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 چکیده
بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان ، هدف اصلی این پژوهش

 همۀجامعۀ آماری تحقیق شامل . های کشاورزی در دانشگاه رازی کرمانشاه بود رشته
 های کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه بودند رم کارشناسی رشتهدانشجویان سال چها

(N  ای تصادفی با انتساب  گیری طبقه به روش نمونهآنها  نفر از 451که تعداد ، (275
ای بود که روایی آن توسط  ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه. متناسب برای مطالعه انتخاب شدند

/) گردیدتأیید ن با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ متخصصان و پایایی آ  به (. 7
. استفاده شد (LISREL8.80)و  (SPSSWin21)افزارهای  از نرم، ها منظور تجزیه و تحلیل داده

داری در سطح یک درصد بین سرمایۀ  نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که رابطۀ مثبت و معنی
نتایج تحلیل مسیر نشان داد ، همچنین. فت تحصیلی دانشجویان وجود دارداجتماعی و پیشر

/) که سرمایۀ اجتماعی با ضریب مسیر , t /  83 11  و ضریب تبیین( 44

(R /2 های  یافته. داری بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد تأثیر مثبت و معنی، (69
ریزان و آموزشگران نظام آموزش عالی کشاورزی در  برنامه، به مدیرانتواند  این مطالعه می

 . های کشاورزی کمک نماید جهت بهبود پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته
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 مقدمه
بدون حد نصاب عالی ایران شیوة گزینش دانشجو در نظام آموزش اینکه با توجه با 

نحوة ، بندی لذا سهمیه، استهای موجود  ظرفیت رشتهنمرة ورودی و بر اساس تکمیل 
ها و نحوة ارزیابی و عوامل دیگر دست به دست  نوع آزمون، انتخاب رشته تحصیلی

، توانایی، های موجود از افرادی پر شود که از نظر سطح دانش هم داده تا ظرفیت
 های برنامه دلیل همین به. نباشند پیشرفت متناسب و همگن ظرفیت و تحصیلی سوابق

کم محتوا و برای برخی دیگر ، های ایران برای برخی از دانشجویان آموزشی دانشگاه
های اخیر از رهگذر ورود این قبیل افراد به  در سال. سنگین و غیرقابل درک است

تر  های مکرر و بعضاً طوالنی نمشروط شد، شاهد افت ناشی از کسر واحد، ها دانشگاه
های کشاورزی  شدن مدت تحصیل دانشجویان نظام آموزش عالی بخصوص در رشته

، حجازی و همکاران) شده است خود منجر به کاهش کیفیت آموزش  ایم که این بوده
از یک طرف کسب ، این در حالی است که در دنیای رقابتی امروز(. 3002

هاومن و ) دی در گرو تحصیل و آموزش استهای اجتماعی و اقتصا موفقیت
تربیت نیروی انسانی در سطوح عالی که بتواند ، و از طرف دیگر ؛(4994، 4همکاران

اجتماعی و سیاسی جامعه باشد یکی از وظایف ، های اقتصادی پاسخگوی نیازمندی
ی برا، بنابر این(. 4235، حجازی) رود شمار می ها و موسسات آموزش عالی به دانشگاه

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان به عنوان یکی از ، هابهبود این نوع آموزش
بتوان بر عوامل اساسی  راهیابد تا از این عناصر مهم نظام آموزشی ضرورت می

تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان نظام آموزش عالی تمرکز و راهکارهای 
 (. 4233، و زمانی ابدی) ودالزم برای ارتقا و بهبود آن را پیشنهاد نم

ها  که این ویژگی، (3000، 3فلدر و برنت) دارند های متفاوتی  ویژگی، دانشجویان
ی به عنوان ه پیشرفت تحصیلنظر به اینک. استتأثیرگذار آنها  بر پیشرفت تحصیلی

؛ ( 3005، 2هادزیما) یابی دانشجویان به اهداف آموزشی تعریف شده استمیزان دست
بر این باورند که در نظر گرفتن معدل سنوات ( 3003) 1گارتون و دایر، سبر این اسا
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، بنابر این .کند کفایت میآنها  گیری پیشرفت تحصیلی تحصیلی دانشجویان برای اندازه
در تحقیق حاضر برای بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد مطالعه از میانگین 

تحقیقات مختلفی که به منظور تعیین استفاده شد که با آنها  معدل سنوات تحصیلی
؛ حجازی و 3003، گارتون و دایر) مطابقت دارد، پیشرفت تحصیلی انجام شده است

 (. 3044، ؛ پیشقدم و ذبیحی3040، ؛ حقیقتیان4235، نجف آبادی امیدی
دهد که برخی  نگاهی به ادبیات مرتبط با پیشرفت تحصیلی دانشجویان نشان می

، خانوادگی، بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان راعوامل فردیعوامل مؤثر ، مطالعات
های که پژوهش حال آن(. 3002، حجازی و نقوی) دانند آموزشی و اقتصادی می

بندی اقتصادی و فرهنگی دسته، دیگری این عوامل را در ابعاد مختلف اجتماعی
دانشجویان معتقد است که ( 3004) 4وریاچه، بارهدر این (. 3000، سمیعی) اندنموده

برای نیل به اهداف آموزشی و آنها  توان از نظام آموزش عالی از سه نوع سرمایه که می
که شامل پولی ، سرمایۀ مالی( 4: که عبارتند ازبرخوردارند موفقیت تحصیلی بهره برد 

های تحصیلی نظیر خرید  است که از سوی خانواده دانشجویان برای پرداخت هزینه
که شامل توانایی و انگیزش ، سرمایۀ انسانی( 3، شود گذاری می کتاب و غیره سرمایه

تعامل بین دانشجویان  راهکه از ، سرمایۀ اجتماعی( 2باشد و  دانشجویان و استادان می
تر محققان بیش، در این بین. شود یاددهی حاصل می –و استادان در فرآیند یادگیری 

جتماعی فراگیران در جهت حوزة آموزش بر ضرورت به رسمیت شناختن سرمایۀ ا
؛ 3005، 2؛ کیم و اسچنیدر3009، 3انگ) اند بهبود پیشرفت تحصیلی آنان تأکید کرده

 (. 3040، 2؛ ترامونت و ویلمز3009، 5؛ اسچلی و همکاران3009، 1پرادو
هنجارهای ، که وجوه گوناگون سازمان اجتماعی نظیر اعتماد  سرمایۀ اجتماعی

از مفاهیم نوینی است که ، (4995، 3پاتنام) گیرد در بر می های انسانی را جمعی و شبکه
ها و جوامع ایفا  تری در سازمان که نسبت به سرمایۀ فیزیکی و انسانی نقش بسیار مهم

تازگی در  اقتصاد و به، شناسی بحث سرمایۀ اجتماعی در جامعه، لذا امروزه. کند می
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سرمایۀ . رار گرفته استای مورد استفاده ق صورت گسترده  به ها مدیریت سازمان
عنوان منابع با   اجتماعی با اشاره به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به

موجب تحقق اهداف اعضا ، ارزش و همچنین با خلق هنجارها و اعتماد متقابل
ها اثربخشی خود را از  سایر سرمایه، که در غیاب سرمایۀ اجتماعیاز آنجایی. شود می

ناهموار و ، های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی لذا پیمودن راه ،دهند دست می
ای  سرمایۀ اجتماعی مجموعۀ منافع بالفعل و بالقوه(. 3002، 4بیکر) گردد دشوار می

سرمایۀ ، به عبارت دیگر. آید های اجتماعی به وجود می است که با عضویت در شبکه
هنجارها ، اعتماد، ی اجتماعی نظیراجتماعی به منابع قابل دسترس در درون ساختارها

ارتباطات اجتماعی و اهداف مشترک که افراد را برای انجام ، های اجتماعی و ارزش
محصول فرعی ، در واقع این نوع سرمایه. اشاره دارد، کند اقدامی جمعی آماده می

، 3کاواچی) های رسمی و غیر رسمی است روابط اجتماعی و درگیری مدنی در سازمان
ای مدیریتی است که  سرمایۀ اجتماعی پدیده، دیگر دیدگاهیاز . (3004، 3کاواچی)

، ارتباطات، ها و رفتارهای مشترک ارزش، های گوناگونی مانند اعتماد شامل ویژگی
(. 3002، 2ویالنووا و جوسا) ها است شناخت متقابل و شبکه، تعهد متقابل، همکاری
سان معرفی گردید و در مفهوم سرمایۀ اجتماعی در ابتدا توسط جامعه شنااگرچه 
اما این مفهوم به تدریج توجه محققان ، مورد استفاده قرار گرفتآنها  تحقیقات

 مدیریت و آموزش و پرورش را نیز به خود جلب نمود، های علوم سیاسی رشته
جوامع علمی به نحو روزافزونی از نقش و ، در نتیجه این امر(. 4234 الوانی و نقوی،)

عالقه  زارتر شده و نسبت به آن اب آگاه، عی در فرآیند توسعهتأثیر سرمایۀ اجتما
های آموزش عالی و در  میانی و کالن نظام ،ردخُ، این امر در سطوح متفاوت. اند نموده

توسعه سرمایۀ (. 4233، عبدالمالکی) مدارس بیشتر مورد توجه قرار گرفته است
را به آنها  موفقیت آموزشی، گیرد های آموزشی شکل می اجتماعی فراگیران که در نظام
، پاتنام) دهد دهد و در نتیجه رفتار فراگیران را توسعه می شدت تحت تأثیر قرار می

درصد یادگیری در  هفتاداند که حدود  تحقیقات اخیر سازمانی نشان داده(. 3000
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، 4پورشارع) دهد های غیررسمی روی می ارتباطات و تعامل راههای آموزشی از  نظام
توانند غنی باشند که روابط  های آموزشی می به همین جهت زمانی نظام. (3005

از یک سو دانشجو را به چالش فکری و علمی بکشاند و از آنها  اجتماعی موجود در
از (. 3004، وریچها) سوی دیگر حمایت اجتماعی فراوانی را برای دانشجو فراهم کند

ی هستند و بیشترمایۀ اجتماعی توان گفت دانشجویانی که دارای سر می، رو این
های اجتماعی دارند در دستیابی به اهداف آموزشی  ی به سرمایهبیشتردسترسی 
بسیاری از ، بارهدر این (. 3044، 3پیشقدم و ذبیحی) کنند ی کسب میبیشترموفقیت 

( 3002، 5؛ هروات و همکاران3002، 1؛ فیلد3001، 2بانکستون) پژوهشگران از جمله
های آموزشی و ارتباط آن با پیشرفت و موفقیت  مایۀ اجتماعی در نظامبه مطالعۀ سر

که سرمایۀ  از آنجا نتایج مطالعات آنان نشان داد. اند تحصیلی فراگیران پرداخته
اجتماعی نقش حیاتی در بهبود و ارتقای موفقیت و پیشرفت تحصیلی فراگیران 

عی و تالش در جهت ارتقای آن توجه به سرمایۀ اجتما، کند های آموزشی ایفا می نظام
های عمومی نیز نتایج  در حوزة آموزش. رسدهای آموزشی ضروری به نظر می در نظام

؛ دی گراف و 3005، ؛ کیم و اسچیندر3009، پرادو)مطالعات پژوهشگران مختلفی 
از همبستگی باالی بین سرمایۀ اجتماعی و پیشرفت تحصیلی ( 3000، 2همکاران

در ( 4993) 3کاربونارو و( 3009)  هانگ. های مذکور حکایت دارد فراگیران در نظام
آموزان  ای رابطۀ مثبت و معنادار سرمایۀ اجتماعی را با موفقیت تحصیلی دانش مطالعه
نشان داد که مؤلفۀ ارتباطات   نتایج مطالعه کاریونارو در پژوهش فوق. نمودند تأیید

با  را عی کمترین رابطۀ معنادارین رابطه و مؤلفۀ مشارکت اجتمابیشتراجتماعی 
سرمایۀ اجتماعی را ، ای مشابهنیز در مطالعه( 3002) 9راجرز. داردموفقیت تحصیلی 

های  اعتماد اجتماعی و هنجارها و ارزش، های ارتباطی در بردارندة سه مؤلفۀ شبکه
ای ه نشان داد که سرمایۀ اجتماعی و مؤلفه  همچنین نتایج مطالعۀ وی. اجتماعی دانست
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که در  داری در سطح پنج درصد با پیشرفت تحصیلی دارند رابطۀ مثبت و معنی، آن
با پیشرفت  را ین رابطۀ مثبت و معناداربیشترهای ارتباطی  این میان مؤلفۀ شبکه

های  ای به بررسی تأثیر سرمایه نیز که در مطالعه( 3009) 4ماری هآنّ. داشتتحصیلی 
سرمایۀ اجتماعی را در بردارنده ، لی پرداخته بوداجتماعی و فرهنگی بر پیشرفت تحصی

تبادل دانش و ، حمایت اجتماعی، های اجتماعی شبکه، اعتماد اجتماعی: های مؤلفه
های آن به  فوق نشان داد که سرمایۀ اجتماعی و مؤلفه نتایج پژوهش. اطالعات دانست

. دارند اریتأثیر مثبت و معناد، صورت مستقیم و غیرمستقیم بر پیشرفت تحصیلی
نقش سرمایۀ اجتماعی را در پیشرفت تحصیلی  نیز که( 4233) عبدالمالکی

های سرمایه اجتماعی  مؤلفه، آموزان سال اول متوسطه مورد مطالعه قرار داده بود دانش
 و تحرک شبکه، اندازه شبکه، های اجتماعی هنجارها و ارزش، کیفیت شبکه و را شامل

های آن رابطۀ  ین مطالعه سرمایۀ اجتماعی و مؤلفهدر ا. انسجام ارتباطات دانست
آموزان مورد  در سطح یک درصد با پیشرفت تحصیلی دانش یمستقیم و معنادار

سازی معادالت ساختاری تأثیر  بین براساس مدل و تمامی متغیرهای پیش داشتمطالعه 
، افزون بر این. مثبت و معناداری در سطح یک درصد بر پیشرفت تحصیلی داشتند

و پیشقدم و ( 3009) انگ، (3003) 2نری و ویلی، (3002) 3محققانی چون باسانی
میان سرمایۀ اجتماعی و  ی رادر مطالعات خود رابطۀ مثبت و معنادار( 3044) ذبیحی

محققانی مانند اسرائیل . نمودند تأییدپیشرفت تحصیلی دانشجویان نظام آموزش عالی 
( 3040) حقیقتیان، (3005) 2پونگ و همکاران ،(3002) 5رابرت، (3004) 1و همکاران

نیز نشان دادند که سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن ( 3044) و پیشقدم و ذبیحی( 3040)
لذا بر اساس نتایج . تأثیر مستقیم و معناداری بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارند

چارچوب مفهومی تحقیق به صورت ، مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است
 . تنظیم شد (4) دارنمو
 

                                                                                                                                      
1. Anne-Marie 
2. Bassani 
3. Neri&Ville 
4. Israel et al 
5. Rabert 
6. Pong et al 
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 چارچوب مفهومی تحقیق (1) نمودار

 
در آینده ، کردگان نظام آموزشی فراگیران امروز به عنوان تحصیل با وجود اینکه

-91) نقش اساسی و تأثیرگذاری در توسعه دانایی محور که از اهداف برنامۀ پنجم
اما تا به حال تحقیقی با این موضوع در بین کنند ایفا می، توسعه کشور است( 4290

لذا با توجه به . دانشجویان نظام آموزش عالی کشاورزی در کشور انجام نشده است
مطالعه حاضر به بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی در پیشرفت تحصیلی ، این مسئله

ر درک چگونگی نقش سرمایۀ اجتماعی د. پردازد های کشاورزی می دانشجویان رشته
ریزان  برنامه، پیشرفت تحصیلی دانشجویان نظام آموزش عالی کشاورزی برای مدیران

آن است ، دلیل این امر. زیادی داردو آموزشگران نظام آموزش عالی کشاورزی اهمیت 
های جدیدی برای دسترسی به  توانند از آن در جهت توسعه راهبردها و روش که می
، بنابر این. وزش عالی کشاورزی استفاده نمایندهای بهتر آموزشی در نظام آم موفقیت

بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی در پیشرفت تحصیلی ، هدف کلی تحقیق حاضر
اهداف اختصاصی ، به آن برای دستیابیباشد که  های کشاورزی می دانشجویان رشته

 : شود زیر دنبال می
 های فردی دانشجویان مورد مطالعه؛ شناسایی ویژگی -4
 های آن در بین دانشجویان مورد مطالعه؛ طح سرمایۀ اجتماعی و مؤلفهبررسی س -3

هایارزش
 اجتماعی

 اعتماداجتماعی

هایشبکه
 اجتماعی

 انسجاماجتماعی

مشارکت
 اجتماعی

 ادلاطالعاتتب

ارتباطات
 اجتماعی

سرمایه
 اجتماعی

پیشرفت
تحصیلی

معدل
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 بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد مطالعه؛ -2
های فردی  مقایسه سرمایۀ اجتماعی دانشجویان مورد مطالعه براساس ویژگی -1
 آنان؛
مورد  های سرمایۀ اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان بررسی رابطۀ مؤلفه -5

 مطالعه؛
 . بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد مطالعه -2
 

 های تحقیق فرضیه
داری  اساس جنسیت آنان تفاوت معنی بین سرمایۀ اجتماعی پاسخگویان بر -4

 . وجود دارد
های  اساس متغیر عضویت در انجمن بین سرمایۀ اجتماعی پاسخگویان بر -3

 . داری وجود دارد معنی علمی تفاوت
تحصیلی آنان تفاوت   اساس رشته بین سرمایۀ اجتماعی پاسخگویان بر -2
 . داری وجود دارد معنی
داری با پیشرفت تحصیلی  سرمایۀ اجتماعی پاسخگویان رابطۀ مثبت و معنی -1

 . آنان دارد
آنان  داری بر پیشرفت تحصیلی سرمایۀ اجتماعی پاسخگویان تأثیر مثبت و معنی -5
 . دارد
 

 ها مواد و روش
 .های کمّی و از لحاظ هدف کاربردی است این پژوهش از نظر ماهیت از نوع پژوهش

مطالعات میدانی  وجز، مطالعۀ حاضر از لحاظ میزان و درجۀ کنترل متغیرها، همچنین
مورد ( طبیعی) متغیرهای مورد نظر در وضعیت موجود همۀچرا که  ،رودبه شمار می
های  جزو پژوهش، ها نیز ار گرفتند و به لحاظ گردآوری و تحلیل دادهبررسی قر
دانشجویان سال چهارم  همۀجامعۀ آماری تحقیق شامل . باشدهمبستگی می -توصیفی

با استفاده از  که( N=275) های کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه بود کارشناسی رشته
گیری  به روش نمونهآنها  نفر از 451، (0 49) 4گیری کرجسی و مورگان جدول نمونه

                                                                                                                                      
1. Krejcie& Morgan 
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برای مطالعه انتخاب ( متناسب با رشته تحصیلی) ای تصادفی با انتساب متناسب طبقه
، های فردی ای متشکل از سه بخش ویژگی پرسشنامه، ابزار اصلی پژوهش. شدند

متغیر مستقل تحقیق سرمایه اجتماعی با . پیشرفت تحصیلی و سرمایۀ اجتماعی بود
ویالنووا و  هایگویه در قالب طیف لیکرت بود که بر اساس دیدگاه 24 هفت مؤلفه و

در باب سرمایۀ اجتماعی 4995، پاتنام و 3004، 2؛ کاواچی3002، 3؛ بیکر3002، 4جوسا
پیشرفت تحصیلی دانشجویان ، متغیر وابستۀ پژوهش. ه استطراحی و تدوین گردید

دوم و سوم ، یان در سال اولدانشجو های که برای سنجش آن از میانگین نمرهبود 
دوم و سوم ، تحصیلی استفاده شد و با جمع جبری میانگین نمرات آنان در سال اول

. محاسبه و به عنوان پیشرفت تحصیلی آنان در نظر گرفته شدآنها  معدل کل، تحصیلی
شامل استادان گروه ) توسط پانل متخصصان( سرمایه اجتماعی) روایی مقیاس تحقیق

 برایو  ، تأیید(وزش کشاورزی دانشگاه تهران و دانشگاه رازی کرمانشاهترویج و آم
ضرایب آلفای کرونباخ . تعیین پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد

 .آمده است (3)های آن در جدول شماره  محاسبه شده برای سرمایۀ اجتماعی و مؤلفه
های آن  رمایۀ اجتماعی و مؤلفهبا توجه به اینکه ضرایب آلفای کرونباخ برای س

مقیاس سرمایۀ اجتماعی پایایی مناسبی برای انجام ، این بنابر ،است 0/0 تر از  بزرگ
ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی از  تجزیه و تحلیل داده برای. داردتحقیق 

بدین منظور . استفاده شد 30/3نسخۀ  (LISREL)و  34نسخۀ  (SPSS)افزارهای  نرم
میانگین و انحراف معیار و در ، درصد معتبر، درصد، بخش آمار توصیفی از فراوانی در

تحلیل همبستگی و تحلیل مسیر ، ها بخش آمار استنباطی از آزمون مقایسۀ میانگین
 . استفاده شد

 

 های تحقیق یافته
 های فردی دانشجویان یژگیو

سال با انحراف معیار  20/33، میانگین سن دانشجویان مورد مطالعه، ها براساس یافته
 نفر  1از بین پاسخگویان . سال قرار داشتند 20 تا 49در دامنه سنی آنها  بود و 4/ 2
نفر در رشتۀ ترویج و  33دختر بودند که ( درصد3/23) نفر 405پسر و ( درصد 5/20)

                                                                                                                                      
1. Vilanova&Josa 
2. Baker 
3. Kavachi 
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نفر در رشتۀ  34، نفر در رشتۀ زراعت و اصالح نباتات 31، آموزش کشاورزی
نفر در رشتۀ  34، های کشاورزی نفر در رشتۀ مکانیک ماشین 49، شناسی خاک

نفر در رشتۀ آب مشغول به تحصیل  30نفر در رشتۀ علوم دامی و  34، گیاهپزشکی
در ( درصد 32) نفر 10ها نشان داد که از بین پاسخگویان  یافته، عالوه بر این. بودند
گونه  در اینآنها  از( درصد  3/ ) نفر 95های علمی دانشگاه عضویت داشتند و  انجمن
 (. 4جدول ) ها عضویت نداشتند انجمن

 
 های فردی آنان توزیع فراوانی پاسخگویان براساس ویژگی (1)جدول 

 درصد معتبر درصد فراوانی مقوالت متغیر

 جنسیت
 9/20 5/20  1 پسر
 4/29 3/23 405 دختر

 - 2/4 3 بدون پاسخ

 عضو انجمن
 2/39 0/32 10 بله
 0 /1 24/  95 خیر

 - 2/43 49 بدون پاسخ

 رشتۀ تحصیلی

 3/43 3/43 33 ترویج و آموزش کشاورزی
 2/45 2/45 31 زراعت و اصالح نباتات

 2/42 2/42 34 شناسی خاک
 2/43 2/43 49 آالت کشاورزی مکانیک ماشین

 2/42 2/42 34 پزشکی گیاه
 2/42 2/42 34 علوم دامی

 0/42 42 30 آب

 
 های آن در بین دانشجویان ضعیت سرمایۀ اجتماعی و مؤلفهو

های آن در بین دانشجویان مورد  به منظور بررسی وضعیت سرمایۀ اجتماعی و مؤلفه
با توجه به . استفاده شد های آن ت سرمایۀ اجتماعی و مؤلفهاز میانگین امتیازا ،مطالعه

، بنابر این ،بود( زیاد لیخی= 5هیچ تا = 0از ) اینکه مقیاس پرسشنامه طیف لیکرت
بر  .کسب کنند پنجتا  صفرای بین  توانستند نمره های آن می سرمایۀ اجتماعی و مؤلفه

به عنوان وضعیت  5/3نمره باالتر از ، به عنوان وضعیت متوسط 5/3این اساس نمره 
به عنوان وضعیت نامطلوب برای سرمایۀ اجتماعی و  5/3تر از  مطلوب و نمره پایین

 (. 3جدول ) های آن در بین پاسخگویان در نظر گرفته شد مؤلفه
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میانگین، انحراف معیار و ضریب آلفای کرونباخ سرمایۀ اجتماعی و  (2)جدول 
 در بین دانشجویان آن های مؤلفه

 میانگین *های سرمایه اجتماعی ها و گویه مولفه ردیف
انحراف 

 معیار
 رتبه

آلفای 
 کرونباخ

 77/0 2 92/0 22/2 های اجتماعی ارزش -
   12/4 19/3 . دانشگاه برای شما ارزش و احترام خاصی قائل است 4
   30/4 39/3 . جامعه برای شما ارزش و احترام خاصی قائل است 3
   03/4 53/2 . جایگاه خاصی دارید هایتان همکالسیشما در بین دوستان و یا  2
   4/ 3 33/3 . رنداساتید و کارکنان دانشگاه توجه خاصی به شما دا 1
 72/0 4 29/0 22/2 اعتماد اجتماعی -
   25/4 99/3 تان هاعتماد شما به اعضای خانواد 4
   21/4 2/3  اعتماد شما به فامیل و خویشاوندانتان 3
   35/4 9/3   هایتان همکالسیاعتماد شما به دوستان و یا  2
   13/4 00/3 اعتماد شما به اساتید و کارکنان دانشگاه 1
 79/0 7 12/1 42/1 های اجتماعی شبکه -
   59/4 23/4 های علمی دانشگاه فعالیت در انجمن 4
   59/4 41/4 فعالیت در انجمن اسالمی دانشگاه 3
   4/ 1 43/4 فعالیت در انجمن ورزشی دانشگاه 2
   4/ 5 35/4 مختلف در دانشگاه های یت در برگزاری سمینارها و مراسمفعال 1
 72/0 1 27/0 11/1 انسجام اجتماعی -
   14/4 52/3 آیم هایم به راحتی کنار می با دوستان و همکالسی 4
   4/ 4 21/2 هایم بسیار صمیمی هستم با دوستان و همکالسی 3
   4/ 4 32/2 کنم هایم را به خوبی درک می دوستان و همکالسی 2
   4/ 3 11/2 داریم  هایم توافق جمعی روی امور با دوستان و همکالسی 1
 92/0 9 22/1 01/2 مشارکت اجتماعی -
   52/4 04/3 های علمی دانشجویی کمک داوطلبانه فکری و علمی به انجمن 4

3 
های مختلف در  قبول مسئولیت و همکاری در اجرای برنامه

 دانشگاه
45/3 54/4   

   15/4 9/4  قبول مسئولیت و همکاری در برگزاری مسابقات در دانشگاه 2
   55/4 93/4 های علمی در دانشگاه ها و انجمن قبول مسئولیت و همکاری در تشکل 1
   54/4 30/3 قبول مسئولیت و همکاری در بازدیدها و اردوهای علمی 5
 91/0 1 00/1 21/2 تبادل دانش و اطالعات -

4 
های مختلف از دوستان و  و دانش در زمینه گرفتن اطالعات

  انهایت همکالسی
34/3 24/4   

3 
های مختلف به دوستان و  و دانش در زمینه دادن اطالعات

  هایتان همکالسی
44/2 3 /4   
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 میانگین *های سرمایه اجتماعی ها و گویه مولفه ردیف
انحراف 

 معیار
 رتبه

آلفای 
 کرونباخ

2 
در میان گذاشتن موضوعات درسی با دوستان و 

  هایتان همکالسی
40/2 23/4   

   39/4 99/3  هایتان همکالسیتبادل دانش و اطالعات با دوستان و  1
   35/4 3/ 5  هایتان همکالسیت علمی با دوستان و رد و بدل کردن اطالعا 5
 99/0 2 24/1 01/2 ارتباطات اجتماعی -

4 
در طول  هایتان همکالسیتلفنی صحبت کردن با دوستان و 

 هفته گذشته
1 /3 52/4   

3 
در  هایتان همکالسیرفتن به بیرون و گردش با دوستان و 

 تعطیالت آخر هفته
95/4 21/4   

2 
ردن به شهرهای دیگر برای مالقات کردن دوستان و مسافرت ک
  هایتان همکالسی

23/4 53/4   

1 
رفتن به بیرون برای صرف نهار و یا شام با دوستان و 

  هایتان همکالسی
22/4 52/4   

5 
 در ایام تعطیلی هایتان همکالسیارتباط داشتن با دوستان و 

 ...( مثل تابستان و)
23/3 5 /4   

 20/0 - 700/0 44/2 ( کلی) تماعیسرمایه اج -
 زیاد خیلی= 5، زیاد -1، متوسط= 2، کم= 3، کم خیلی -4، هیچ= 0: ها مقیاس گویه *

 
های  شود که در بین مؤلفه مشاهده می، (3)براساس نتایج ارائه شده در جدول 

رتبه اول و مولفۀ ( 42/2با میانگین ) مولفۀ انسجام اجتماعی، سرمایۀ اجتماعی
، همچنین. رتبه آخر را به خود اختصاص داد( 12/4با میانگین ) های اجتماعی شبکه

، های اجتماعی های ارزش نتایج این جدول بیانگر این است که میانگین نمرة مولفه
باالتر و ( 5/3) انسجام اجتماعی و تبادل دانش و اطالعات از متوسط، اعتماد اجتماعی

های اجتماعی از  شبکه، مشارکت اجتماعی، تماعیهای ارتباطات اج میانگین نمرة مولفه
بیانگر ، (3)نتایج ارائه شده در جدول ، به طور کلی. تر است پایین( 5/3) نمرة متوسط

دانشجویان مورد مطالعه از نمره ( 11/3با میانگین نمره ) این است که سرمایۀ اجتماعی
رمایۀ اجتماعی دانشجویان توان گفت که س می، این بنابر، تر است پایین( 5/3) میانگین

 . مورد مطالعه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست
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 وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان
منظور بررسی پیشرفت تحصیلی   به، گونه که در روش تحقیق نیز گفته شد همان

سوم تحصیلی دانشجویان  تا دانشجویان مورد مطالعه از میانگین نمرات سال اول
محاسبه گردید که آنها  سوم تا صورت که میانگین نمرات سال اولبدین . استفاده شد

. این میانگین به عنوان پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد مطالعه در نظر گرفته شد
با  45/ 2دانشجویان مورد مطالعه ( معدل) میانگین پیشرفت تحصیلی، ها براساس یافته
قرار  5/49 تا  34/43در دامنۀ  نمره بود و پیشرفت تحصیلی آنان 14/4انحراف معیار 

، بندی پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد مطالعه به منظور طبقه، عالوه بر این. داشت
  4و باالتر از   4تا  41بین ، 41از  کمتربه سه طبقۀ آنها  (معدل) پیشرفت تحصیلی

متوسط و عالی در نظر ، تقسیم شد و به ترتیب به عنوان پیشرفت تحصیلی ضعیف
بیانگر این ، (2)شود نتایج ارائه شده در جدول  طور که مشاهده می همان. ه شدندگرفت

دانشجویان مورد مطالعه در طبقۀ پیشرفت تحصیلی ( درصد 3/22) است که اکثر
 2/45) نفر 31این در حالی است که فقط  .اند قرار گرفته( نمره 41 - 4) متوسط
 3/43) نفر 33و ( 41از  کمترنمره ) در طبقۀ پیشرفت تحصیلی ضعیفآنها  از( درصد
 . اند قرار گرفته(  4نمره باالتر از ) در طبقۀ پیشرفت تحصیلی عالیآنها  از( درصد

 
 بندی پاسخگویان براساس پیشرفت تحصیلی آنان گروه (1)جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی طبقه
 2/45 2/45 31 ضعیف 
 3/34 3/22 403 متوسط
 400 3/43 33 عالی
 - 400 451 معج
 5/49 : بیشینه، 34/43: کمینه، 14/4: انحراف معیار، 45/ 2: میانگین 

 
 های فردی آنان مقایسه سرمایۀ اجتماعی دانشجویان براساس ویژگی

منظور مقایسه سرمایۀ اجتماعی دانشجویان مورد مطالعه براساس متغیرهای جنسیت  به
 (. 1جدول ) مستقل استفاده شد (t)های دانشگاه از آزمون  و عضویت در انجمن

بیانگر این است که بین سرمایۀ دانشجویان ، (1)نتایج ارائه شده در جدول شماره 
به طوری که مقدار ، داری وجود ندارد تفاوت معنیآنها  مورد مطالعه براساس جنسیت

P) داری و سطح معنی 01/4برابر با ( t)آزمون تی  / . است 05/0تر از  بزرگ( 298
 . شود فرضیۀ اول تحقیق رد می، بنابر این
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بیانگر وجود اختالف ، (1)نتایج ارائه شده در جدول شماره ، این در حالی است که
معنادار میان سرمایۀ اجتماعی دانشجویان مورد مطالعه براساس متغیر عضویت در 

و سطح  20/2برابر با ( t)به طوری که آزمون تی ، باشدهای علمی دانشگاه می انجمن
P) داری معنی / با توجه به اینکه ، بر این اساس. است 04/0تر از  کوچک( 1

های دانشگاه عضویت  ای سرمایۀ اجتماعی دانشجویانی که در انجمن میانگین رتبه
های  جمنای سرمایۀ اجتماعی دانشجویانی است که در ان تر از میانگین رتبه دارند بزرگ

های  که دانشجویانی که در انجمن نتیجه گرفتتوان  می، دانشگاه عضویت ندارند
های دانشگاه عضویت  نسبت به دانشجویانی که در انجمن ،دانشگاه عضویت دارند

 تأییدفرضیۀ دوم تحقیق ، بر این اساس. سرمایه اجتماعی بیشتری داشتند، ندارند
 . شود می

 
جتماعی پاسخگویان براساس جنسیت و عضویت آنها در مقایسه سرمایۀ ا (4)جدول 

 های دانشگاه انجمن
متغیر 
 وابسته

متغیر 
 مستقل

 تعداد مقوالت
میانگین 

 ای رتبه
انحراف 

 t Sig معیار

سرمایه 
 اجتماعی

 جنسیت
 2/0  52/3  1 پسر

01/4 393/0 
 0/ 2 10/3 405 دختر

سرمایه 
 اجتماعی

عضویت در 
 انجمن

 004/0 20/2** 21/0 3/3  10 بله
 23/0 20/3 95 خیر

 درصد 4داری در سطح  معنی**

 
منظور مقایسۀ سرمایۀ اجتماعی دانشجویان مورد مطالعه براساس   در این تحقیق به

 (. 5جدول ) والیس استفاده شد رشتۀ تحصیلی آنان از آزمون کروسکال
ن سرمایۀ اجتماعی بیانگر این است که بی، 5نتایج ارائه شده در جدول شماره 

، داری وجود ندارد اختالف معنیآنها  دانشجویان مورد مطالعه براساس رشتۀ تحصیلی
 داری و سطح معنی  /02برابر با ( H) والیس طوری که مقدار آزمون کروسکالبه
(P /  . شود فرضیۀ سوم تحقیق رد می، بنابر این. است 05/0تر از  بزرگ( 315
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 مقایسه سرمایۀ اجتماعی پاسخگویان براساس رشته تحصیلی آنان (9)دول ج
H ای میانگین رتبه تعداد طبقات متغیر مستقل متغیر وابسته

 
Sig 

سرمایۀ 
 اجتماعی

 
 رشته تحصیلی

ترویج و آموزش 
 22/35 33 کشاورزی

02/  245/0 

 45/93 31 زراعت و اصالح نباتات
   /05 34 شناسی خاک

آالت  مکانیک ماشین
 05/23 49 کشاورزی

  34/2 34 گیاهپزشکی
 3 /20 34 علوم دامی

 9 /02 30 آب
 

 های آن با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه سرمایۀ اجتماعی و مؤلفه
های آن با پیشرفت تحصیلی در  منظور بررسی رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و مؤلفه به

 (. 2جدول ) مورد مطالعه از تحلیل همبستگی پیرسون استفاده شد میان دانشجویان
داری در  بیانگر این است که رابطۀ مثبت و معنی، (2)نتایج ارائه شده در جدول 

P) سطح / )های آن با  یک درصد بین سرمایۀ اجتماعی و تمام مؤلفه
گونه که  لعه وجود دارد و همانپیشرفت تحصیلی در میان دانشجویان مورد مطا

 ین همبستگیبیشترشود مؤلفۀ تبادل دانش و اطالعات  مشاهده می
 (r / r) ین همبستگیکمترو مؤلفۀ اعتماد اجتماعی ، (557 / را با ، (391

نتایج این جدول ، عالوه بر این. پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد مطالعه دارند
r) طور کلی سرمایۀ اجتماعی همبستگی حاکی از آن است که به / مثبت و ، (726

فرضیۀ ، بنابر این. معنادار باالیی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد مطالعه دارد
 . شود می تأییدچهارم تحقیق 

 

 شرفت تحصیلی پاسخگویانهای سرمایۀ اجتماعی با پی رابطه مولفه (2)جدول 

 پیشرفت تحصیلی های سرمایۀ اجتماعی مولفه
 داری سطح معنی ضریب همبستگی

 000/0 0/ 11** های اجتماعی ارزش -
 000/0 294/0** اعتماد اجتماعی  -
 000/0 133/0** های اجتماعی شبکه -
 انسجام اجتماعی -
 مشارکت اجتماعی -

**513/0 
**532/0 

000/0 
000/0 

 تبادل دانش و اطالعات -
 ارتباطات اجتماعی -
 ( کلی) سرمایه اجتماعی -

**55 /0 
**110/0 
** 32/0 

000/0 
000/0 
000/0 

 درصد 4داری در سطح  معنی**
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 بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان
از  و آزمون فرضیۀ پنجم تحقیق( 4شکل ) منظور بررسی چارچوب مفهومی تحقیق به

. استفاده شد( سازی معادالت ساختاری مدل) افزار لیزرل تحلیل مسیر با استفاده از نرم
در این . گیری تحقیق بپردازیم برای این منظور الزم است که ابتدا به ارزیابی مدل اندازه

گیری که در  های برازش مدل اندازه گیری از شاخص پژوهش برای ارزیابی مدل اندازه
ها شامل آماره کای  این شاخص. بهره گرفته شد، گیرند نا قرار میداوری نتایج مب

X) اسکوئر
شدة  شاخص نرم، (CFI) شاخص برازندگی تطبیقی، (df) درجه آزادی، (2
، (GFI) شاخص برازندگی، (NNFI) نشدة برازندگی شاخص نرم، (NFI) برازندگی

شاخص جذر ، (IFI) شاخص برازندگی فزآینده، (AGFI) شاخص تعدیل برازندگی
( RMR) ها مانده و شاخص میانگین مجذور پس( RMSEA) برآورد خطای تقریب

  ها در جدول شماره  بودند که مقدار کمینه مورد قبول برای هر کدام از این شاخص
با ( 3000، ؛ گیفین و همکاران3009، ؛ ناصرالدین3002، مارکلند) ارائه شده است

ها با مدل منطبق هستند  توان گفت که داده می، ( )توجه به نتایج ارائه شده در جدول 
شده  ارائهدهندة این موضوع است که در مجموع مدل  نشان، های ارائه شده و شاخص

 . مدل مناسبی است
 

 های برازش مدل پژوهش شاخص (7)جدول 
 نتایج در این پژوهش معیار قابل قبول شاخص
X2/df 2 ≥ 323/0 
NFI 90/0 ≤ 93/0 

NNFI 90/0 ≤ 00/4 
CFI 90/0 ≤ 00/4 
GFI 90/0 ≤ 9 /0 

AGFI 90/0 ≤ 91/0 
IFI 90/0 ≤ 00/4 

RMR 05/0 ≥ 022/0 
RMSER 03/0 ≥ 000/0 

 
، و فرضیۀ پنجم تحقیق( 4شکل ) به منظور آزمون چارچوب مفهومی، عالوه بر این

مینان حاصل شود زا اط زا و متغیر درونگیری متغیر برون های اندازه از صحت مدل الزم بود
در حالت (. 2شکل ) شود داری استفاده می که برای این منظور از مدل مسیر در حالت معنی
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، رابطه یا اثر، باشد 92/4از  کمترداری  چنانچه قدر مطلق عدد معنی، داری مدل معنی
دهندة این است که  نشان، 2شکل شماره  شود گونه که مشاهده می همان. دار نیست معنی

بار عاملی مسیر سرمایه اجتماعی ، عاملی مسیر متغیرهای نهفته و آشکار و همچنین بارهای
مدل ، این بنابر، باشند می 92/4تر از  و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد مطالعه بزرگ

و فرضیۀ پنجم ( 4شکل ) دار است و امکان آزمون چارچوب مفهومی مسیر ارائه شده معنی
 . پذیر است امکان، تحقیق

 

 
 مدل مسیر با نمایش بارهای استاندارد شده (2) شکل

 

داری  های برازش مدل و مدل مسیر در حالت معنی با توجه به شاخص، بر این اساس
تحقیق از برازش و  یگیری متغیرهای برونزا و درونزا های اندازه مدل توان اظهار کرد که می

شود و براساس نتایج  می تأییدمدل مفهومی تحقیق ، بنابر این. نداطمینان باالیی برخوردار
مشاهده ، آمده است (3)داری که در جدول  های مسیر در حالت استاندارد و معنی مدل
داری بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان  شود که سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معنی می

/) مورد مطالعه دارد , t /  83 11  tشود مقدار  طور که مشاهده می همان .(44
دار بودن تأثیر سرمایه اجتماعی بر  دهندة معنی است که این امر نشان 92/4تر از  بزرگ

بین ( γ) ضریب مسیر، همچنین. پیشرفت تحصیلی در میان دانشجویان مورد مطالعه است
است که به این بدان معن .درصد است 32سرمایۀ اجتماعی و پیشرفت تحصیلی برابر با 

انحراف معیار متغیر وابسته  ،«سرمایه اجتماعی»واحد تغییر در متغیر مستقل هر ازای 
 . درصد تغییر خواهد نمود 32« پیشرفت تحصیلی»

81/6 

81/6 

81/6 

09/6 

82/6 

66/6 

89/6 

59/6 66/1 
پیشرفت
تحصیلی

سرمایه
 اجتماعی

69/6 
هایارزش

 اجتماعی

69/6 
 اعتماداجتماعی

60/6 
هایشبکه

 اجتماعی

06/6 
انسجام
 اجتماعی

00/6 
کتمشار

 اجتماعی

81/6 
 تبادلاطالعات

61/6 
ارتباطات
 اجتماعی

66/6 
معدل

Chi – Square=25. 88, df=30, P- Value=0. 6810, RMSEA=0. 000 
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 داری در حالت معنی مدل مسیر( 1)شکل 

 
 اری آند اثر سرمایه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی به همراه معنی (9)جدول 

 متغیر مستقل متغیر وابسته
ضریب مسیر استاندار 

 شده
انحراف 
t sig R استاندارد

2 

پیشرفت 
 تحصیلی

سرمایه 
 اجتماعی

32/0 24/0 **11/44 000/0 29/0 

Academic performaAcademic Achievement= 0. 83 social capital, Error ver. = 0. 31, R2= 0. 69 
 

شود که مشخص می، 3ارائه شده در جدول شماره  براساس نتایج، در نهایت
R) ضریب تبیین

درصد از تغییرات  29به عبارت دیگر  .درصد است 29برابر با ( 2
سرمایه ) توسط متغیر مستقل تحقیق( پیشرفت تحصیلی) واریانس متغیر وابسته تحقیق

بنابر . گیری است مانده ناشی از خطای اندازه شود و درصد باقی تبیین می( اجتماعی
 . شود می تأییدفرضیۀ پنجم تحقیق ، این

 
 گیری و پیشنهادها نتیجه، بحث

ترین اهدافی است که هر نظام آموزشی برای پیشرفت تحصیلی فراگیران یکی از مهم
هایی که در این زمینه انجام شده است  نتایج پژوهش. کند رسیدن به آن تالش می

شرفت تحصیلی فراگیران تأثیرگذارند که از حاکی از آن است که عوامل فراوانی در پی

96/0 

90/0 

20/8 

58/6 

96/6 

66/2 

08/0 

پیشرفت 08/160 00/11
تحصیلی

سرمایه
 اجتماعی

های  ارزش 19/5
 اجتماعی

اعتماد  10/5
 تماعیاج

های  شبکه 21/6
 اجتماعی

06/6 
انسجام 
 اجتماعی

مشارکت  51/6
 اجتماعی

 تبادل اطالعات 52/0

ارتباطات  11/5
 اجتماعی

معدل 89/8

Chi – Square=25. 88, df=30, P- Value=0. 6810, RMSEA=0. 000 
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در این . فرهنگی و اقتصادی اشاره کرد، های اجتماعی توان به سرمایه جمله می  آن
از نقش و تأثیر سرمایۀ اجتماعی در فرآیند  ایجامعه علمی به صورت فزاینده، میان

محققان حوزة  تربیش، همچنین. اند تر شده و نسبت به آن ابراز عالقه نموده آگاه، توسعه
های آموزشی و  آموزش بر ضرورت به رسمیت شناختن سرمایۀ اجتماعی در نظام

توسعه ، براساس دیدگاه آنان. اند نقش آن در پیشرفت تحصیلی فراگیران تأکید کرده
 موفقیت آموزشی، گیرد های آموزشی شکل می سرمایۀ اجتماعی فراگیران که در نظام

. دهد دهد و در نتیجه رفتار فراگیران را توسعه می رار میرا به شدت تحت تأثیر قآنها 
درصد یادگیری در  هفتاداند که حدود  تحقیقات اخیر نیز نشان داده، در همین راستا

بر این اساس . دهد های غیررسمی روی می ارتباطات و تعامل راههای آموزشی از  نظام
های  ی فراگیران نظامبا توجه به نقش مؤثر سرمایۀ اجتماعی در پیشرفت تحصیل

های اخیر شاهد افت تحصیلی دانشجویان  توجه به این مسئله که در سال آموزشی و با
منظور  به، تحقیق حاضر، ایم آموزش عالی ایران بوده  نظام در های کشاورزی رشته

های کشاورزی  بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته
 .که نتایج زیر را در پی داشت طراحی و اجرا گردید

نتایج آمار توصیفی نشان داد که سطح سرمایۀ اجتماعی دانشجویان مورد مطالعه در 
طوری که میانگین نمرة سرمایۀ اجتماعی آنان از میانگین متوسط  به، حد مطلوبی نیست

نتایج تحقیق نشان داد که در بین ، همچنین. تر بود نمرة سرمایۀ اجتماعی پایین
های  مؤلفۀ انسجام اجتماعی اولویت اول و مؤلفۀ شبکه، های سرمایه اجتماعی فهمؤل

در . اجتماعی اولویت آخر را در بین دانشجویان مورد مطالعه به خود اختصاص دادند
های نظام آموزش که در حال حاضر یکی از سیاستگفت از آنجاییتوان می بارهاین 

ن درصد پذیرش دانشجو در هر دانشگاه از عالی بومی گزینی است در نتیجه بیشتری
ای و منطقه باشد که دارای تشابهات فرهنگیدانشجویان بومی و مناطق اطراف می

ر میان دانشجویان را سازی دها انسجام و همسانلذا این سیاست، باشندزیادی می
ر های تحقیق نشان داد که پیشرفت تحصیلی اکث یافته، عالوه بر این. دکنبیشتر می

توجه به عواملی که در ، بنابر این. دانشجویان مورد مطالعه در حد متوسط است
ضرورت و اهمیت ، های کشاورزی تأثیرگذارند پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته

 . دارد تا بر اساس آن در جهت ارتقای پیشرفت تحصیلی دانشجویان اقدام شود
سرمایۀ اجتماعی دانشجویان مورد ها نشان داد که بین  نتایج آزمون مقایسه میانگین

 اما. داری وجود ندارد تحصیلی آنان اختالف معنی  اساس جنسیت و رشته مطالعه بر
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های  اساس عضویت آنان در انجمن بر ،بین سرمایۀ اجتماعی دانشجویان مورد مطالعه
های  طوری که دانشجویانی که در انجمن به، داری وجود دارد دانشگاه اختالف معنی

های دانشگاه عضویت  گاه عضویت دارند نسبت به دانشجویانی که در انجمندانش
توان اظهار کرد که  می، بنابر این. داشتندمیانگین نمرة سرمایه اجتماعی باالتری ، ندارند

های دانشجویی و علمی موجود در دانشگاه  عضویت و مشارکت دانشجویان در انجمن
 . ودش میآنها  باعث افزایش سرمایۀ اجتماعی

های اجتماعی  نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین مؤلفۀ ارزش، همچنین
در تفسیر . داری وجود دارد دانشجویان با پیشرفت تحصیلی آنان رابطه مثبت و معنی

ارزش بودن خود در  توان اظهار کرد که هرچه دانشجویان نسبت به با این یافته می
ی در جهت بیشترتالش ، ی داشته باشندتر اجتماع و دانشگاه درک و نگرش مثبت

 بیشتررسیدن به اهداف خود خواهند نمود و در نتیجه پیشرفت تحصیلی آنان نیز 
دار بین  های تحقیق بیانگر وجود رابطۀ مثبت و معنی دیگر یافته، عالوه بر این. شود می

، ن اساسبر ای. مؤلفۀ اعتماد اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد مطالعه بود
جامعه و خانواد اعتماد ، توان اظهار کرد که هرچه دانشجویان نسبت به یکدیگر می

نتایج تحقیق ، همچنین. پیشرفت تحصیلی باالتری خواهند داشت، ی داشته باشندبیشتر
های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد  نشان داد که بین مؤلفۀ شبکه

چه دانشجویان در  بدین معنی که هر. داشتی وجود دار مطالعه رابطۀ مثبت و معنی
های علمی و دانشجویی موجود در دانشگاه  های اجتماعی از قبیل انجمن شبکه

و نیز منابع  به دلیل تبادل اطالعات و تجربیات، ی داشتندبیشترعضویت و همکاری 
رابطۀ  های پژوهش همچنین از وجود یافته. داشتند پیشرفت تحصیلی باالتریاطالعاتی 

دار میان مؤلفۀ انسجام اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد  مثبت و معنی
توان اظهار کرد که هر چه دانشجویان در  در تفسیر این یافته می. مطالعه حکایت داشت

یعنی ، بودندی برخوردار بیشترهای کاری و کالس درس از همبستگی و انسجام  گروه
در جهت رسیدن به ، ی نسبت به امور مختلف داشتندبیشترتوافق جمعی و گروهی 
ی خواهند نمود که به تبع آن پیشرفت تحصیلی آنان نیز بیشتراهداف آموزشی تالش 

 . یابد ارتقا می
دار بین مولفۀ مشارکت  بیانگر وجود رابطۀ مثبت و معنی، های تحقیق دیگر یافته

این بدان معناست که هر چه . داجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد مطالعه بو
پیشرفت ، ی داشته باشندبیشترهای دانشگاه مشارکت  ها و فعالیت دانشجویان در برنامه
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از وجود رابطه مثبت و معنادار بین ، نتایج مطالعه حاضر. یابد تحصیلی آنان نیز ارتقا می
ر تفسیر این د. مولفۀ تبادل دانش و اطالعات با پیشرفت تحصیلی دانشجویان حکایت دارد

دانش و مطالب درسی را ، توان چنین استدالل نمود که هر چه دانشجویان اطالعات یافته می
، بین خود رد و بدل نمایند و در جهت کمک کردن علمی به همدیگر تالش نمایند بیشتر

نتایج پژوهش نشان داد که بین مولفۀ ، همچنین. یابد پیشرفت تحصیلی آنان نیز ارتقا می
داری وجود  ت اجتماعی دانشجویان با پیشرفت تحصیلی آنان رابطۀ مثبت و معنیارتباطا
مشارکت و های درسی  هرچه دانشجویان در کالس درس و برنامه، به عبارت دیگر. دارد

طور کلی  به. خواهد بود بیشترپیشرفت تحصیلی آنان نیز ، داشته باشندتعامالت بیشتری 
بین سرمایۀ اجتماعی دانشجویان مورد مطالعه و نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که 

توان گفت که با افزایش لذا می. داری وجود دارد پیشرفت تحصیلی آن رابطۀ مثبت و معنی
پیشرفت تحصیلی آن نیز افزایش یا کاهش ، و یا کاهش سرمایۀ اجتماعی دانشجویان

نشجویان عامل مهمی در که سرمایۀ اجتماعی دا نتیجه گرفتتوان  می، بر این اساس. یابد می
دستیابی بهتر دانشجویان به اهداف آموزشی و در نتیجه ارتقای پیشرفت تحصیلی آنان 

در جهت دستیابی دانشجویان به  سرمایۀ اجتماعیتوجه به ، بنابر این. شود محسوب می
های اخیر شاهد افت آن  که در سال آنان،اهداف آموزشی و ارتقای پیشرفت تحصیلی 

 ،(3000)، گراف و همکاراندی ،(4993)، کاربونارو نتایج مطالعات؛. ضرورت دارد، ایم بوده
، انگ ،(3003)، نری و ویلی ،(3002)، باسانی ،(3005)، کیم و اسچنیدر ،(3002)، راجرز

، پیشقدم و ذبیحی و( 4233)، عبدالمالکی ،(3009)، پرادو ،(3009)، هونگ ،(3009)
های آن با پیشرفت  دار سرمایۀ اجتماعی و مؤلفه نیبیانگر ارتباط مثبت و مع( 3044)

، کاربونارو اما نتایج تحقیقات. کنند از این یافته حمایت می و باشد تحصیلی دانشجویان می
های ارتباطات اجتماعی و  که به ترتیب بیانگر این است که مؤلفه( 3002)، راجرز و( 4993)

پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارند با  ین ضریب همبستگی را بابیشترهای ارتباطی  شبکه
ین ضریب همبستگی بیشترمؤلفۀ تبادل دانش و اطالعات اینکه نتایج تحقیق حاضر مبنی بر 

این اختالف ممکن . مطابقت ندارد، را با پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد مطالعه دارد
ری مختلف با گیری متفاوت یا جامعۀ آما است به دلیل خطای حاصل از ابزارهای اندازه

مؤلفۀ اینکه آید یافته مطالعه حاضر مبنی بر  البته به نظر می. های اجتماعی متنوع باشد ویژگی
ین ضریب همبستگی را با پیشرفت تحصیلی دانشجویان بیشترتبادل دانش و اطالعات 

می و درسی را بین چرا که وقتی دانشجویان اطالعات عل .دتر باش منطقی و قابل قبول، دارد
 . ی وجود دارد که پیشرفت تحصیلی آنان افزایش یابدبیشتراحتمال ، نمایندد رد و بدل خو
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برازش و ، سازی معادالت ساختاری نتایج بخش تحلیل مسیر با استفاده از مدل
، همچنین. نمود تأییداعتبار مدل مفهومی تحقیق را در بین دانشجویان مورد مطالعه 

درصد تأثیر مثبت  32ایۀ اجتماعی با ضریب مسیر نتایج تحلیل مسیر نشان داد که سرم
، عالوه بر این. داشته استداری بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد مطالعه  و معنی

توان نتیجه گرفت که لذا می. درصد بود 29ضریب تبیین برابر با  ،در مدل تحلیل مسیر
العه توسط درصد از تغییرات واریانس پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد مط 29

توان اظهار کرد که سرمایه اجتماعی  می، بنابر این. شود متغیر سرمایۀ اجتماعی تبیین می
این یافته با نتایج . شوددانشجویان عامل مؤثری در پیشرفت تحصیلی آنان محسوب می

، (3005)، پونگ و همکاران ،(3002)، رابرت ،(3004)، اسرائیل و همکاران تحقیقات
، پیشقدم و ذبیحی و( 3040)، حقیقتیان ،(4233)، عبدالمالکی ،(3009)، ماریهآنّ
دار سرمایۀ اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی  که بیانگر تأثیر مثبت و معنی( 3044)

 . خوانی دارد هم، دانشجویان است
توان گفت سرمایۀ  می، بر این اساس با توجه به نتایج حاصل از تحقیق حاضر

زش عالی کشاورزی ایران نقش مهم و مؤثری در اجتماعی دانشجویان نظام آمو
های آن در  توجه به توسعه سرمایۀ اجتماعی و مولفه، لذا .پیشرفت تحصیلی آنان دارد

، بر این اساس. بین دانشجویان نظام آموزش عالی کشاورزی ضرورت و اهمیت دارد
در جهت ران نظام آموزش عالی کشاورزی است که گمدیران و آموزش، ریزان بر برنامه

بهبود و توسعه سرمایۀ اجتماعی دانشجویان نظام آموزش عالی کشاورزی که در 
اقدام ، شود میآنها  های آموزشی و پیشرفت تحصیلی نهایت منجر به ارتقای موفقیت

به منظور بهبود و توسعه سرمایۀ اجتماعی در بین دانشجویان ، در این راستا. نمایند
 : گردد د زیر پیشنهاد میموار، نظام آموزش عالی کشاورزی

های کشاورزی  های علمی و دانشجویی در دانشکده در جهت تأسیس انجمن -4
ها تشویق و ترغیب  گونه انجمن اقدام و دانشجویان را به عضویت و مشارکت در این

 نمایند؛ 
های  های جمعی و کار گروهی در برنامه با لحاظ کردن مواردی مانند؛ فعالیت -3

دهای درسی نظام آموزش عالی کشاورزی و تشویق دانشجویان به آموزشی و واح
در جهت تقویت سرمایۀ ، تبادل دانش و اطالعات با همدیگر و یادگیری مشارکتی

 اجتماعی دانشجویان اقدام نمایند؛
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های  از جمله طوفان اندیشه و بحث، های تدریس گروهی کارگیری روش با به -2
و فرهنگ تدریس و یادگیری گروهی در  جوّ سازی گروهی در کالس درس و فراهم

های آموزشی و درسی در کالس  دانشجویان را به مشارکت در برنامه، کالس درس
 درس تشویق و ترغیب نمایند؛

، های ارتباطی دانشجویان با یکدیگر سازی زمینه گسترش شبکه در جهت فراهم -1
چهره به چهره و ، اطات تلفنیارتب راهدانشجویان با آموزشگران و کارکنان دانشگاه از 

 . اقدام نمایند، الکترونیکی
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