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 چكيده
العات علمي فراواني در گذشته، مفهوم سرمايه فرهنگي در جامعه شناسي آموزش و پرورش منشاء مط هايدهه در

توليد فرهنگي بورديو و تحرك فرهنگي ديمجيو ز اساس دو مدل بار ببيشتر  سراسر جهان شده است. اين مطالعات كه
دانش  كليهانجام شد.  ها مدل، به نتايج متفاوتي دست يافتند. اين پژوهش با هدف ارزيابي تجربي اين اند گرفتهصورت 

تشكيل  جامعه آماري مورد مطالعه را 89- 90سطه شهرستان جوين در سال تحصيلي آموزان دوره راهنمايي و متو
. نتايج نسبي انتخاب شدند يا طبقهروش نمونه گيري كه با  باشد يمنفر  369 مطالعه شاملمورد نمونه  حجم  .دهند يم

 يدر حال. اين دان دارددر موفقيت تحصيلي فرزن يا مالحظهكه سرمايه فرهنگي خانواده سهم قابل  نشان دادتحقيق 
و اقتصادي  يا طبقه، ارتباط اين سرمايه با متغيرهاي اين دو مدل يعني اصليهاي ادعااين تحقيق از  يها افتهي است كه
  . دينما ينمحمايت 
 

فرهنگي  ، مدل تحركفرهنگي بورديوتوليد ز سرمايه فرهنگي، موفقيت تحصيلي، مدل باهاي كليدي: واژه
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  مقدمه

را گوناگوني  يها پژوهش زمينه انجاماز جمله مسائلي كه در جامعه شناسي آموزش و پرورش، 
تفاوت كيفيت و كميت تجربه فرآيند تحصيل يا موفقيت تحصيلي در بين طبقات  مسألهاست، فراهم نموده 

قيت تحصيلي و شغلي را تحت بسياري از مطالعات جامعه شناختي، موفمختلف اجتماعي است.  يها گروهو 
اقتصادي خانواده،  –و بر نقش پايگاه اجتماعي دانند يمخاستگاه خانوادگي و تجارب تحصيلي افراد  ريتأث

   .كنند يمتاكيد  ،شود يماقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  يها هيسرماساختار و منابع خانواده كه شامل 
  3مــواد اصــلي در حــال حاضــركــه فرهنــگ  دربــاره ،جامعــه شــناس فرانســوي ،٢بورديــو 1اســتدالل

به عنوان فرهنگ را به محققان توجه ، دهد يمآموزش و پرورش را تشكيل شناسي  درسي جامعه يها كتاب
 يهـا  پاداشدسترسي به را دارد و نقش مهمي در  ها نسلانحصار و انتقال در بين كه قابليت  اي يهسرمامنبع و 

ــد يمــايفــا  كميــاب ــو و وينينگــر اســتنمــوده معطــوف  ،نماي نقــش ســرمايه فرهنگــي در   .)2003 ،٤(الري
برخورداري از اين سرمايه در بهره مندي بيشتر از  ريتأثمختلف و  يها گروهو تحصيلي طبقات  يها ينابرابر

تجربي در سراسـر جهـان بـه آن     يها پژوهشفرآيند تحصيل، از جمله موضوعاتي بوده است كه بسياري از 
و موفقيـت تحصـيلي    مشـاركت فرهنگـي   اين تحقيقات بـر ارتبـاط بـين پيشـينه اجتمـاعي،     بيشتر . اند پرداخته

منـابع   ريتأثمطالعاتي كه بر  )1به دو گروه تقسيم نمود:  توان يماين مطالعات را  به طور كلي، متمركز شدند.
ر موفقيـت  اسـتاندارد پيشـينه اجتمـاعي) بـ     يهـا  اسيـ مقاز  يا شبكه( 5فرهنگي يها عادتفرهنگي خانواده و 

و  ٧گانزبوم آلمان، ) در1988(دي گرف  و ) در هلند،1989؛1986( ٦دي گرفتاكيد دارند (نظير  تحصيلي
مطالعـاتي كـه بـر     )2. )) در آمريكـا 1987( ٩تـيچ مـن   در مجارستان، )1992( ٨رابرت و )1990(و همكاران 

 نگرش، يها اسيمقفرهنگي را با فرهنگي خود دانش آموزان تاكيد دارند و سرمايه  يها تياولوو  ها تيفعال
كـار ديمجيـو   (نظيـر   مختلـف فرهنگـي پايگـاه بـاال سـنجيدند      يها تيفعالو اطالعات افراد درباره  مشاركت

 همكــارانشو  ١٢بوگــازوك ) در ســوئد،1983( ١١ييــر ) در آمريكــا،1985( ١٠) و ديمجيــو و مهــر1982(
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 ) در يونان،1990( ٢كاتسيليس و رابينسون ،) در برزيل1991( ١آمارل ) در چكسلواكي و مجارستان،1990(
انجام شـده در واقـع تاييـد دو فرضـيه      يها پژوهشگروه از و . نتايج اين د)) در استراليا1989( ٣المب يونان،

  سرمايه فرهنگي بر موفقيت تحصيلي بوده است: ريتأثمتفاوت از يكديگر در قالب دو مدل متفاوت براي 
ورديو) بازگشـت بـه سـرمايه فرهنگـي در بـين دانـش آمـوزان        (مدل باز توليد فرهنگي ب فرضيه اول:

  پايين است. اتبيشتر از دانش آموزان طبق ات باالي اقتصاديطبق
اينكـه منجـر بـه بـاز توليـد       (مدل تحرك فرهنگـي ديمجيـو) سـرمايه فرهنگـي بـيش از      دوم:فرضيه 

 ،. بـه عبـارت ديگـر   كنـد  يمـ  اايفدر تحرك فرزندان طبقات پايين  يتر مهمپايگاهي طبقات باال شود، نقش 
  بيشتري در فرآيندهاي موفقيت پايگاهي افراد طبقه پايين داشته باشد.  ريتأث تواند يمسرمايه فرهنگي 

در اين پژوهش به دنبال آزمون فرضيه وابستگي زمينه اجتماعي و سرمايه فرهنگي خانواده به عنـوان  
، اين پژوهش به ديگر بيانفقيت تحصيلي هستيم. به گذاري بر موريتأثمتفاوت اين دو مدل در  سازوكارهاي
در تعيين ميزان سرمايه فرهنگي خـانواده و موفقيـت    يا طبقهمتغيرهاي اقتصادي يا  يرگذاريتأثدنبال بررسي 

  مختلف اقتصادي جهت آزمون فرضيه بازگشت به سرمايه فرهنگي است.   يها گروهتحصيلي طبقات و 
  

  مباني نظري تحقيق
  

  سرمايه فرهنگيبورديو و 

 يتـر  عيوسـ و گستره معنايي  برد يمكار بورديو مفهوم سرمايه را فراتر از مفهوم اقتصادي يا مادي به 
         موفقيـت تحصـيلي    توانـد  يمـ  كنـد كـه  بخشيده است. بورديو سـه نـوع  عمـده سـرمايه را معرفـي مـي       به آن

 يها ييدارا انواعي كه شامل دستمزد يا ديگر نخست، سرمايه اقتصاد ؛قرار دهد ريتأثدانش آموزان را تحت 
هـم بـه صـورت سـرمايه گـذاري       توانـد  يمـ . اين شكل از سـرمايه  شود يممادي مثل حجم سرمايه و دارايي 

مستقيم مثل پرداخت شهريه آموزشي و ثبت نام در نهادهاي آموزشي معتبر و هم به صورت غير مسـتقيم در  
عملكرد تحصيلي آنها نقش داشته باشد. دوم، سرمايه اجتماعي است  قالب كمك مالي به فرزندان در ارتقاء

بـراي ارتقـاء منـافع خـود از آنهـا اسـتفاده        افـراد و ارتباطاتي كـه   ها شبكهو كيفيت  4كه به عنوان فضاي كلي
           بـه صـورت مسـتقيم در موفقيـت تحصـيلي       توانـد  يمـ  نيـز  ، تعريـف شـده اسـت. سـرمايه اجتمـاعي     كنند يم

فني) كه دانش آموزان براي تكميل موفقيت خود نياز  يها رشته(مثالً در  ها آموزشآموزان در برخي  دانش
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ممكـن اسـت داراي روابطـي باشـند كـه       هـا  خـانواده داراي اهميت باشـد.   ،كارآموزي دارند يها تيموقعبه 
ل آمـوزش و دانـش،   سوم، سرمايه فرهنگـي اسـت كـه شـام     .را تسهيل نمايد ها تيموقعبتواند رسيدن به اين 

، )2007، 4هـولم  (جـي گـر و  آنهـا از سيسـتم آموزشـي     3والـدين و اطالعـات خـاص    2و ترجيهـات  1ها ذائقه
)، تعـامالت فرهنگـي   2003)، مديريت تعامل نهـادي (الريـو و وينينگـر،    1982تحصيالت رسمي (ديمجيو، 

ه، ممكن اسـت موفقيـت تحصـيلي    . اين شكل از سرمايباشد يم) 2009، ٥فضاي خانواده (ترامونت و ويليامز
محـيط خــانواده كـه همچـون يــك آزمايشـگاه يــادگيري بـراي توســعه       يهــا تيـ فعالفرزنـدان را بـه خــاطر   

قـرار   ريتـأث تحت  شناختي است، يها مهارتآموزشي و  آموزشي، شناخت رموز هنجاري نظام يها تياولو
  .دهد

بهتـري از سـرمايه فرهنگـي وارد نظـام     بيشـتر و   يهـا  آوردهدر نظريه بورديو دانش آمـوزاني كـه بـا    
و ترجيحـات فرهنـگ غالـب     هـا  مهـارت كه داراي  ييها خانوادهدانش آموزان متعلق به  -شوند يمآموزشي 

را كـه از طـرف مدرسـه     ييهـا  تيـ اولوو  ها مهارتو  د قواعد پنهان بازي را كشف نمودهبهتر قادرن -هستند
 مسـير خـود را تـا بـاالترين سـطوح تحصـيلي ادامـه دهنـد.          ننـد توا يمـ و بهتـر   را بپذيرنـد  ،شود يممهم تلقي 
مـدارك تحصـيلي    به صورتاوليه افراد در سرمايه فرهنگي  يها تفاوتاجتماعي مثل  يها ينابرابربنابراين، 
كـه فقـط در خـانواده     –). آشنايي بـا فرهنـگ واال يـا مشـروع     1977، ٦(آشافنبورگ و ماسابدي يماستمرار 
كه در دنيـاي تحصـيل بسـيار ارزشـمند      دينما يم، ذائقه و روشي فراهم ها مهارتنات، امكا – شود يمكسب 

توليـد نظـام موجـود    ز است. در نظريه بورديو كاركرد واقعي مدرسـه انتقـال دانـش نيسـت بلكـه حفـظ و بـا       
شـينه  فرهنگي يا سرمايه فرهنگي كه نشـانه مطمـئن پي   يها ييدارااجتماعي است و اين از طريق  يها ينابرابر

) به طـور خـاص  ، بيشتر(يا ها ييدارااست كه اين  اين باور. بورديو بر رديگ يماجتماعي ممتاز است، صورت 
اعضاي  نخست اينكه، ؛متنوعي پشت اين فرض قرار دارد يها زهيانگدر دسترس كودكان طبقات باال است. 

و آشـنايي فرزنـدان    آورنـد  يمـ  فرهنگي را به تصرف خـود در  يها ييدارااين طبقات ميزان قابل توجهي از 
دشواري نيست. دوم اينكه، تفويض و كسب سرمايه فرهنگي نيازمنـد ميـزان قابـل     مسأله ها ارزشآنها با اين 

 ،طبقات باال قابل دسترس تر است. عالوه براين يها خانوادهبراي  ها ييداراتوجهي دارايي مادي است و اين 
طبقات باال زمـان  و   –بر اساس نظريه بورديو  –است بر زمانفعاليت ه فرزندان، يك انتقال سرمايه فرهنگي ب

                                                
1 . tastes 
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مخـاطره   فرايندسرمايه گذاري در سرمايه فرهنگي يك  ،نهايتدر . دهند يماختصاص اين امر به بيشتري را 
، ١در ارزيابي و بررسـي ايـن ريسـك مهـارت بيشـتري دارنـد (بالسـكو        با تحصيالت باالاست و افراد  انگيز
2003.(  

آماري  يها مدلاز نوع  معموالًكه  ندالعات تجربي زيادي براي آزمون نظريه بورديو انجام شدمط
ديگر موفقيت  يها اسيمقسطح تحصيالت(يا شامل  متغير وابسته ي به دست آمده،عّل يها مدلهستند. در 

در دوران فرهنگي  يها تيفعالمثل سرمايه فرهنگي  يها شاخصشامل برخي  مستقلتحصيلي) و متغيرهاي 
قبيل ز عالوه تملك اشياي فرهنگي (اه ) بها كتاب، مطالعه ها كنسرت ،ها موزه كودكي (بازديد از تئاتر،

سرمايه  �پيشينه اجتماعي: «دارند. اين مطالعات منطق مشتركي شود يم ميز تحرير) وسايل دقيق، كتاب،
  ).2003(بالسكو، » موقعيت اجتماعي اكتسابي �فرهنگي

. رود يمبا اجتماعي شدن اوليه فرد به پيش باز توليد فرايند  توليد اجتماعي، بازبر اساس مدل 
داراي سرمايه نسبت به همتايان خود در طبقات پايين اجتماعي والدين متعلق به طبقات باالي اجتماعي 

و  ها ذائقهتعيين كننده  ،كنند يمدر آن رشد  ها خانوادهجو فرهنگي كه فرزندان اين  فرهنگي بيشتري هستند؛
اسناد سرمايه فرهنگي به اعضاي خاص  چند در مراحل اوليه، فرهنگي و اجتماعي آنهاست. هر يها تياولو

بر  خانواده و كشيدن خطي بين منابع فرهنگي والدين و سرمايه فرهنگي خود دانش آموزان دشوار است،
، نتيجه مستقيم جامعه پذيري اوليه ، مشاركت فرهنگي در مراحل باالتر زندگيفرهنگي توليدز اساس مدل با

ماس،  موفقيت تحصيلي را به واريانس تبيين گر اضافي ديگري نسبت داد (آشافنبورگ وو نبايد  فرد است
1997 .(  

  

  مدل تحرك فرهنگي

طرح نمود، مشبيه نظريه  بورديو  يا هيپاديمجيو نخستين كسي بود كه نظريه سرمايه فرهنگي را بر 
سرمايه  ،اين مدلبر اساس سيار متفاوت از نظريه او در قالب مدل تحرك فرهنگي رسيد. ب يا جهينتاما به 

از آنكه  ها بيشاين نابرابري ماا ،كند يمايفا اجتماعي  يها ينابرابرفرهنگي نقش مهمي در شكل دادن به 
براي طبقات پايين بيشتر  يها فرصتهاي ممتاز انتسابي افراد باشد، ناشي از توسعه ناشي از ارتقاء موقعيت

است.  2پايگاه اجتماعي ثباتتوليد اجتماعي و تحرك فرهنگي، ز است. تفاوت اساسي بين دو مدل با
كه با يكديگر سازگاري و هماهنگي  داند يمبورديو در نظريه خود پايگاه اجتماعي را داراي ابعاد گوناگون 

                                                
1  .  Blasko 
2. consistency of social status 



 1390زمستانپاييز و ، 2، شماره 1 سال                   دانشگاه فردوسي مشهد                      ،نامه مباني تعليم و تربيت پژوهش   88

 وكنند خود را به سرمايه فرهنگي تبديل ميزيادي دارند. اعضاي طبقات باالتر بخشي از دارايي اقتصادي 
، افرادي كه در طبقات پايين هستند و تحصيالت پاييني دارند، همچنين. برند يمرا به ارث  فرزندان آن

 از حيثفرزندان  ،بنابراين .را به سرمايه فرهنگي تبديل نمايند سرمايه اقتصادي كافي در اختيار ندارند تا آن
 1پايگاهي پراكنده يها گروه. در مقابل اين رويكرد، ديمجيو از مانند يمر باقي هاي فرهنگي فقيدارايي
كه سرمايه  بر اين باورندكنند و پايگاهي مخالفت مي ثباتبا  . او و همفكرانش مستقيماًديگو يمسخن 

 يها گاهيپا نظريه خود را به شكل ساده بر پايه وجود  . آنهاشود ينمفرهنگي به وسيله پايگاه اجتماعي تعيين 
ها و مزايا از يك سو و شرايط نامساعد از سوي كنند. گرچه همبستگي باالي بين برتريبنا مي 2ناسازگار

كامل نيست و برتري در  ها يهمبستگمعتقدند كه اين  ، اماكنند ينمديگر را در جوامع نابرابر مدرن انكار 
گاهي در ارتباط با ). ناسازگاري پاي2003بالسكو، ( شود ينمنجر به برتري در ابعاد ديگر م لزوماًيك بعد، 

ه يا موج يها تيصالحوالديني كه داراي  ،نخستداده شود؛ نشان  به دو صورت تواند يم سرمايه فرهنگي
       گيرند. مي  پايين سرمايه فرهنگي را ناديده يا شرايط اقتصادي مناسب هستند، سطح نسبتاً مشاغل معتبر و
ها را براي و اين نوع فرصت كنند ينمفرهنگي به شكل فعال مشاركت  يها تيفعالآنها در  ،به عبارت ديگر
يا  و ، مشاغل سطح پاييناندك يها تيصالح. دوم، والديني كه داراي كنند ينمفراهم  نيزفرزندان خود 

ن خود را براي فرزندا سطح دارايي فرهنگي تا كنند يمتالش زيادي  ،شرايط اقتصادي نامناسبي هستند
گفت تحرك فرهنگي حاصل ناسازگاري پايگاهي نوع دوم، زماني  توان يم ،افزايش دهند. به عبارت ديگر

را به عنوان  آن توان يمر رنگ است و در مقايسه با ديگر منابع برجسته و پسرمايه فرهنگي خانواده است كه 
). اين والدين مطرح شدي مرتن تفسير نمود (مفهومي كه توسط رابرت ك 3»جامعه پذيري مورد انتظار«

 يها تيفعالناآگاهانه يك گروه مرجع داراي موقعيت اجتماعي باالتر از خود را انتخاب نموده و  آگاهانه يا
گيرند. اگر چه اين تطبيق ابتدايي منجر به تسهيل ورود به گروه پايگاهي انتخابي فرهنگي آنها را الگو مي

ه تعامل با يك گروه جديد و تثبيت موقعيت فرد در آن كمك نمايد و ممكن است ب اما، شود ينممورد نظر 
). هدف 2003زمان ورود يا جذب يك تازه وارد در يك گروه يكي از ابعاد مهم اين مسير است (بالسكو، 

  آزمون تجربي اين دو مدل در جامعه مورد بررسي است.  ،اصلي اين پژوهش
  

                                                
1. diffuse status groups  
2. inconsistent statuses 

٣. )anticipatory socialization(  يا مشاغل قابل دسترس  ها تيموقعفرآيندي كه اشخاص به توسعه انتظارات و دانش خود درباره
  نخستين گام در تالش براي كسب پذيرش شخص در يك سازمان يا گروه يا يك پايگاه اجتماعي است. مي پردازند. معموالً
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  سواالت تحقيق
 در سطوح مختلف سرمايه اقتصادي با يكديگر تفاوت دارد؟ آيا سرمايه فرهنگي خانواده )1

بر موفقيت تحصيلي فرزندان در سطوح مختلف سرمايه اقتصادي  تأثيريسرمايه فرهنگي خانواده چه  )2
 دارد؟ 

سرمايه فرهنگي بر موفقيت تحصيلي فرزندان، سرمايه اقتصادي خانواده و  تأثيرگذاريدر جريان  )3
ميزان سرمايه فرهنگي خانواده و موفقيت تحصيلي دانش آموزان  بر تأثيريعناصر معرف آن چه 

 دارد؟

 تأثيرگذاريسرمايه اقتصادي خانواده بر سرمايه فرهنگي آنها و همچنين ميزان  تأثيرگذاريبر اساس  )4
 سرمايه فرهنگي آنها بر موفقيت تحصيلي فرزندان در جامعه آماري اين تحقيق، قدرت تبيين كدام

 ي در پيش بيني موفقيت تحصيلي دانش آموزان بيشتر است؟نظر هاي مدليك از 

  نمونه حجم روش پژوهش، جامعه آماري و 

و روش تحليل آنها، اين پژوهش از نظر روش تركيبي از  ها دادهبا توجه به شيوه گردآوري 
 )والدين سرمايه فرهنگيمتغير مستقل(براي سنجش  ،در اين پژوهشست. اپيمايشي و اسنادي  يها پژوهش
د. متغير وابسته تحقيق يعني شجمع آوري  ها دادهساخته شد و به صورت مصاحبه ساخت يافته،  يا پرسشنامه

استخراج   1388 -89موفقيت تحصيلي نيز از نمرات كارنامه تحصيلي ساالنه دانش آموزان در سال تحصيلي
شهرستان  راهنماييو متوسطه  يها دوره شد. جامعه آماري اين تحقيق شامل دانش آموزان و والدين آنها در

است كه در نفر  5253ي (تعداد دانش آموزان) حجم جامعه آمار. باشد يم  89-88در سال تحصيلي جوين 
كالس درس مشغول تحصيل بودند. براي انتخاب نمونه  286مدرسه روستايي و در  52مدرسه شهري و  20

س با والدين دانش آموزان انتخاب شده، مصاحبه تحقيق، نمونه گيري در بين دانش آموزان انجام شد و سپ
انتخاب نمونه با در نظرگرفتن . باشد مينفر  369مشتمل بر  مورد مطالعهحجم نهايي نمونه صورت گرفت. 

 يا طبقهتصادفي  گيرينمونهشيوه به ، محل تحصيل (شهر يا روستا) و مقطع تحصيلي يتهاي جنسويژگي
  . صورت گرفت
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  تعريف نظري و عملياتي) (متغيرهاي تحقيق 

  سرمايه فرهنگي

تعريف واحدي از مفهوم سرمايه فرهنگي  مطالعات نظري و تجربي حاكي از آن است كهبررسي 
در نظريه سرمايه فرهنگي يافت.  ها يفتعروجه مشتركي را در اين  توان يم، اين ارائه نشده است. با وجود
، امتيازات و ها موقعيتكننده براي دسترسي به بع تسهيلبه عنوان منا تواند ميابعاد و عناصر فرهنگي 

چنين منابعي (ذهني و عيني) اشاره  هكمياب و ارزشمند تلقي شود. مفهوم سرمايه فرهنگي ب هاي پاداش
 سطوح، »فرهنگي و اطالعات ها فعاليت، ها دارايي« سرمايه فرهنگي شامل ،تلفيقي يبا رويكرددارد. 

تعامالت فرهنگي در عرصه اجتماعي و نيز گرايش و نگرش عامل اجتماعي به تحصيلي، منش، انتظارات، 
 مورد استفاده يها شاخص، صورت گرفته مطالعات تجربي با مروري بر. باشد ميو عناصر فرهنگي  ها ارزش

  براي سنجش سرمايه فرهنگي عبارتند از:

سرمايه فرهنگي خاصي از  مدارك تحصيلي، در تقسيم بندي بورديو از انواع سرمايه فرهنگي، شكل .1
 .شود يممحسوب نهادينه شده 

، ها نوشتهكاالهاي متعلق به فرهنگ متعالي مثل مادي و  ءدر قالب اشيافرهنگي كه  هاي ييدارا .2
كتاب، امكانات الزم براي مطالعه، ابزار كارهاي هنري، آالت موسيقي،و ، ابزارها ها مجسمه، ها ينقاش

 .يابند يمو وسايل دقيق و غيره عينيت 

موسيقي خاص،  ،تلويزيون هاي برنامهتماشاي نوع خاصي از مانند استفاده از كاالهاي فرهنگي خاص  .3
و  ها روزنامهمطالعه كه شامل نوع و ميزان خواندن كتاب، استفاده از كتابخانه، خواندن  هاي عادت

خلق  مانند فرهنگي هاي يتفعالمجالت، اشتراك روزنامه و مجالت، استفاده از اينترنت و همچنين 
، تئاترهاي زنده، سينما و مشاركت در هنر ها موزهاز قبيل رفتن به  آشكار هاي فعاليتهنرهاي بصري و 

، فرهنگي يها مسافرت، پيگيري حوادث هنريهاي زيبا، مشاركت در فرهنگ رسمي يا آشكار، 
 .شود ميفرهنگي و هنري را شامل  هاي كالسشركت در 

 افراد كه شامل: دانش فرهنگي غير رسمي .4

 مانند غالبگوناگون فرهنگ و هنر  يها عرصه و دانش تاريخي درباره آشنايي، درك ارزش .4-1
 .و غيره هنر، موسيقي ،ادبيات

زبان مسلط فرهنگي، آشنايي و  د كه شامل ميزان آشنايي و تكلم بهشناختي افرا دانش زبان . 4-2
ال و غير فعال افراد و ميزان گستردگي الگوهاي زباني گان فعگوناگون، دامنه واژ هاي زبانتكلم به 
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 . شود مي روزمره گفتگوهايآنها در 

 رسمي در تعامل و پيگيري منافع خود.  هاي سازماندانش افراد از نهادها و . 4-3

 كه شامل: اي سرمايه فرهنگيرابطه هاي شاخص .5

ت نشانگر كيفيت و كميمربوط به روابط فرهنگي فضاي درون خانواده كه  هاي شاخص . 5-1
و گفتگوهاي آنها درباره  ها بحثارتباطات فرهنگي بين اعضاي خانواده با يكديگر است و شامل 

 . شود ميآنها  هاي فعاليتمسائل فرهنگي، سياسي، اجتماعي و 

مربوط به روابط خانواده با فضاي اجتماعي كه نشانگر كميت و كيفيت مديريت  هاي شاخص . 5-2
 .شود ميو پيگيري منافع اعضاي خانواده  تأمينتعامل نهادي براي به خصوص يرون خانواده تعامل با ب

استفاده از كاالهاي  بهتمايالت افراد  يها شاخصكه شامل  1مربوط به سنجش منش يها شاخص .6
آنها به فرهنگ و مظاهر آن، تصورات افراد از خود و جهان اجتماعي فرهنگي، نگرش و گرايش 

 . شود يم شان يگاهيپالي و جايگاه آنها در اين عرصه و انتظارات شغ وپيرامون خود 

  

  سرمايه اقتصادي خانواده

شاخص سرمايه اقتصادي خانواده از تركيب سه عامل درآمد، قيمت منزل مسكوني و قيمت وسيله 
ن سه متغير در . البته به دليل تفاوت زياد واريانس اين متغيرها، از نمرات استاندارد ايبه دست آمدنقليه 

 )1( . نمودارتعريف شدند مساويهاي با طبقه . براي توصيف اين متغير سه طبقهشدتركيب آنها استفاده 
  نمايانگر فراواني سطوح مختلف سرمايه اقتصادي در نمونه تحقيق است. 

  

  : توزيع نمونه تحقيق بر اساس سرمايه اقتصادي آنها 1نمودار

  

                                                
1. habitus 
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  موفقيت تحصيلي

ساالنه  هايهاز معدل نمر مورد مطالعهبراي سنجش موفقيت تحصيلي دانش آموزان  در اين پژوهش
محتواي  هايي است كه ازاين معدل نتيجه آزمون .استفاده شد 88-89دانش آموزان در سال تحصيلي 

و مواد  ها كتابهاي مختلف اين بر اساس بارم بندي مشخص از قسمت هاي مشترك درسي و معموالًكتاب
  به دست آمده است.  آموزشي

  

  پژوهشو پايايي ابزار  1اعتبار

هاي آن در تحقيقات تجربي پيشين كه برخي از گويه تدوين شد يا پرسشنامه ،در اين پژوهش
  تجربي آنها تاييد شده بود.مورد آزمون قرار گرفته و اعتبار 

هايي گويه در نتيجه،داوري شد. كارشناسان و اساتيد مختلف  توسطهاي جديد گويه ،براينعالوه  
كه از وفاق نسبي در بين داوران برخوردار بودند. براي اعتبار پرسشنامه پژوهش از اعتبار  ندانتخاب شد

   3.استفاده شد نيز 2صوري
بيـانگر   )1( از ضريب آلفـاي كرونبـاخ اسـتفاده شـد. جـدول      پژوهشسنجش پايايي ابزار  به منظور

  هاي خاص است. ميزان آلفاي كرونباخ در مجموعه گويه
  

  

  ها: پايايي گويه1جدول 

  كل نمونه  پيش آزمون  متغير

  0.832  0.877  تعامالت فرهنگي درون خانواده
  0.828  0.827  تعامالت فرهنگي اجتماعي (مديريت تعاملي نهادي)

  0.869  0.902  منش

  

                                                
1 . validity 
2
.  face validity 

در نظر گرفته شده براي  يها شاخصبه كمك نرم افزار ليزرل، تحليل عاملي تأييدي نيز انجام گرفت. نتايج بدست آمده همه  .3
گويه در نظر گرفته شده، سه  41اي) را تأييد نمود. البته، از مجموع رمايه فرهنگي (با سطح سنجش فاصلهابعاد عيني و ذهني س

 گويه از بار عاملي باال و مطلوبي بر خوردار بودند). 32نيز داراي بار عاملي ياييني بودند (يعني گويه  6گويه نامناسب و 
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  تحقيق هاي يافته

  سرمايه اقتصادي و سرمايه فرهنگي سطوح مختلف سرمايه اقتصادي

مختلف سرمايه فرهنگي در بين طبقات  يها شاخصمقايسه ميانگين نتايج مربوط به  )2(جدول 
در  ها شاخصآن است كه ميانگين اين  حاكي از آمدهبه دست  هاي يافته. دهد يمرا نشان سرمايه اقتصادي 

ايش سطح با افز ،با يكديگر دارند. به عبارت ديگري داريطبقات مختلف سرمايه اقتصادي تفاوت معن
  . يابد يمسرمايه فرهنگي افراد نيز افزايش  يها شاخصاقتصادي افراد ميانگين 

  سرمايه فرهنگي در سطوح سرمايه اقتصادي يها شاخص: آزمون ميانگين 2جدول

  سرمايه اقتصادي سطوحز يك ار هميانگين   سرمايه فرهنگي يها شاخص

دو
ي 

خ
  

جه
در

 
دي

آزا
  

يمعن
ري

دا
  

  باال  متوسط  پايين  

  000/0  2  443/91  64/262  50/200  14/124  تحصيالت والدين(تحصيالت پدر و مادر)
  000/0  2  796/55  65/235  54/205  20/134  دانش والدين از نهاد آموزشي

  000/0  2  618/40  46/229  68/201  84/141  تعامالت فرهنگي درون خانواده

  000/0  2  123/28  78/215  35/203  88/147  تعامالت فرهنگي اجتماعي
  000/0  2  040/108  99/269  97/200  43/119  فرهنگي هاي ييدارا
  000/0  2  336/65  91/249  87/198  14/133  فرهنگي خانواده هاي يتفعال

  000/0  2  909/55  61/243  20/196  59/139  رفتار مطالعاتي والدين
  000/0  2  914/75  74/253  11/201  58/128  دانش فرهنگي غيررسمي

  000/0  2  105/41  46/221  42/201  80/146  رسيتكلم به زبان فا
  000/0  2  043/47  42/235  97/200  19/139  فرهنگي خانواده يها منش

  

  سرمايه فرهنگي و موفقيت تحصيلي دانش آموزان سطوح مختلف سرمايه اقتصادي 

مختلف  هاي شاخصبراي تبيين موفقيت تحصيلي دانش آموزان در طبقات اقتصادي مختلف، 
هنگي يعني تحصيالت پدر و مادر، دانش والدين از نهاد آموزشي، تعامالت فرهنگي درون سرمايه فر

فرهنگي  هاي فعاليتفرهنگي،  هاي داراييخانواده، تعامالت فرهنگي اجتماعي (مديريت تعاملي نهادي)، 
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 زانش خانواده، رفتار مطالعاتي والدين، دانش فرهنگي غيررسمي، تكلم به زبان فارسي در خانواده و م
. شداقتصادي استفاده  گانه سهيك از سطوح  ري رگرسيون چند متغيره جداگانه براي هعّل هاي آزمون
كننده  تبيين هاي مدل تأثير متغيره به همراه ضرايب چند رگرسيون هاي مدل خالصه بيانگر )4(و )3(جدول 

كه در سطوح اقتصادي  دده مينشان اين جدول  هاي داده. باشد ميدر سطوح مختلف سرمايه اقتصادي 
كه  به دست آمد 698/0و  673/0، 728/0) به ترتيب Rضريب همبستگي چندگانه ( ،پايين، متوسط و باال

تبيين با موفقيت تحصيلي( ميانگين  هاي مدلميزان همبستگي و ارتباط متغير هاي موجود در  نشان دهنده
R( . ضريب تعيينباشد مينمرات ساالنه) دانش آموزان 

محاسبه شد كه  485/0و  454/0، 529/0 رابرب )2
هاي سرمايه فرهنگي  شاخصبيانگر ميزان پيش بيني تغييرات ميانگين ساالنه  نمرات دانش آموزان از طريق 

مشاهده شده مبني بر آزمون معني داري ضريب تعيين در سه مدل مختلف نيز در سطوح  Fاست. نسبت 
زيابي سهم متغيرهاي مختلف در تبيين ميانگين ساالنه دانش آموزان ار در ت.بسيار باالي آماري معنادار اس

كه متغير دانش والدين از نهاد آموزشي  دهد يمنشان طبقات مختلف سرمايه اقتصادي، ضرايب رگرسيوني 
پيش بيني كننده نمره معدل سال دانش  ترين يقو 542/0و  226/0، 347/0رگرسيوني  يرتأثبا ضريب 

 ،و باال) است. بعد از اين متغير، در سطح اقتصادي پايين ختلف اقتصادي (پايين، متوسطقات مآموزان در طب
منش، رفتار  ،در سطح اقتصادي متوسط و متغيرهاي مديريت تعاملي نهادي، منش و رفتار مطالعاتي والدين

اين نتايج در د. و در سطح اقتصادي باال رفتار مطالعاتي والدين قرار دار عاتي والدين و تحصيالت آنهامطال
   ) نشان داده شده است.3جدول (

  سرمايه فرهنگي خانواده و موفقيت تحصيلي فرزندان ،سرمايه اقتصادي

با  ،مختلف سرمايه فرهنگي بر موفقيت تحصيلي دانش آموزان يها شاخص يرتأث سنجش براي
نظري  مدل دو مختلف از يك مدل تحليلي كه حاوي عناصر ،اي ينهزممتغير هاي اقتصادي و  استفاده از

 تحليل تكنيك متغيره و چند رگرسيون شده استاندارد ضرايب در آن، از كه )2(نمودار  شد. است، استفاده
 و فرهنگي سرمايه يها شاخص كليه غيرمستقيم و مستقيم اثرات )5و همچنين جدول (مسير استفاده شده 

در بين بر اساس اين نتايج،   .دهد يمرا نشان  ليتحصي موفقيت متغير بر اي ينهزم و اقتصادي متغيرهاي ديگر
، چهار شاخص اي ينهزمآن و برخي متغيرهاي  يها شاخصسرمايه فرهنگي، سرمايه اقتصادي و  يها شاخص

سرمايه فرهنگي يعني دانش والدين از نهاد آموزشي، منش، رفتار مطالعاتي والدين و تحصيالت آنها بر 
سه شاخص تحصيالت،  ناظر برپايگاه اقتصادي و اجتماعي( مثبت و برمستقيم و  يرتأث موفقيت تحصيلي

متغير سرمايه اقتصادي خانواده  ،. در اين مدلداردمستقيم و منفي  يرتأث.) باشد يمدرآمد و شغل والدين 
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اثر داراي سرمايه فرهنگي و موفقيت تحصيلي ندارد و تنها شاخص درآمد خانواده  يها شاخصبر  يريتأث
  . باشد يم سرمايه فرهنگي يها شاخص يخ بربر موفقيت تحصيلي و م ولي منفي غير مستقي

  رگرسيون چند متغيره  يها مدل: خالصه 3جدول 

  

  موفقيت تحصيلي تبيين كننده يها مدل يرتأث: ضرايب 4جدول 

  

  سرمايه اقتصادي سطوح رگرسيون چند متغيره يها مدلخالصه 

 
 Fمقدار داريمعني 

ضريب تعيين 
  اصالح شده

  ضريب تعيين
ضريب همبستگي 

  چندگانه
  پايين سطح  728/0  529/0  515/0  953/37  000/0
  متوسط سطح  673/0  454/0  438/0  884/29  000/0
  باال سطح  697/0  485/0  472/0  291/36  000/0

 ضرايب همبستگي
  تبيين كننده يها مدل يرتأثضرايب 

نيمه 
  تفكيكي

 تفكيكي
بدون 
 مقدار T ريدامعني تفكيك

ضريب
Beta  

B  متغيرها  

  دانش از نهاد آموزشي  384/0  347/0  464/4  000/0  641/0  359/0  264/0

سطح
 

پايين
  

  مديريت تعاملي نهادي  123/0  200/0  524/2  013/0  578/0  212/0  149/0

  منش  189/0  194/0  419/2  017/0  582/0  204/0  143/0

  رفتار مطالعاتي  252/0  163/0  402/2  018/0  477/0  202/0  142/0

  دانش از نهاد آموزشي  225/0  226/0  583/2  011/0  575/0  210/0  159/0

سطح
 

متوسط
  

  منش   272/0  263/0  308/3  001/0  558/0  266/0  204/0

  رفتار مطالعاتي  143/0  170/0  341/2  021/0  463/0  191/0  144/0

  تحصيالت والدين  086/0  180/0  130/2  035/0  546/0  175/0  131/0

  دانش از نهاد آموزشي  514/0  542/0  212/6  000/0  642/0  578/0  508/0

سطح
 

باال
  

  رفتار مطالعاتي  141/0  287/0  293/3  001/0  477/0  351/0  269/0
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  : مدل تجربي پژوهش2نمودار 
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  بر ميانگين نمرات ساالنه دانش آموزان  يرهامتغمختلف سرمايه فرهنگي و ساير  يها شاخص: اثر 5جدول 

  كل يرتأث  غير مستقيم يرتأث  مستقيم يرتأث  متغيرها
  0.081  -0.11  0.191  تحصيالت والدين(تحصيالت پدر و مادر)

  0.348  *  0.348  دانش والدين از نهاد آموزشي
  0.056  0.056  *  تعامالت فرهنگي درون خانواده
  0.123  0.123  *  تعامالت فرهنگي اجتماعي

  0.108  0.108  *  فرهنگي هاي يداراي
  0.224  0.224  *  فرهنگي خانواده هاي يتفعال

  0.229  *  0.229  رفتار مطالعاتي والدين
  0.187  0.187  *  دانش فرهنگي غير رسمي

  0.022  0.022  *  تكلم به زبان فارسي
  0.232  *  0.232  منش 

  - 0.047  - 0.047  *  خانواده فرزندانتعداد 
  - 0.031  - 0.031  *  ترتيب تولد دانش آموز در خانواده

  0.024  - 0.024  *  شغل پدر
  - 0.055  - 0.055  *  درآمد ماهيانه خانواده

 *  *  *  سرمايه اقتصادي

  - 0.248  0.046  - 0.294  پايگاه اقتصادي و اجتماعي خانواده

  

  توليد فرهنگي يا تحرك فرهنگيز با

سرمايه  يها شاخصمقايسه ميزان  با )2(سكال واليس در جدول وكر اي يسهمقانتايج آزمون 
از سطوح باالتر داراي ميزان باالتري  كه دهد يمنشان سطوح مختلف سرمايه اقتصادي هنگي در فر

كه  توليد فرهنگي بورديو را مبني بر اينز مدل بافرضيه سرمايه فرهنگي هستند. اين نتايج  يها شاخص
. ، را تاييد نكرداستگذاري سرمايه فرهنگي خانواده در سطوح باالي سرمايه اقتصادي بيشتر يرتأث احتماالً
گذاري سرمايه فرهنگي در سطوح مختلف سرمايه اقتصادي  يرتأثكه ميزان اين پژوهش نشان داد نتايج 

سرمايه  يرگذاريتأثبا افزايش يا كاهش سطح سرمايه اقتصادي،  ،داراي نظم خطي نيست. به عبارت ديگر
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) نشان داده شده، 6نكه در جدول (چنا. كند ينمفرهنگي به صورت منظم افزايش يا كاهش چنداني پيدا 
آزمون رگرسيون چند متغيره در قالب تحليل مسير و همچنين آزمون سنجش همبستگي  نتايج مربوط به

اين نتيجه مؤيد سرمايه فرهنگي با موفقيت تحصيلي با كنترل متغير سرمايه اقتصادي خانواده نيز  يها شاخص
سرمايه اقتصادي  داد،نشان  )2(نمودار  تجربي تحقيق دركه مدل  گونه همان ،به عبارت ديگر .باشد يم

شاخص  فقطسرمايه فرهنگي ندارد. البته  يها شاخصمعناداري بر نمره موفقيت تحصيلي و  يرتأثخانواده 
  يرتأثمنفي بر شاخص رفتار مطالعاتيِ سرمايه فرهنگي و  امامعنادار  يرتأثميزان درآمد خانواده داراي 

  بر موفقيت تحصيلي است. غيرمستقيم نامنظم 

 هاي سرمايه فرهنگي با موفقيت تحصيلي با كنترل سرمايه اقتصادي خانواده : همبستگي شاخص6جدول 

 متغير كنترل شده موفقيت تحصيلي دارييمعن  همبستگي پيرسون هاي سرمايه فرهنگي شاخص

 000/0 506/0 تحصيالت والدين
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 000/0 428/0 هاي فرهنگي دارايي

 000/0 466/0 مديريت تعاملي نهادي

 000/0 618/0 دانش والدين از نهاد آموزشي

 000/0 468/0 هاي فرهنگي خانواده مصرف و فعاليت

 000/0 495/0 تعامالت فرهنگي درون خانواده

 000/0 508/0 دانش فرهنگي غير رسمي

 000/0 421/0 رفتار مطالعاتي والدين

 007/0 139/0 تكلم به زبان فرهنگي

 000/0 562/0 منش 

  

در تبيين رفتار مطالعاتي والدين، هرچند درآمد خانوار همبستگي معكوسي با آن دارد و اين 
ن اين شاخص فرهنگي؛ تبيي يها مدل، ولي در نمايد يمشاخص را متعلق به مدل تحرك فرهنگي معرفي 

به عبارت ديگر شاخص رفتار مثبت يا منفي ندارد. ثير أتكلي هيچ ر سرمايه اقتصادي خانواده به طو اوالً
دوم اينكه در تبيين اين معرف مدل تحرك فرهنگي دانست. به صورت قطعي  توان ينممطالعاتي را هم 

از طريق پايگاه و به صورت غيرمستقيم  اما، آن داردر مستقيم منفي ب يرتأثشاخص فرهنگي، هرچند درآمد، 
  دوگانه و متناقضي بر رفتار مطالعاتي دارد.   يرتأثي فرهنگي ياجتماعي اقتصادي، دانش فرهنگي و دارا
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فرهنگي آنها، تعامالت فرهنگي اجتماعي و  هاي يتفعالفرهنگي خانواده،  هاي ييدارادر تبيين 
نيست و اين  مند قاعدهمتغيرهاي اقتصادي بر آنها منظم و   يرثتأديگر نيز  يها شاخصخانوادگي و ساير 

به سطح اقتصادي خاص (سطح پايين يا باال) كفايت الزم را  ها شاخصمتغيرها در تبيين وابستگي اين 
سرمايه  يها شاخص، با كنترل متغير سرمايه اقتصادي، در سنجش همبستگي بين يناربندارند. عالوه 

مختلف در اين  يها آزمونداري بين آنها است. ي يلي، نتايج نشانگر همبستگي معنفرهنگي با موفقيت تحص
  . كند ينمتوليد و تحرك فرهنگي حمايت ز ي باسازوكارهاكه نتايج به دست آمده از  نشان دادتحقيق 

  1همگرايي فرهنگي

 برگذاري يرثتأ، اين والدين بر موفقيت تحصيلي فرزندانسرمايه فرهنگي  يرتأث يداريبا وجود معن
 گونه . به عبارت ديگر، مبناي بازگشت به سرمايه فرهنگي، آندار نيستمعني ها خانوادهوضعيت اقتصادي 

 ها خانوادهوضعيت اقتصادي  ،توليد فرهنگي بورديو و تحرك فرهنگي ديمجيو بيان نمودندز كه دو مدل با
ت تحصيلي دانش آموزان از سرمايه فرهنگي موفقي يرپذيريتأثبه صورتي معتبر ميزان  توان ينمنيست، يعني 

 يها شاخصوالدين در سطوح مختلف اقتصادي باال يا پايين را بر يكديگر ترجيح داد. مقايسه وضعيت 
آنها بر موفقيت تحصيلي دانش آموزان مورد  يرگذاريتأثمختلف سرمايه فرهنگي و كميت و كيفيت 

يا به لحاظ قرار گرفتن فرزندشان در يك دوره زماني  افرادي كه محل سكونت مشابه دارند مطالعه مانند
ايه فرهنگي سرم يرگذاريتأثدي براي جدي سازوكارخاص تحصيلي با يكديگر وجه اشتراك دارند، بيانگر 

  . شود يمكه در اين پژوهش از آن به عنوان همگرايي فرهنگي ياد  بر موفقيت تحصيلي است

يه فرهنگي خانواده بر موفقيت تحصيلي فرزندان در سرما يها شاخص يرگذاريتأثمقايسه ميزان 
است، به عنوان مثال دو خانواده  ها يرگذاريتأثزيادي در ميزان اين  يها تفاوت، نشانگر ها گروهبسياري از 

فرزندان آنها در  ، امايكساني از نهاد آموزشي هستند يباًتقركه داراي وضعيت اقتصادي مشابه و دانش 
يكي در مدارس شهر و ديگري  به طور مثال،ل يكديگر در نمونه تحقيق قرار دارند، طبقات مختلف و مقاب

راهنمايي و غيره قرار دارند، موفقيت تحصيلي آنها از دوره متوسطه و ديگري در  دورهيكي در  ودر روستا 
اجتماعي  اين متغير يرگذاريتأث ،. به عبارت ديگرپذيرند يم اثرات متفاوتي شاخص سرمايه فرهنگي والدين

تحصيلي و ميزان سرمايه فرهنگي  دوره، محل و يتجنس مانندبر موفقيت تحصيلي، از متغيرهاي ديگري 
، ميزان شيوع يا ميانگين سازوكاردر اين  يرگذارتأثيكي از اين متغيرهاي  .پذيرد يم يرتأث همساالنوالدين 

                                                
1 . cultural convergence 
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كه در برخي از  داد ي نشانعّل ياه آزمونمختلف است. نتايج  يها گروهسرمايه فرهنگي در  يها شاخص
به عبارت ديگر، باالتر رفتن  همراه است.سرمايه فرهنگي  يها شاخصافزايش و شيوع بيشتر با  ها گروه

. مي انجامدكمتر موفقيت تحصيلي فرزندان از آن  يرپذيريتأث بهمقابل  يها گروهدر  ها شاخصميانگين اين 
 با ها خانوادهدر حالت همگوني باالي  ها گروهشد كه در برخي بيانگر اين نكته با تواند يم مسألهاين 

كه سرمايه فرهنگي  تا زماني ،ديگر بيان. به شود يمآن نيز كمتر  يرگذاريتأثسرمايه فرهنگي ،  يها شاخص
براي رسيدن به آن جهت  ييها تالشمحرك  تلقي شده و ارزشمند و مطلوبدارائي به عنوان يك 

به عنوان يك متغير  تواند يمباشد  اند شده مند بهرهپيش از آنها، از ثمرات آن  همگرايي با ديگراني كه
سرمايه  يها شاخصوضعيت هر يك از  جزئياتتحصيلي مطرح باشد.  هاي ينابرابردر عرصه  يرگذارتأث

 رگرسيون دو متغيره را يها آزمون(ضريب تعيين) در  ها شاخصمتغير وابسته از اين  يرپذيريتأثفرهنگي و 
  مشاهده نمود.  توان يم) 7(در جدول 

كه ميانگين تحصيالت پدر بيشتر از تحصيالت مادر، تحصيالت  داد تحصيالت پدر و مادر: نتايج نشان )1
و در دوره راهنمايي بيشتر از دوره متوسطه است.  ييبيشتر از مدارس روستا يدو در مدارس شهر هر

دانش آموزان پسر، ميانگين باالتر تحصيالت پدر و علي نشانگر آن است كه در بين  يها آزموننتايج 
باالتر همراه است. به عبارت ديگر گروهي كه ميانگين  )R2(مادر در دوره راهنمايي با ضريب تعيين

پذيري معدل دانش آموزان از اين شاخص بيشتر است.  يرتأث ،باالتر استدر آن تحصيالت پدر و مادر 
كه در آن ميانگين  يا دوره است. به بيان ديگر،برعكس  لهمسأمورد دانش آموزان دختر اين ر د

 . گردد يماز اين شاخص بيشتر  دانش آموزان پذيري معدل يرتأث ،تحصيالت پدر و مادر كمتر است

بيشتر از والدين  يميانگين اين شاخص در والدين دانش آموزان شهردانش والدين از نهاد آموزشي:  )2
ي عّل يها آزمون. باشد يمفرزندان دختر بيشتر از فرزندان پسر  موردر و د ييدانش آموزان روستا
و مدارس دخترانه  يشهرنمره معدل سال از اين شاخص در مدارس  يرپذيريتأثنشانگر آن است كه 

در مدارس پسرانه  . امابيشتر است ،دارد تري يينپاتحصيلي كه ميانگين  يها دورهدر  ييروستا
كلي ضريب تعيين در مورد پسران ب تعيين بيشتر همراه است. به طوريميانگين باالتر با ضر ييروستا

 .باشد يمبيشتر از دختران 

نظير تعامالت فرهنگي در فضاي درون خانواده، مديريت تعاملي نهادي، مصرف  ييها شاخصميانگين  )3
ان و رفتار مطالعاتي آنها نيز براي والدين دانش آموزان راهنمايي بيشتر از والدين دانش آموز
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ست. تفاوت عمده اين مدارس يي ادبيرستاني و در مجموع در مدارس شهري بيشتر از مدارس روستا
مختلف با سطح باالتر  يها گروهافزايش ميانگين شاخص در  ييمدارس روستا در اين است كه

است كه  ييها گروهضريب تعيين باالتر در  يشهردر مدارس  اما، باشد يمضريب تعيين همراه 
 از اين شاخص را در اختيار دارد. تري يينپا ميانگين

فرهنگي نيز  يها منشفرهنگي خانواده، دانش فرهنگي والدين و  هاي يتفعال مانند ييها شاخصدر  )4
فرهنگي خانواده و  هاي يتفعالر دو شاخص ، دمشابه وجود دارد. به عبارت ديگر وضعيتي تقريباً

ضريب تعيين باالتر متعلق به  ييخترانه روستاو مدارس د يدانش فرهنگي والدين در مدارس شهر
 ييرا در اختيار دارد و در مدارس پسرانه روستا ها شاخصاز اين  تري يينپااست كه ميانگين  يا دوره

 فرهنگي نيز يها منشدر مورد شاخص . يابد يمضريب تعيين نيز افزايش  ها شاخصبا افزايش ميانگين 
 فوق دارد. يها شاخصمدارس شهر وضعيتي كامالً مشابه با 

و افرادي كه  داند ينممرتبط  يا طبقهبا متغيرهاي  سرمايه فرهنگي را الزاماً يرتأثهمگرايي فرهنگي 
 .داند يمدر شرايط متفاوتي  يا طبقهاز لحاظ وضعيت اقتصادي و را  برند يمبهره بيشتري از سرمايه فرهنگي 

بقات باال شود يا باعث همسازي پايگاهي طبقات پايين توليد فرهنگي طز ممكن است اين سرمايه منجر به با
  د.شوبا طبقات باال 

است كه ارزشمندي اين  گروه هم همساالن يها داشته، كند يمرا تعيين  سازوكارآنچه نوع اين 
سرمايه فرهنگي  يها شاخصاز  تري يينپاكه داراي ميانگين  ييها گروه. در كند يممشخص سرمايه را 

 رسد يمي بيشتر خانواده از سرمايه فرهنگي، ثمرات بيشتري براي فرزندان آنها دارد. به نظر هستند، بهره مند
كه اين  يطوربه  .آيد يمفرهنگي اين افراد امتيازات ارزشمندي به شمار  يها داشته ييها گروهدر چنين 

  .اند هبهركه از اين امتيازات بي  شود يمامتيازات منجر به نابرابري بين آنها و ديگراني 

اين  ،باالي سرمايه فرهنگي هستند يها شاخصكه افراد زيادي داراي  ييها گروهبر عكس در 
كه قادر به دادن امتيازاتي به اين افراد جهت تمايز با ا ، چردهند يمارزش خود را از دست  ها شاخص

  ديگران نيست. 
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  مورد مطالعهمختلف نمونه  سرمايه فرهنگي و ضريب تعين در طبقات يها شاخص:  ميانگين 7جدول 

سرمايه 

 فرهنگي

  مدارس شهر مدارس روستا

  مدارس پسرانه مدارس دخترانه مدارس پسرانه  مدارس دخترانه

  متوسطه راهنمايي متوسطه راهنمايي متوسطه راهنمايي متوسطه راهنمايي

 تحصيالت پدر
 ميانگين 10/8 70/8 50/6 85/7 75/5 86/6 93/6 32/6

437/0 218/0 383/0 036/0 176/0 476/0 489/0 46/0 R2 

 تحصيالت مادر
 ميانگين 38/3 40/7 26/5 77/6 32/3 02/5 23/5 5

399/0 246/0 285/0 139/0 139/0 313/0 285/0 277/0 R2 

دانش از نهاد 
 آموزشي

 ميانگين 37/5 64/7 51/5 58/6 82/4 61/5 55/6 37/6

637/0 467/0 577/0 411/0 118/0 614/0 217/0 428/0 R2 

تعامالت 
 فرهنگي در خانه

 ميانگين 61/17 95/20 78/18 66/21 12/17 76/18 51/19 69/19

419/0 309/0 453/0 146/0 115/0 398/0 112/0 334/0 R2 

مديريت تعاملي 
 نهادي

 ميانگين 24/13 40/14 76/12 72/14 10/13 36/13 48/14 65/15

422/0 409/0 430/0 241/0 089/0 162/0 024/0 386/0 R2 

 هاي يداراي
 فرهنگي

 ميانگين 14/7 38/7 58/6 50/6 14/5 71/5 60/6 51/5

233/0 423/0 411/0 100/0 267/0 383/0 352/0 193/0 R2 

 فعاليت فرهنگي
 ميانگين 23/0 02/2 02/0 23/2 - 12/2 - 33/1 - 19/0 - 77/0

350/0 458/0 317/0 104/0 166/0 367/0 347/0 389/0 R2 

 رفتار مطالعاتي
 ميانگين 90/1 94/3 87/1 61/3 81/0 13/1 84/1 52/1

242/0 254/0 310/0 058/0 164/0 443/0 238/0 413/0 R2 

دانش فرهنگي 
 غيررسمي

 ميانگين 87/4 07/6 47/4 40/5 01/3 49/4 83/4 53/4

421/0 271/0 527/0 173/0 165/0 581/0 206/0 279/0 R2 

 يها منش
 فرهنگي

 ميانگين 01/14 65/14 09/13 75/14 57/12 11/13 72/13 19/14

373/0 320/0 382/0 455/0 068/0 381/0 323/0 536/0 R2 
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  نتيجه گيري

اين پژوهش با هدف ارزيابي فرضيه بازگشت به سرمايه فرهنگي در نظام آموزشي و نقش 
توليد فرهنگي ز با يها مدلوعي كه مبناي طرح موض؛ اي يا اقتصادي در آن صورت گرفتمتغيرهاي طبقه

پايگاه اجتماعي  ثباتتفاوت اساسي بين اين دو مدل در بورديو و تحرك فرهنگي ديمجيو بوده است. 
زگار و هماهنگ با پايگاه اجتماعي داراي ابعاد گوناگون سا ،توليدز در مدل با ،است. به عبارت ديگر

سخن از عدم هماهنگي بين عناصر پايگاهي شده ك فرهنگي ردر حاليكه در مدل تح يكديگر فرض شده
تحصيلي دانش آموزان طبقات مختلف دارند.  يها ينابرابرمتفاوتي در توضيح  يها دهيااست. اين دو مدل 

اين سرمايه در طبقات باال بيشتر است و در مدل تحرك  يرتأثتوليد ادعاي اساسي اين است كه ز در مدل با
   بيشتر اين سرمايه در طبقات پايين مطرح است. يرگذاريتأثفرهنگي 

، پس از تعريف نظري و عملياتي مفهوم در اين پژوهش هاي مورد مطالعهمدلبه منظور ارزيابي 
سرمايه فرهنگي، متناسب با اين دو مدل كه در تحقيقات تجربي بر آن تاكيد شده براي سنجش آن از 

. نمرات كارنامه عملكرد تحصيلي دانش آموزان جهت سنجش نفر استفاده شد 369با حجم نهايي  يا نمونه
موفقيت تحصيلي دانش آموزان و ميزان درآمد كلي ماهانه خانواده، ميزان ارزش پولي منزل مسكوني و 

اين تحقيق  هاي يافتهوسيله نقليه آنها نيز براي سنجش سرمايه اقتصادي خانواده مورد استفاده قرار گرفت. 
 شوند يمبيشتر و بهتري از سرمايه فرهنگي وارد نظام آموزشي  يها آوردهآموزاني كه با دانش كه  نشان داد

قابل  يرتأثسرمايه فرهنگي والدين  ،به عبارت ديگر قواعد بازي نظام آموزشي همراهي كنند. بهتر قادرند با
قابل توجهي با  بر موفقيت تحصيلي فرزندان آنها دارد، ولي سرمايه فرهنگي خانواده ارتباط يا مالحظه

آن را  توان يمديگري است كه  سازوكاراين سرمايه تابع  يرگذاريتأث جايگاه اقتصادي افراد ندارد و
سرمايه فرهنگي والدين بر موفقيت  يرگذاريتأث، يا مدل سازوكاردر اين همگرايي فرهنگي ناميد.  سازوكار

زيادي با ميزان شيوع اين  همبستگي ،زشينظام آموآنها با قواعد بازي همراهي تحصيلي دانش آموزان و 
اين  يرگذاريتأثاز سرمايه فرهنگي ميزان  همساالن يها آورده ،ديگر بيانسرمايه در ميدان بازي دارد. به 

 نشان دادرگرسيون دو متغيره در طبقات مختلف  ي به ويژهعّل يها آزموننتايج . دينما يمسرمايه را تعيين 
بيشتر است كه فرآيند همگرايي با  ييها گروهرمايه فرهنگي در موفقيت مختلف س يها شاخص يرتأثكه 

دارد و اين سرمايه به خاطر كمياب بودنش امتياز ارزشمندي به شمار  يتر محسوسسرمايه فرهنگي تداوم 
بلكه  ،داند ينمسرمايه فرهنگي را محدود به طبقه اجتماعي خاصي  يرتأثهمگرايي فرهنگي . آيد يم

  . داند يمفرهنگي محيط اجتماعي مرتبط  يها داشتهرا با  نآ يرگذاريتأث
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