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چکیده
یکی از عمدهترین چالشهای آموزشی در محیط کالس ،درس و مدرسه بیرمقی ،کم میلی و کاهلی
دانشآموزان به امورات تحصیلی است که عموماً ناراحتی و ابراز نارضایتی دست اندرکاران تعلیم و تربیت
را به همراه دارد .از اینرو ،هدف اصلی مقاله حاضر پرداختن به درگیری تحصیلی دانشآموزان بر اساس
سرمایههای اجتماعی و روانشناختی است .جامعه آماری شامل دانشآموزان متوسط اول و دوم شهرستان
دهلران در سال تحصیلی  1397-1398با حجم نمونه  321نفر و با روش نمونهگیری خوشهای است.
ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامههای استاندارد درگیری تحصیلی ریو( ،)2013سرمایه روانشناختی
لوتانز( )2007و پرسشنامه سرمایه اجتماعی است و اعتبار و پایایی آن از طریق دیدگاههای اساتید
متخصص مورد بررسی قرار گرفت و میزان پایایی(آلفای کرونباخ) نیز  0/86حاصل شد .یافتهها نشان
دادند میانگین هر سه متغیر درگیری تحصیلی ،سرمایههای اجتماعی و روانشناختی در وضعیت متوسط
بودند .آزمون همبستگی پیرسون نشان داد سرمایههای اجتماعی( r=0/54و  )p≤0/000و
روانشناختی( r=0/62و  )p≤ 0/000با درگیری تحصیلی دارای رابطه مستقیم و معناداری هستند .نتایج
تحلیل رگرسیون نیز نشان دادند که سرمایه روانشناختی و اجتماعی توانستند با ضریب بتای  0/40و
 0/34به ترتیب متغیر درگیری تحصیلی را پیشبینی نمایند .مضافاً هر دو متغیر توانستند به میزان 0/43
تغییرات واریانس متغیر مالک را پیشبینی کنند .بر اساس نتایج حاصل شده میتوان گفت سرمایههای
دوگانه مذکور قادر به اثرگذاری بر درگیری تحصیلی دانشآموزان هستند و از اینرو باید به تقویت این دو
در نظام آموزش و پرورش توجه ویژه شود.
واژگان کلیدی :سرمایه روانشناختی ،سرمایه اجتماعی ،درگیری تحصیلی ،دانشآموزان
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 .3کارشناس ارشد جامعهشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
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Abstract
Some of the major challenges to teaching in classrooms and schools are students’
anergia, reluctance and sloth in academic affairs, which usually cause
dissatisfaction among educators. Therefore, the main purpose of the present
research was to investigate the students’ academic engagement based on social and
psychological capitals. The statistical population consisted of high school students
(junior and senior) of the city of Dehloran in the academic year 2018-2019, a
sample of out of which 321 persons were selected through cluster sampling. Data
collection tools were standard questionnaires of Rio’s Academic Engagement
(2013) Luthans’s Psychological Capital (2007) and Social Capital, whose validity
and reliability were examined according to experts’ opinions, and a reliability
(Cronbach’s alpha) of 0.86 was obtained. The results showed that the means of all
three variables of academic engagement, social capital and psychological capital
were at an average level. Pearson’s correlation test indicated that social capital
(r=0.54 and p≤0.000) and psychological capital (r=0.62 and p≤0.000) have direct
significant relationship with academic engagement. Regression analysis results
showed that psychological capital and social capital predicted academic
engagement as R2=0.40 and R2=0.34 respectively. Moreover, both variables could
predict the changes of variance of the dependent variable as R2=0.43. Accordingly,
it can be concluded that these two capitals can affect students’ academic
engagement. Hence, special attention should be paid to these capitals.
Keywords: Academic Engagement, Social capital, Psychological capital,
students
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مقدمه
موفقیت تحصیلی مستلزم تالش ،انگیزه ،پیگیری و انجام مجدانه تکالیف و هدفگذاری دانشآموزان
است که این عناصر در مفهوم درگیری تحصیلی 1نمود دارند .صاحب نظران در پی تالش برای مواجهه با
بیرمقی و کاهلی دانشآموزان ،بیانگیزگی در امورات تحصیلی ،بهبود سطح پیشرفت و به طور کل بهبود
روابط بین مدرسه و دانشآموز مفهوم درگیری تحصیلی را مطرح کردند(کارتر ،رشلی ،الوالس ،اپلیتون و
تامپسون .)2012 ،2درگیری تحصیلی ناظر به واداشتن و ترغیب فعال دانشآموزان در مجموعه
فعالیتهای تحصیلی مانند مطالعه کردن ،فراگیری مهارتها و دانش ،اقدام پژوهی و حتی تعامالت
یادگیری در اجتماعات تحصیلی است (هریسون .)2013 ،3شواهد زیادی (نظیر هادج ،رایت و بنت، 4
2017؛ دوگانس2015 ،5؛ فلین2014 ،6؛ دوترر و لوو2011 ،7؛ لی ،ژانگ ،آربیت ،شوارتز ،بوورز و لرنر،8
2011؛ وانگ و ایسلِس2012 ،9؛ ریو و لی2014 ،10؛ چس ،هیلیارد ،گلد هوف ،وارن و لرنر2015 ،11؛ و مو
و سینگ2008 ،12؛ چن2008 ،13؛ لوئیس ،اسکات ،مالون و والیوس2007 ،14؛ و صابر و شریفی)1392 ،
نشان دادهاند دانشآموزانی که درگیری تحصیلی مناسبتری دارند به طور کل در عملکرد تحصیلی
موفقتر هستند .دانشآموزانِ درگیر بیشتر در فعالیتهای تحصیلی شرکت میکنند ،از جهت تالش،
پافشاری و رفتارهای خود تنظیمی برای رسیدن به اهداف خود راغبتر هستند و خودشان را به چالش
میکشند و از چالش و یادگیری لذت میبرند(رمضانی و خامسان .)1396 ،از وجه دیگر نیز سطح پایین
درگیری تحصیلی دانشآموزان ،تأثیرات منفی در حضور پیوسته و مرتب در مدرسه ،ارجاعهای مکرر
انضباطی و ترک تحصیلی دارد(فین.)1993 ،15
درگیری تحصیلی سازهای مرکب از چهار بعد شناختی ،16رفتاری ،17عاطفی 18و عاملی 19است .شایان
ذکر است بعد عاملی به تازگی توسط ریو و تسنگ در سال  2011به سازه درگیری تحصیلی افزوده شده
است .بعد درگیری شناختی به سرمایه دانشآموزان در یادگیری اشاره دارد و مستلزم جنبههایی مثل میل
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و اشتیاق بیشتر به تالش برای درک منابع ،تحصیل مهارتها و به کارگیری استراتژیهای مناسب
یادگیری و خود راهبری 1است(فردریکز .)2004 ،2به عبارتی درگیری شناختی مربوط به تالشهای
روانشناختی و استفاده فعال دانشآموز از راهبردهای پیچیده یادگیری است (ریو و تسنگ .)2011 ،3بعد
درگیری رفتاری ،شامل تعقیب اهداف آموزشی ،قوانین و هنجارهای کالسی و فقدان رفتارهای آسیبزا
است .بعد عاطفی نیز دربرگیرنده احساسات مثبت و منفی نسبت به نهادها ،همساالن و معلمان و امورات
تحصیلی است (فردریکز .)2004 ،بعد عاملی نیز مربوط به درگیری سازنده ،فعال و هدفمند دانشآموز در
جریان یادگیری به جای دریافت منفعالنه اطالعات است(ریو و تسنگ .)2011 ،در واقع درگیری عاملی
موجب میشود دانشآموز نقش فعالی در مشارکت داشته باشد و به تعامالت با همتایان خود در کالس
درس بها دهد (گوترز ،چیرکس ،تاماس ،سانچو و رومرو.)2016 ،4
درگیری تحصیلی دانشآموزان به عوامل متعدد روانی ،اجتماعی ،اقتصادی و حتی فرهنگی بستگی
دارد .از این میان ،سرمایههای روانشناختی و اجتماعی نقش تعیین کننده دارند .در واقع ،هنوز
پژوهشهایی که همزمان تأثیر سرمایههای اجتماعی و روانشناختی را بر درگیری تحصیلی بررسی کرده
باشند موجود نیست و این یک خال پژوهشی بشمار میرود .سرمایه روانشناختی یکی از مفاهیم اصلی
روانشناسی مثبت 5است که افقهای مثبت زندگی آدمی را جستجو میکند .سرمایه روانشناختی در
برگیرنده حاالت روانشناختی است که به بهرهوری فرد کمک میکند و شامل خود ادراکی ،خود
ارزشمندی ،هدفمندی و مقاومت در برابر مشکالت است (فرهادی ،ساکی ،قدمپور ،خلیلی گشنیگانی و
چهری .)1395 ،در واقع سرمایه روانشناختی فراتر از سرمایه اقتصادی(چه دارید) و سرمایه اجتماعی (چه
کسانی را میشناسید) و سرمایه انسانی(چه میدانید) است و به موضوع (کی هستید) 6میپردازد(لوتانز و
اوی .)2014 ،7شواهد تجربی زیادی (سلیگمن ،ارنست ،گیلهام ،رایویچ و لینکینز2009 ،8؛ روتینگ،9
2007؛ کریستن2004 ،10؛ نونز 2004 ،11و لوتانز )2007 ،گواه بر این هستند که برخورداری دانشآموزان
و دانشجویان از سرمایه روانشناختی مسایل تحصیلی و تابآوری آنان را ارتقا میدهد و به کاهش
مشکالت تحصیلی منجر میشود.
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صاحبنظران در مجموع سرمایه روانشناختی را تحت چهار مقوله امید ،1تاب آوری ،2خوشبینی 3و
خود کارآمدی 4تعریف نمودهاند .امید به معنای نگرشهای مثبت و منفی در محاورات زبانی روزمره است
که جاری میشود .سلوکام و هیل رایجل 5تعریف نسبتاً سادهای از امید ارایه کردهاند؛ آنان امید را نیروی
راسخ ذهنی بعالوه قدرت دستیابی به اهداف تعریف نمودهاند (سلوکام و هیل رایجل .)87 :2011 ،بعد
تاب آوری ناظر بر توانایی فرد در واکنش به مصائب و چالشها ،ریسکها ،ناامنیها و تعارضات
است(لوتانز .)2002 ،خودکارآمدی به معنای باور و اعتقاد فرد به منابع درونی و انگیزشی خود است که
میتواند یک کار خاص را به نحو احسن و با اقدامات الزم انجام دهد (بکر .)2016 ،6خوش بینی به
عنوان سازه چهارم سرمایه روانشناختی نیز به معنای نگرش مثبت به امورات است که به بهترین شکل
اتفاق میافتند .به عبارتی تیپ افراد خوشبین در مورد اتفاقاتی که در محیط زندگی برایشان میافتند
دیدگاه خوشبینی دارند.
سرمایه اجتماعی 7نیز متغیر دیگری است که نسبت به سرمایه روانشناختی کمتر مورد پژوهش قرار
گرفته است .جستجوی برای پیدا کردن تحقیقاتی که سرمایه اجتماعی و درگیری تحصیلی را مستقیماً
مطالعه کرده باشد بیفایده بود و به نوعی خال مطالعاتی این حوزه مشهود است .اما حجم مطالعات نسبتاً
زیادی مربوط به تأثیر سرمایه اجتماعی بر موفقیت تحصیلی به عنوان پیامد درگیری تحصیلی وجود دارد.
برای مثال مطالعاتی نظیر(ماشیتی و هادلی2015 ،8؛ هاوارد2013 ،؛ هوانگ ،دامین و کرنس2015 ،9؛
راگوسیک و بارانویک2016 ،10؛ گودارد2003 ،11؛ نواک ،ایمیلیجاناواس ،مایزاین ،آنتاال ،استفان و
کاواچی2015 ،12؛ جنسن و جتن2015 ،؛ بواند بوفاتا2013 ،13؛ حسن و باگده2013 ،؛ امین بیدختی،
1391؛ دیداری و علمی1395 ،؛ نور بخش 1397 ،و غضنفری و کرد )1394 ،به تأثیر ابعاد و سطوح
مختلف سرمایه اجتماعی بر موفقیت و پیشرفت تحصیلی پرداختهاند.
در واقع ،یکی از مزیتهای سرمایه اجتماعی توانایی آن در تحلیل موفقیت و پیشرفت تحصیلی است
(لیو و چانگ .)2008 ،14محور و ایده اصلی سرمایه اجتماعی روابط اجتماعی است .سرمایه اجتماعی این
ظرفیت دارد افراد را در مناسبات اجتماعی در کنار هم قرار دهد و به خلق روابط جدید بینجامد .کلمن15
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به عنوان یکی از صاحب نظران اصلی سرمایه اجتماعی معتقد است سرمایه اجتماعی از روابط اجتماعی
بین افراد حاصل میشود .کلمن سرمایه اجتماعی را مرکب از هنجارها ،شبکههای اجتماعی و روابط
تعریف کرده است .به طور کل صاحب نظران سه بعد اصلی سرمایه اجتماعی را اعتماد ،مشارکت و
انسجام اجتماعی میدانند که این عناصر به همافزایی روابط اجتماعی میانجامند .منظور از اعتماد نوعی
تبادل و مکانیسم دو جانبه کنشگران در یک عمل و رفتار است .هر رابطه حداقل دو جزء اعتماد کننده و
اعتماد شونده دارد و متصور بر این است که در هر کنش هر دو جزء هدفمند بوده و به دنبال ارضای
نیازهای خود هستند .به عبارتی اعتماد یک رابطه یا یک عمل دوجانبه است و بر مبنای اصل به حداکثر
رساندن فایده تحت شرایط مخاطره قرار دارد .در دیدگاه دورکیم بعد انسجام اجتماعی نیز ،مؤلفه اصلی
عمل و رفتار اجتماعی است .مؤلفه انسجام اجتماعی ناظر به ویژگیهای جامعه در قالب روابط و ارتباط
بین واحدهای اجتماعی مانند افراد ،نهادها ،گروهها و اجتماعات است .به عبارتی انسجام اجتماعی ناظر به
همبستگی اجتماعی ،وفاداری و پیوستگی اجتماعی بین افراد است(شایفر و نول .)2017 ،1بعد مشارکت
اجتماعی نیز درگیری در امورات جمعی بر مبنای تسهیم قدرت و تصمیمگیری است .به عبارتی به معنای
سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن یا در گروهی شرکت جستن و با آن همکاری داشتن
است(توسلی.)1382 ،
پیشینه موضوع اگرچه از نظر مطالعه درگیری تحصیلی و سرمایه روانشناختی با اولویت مطالعه مورد
دانشجویان موجود است اما در باب دانشآموزان اندک است و از طرفی در پژوهشهای داخلی به جز دو
مورد که رابطه درگیری تحصیلی و سرمایه اجتماعی را غیر مستقیم مطالعه نمودهاند موارد دیگری موجود
نیست .لذا این محدودیتها در مطالعه حاضر مورد بررسی قرار خواهند گرفت و میتوان پژوهش حاضر را
جز اولین مطالعات داخلی دانست که در تالش است به بررسی نقش سرمایه روانشناختی و اجتماعی بر
سازه درگیری تحصیلی بپردازد.
فیضالهزاده و زارعی( )1397نشان دادند ارتباط معناداری بین سرمایههای روانشناختی و ابعاد
عواطف با درگیری تحصیلی دانشآموزان وجود دارد .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که
خودکارآمدی ،امیدواری ،خوشبینی ،تاب آوری و عاطفه مثبت توانستند به ترتیب  43/0 ،17/0 ،20/0و
 -24/0درصد از درگیری تحصیلی دانشآموزان را پیشبینی کند .سماوی ،ابراهیمی و جاودان()1395
نشان دادند پیشرفت تحصیلی میتواند به وسیلهی ابعاد درگیری تحصیلی ،خودکارآمدی تحصیلی و
انگیزش تحصیلی به شکل معناداری پیشبینی شود .تنها در مورد مؤلفه درگیری عاملیت با پیشرفت
تحصیلی رابطه معناداری مشاهده نگردید .همچنین نتایج نشان داد بین خودکارآمدی و پیشرفت
تحصیلی ،بین انگیزش درونی و پیشرفت تحصیلی ،بین درگیری شناختی و پیشرفت تحصیلی ،بین
درگیری عاطفی و پیشرفت تحصیلی ،بین درگیری رفتاری و پیشرفت تحصیلی ،بین درگیری عاملیت و
1. Schiefer & Noll
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پیشرفت تحصیلی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد .فرهادی و همکاران ( )1395در پژوهشی به
بررسی ابعاد سرمایه شناختی بر درگیری تحصیلی دانشجویان پرداختند .محققان دریافتند سه بعد
(خودکارآمدی ،امیدواری و خوشبینی) توانایی پیشبینی درگیری تحصیلی (ابعاد شناختی و انگیزشی)
دارند اما با بعد رفتاری رابطه معناداری ندارد .محمدی ( )1393نتیجه گرفت رابطه معناداری بین سرمایه
روانشناختی و ابعاد درگیری مطالعه شامل تعهد ،جذب و توانایی وجود دارد و سرمایه روانشناختی به
عنوان پیشبینی کننده قوی درگیری تحصیلی است .ایرجیراد و ملک زاده ( )1396در تحقیق خود نتیجه
گرفتند چهار مؤلفه سرمایه روانشناختی (امیدواری ،تاب آوری ،خودکارآمدی و خوشبینی) به طور مثبت
و معناداری با انگیزه پیشرفت در ارتباط بودند .همچنین انگیزه پیشرفت اثر مثبت و معناداری بر خالقیت
دارد .پیرانی ،یاراحمدی ،احمدیان و پیرانی ( )1397نیز به بررسی برخی متغیرهای روانشناختی (انگیزه
درونی -بیرونی) بر درگیری تحصیلی دانشآموزان پرداختهاند .مطابق نتایج ،هر دو بعد انگیزه
روانشناختی مستقیماً درگیری تحصیلی را پیشبینی مینمایند .عمویی ،عجم و بادنوا ( )1396در بررسی
رابطه سرمایه روانشناختی و اشتیاق تحصیلی نشان دادند مؤلفههای خودکارآمدی و امیدواری میتوانند
پیش بین کننده درگیری تحصیلی دانشجویان باشند .امیرکافی و اکرمی ( )1390در پژوهشی به بررسی
نقش سرمایه اجتماعی بر موفقیت تحصیلی پرداختهاند .یافتهها نشان دادند درگیری تحصیلی به موفقیت
تحصیلی منجر میشود و سرمایه اجتماعی نیز به موفقیت تحصیلی میانجامد.
لیران و میلر )2019(1در پژوهشی به بررسی سرمایه روانشناختی بر سازگاری تحصیلی پرداختد .آنها
نتیجه گرفتند سرمایه روانشناختی رابطه مثبت و معنادار و نقش محوری در سازگاری تحصیلی
دانشجویان دارد .کریکانات و سویر )2017(2با تحلیل مسیر نشان دادند سرمایه روانشناختی تأثیر
مستقیمی بر درگیری تحصیلی دارد و به طور غیر مستقیم با میانجی دیگر متغیرها نیز تأثیر گذار است.
جِفری )2017(3در تحقیق خود با تحلیل رگرسیون نشان داده است که سرمایه روانشناختی پیش بین
کننده درگیری تحصیلی و همچنین انگیزه تحصیلی است .یو )2016( 4در تحقیقی نتیجه گرفته است که
سرمایه روان شناختی رابطه معناداری با توانمندسازی یادگیری دارد .همچنین توانمندسازیِ یادگیری،
رابطه بین سرمایه روانشناختی و درگیری تحصیلی را تعدیل میکند .یو ،کیم و کانگ )2014(5در
پژوهش خود نتیجه گرفتند که سرمایه روانشناختی مستقیماً با محیط یادگیری و موفقیت تحصیلی در
ارتباط است .دتو و والدز )2016(6در پژوهشی به بررسی سرمایه روانشناختی بر درگیری تحصیلی
پرداختند .آنان با تحلیل معادالت ساختاری دریافتند که سرمایه روانشناختی پیشبین کننده درگیری

1. Liran & Miller
2. Kirikkanat & Soyer
3. Gafri
4. You
5. You, Kim & Kang
6. Datu & Valdez
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تحصیلی است .محققان نتیجه گرفتند سرمایه روانشناختی نقش کلیدی در درگیری تحصیلی جوامع غیر
غربی دارد .سو ،بکر و ژیانگ )2014(1نیز در پژوهش خود از تأثیرگذاری مستقیم سرمایه روانشناختی بر
درگیری تحصیلی خبر دادند
با عنایت به مطالب مطرح شده ،هدف اصلی تحقیق حاضر پیشبینی درگیری تحصیلی دانشآموزان
بر اساس سرمایههای روانشناختی و اجتماعی است و سؤاالت اصلی پژوهش به شرح ذیل است:
سرمایههای روانشناختی و اجتماعی چه رابطهای با درگیری تحصیلی دانشآموزان دارند؟
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر کمی از نوع پیمایشی است .جامعه آماری شامل  4500دانشآموزان متوسطه دوم و
اول شهرستان دهلران با حجم نمونه  321نفر و نیز روش نمونهگیری ،خوشهای چند مرحلهای است .ابتدا
مطابق نقشه جغرافیایی شهر از هر منطقه به تصادف چند مدرسه تعیین شد .سپس مدارس منتخب هر
منطقه بر حسب دخترانه و پسرانه و دولتی یا غیر انتفاعی دسته بندی شدند .در نهایت مدارس منتخب
انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند .برای انتخاب مدارس نواحی روستایی نیز با توجه به تعداد مشخص
مدارس صرفاً بر حسب تصادف چند مدرسه انتخاب شد .پرسش شوندگان عبارت بودند از دانشآموزان
دختر و پسر شاغل در مدرسه و میل به تکمیل پرسشنامه نیز به عنوان مالکهای انتخاب نمونه بودند .از
نظر رعایت جنبههای اخالقی تحقیق نیز به پرسش شوندگان تأکید شد هیچگونه محدودیتی در تکمیل
پرسشنامهها وجود ندارد چنانچه تا پایان خسته و یا آزرده شدند میتوانند از محیط پژوهش خارج شوند.
همچنین ابزار مورد استفاد شامل پرسشنامههای زیر است:
 )1پرسشنامه استاندارد درگیری تحصیلی ریو :این پرسشنامه در سال ( )2013توسط ریو برای
سنجش درگیری تحصیلی طراحی و تدوین شده است و در برگیرنده  4مؤلفه اصلی (رفتاری ،عاملی،
شناختی و عاطفی) و  17سؤال است .همچنین بر اساس طیف  6گزینهای طراحی شده است .بر این
اساس دامنه نمرات بین  17تا  45وضعیت پایین ،بین  45تا  72متوسط و دامنه نمرات بین  72تا
 102سطح باالی درگیری تحصیلی میباشد .اعتبار این پرسشنامه نیز توسط محققین زیادی نظیر
(رمضانی و خامسی( ،)1396 ،بحری و یوسفی( ،)1393 ،اسکینر ،کیندرمن و فورر )2009 ،2و (ریو و
تسنگ )2011 ،به کار برده شده و مورد تأیید است.

1. Siu, Bakker& Jiang
2. Skinner, Kindermann & Furrer
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 )2پرسشنامه سرمایه اجتماعی :این پرسشنامه شامل سه مؤلفه (اعتماد اجتماعی ،مشارکت و
انسجام اجتماعی) است .برخی از گویههای آن نظیر (بعد اعتماد اجتماعی) :میزان اعتماد به هم
کالسیها میزان قدرت نگه داشتن حرفهای خصوصی دوستان و خانواده -اطمینان به قرض دادن به
نزدیکان -اعتماد به حرفهای معلمان -میزان اعتماد به سازمانهای دولتی (بعد مشارکت
اجتماعی) :میزان مشارکت در انجمنهای مدرسه -میزان مشارکت در فعالیتهای ورزشی -میزان

مشارکت در فعالیتهای اجتماعی مدرسه -میزان مشارکت در فعالیتهای سیاسی و (بعد انسجام
اجتماعی) :میزان دروغگویی به همکالسیها -میزان دروغگویی به نزدیکان -میزان تقلب و فریب در
فعالیتهای آموزشی و میزان حسادت به همکالسیها از پیمایش سنجش سرمایه اجتماعی کشور ()1394
اقتباس شده و اعتبار آن نیز مورد اعتناست .کالنتری ،کشاورز و مومنی( )1395نیز در پژوهش خود اعتبار
آن را تأیید کرده اند.
 )3پرسشنامه استاندارد سرمایه روانشناختی لوتانز ( :)2007این پرسشنامه دارای 24
سؤال و  4مؤلفه (امیدواری ،تاب آوری ،خوش بینی و خودکارآمدی) و هر مؤلفه شامل  6گویه میباشد و
بر اساس طیف چند گزینهای لیکرت به سنجش سرمایه روانشناختی میپردازد .بر این اساس دامنه
نمرات  24تا  64سرمایه روانشناختی پایین ،دامنه  64تا  104متوسط و دامنه نمرات بین  104تا 144
سرمایه روانشناختی باال محسوب میشود .محققانی نظیر (رجایی ،نادی و جعفری( ،)1396 ،علیپور و
همکاران( ،)1393 ،بهادری ،خسروشاهی ،هاشمی نصرت آباد و باباپور خیرالدین( ،)1393 ،تامر ،درلی و
سگالم )2014 ،1در فعالیتهای پژوهشی خود اعتبار پرسشنامه لوتانز را تأیید کردهاند .پایایی پرسشنامه
حاضر نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ برای سرمایه اجتماعی ،سرمایه روانشناختی و درگیری تحصیلی
به ترتیب  0/78 ،0/86و  0/81حاصل شده و میزان آلفای کل نیز حدود  0/86است.
یافتهها
نمونه تحقیق شامل  321دانشآموز متوسطه و شامل  41درصد دختر و  59درصد پسر است .همچنین از
نمونه منتخب  78درصد مدارس دولتی و  22درصد مدارس غیر انتفاعی و  80درصد مدارس شهری و 20
درصد مدارس روستایی است .بر اساس جدول ،1میانگین هر سه متغیر درگیری تحصیلی ،سرمایه
روان شناختی و اجتماعی بر حسب حد پایین ،متوسط و باال در سطح متوسط قرار دارند.

1. Tamer, Dereli & Saglam
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جدول :1آمارههای توصیفی متغیرهای درگیری تحصیلی ،سرمایههای روانشناختی و اجتماعی
Table 1:
Descriptive statistics of variables of academic engagement, psychological and social capital

متغیر /ابعاد
variable

درگیری تحصیلی

واریانس

انحراف استاندارد

میانگین

variance

S.D

M

101.39

10.06

58.78

19.36

4.40

15.00

14.33

3.78

19.45

14.47

3.80

11.45

11.59

3.40

13.33

123.67

11.12

17.79

4.21

22.39

13.22

3.63

21.16

18.76

4.33

22.51

19.16

4.37

23.12

سرمایه اجتماعی

107.10

10.34

45.66

اعتماد

14.14

3.76

15.45

مشارکت

11.77

Academic engagement

رفتاری
behavioral

عاملی
agentic

عاطفی
emotional

شناختی
cognitive

سرمایه روانشناختی
Psychological capital

امید
hope

تاب آوری
Resilience

خوش بینی
Optimism

خودکارآمدی
Self- Efficacy
Social capital
trust
participation

انسجام اجتماعی
Social cohesion

12.03

3.43
3.46

89.21

14.60
15.72
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 همبستگی بین مؤلفههای سرمایه روانشناختی و اجتماعی با درگیری تحصیلی.2جدول
4

3

2

1

.514**

.629**

.085

.593**

.114*

.905**

.959**

1

.507**

.646**

.083

.632**

.098

.879**

1

.959**

.553**

.679**

.142*

.648**

.039

1

.879**

.905**

.220**

.103

.126*

.073

1

.039

.098

.114*

.556**

.943**

.155**

1

.073

.648**

.632**

.593**

.354**

.161**

1

.155**

.126*

.142*

.083

.085

.540**

1

.161**

.943**

.103

.679**

.646**

.629**

ضریب همبستگی

Pearson
Correlation

امید

hope

1

.540**

.354**

.556**

.220**

.553**

.507**

.514**

Pearson
Correlation

درگیری تحصیلی

Academic
engagement

participation
Social trust
Selfefficacy
optimism
Resilience

Pearson
Correlation
مشارکت

اعتماد اجتماعی
خودکارآمدی
خوش بینی
تاب آوری

ضریب
همبستگی
ضریب همبستگی

Pearson
Correlation
Pearson
Correlation

ضریب همبستگی
ضریب همبستگی

Pearson
Correlation
Pearson
Correlation

ضریب همبستگی

انسجام

5

cohesion

6

Pearson
Correlation

7

ضریب همبستگی

8

ضریب همبستگی

Table 2.
Correlation between psychological and social capital components with academic engagement
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is
significant at the 0.05 level (2-tailed).

بر اساس جدول ،2هر چهار بعد سرمایه روانشناختی با درگیری تحصیلی رابطه مستقیم و معناداری دارند.
سطوح معناداری برای هر چهار بعد کمتر از  P≥0/000است لذا معناداری رابطه تأیید میشود .همچنین
بعد خوش بینی و امید نسبت به دو بعد دیگر از میزان همبستگی باالتری با درگیری تحصیلی برخوردارند.
بین دو متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با درگیری تحصیلی نیز رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .با
توجه به سطح معناداری که  P≥0/000کوچکتر از  0/05است میتوان گفت رابطه بین دو متغیر تأیید
میشود .همچنین بعد اعتماد اجتماعی بیشترین همبستگی با درگیری تحصیلی از خود نشان میدهد.
برای بررسی پیش بینی درگیری تحصیلی از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شده است .نتایج
نشان میدهند که ابعاد سرمایه روانشناختی از توان پیشبینی کنندگی درگیری تحصیلی برخوردارند.
جدول 3نشان میدهد در سه گام (مدل) متغیرها وارد تحلیل رگرسیون شدهاند .در مدل اول متغیر خوش
بینی با ضریب تعیین  ،R2=30در مدل دوم با ورود متغیر امید ضریب تعیین به میزان  8درصد افزایش
یافته و در نهایت سه متغیر خوش بینی ،امید و خودکارآمدی در مدل سوم توانستهاند حدود  40درصد
تغییرات واریانس درگیری تحصیلی را تبیین نمایند .البته قابل ذکر است متغیر تاب آوری در مدل به خاطر
عدم افزایش ضریب تعیین حذف شده است .در جدول 4نیز نتایج تحلیل واریانس نشان میدهند که
سطوح معناداری برای همه متغیرها مورد تأیید است و مدل از شرایط الزم برای پیشبینی درگیری
تحصیلی برخوردار است .با توجه به بزرگ بودن  Fو سطح معناداری که کوچکتر از  0/05است نتیجه
میگیریم که مدل رگرسیونی مناسب است .زیرا بیشتر تغییرات متغیر وابسته در مدل رگرسیونی دیده شده
است .به عبارتی سهم تغییرات رگرسیون نسبت به سهم باقیمانده در هر مدل بیشتر است.
جدول :3خالصه مدل رگرسیون گام به گام پیشبینی درگیری تحصیلی با سرمایه روانشناختی
Table 3:
Summary of Stepwise Regression Model to Predict Academic engagement with Psychological Capital

مدل

همبستگی چندگانه

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای برآورد

Beta

Standardized Coefficients

Std.error

پیش بین کننده :خوش بینی

.556a

.309

.307

8.3846

پیش بین کننده :امید ،خوش بینی

.618b

.382

.378

7.9397

c

.405

R

model

Predictor: Optimism

Predictors: optimism, hope

پیش بین کننده  :خوش بینی ،امید
و خودکارآمدی
Predictors: optimism, hope,
and self-efficacy

.636

.399

7.8067
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جدول :4نتایج تحلیل واریانس مدل رگرسیونی درگیری تحصیلی
Table 4:
Results of analysis of variance of regression model

32447.59

320

20046.61

2

6200.48

12400.97

318

63.04

32447.59

320

19319.49

3

4376.03

Residual

باقیمانده

13128.10

317

60.94

total

کل

32447.59

320

Residual

باقیمانده

Predictor: Optimism

10021.24

319

70.30

پیش بین کننده :خوش بینی

1

22426.35

Regression

model

Sum of
Squares

df

Mean Square

رگرسیون

مدل

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

22426.35

F

معناداری
sig

142.54

total

کل

Predictors: optimism, hope

پیش بین کننده :امید ،خوش بینی

total
Regression

Predictors: optimism, hope, and selfefficacy

Residual

باقیمانده
کل
رگرسیون

پیش بین کننده  :خوش بینی ،امید و خودکارآمدی

Regression

رگرسیون

98.35

71.80

.000a

.000b

.000c

نتایج رگرسیون(جدول )5برای متغیر سرمایه اجتماعی نیز حاکی از این است که سرمایه اجتماعی حدود
 34درصد واریانس متغیر درگیری تحصیلی را پیشبینی میکند .دو مدل(گام) پیشبینی نشان میدهند در
ابتدا متغیر اعتماد اجتماعی باالترین اثر و سپس با ورود مشارکت اجتماعی سهم کل مدل افزایش یافته
است و در نهایت متغیر انسجام اجتماعی از مدل به خاطر عدم اثر قابل مالحظه حذف شده است .ضرایب
معناداری رگرسیون و ضراب بتای متغیرها نیز ارایه شدهاند.
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جدول :5مدل پیشبینی درگیری تحصیلی با سرمایه اجتماعی و ضرایب و معناداری رگرسیون
Table 5:
Model of predicting academic engagement with social capital and regression coefficients and significance
Sig.
t
ضراب استاندارد شده
ضرایب تعدیل نشده
مدل
model

Unstandardized Coefficients
Std. Error
B

(ثابت)

36.89

1.98

1.48

.125

26.62

3.03

اعتماد اجتماعی

1.46

.122

مشارکت اجتماعی

.458

constant

اعتماد اجتماعی
Social trust
)ثابت)
constant
Social trust
Social participation

Standardized Coefficients
Beta

.553

.545
.199

.104

R2=.34

18.57

.000

11.85

.000

8.86

.000

12.01

.000

4.38

.000

r=.58

جدول 6نشان میدهد دو متغیر مستقل سرمایه روانشناختی و اجتماعی به میزان  43درصد تغییرات
واریانس درگیری تحصیلی را پیشبینی میکنند .با توجه به نتایج جدول ،اثر سرمایه اجتماعی ß=0/266
و سرمایه روانشناختی  ß=0/469است که به صورت مثبت درگیری تحصیلی را پیشبینی میکند .یعنی
با افزایش سرمایه اجتماعی و روانشناختی میزان درگیری تحصیلی دانشآموزان افزایش مییابد .جهت
بررسی استقالل تمامی دادهها نیز با استفاده از آزمون دوربین -واتسن بر روی باقیماندهها انجام گرفت
که مقدار بسیار نزدیک به  2برای آن ( 1/96مطابق جدول  )6نشانگر نبود همبستگی بین دادههای
متوالی است و مورد تأیید است.
جدول :6ضرایب رگرسیون پیشبینی درگیری تحصیلی بر اساس سرمایه روانشناختی و اجتماعی
Table 6:
Regression coefficients of predicting academic engagement based on psychological and social capital
P
T
ß
B
آماره دوربین -واتسن
خطای استاندارد
متغیرها
variable

Durbin-Watson

S.D

عدد ثابت()a

9.82

3.43

سرمایه اجتماعی

.259

.050

.266

سرمایه روانشناختی

.425

.047

.469

2.86

.004

5.13

.000

9.05

.000

constant
Social capital
Psychological capital
R2= .43

R= .66

1.96

پیشبینی درگیری تحصیلی دانشآموزان بر اساس سرمایههای...

131

بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی مقاله حاضر پرداختن به پیشبینی درگیری تحصیلی به واسطه سرمایههای روانشناختی و
اجتماعی دانش آموزان متوسطه بود .در حال حاضر شاید طرح این مفهوم به عنوان یکی از جدیترین
چالش های دستگاه تعلیم و تربیت بجا باشد .زیرا شواهد زیادی از میدانی تا تجربی گواه بر این هستند که
دانشآموزان نسبت به درس ،کالس و کال مدرسه کاهل و بیمیل هستند .یافتههای بخش نخست نشان
دادند که میانگین متغیرهای تحقیق یعنی درگیری تحصیلی به عنوان متغیر وابسته و سرمایههای
روان شناختی و اجتماعی به عنوان متغیرهای مستقل بر حسب حد ضعیف ،متوسط و قوی در طیف
متوسط قرار دارند.
همبستگی بین سرمایه روانشناختی و درگیری تحصیلی برابر با ( r=0/62و  )p≤ 0/000حاصل شد
که نشان از رابطه مستقیم و مثبت بین دو متغیر بود .از بین ابعاد سرمایه روانشناختی نیز بیشترین
همبستگی با درگیری تحصیلی مربوط به بعد خوشبینی ( r=0/55و  )p≤ 0/000بود .نتایج تحلیل
رگرسیون گام به گام نیز نشان داد سرمایه روانشناختی حدود  40درصد تغییرات متغیر درگیری تحصیلی
را پیشبینی میکند ضریب تعیین  R2 =0/40است .این یافته با تحقیقات خارجی مانند (جِفری2017 ،؛
کریکانات و سویر2017 ،؛ دتو والدز2016 ،؛ یو و همکاران 2014 ،و سو و همکاران 2014 ،و با مطالعات
داخلی نظیر فیضاله زاده و زارعی1397 ،؛ حسنی و همکاران1398 ،؛ سماوی و همکاران1395 ،؛
فرهادی و همکاران1395 ،؛ خدائی ،صالحی و محسنپور 1394 ،و محمدی )1393 ،که نتیجه گرفتهاند
سرمایه روانشناختی با چهار بعد آن نقش مؤثری بر درگیری تحصیلی دانشجویان و دانشآموزان دارند
همسوست.
در واقع باید گفت سرمایه روان شناختی به مثابه نیروی تجدید بخش روانی عمل میکند .امید و
خوش بینی می توانند نگرش و دیدگاه فرد را نسبت به خودش در جهت مثبت تغییر دهند و به همافزایی
بعد روانی و اجتماعی وی منجر شوند .دانشآموز با سطح باالی خوش بینی و امید ،نگرش بهتر و
مساعدتری به انتظارات و دستیابی به آن را خواهد داشت .مطابق با نظریه خود تنظیمی بندورا ،انتظار
پیامدهای مطلوب موجب میشود افراد تالششان را برای به تحقق اهداف پیشین مضاعف کنند .این باور
که فرد موفق خواهد شد به بیش آموزی و اینکه فرد شکست خواهد خورد به کم آموزی منجر میشود
(عیسیزادگان ،میکائیلی منیع و مروئی میالن .)1393 ،بنابراین میتوان گفت دانشآموزانی که خوش بین
هستند دیدگاه و نگرش مثبتی در قبال پیامدهای تحصیلی خود دارند و آن را دست یافتنی میپندارند و
میتوان شاهد تمایل و میل بیشتر و درگیری دانشآموز در فعالیتهای تحصیلی بود.
رابطه سرمایه اجتماعی نیز با هر سه بعد آن (اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی)
با درگیری تحصیلی دارای رابطه مستقیم و معنادار بود .بعد اعتماد اجتماعی( r= 0/55و )p≥0/000
باالترین همبستگی و میزان کلی همبستگی دو متغیر نیز ( r=0/54و  )p≥0/000حاصل شد .مطابق نتایج
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تحلیل رگرسیون سرمایه اجتماعی حدود  34درصد  R2 =0/34متغیر درگیری تحصیلی را پیشبینی
مینمایند .این یافته در تأیید نتایج مطالعه امیرکافی و اکرمی ( )1390و سوریا و استبلیتون ( )2013است.
همچنین با تحقیق جلیلی شیشیوان ،درتاج ،سعدیپور و فرخی ( )1396که بیان کردند سرمایه اجتماعی
به طور مستقیم به افزایش امید تحصیلی به عنوان یکی از شاخصهای درگیری منجر میشود نیز
همگراست.
در تبیین اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر درگیری تحصیلی باید گفت همانگونه صاحبنظران مفهوم
سرمایه اجتماعی تصریح کردهاند محور آن روابط اجتماعی و ایجاد حلقههای اجتماعی است لذا محتمل
است انسان در قالب روابط اجتماعی و گروهی از قابلیت و اثرگذاری بیشتری برای انجام امور زندگی به
خصوص فعالیتهای درسی و تحصیلی برخوردار شود .از دیگر سو ،یکی از کارکردهای مهم سرمایه
اجتماعی باال بردن سطح انگیزش و کمک به افراد برای دستیابی به اهدافشان است (جلیلی شیشیوان و
همکاران .)1396 ،سرمایه اجتماعی میتواند قابلیتهایی از حس اعتماد ،سطوح مختلف همکاری و
مشارکت در بین افراد ،گروه یا جامعه را خلق کند و درعین حال هزینههای مبادالت میان آنها را کاهش و
روابط آنها را راحت و تسهیل کند .لذا میتوان گفت برخورداری از سرمایه اجتماعی نوعی حس اعتماد
متقابل بین طرفین ایجاد میکند ،مشارکت در امورات را افزایش میدهد و حس تعلق گروه را باالتر
میکند همین عناصر انگیزشی میتوانند در فعالیتهای درسی دانشآموز نیز نمود داشته باشند؛ باعث
بهبود همکاری های متقابل درسی گروهی و بین گروهی شوند و در نهایت به افزایش درگیری و
فعالیتهای تحصیلی کارآمدتر بینجامد.
پژوهش حاضر نشان داد در کل سرمایه روانشناختی و اجتماعی میتوانند بر سازه درگیری تحصیلی
تأثیرگذار باشند .الزم به ذکر است عدم مطالعات موجود و یا اندک بودن بررسی سرمایه اجتماعی و
درگیری تحصیلی محدودیتی است که باید مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد .مفهوم سرمایه اجتماعی در
تمامی ابعاد تربیتی و روانشناختی میتواند تأثیر گذار باشد .هنوز در کشور اگرچه مطالعه سرمایه اجتماعی
در حوزه های مطالعاتی علوم اجتماعی و سیاسی فراوان مورد مالحظه قرار گرفته است اما در حوزه علوم
تربیتی و کاربرد آن کمتر مطمح نظر بوده است.
روی هم رفته هر دو متغیر (اگرچه سرمایه روانشناختی بیشتر) از رابطه معنادار و قدرت پیش بین
کنندگی درگیری تحصیلی حکایت داشتند .الزم به یادآوری است نمونه مورد مطالعه به خاطر وسیع نبودن
آن و همچنین برخی دیگر متغیرهای مزاحم که کنترل آنها در اختیار پژوهشگران نبودند با محدودیت
روبرو است .اما میتوان استنباط کرد درگیری تحصیلی به واسطه سرمایههای روانشناختی و اجتماعی
می تواند از اثربخشی و کارآمدی بهتری برخوردار شود و در نتیجه بر موفقیت و توفیقات تحصیلی
دانشآموزان بیفزاید.
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در راستای پیشنهاد برای محققان آینده باید تصریح کرد مطالعه و مقایسـه درگیـری تحصـیلی دو گـروه
دانشآموزان برخوردار و فاقد درگیری تحصیلی و همچنین کنترل متغیر جنسیت برای نتیجـهگیـریهـای
بهتر الزم خواهد بود .دیگر اینکه با استناد به نقش مثبت سرمایه روانشناختی در درگیری تحصیلی ،بعضاً
برخی معلمان نسبت به امید و خوش بینی به دانش آموزان در جهت پیشرفت و ارتقـا در سـطوح مختلـف
جامعه مبهم حرف میزنند و به نوعی جهت بدبینانه میدهند لذا باید معلمان در بینش خـود تجدیـد نظـر
کنند و سعی کنند همواره با چاشنی امید و خوشبینانه با دانشآموزان سخن بگوینـد .پیشـنهاد دیگـر ایـن
است با توجه به تأثیر سرمایه اجتماعی بر درگیری تحصیلی ،مدارس در "همـایشهـای ملـی پیـادهروی
خانوادگی" که در سرتاسر کشور انجام میشوند به صورت مدرسهای شرکت کنند .مشارکت اجتمـاعی در
قالب مدرسه میتواند عالوه بر ایجاد دوستیهای عمیق و صمیمی بین عوامـل مدرسـه و دانـشآمـوزان،
سطح اعتماد به نفس آنان را باالتر برده و میتواند موجب پویایی و تالش بیشتر در سایر امورات درسی و
کالسی شود .دیگر اینکه در هر مدرسه گروه "فعاالن تحصیلی" ایجاد شود .تشکیل این گروه عالوه بـر
دخالت دادن دانشآموزان در امورات مدرسه باعث میشود گروه به دنبال ایجـاد راههـای درگیـر سـاختن
بیشتر دانـشآمـوزان در سـطوح مختلـ ف مدرسـه بـرود و شناسـایی و معرفـی راهکارهـا از جانـب خـود
دانشآموزان و عاملیت بیشتر مورد مالحظه قرار گیرد.
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