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عنوان :سرمایه فرهنگی خانواده و پیشرفتتحصیلی ( موردمطالعه:
دانشجویان منطقه ده دانشگاه آزاد اسالمی)
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چکیده
در این مقاله تأثیر سرمایه فرهنگی بر پیشرفت آموزشی مطالعه شده اسـت .بـدین منظـور 301 ،نفـر از
دانشجویان منطقه ده دانشگاه آزاد اسالمی با روش پیمایشی موردبررسی قرار گرفتند .ابـزار جمـعآوری
دادهها پرسشنامه بود که در آن همبستگی متغیرهای سرمایه فرهنگی و پیشـرفتتحصـیلی انـدازهگیـری
شد .نتایج تحقق حاکی از آن است که  )0( :سه شاخ

سـرمایه فرهنگـی تـأثیر مسـتقیم و مثبـت بـر

پیشرفتتحصیلی دارند؛ ( )2تحصیالت مادر بیش از تحصیالت پدر بر سرمایه فرهنگی و درنتیجـه بـر
پیشرفتتحصیلی مؤثر است؛ ( )3تأثیر سرمایه فرهنگی برحسب پایگـاه اقتصـادی -اجتمـاعی خـانواده
متفاوت است ؛( )3ساختار خانواده بر سرمایه فرهنگی و درنتیجه بر پیشرفتتحصیلی مؤثر است .نتـایج
تحقیق تأییدکننده نظریه بازتولید فرهنگی بهویـژه در محـیط مطالعـه  ،عـادات مطالعـه و مشـارکت در
فعالیتهای فرهنگی روشنفکرانه است.
واژگان کلیدی :سرمایه فرهنگی ،بازتولید فرهنگی ،مشارکت فرهنگی روشنفکرانه و پیشرفتتحصیلی

شهرفت تحصه لی
 -1این مقا ه برگرفته اا نتایج طرح تحق قاتی بها عنهاا "تا ه ن عاامه مهثرر بهر افهاای
دانشجایا منبقه ده دانشگاه آااد اسالمی "می باشد که با حمایهت مها ی دانشهگاه آااد اسهالمی واحهد گرمسهار
در سا  1392اجرا شده است.
*2عیها ت هتت علمهی گهروه جاماهه شناسهی دانشهدده علها انسهانی دانشهگاه آااد اسهالمی واحهد گرمسهار
سمنا  .ایرا Email: mirsardoo_t@yahoo.com S
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مقدمه
مفهوم سرمایه فرهنگی نشأت گرفته از نظریه بازتولید فرهنگی پیـر بوردیـو اسـت (بوردیـو،1
0133؛ بوردیو .)0123 ،بوردیو استدالل می کرد که منابع فرهنگی خانواده و افراد شامل نـوع
مشخصی از سرمایه است که باید معادل منابع اقتصادی ( چیـزی کـه بوردیـو آن را سـرمایه
اقتصادی مینامد)  ،شبکههای اجتماعی و ارتباطات (سرمایه اجتماعی) در نظر گرفته شـود (
بوردیو ،0126 ،بوردیو و پسرون .)0111 ،اگرچه تعریف بوردیو از سـرمایه فرهنگـی مـبهم

است(لمانت و لرو ،0122، 2سولیوان )2112 ، 3اما سرمایه فرهنگی در عمومیتـرین سـطح ،
با دانش کدهای مفهومی و هنجاری مسلط و محاط دریک فرهنـگ  ،مـرتبط اسـت .سـرمایه
فرهنگی که توسط افراد یا گروهها در سطوح مختلف ،در سلسلهمراتـب اجتمـاعی بـهعنـوان
یک ابزار ارتقاء امتیاز اجتماعی یا بهعنوان یک ابزار مبادله عمومیـتیافتـه مورداسـتفاده قـرار
میگیرد ،میتواند برای مبادله سایر داراییهای اقتصادی یـا اجتمـاعی بـه کـار گرفتـه شـود.
درنتیجه ،سرمایه فرهنگی ،افراد و خانوادهها را قادر میسازد با عالئـم فرهنگـی نهادینـهشـده
دانش ،در پایگاه باال( ،نگرش ها ،ترجیحات ،دانش رسمی ،رفتار ،کاالها و اعتبارات) دیگـران
را از موقعیتهای اجتماعی ممتاز یا ورود به گروههای با پایگاه باال ،محـروم کننـد(لمانت و
لرو .)006 :0122،
فرضیه اصلی در نظریه معروف بازتولید فرهنگی پیـر بوردیـو ایـن اسـت کـه سـرمایه
فرهنگی در طی نسلها و از طریق خانوادهها و افراد منتقلشده و منبع مهمی اسـت کـه

منجر به موفقیت تحصیلی افراد می شود ( بوردیو 0133،؛ بوردیو و پسرون .)0111 ،4بـه
گفته بوردیو ،سرمایه فرهنگی از منابع کمیاب است کـه افـراد را بـادانش ،مهـارت هـای
عملی و به یک معنا قواعد بازیای در نظام آموزشی تجهیز میکند  ،کـه توسـط دروازه

1S Bourdieu
2S Lamont and Lareau
3S Sullivan
4S Passeron
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بانان نهادی 1و هماالن به رسمیت شناختهشده و پاداش دادهشـدهانـد .سـرمایه فرهنگـی
توفیق آموزشی را از طریق کانالهای مختلف ارتقاء میبخشد ( بوردیو0133 ،؛ بوردیو ،
0123؛ بوردیو و پسـرون  .)0111 ،نخسـت  ،بچـههـا سـرمایه فرهنگـی را یـا بـهطـور
غیرارادی از طریق قرار گرفتن در معرض سرمایه فرهنگی والدین و یا بـهطـور فعـال از
طریق تالشهای عمدی والدین برای انتقال سرمایه فرهنگی به بچهها  ،از والدینشان بـه
ار

میبرند(چنگ و اندرسن2113 ،2؛ لـرو ،2113 ،جـانعلی زاده و همکـاران 0321 ،؛

حسنپور  .)0321این سرمایه فرهنگی در زبان ،دانش  ،رفتار و اخالق شخصی بچـههـا
،یعنی آنچه بوردیو آن را عادت مینامد ،درونی میشود ( دومـیس2112 ،3؛ اسـوارتز، 4

 .)0113بنـابراین ،ســرمایه فرهنگـی ،بچــههــا را بـا دارائـیهـای فرهنگــی و در حالــت
تجسمیافته آن با مهارتهایی که بدان وسیله دارائیهای فرهنگیشان را نشان مـیدهنـد،
مجهز میکند .دوم  ،نظام آموزشی برای به رسمیت شناختن و پاداش دادن بـه سـرمایه
فرهنگی طراحیشده است .این مکانیسم ساختاری نشان مـیدهـد کـه معلمـان و سـایر
دروازه بانان بهطور سیستماتیک  ،سرمایه فرهنگی بچهها را اشتباه تفسیر میکننـد ،یعنـی
آشنایی با عالئم فرهنگی پایگاه باال را بهعنوان نشانههای درخشش علمـی واقعـی تلقـی
کرده و برداشت سو یافتهای در مورد رشد رو به باالی بچهها صورت مـیگیرد(جـانعلی
زاده و همکاران .)0311 ،این برداشتهای سو یافته در مورد پیشرفت رو به بـاالی ایـن
کودکان  ،محصول عملکرد مثبت و احتماالً تجمعـی اسـت  ،زیـرا کودکـانی کـه دارای
سرمایه فرهنگی هستند از مراحل بسیار زود در دوره آموزشی  ،رفتارهای مبتنی بر امتیاز
از معلمان و همساالنشان دریافت میکنند .درنتیجه ،بازدههای سرمایه فرهنگی نمادیناند
 ،مانند تجلی درخشش علمی ،همچنین ،محسوساند  ،همچون رشـد علمـی بهتـر بـه
دلیــل رفتــار مبتنــی بــر امتیــاز معلمــان و کســب توجــه بیشــتر از جانــب معلمــان و
1. Institutional gatekeepers
2. Cheung and Andersen
3. Dumais
4. Swartz
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همساالن(رضایی و تشویق . )0312 ،با توجه به موارد فوق سؤال اصلی ما این است که
آیا سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی منطقه ده بر پیشرفتتحصـیلی آنهـا
تأثیرگذار است؟ بهعبارتدیگر هدف اصلی ما در این پژوهش  ،مطالعه تـأثیر علـی سـه
مؤلفه سرمایه فرهنگی بر پیشرفتتحصیلی نمونه موردمطالعه است.
مطالعات تجربی زیادی فرضیه اصلی در نظریه بازتولید فرهنگی را آزمون کـردهانـد کـه
در آن فرض بر این است که سرمایه فرهنگی اثر مثبـت و مسـتقیم بـر توفیـق تحصـیلی
دارد .دی ماگیو )0122( 1مقاالت کمی زیادی یافته است که نشـان دادهانـد سـنجههـای

متفاوت سرمایه فرهنگی بهطور مثبتی با پیشرفت علمی و دستیابی به امکانات آموزشـی
همبستگی دارند( بهعنوانمثال  :چیدل2112 ،2؛ کروک0113 ، 3؛ دی گراف و همکاران

4

2111،؛ دامــیس ،2112 ، 5دی مــاگیو و مــور0120 ،6؛ فارکــاس و همکــاران0111 ،7؛

کامیجن و کریکمپ0116،8؛ کاتسیلیس و رابینسون0111 ،9؛ سولیوان2110 ، 10؛ ونـدی
ورفورست و هافسـتد ،2113 ،11رضـایی و تشـویق ،0312 ،جـانعلی زاده و همکـاران،

0321؛نوربخش 0323،؛اقدم و گدازگر .)0322 ،عالوه براین  ،مطالعـات کمـی و کیفـی
زیادی صورت گرفته که درصـدد شناسـایی مکانیسـمهـایی هسـتند کـه از یـکسـو بـا
تصورات غلط معلمان از سرمایه فرهنگی بچه ها تحـت عنـوان اسـتعداد تحصـیلی و از
سوی دیگر از طریق سرمایهگذاریهای فعال والدین در کسب سرانه فرهنگی بچـههـا ،
سرمایه فرهنگی موجب توفیق آموزشی میشود ( بهعنوانمثال :دامیاس 2116 ،؛ وایلـدهاگن

12

1. DiMaggio
2. Cheadle
3. Crook
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5. Dumais
6. DiMaggio and Mohr
7. Farkas, Grobe, Sheehan, and Shuan
8. Kalmijn and Kraaykamp
9. Katsillis and Rubinson
10. Sullivan 2001
11.Van de Werfhorst and Hofstede
12. Wildhagen
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2111 ،؛ جیگر2111 ،1؛ لرو2113 ،2؛ لرو و هاروت0111، 3؛ لـرو و همکـاران2113، 4؛حسـن
پور 0321،؛نوربخش  .)0323اکثر تحقیقات فـوق روی دانـش آمـوزان صـورت گرفتـه اسـت
درحالیکه در تحقیق حاضر دانشجویان دانشگاه موردمطالعه قرار میگیرنـد .در تحقیـق حاضـر
درصدد شناسایی تأثیر سرمایه فرهنگی دانشجویان بر پیشرفتتحصیلی آنها هستیم.
روش
در این پژوهش از روش کتابخانهای برای تـدوین ادبیـات تحقیـق و بـرای جمـعآوری
دادههای مربوط به فرضیهها از روش پیمایش استفاده شد .واحدهای دانشـگاهی میـدان
مطالعه بود و با اجرای پرسشنامه بهصـورت حضـوری ،اطالعـات جمـعآوری شـد .در
هنگام مطالعه منطقه ده دانشگاه آزاد اسالمی دارای  00واحد و مرکز دانشگاهی بـود کـه
در استان سمنان و گلستان واقعشدهانـد .جامعـه آمـاری ایـن تحقیـق کلیـه دانشـجویان
واحدها و مراکز دانشگاهی منطقه ده دانشـگاه آزاد اسـالمی ،در سـال تحصـیلی -0312
 0310بود .روش نمونه گیری خوشهای و بـر ایـن اسـاس دو واحـد یعنـی واحـدهای
دانشگاهی گرمسار و گرگان ،بهطور تصادفی از بین  00واحد و مرکز آموزشـی انتخـاب
شدند .سپس از بین دانشکدههای واحد گرگان دو دانشکده علوم پایـه و کشـاورزی  ،از
دانشکده علوم پایه ،رشته میکروبیولوژی و از دانشکده کشاورزی ،رشـته گیـاهپزشـکی
بهطور تصادفی انتخابشده و نمونهای از دانشجویان این دو رشته در سـطح کارشناسـی
که به روش تصادفی ساده با استفاده از جدول اعداد تصـادفی انتخـابشـده بودنـد ،بـه
سؤاالت پرسشنامه پاسخ دادند .کل دانشجویان واحد گرگـان در سـال تحصـیلی-0312
 3111 ، 0310نفر بود ،تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران با واریانس  1,10برآورد
شد که برابر با  330بود.

1. Jæger
2. Lareau
3. Lareau and Horvat
4. Lareau, Weininger, Swartz, and Zolberg
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از دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار دو دانشـکده علـوم انسـانی و فنـی و مهندسـی،
بهصورت تصادفی انتخاب شدند که از دانشکده علوم انسانی رشته حقوق و از دانشکده
فنی و مهندسی رشته برق بـا گـرایشهـای متفـاوت در مقطـع کارشناسـی ،بـهصـورت
تصــادفی انتخــاب شــدند .بــا توجــه بــه اینکــه کــل دانشــجویان ایــن واحــد در ســال
تحصیلی 6111 ، 0310 -0312نفر بود ،میزان نمونـه بـا اسـتفاده از فرمـول کـوکران بـا
واریانس  1,10برآورد شد که برابر با  363نفر بود .کسر نمونهگیری یکسوم بـود و بـا
استفاده از جدول اعداد تصادفی  ،از هر  3دانشجو یک نفر انتخاب و به سـؤاالت پاسـخ
دادند .با توجه به اینکه سطوح کاردانی  ،کارشناسی ارشد و دکتـرا در تمـامی رشـتههـا
موجود نبود و تعمیم نتایج بهکل دانشجویان امکانپذیر نبـود ایـن مقـاطع موردبررسـی
قرار نگرفت.
در این تحقیق  ،متغیر وابسته پیشرفتتحصیلی است که شاخ

سنجش آن معـدل کـل

نیمسالهای گذرانده شده توسط دانشجویان موردمطالعه است.
متغیر مستقل سرمایه فرهنگی است که برای سنجش آن سه مؤلفه زیر به کار گرفتهشـده
است :

-0مشـارکت در فعالیـتهـای فرهنگـی روشـنفکرانه ( دیمـاگیو0122 ،1؛ روسـیگنو و
آینسورت)0111 ،2

که با سنجههای زیر اندازهگیری شده است:
در سال گذشته چند بارکارهای زیر را انجام دادهاید:
الف -رفتن به هر نوع موزه :هرگز(کد  ،)0یک یا دو بار (کد  ،)2دفعـات متعـدد ( کـد
 )3تقریباً ماهی یکبار (کد  ،)3تقریباً یکبار در هفته یا بیشتر ( کد )0
ب -رفتن به تئاتر :هرگز(کد  ،)0یک یا دو بار (کد  ،)2دفعـات متعـدد ( کـد  )3تقریبـاً
ماهی یکبار (کد  ،)3تقریباً یکبار در هفته یا بیشتر ( کد )0
1. DiMaggio
2. Roscigno and Ainsworth-Darnell
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 -،رفتن به کنسرت موسیقی :هرگز(کد  ،)0یک یا دو بار (کد  ،)2دفعات متعدد ( کد
 )3تقریباً ماهی یکبار (کد  ،)3تقریباً یکبار در هفته یا بیشتر ( کد )0

-2محــیط مطالعــه و عــادات مطالعــه (:دی گــراف ،دی گــراف و کرایکامــپ2111،1؛
سولیوان)2110 ،2

سنجه اندازهگیری جو مطالعه و عادات مطالعه شامل دو مقوله زیر بود:
الف -چه تعداد کتاب دارید؟ با پاسخهای :هیچ ( 0 ،)0یا 2کتاب ( 1-3 ،)2کتـاب (، )3
ده تا یا بیشتر ( ( )3سنجش جو مطالعه یعنی تعداد کتابهایی که توسط والدین یا خود
فرد فراهمشده است).
ب -برای لذت بردن چه میزان کتاب میخوانید؟ :هرگز(کد )0؛ دفعات متعـدد در یـک
سال (کد )2؛ دفعات متعدد در یک ماه( کد  )3؛دفعات متعـدد در یـک هفتـه (کـد )3؛
هرروز ( کد ( . )0سنجش عادات مطالعه یعنی میزان درونی کردن مطالعه)
-3فعالیتهای فوقبرنامه ( کافمن و گابلر2113 ،؛لرو)2113 ،
سنجه اندازهگیری فعالیتهای فوقبرنامه شامل دو متغیر زیر است:
الف -آیا پاسخگو زبانهای خاصی را فرامیگیرد؟ بلی ( )0و خیر () 1
ب -آیا به سازمانی تعلق دارد که او را به انجام فعالیتهایی چون ورزش  ،هنر ،رق

،

نمایش و غیره تشویق کند؟ بلی ( )0و خیر () 1
ب -آیا آزمودنی به شروع و تداوم انجام این عادات تشویق میشود ؟ بلـی ( )0و خیـر
() 1
این مقوالت شاخ

های تالش والدین برای پـرورش اسـتعدادهای بچـههـا از طریـق

فعالیتهای اوقات فراغت تنظیمشده ،میباشند.

در این مطالعه مجموعهای از متغیرهای جمعیتشناختی و اجتماعی -اقتصادی بهعنـوان
متغیر زمینهای موردمطالعه قرارگرفتهاند .این متغیرها شامل سن ( سن پاسخگو به هنگـام
1. De Graaf, de Graaf, and Kraaykamp
2. Sullivan
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مطالعه)  ،جنس ( مذکر و مؤنث) ،میـزان تحصـیالت پـدر و مـادر ( تعـداد سـالهـای
تحصیل رسمی که به پایان رساندهاند) ،درآمد خانواده ( درآمد ماهیانه والدین به تومان)،
حضور و عدم حضور پدر بیولوژیکی(دو والدینی بـا پـدر بیولـوژیکی  ،دو والـدینی بـا
ناپدری ،تک والدینی با سرپرستی مادر) در خانواده و ترتیب تولد ( فرزند چندم بـودن).
با توجه به اینکه بر طبق تئوری سرمایه فرهنگـی ایـن سـرمایه توسـط خـانواده فـراهم
می گردد در این مطالعه دانشجویان متأهل که زندگی مستقل دارند ،مطالعـه نمـیشـوند.
جهت تأمین اعتبار سؤاالت سعی شد که متغیرها بهروشنی تعریفشده و هر متغیر برای
تمام پاسخدهندگان مفهومی واحد داشته باشد  .در این پژوهش ،ضریب پایایی بـا روش
آزمون مجدد به فاصله زمانى دو هفته محاسبه شد .بدین منظور مطالعهای مقدماتی روی
 31نفر از اعضای نمونه انجام و پرسشـنامه یـکبـار در اختیـار آنهـا قـرار داده شـد تـا
پاسخگویند سپس بعد از دو هفته مجدداً همـان سـؤاالت از آنهـا پرسـیده شـد .میـزان
همبستگی دادهها با آزمون آلفای کرونبـاخ موردسـنجش قـرار گرفـت و نتـایج آزمـون
همبستگی برای همه متغیرها بیش از  1,3بود .در این مطالعه از دو نوع آمار توصـیفی و
استنباطی استفاده شد.
یافتهها
در مطالعه حاضر دانشجویان مرد با اندکی تفاوت بیش از زنان و در واحد گرگان تعـداد
دانشجویان زن بیش از دانشجویان مرد بود .سهچهارم دانشجویان موردمطالعـه جـوان و
در گروه سنی  02تا  22سال واقعشدهاند و بیش از نیمی از آنها در هنگام مطالعه درتـرم
چهارم و باالتر مشغول به تحصیل بودند .معدل بیش از نیمی از پاسخگویان  06به باال و
حدود سهپنجم آنها فرزند اول یا دوم بودند.اکثر آنها با والدین بیولوژیکی خـود زنـدگی
میکردند  ،حدود یکپنجم از والدین آنها دارای تحصیالت لیسـانس و بـاالتر و درآمـد
یکچهارم از خانوادههای آنها باالتر از یکونـیم میلیـون تومـان بـود .نتـایج حاصـل از
آزمون فرضیات :
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برای سنجش میزان همبستگی متغیـر سـرمایه فرهنگـی و پیشـرفتتحصـیلی از تحلیـل
واریانس استفاده شد .سه شاخ

سرمایه فرهنگی دربرگیرنده مشارکت در فعالیتهـای

اجتماعی روشنفکرانه ؛ محیط مطالعه و عادت بـه مطالعـه و فعالیـتهـای فـوقبرنامـه
می باشد .میزان ضریب همبستگی دو متغیر نشان میدهـد کـه بـین سـرمایه فرهنگـی و
پیشرفتتحصیلی همبستگی قوی وجود دارد .مقادیر  f , t ,و میزان معنیداری هر یـک
از آزمونهـا نیـز حـاکی از وجـود رابطـه معنـیدار بـین دو متغیـر سـرمایه فرهنگـی و
پیشرفتتحصیلی است ،بنـابراین فـرض  H0رد شـده و فـرض  H1موردپـذیرش واقـع
میشود .ضریب تعیین دو متغیر برابر با 1,332مـیباشـد کـه حـاکی از آن اسـت 1,332
واحد از تغییرات متغیر پیشرفتتحصیلی توسط سرمایه فرهنگی و بقیه بـهوسـیله سـایر
متغیرها تبیین میشود .با توجه به میزان ضریب همبستگی دو متغیـر مـیتـوان نتـایج را
اینگونه تفسیر کرد که متغیر پیشرفتتحصیلی متأثر از سرمایه فرهنگـی اسـت و هرچـه
این متغیر افزایش یابد میزان پیشرفتتحصیلی نیز افزایش مییابد.
مقایسه میزان ضریب همبستگی مؤلفـههـای سـرمایه فرهنگـی و پیشـرفتتحصـیلی در
جدول شماره  0نشان میدهد که در وهله اول مشارکت در فعالیتهای فرهنگی  ،سپس
محیط مطالعه و عـادت بـه مطالعـه و دسـتآخـر فعالیـتهـای فـوقبرنامـه بـر میـزان
پیشرفتتحصیلی افراد موردمطالعه ،مؤثر بودند .نتـایج آزمـون همبسـتگی مشـارکت در
فعالیتهای فرهنگی ،محـیط مطالعـه ،عـادت بـه مطالعـه ,فعالیـتهـای فـوق برنامـه و
پیشرفتتحصیلی حاکی از آن است که بین این متغیرها همبسـتگی قـوی وجـود دارد
).(r=.633, sig. =.000; r=.596, sig. =.000; r=.497, sig. =.000
جدول  .3همبستگی انواع سرمایه فرهنگی و پیشرفتتحصیلی
متغیرها
سرمایه فرهنگی و
پیشرفتتحصیلی
در
مشارکت
فعالیتهای
و
فرهنگی
پیشرفتتحصیلی

R
.662

R2
.438

Std.E
.573

F
289.839

DF
3

Sig.
.000

B
.430

t
9.431

Std.E
.075

Beta
.662

Sig.
.000

.633

.401

.6022

250.797

3

.000

.231

7.202

.078

.633

.000
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محیط مطالعه و
عادت به مطالعه و
پیشرفتتحصیلی
فعالیتهای
و
فوقبرنامه
پیشرفتتحصیلی

.596

.355

.6305

314.306

2

.000

.516

6.958

.074

.596

.000

.497

.247

.244

70.848

3

.000

1.670

27.600

.061

.497

.000

یکی از متغیرهای زمینهای موردمطالعه ساختار خانواده بـود کـه بـه همـراه متغیـر سـرمایه
فرهنگی تأثیر آن بر پیشرفتتحصیلی موردبررسی قرار گرفـت .نتـایج حاصـل از آزمـون
رابطه این متغیر با متغیر وابسته در جدول شماره  2حاکی از وجود رابطه معنیدار بـین دو
متغیر است .میزان  t , fمحاسبهشده بزرگتـر از میـزان جـدول اسـت ،بنـابراین بـین ایـن
متغیرها رابطه معنیدار وجود دارد .ضریب همبستگی دو متغیر نشاندهنده همبستگی قوی
بین این متغیرهاست .ضریب تعیین برابر با  1,336اسـت کـه بیـانگر آن اسـت کـه 1,336
واحد از تغییرات متغیر وابسته یعنی پیشرفتتحصیلی توسط متغیرهای سرمایه فرهنگـی و
ساختار خانواده و بقیه توسط سایر متغیرها تبیین میشود .میتوان نتیجه گرفت که ساختار
خانواده نقـش تعیـینکننـدهای در پیشـرفتتحصـیلی فرزنـدان دارد .بـرای تعیـین میـزان
همبستگی ساختار خانواده و سرمایه فرهنگی رابطه این دو متغیر را مورد آزمون قـراردادیم
و نتایج در جدول شماره  3آمده است.
جدول  .2همبستگی ،ساختار خانواده  ،سرمایه فرهنگی و پیشرفتتحصیلی
متغیرها
ساختار خانواده ،
سرمایه فرهنگی و
پیشرفتتحصیلی

R
.668

R2
.446

Std.E
.467

F
220.899

DF
4

Sig.
.000

B
1.670

t
12.894

Std.E
.079

جدول شماره  3دربرگیرنده نتایج آزمون رابطه دو متغیر ساختار خانواده و اجزاء سرمایه
فرهنگی است  .بر اساس دادهها رابطه ساختار خـانواده ؛ محـیط مطالعـه و عـادت بـه
مطالعه بیش از سایر متغیرها دارای رابطه معنـیدار قـویتـری اسـت .میـزان کـای اسـتوار
مربوط به ساختار خانواده و هریک از سه مؤلفه سرمایه فرهنگی بزرگتـر از کـای اسـکوار

Beta
.668

Sig.
.000
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جدول است ) (Sig.= .000بنابراین ،فـرض  H0رد شـده و فـرض  H1موردپـذیرش واقـع
میشود .میزان آزمون فی برای دو متغیر سـاختار خـانواده ؛ محـیط مطالعـه و عـادت بـه
مطالعه برابر با  1,020میباشد) ، (Sig.= .000پـس مـیتـوان اسـتدالل کـرد کـه سـاختار
های سرمایه فرهنگـی

خانواده بر محیط مطالعه و عادت به مطالعه بهعنوان یکی از شاخ
تأثیرگذار است.

ساختار خانواده و انواع سرمایه فرهنگی جدول .1همبستگی
کای اسکوار

متغیرها

ساختار خانواده و
مشــــــارکت در
فعالیــــتهــــای
فرهنگی
ساختار خانواده و
محــیط مطالعــه و
عادت به مطالعه
ساختار خانواده و
فعالیــــتهــــای
فوقبرنامه

پیوستگی خطی

نسبت برازش

وی کرامرز

فی

مقدار

df

sig.

مقدار

df

sig.

مقدار

df

sig
.

مقدار

sig.

مقدار

sig.

31.60
6

6

.000

31.373

6

.000

26.988

1

.00
0

.412

.000

.250

.000

193.6
26

6

.000

198.92
8

6

.000

129.45
8

1

.00
0

.525

.000

.471

.000

16.75
5

2

.000

17.140

2

.000

11.093

1

.00
1

.354

.000

.254

.000

میزان آزمون فی برای دو متغیر ساختار خـانواده و میـزان مشـارکت فرهنگـی برابـر بـا
 1,302میباشد)، (Sig.= .000پس میتوان استدالل کرد که سـاختار خـانواده بـر میـزان
مشارکت فرهنگی روشنفکرانه بهعنوان یکی از شاخ

های سرمایه فرهنگـی تأثیرگـذار

است .بر اساس نتایج آزمون رابطه ساختار خانواده و فعالیـتهـای فـوقبرنامـه ،میـزان
آزمون فی برای دو متغیر برابر با  1,303میباشد)، (Sig.= .000پـس مـیتـوان اسـتدالل
کرد که ساختار خانواده بر فعالیتهای فوقبرنامه بهعنوان یکی از شاخ

هـای سـرمایه

فرهنگی تأثیرگذار است .با توجه به نتایج فوق میتـوان ایـن فرضـیه را تأییـد کـرد کـه
ساختار خانواده بر سرمایه فرهنگی مؤثر است.
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جدول شماره  3دربرگیرنـده نتـایج آزمـون رابطـه متغیرهـای درآمـد خـانواده ،سـرمایه
فرهنگی و پیشرفتتحصیلی است .نتایج آزمون  f . tحاکی وجود رابطـه معنـیدار بـین
متغیرهای موردبررسی است .میزان ضریب همبستگی نشاندهنده همبسـتگی قـوی بـین
سه متغیر است) . (r=.698, sig.= .000میزان ضریب تعیـین برابـر 1,323مـیباشـد کـه
نشان دهنده این است که  1,323واحد از تغییرات متغیر وابسته یعنی پیشـرفتتحصـیلی
متأثر از متغیرهای درآمد خانواده و سرمایه فرهنگی و بقیه متأثر از سایر متغیرهاست .بـا
توجه به نتایج حاصله میتوان نتیجه گرفت که درآمـد خـانواده بـر سـرمایه فرهنگـی و
سپس بر پیشرفتتحصیلی اثرگذار است .برای سنجش تأثیر درامد خـانواده بـر سـرمایه
فرهنگی این متغیرها را در رابطه قـرار داده و همبسـتگی آنهـا را آزمـون کـردیم .نتـایج
بهدستآمده در جدول شماره  0آمده است.
جدول . 4همبستگی ،درآمد خانواده  ،سرمایه فرهنگی و پیشرفتتحصیلی
متغیرها
درآمد خانواده ،
سرمایه فرهنگی و
پیشرفتتحصیلی

R
.698

R2
.487

Std.E
.447

F
232.412

DF
4

Sig.
.000

B
.458

t
24.665

Std.E
.080

Beta
.698

Sig.
.000

جدول شماره  0دربرگیرنده نتایج آزمون رابطه دو متغیر درآمد خانواده و اجزاء سـرمایه
فرهنگی است .بـر اسـاس دادههـای جـدول شـماره  0درآمـد خـانواده و مشـارکت در
فعالیتهای فرهنگی ،دارای رابطه معنیدار قویتری در مقایسه با دو مؤلفه دیگر سرمایه
فرهنگی است .میزان ضریب همبستگی دو متغیر برابر  1,333میباشد کـه نشـاندهنـده
این است که درآمد خانواده بهتنهایی  1,333واحد از تغییرات در مشـارکت فرهنگـی را
موجب میگردد) .(r=.447, sig.=.000پس میتوان استدالل کرد که درآمد خـانواده بـر
مشارکت در فعالیتهای فرهنگـی بـهعنـوان یکـی از شـاخ

هـای سـرمایه فرهنگـی

تأثیرگذار است
جدول  .0همبستگی درآمد خانواده و سرمایه فرهنگی
متغیرها

ضریب همبستگی اسپیرمن

کای اسکوار

نسبت برازش

پیوستگی خطی

فی

وی کرامرز
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.447

sig.
دو
دامنه
.000

تعداد
آزمود
نیها
616

.408

.000

616

مقدار

درآمد خانواده و
در
مشارکت
فعالیتهای
فرهنگی
درآمد خانواده
محیط مطالعه و
عادت به مطالعه
درآمد خانواده
فعالیتهای
فوقبرنامه

مقدار

57.8
32

df

6

sig.

.000

df

مقدار

53.137

6

sig
.

.00
0

مقدار

28.6
15

df

1

sig
.

.00
0

مقدار

.45
6

sig
.

.00
0

بررسی نتایج مربوط به آزمون رابطه درآمد خانواده و محیط مطالعه و عادت به مطالعه
حاکی از آن است که درآمد خانواده  1,312واحد از تغییرات در محیط مطالعه و عـادت
به مطالعه را موجب میگردد) .(r=.408, sig.=.000پس میتوان استدالل کرد که درآمـد
خانواده بر محیط مطالعه و عادت به مطالعـه بـهعنـوان یکـی از شـاخ

هـای سـرمایه

فرهنگی تأثیرگذار است .بر اساس نتایج آزمون رابطـه درآمـد خـانواده و فعالیـتهـای
فوقبرنامه ،بین این دو متغیر رابطه معنیدار وجود دارد .میزان کای اسکوار مربوط به دو
متغیر بزرگتر از کای اسکوار جدول است ) (Sig.= .000بنابراین ،فـرض  H0رد شـده و
فرض  H1موردپذیرش واقع میشود  .میزان آزمون فـی بـرای دو متغیـر فـوق برابـر بـا
 1,306میباشـد) ، (Sig.= .000پـس مـیتـوان اسـتدالل کـرد کـه درآمـد خـانواده بـر
فعالیتهای فوق برنامه بهعنوان یکی از شاخ

های سرمایه فرهنگی تأثیرگذار است .بـا

توجه به نتایج فوق میتوان این فرضـیه را تأییـد کـرد کـه درآمـد خـانواده بـر سـرمایه
فرهنگی مؤثر است.
جدول شماره  6دربرگیرنده نتایج آزمون رابطه متغیرهـای تحصـیالت والـدین ،سـرمایه
فرهنگی و پیشرفتتحصیلی است .نتایج آزمون  f . tحاکی وجود رابطـه معنـیدار بـین

مقدار

.337

sig
.

.00
0
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متغیرهای موردبررسی است .میزان ضریب همبستگی نشاندهنده همبسـتگی قـوی بـین
سه متغیر است). (r=.699, sig.= .000
جدول  . 6همبستگی ،تحصیالت والدین  ،سرمایه فرهنگی و پیشرفتتحصیلی
متغیرها
تحصیالت والدین
 ،سرمایه فرهنگی
و
پیشرفتتحصیلی

R
.699

R2
.488

Std.E
.436

F
210.888

DF
5

Sig.
.000

B
.649

Std.E
.107

t
13.311

Beta
.699

میزان ضریب تعیین برابر 1,322میباشد که نشاندهنده ایـن اسـت کـه  1,322واحـد از
تغییرات متغیر وابسته یعنی پیشرفتتحصیلی متـأثر از متغیرهـای تحصـیالت والـدین و
سرمایه فرهنگی و بقیه متأثر از سایر متغیرهاست .با توجه به نتایج حاصله میتوان نتیجه
گرفت که تحصیالت والدین بر سرمایه فرهنگی و سپس بر پیشـرفتتحصـیلی اثرگـذار
است .برای سنجش تأثیر تحصیالت والدین بر سرمایه فرهنگی این متغیرها را در رابطـه
قرار داده و همبستگی آنها را آزمون کردیم .نتایج بهدستآمده در جدول شماره  3آمـده
است
جدول شماره  3حاوی دادههای مربوط بـه تحصـیالت والـدین و مؤلفـههـای سـرمایه
فرهنگی است .بررسی نتایج مربوط به آزمون رابطـه تحصـیالت والـدین و سـه مؤلفـه
سرمایه فرهنگی( مشارکت در فعالیتهای فرهنگی  ،محیط مطالعه و عادت به مطالعـه و
فعالیتهای فوقبرنامه ) در جدول شماره  3حاکی از آن است که میـزان کـای اسـکوار
مربوط به متغیرهای تحصیالت والدین و سه مؤلفه سرمایه فرهنگـی در هـر دو والـدین
بزرگتر از کای اسکوار جدول است ) (Sig.= .000بنابراین ،فرض  H0رد شده و فرض
 H1موردپذیرش واقع میشود .بهعبارتدیگر بین این متغیرهـا رابطـه معنـیدار وجـود
دارد.
جدول . 7همبستگی تحصیالت والدین و سرمایه فرهنگی
متغیرها

کای اسکوار

نسبت برازش

پیوستگی خطی

فی

وی کرامرز

Sig.
.000
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مقدار

df

sig.

مقدار

df

sig.

مقدار

df

sig.

مقدار

sig.

مقدار

sig.

تحصیالت پدر و
در
مشارکت
فعالیتهای فرهنگی

77.34
3

6

.000

67.6
42

6

.000

48.649

1

.00
0

.485

.000

.346

.00
0

تحصیالت پدر و
محیط مطالعه و
عادت به مطالعه

43.85
9

6

.000

38.7
36

6

.000

30.226

1

.00
0

.454

.000

.378

.00
0

تحصیالت پدر و
فعالیتهای
فوقبرنامه

57.55
0

4

.000

52.9
02

4

.000

35.661

1

.00
0

.488

.000

.293

.00
0

تحصیالت مادر و
در
مشارکت
فعالیتهای فرهنگی

105.2
07

6

.000

91.7
53

6

.000

57.802

1

.00
0

.547

.000

.376

.00
0

تحصیالت مادر و
محیط مطالعه و
عادت به مطالعه

58.87
4

6

.000

50.8
12

6

.000

27.032

1

.00
0

.492

.000

.302

.00
0

تحصیالت مادر و
فعالیتهای
فوقبرنامه

53.23
0

4

.000

49.9
69

4

.000

34.894

1

.00
0

.478

.000

.306

.00
0

میزان آزمون فی برای تحصیالت والدین و مشارکت در فعالیتهای فرهنگـی در پـدران
برابر با  1,320میباشد و در مـادران برابـر  ، (Sig.= .000) 1,033ایـن میـزان بـرای دو
متغیر تحصیالت والدین ؛ محیط مطالعه و عادت بـه مطالعـه در پـدران برابـر  1,303و
برای مادران برابر  ، (Sig.= .000) 1,312همچنـین ،میـزان آزمـون فـی بـرای دو متغیـر
تحصیالت والدین و فعالیتهای فوقبرنامه در پدران برابر با  1,322و در مادران برابـر
 1,332میباشد) ، (Sig.= .000پس میتوان استدالل کرد که تحصیالت والـدین بـر هـر
سه مؤلفه سرمایه فرهنگی تأثیرگذار است .با توجه به نتایج فوق میتوان ایـن فرضـیه را
تأیید کرد که هرقدر تحصیالت والـدین بـاالتر باشـد سـرمایه فرهنگـی فرزنـدان قـوی
تراست.
بحث و نتیجهگیری
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در این مقاله تالش شد نظریـه بوردیـو در مـورد اینکـه سـرمایه فرهنگـی بـر پیشـرفت
آموزشی اثرگذار است بررسی شود.بر طبق این نظریه کسانی که دارای سرمایه فرهنگـی
هستند بهویژه کسانی که دارای پایگاه اقتصادی-اجتماعی باالتری هستند از مهارتهـای
آموزشی و امکانات بیشتر آموزشی برخوردارنـد .نتـایج مطالعـه نشـان داد کـه سـرمایه
فرهنگی دانشجویان در دو جنس تفاوت معنی داری نـدارد و ترتیـب تولـد بـر سـرمایه
فرهنگی آنها اثرگذار نیست .در این مطالعه همچنین مشاهده شد که از سه مؤلفه سرمایه
فرهنگی ،مشارکت در فعالیتهای فرهنگی همچون رفتن بـه مـوزه  ،رفـتن بـه تئـاتر و
رفتن به کنسرت بیش از دو مؤلفه دیگر بر پیشرفتتحصیلی آزمودنیها تأثیرگـذار بـوده
است .دادهها همچنین نشان دادند که جو مطالعه در خانواده نیز از عوامل تأثیرگـذار بـر
پیشرفتتحصیلی افراد موردبررسی است .از میان مؤلفـههـای جـو مطالعـه ؛ عـادت بـه
مطالعــه بیشــترین همبســتگی را بــا پیشــرفتتحصــیلی آزمــودنیهــا نشــان داد .مؤلفــه
فعالیتهای فوقبرنامه که دربرگیرنده مهارتهایی همچون انواع ورزشها ،انواع هنرهـا،
تسلط بر زبانهای خارجی و تشویق والدین به تداوم و حفت این مهارتها کمـی کمتـر
از دو مؤلفه دیگر بر پیشرفت آموزشی مؤثر بود .شاخ

های تعداد کتاب  ،فعالیتهـای

فوقبرنامه و تشویق بچهها به فعالیتهای فوقبرنامه تأثیر قویتری بر پیشرفتتحصـیلی
پاسخگویان از خانوادههـای بـا پایگـاه پـایین و متوسـط در مقایسـه بـا پاسـخگویان از
خــانوادههــای بــا پایگــاه بــاال داشــت .ایــن نتــایج تأییدکننــده نتــایج بوردیــو( )0133؛
وایلدهاگن)2111(1؛ چنگ و اندرسون)2113( 2؛ کاوی و کاربونـار)2101( 3؛ کـافمن و

گابلر )2113( 4؛ لرو )2113( 5و جاگر ، )2111( 6حسن پور( ( ،)0321مهران( )0330و
خدایی( )0322میباشد.
1 Wildhagen
2 Cheung and Andersen
3 Covay and Carbonaro
4 Kaufman and Gabler
5 Lareau
6 Jæge
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در ایــن مطالعــه دریــافتیم کــه ســاختار خــانواده بــر ســرمایه فرهنگــی و درنتیجــه بــر
پیشرفت تحصیلی اثرگذار است .بین انواع خانواده بـا حضـور پـدر بیولـوژیکی و عـدم
حضور پدر بیولوژیکی در خانوادههای با سرپرستی مادر و خانوادههای با سرپرستی پدر
ناتنی و سرمایه فرهنگی آزمودنیها رابطه معنیدار مشاهده شد .در این مطالعـه مشـاهده
شد اثرات ساختار خانواده بر مؤلفـههـای سـرمایه فرهنگـی متفـاوت اسـت و سـاختار
خانواده بیشترین تأثیرگذاری را بر مؤلفه محیط مطالعه و عادات مطالعه داراسـت .نتـایج

این مطالعه بامطالعه بلنـدن و همکـاران)2113(1؛ دی گـراف و کـالمیجن)2110(2؛ دی
واین-الر ،)2110( 3خدایی ()0322؛جانعلی زاده و همکاران( )0311؛ رضایی و تشـویق

()0312همخوانی دارد.
نتایج مطالعه همچنین حاکی از آن بود که بین درآمد خانواده و هـر سـه مؤلفـه سـرمایه
فرهنگی پاسخگویان همبستگی وجود دارد .بر اساس نتایج ،خانوادههای با درآمد باال از
سرمایه فرهنگی باالتری برخوردار بودند .وقتی درآمد خانواده را بـا سـه مؤلفـه سـرمایه
فرهنگی در ارتباط قراردادیم ،مؤلفه فعالیتهای فوقبرنامه همبستگی قویتری با درآمـد
خانواده نشان داد .شرکت در فعالیتهای فرهنگی دومین مؤلفهای بـود کـه بـهشـدت از
درآمد خانواده آزمودنیها تأثیر پذیرفته بود .کمترین میزان اثرگـذاری درآمـد بـر محـیط
مطالعه و عادات مطالعه بود .این نتایج با نتایج مطالعه دامیس 2112( 4و )2116؛ گـایو و

همکـــاران  )2116( 5؛ جـــانعلی زاده و همکـــاران( ،)0321حســـن پـــور ( )0321و
شریفیان( )0333همخوانی دارد.
عالوه براین ،دادههای حاصل از مطالعه نشان داد که تحصیالت والدین عامل مهمـی در
سرمایه فرهنگی به شمار میرود  .مقایسه تأثیرگـذاری تحصـیالت هـر یـک از والـدین

and Machin 1 Blanden, Gregg
and Kalmijn 2 De Graaf
3 Devine-Eller
4 Dumais
5 Gayo-Cal, Savage and Warde
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نشان داد که تحصیالت مادر تأثیرگـذاری بیشـتری بـر سـرمایه فرهنگـی دارد .از میـان
مؤلفههای سرمایه فرهنگی  ،تحصیالت مادر بیشتر بر مشارکت در فعالیتهای فرهنگـی
تأثیرگذار بود درحالیکه تحصیالت پدر بیشتر بر مؤلفه فوقبرنامـه مـؤثر بـود .کمتـرین
تأثیرگذاری تحصیالت مادر بر فعالیتهای فوقبرنامه و کمترین تأثیرگذاری تحصـیالت
پــدر بــر محـیط مطالعــه و عــادات مطالعــه بــود .نتــایج ایــن تحقیــق بــا نتــایج تحقیــق

مارجریبــانکس )2110( 1؛ مــاتیوز)2112( 2؛ مــانکمن و همکــاران)2110( 3؛ اقــدم و
همکاران()0322؛ شریفیان( )0320و نوربخش ()0323همخوانی دارد .با توجه به نتـایج
پیشنهاد میشود:
الف – ازآنجاکه در این تحقیق عواملی همچون ویژگیهای افراد ،میزان مطالعه و شـیوه
مطالعه پاسخگویان ،ادراک و نحوه برخـورد اسـاتید ،اسـتراتژیهـای آموزشـی والـدین
اندازه گیری نشد ،نمیتوان با قطعیت اظهار داشت که پیشرفتتحصـیلی صـرفاً متـأثر از
سرمایه فرهنگی است .بنابراین  ،پیشنهاد میشود  ،محققان بعدی مطالعات بـینرشـتهای
که دربرگیرنده تمامی ابعاد قابلاندازهگیری عوامل مؤثر بـر پیشـرفتتحصـیلی اسـت را
طراحی و هدایت نمایند.
ب -این تحقیق چگـونگی سـرمایهگـذاری فرهنگـی در طـول زمـان توسـط خـانواده ،
چگونگی انباشت سرمایه فرهنگی توسط بچهها و اینکه چگونه این فرایندها منجـر بـه
پیشرفتتحصیلی میشود  ،را بررسی نکرده است  .پیشنهاد میشـود محققـان بعـدی در
این حوزه  ،به مطالعه این سؤاالت بپردازند.
 -،در ایــن تحقیــق امکانــات دانشــگاه و کیفیــت تــدریس اســاتید و اثــرات آن بــر
پیشرفتتحصیلی دانشجویان اندازه گیری نشد ،بنابراین ،پیشنهاد مـیشـود در تحقیقـات
آتی این متغیرها موردبررسی و مطالعه قرار گیرند.

1 Marjoribanks
2 Matthews
3 Monkman , Ronald and Théramène
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ت -با توجه به اینکه شاخ
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سازی و مفهومسازی بوردیـو مربـوط بـه زمـان و مکـان

دیگری است ،ضرورت دارد به مفهومسازی و شاخ

سازی جدید از سرمایه فرهنگـی

 ،توسط محققان این حوزه پرداخته شود.
 در کشور ما مردمانی با قومیـتهـای مختلـف و فرهنـگ غنـی درزمینـۀ هنرهـایمحلی ،ادبیات ،مراسم ملی-مذهبی زندگی میکنند و به یک معنا کشور ما شـاهد پدیـده
چند فرهنگی است ،بنابراین ضرورت دارد این تنوع فرهنگی در ساخت مفهـوم سـرمایۀ
فرهنگی مدنظر قرار گیرد.
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حیدر جانعلیزاده چوب بستی ،غالمرضا خوشفر و مهدی سـپهر( . )0311سـرمایه فرهنگـی و
موفقیت تحصیلی :ارزیابی تجربی مدل های نظری ،پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت .سال

اول ،شماره اول.
حسن پور ،محمد محسن( .)0321کاربرد مفهوم سرمایه فرهنگی در گستره تحقیقات تجربی با
تأکید بر جامعهشناسی آموزشوپرورش ،نامه فرهنگ و ارتباطات ،شماره.23-00 :3
خدایی ،ابراهیم ( .)0322بررسی رابطۀ سرمایۀ اقتصادی و فرهنگی والدین دانشآموز با احتمال
قبولی آنها در آزمون سراسری سال  ،0320فصلنامه انجمن آموزشعالی ایران ،شماره:3
.23-60
شریفیان ،اکبر( .)0320عوامل مؤثر بر پیشرفتتحصیلی دانشجویان شاهد ،فصلنامۀ علوم
اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی ،شماره 00و .06

علیرضا اقدم ،محمدباقر و حسین گدازگر( .)0322بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر
کیفیت یادگیری دانشجویان ،نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز ،سال
 ،1شماره .00
مهران ،گلنار( .)0330بررسی علل ترک تحصیل دختران در مقطع آموزش ابتدایی ،فصلنامهی
تعلیم و تربیت ،شماره  ،36سال .02
نوربخش ،مرتضی ( .)0323نقش سرمایۀ فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی خانواده در موفقیت
تحصیلی افراد ،پایانامه دکتری ،دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
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