مهم در تسهیالت خوشبختى و توسعه کودکان مى به

 در روابط والدین و به صورت ذاتی که سرمایه اجتماعى کندمی کلمن اشاره 
او در مورد نحوه این روابط به میزان .  نحوه این روابط وجود داردفرزند و نوع و

   کنند اشاره گذارى مى وقت و انرژى که والدین در کمک به فرزندانشان سرمایه
 مهمى است که از طریق آن سازوکارسرمایه اجتماعى درون خانواده . کندمی

ها را ارات تحصیلى آن و انتظیابدمیانتظارات تحصیلى والدین به فرزندان انتقال 
کلمن به اهمیت سرمایه اجتماعى بیرون این  عالوه بر. دهد تحت تأثیر قرار مى

این سرمایه به شبکه اجتماعى خانواده در اجتماع و رابطه . خانواده تأکید کرده است
هاى  آن با دیگر نهادهاى اجتماع و اعضاى اجتماع از قبیل مدارس و سازمان

 او معتقد است که تماس بین کودك و خانواده، دوستان، .اجتماعى اشاره دارد
این . منجر شود بزرگى تحصیلیتواند به دستاوردهاى  اش مى جامعه و مدرسه

اند و سرمایه اجتماعى را تشکیل  هاى اجتماعى ها محصول روابط و درگیرى تماس
پایین  سرمایه انسانى و در عین حال سطوح ي که داراى سطوح بااللدینیوا. دهد مى

 نسبت به )منبع سرمایه درون خانواده( با کودکان خود هستند )ارتباط(واکنش 
 و کنش با فرزندان خود هستند )ارتباط(هایى که داراى سطوح باالى واکنش  خانواده

بنابراین در .  دارند تا سرمایه انسانى خود را به کودکشان منتقل کنندفرصت کمتري
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ها وابستگى زیادى به  ایه انسانى از والدین به بچهکلمن، انتقال سرمنظرات محتواى 
کلمن بر اهمیت ارتباطات . سطوح سرمایه اجتماعى موجود در خانواده دارد

گاهى یک رابطه احساسى بین کودك و والدین، بسیار . کند خانوادگى تأکید مى درون
 قدرت و تسلط بسیار زیادى روى کودك داشته ین،تر از این است که والد مهم
عنوان منبع سرمایه  کلمن همچنین به ارتباط نزدیک والدین با یکدیگر به. باشد

 پژوهشطور که در ادبیات  عالوه بر این، همان. کند اجتماعى خانواده تأکید مى
 هايخانوادگى، بر ارتباط  درونهاي، کلمن عالوه بر اهمیت ارتباطشدمشاهده 

وى معتقد . داردو چندان کید دتأز  نی)از جمله فروبستگى نسلى(بیرون خانوادگى 
ها نقش به سزایى   و اعتماد و همکارى بین خانوادههايارتباط  است، مجموعه این 

 .ها دارد بر موفقیت تحصیلى بچه
عنوان زیر  ، با در نظر گرفتن سرمایه اجتماعى خانواده بهمقالهدر این نگارنده  

 بررسى و سنجش ،من به مطالعهاى از سرمایه اجتماعى براساس دیدگاه کل مجموعه
در این پژوهش سرمایه اجتماعى به دو بعد تقسیم . پرداخته است خود هايفرضیه
خانوادگى، ساختار و  خانوادگى که شامل، تعامالت درون  درونهايارتباط: شود مى

 تعامالت با ، بیرون خانوادگىهاي و ارتباط استهاى خانواده انتظارات و واکنش
 .گیردرا دربرمیو همسایگان و اولیا و مربیان مدرسه خویشاوندان 

ها براى  ، شاخص پیشینهاى  به مبانى نظرى و پژوهشتوجه در مجموع، با 
بنا به موارد مطرح شده در  آتى، هايدر پژوهشسنجش متغیر سرمایه اجتماعى 

 .شودجدول دو پیشنهاد می
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  یهاي سرمایه اجتماعابعاد و مؤلفه. 2جدول 

هوم
مف

  

  تعریف عملیاتی  هامولفه  )2(ابعاد   ابعاد
 بین والدین هايلتعام

  و فرزندان
  هاارتباط   بین والدینهايلتعام
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  تحرك خانواده
  تعداد فرزندان

  ساختار  متفاوت والدینترکیب 
حضور فیزکی والدین 

  درخانواده

  

  هاانتظار
  واکنش والدین
  انتظار مادر

  کمی 

  نوع شغل والدین
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  کیفی
  همکاري

    

  ارتباط با خویشاوندان
  ارتباط با همسایگان

ارتباط والدین با والدین دوستان 
  فرزندان

  هاارتباط
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مدل پیشنهادى براى تبیین رابطه سرمایه اجتماعى خانواده و موفقیت تحصیلى . 3نمودار
 آموزان دانش

 
 
 
 

 سرمایه اجتماعی خانواده موفقیت تحصیلی فرزندان

 کیفی کمی

 هاي درون خانوادگیارتباط

 موفقیت تحصیلی فرزندان

 
 ماعی خانوادهسرمایه اجت

 

 هاي بیرون خانوادگیارتباط

ارتباط با  اولیا و مربیان 
 مدرسه

 با  اقوام و خویشاوندان و ارتباط
 همسایگان

 

 کیفی کمی کیفی کمی
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