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 ( شهر گلستاندانش آموزان متوسطه دوم ) مورد مطالعه:   و پیشرفت تحصیلی سرمایه فرهنگی

 1طاهره میرساردو

 2بهرام قدیمی

 چکیده 

دانش نفر از  210در این مقاله تأثیر سرمایه فرهنگی بر پیشرفت آموزشی مطالعه شده است. بدین منظور، 

با روش پیمایشی مورد 1395 -1396در سال تحصیلی شهر گلستانسال آخردبیرستانی دختر و پسر   آموز

نمونه گیری انتخاب واحد مطالعه  روش وخوشه ای ، نمونه گیری روش نمونه گیریبررسی قرار گرفتند. 

ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که در آن همبستگی متغیرهای سرمایه فرهنگی و تصادفی ساده بود. 

( سه شاخص سرمایه فرهنگی تأثیر 1پیشرفت تحصیلی اندازه گیری شد. نتایج تحقق حاکی از آن است که : )

( تحصیالت مادر بیش از تحصیالت پدر بر  سرمایه فرهنگی و 2ارند؛ )مستقیم و مثبت بر پیشرفت تحصیلی د

اجتماعی خانواده  -( تأثیر سرمایه فرهنگی برحسب پایگاه اقتصادی3در نتیجه بر پیشرفت تحصیلی مؤثر است؛ )

ق ( ساختار خانواده بر سرمایه فرهنگی و در نتیجه بر پیشرفت تحصیلی مؤثر است. نتایج تحقی4متفاوت است ؛)

تأیید کننده نظریه بازتولید فرهنگی به ویژه در محیط مطالعه ، عادات مطالعه و مشارکت در فعالیتهای فرهنگی 

 روشنفکرانه است. 

 سرمایه فرهنگی، بازتولید فرهنگی، مشارکت فرهنگی روشنفکرانه و پیشرفت تحصیلی    واژگان کلیدی:

 

 مقدمه 

 ،بوردیو ؛1977 ،3بوردیو)  است بوردیو پیر فرهنگی بازتولید نظریه نشأت گرفته از فرهنگی سرمایه مفهوم

 که سرمایه است از مشخصی نوع شامل و افراد  خانواده فرهنگی منابع که کرد می استدالل بوردیو (.1984

 و اجتماعی های شبکه ) چیزی که بوردیو آن را سرمایه اقتصادی می نامد( ، اقتصادی منابع معادل باید

اگرچه تعریف  (. 1990پسرون،  و بوردیو ،1986 ،بوردیو )شود  گرفتهاجتماعی( در نظر  سرمایه) ارتباطات
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اما سرمایه فرهنگی در عمومی  (2002،  2، سولیوان1988، 1رونت و لا)لمبوردیو از سرمایه فرهنگی مبهم است

 فرهنگی سرمایهترین سطح ، با دانش کدهای مفهومی و هنجاری مسلط و محاط دریک فرهنگ ، مرتبط است. 

ارتقاء امتیاز  ابزار یک عنوان به اجتماعی مراتب سلسله در مختلف، سطوح در ها گروه ای افراد توسط که

 سایر مبادله برای تواند می ،قرار می گیرد استفاده موردعمومیت یافته  ابزار مبادله یک عنوان به یا اجتماعی

را قادر می  ها خانواده و افراد فرهنگی، سرمایه نتیجه، به کارگرفته شود. در اجتماعی یا اقتصادی های دارایی

 و کاالها رفتار، رسمی، دانش ترجیحات، ها، نگرش)، پایگاه باالدر  ،دانش عالئم فرهنگی نهادینه شده سازد با

لمانت و د)نمحروم کن ،ممتاز یا  ورود به گروههای با پایگاه باال اجتماعی های موقعیت را از دیگران( اعتبارات

 (. 156: 1988لرو ،

ها و از  فرهنگی در طی نسل سرمایه که است این بوردیو پیر فرهنگی معروف بازتولید نظریه در اصلی فرضیه 

 بوردیو)  می شود افراد تحصیلی موفقیت به منجر که مهمی است منبع و شده منتقل افراد و ها طریق خانواده

 دانش، با را افراد است که کمیاب منابع از فرهنگی سرمایه بوردیو، گفته به. (1990 ،3پسرون و بوردیو ؛1977،

توسط دروازه بانان که تجهیز می کند ، در نظام آموزشی  ای قواعد بازی معنا یک به و عملی های مهارت

را از طریق  یوزشمسرمایه فرهنگی توفیق آ. شناخته شده و پاداش داده شده اند و هماالن به رسمیت 4نهادی

(. نخست ، بچه 1990؛ بوردیو و پسرون ، 1984؛ بوردیو ، 1977کانالهای مختلف ارتقاء می بخشد ) بوردیو، 

ها سرمایه فرهنگی را یا به طور غیرارادی از طریق قرار گرفتن در معرض سرمایه فرهنگی والدین و یا به طور 

یه فرهنگی به بچه ها ، از والدینشان به ارث می فعال از طریق تالشهای عمدی والدین برای انتقال سرما

 سرمایه این (.1389؛ حسن پور 1389، جانعلی زاده و همکاران ، 2003؛ لرو، 2003، 5برند)چنگ و اندرسن

می نامد، درونی  آن را عادت که بوردیو ،یعنی آنچه بچه هازبان، دانش ، رفتار و اخالق شخصی  در فرهنگی

با دارائیهای فرهنگی و در را ا بچه ه فرهنگی، سرمایه (. بنابراین،1997،  7اسوارتز ؛2002، 6می شود ) دومیس

حالت تجسم یافته آن با مهارتهایی که بدان وسیله دارائیهای فرهنگی شان را نشان می دهند، مجهز می کند.  

است. این مکانیسم دوم ، نظام آموزشی برای برسمیت شناختن و پاداش دادن به سرمایه فرهنگی طراحی شده 

ساختاری نشان می دهد که معلمان و سایر دروازه بانان به طور سیستماتیک ، سرمایه فرهنگی بچه ها را 

یعنی آشنایی با عالئم فرهنگی پایگاه باال را به عنوان نشانه های درخشش علمی واقعی  ،اشتباه تفسیر می کنند

)جانعلی زاده و همکاران، به باالی بچه ها صورت می گیرد تلقی کرده و برداشت سو یافته ای در مورد رشد رو

                                                           
1 Lamont and Lareau 
2 Sullivan 
3 Passeron 
4 .Institutional gatekeepers 
5 Cheung and Andersen 
6Dumais  
7 Swartz 
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برداشتهای سویافته در مورد پیشرفت رو به باالی این کودکان ، محصول عملکرد مثبت و احتماالً  . این(1390

هستند از مراحل بسیار زود در دوره آموزشی ، رفتارهای  فرهنگی سرمایه دارای که کودکانی ، زیرا تجمعی است

اند،  نمادین بازده های سرمایه فرهنگی نتیجه، دربر امتیاز از معلمان و همساالنشان دریافت می کنند. مبتنی 

درخشش علمی، همچنین، محسوس اند ، همچون رشد علمی بهتر به دلیل رفتار مبتنی بر امتیاز تجلی مانند 

با توجه به موارد فوق  . (1392)رضایی و تشویق، معلمان و کسب توجه بیشتر از جانب معلمان و همساالن

در سال   شهر گلستانسال آخر دانش آموزان دبیرستانی سئوال اصلی ما این است که آیا سرمایه فرهنگی 

بر پیشرفت تحصیلی آنها تأثیر گذار است؟ به عبارت دیگر هدف اصلی ما در این پژوهش ،  95-96تحصیلی 

 مؤلفه سرمایه فرهنگی بر پیشرفت تحصیلی نمونه مورد مطالعه است.  سهمطالعه تأثیر علی 

مطالعات تجربی زیادی فرضیه اصلی در نظریه بازتولید فرهنگی را آزمون کرده اند که درآن فرض بر این است 

( مقاالت کمی زیادی یافته 1982) 1که سرمایه فرهنگی اثر مثبت و مستقیم بر توفیق تحصیلی دارد. دی ماگیو

است که نشان داده اند سنجه های متفاوت سرمایه فرهنگی به طور مثبتی با پیشرفت علمی و دستیابی به 

 4؛ دی گراف و همکاران1997،  3؛ کروک2008، 2امکانات آموزشی همبستگی دارند) به عنوان مثال : چیدل

؛ 8،1996میجن و کریکمپ؛ کا1990، 7؛ فارکاس و همکاران1985، 6یو و موردی ماگ، 2002،  5؛ دامیس2000،

رضایی و تشویق، ، 2007، 11؛ وندی ورفورست و هافستد2001،  10؛ سولیوان1990، 9کاتسیلیس و رابینسون

(. عالوه براین ، مطالعات کمی 1382؛اقدم و گدازگر، 1387؛نوربخش ،1389، جانعلی زاده و همکاران، 1392

 معلمان غلط تصورات با از یک سوو کیفی زیادی صورت گرفته که درصدد شناسایی مکانیسمهایی هستند که 

از طریق سرمایه گزاریهای فعال تحت عنوان استعداد تحصیلی و از سوی دیگر  بچه ها سرمایه فرهنگی از

فرهنگی موجب توفیق آموزشی می شود ) به عنوان مثال:  والدین در کسب سرانه فرهنگی بچه ها ، سرمایه 

                                                           
1 DiMaggio 
2 Cheadle 
3 Crook 
4 De Graaf, de Graaf, and Kraaykamp 
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 
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 5؛ لرو و همکاران1999، 4؛ لرو و هاروت2003، 3؛ لرو2009، 2؛ جیگر2009،  1؛ وایلدهاگن2006دامیاس ، 

 رابطه سرمایه فرهنگی و پیشرفت تحصیلیاکثر تحقیقات فوق روی  (.1387؛نوربخش 1389؛حسن پور ،2004،

گرفته مطالعه قرار بازتولید طبقاتی نیز مورد  ،عالوه بر اینی که در تحقیق حاضر صورت گرفته است در حال

 جوانان سال آخر دبیرستان. در تحقیق حاضر درصدد شناسایی تأثیر سرمایه فرهنگی بر پیشرفت تحصیلی است

 هستیم.

 روش شناسی 

بوط به فرضیه و برای جمع آوری داده های مر برای تدوین ادبیات تحقیق  کتابخانه ایدر این پژوهش از روش 

 ه دوممتوسط سال آخر دانش آموزانجامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه  استفاده شد. پیمایشها از روش 

 ،حضوری به صورتو با اجرای پرسشنامه  دهند ساکن در شهر گلستان تشکیل می( 95-96)سال تحصیلی 

این ی شد. ناحیه شهری خوشه بند 3با توجه به تقسیم بندی شهرداری، به  این شهرشد. اطالعات جمع آوری 

نفر  5000هر ناحیه به چند محله با حداکثر جمعیت  انتخاب و سپس به محالت خوشه بندی گردیدند.نواحی 

نتخاب و پرسشنامه این محله ها به شیوه تصادفی ساده ادبیرستانهای . در نهایت افراد نمونه از تقسیم شده است

نمونه  تعدادکه  دانش آموز دبیرستانی دختر و پسر بود 510جامعه آماری شامل در اختیار آنان قرار داده شد. 

  بود.دختر(  102پسر و  108) نفر  210برآورد شد که برابر با  0.05با استفاده از فرمول کوکران با واریانس 

مورد مطالعه که شاخص سنجش آن معدل دانش آموزان بود  پیشرفت تحصیلی وابسته متغیرن تحقیق ، در ای

- 1:   سته زیر به کار گرفته شده افلؤم سهبرای سنجش آن  ست کها متغیر مستقل سرمایه فرهنگی است. 

سنجه که با  (1999، 7؛ روسیگنو و آینسورت1982، 6) دیماگیو  مشارکت در فعالیتهای فرهنگی روشنفکرانه

رفتن به هر  -الف در سال گذشته  چند بار کارهای زیر را انجام داده اید:  شده است: اندازه گیری  زیر های

(، تقریباً یک 4( تقریباریاً ماهی یکبار )کد 3(، دفعات متعدد ) کد 2(، یک یا دو بار )کد 1نوع موزه:  هرگز)کد 

( 3(، دفعات متعدد ) کد 2(، یک یا دو بار )کد 1به تئاتر: هرگز)کد  رفتن -ب (5بار درهفته یا بیشتر ) کد 

رفتن به کنسرت موسیقی:  هرگز)کد  -پ (5(، تقریباً یک بار درهفته یا بیشتر ) کد 4تقریباریاً ماهی یکبار )کد 

درهفته یا بیشتر  (، تقریباً یک بار4( تقریباریاً ماهی یکبار )کد 3(، دفعات متعدد ) کد 2(، یک یا دو بار )کد 1

                                                           
1 Wildhagen 
2 Jæger 
3 Lareau 
4 Lareau and Horvat 
5 Lareau, Weininger, Swartz, and Zolberg  
6 DiMaggio 
7 Roscigno and Ainsworth-Darnell 
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. (2001، 2؛ سولیوان1،2000)دی گراف، دی گراف و کرایکامپمحیط مطالعه و عادات مطالعه :-2(5) کد 

چه تعداد کتاب دارید؟ با  -الف بود:زیر سنجه اندازه گیری جو مطالعه و عادات مطالعه شامل دو مقوله 

) سنجش جو مطالعه یعنی تعداد  (4یا بیشتر )( ، ده تا 3کتاب ) 9-3(، 2کتاب ) 2یا1(، 1پاسخهای: هیچ ) 

: ؟دیچه میزان کتاب می خوانبرای لذت بردن  -ب  (است. کتابهایی که توسط والدین یا خود فرد فراهم شده

دفعات متعدد در یک ؛( 3دفعات متعدد  در یک ماه) کد  ؛(2دفعات متعدد در یک سال )کد  ؛(1هرگز)کد 

فعالیتهای فوق - 3) سنجش عادات مطالعه یعنی میزان درونی کردن مطالعه( .  (5هر روز ) کد ؛(4هفته )کد 

 است: زیرسنجه اندازه گیری فعالیتهای فوق برنامه شامل دو متغیر  (2003؛لرو، 2004) کافمن و گابلر،  برنامه

دارد که او را آیا به سازمانی تعلق  -ب ( 0( و خیر )1بلی ) ؟ زبانهای خاصی را فرامی گیرد پاسخگو آیا -الف

آیا  -ب  ( 0( و خیر )1بلی ) ؟ به انجام فعالیتهایی چون ورزش ، هنر، رقص ، نمایش و غیره تشویق کند

این مقوالت شاخصهای  . ( 0( و خیر )1بلی ) ؟به شروع و تداوم انجام این عادات تشویق می شود  آزمودنی

 .اوقات فراغت تنظیم شده، می باشند یتهایوالدین برای پرورش استعدادهای بچه ها از طریق فعال تالش

زمینه ای قتصادی به عنوان متغیر ا -در این مطالعه مجموعه ای از متغیرهای جمعیت شناختی و اجتماعی

مذکر و مؤنث(،  مورد مطالعه قرار گرفته اند. این متغیرها شامل سن ) سن پاسخگو به هنگام مطالعه( ، جنس )

انواده ) درآمد تعداد سالهای تحصیل رسمی که به پایان رسانداه اند(، درآمد خ میزان تحصیالت پدر و مادر )

، دو والدینی با  ماهیانه والدین به تومان(، حضور و عدم حضور پدر بیولوژیکی)دو والدینی با پدر بیو لوژیکی

جه به اینکه برطبق تو (. بافرزند چندم بودن)  ترتیب تولدناپدری، تک والدینی با سرپرستی مادر( در خانواده و 

 شد که عیسئواالت س اعتبار تأمین جهت تئوری سرمایه فرهنگی این سرمایه توسط خانواده فراهم می گردد.

 برای غیرهر مت و شده تعریف روشنی بهبا استفاده از نظر دو جامعه شناس متخصص در این حوزه  متغیرها 

زمون مجدد آ -، ضریب پایایی با روش آزمون پژوهشدر این باشد .  داشته واحد دهندگان مفهومی پاسخ تمام

 ومونه انجام نفر از اعضای ن 50بدین منظور مطالعه ای مقدماتی روی  هفته محاسبه شد. دوبه فاصله زمانى 

ان سئواالت از آنها هفته مجدداً هم دوپرسشنامه یکبار در اختیار آنها قرار داده شد تا پاسخ گویند سپس بعد از

زمون آو نتایج  میزان همبستگی داده ها با آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت پرسیده شد. 

 اطی استفاده شد. در این مطالعه از دو نوع آمار توصیفی و استنب .بود 0.7همبستگی برای همه متغیرها بیش از 

 

 

 یافته ها 

به  15نیمی از پاسخگویان  حدودمعدل  و دخترانبا اندکی تفاوت بیش از آموزان پسر  دانشدر مطالعه حاضر 

حدود  ،اکثر آنها با والدین بیولوژیکی خود زندگی می کردند باال و حدود سه پنجم آنها فرزند اول یا دوم بودند.

                                                           
1 De Graaf, de Graaf, and Kraaykamp 
2 Sullivan 



 ( ) مورد مطالعه: دانش آموزان متوسطه دوم شهر گلستان  پیشرفت تحصیلی سرمایه فرهنگی و

 

118 
 

انواده های آنها باالتر از یک و از خ ششمو باالتر و درآمد یک  دیپلمیک پنجم از والدین آنها دارای تحصیالت 

 نتایج حاصل از آزمون فرضیات :نیم میلیون تومان بود. 

سرمایه فرهنگی و پیشرفت تحصیلی از تحلیل واریانس استفاده شد. سه  برای سنجش میزان همبستگی متغیر

شاخص سرمایه فرهنگی در برگیرنده مشارکت در فعالیتهای اجتماعی روشنفکرانه ؛ محیط مطالعه و عادت به 

بین سرمایه که  نشان می دهددو متغیر . میزان ضریب همبستگی می باشد مطالعه و فعالیتهای فوق برنامه

و میزان معنی داری هر یک از آزمونها    , f , tمقادیر و پیشرفت تحصیلی همبستگی قوی وجود دارد.  فرهنگی

  0Hنیز حاکی از وجود رابطه معنی دار بین دو متغیر سرمایه فرهنگی و پیشرفت تحصیلی است، بنابراین فرض 

می باشد که حاکی از 0.438با می شود. ضریب تعیین دو متغیر برابر   مورد پذیرش واقع 1Hرد شده و فرض 

واحد از تغییرات متغیر پیشرفت تحصیلی توسط سرمایه فرهنگی و بقیه به وسیله سایر  0.438 که آن است

متغیرها تبیین می شود.  با توجه به میزان ضریب همبستگی دو متغیر می توان نتایج را این گونه تفسیر کرد 

فرهنگی است و هرچه این متغیر افزایش یابد میزان پیشرفت که متغیر پیشرفت تحصیلی متأثر از سرمایه 

 تحصیلی نیز افزایش می یابد. 

 نشان می دهد 1مقایسه میزان ضریب همبستگی مؤلفه های سرمایه فرهنگی و پیشرفت تحصیلی در جدول 

آخر  ستکه در وهله اول مشارکت در فعالیتهای فرهنگی ، سپس  محیط مطالعه و عادت به مطالعه و د

. نتایج آزمون همبستگی ندمؤثر بود، فعالیتهای فوق برنامه بر میزان پیشرفت تحصیلی افراد مورد مطالعه

و پیشرفت تحصیلی فعالیتهای فوق برنامه  ,محیط مطالعه، عادت به مطالعه ،مشارکت در فعالیتهای فرهنگی

 .r=.633, sig. =.000; r=.596, sig) همبستگی قوی وجود دارد ها متغیر  اینحاکی از آن است که بین 

=.000; r=.497, sig. =.000) .   

 انواع سرمایه فرهنگی و پیشرفت تحصیلیهمبستگی  1جدول 

 .R 2R Sd.E F DF Sig. B t Std.E Beta Sig متغیرها

سرمایه فرهنگی و 
 پیشرفت تحصیلی

.662 .438 .57 289.83 3 .000 .430 9.431 .075 .662 .000 

فعالیتهای مشارکت در 
فرهنگی و پیشرفت 

 تحصیلی

.633 .401 .602 250.79 3 .000 .231 7.202 .078 .633 .000 

محیط مطالعه و عادت 
به مطالعه و پیشرفت 

 تحصیلی

.596 .355 .630 314.30 2 .000 .516 6.958 .074 .596 .000 

فعالیتهای فوق برنامه 
 و پیشرفت تحصیلی

.497 .247 .244 70.84 3 .000 1.670 27.60
0 

.061 .497 .000 
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تأثیر آن بر  متغیر سرمایه فرهنگی  به همراهیکی از متغیرهای زمینه ای مورد مطالعه ساختار خانواده بود که 

در جدول  مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون رابطه این متغیر با متغیر وابسته پیشرفت تحصیلی 

 ، محاسبه شده بزرگتر از میزان جدول است  t , fمیزان ر بین دو متغیر است. حاکی از وجود رابطه معنی دا 2

بنابراین بین این متغیرها رابطه معنی دار وجود دارد. ضریب همبستگی دو متغیر نشان دهنده همبستگی قوی 

ات متغیر واحد از تغییر 0.446است که بیانگر آن است که  0.446بین این متغیرهاست . ضریب تعیین برابر با 

ساختار خانواده و بقیه توسط سایر متغیرها وابسته یعنی پیشرفت تحصیلی توسط متغیرهای سرمایه فرهنگی و 

تبیین می شود. می توان نتیجه گرفت که ساختار خانواده نقش تعیین کننده ای در پیشرفت تحصیلی فرزندان 

رهنگی رابطه این دو متغیر را مورد آزمون قرار دارد. برای تعیین میزان همبستگی ساختار خانواده و سرمایه ف

 آمده است.  3دادیم و نتایج در جدول 

 سرمایه فرهنگی و پیشرفت تحصیلیهمبستگی، ساختار خانواده ،  2جدول 

R 2R Std.E F DF Sig. B t Std.E Bet متغیرها
a 

Sig. 

ساختار خانواده ، 
سرمایه فرهنگی و 

 پیشرفت تحصیلی

.668 .446 .467 220.89 4 .000 1.670 12.89 .079 .668 .000 

 

ساختار خانواده و اجزاء سرمایه فرهنگی است . بر اساس در برگیرنده نتایج آزمون رابطه دو متغیر  3جدول 

؛ محیط مطالعه و عادت به مطالعه بیش از سایر متغیر ها دارای رابطه معنی دار  داده ها رابطه ساختار خانواده 

قوی تری است. میزان کای اسکوار مربوط به ساختار خانواده و هریک از سه مؤلفه سرمایه فرهنگی بزرگتر از 

می شود.   مورد پذیرش واقع 1Hرد شده و فرض  0Hبنا بر این، فرض  ). =.000Sig(کای اسکوار جدول است 

می  0.525؛ محیط مطالعه و عادت به مطالعه برابر با  ساختار خانواده میزان آزمون فی برای دو متغیر 

، پس می توان استدالل کرد که ساختار خانواده بر محیط مطالعه و عادت به مطالعه به  (Sig.= .000)باشد

 عنوان یکی از شاخصهای سرمایه فرهنگی تأثیر گذار است. 

 انواع سرمایه فرهنگیوساختار خانواده  همبستگی 3جدول 

  کای اسکوار متغیرها
 

 وی کرامرز فی پیوستگی خطی نسبت برازش

 .sig مقدار .sig مقدار .df sig مقدار .df sig مقدار .df sig مقدار

ساختار خانواده و 
مشارکت در 

فعالیتهای 
 فرهنگی

31.6 6 .000 31.37 6 .000 26.98 1 .000 .412 .000 .250 .000 

ساختار خانواده و 
محیط مطالعه و 
 عادت به مطالعه 

193.
6 

6 .000 198.9 6 .000 129.4 1 .000 .525 .000 .471 .000 
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ساختار خانواده و 
فعالیتهای فوق 

 برنامه 

16.7
55 

2 .000 17.14
0 

2 .000 11.09 1 .001 .354 .000 .254 .000 

 =.Sig)می باشد 0.412ساختار خانواده و میزان مشارکت فرهنگی برابر با میزان آزمون فی برای دو متغیر 

،پس می توان استدالل کرد که ساختار خانواده بر میزان مشارکت فرهنگی روشنفکرانه به عنوان یکی  (000.

و فعالیتهای فوق  بر اساس نتایج آزمون رابطه ساختار خانواده از شاخصهای سرمایه فرهنگی تأثیرگذار است. 

،پس می توان استدالل کرد  (Sig.= .000)می باشد 0.354برنامه، میزان آزمون فی برای دو متغیر برابر با 

که ساختار خانواده بر فعالیتهای فوق برنامه به عنوان یکی از شاخصهای سرمایه فرهنگی تأثیر گذار است. با 

 کرد که ساختار خانواده بر سرمایه فرهنگی مؤثر است. توجه به نتایج فوق می توان این فرضیه را تأیید

درآمد خانواده، سرمایه فرهنگی و پیشرفت تحصیلی های برگیرنده نتایج آزمون رابطه متغیر در 4جدول شماره 

حاکی وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای مورد بررسی است. میزان ضریب همبستگی   f . tاست. نتایج آزمون 

 0.487. میزان ضریب تعیین برابر (r=.698, sig.= .000)مبستگی قوی بین سه متغیر استنشان دهنده ه

واحد از تغییرات متغیر وابسته یعنی پیشرفت تحصیلی متأثر از  0.487می باشد که نشان دهنده این است که 

نتایج حاصله می توان متغیرهای درآمد خانواده و سرمایه فرهنگی و بقیه متأثر از سایر متغیرهاست. با توجه به 

نتیجه گرفت که درآمد خانواده بر سرمایه فرهنگی و سپس بر پیشرفت تحصیلی اثر گذار است. برای سنجش 

تأثیر درامد خانواده بر سرمایه فرهنگی این متغیرها را در رابطه قرار داده و همبستگی آنها را آزمون کردیم. 

 آمده است. 5نتایج به دست آمده در جدول 

 رمایه فرهنگی و پیشرفت تحصیلیسهمبستگی، درآمد خانواده ،  4جدول 

 .R 2R Std.E F DF Sig. B t Std.E Beta Sig متغیرها
درآمد خانواده ، 
سرمایه فرهنگی و 
 پیشرفت تحصیلی

.69 .487 .447 232.4 4 .000 .458 24.66 .080 .698 .000 

 

بر اساس داده  خانواده و اجزاء سرمایه فرهنگی است. درآمدبرگیرنده نتایج آزمون رابطه دو متغیر  در 5جدول 

و مشارکت در فعالیتهای فرهنگی، دارای رابطه معنی دار قوی تری در درآمد خانواده  5های جدول شماره 

می باشد که  0.447بر مقایسه با دو مؤلفه دیگر سرمایه فرهنگیست. میزان ضریب همبستگی دو متغیر برا

واحد از تغییرات در مشارکت فرهنگی را موجب  0.447نشان دهنده این است که درآمد خانواده به تنهایی 

پس می توان استدالل کرد که درآمد خانواده بر مشارکت در فعالیتهای  (r=.447, sig.=.000).می گردد

 ذار استفرهنگی به عنوان یکی از شاخصهای سرمایه فرهنگی تأثیر گ

 سرمایه فرهنگی وخانواده همبستگی درآمد 5جدول 

  ضریب همبستگی اسپیرمن  متغیرها

 
 وی کرامرز فی پیوستگی خطی نسبت برازش  کای اسکوار  
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 .sig مقدار
 

 .df sig مقدار تعداد 
 

df si مقدار

g. 
 .sig مقدار .sig مقدار .df sig مقدار

درآمد خانواده و  مشارکت در 
 فعالیتهای فرهنگی  

.447 .000 210              

درآمد خانواده محیط مطالعه و 
 عادت به مطالعه 

.408 .000 210              

درآمد خانواده فعالیتهای فوق 
 برنامه 

   57.8
32 

6 .000 53.137 6 .0
0
0 

28. 1 .000 .456 .000 .337 .000 

 

و محیط مطالعه و عادت به مطالعه حاکی از آن است که  بررسی نتایج مربوط به آزمون رابطه درآمد خانواده  

 ,r=.408).واحد از تغییرات در محیط مطالعه و عادت به مطالعه را موجب می گردد 0.408درآمد خانواده 

sig.=.000)  و عادت به مطالعه به عنوان یکی پس می توان استدالل کرد که درآمد خانواده بر محیط مطالعه

و فعالیتهای فوق  بر اساس نتایج آزمون رابطه درآمد خانواده از شاخصهای سرمایه فرهنگی تأثیر گذار است. 

برنامه، بین این دو متغیر رابطه معنی دار وجود دارد. میزان کای اسکوار مربوط به دو متغیر بزرگتر از کای 

می شود.   مورد پذیرش واقع 1Hرد شده و فرض  0Hبنا بر این، فرض  ). =.000Sig(اسکوار جدول است 

، پس می توان استدالل کرد که  (Sig.= .000)می باشد 0.456میزان آزمون فی برای دو متغیر فوق برابر با 

با توجه درآمد خانواده بر فعالیتهای فوق برنامه به عنوان یکی از شاخصهای سرمایه فرهنگی تأثیر گذار است. 

 به نتایج فوق می توان این فرضیه را تأیید کرد که درآمد خانواده بر سرمایه فرهنگی مؤثر است. 

تحصیالت والدین، سرمایه فرهنگی و پیشرفت تحصیلی های برگیرنده نتایج آزمون رابطه متغیر رد 6جدول 

بررسی است. میزان ضریب همبستگی حاکی وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای مورد   f . tاست. نتایج آزمون 

 . (r=.699, sig.= .000)نشان دهنده همبستگی قوی بین سه متغیر است

 سرمایه فرهنگی و پیشرفت تحصیلی همبستگی، تحصیالت والدین ، 6جدول 

 .R 2R Std.E F DF Sig. B t Std.E Beta Sig متغیرها
تحصیالت والدین ، سرمایه 
 فرهنگی و پیشرفت تحصیلی

.699 .488 .436 210.88 5 .000 .649 13.311 .107 .699 .000 

واحد از تغییرات متغیر وابسته  0.488می باشد که نشان دهنده این است که  0.488میزان ضریب تعیین برابر

و سرمایه فرهنگی و بقیه متأثر از سایر  تحصیالت والدینیعنی پیشرفت تحصیلی متأثر از متغیرهای 

بر سرمایه فرهنگی و سپس  تحصیالت والدینمتغیرهاست. با توجه به نتایج حاصله می توان نتیجه گرفت که 

بر سرمایه فرهنگی این متغیرها را  تحصیالت والدینبر پیشرفت تحصیلی اثر گذار است. برای سنجش تأثیر 

 آمده است 7نها را آزمون کردیم. نتایج به دست آمده در جدول شماره در رابطه قرار داده و همبستگی آ

بررسی نتایج حاوی داده های مربوط به تحصیالت والدین و مؤلفه های سرمایه فرهنگیست.  7جدول شماره 

و سه مؤلفه سرمایه فرهنگی) مشارکت در فعالیتهای فرهنگی ، محیط  مربوط به آزمون رابطه تحصیالت والدین

حاکی از آن است که  میزان کای  7ه و عادت به مطالعه و فعالیتهای فوق برنامه ( در جدول شماره مطالع
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در هر دو والدین بزرگتر از کای  تحصیالت والدین و سه مؤلفه سرمایه فرهنگیاسکوار مربوط به متغیر های 

می شود. به   ذیرش واقعمورد پ 1Hرد شده و فرض   0Hبنا بر این، فرض  ). =.000Sig(اسکوار جدول است 

 عبارت دیگر بین این متغیرها رابطه معنی دار وجود دارد. 

 

 

 

 سرمایه فرهنگی وهمبستگی تحصیالت والدین 7  جدول

  کای اسکوار متغیرها
 

 وی کرامرز فی پیوستگی خطی نسبت برازش

df sig مقدار .df sig مقدار .df sig مقدار
. 

 .sig مقدار .sig مقدار

پدر و مشارکت  تحصیالت
 در فعالیتهای فرهنگی

77.3 6 .000 67.642 6 .000 48.649 1 .00
0 

.485 .000 .346 .000 

تحصیالت پدر و محیط 
 مطالعه و عادت به مطالعه 

43.8 6 .000 38.736 6 .000 30.226 1 .00
0 

.454 .000 .378 .000 

تحصیالت پدر و 
 فعالیتهای فوق برنامه 

57.5 4 .000 52.90 4 .000 35.661 1 .00
0 

.488 .000 .293 .000 

تحصیالت مادر و 
مشارکت در فعالیتهای 

 فرهنگی

10.2 6 .000 91.753 6 .000 57.80 1 .00
0 

.547 .000 .376 .000 

تحصیالت مادر و محیط 
 مطالعه و عادت به مطالعه 

58.8 6 .000 50.81 6 .000 27.03 1 .00
0 

.492 .000 .302 .000 

تحصیالت مادر و 
 فعالیتهای فوق برنامه 

53.2 4 .000 49.969 4 .000 34.89 1 .00
0 

.478 .000 .306 .000 

 

می باشد  0.485در پدران برابر با تحصیالت والدین و مشارکت در فعالیتهای فرهنگی میزان آزمون فی برای   

؛ محیط مطالعه و عادت  تحصیالت والدیناین میزان برای دو متغیر  ، (Sig.= .000) 0.547و در مادران برابر 

میزان آزمون فی  ، همچنین، (Sig.= .000) 0.492و برای مادران برابر  0.454به مطالعه در پدران برابر  

می  0.478و در مادران برابر   0.488برای دو متغیر تحصیالت والدین وفعالیتهای فوق برنامه در پدران برابر با 

، پس می توان استدالل کرد که تحصیالت والدین بر هر سه مؤلفه سرمایه فرهنگی تأثیر  (Sig.= .000)باشد

گذار است. با توجه به نتایج فوق می توان این فرضیه را تأیید کرد که هر قدر تحصیالت والدین باالتر باشد 

 سرمایه فرهنگی فرزندان قوی تراست. 

 بحث و نتیجه گیری 

 آموزشی اثرگذار استپیشرفت این مقاله تالش شد نظریه بوردیو در مورد اینکه سرمایه فرهنگی بر در    

پایگاه  دارایکسانی که دارای سرمایه فرهنگی هستند به ویژه کسانی که  بررسی شود.بر طبق این نظریه

 مطالعهنتایج از مهارتهای آموزشی و امکانات بیشتر آموزشی برخورداند.  هستنداجتماعی باالتری -اقتصادی
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در دو جنس تفاوت معنی داری ندارد و ترتیب تولد بر سرمایه  نشان داد که سرمایه فرهنگی دانش آموزان

فرهنگی آنها اثر گذار نیست. در این مطالعه همچنین مشاهده شد که از سه مؤلفه سرمایه فرهنگی، مشارکت 

ر فعالیتهای فرهنگی همچون رفتن به موزه ، رفتن به تئاتر و رفتن به کنسرت بیش از دو مؤلفه دیگر بر د

پیشرفت تحصیلی آزمودنیها تأثیر گذار بوده است. داده ها همچنین نشان دادند که جو مطالعه در خانواده نیز 

یان مؤلفه های جو مطالعه ؛ عادت به از عوامل تأثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی افراد مورد بررسی است. از م

مطالعه بیشترین همبستگی را با پیشرفت تحصیلی آزمودنیها نشان داد. مؤلفه فعالیتهای فوق برنامه که در 

برگیرنده مهارتهایی همچون انواع ورزشها، انواع هنرها، تسلط بر زبانهای خارجی و تشویق والدین به تداوم و 

شاخصهای تعداد کتاب ، فعالیتهای ز دو مؤلفه دیگر بر پیشرفت آموزشی مؤثر بود. کمی کمتر احفظ این مهارتها 

فوق برنامه و تشویق بچه ها به فعالیتهای فوق برنامه تأثیر قوی تری بر پیشرفت تحصیلی پاسخگویان از خانواده 

این نتایج تأیید داشت.  های با پایگاه پایین و متوسط در مقایسه با پاسخگویان از خانواده های با پایگاه باال

(؛ 2010) 3(؛ کاوی و کاربونار2003) 2(؛ چنگ و اندرسون2009)1(؛ وایلدهاگن1977کننده نتایج بوردیو) 

( و 1375(، ) مهران)1389، حسن پور)( 2009) 6( و جاگر2003) 5(؛ لرو2004) 4کافمن و گابلر 

 . می باشد( 1388خدایی)

خانواده بر سرمایه فرهنگی و در نتیجه بر پیشرفت تحصیلی اثر گذار است. در این مطالعه دریافتیم که ساختار 

بین انواع خانواده با حضور پدر بیولوژیکی و عدم حضور پدر بیولوژیکی در خانواده های با سرپرستی مادر و 

مطالعه  خانواده های با سرپرستی پدر ناتنی و سرمایه فرهنگی آزمودنیها رابطه معنی دار مشاهده شد. در این

مشاهده شد اثرات ساختار خانواده بر مؤلفه های سرمایه فرهنگی متفاوت است و ساختار خانواده بیشترین 

تأثیرگذاری را بر مؤلفه محیط مطالعه و عادات مطالعه داراست. نتایج این مطالعه با مطالعه بلندن و 

و  (؛جانعلی زاده1388خدایی )، (2005) 9الر-(؛ دی واین2001)8(؛ دی گراف و کالمیجن2003)7همکاران

 همخوانی دارد. (1392( ؛ رضایی و تشویق )1390)همکاران

حاکی از آن بود که بین درآمد خانواده و هر سه مؤلفه سرمایه فرهنگی پاسخگویان همچنین نتایج مطالعه     

خانواده های با درآمد باال از سرمایه فرهنگی باالتری برخوردار بودند.  ،همبستگی وجود دارد. بر اساس نتایج

برنامه  مؤلفه فعالیتهای فوق ،وقتی درآمد خانواده را با سه مؤلفه سرمایه فرهنگی در ارتباط قرار دادیم
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ه همبستگی قوی تری با درآمد خانواده نشان داد. شرکت در فعالیتهای فرهنگی دومین مؤلفه ای بود که ب

کمترین میزان اثرگذاری درآمد بر محیط مطالعه و عادات  دنیها تأثیر پذیرفته بود.درآمدخانواده آزموشدت از 

جانعلی زاده و   ؛( 2006) 2(؛ گایو و همکاران 2006و  2002) 1مطالعه بود. این نتایج با نتایج مطالعه دامیس

 همخوانی دارد.   (1373و شریفیان) (1389(،  حسن پور )1389همکاران)

ل از مطالعه نشان داد که تحصیالت والدین عامل مهمی در سرمایه فرهنگی به داده های حاصعالوه براین،    

شمار می رود . مقایسه تأثیر گذاری تحصیالت هر یک از والدین نشان داد که تحصیالت مادر تأثیرگذاری 

ر بیشتری بر سرمایه فرهنگی دارد. از میان مؤلفه های سرمایه فرهنگی ، تحصیالت مادر بیشتر بر مشارکت د

فوق برنامه مؤثر بود. کمترین فعالیتهای فرهنگی تأثیر گذار بود در حالی که تحصیالت پدر بیشتر بر مؤلفه 

تأثیر گذاری تحصیالت مادر بر فعالیتهای فوق برنامه و کمترین تأثیر گذاری تحصیالت پدر برمحیط مطالعه و 

(؛ مانکمن و 2002) 4( ؛ ماتیوز2005) 3کسعادات مطالعه بود. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق مارجریبان

 همخوانی دارد.(1387و نوربخش ) (1381شریفیان) ؛(1382؛ اقدم و همکاران)(2005) 5همکاران

های افراد،  میزان عواملی همچون ویژگیدر این تحقیق از آنجا که  –الف  با توجه به نتایج پیشنهاد می شود:   

ن اندازه گیری ، استراتژیهای آموزشی والدیمعلمانمطالعه و شیوه مطالعه پاسخگویان، ادراک و نحوه برخورد 

نابراین ، نمی توان با قطعیت اظهار داشت که پیشرفت تحصیلی صرفاً متأثر از سرمایه فرهنگیست. ب ،نشد

ازه گیری عوامل پیشنهاد می شود ، محققان بعدی مطالعات بین رشته ای که در برگیرنده تمامی ابعاد قابل اند

فرهنگی  سرمایه گذارینگی ین تحقیق چگوا -ب مؤثر بر پیشرفت تحصیلی است را طراحی و هدایت نمایند.

فرایندها  چگونه ایناینکه و  توسط بچه ها سرمایه فرهنگی  گی انباشت، چگوندر طول زمان توسط خانواده 

ن حوزه ، منجر به پیشرفت تحصیلی می شود ، را بررسی نکرده است . پیشنهاد می شود محققان بعدی در ای

و اثرات آن بر  لمانمعو کیفیت تدریس مدارس حقیق امکانات در این ت -پ این سئواالت بپردازند. مطالعه به 

ین متغیرها بنابراین، پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی ا ،اندازه گیری نشد آموزان پیشرفت تحصیلی دانش

ینکه شاخص سازی و مفهوم سازی بوردیو مربوط به زمان و ابا توجه به  -ت مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند.

ن این ، توسط محققایست، ضرورت دارد به مفهوم سازی و شاخص سازی جدید از سرمایه فرهنگی مکان دیگر

نۀ هنرهای محلی، های مختلف و فرهنگ غنی در زمیدر کشور ما مردمانی با قومیت  -ث حوزه پرداخته شود.

، بنابراین به یک معنا کشور ما شاهد پدیده چند فرهنگی است و کنندمی مذهبی زندگی-ادبیات، مراسم ملی

   گیرد.نظر قرار  این تنوع فرهنگی در ساخت مفهوم سرمایۀ فرهنگی مد ضرورت دارد
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 ابع: من

تحقیقات  و. فصلنامه مطالعات بازخوانی سنجه های سرمایۀ فرهنگی .(1392)رضایی، محمد؛ تشویق ، فاطمه 
 35-9: 1392بهار 1، شماره 2 اجتماعی در ایران.دوره

در جستجوی سنجش سرمایۀ  .(1389فر، غالمرضا و سپهر، مهدی)جانعلیزاده چوب بستی، حیدر؛ خوش
 .238-217: 20صلنامه مطالعات فرهنگی و رسانه، شماره ، ففرهنگی

سرمایه فرهنگی و موفقیت تحصیلی: .  (1390، غالمرضا خوش فر و مهدی سپهر)یدر جانعلیزاده چوب بستیح
 ، پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت. سال اول، شماره اول.ارزیابی تجربی مدل های نظری

تجربی با تأکید بر کاربرد مفهوم سرمایه فرهنگی در گستره تحقیقات . (1389حسن پور، محمد محسن)
 .84-55: 3شماره نامه فرهنگ و ارتباطات، ،ششناسی آموزش و پرورجامعه

 
آموز با احتمال قبولی آنها در بررسی رابطۀ سرمایۀ اقتصادی و فرهنگی والدین دانش. (1388خدایی، ابراهیم )

 .84-65: 4فصلنامه انجمن آمزش عالی ایران، شماره، 1385آزمون سراسری سال 

ی علوم اجتماعی دانشگاه عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد، فصلنامه .(1381فیان، اکبر)شری
 .16و 15 مارهعالمه طباطبایی، ش

فرهنگی مؤثر بر کیفیت یادگیری بررسی عوامل اجتماعی .(1382علیرضا اقدم، محمدباقر و حسین گدازگر)
 .11 ماره، ش9اجتماعی دانشگاه تبریز، سال علوم انسانی و  دانشجویان، نشریه دانشکده

ی تعلیم و تربیت، بررسی علل ترک تحصیل دختران در مقطع آموزش ابتدایی، فصلنامه. (1375مهران، گلنار) 
 .12، سال 46 مارهش

نقش سرمایۀ فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خانواده در موفقیت تحصیلی افراد،  (.1387نوربخش، مرتضی ) 
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Cultural Capital And Educational Achievement; Study Case: Youth of 

Golestan city 

Tahereh. Mirsardoo1, Bahram Ghadimi2 

 

Abstract 

In this article,  the effect of cultural capital on educational achievement has been 

studied. For this purpose, 210 female and male high school students(in 

educational year 995-96) of golestan sity were examined by using survey 

method.Sampling method was cluster sampling and the method of selection of 

study unit was simple random sampling. The data gathering technique was a 

questionnaire, in which, correlation between cultural capital and academic 

achievement was measured. The research results indicate that: (1) three indicators 

of cultural capital have a direct and positive impact on student educational 

achievement; (2) Mother's education is effective on cultural capital more than 

father's education, and thereby on the educational achievement; (3) the effect of 

cultural capital varies, depending on family socio-economic status; (4) family 

structure is effective on cultural capital, and thereby on the educational 

achievement. The results of research confirm the theory of cultural reproduction, 

particularly in reading atmosphere, reading habits and participation in the 

intellectual cultural activities.  

 

Key words: cultural capital, cultural reproduction, intellectual cultural 

participation ,educational achievement.  
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