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  چکیده
ش در آمـوز فقیـت در تحصـیل علـم و    اي، مویکی از ارکـان اساسـی توسـعه در هـر جامعـه     

هاي یکسان براي دستیابی همه افراد جامعـه بـه   هاي تخصصی گوناگون و ایجاد فرصت زمینه
، سـرمایه  »فرهنگـی « سـرمایه : سـه عامـل   تـأثیر لذا کوشش شده اسـت تـا   . باشداین منابع می

ي، مـورد  خانوادة داوطلـب، بـر موفقیـت در کنکـور سراسـر     » اقتصادي«و سرمایه » اجتماعی«
  . بررسی قرارگیرد
اقتصـادي موجـود در    هاي فرهنگـی، اجتمـاعی و  تعیین میزان نقش سرمایه ،هدف تحقیق

روش تحقیـق  . شدگان بر موفقیت فرزندانشان در کنکور سراسـري اسـت   هاي پذیرفتهخانواده
 تـوان  اي انجام شده است که از نتایج بدست آمده مـی  بصورت پیمایشی و با تکنیک پرسشنامه

ادعا نمود که افزایش سرمایه فرهنگی، اجتماعی و اقتصـادي در داوطلبـان متقاضـی ورود بـه     
شـدگان   جامعه آماري از بـین پذیرفتـه  . باشد ها، موجب افزایش میزان موفقیت آنان می دانشگاه

ش کشـور  آمـوز شکده کامپیوتر سازمان سنجش آموزرشته برق دانشکده فنی دانشگاه تهران و 
در این پژوهش سه فرضیه و یک سوال مطـرح اسـت فرضـیه اصـلی     . باشد یم 1388در سال 

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي خانواده با موفقیت در هاي  پژوهش این است که آیا بین سرمایه
مـده ایـن اسـت کـه همبسـتگی در      آي وجود دارد؟ نتیجه به دست دار معنیکنکور همبستگی 

  . باشد اقتصادي متوسط میهاي  ف و در سرمایهضعی فرهنگی و اجتماعی نسبتاًهاي  سرمایه
فرهنگـی،  هـاي   داراي سـرمایه هـاي   دهد داوطلبانی که از خانواده می نتایج پژوهش نشان 

به دیگر سـخن هرچـه   . باشند می تر اجتماعی و اقتصادي باالتري برخوردارند در کنکور موفق
 . باشد کور بیشتر میسرمایه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي بیشتر باشد موفقیت در کن
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  مقدمه 

شی و آموزافزایش داوطلبان براي تحصیالت عالی در جهان، موجب گسترش مراکز 
تر شود، اما کمهاي مختلف میها و گرایشظرفیت پذیرش دانشجویان در رشته

هاي تمام ی اینگونه مراکز توانسته است پاسخگوي خواستهگسترش کم کشوري با
شی و بیکاري آموززیرا محدودیت ظرفیت مراکز . مندان به تحصیالت عالی باشد عالقه
آموختگان در مقابل افزایش روزافزون داوطلبان تحصیالت عالی همچنان به دانش

تجدیدنظر در محتوا و  بنابراین. عنوان مشکالت جامعه به قوت خود باقی است
هاي جدید همواره ها و کشف راهحلهاي ورود به دانشگاه با مطالعه راه روش

  . ش عالی کشورهاستآموزموردنظر پژوهشگران و مسئولین 
ها، در رابطه با مسائل  هاي اجرا شده توسط دیگر نظامرو، جا دارد که روش از این 

د تا با استفاده از تجربیات آنان، در بهبود ش عالی مورد بررسی قرار گیرآموزمطرح در 
در . هایی، هرچند کوچک، برداشته شود ش عالی کشورمان گامآموزمسائل مربوط به 

ها و حال حاضر، بسیاري از کشورها به دلیل افزایش داوطلبان براي ورود به دانشگاه
ورودي مون آزبه منظور حذف تعداد مازاد بر ظرفیت، به ناچار آزمونی علمی به نام 

کنند که داوطلبان به شرط قبولی و کسب نمرات تعیین شده در آن، حق برگزار می
ها به حدي است که  اهمیت برگزاري این آزمون. کنندها را کسب می ورود به دانشگاه

  . نامندها میها آن را انتخاب بهترینبعضی
این راستا با که جوامع مختلف و به ویژه جوامع در حال توسعه در  حالی در 

ها، به ویژه به نسبت پایگاه موانعی جدي روبرو هستند و سهم افراد از این سرمایه
ها و تحقیقاتی در به همین منظور انجام بررسی. شان از یکدیگر، متفاوت استطبقاتی

لذا، کوشش شده است تا سه . هاي ممکن ضروري استحلجهت شناخت موانع و راه
خانوادة داوطلب، به عنوان  »اقتصادي«و  »اجتماعی«، »نگیفره«هاي سرمایه: عامل

مطالعاتی که در کشورهاي گوناگون انجام . گیرد متغیرهاي مستقل، مورد بررسی قرار
هاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي خانوادگی، بر  شده حاکی از این است که زمینه

، »فرهنگی«ي هادر بررسی سرمایه. داردتأثیر روي موفقیت تحصیلی فرزندان 
 ، بعنوان عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی و پذیرش افراد در»اقتصادي«و » اجتماعی«

از طریق فرزندان آنها  داخل خانواده ها درها، وجود یا عدم وجود این سرمایه دانشگاه
براي اولین بار واژه ) 1985(» پیربوردیو«شناسان معاصر، از میان جامعه. باشدمی

را بعنوان عاملی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی و پذیرش افراد در نظام  سرمایه فرهنگی
بنابه عقیده وي، سرمایه فرهنگی بعنوان یک عامل، زمینه . ش عالی مطرح کردآموز

گردد و در هاي آکادمیک متفاوت برمیکند که به پاداشهایی را فراهم مینابرابري
هاي اقتصادي و اجتماعی پاداشمشروعیت آن، به  بازگشت به واسطه فرایند ابقاء و

  . )270 :1990 ،کاتسیلیس و رابینسون(شود  نابرابر منجر می
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 مختلف مفاهیم با همراه را اجتماعی سرمایه واژه بار اولین براي نیز دیگر طرف از 
 با باید اجتماعی سرمایه وي بزعم. گرفت بکار شیآموز تحقیقات در آن با مرتبط

 چیزهاي انواع نیست، بلکه واحد شیئی اجتماعی یهسرما و شود تعریف کارکردش
 هايکنش و هستند اجتماعی ساخت یک از ايجنبه شاملآنها  همه که است گوناگونی

  . )120: 1986، کلمن( کنندمی تسهیل هستند ساختار درون در که را افرادي معین
  

  ألهبیان مس
لمی و فرهنگی جوامع، با توجه به اهمیت و جایگاه خاص دانشگاه در ارتقاء سطح ع

ش عالی و آموزهاي اخیر و در کشورهاي جهان، افزایش مراکز دانشگاهی و طی دهه
شی قرار آموزهاي ها و سیاستافزایش نرخ پذیرش در این مراکز در محور برنامه

ش آموزورود به گرفته است، بطوریکه در سطح جهانی، همواره تعداد دانشجویان 
ها  هایی درباره نابرابري فرصتلذا در این دوره پژوهش. است رو به افزایش بودهعالی 

ش نتیجه آشکار توزیع نابرابري آموزنابرابري  ،نتیجه شود و درش مطرح میآموزدر 
اصالحاتی که به منظور کاهش  ،جهت بدین. گرددمی شی تلقیآموزهاي  فرصت
و عالی را گسترش  ش متوسطهآموزآید دسترسی به شی به عمل میآموزهاي  نابرابري

  . دهدمی
ان آموز افزایش رشد شتابان جمعیت ایران طی دو دهه اخیر و سرریز شدن دانش

دوره ابتدایی به دوره راهنمایی و سپس دوره متوسطه و نهایتاً دوره پیش دانشگاهی 
نظام دانشگاهی را با انبوه متقاضیان ورود به دانشگاه روبرو ساخته است و در چنین 

هاي دانشگاهی و تقاضا یجاد تعادل منطقی و قابل قبول بین عرضه فرصتحالتی، ا
شی کشور آموزها به یک چالش اساسی در ساختار نظام  براي استفاده از این فرصت

 . تبدیل شده است
هاي گزینش دانشجو در  نظر از افزایش ظرفیت جذب و متنوع شدن شیوه صرف

ها و  دانشجو براي رشته ش عالی کشور هنوز در خصوص پذیرشآموزنظام 
. ها ضرورت برگزاري کنکور سراسري در مقیاس گسترده فعلی وجود دارد دانشگاه

اجراي این مهم با وجود داوطلبان زیاد و حوزه تأثیرگذاري آن در جامعه با 
مختلف به ویژه در زندگی اجتماعی و  آن در ابعادتأثیر هایی مواجه است که  چالش

  . کننده داراي اهمیت است خانوادگی افراد شرکت
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فضاي حاکم بر زندگی فردي و خانوادگی این داوطلبان در این مقطع خاص به 
. اي است که تأثیرات زیادي در مقاطع بعدي زندگی خانوادگی و فردي آنان دارد گونه

  . هاي زیر پاسخ دهد لذا این پژوهش تالش دارد به پرسش
  بوده است؟ مؤثر نشدگا چه عواملی در موفقیت پذیرفته) الف
  شدگان کدامند؟ عوامل فردي، خانوادگی و اجتماعی در موفقیت پذیرفته) ب
در ) شگاه، تلویزیونآموزکالس کنکور، (شی دوره دبیرستان آموزعوامل ) ج

  ند؟مؤثرموفقیت داوطلبان 
  ند؟مؤثرفردي در موفقیت تحصیلی هاي  یا متغیرآ) د

توان چنین عنوان نمود که ا میاصلی تحقیق حاضر ر سئوالبه طور خالصه، 
باشند در چهارچوب سه  مجموعه متغیرهایی که بر موفقیت داوطلبان اثرگذار می

هاي سرمایه :کنیم باشند، حال چنین بیان می سرمایه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي می
ها و مؤسسات  گانۀ چه تأثیري بر میزان موفقیت داوطلبان براي ورود به دانشگاهسه

  . ش عالی دارندآموز
  

  پیشینۀ تحقیق
پیشرفت تحصیلی دانشجویان و تحصیالت والدین  در کشور هلند، بین -

  .همبستگی نزدیکی وجود دارد) مخصوصاً تحصیالت پدر
فرهنگی خانواده بر ورود  ووضعیت اقتصادي، اجتماعی تأثیر در کشور سوئیس،  -

  . به دانشگاه در طول زمان افزایش یافته است
مشخص ساختند که عناصر فرهنگی ) 1987(، الریو )1997(فنبرگ و ما آشا -

  . نمایدش عالی را تسهیل میآموزخانواده تقاضا براي ورود به 
سرمایۀ اجتماعی و موفقیت تحصیلی نیز   انجام گرفته در مورد رابطۀهاي  پژوهش - 

کورکورانت ( 1987سال  کورانت در مطالعه کورکوران و. به نتایج مشابهی رسیده است
 - 1981(هاي  تایی در فاصله سال 1480با استفاده از نمونه ). 330، 1987و کرانر، 

به بررسی جداسازي مشاغل در بازار نیروي کار، تفاوت در دستمزد پدران و ) 1968
ش آموزنوع  میزان و آن در مادران، طرز تلقی جامعه و والدین نسبت به فرزندان و اثر

پردازد که آمار ارائه شده توسط این دو به این مطلب میمون آز. پردازندآنان می
دهد که  گذارد که نتایج تحقیق نشان میش آنان نیز اثر میآموزهاي خانوادگی بر  ویژگی

از درآمد، شغل مادر و تعداد فرزندان خانواده که به استثناي تحصیل والدین متغیرهاي 
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در رابطه با دو متغیر . ن و دختران دارنددیگر اثر مشابهی را بر فراگیري تحصیلی پسرا
تحصیالت والدین، تحصیالت پدر بطور چشمگیري به تحصیل پسران و تحصیالت 

  . بود مادر نیز بطور قابل توجهی بر تحصیالت دختران مؤثر خواهد
، پژوهش انجام گرفته در آرژانتین نشان داده است که بعد از 1998سال  در -

هاي پردرآمد شانس جمعیتی، افراد متعلق به خانوادهـ  یهاي اجتماعکنترل ویژگی
درصد دانشجویان  90درآمد خانوادة . بیشتري براي ورود به دانشگاه دارند

نیمی از افراد وارد شده   همچنین تقریباً. هاي دولتی باالتر از حد متوسط است دانشگاه
درصد دانشجویان  70اند، تقریباً به دانشگاه پدرانشان تحصیالت دانشگاهی داشته

دانشجویان باقیمانده % 30درصد از ثروتمندترین افراد جامعه هستند و  30متعلق به 
اقتصادي و  ،در مجموع، زمینۀ اجتماعی. باشندمتعلق به طبقات پائین جامعه می

روزادا منندز، (باشد فرهنگی افراد یک عامل مهم در ورود به دانشگاه در آرژانتین می
2001 .(  
تایج یک پایان نامه دکتري در آمریکا نشان داده است که از بین عواملی همچون ن -

درآمد خانواده، تحصیالت والدین، جنس و نژاد، تعامل اجتماعی در درون خانواده به 
هاي سرمایه اجتماعی، بیشترین سهم را در دسترسی به دانشگاه عنوان یکی از مؤلفه

  ). 1993اسمیت، (داشته است 
را مورد بررسی قرار داده است  سئوالدکتري در آمریکا، این  نامه یک پایان نتایج -

که چگونه سرمایه اجتماعی در متن مدرسه، انتظارات تحصیلی و عملکرد تحصیلی 
  با این حال، سرمایۀ. دهدقرار میتأثیر جوانان آمریکایی آفریقایی تبار را تحت 

ان آموزاجتماعی این دانش  اثر سرمایۀاقتصادي، انسانی و فرهنگی اندك، ممکن است 
هاي تحصیلی را ایجاد نماید، دانشگاه فراهم و فرصت اند اطالعاتی دربارهتورا که می

  . محدود کند
 انیآموزنشان داده است که نسبت دانش) 1995(تحقیق انجام گرفته در استرالیا  -

یشتر از نسبت اند، چهار برابر بشان داراي تحصیالت دانشگاهیکه والدین
شان فاقد تحصیالت دانشگاهی هستند، وارد دانشگاه انی است که والدینآموز دانش
  .)42 :1995 ،ماسلن( شوند می

همچنین تحقیق دیگري که در استرالیا انجام گرفته نشان داده است که فرزندان  -
شوند گاه میهاي فقیر وارد دانشهاي ثروتمند دو برابر بیش از فرزندان خانوادهخانواده
ان مدارس دولتی به دانشگاه آموزان مدارس خصوصی برابر بیش از دانش آموزو دانش
  ). 1991ماکو،  تی گیف(یابند راه می
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هاي شغلی عوامل اقتصادي و قانون برابري فرصت: هاي خانوادگیبررسی زمینه -
کننده  ل تعیینترین عوام دهد که یکی از مهمدر تحصیالت عالی زنان در ژاپن نشان می

داراي تحصیالت آنها  در موفقیت زنان ژاپن در ورود به دانشگاه این است که مادر
تحصیالت دانشگاهی پدر، : دانشگاهی است و همچنین عوامل مهمی دیگر عبارتند از

تاسمانیا (موفقیت آنان نقش دارد  هاي خصوصی، در دبیرستاندرآمد خانواده، ورود به 
  ). 2001فالک، 
هاي هاي پژوهش، پژوهشت و یا فرضیهسئواالرچه از حیث نوع متغیرها و اگ -

اند با پژوهش حاضر متفاوت است، با انجام شده در داخل کشور که در دسترس بوده
این حال سعی شده است با عنایت به محوریت بحث موفقیت در دانشگاه و نقش 

 موفقیت، تحقیقات و این هاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي درمتغیرهاي سرمایه
تواند هم به عنوان مقایسه که میآنها  هايترین یافته و مهمبررسی  هاي داخلیپژوهش

و بررسی تطبیقی و هم به عنوان شناسایی نکات اشتراك و افتراق مورد استفاده قرار 
  . گیرد، ارائه شده است

بر موفقیت  مورد بررسی عوامل مؤثر در 1372سال  تحقیق انجام گرفته در - 
تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز، نشان داده است که موفقیت تحصیلی دانشجویان 

  . متأثر از شرایط و عوامل خاصی بوده است
خصوصیات شخصی، شرایط : عبارتند ازعوامل  ترین میان، مهم این در - 

شتغال و اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی خانواده، که دورنماي امکان ادامه تحصیل و ا
موقعیت اجتماعی رشته تحصیلی و نگرش دانشجو نسبت به شرایط تحصیل را تعیین 

بین شرایط اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی خانواده با موفقیت در دانشگاه رابطه . کندمی
  ). 1372سرندي، (ي مشاهده شده است دار معنی
تماعی بر قشر اج تأثیردر مورد بررسی  1373تحقیق انجام گرفته در سال  -

اقتصادي بوده که  پیشرفت تحصیلی بر پایه برخی از متغیرهاي فرهنگی، اجتماعی و
 باشد مورد بررسی قرار می ش انسان را که بخشی از رفتار اجتماعی ويآموزعملکرد 

  .)1373علویون، ( دهد می
رفاه خانواده بر موفقیت  تأثیرمورد  در 1386تحقیق انجام گرفته در سال  -

سرمایه انسانی یکی از عناصر اصلی پیشرفت  گذاري در سرمایهختران که تحصیلی د
هاي مستعد به  گذاري از یکسو تبدیل انسان دستاوردهاي این سرمایه. ها است ملت
نیازهاي نیروي تأمین رشد یافته و از سوي دیگر  هاي سالم، بالنده، متعادل و انسان
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به ویژه . ماعی و اقتصادي استمتفاوت فرهنگی، اجت هاي انسانی جامعه در بخش
پرورش، به دلیل باال بودن نرخ بازدهی اجتماعی، از طرف  ش وآموزگذاري در  سرمایه

هدف از . گذاري با اولویت تلقی شده است به عنوان نوعی سرمایه المللی مجامع بین
تحصیلی و ارائه  رفاه خانواده بر پیشرفتتأثیر پژوهش حاضر تعیین و تبیین میزان 

  .)1386علی پور، (ان است آموزهکارهاي الزم در جهت افزایش موفقیت دانش را
در مورد بررسی پیشینه اجتماعی متقاضیان  1382تحقیق انجام گرفته در سال  -

ش عالی نشان داده که پیشینه خانوادگی در پیشرفت تحصیلی داشته و آموزورود به 
و تعداد اعضاي خانواده و طبقه نتایج نشان داده میزان تحصیالت، نوع شغل والدین 

  ). 1382دهنوي ( دارد تأثیرنان آاجتماعی در پذیرش 
در مورد بررسی رابطه سرمایه اقتصادي و  1385تحقیق انجام گرفته در سال  -

ن آدهنده  سراسري نشانآزمون در آنها  ان با احتمال قبولیآموزفرهنگی والدین دانش 
 دهد می لدین احتمال قبولی داوطلبان را افزایشاست که سرمایه اقتصادي و فرهنگی وا

  .)خدایی، ابراهیم(
  
  تحقیق روش

. شودمحسوب میکاربردي  از نوع تحقیقاتپژوهش حاضر براساس هدف تحقیق، 
آنجا  هدف تحقیقات کاربردي توسعه دانش کاربردي در یک زمینه خاص است و از

فرهنگی و  ماعی، اقتصاديسرمایه اجتتأثیر که تحقیق مذکور براي شناخت بیشتر 
مورد دانشگاه  هاي ممتازشدگان رشتهپذیرفتهخانواده و ارتباط آن با موفقیت تحصیلی 

تواند براي سیاستگذاران و و نتایج به دست آمده از آن می گیردبررسی قرار می
  . شی و پرورشی کشور مورد استفاده قرار گیردآموزریزان حوزة  برنامه

  
  اريجامعه و نمونۀ آم

در گروه آزمایشی  1388 سراسري سالآزمون شدگان  جامعه آماري تحقیق، پذیرفته
علوم ریاضی و فنی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران در رشته برق را شامل 

آزمایشی علوم ریاضی و فنی دارند  گروه شود که باالترین تقاضاي اجتماعی را درمی
ش کشور بوده که آموزکامپیوتر سازمان سنجش  شکدهآموزشدگان  و از طرفی پذیرفته

که ، تر برخوردارند شدگان با وضعیت علمی پایین نسبت به دانشگاه تهران از پذیرفته
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عنوان حجم نمونه به تکمیل پرسشنامه اند و به  بصورت تصادفی انتخاب شده
تعداد که از این . باشدنفر دانشجو می 100و حجم نمونه پژوهش نیز شامل . پرداختند

شکده کامپیوتر سازمان آموزنفر از  48نفر مربوط به دانشکده فنی دانشگاه تهران و  52
  . باشند ش کشور میآموزسنجش 

  

  تعیین روایی
برخوردار باشد باید داراي روایی و از استواري الزم پرسشنامه تحقیق براي اینکه 

و قابل اطمینان بودن  روایی و پایایی از مضامینی هستند که براي دقت. پایایی باشد
 ازپرسشنامه تحقیق ) Validity( براي روایی. روندها شرط اساسی به شمار میداده

دهد که سازه نشان میمطالعه روایی براساس روش. استفاده شده است 1روش سازه
مقدار فوق نشان از روایی باالي  .باشدمی) ايهمبستگی نمونه( r= 82/0روایی  میزان

  . باشدراي تحقیق میپرسشنامه ب
، معرف بودن محتوا مضمون سواالت 2بعالوه، با استفاده از روش روایی محتوایی

مربوط به سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی و ساختار کلی پرسشنامه با رجوع به 
تأمین ش کشور آموزت علمی سازمان سنجش أخبرگان و متخصصان و اعضاي هی

  . شده است
  

  تعیین پایایی
. دهد هاي مکرر نشان می گیري گیري را در اندازه میزان پراکندگی وسیلۀ اندازه تحقیق ییپایا

ها در طول  به عبارتی دیگر این پارامتر بیانگر میزان تکرارپذیري و پایا بودن پاسخ
هاي  در زمینۀ پایایی معموالً در تحقیقات اجتماعی از روش. هاي مکرر است يگیر اندازه

  . شوداستفاده می... سازي وکرونباخ، روش گاتمن، روش دونیمه متعددي چون آلفاي
روش برآورد ضریب آلفاي کرونباخ  ازدر این تحقیق،  براي دستیابی به پایایی

 ،SPSSافزار  ضریب آلفاي کرونباخ با استفاده از نرم با توجه به اینکه. استفاده گردید
) پرسشنامه(آوري داده بزار جمعتوان عنوان نمود که اه است، میمحاسبه گردید% 95

  . از پایاي قابل قبولی برخوردار است
  
  

                                                                                                                                      
1. Construct Validity  
2. Content Validity  
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  هاروش تجزیه و تحلیل داده
اقتصادي و  اجتماعیفرهنگی، هاي آوري اطالعات مربوط به سرمایهبه منظور جمع

مادر،  و نوع مدرسه، جنسیت، شغل پدر مثالً(شناختی  اطالعات جمعیت و خانواده
ت تحقیق، پس از سئواالو براساس موضوع تحقیق و )  ...تحصیالت والدین، سن و

هاي تحقیق اقدام به تدوین پرسشنامه شد که پس از انجام شناسائی شاخص
از آنجایی الزم به ذکر است، . مورد بررسی و ارزیابی و اصالح قرار گرفتآزمون  پیش

که این پرسشنامه به صورت مصاحبه حضوري تکمیل شده است نواقص و 
  . واالت، در پرسشنامه نهایی رفع شده استئهاي مفهومی و محتواي س ینارسای

واالت تحقیق از ئها و پاسخ به ستحلیل داده و هاي پژوهشفرضیهآزمون براي 
رگرسیون چند آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون هاي آماري مناسب نظیر  روش

هاي ه براي انجام آزمونافزار به کار برده شد همچنین نرم. متغیره استفاده شده است
  . باشدمی SPSSآماري 
  

 اهداف تحقیق
  . شناخت عوامل فرهنگی تأثیرگذار بر موفقیت افراد در کنکور سراسري -الف
  . شناخت عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر موفقیت افراد در کنکور سراسري -ب
  . يشناخت عوامل اقتصادي تأثیرگذار بر موفقیت افراد در کنکور سراسر -ج 
  . شدگان هاي اجتماعی موفقیت در پذیرفته مشخص نمودن مالك -د
جمعـی در موفقیـت   هـاي   آگاهی از نقش خانواده، دبیرستان و جامعه و رسانه -هـ

  . فرد
هاي فرهنگی، اجتماعی و هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین میزان نقش سرمایه
هاي فرهنگی، قش نابرابرياقتصادي بر موفقیت افراد در کنکور و از آن طریق تبیین ن

  .باشداجتماعی و اقتصادي در موفقیت تحصیلی می
   

  تعریف مفاهیم
در این . شودها برداشته میبررسی تجربی فرضیه از طریق تعریف مفاهیم اولین قدم در

هاي هاي الزم بر اساس ارزشمرحله فضاي مفهومی متغیرها را مشخص و شاخص
  . گرددحاکم بر جامعه آماري تعیین می
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  . باشدسراسري میآزمون شامل پدر، مادر، برادر و خواهر داوطلب : خانواده
ریاضی هاي مختلف آزمایشی علومگروه آزمونی است که در منظور :سراسري کنکور

هاي خارجی همه ساله توسط سازمان  فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان و
و یا  د وارد مقطع کاردانی یا کارشناسیشود و فرش کشور برگزار میآموزسنجش 

  . شودمی کارشناسی ارشد ناپیوسته
که  »رتبۀ کشوري«مفهوم کلی موفقیت تحصیلی به مفهوم : موفقیت تحصیلی

  :گرددکدام در ادامه ارائه می توضیحات مربوط به هر
شدگان ، که به منظور سنجش و مقایسۀ رتبۀ کشوري پذیرفته»رتبۀ کشوري«متغیر 

رتبۀ . گرددگیري میمتغیر مستقل در آن اندازهتأثیر هاي ممتاز و تبیین میزان رشتهدر 
کشوري، نتیجۀ امتیاز کل کسب شدة کشوري داوطلب در کنکور سراسري است که 

الزم به . شودش کشور تعیین میآموزدر سازمان سنجش  1 گانهبه تفکیک مناطق سه
هاي ممتاز لزوماً داراي رتبۀ کشوري هشدگان در رشتذکر است که تمامی پذیرفته

بندي سازمان بر اساس منطقۀ( 3و  2تر مناطق  هاي پایینباالیی نیستند، بلکه رتبه
گیرد، نیز به دلیل ضرایب خاصی که به عنوان مناطق محروم برایشان تعلق می) سنجش

  . ندکنرا پیدا می) مثالً برق دانشگاه تهران(هاي ممتاز شانس قبولی در رشته
  

  سرمایه فرهنگی
هاي انجام شده، بوردیو سرمایه فرهنگی را به هشژو به استناد مبانی نظري و پ

سرمایه فرهنگی عینی آنها  نماید که یکی ازمختلفی تقسیم می هاي ؤلفهم
)Objective (وي این سرمایه شامل کاالهاي فرهنگی و اشیاء مادي  زعمبه. باشد می

  . باشدمی
  :رد نظر براي کاالهاي فرهنگی عبارتند ازهاي موشاخص 

 CDشی موجود در منزل شامل کتب درسی، فیلم و آموزشی و کمک آموزمنابع 
  . افزارينرم شیآموز

 کتابخانه شخصی- اطاق مخصوص براي مطالعه -شیآموزهاي  دیسکت

                                                                                                                                      
، منطقـه سـه   )هـاي کوچـک   اسـتان (، منطقـه دو  )هاي بـزرگ  مراکز استان(منطقه یک : گانه منظور از مناطق سه .1
 ).مناطق محروم(
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گیري شده  تجربی زیر اندازههاي  سرمایه فرهنگی نهادینه شده از طریق معرف
  . است
میزان آگاهی و اطالعات والدین در مورد مسائل مربوط ، طح تحصیالت والدینس

  ....به کنکور، انتخاب رشته و
 . میزان اهمیت تحصیالت و امور تحصیلی فرزندان در نزد والدین

  
  سرمایه اجتماعی

بسیاري از محققین، براي سنجش سرمایه اجتماعی ارتباط درون خانوادگی و بین 
که در این پژوهش . اندهاي اساسی مورد نظر قرار داده عنوان شاخصخانوادگی را به 

سرمایه اجتماعی در درون خانواده در روابط بین اعضاي خانواده مخصوصاً بین 
سرمایه اجتماعی درون خانواده، مکانیزم مهمی . کندوالدین و فرزندان تجلی پیدا می

ندان انتقال یافته و انتظارات انتظارات تحصیلی والدین به فرز ،است که از طریق آن
  ). 1988کلمن، ( دهدمی قرارتأثیر را تحت آنها  تحصیلی

دهد که سرمایه اجتماعی که از طریق دوستان در هاي پژوهشی نشان مییافته 
  . گیرد اثر بیشتري بر موفقیت تحصیلی فرزندان دارداختیار قرار می

در مباحث مربوط به سرمایه  جمله مفاهیمی است که توجه و مراقبت والدین از
  . اجتماعی مورد نظر محققین قرارگرفته است

  :اندبراي این مفهوم ابعاد مختلفی را پیشنهاد داده) 1999(مک نیل و رالف 
توجه و مشغولیت والدین در امور مربوط به - بحث بین والدین و فرزندان

بر امور تحصیلی  نظارت- نظارت بر امور تحصیلی فرزندان- و معلمان آموز دانش
بحث و گفتگو والدین و -. واکنش به نمرات درسی و توجه به دروس-. فرزندان

  . سطح حمایت والدین در امور تحصیلی-. فرزندان راجع به امور آینده تحصیلی
 

  سرمایه اقتصادي
. باشدمنظور از سرمایه اقتصادي، سرمایه مبتنی بر درآمد مالی و منابع مالی و دارایی می

ي سنجش سرمایه اقتصادي امکانات و وسایل منزل، امکانات و وسایل اختصاصی برا
  . موردنظر قرار گرفته است ...هاي تحصیلی ودرآمد، هزینه، ، منطقه سکونتآموز دانش
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  چهارچوب نظري
در ابتدا رویکردهاي کالسیک عمده دربارة مسألۀ تحقیق، تشریح شده و سپس به  

گفتنی است که . ه در این تحقیق اشاره خواهد شدرویکرد نظري مورد استفاد
هاي کالسیک، ضمن ، به عنوان نظریه»تضادگرائی«و نظریۀ  »کارکردگرایی«هاي  نظریه

اند، جایگاه خاصی هاي متفاوتی ارائه نمودههاي اجتماعی تبییناینکه درباب نابرابري
 بر این، سه نظریهعالوه . فرهنگی دارند تقسیم شده استشناسی  در ادبیات جامعه

نیز مورد بررسی قرار » سرمایه اقتصادي«و » سرمایۀاجتماعی«، »سرمایۀ فرهنگی«
  . خواهند گرفت

  
  نظریۀ کارکردگرایی

 :به قرار زیر است  هاي تحصیلیباب موفقیت گزارة اصلی نظریه کارکردگرایی در
امتحانات بستگی ها و  موفقیت تحصیلی به معیارهاي عامی از قبیل موفقیت در آزمون«

ها کنندة اصلی نتایج این امتحانات و آزمون دارد و از آنجایی که استعداد و لیاقت تعیین
هاي مربوط به پایگاه اجتماعی والدین به فرزندان کاهش باشد، امکان انتقال تواناییمی

  ). 108هارن، (خواهد یافت 
ش عالی در آموزدر  شی و بویژهآموزاز دیدگاه کارکردگرایی تغییرات در نظام 

بنابراین، گسترش جهان . اقتصادي جوامع هستندـ  راستاي تغییر نیازهاي اجتماعی
شود جوامع به شکل مفیدتري از استعداد افراد استفاده  ش عالی باعث میآموزشمول 

ش یک شیوه مشروع براي دسترسی معقول آموز. نمایند و نظم اجتماعی را پابرجا سازند
ها این توانایی را دارند که به افراد مدارس و دانشگاه. باشدمیاب میهاي کبه موقعیت

  .)66هورن، ( هاي منزلتی باالتر هستندموقعیت الیق اطمینان دهند که شایسته و الیق
هاي اساسی به زعم پارسونز نهادینه شدن قشربندي و مشروعیت یافتن نابرابري

  .)327، 1977ارسونز، پ(عامل مهمی براي حل مسأله نظم اجتماعی است 
  

  نظریۀ تضادگرائی
اي از مباحث نظري یکدست و هماهنگ کارکردگرایی که مجموعه  بر خالف نظریۀ
هاي نظري متنوع و متعدد روبرو هستیم اي از رهیافتتضاد با مجموعه  است در نظریۀ

  . انتقاد از کارکردگرایی استآنها  ترین وجه اشتراكکه شاید بتوان گفت مهم
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بهتري دارند، چرا که منابع هاي  ه اعتقاد تضادگرایان، نخبگان جامعه غالباً موقعیتب 
به همین خاطر . بهتري در اختیار دارند و کنترل بیشتري بر ابزارهاي ارتباطی دارند

  . ها وجود خارجی نداردبرابري فرصت
اي ها سرپوشی بر این واقعیت است که مدارس به شیوهعبارت برابري فرصت 

هاي هاي مرفه مزیتناپذیري براي کودکان گروه اند که به نحو اجتنابسازمان یافته
  ). 58، 1993هورن، (هاي محروم به همراه خواهد داشت بیشتري نسبت به کودکان گروه

از نظر کارکرد گرایان اگر کودکی در مدرسه پیشرفت مطلوب نداشته باشد، تقصیر  
  . خود اوست

خاص   شود که فرصت و امکان یک طبقۀآشکار فراموش می بنابراین، این حقیقت
  ). 458، 1365کارنوي، (براي کسب موفقیت در مدرسه کمتر از طبقۀ دیگر است 

شرکت  است که به هرکس فرصت مساوي براي مثل این به تعبیر جنکس این امر 
براي ورزش  تمرین الزم را آنان فلج باشند یا شود اگرچه بعضی از مسابقه دو داده در

کنندة آن است که کسانی که امکانات  فرض برابري صرفاً تضمین. باشند دو نداشته
  ). 362، 1372رابرتسون، (توانند از فرصت موجود استفاده کنند بهتري دارند، می

هاي برابر تحصیلی برخوردار باشند افراد از فرصت  بنابراین، با فرض اینکه کلیۀ
شی را در اختیار داشته باشند و براي آموزنام کنند، امکانات ه ثبتبتوانند در مدرس  مثالً

ش عالی در یک خط شروع قرار گیرند و با فرض کنترل متغیرهاي آموزدسترسی به 
داري بین نتایج تحصیلی طبقات اساسی چون هوش و لیاقت نباید تفاوت معنی

  .)1373بازرگان عباس ( اجتماعی مختلف وجود داشته باشد
  

  سرمایۀ فرهنگینظریه 
اولین بار مفهوم سرمایۀ فرهنگی را براي تحلیل اینکه  1977پیر بوردیو در سال 

چگونه فرهنگ و تحصیالت تعامل دارند و در بازتولید اجتماعی سهیم هستند، بکار 
هاي منزلتی قائل است، به برده است، وي به استناد تمایزي که وبر بین طبقه و گروه

ش و آموزشناسی ی اقتصادي سنت مارکسیستی بر ادبیات جامعهسیطرة جبرگرای
پرورش پایان داده و با طرح کلید واژة سرمایۀ فرهنگی، رویکردي نوین در 

بوردیو برداشتی از طبقه را ارائه . ش و پرورش ارائه داده استآموزشناسی  جامعه
مارکس، که  وي برخالف. باشدنزد مارکس می دهد که فراتر از مفهوم طبقه در می

نماید اي از طبقه را مطرح میداند، برداشت پیچیدهحقوق مادي می طبقه را نظامی از
را » سرمایۀ اقتصادي«و » سرمایۀ فرهنگی«، »سرمایۀ اجتماعی«که انواع سرمایه، یعنی 

  . گیرد در بر می
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  :شودبر این اساس وي بین سه نوع سرمایه تفاوت قائل می
ها و نیز تجلی نهادي آن مد پولی و سایر منابع مالی و داراییکه درآ سرمایۀ اقتصادي

سرمایۀ فرهنگی گرایشات و عادات دیرپا که در . گیردیعنی حقوق مالی را در برمی
نظیر  شوند و نیز اهداف فرهنگی ارزشمندپذیري حاصل میطی فرآیند جامعه

ماعی مجموع منابع اجت  سرمایۀ. گردد هاي تحصیلی و فرهیختگی را شامل میصالحیت
ها هاي اجتماعی و سازمانگران از طریق عضویت در شبکهبالفعل و بالقوه که کنش

  . آورندبدست می
کند این است که آیا انتقال سرمایۀ فرهنگی جایگزین ی که بوردیو مطرح میسئوال 

 ها، زیرا به نظر او، صالحیت. شود؟ پاسخ وي منفی استاقتصادي می  انتقال سرمایۀ
هاي فکري و گواهی یا مدرك تنها نمایانگر نوع خاصی از سرمایه هستند که توانایی

  . گردنددر اکثر موارد به سرمایۀ اقتصادي افزوده می
تر است و به آسانی به سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی تبدیل اقتصادي سیال  سرمایۀ

. تر استرهنگی پرهزینهاجتماعی به سرمایۀ ف  مقابل، قابلیت تبدیل سرمایۀ در. شودمی
رغم  علی. گیرداجتماعی سیالیت کمتري دارد و در معرض فرسایش قرار می  سرمایۀ

اجتماعی به سرمایۀ فرهنگی دشوارتر است، تبدیل سرمایۀ   اینکه تبدیل سرمایۀ
  . گیردتر صورت میفرهنگی به سرمایۀ اجتماعی آسان

ذهنی هاي  فرهنگی معطوف به جنبه  اي از سرمایۀاصوالً از آنجایی که بخش عمده 
باشد، تغییر و انباشتگی این سرمایه در افراد با کندي صورت و نگرشی افراد می

  . گیرد می
تواند دامنۀ فرهنگی بیشتري در اختیار دارد، بهتر می  اما در مقابل، فردي که سرمایۀ 

ی افزایش داده اجتماعهاي  تعامالت خود را افزایش داده و عضویت خود را در شبکه
  . اجتماعی موجود و در اختیار، کمک نماید  و به انباشتگی سرمایۀ

  نظریۀ سرمایۀ اجتماعی
اجتماعی ابتدا در حوزة مطالعات مربوط به اجتماع محلی بکار برده   اصطالح سرمایۀ 

مسائلی همچون کارکرد روابط همسایگی در شهرها، روابط بین شخصی به عنوان : شد
  . هاي جمعی در این اجتماعاتد، تعاون و تنشمبناي اعتما

 در زندگی و مرگ«اثر کالسیک جین جاکوب  این اصطالح نخستین بار در 
آن وي توضیح داده بود که  بکار رفته است که در) 1961(» آمریکاییبزرگ شهرهاي

هاي حومۀ قدیمی و مختلط شهري، صورتی از محدوده هاي اجتماعی فشرده درشبکه
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دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و یۀ اجتماعی را تشکیل میسرما
جنایات خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی، در مقایسه با عوامل 
نهادهاي رسمی مانند نیروي حفاظتی پلیس و نیروهاي انتظامی مسئولیت بیشتري را از 

  . دهندخود نشان می
  از سایرین در کالبد شکافی این مفهوم سهیم است، در مقالۀ جیمز کلمن که بیش

به چگونگی » اجتماعی  انسانی و ایجاد سرمایۀ  سرمایۀ«معروف خود با عنوان 
  .)100، 1379فوکویاما، (اجتماعی توجه نموده است   گیري سرمایۀ شکل
ماعی ادبیات مربوط به بحث سرمایۀ اجتماعی، تعاریف متعددي از سرمایۀ اجت در 

  :نماییماشاره میآنها  اي ازارائه شده است که در اینجا به پاره
  :نمایداجتماعی را با عنایت به کارکرد آن تعریف می  جیمزکلمن سرمایۀ 
سرمایۀ اجتماعی شیئی واحدي نیست، بلکه انواع چیزهاي گوناگونی است که دو  

هاي  اجتماعی هستند و کنش اي از یک ساختشامل جنبهآنها   همۀ: ویژگی مشترك دارند
  ). 164، 1988کلمن، (کنند معین افرادي را که در درون ساختار هستند، تسهیل می

هایی از شود ارزش جنبهاجتماعی مشخص می  کارکردي که بوسیلۀ مفهوم سرمایۀ 
آنها  شان از توانند براي تحقق عالئقساختار اجتماعی براي کنشگران است که می

  ). 465، 1377کلمن، (استفاده کنند 
اي دگرگون آید که روابط میان افراد به شیوهاجتماعی هنگامی بوجود می  سرمایۀ 

  . کندشود که کنش را تسهیل می
سازد که سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ انسانی خاطر نشان می  کلمن در تمایز سرمایۀ 

آید و پدید میآنها  ایی بههها و توانایی انسانی با تغییر دادن افراد براي دادن مهارت
  ). 464کلمن، (اي جدیدي رفتار کنند سازد که به شیوهافراد را توانا می

  
  نظریه سرمایه اقتصادي

هاي تحصیلی ارائه دهد چرا که تواند تبیین کافی براي انتخابهاي اقتصادي نمیهزینه
به زعم . باشدهاي مترتبه میهاي تحصیلی مستقل از هزینهدر موارد متعددي تصمیم

براي طبقه متوسط نرفتن . آنها، منافع تحصیالت براي کودکان طبقات باال بیشتر است
توانند که طبقات پایین می به دانشگاه، خطر تنزل اجتماعی را به همراه دارد، در حالی

اي شان را حفظ کرده و حتی تا اندازهعالی جایگاه طبقاتی شآموزبدون ورود به 
  . ته باشند صرفاً مستقل از طریق تکمیل تحصیالت متوسطهتحرك صعودي داش
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با تبعیت از بودون، اریکسون و جانسون این دیدگاه که تفاوت در موفقیت  
هایی که براي هایی که طبقات در ارزشتوان برحسب تفاوتتحصیلی را می

دبیرستان  مثالً از(انتقالی  مراحل. نمایندتحصیالت قائل هستند، تبیین نمود، را رد می
  . شوداجتماعی در آن وارد عمل میجایگاهی است که انتخاب   )به دانشگاه

بندي نهایی باید خاطرنشان ساخت که براساس نظریه انتخاب عقالنی  در جمع 
هاي  تواند به عنوان اثرات اولیه ساز و کار موفقیتاقتصادي می ـبودون زمینه اجتماعی 

  . تحصیلی مورد نظر قرار گیرد
این است که با فرض عملکرد تحصیلی یکسان چرا در دوران گذر  سئوالاما  

. هاي متفاوتی دارندطبقات مختلف انتخاب) مثالً دبیرستان به دانشگاه(تحصیلی 
  . آیدبودون معتقد است که در چنین مواردي پاي اثرات ثانویه به میان می

ده براي تبیین ساز و کار القاعپردازان دیدگاه تضاد و کارکردگرایی علی نظریه 
ها و عوامل خاصی موفقیت تحصیلی به آثار اولیه توجه نموده و هر کدام به زمینه

بوردیو با طرح مفهوم ملکه، معتقد است که رفتار افراد متأثر از   مثالً. اندتوجه نموده
همچنین افرادي همچون . پذیري در ارتباط قرار دارد عاداتی است که با شیوه جامعه

هاي ارزشی سازند که تفاوت در نظامهایمن با طرح نظریه ارزش خاطر نشان می
  . شودطبقات مختلف، به تفاوت در نتایج تحصیلی منجر می

تحلیل بودون این است که افراد صرفاً و بویژه در مراحل گذر تحصیلی براساس  
موقعیت در چارچوب یک آنها  کنند بلکهشان عمل نمیها و عالئق طبقاتیارزش

از شرایط و آنها  مبتنی است بر ارزیابیآنها  هاينمایند و تصمیماجتماعی عمل می
  . قرار داردآنها  لوازمی که در بطن این موقعیت پیشروي

طبقه پایین و هم هاي  ش عالی هم براي خانوادهآموزبنابراین ممکن است رسیدن به  
ما هنگامی که قواعد بازي ایجاب هاي طبقه باال یک ارزش محسوب شود ابراي خانواده

گزینه دیگري را  ها و محاسبه سود و زیان، نماید که افراد به تبع امکانات و فرصت می
  . نمایند، کفایت نخواهند کردهایی که به اثرات اولیه توجه میانتخاب نمایند، تبیین

و موقعیت اجتماعی، اهمیت بیشتري نسبت به طبقۀ اجتماعی  به نظر بودون،  
فرهنگی  ـ چون اگر فردي از یک طبقه محروم مادي. وضعیت مادي و فرهنگی دارد

در موقعیتی قرار بگیرد که بتواند اطالعات کافی و خوب نسبت به تحصیل و ادامه آن 
بدست آورد، به حکم و به لطف این اطالعات، ارزشیابی صحیح و درستی و یا بهتر از 

 کندایج تحصیلی پیدا مینسبت به عواقب و نت آنچه که وراثت فرهنگی به او داده، 
  .)106، 1370بودون، (
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  گانه و موفقیت در کنکور سراسريهاي سهرابطه بین سرمایه) 1(نمودار   
  

 : اصلی تحقیق عبارت است از فرضیه
  . سراسري رابطه وجود دارد گانه و موفقیت در کنکورهاي سهبین سرمایه

  
  :هاي فرعی تحقیق عبارتند ازفرضیه

 . فرهنگی خانواده و موفقیت در کنکور سراسري رابطه وجود دارد  بین سرمایۀ
 . اقتصادي خانواده و موفقیت در کنکور سراسري رابطه وجود دارد  بین سرمایۀ
  . اجتماعی خانواده و موفقیت در کنکور سراسري رابطه وجود دارد  بین سرمایۀ

  
  ي تحقیقها یافته

 رابطه بین سرمایه فرهنگی و رتبه کنکور
که همان (گیري رتبه کنکور  اي بودن مقیاس اندازهبراي بررسی رابطه فوق به دلیل رتبه

از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد که نتایج ) هاي در کنکور بودهرتبه آزمودنی
  . آن در زیر آمده است
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رمن براي بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و رتبه همبستگی اسپیآزمون نتایج ) 1(جدول 
  کنکور

  رتبه کنکور  سرمایه فرهنگی  متغیر
    -  سرمایه فرهنگی

  -  -24/0*  رتبه کنکور
  
 05/0<p * شود که بین سرمایه فرهنگی و مالحظه می )1(با توجه به نتایج جدول

ــعیف،    ــتگی ض ــور همبس ــه کنک ــیرتب ــی  دار معن ــود دارد  24/0و منف       p>05/0(وج
24/0-=r .(توان ادعا نمود که با افزایش سرمایه فرهنگی داوطلبـان،  به عبارت دیگر می

گردیده و با کاهش سرمایه فرهنگی داوطلبان، رتبه کنکـور  ) بهتر(رتبه کنکور افراد کم 
  . شودمی) بدتر(افراد زیاد 

  
 رابطه بین سرمایه اجتماعی و رتبه کنکور

که همان (گیري رتبه کنکور  اي بودن مقیاس اندازهدلیل رتبه براي بررسی رابطه فوق به
از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد که نتایج ) هاي در کنکور بودهرتبه آزمودنی

  . آن در زیر آمده است
  

همبستگی اسپیرمن براي بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و آزمون نتایج ) 2(جدول 
  رتبه کنکور

  رتبه کنکور  تماعیسرمایه اج  متغیر
    -  سرمایه اجتماعی

  -  -25/0*  رتبه کنکور
  
 05/0<p * شود که بین سرمایه اجتمـاعی  مالحظه می )2(با توجه به نتایج جدول

   p>05/0(وجــود دارد  24/0و منفــی  دار معنــیو رتبــه کنکــور همبســتگی ضــعیف،  
25/0-=r .(ایه اجتماعی داوطلبان، توان ادعا نمود که با افزایش سرمبه عبارت دیگر می

گردیده و با کاهش سرمایه اجتماعی داوطلبان، رتبه کنکور ) بهتر(رتبه کنکور افراد کم 
  . شودمی) بدتر(افراد زیاد 
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 رابطه بین سرمایه اقتصادي و رتبه کنکور
کـه  (اي بودن مقیاس انـدازه گیـري رتبـه کنکـور     براي بررسی رابطه فوق به دلیل رتبه

از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد کـه  ) هاي در کنکور بودهمودنیهمان رتبه آز
  . نتایج آن در زیر آمده است

  
همبستگی اسپیرمن براي بررسی رابطه بین سرمایه اقتصادي و آزمون نتایج  )3( جدول

  رتبه کنکور
  رتبه کنکور  سرمایه اقتصادي  متغیر

    -  سرمایه اقتصادي
  -  -34/0*  رتبه کنکور

  
 05/0<p *شود که بین سـرمایه اقتصـادي   باتوجه به نتایج جدول فوق مالحظه می

-p 34/0>05/0(وجـود دارد   34/0و منفی  دار معنیو رتبه کنکور همبستگی متوسط، 
=r .(توان ادعا نمود که با افزایش سرمایه اقتصادي داوطلبـان، رتبـه   به عبارت دیگر می

سرمایه اقتصادي داوطلبان، رتبه کنکور افراد گردیده و با کاهش ) بهتر(کنکور افراد کم 
  . شودمی) بدتر(زیاد 
  
  گیرينتیجه

ش در آمـوز اي، موفقیت در تحصیل علـم و  یکی از ارکان اساسی توسعه در هر جامعه
هاي یکسـان بـراي دسـتیابی همـه افـراد      هاي تخصصی گوناگون و ایجاد فرصتزمینه

وامـع مختلـف و بـه ویـژه جوامـع در حـال       حالیکه ج در. باشدجامعه به این منابع می
هـا، بـه   توسعه در این راستا با موانعی جدي روبرو هستند و سهم افراد از این سـرمایه 

بـه همـین منظـور انجـام     . شان از یکدیگر، متفاوت اسـت ویژه به نسبت پایگاه طبقاتی
 در. هاي ممکن ضروري اسـت حلها و تحقیقاتی در جهت شناخت موانع و راهبررسی

و » اجتمـاعی «، »فرهنگـی «هـاي  سـرمایه : این تحقیق، کوشش شده است تا سـه عامـل  
مطالعـاتی کـه در کشـورهاي    . گیـرد  خانوادة داوطلب، مورد بررسـی قـرار  » اقتصادي«

هاي فرهنگـی، اجتمـاعی و اقتصـادي    گوناگون انجام شده حاکی از این است که زمینه
 عمومـاً  تحقیقـات  ایـن  نتـایج . داردثیر تـأ خانواده، بر روي موفقیت در کنکور فرزندان 

در  موفقیـت  بـر  هـا خـانواده  طریـق  از ارزشمند هاي سرمایه این که است این از حاکی
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 در ایـن تحقیـق، سـرمایه   . گذارنـد مـی  اثر ها دانشگاه درآنها  پذیرش و کنکور فرزندان
 هسـرمای  و ...و دانـش، معرفـت، مهـارت، هنـر     میزان چون کلی هایی معرف با فرهنگی
 سـرمایه  و ...و رسـمی، غیررسـمی   اجتمـاعی  روابـط  قبیـل  از هایی معرف با اجتماعی
 اسـت  واضح. اندگرفته قرار سنجش مورد درآمد و ثروت میزان هاي معرف با اقتصادي

 وسـیله  االتئوسـ  قالـب  در جزئـی  هـایی  کلـی، معـرف   هاي معرف از یک هر براي که
 . است رفته بکار گیرياندازه

داري بر ات بوردیو و دیمجیو، سرمایۀ فرهنگی اثر مثبت و معنیبر اساس مطالع
نتایج به دست آمده از تحقیق نیز مؤید این واقعیت است . موفقیت در کنکور افراد دارد

داري وجود در کنکور رابطۀ کامالً معنی که نه تنها بین سرمایۀ فرهنگی و موفقیت
هاي اقتصادي و اجتماعی خانواده نیز توان به سرمایهدارد، بلکه همین رابطه را می

  . گسترش داد
  :توان از مجموع اطالعات فوق نتایج زیر را بطور خالصه استنتاج نمودنهایتاً می

باالي شغلی و تحصیالت هاي  آینده تحصیلی براي فرزند شخصی که از رده. 1
رود ی براي وسیار روشن است و شانس بسیار باالیعالی در جامعه برخوردار است ب

را امري زیرا اولین اعضاي خانواده و اطرافیان خود تحصیالت عالی . به دانشگاه دارد
. براي ورود به دانشگاه دارد يکمتر داند اما فرزند یک کارگر شانسرایج و روزمره می

تواند مالکیت انحصاري را در اختیار فرزندان وراثت فرهنگی چنان است که میتأثیر 
  . شی و نظام طبقاتی برقرار استآموزمیان نظام  ايقرار دهد و رابطه

از تحصیالت عالی برخوردار بودند نسبت به آنها  از بین داوطلبانی که والدین .2
اي را براي داوطلب ایجاد دیگر داوطلبان، محیط خانواده و محیط اجتماعی ویژه

تر از وجوه وجوه فرهنگی بیشآنها  ترین نمودند که متمایز با دیگران بوده است مهم
ها فرهنگ بطور طبیعی و خود به خودي از در این خانواده. اجتماعی و اقتصادي است

 ،یابد، بدین معنا که ابزار فرهنگی مانند کتابخانهطریق خانواده به فرزندان انتقال می
کامپیوتر در محیط زیست کودکان متعلق به خانواده  و لوازم صوتی، تصویري

گیرد این در حالی است که  تر در اختیار آنان قرار میو ارزان ترکرده فراوان تحصیل
فقیر و غیرفرهنگی دستیابی به فرهنگ تنها از طریق مدرسه است و ها  کودکان خانواده

تحصیل کرده را به هاي  باز این امتیازي است که دستیابی و موفقیت فرزندان خانواده
  . سازدهاي ممتاز آسان میرشته
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ها بودند که امید فنی در رشته برق از بهترین رشته مایشی ریاضی ودر گروه آز .3
داد و این فرزندان طبقات متوسط و پایین به پیوستن به نخبگان جامعه را افزایش می

آنها  کشور قرار داشتند و به موفقیت در تحصیل امیدوار بودند در اینجا 3 که در مناطق
ترین قشر تعلق داشتند و در محیط به پائین این داوطلبان که. شدندبه عقب رانده می

 ،خانوادگی خود حتی از آن مقدار تشویقی که فرزندان طبقات مرفه برخوردار بودند
یی که این فرزندان طبقات محروم از طبقه تجربه ذهنی ،از این رو. محروم بودندآنها 

شی آموز از یک سو و محدودیت عینی موفقیت خود در نظام. اجتماعی خویش داشتند
با . از این نظام تبعیض فاصله بگیرندآنها  شد بسیاري ازاز سوي دیگر موجب می

ش کشور و آموزاي کردن پذیرش دانشجو توسط سازمان سنجش  سیاست سه منطقه
شی این داوطلبان به سطحی همانند فرزندان طبقات آموزبرقراري عدالت اجتماعی 

شدگان کمتر  عدل آنان از دیگر پذیرفتهمرفه رسیدند و گرچه رتبه علمی کشوري و م
  . ها دست یافتند و کمی فاصله طبقاتی و تبعیض کم شد است اما به این رشته

اگر این سیاست وجود نداشت به این ترتیب اقتدار مشروعیت بخش مدرسه 
 ترین طبقات که هم به سرنوشت خودتوانست نابرابري را تشدید کند زیرا محروم می

زد کامالً رقم میآنها  هایی که این سرنوشت را برايند و هم از راهآگاهی کامل دار
ترین و شی از پنهانیآموزکه نظام : اطالع بودند در اینجا این نوشته بوردیوبی

زند  کند و به ساختن اشرافیت حقیقی در جامعه دست میها استفاده می ترین راه موزیانه
  . شودکنند براي ما تداعی میمی سازد و تسهیلو شکست تحصیلی را فراهم می

اجتماعی و اقتصادي در موفقیت افراد بستگی به حجم  ،سه سرمایه فرهنگی. 4
هاي نمادینی که از محیط  اي دارد که فرد در اختیار دارد و مجموعه ثروت کلی سرمایه

 رسد مانند دستیابی به مقاالت و افزایش روابط اجتماعیاجتماعی فرد به او به ارث می
و سرمایه اجتماعی و جابجایی سرمایه اقتصادي به سرمایه فرهنگی بسیار مهم است یا 
توانایی فرد براي استفاده از سرمایه اجتماعی و تبدیل آن به سرمایه فرهنگی بسیار 
 ،حائز اهمیت است و این فضاي اجتماعی محیط زندگی داوطلبان از نظر دینی

آنهایی که . شی جامعه داردآموزاي با ساختار  فکري و هر میدان رابطه ،هنري ،سیاسی
شی بکار آموزاند تمامی امکانات اقتصادي و ارتباطات اجتماعی را در جهت توانسته

اند به عنوان مثال اساتید شی موفقیت بیشتري کسب نمودهآموزگیرند در این نظام 
تر بودند و قدر انجام این امور موف ...قضات و ،نامهندس ،پزشکان ،نامعلم، دانشگاه

اند که بوردیو آن را بازار تر بوده هاي ممتاز موفقفرزندان آنان در دستیابی به رشته
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نامد یعنی سرمایه فرهنگی را در کنار سرمایه اقتصادي و اجتماعی ثروت نمادین می
  . کنیماي منسجم جهت تولید فرهنگی استفاده میدهند و از مجموعهقرار می

ن نکته الزم است که در تحقیقات و بررسی موفقیت با عنایت به در پایان ذکر ای .5
شود  اجتماعی و اقتصادي که به عنوان میراث فرزندان منتقل می ،سه سرمایه فرهنگی

هاي دهه پنجاه و  اگر چه در سال. هاستتر از سایر سرمایهسرمایه اقتصادي پررنگ
هاي ایرانی مورد ه فرزندان خانوادهبعد از آن در ایران سرمایه اقتصادي به عنوان پشتوان

توجه بود و خرید زمین و آپارتمان و خانه پشتیبان مالی فرزندان بودند اما در دهه 
هفتاد و هشتاد تبدیل سرمایه اقتصادي و صرف آن در جهت امور فرهنگی براي 

  . شودفرزندان هزینه می
نصر مهمی در تربیت هاي مادي یا مالی عسرمایه اقتصادي به عنوان مالکیت ثروت

. اجتماعی و روابط اجتماعی و فرهنگی براي فرزندان ایرانی به حساب آمده است
انتقال میراث براي همه طبقات اجتماعی به جوازهایی بدل شده است که از سوي 

گذاري کوشند تا تمامی سرمایهشود و همه افراد میشی صادر میآموزنهادهاي 
حصیلی متمرکز کنند و عمالً ارتقاء اجتماعی را با اقتصادي را بر روي نهادهاي ت

دانند و عنایت به جامعه شهري و صنعتی در متخصص شدن و مهارت تحصیلی می
ها به طور آگاهانه میراث اجتماعی را تحصیل در مقاطع دانشگاهی و خانواده

بع گرچه جوامع سنتی داشتن منا. کننددانند و به آن افتخار میتحصیالت تکمیلی می
 ،دانستند اما امروز جامعه مااقتصادي از قبیل زمین و آپارتمان و خانه را مایه افتخار می

گذاري فرهنگی در جهت سرمایه. دانندداشتن مدارك دانشگاهی را موجب مباهات می
گذاري  دانند بلکه سرمایهگیرند و آن را نه تنها هزینه نمیبراي فرزندان بکار می

تواند به حالت نهادینه شده در جامعه به این سرمایه فرهنگی می نامند و سرانجام می
صورت عناوین مدارك تحصیلی و موفقیت در مسابقات ورودي تخصیص و غیره که 

بخشد و موجب تعیین پایگاه و جایگاه اجتماعی با به استعدادهاي فرد عینیت می
 ءدرونی شده و جز شود و آن در واقع براي فردمنزلت باال براي فرد در جامعه می

و . دهدشی را کاهش میآموزهاي حاصل از نظام  گردد که نابرابريالینفک شخص می
هاي اقتصادي براي فرزندان مفید است که منجر به این اعتقاد را دارند که سرمایه

  . شودمدارك کارشناسی ارشد و دکتري می
ایه سه عامل فرهنگی، دهد که موفقیت در کنکور بر پ می نتایج تحقیق نشان :تحلیل
خود را در این خصوص  تأثیراست که هر یک به تناسب  اقتصادي استوار اجتماعی و

سازد و داوطلبان در نقاط مختلف کشور با شدت و ضف از این عوامل  می نمایان
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برخوردارند در شهرهاي بزرگ بیشتر عامل فرهنگی، در شهرهاي متوسط بیشتر عوامل 
این  ند اما درمؤثروچک بیشتر عوامل اقتصادي در موفقیت در شهرهاي ک اجتماعی و

باشد که براساس پیشینه تحقیق باالخص  می تر پژوهش نقش عامل اقتصادي پررنگ
توان گفت هرچه عوامل فرهنگی،  می شود لذا در پاسخ به سوال تحقیق می تأییدنتایج 

  . است اقتصادي بهتر باشد موفقیت در کنکور هم بیشتر اجتماعی و
  

  پیشنهادات
 يها هیسرما تأثیردهنده  جود آمد نشانوکه به  ییها یبا همبستگ ،در این تحقیق

که از این قرار که توزیع عادالنه ثروت در  باشد یاقتصادي اجتماعی و فرهنگی م
  . شود یم جامعه و در کشور باعث شکوفایی استعدادهاي افراد به طور یکسان

جمعی و  يها تلویزیون و رسانه ،ق رادیوباال بردن فرهنگ در کشور از طری
ها افراد را به طور یکسان از راهکارها و راهبرد تواند یم ،رسانی یکسان در کشور اطالع
  . نمایدآگاه 

ش و پرورش و وزارت آموزشی یکسان در حیطه وزارت آموزایجاد امکانات 
اجتماعی اوري در کشور باعث جلوگیري از بسیاري معضالت تحقیقات و فنّ ،علوم

 يها هم طراز با دانشگاه يها مانند ایجاد دانشگاه شود یفرهنگی و اقتصادي افراد م
  . شی در مدرسه و دبیرستان در کشورآموزتهران در کشور و ایجاد امکانات 

در شهرستان محل اقامت خود مطالعات جامعه شناختی  است بهتر النیالتحص فارغ 
که در  ییها از نتایج به دست آمده با پژوهش يا سهیموفقیت را انجام دهند تا بتوان مقا

چون دید پژوهشگران در شهر و . شهرهاي مرکزي کشور به دست آمده صورت گیرد
  . دارد اي عمده يها شهرستان تفاوت

  
  و مشکالت تحقیقمحدودیت 

با توجه به این که این پژوهش به صورت پیمایشی و همراه با تکنیک پرسشنامه بوده 
نان را آواالتی که وضعیت اجتماعی ئکمیل پرسشنامه افراد مورد مطالعه به سلذا در ت

تفاوت بودند و افراد شهرستانی  افراد تهرانی که بی کردند یبیان نمودند تفاوت م
 ،فرهنگی خود را رعایت کردهوضعیت رغم تحصیل در دانشگاه تهران هنوز هم  علی

دهنده این  این خود نشان دادند ینم اطالعات ناب اختصاصی خود را در اختیار قرار
عالی اما داراي همان فرهنگ خود  رغم موفقیت تحصیلی در رشته بود که فرد علی

  .استداري یا سانسور اطالعات خانوادگی  نگه
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 منابع
و علوم شناسی  مجله روان .ش عالیآموزدر ها  برابري فرصت). 1373(بازرگان، عباس 
 .1 ، سال اول، شمارهتربیتی تهران
 .ترجمه عبدالحسین نیک گهر، نشر جاویدان .منطق اجتماعی). 1370(بودون، ریمون 

ترجمه ناهید مطیعی، نامه فرهنگ،  .سرمایه فرهنگی و ذوق هنري). 1373(بوردیو، پیر 
 .4شماره 
نامـه   هترجمـه مصـطفوي، لیلـی، مجلـ     .ذوق و سـرمایه فرهنگـی   .)1378( بوردیو، پیر

  . 106-113 ، صفحات30فرهنگ، شماره 
بررسی رابطـه سـرمایه اقتصـادي و فرهنگـی والـدین دانـش        .)1385( خدایی، ابراهیم

  . سراسري، پرتال جامع علوم انسانیآزمون در آنها  ان با احتمال قبولیآموز
ش عالی در آموزبررسی پیشینه اجتماعی متقاضیان ورود به . )1382( دهنوي، حسنعلی

، 4شـماره   ،10، دوره ش عـالی آموزریزي در  مهفصلنامه پژوهش و برنا .1382سال 
 . 123تا  93صفحه 

انتشـارات آسـتان   ، ترجمه حسـین بهـروان،   درآمدي بر جامعه). 1372(رابرتسون، یان 
  .قدس رضوي
موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشـگاه   در بررسی عوامل مؤثر). 1372(سرندي، پرویز 
  .بریزنامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ت تهران، پایان
پایه برخی  پیشرفت تحصیلی بر اجتماعی بر قشرتأثیر بررسی . )1373(علویون، هادي 

نامه کارشناسـی ارشـد، دانشـگاه     اقتصادي، پایان از متغییرهاي فرهنگی، اجتماعی و
  . عالمه طباطبائی

موفقیـت تحصـیلی دختـران، پایـان نامـه       رفاه خانواده بر تأثیر. )1386( علی پور، اکرم
 ی ارشد، دانشگاه تهران کارشناس

 .ترجمه غالمعباس توسلی، نشر جهان امروز .پایان نظم). 1379(فوکویاما، فرانسیس 
ترجمه حسـن   .تعلیم و تربیت در خدمت امپریالیسم فرهنگی). 1365(کارنوي، مارتین 

 .روش نو پاشا شریفی، نشر
ترجمـه   .شـی وزآماصـالحات  هاي  بن بست .)1367(ام . کارنوي، مارتین، لوین، هنري

 . محمدحسن امیر تیموري، نشر روز
  .ترجمه منوچهر صبوري، نشر نی .بنیادهاي نظریه اجتماعی). 1377(کلمن، جیمز 
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