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اي انتقادي در دانشگاه  و رتبة كنكور: مطالعه طبقه اجتماعي
  بوعلي سيناي همدان

 
  حميد عباداللهي چنذانق نـادر افقـي، احمد كريمي بهروزيان،

 )15/02/98تاريخ پذيرش ، 15/03/97فت(تاريخ دريا
  

ي بورديو پژوهش حاضر، با رويكردي انتقادي و با الهام از نظرية بازتوليد فرهنگ: چكيده
بررسي رابطه طبقه اجتماعي و موفقيت در كنكور در ميان دانشجويان كارشناسي دانشگاه   به

ها،  پردازد. پژوهش حاضر از نوع پيمايش و ابزار گردآوري داده بوعلي سيناي همدان مي
دانشجو است  370نفر) و حجم نمونه تعداد 12500پرسشنامه است. جمعيت آماري شامل  (

هاي كمي و روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي  اده از فرمول كوكران براي دادهكه با استف
اي و هوش  دست آمده، بين سرماية اجتماعيِ شبكه هاي به شده انتخاب شدند. بنابر يافته

هاي حاصل  شناختي از يك سو و رتبة كنكور از سوي ديگر رابطة معنادار وجود داشت. يافته
نگر عدم وجود تفاوت بين اخالق كار طبقات باال و پايين، عدم وجود هاي تفاوت  بيا از آزمون

هاي محبوب و كمتر محبوب و  نيز عدم وجود تفاوت در  تفاوت طبقاتي بين دانشجويان رشته
همچنين وجود تفاوت هوشي  آينده بين اين دو دسته از دانشجويان، و  ميزان اميدواري به

  ي با هوش شناختي بود. بين انان و رابطة معكوس ناامني غذاي
  ، اي شبكهي اجتماعية طبقه، سرمااميد،  ،ييغذا تيامن اخالق كار،: ياصلمفاهيم 

 شناختي.هوش
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 . (نويسنده مسئول) تاديار گـروه عـلوم اجتماعـي دانشگاه گيالناس               naderofoghi@gmail.com  
 . دانشيار گروه علوم اجتماعي دانشگاه گيالن                                 h_ebadollahi@hotmail.com 
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  مقدمه 
امل پيشرفت و داشتن زندگي راحت بسياري افراد پيشرفت تحصيلي و تحصيالت دانشگاهي را ع

شان  ي شرايط ادامه تحصيل فرزندانرو تمام تالش خود را صرف مهياساز دانند، ازاين  دغدغه مي بيو 
عنوان نوعي رفتار جبراني    مقولة پيشرفت و موفقيت تحصيلي به  كنند. طبقات پايين و متوسط به مي

ها را در رقابت با مقولة برتر ثـروت   دهد و آن هاي ايمني ساز را افزايش مي نگرند كه برتري مثبت مي
شغل، ديگر مقولة پايگاه اجتماعي كه سـلطه آفـرين     ي بهرس اندازد و دست هاي باال جلو مي در طبقه

)هـاي    دليل توزيـع نـابرابر فرصـت  (بخـت      ). به18: 1386سازد  (جاللي، نيز است را قابل وصول مي
دانشگاه را ندارنـد. دانـش     همه داوطلبان بخت برابر براي ورود به در طبقات مختلف جامعه، 1زندگي

هاي بيشتر نسبت به طبقات پايين جامعـه از عملكـرد    يار داشتن فرصتآموزان طبقات باال با در اخت
هـا، شـانس    تحصيلي بهتري برخوردارند. درمقابل، دانش آموزان طبقات پايين به علت عـدم فرصـت  

كمتري براي پيشرفت دارند. بسياري از پژوهشگران علوم اجتماعي و علوم تربيتي براين باورند كه بـا  
اي و موفقيـت تحصـيلي    رسي دانش آموزان به امكانات آموزش مدرسه دستافزايش درآمد و فرصت، 

رسـد در   هاي آموزشي، بـه نظـر مـي    هاي فوق در بسياري از نظام شود. با وجود تاييد گزاره بيشتر مي
نظام آموزشي ايران متغيرهاي واسط ديگري وجود دارندكه در نوع و ميزان ايـن رابطـه تأثيرگذارنـد     

شـدگان دانشـگاهي از    . مشاهدات روزمره بيانگر آن است كه بسـياري از پذيرفتـه  )6: 1392(تشويق،
فرض اوليه را به چـالش   تواند پيش هاي قشر متوسط و پايين جامعه هستند. اين امر مي ميان خانواده

  كشيده و در دقت و صحت آن در جامعه ايران ترديد ايجاد كند. 
  

  و اهميت تحقيق  طرح مسئله
هـا   كننـد، ايـن صـافي    هايي عبـور مـي   دانش آموزان براي ورود به دانشگاه از صافيدر تمام دنيا 

). يكي از شرايط اصلي ورود 213: 1391بستگي به نوع نظام آموزشي كشورها دارند (خدابنده اويلي،
كـه   1343به دانشگاه در ايران، كسب نمرة كل باال و رتبة مناسب در آزمون سراسري است. از سـال 

. در آخـرين آزمـون در   2كنكور برگزار شده است 52ن كنكور در ايران برگزار شد تاكنون اولين آزمو
 
1. Life Chance 

رسد يعني زماني كه تعـداد داوطلبـان از    مي 1317ها در ايران به سال  اه. تاريخ برگزاري نخستين آزمون ورود به دانشگ2
كنكـور بـه شـيوة سـؤاالت      1343ها پيش افتاد كه اين آزمون به شكل تشريحي برگزار شد. از سـال   ظرفيت پذيرش آن

رفـتن سـطح    و نيـز بـا بـاال    60ها در اواخر دهـة   تستي برگزار شد. با افزايش سريع جمعيت و گسترش پذيرش دانشگاه
تـري بـه    شدن آموزش دانشگاهي بةك ضرورت عام، تالش براي ورود به دانشگاه شـكل حسـاس   فرهنگ عمومي و تبديل

 ). 5خود گرفت (مرديها:
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نفر شركت كردنـد. هرسـاله تعـداد زيـادي از دانـش آمـوزان دغدغـه         8601091 ، تعداد1395سال 
پرورانند. قبولي در اين آزمون  هاي معتبر را در ذهن مي هاي مطرح و دانشگاه پذيرفته شدن در رشته

را بهبـود  2شـان  يدي براي بسياري است تا بتوانند تحرك اجتماعي يافته و موقعيت اجتماعينقطه ام
هـاي متفـاوت زنـدگي بـه      هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سبك هايي با سرمايه بخشند. خانواده

هـاي طبقـات بـاال از تمـام      كنند. در اين رقابت خـانواده  هاي گوناگون با اين چالش برخورد مي روش
هـاي   شـان در مـدارس و كـالس    نـام فرزنـدان   انات موجود براي پذيرش فرزندان خود، نظير ثبـت امك

كننـد. در مقابـل    نـام در مـدارس غيرانتفـاعي اسـتفاده مـي      هـاي كنكـور و ثبـت    ، كـالس 3خصوصي
  هاي طبقة پايين از فراهم ساختن بسياري از اين امكانات ناتوانند.  خانواده

اي در تعيـين سـطح آرزوهـا بـراي ادامـة       تنهـا عامـل بـالقوه    د نهوضعيت اقتصادي اجتماعي افرا
شود. افرادي كـه در   اي براي آنان قلمداد مي گيري حرفه تحصيالت دانشگاهي است بلكه نوعي جهت

درآمد جامعه هسـتند، اصـرار دارنـد     وضعيت نابسامان اجتماعي و اقتصادي قرار دارند و از طبقة كم 
ها تحرك اجتمـاعي بـه همـراه داشـته باشـد  (كلـي و سـي         كه براي آنهايي را انتخاب كنند  رشته

هـاي   ). در ديدگاه اغلب افراد جامعه پذيرش در رشته147: 1391به نقل ازعنايتي نوين فر، 2002تد
هـا همـواره در پـي ارضـاء بهتـر نيازهـا و        مطرح باعث ارتقاء در موقعيت طبقاتي است. البتـه انسـان  

ر پي ارتقاء هستند و اين موضوع در همه كشورها و همـه جوامـع بـه چشـم     درنتيجه از اين طريق د
خورد. اما ميزان اين تمايل متفاوت است. در مقايسه با كشورهاي ديگر، در نظـام ارزشـي جديـد     مي

). البتـه تبليـغ زنـدگي    155:1381شود  (رفيع پـور،  ازحد باارزش تلقي مي جامعه ما تحصيالت بيش
كند تا بـا   ها به ولع ارتقا و تحرك دامن زده و جوانان را تحريك مي ز رسانهاشرافي و فرهنگ مصرف ا

هاي مطرح بتواننـد زنـدگي اَشـرافي را بـراي      هاي معتبر و رشته رقابت در كنكور و قبولي در دانشگاه
هاي مطـرح   هاي معتبر و رشته خود شكل دهند. در واقع، در شرايط كنوني پذيرفته شدن در دانشگاه

گـويي بـه    آيد. در ايـن راسـتا پاسـخ    هاي ضروري براي زندگي مرفه به حساب مي يش فرضيكي از پ
پرسش زير مسئلة اساسي پژوهش حاضر است: آيا در جامعة ايران طبقات پـايين جامعـه بـه ميـزان     

  شوند؟ هاي معتبر پذيرفته مي هاي مطرح و دانشگاه طبقات باال در رشته

 
1. www.mehrnews.com 
2. Social location 

تي از مزايايي مدارسي كه در مقايسه با مدارس دول به گشايش مدرسه خصوصي اقدام شد. ، در ايران 1365. در سال 3
زير برخوردار بودند: توسعة فضاي آموزشي و تفريحي، تمهيد وسايل كمك آموزشي، جمعيت كالسي كمتر، معلمان 
مجرب، تعامل بيشتر معلم با دانش آموز و معلم با والدين. اين مدارس يادگيري درسي را به نحو مطلوبي ارتقاء دادند. 

 ).36:1386(اقتباس از جاللي، 
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  بررسي پيشينة تجربي تحقيق
ر تحقيقات تجربي داخل و خارج از كشور دربارة عوامل موثر بر پيشرفت تحصـيلي و بـه   مروري ب

گشـاي تحقيـق در ايـن حـوزه باشـد. مطالعـات زيـادي         تواند راه صورت خاص پذيرش در كنكور مي
  شود. درخصوص موضوع پژوهش انجام شده است كه به مواردي چند اشاره مي

، خالقيـت و  IQاي بررسـي مقايسـه  «ژوهشي با عنوان ) در پ1382كاظم رسول زادة طباطبايي  (
با مقايسة نتايج حاصـل   »انحراف معيار)و عادي 5/2پيشرفت تحصيلي دانشجويان بااستعداد  (باالي 

از دو گروه نشان داد: الف) ميانگين بهرة هوش دانشجويان استعدادهاي درخشان و عادي به ترتيـب  
بـاالي   IQهـا  (  درصد بـاهوش  70دار بود. ب) ن تفاوت معنيآمده كه اي دست به 104و 112,4برابر با 

هـزار و   10هـزار تـا    9درصد آنان نمرة بين  25,5هزار هستند و  10) داراي نمرة كنكور باالي 115
درصـد مربـوط بـه گـروه      58هزار دارند.ج) از كل دانشجويان خالق  8درصد آنان نمرة كمتر از  4,5

گروه علوم انساني بودند. د) معدل كل واحدهاي گذرانده شده  درصد مربوط به 42فني و مهندسي و
بود.ه) دانشجويان دختر در مقايسه با  14,7و  15,87دانشجويان استعداد درخشان و عادي به ترتيب 

) در پژوهشي پيمايشي با عنوان 1387پسران پيشرفت تحصيلي بهتري داشتند. بهروزي و محمدي (
بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه بـين        »ي در دانشجويان دانشگاه شيرازرابطه معناي زندگي و اميدوار«

داري وجود دارد. بـه ديگـر سـخن، دختـران      دختران و پسران از لحاظ ميزان اميدواري تفاوت معني
ازلحاظ ميزان اميدواري نسبت به پسران نمرة بيشتري كسب كردند. همچنين نتـايج ايـن پـژوهش    

داري بـه دسـت    ان رشتة علوم پايه و علوم انساني تفاوت معنـي نشان داد كه بين اميدواري دانشجوي
نيامد. هر چند كه در آمار توصيفي ميانگين دانشجويان علوم انساني نسبت به دانشجويان علوم پايـه  

تـأثير سـرمايه اقتصـادي،    «) درتحقيقي پيمايشي باعنوان 1389محمدتقي رفيعي (كمي بيشتر بود. 
بـا هـدف تعيـين سـهم سـرماية       »آزمون سراسري ورود به دانشـگاه اجتماعي، فرهنگي برموفقيت در

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دراحتمال موفقيت در كنكور، به اين نتيجه دست يافت كه باال بـودن  
هـا را   هـا در ورود بـه دانشـگاه    هاي داوطلبان، احتمـال موفقيـت آن   هاي سه گانه نزد خانواده سرمايه

بررسـي وضـعيت امنيـت    «) در پژوهشـي بـا عنـوان    1390محمد زاده (دهد. خانم آسيه  افزايش مي
به اين نتيجه رسيد كه در بـين   »غذايي و مصرف مواد غذايي دانش آموزان دبيرستاني شهر اصفهان

خانوارهاي دانش آموزان دبيرستاني شهر اصفهان ناامني غذايي شيوع بااليي دارد. همچنـين مصـرف   
ي باالي انرژي در دانش آموزان گروه ناامن غذايي به طور معنـاداراي  مواد غذايي ارزان قيمت با چگال

باالتر از دانش آموزان گروه امن غذايي بود كه اين عامل بر نتايج تحصيالت دانش آموزان تاثير گـذار  
 بـه  »بررسي تأثير طبقه اجتماعي بـر تحصـيالت  «اي با عنوان  ) در مقاله1390زاده ( بود. ابراهيم ولي

يعنـي   فراتر از اين دو عامل، مل تشديد بازتوليد طبقه درسه بعد دروني، بيروني نابرابري وبررسي عوا
-عليـرغم حجـيم   ها نشان داد كه يافته .پرداختگذاران آموزش وپرورش  گذاري يا سياست-سياست
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كمـي تفاوتهـاي طبقـه دركسـب      پرورش در سطح جهان، چه از لحاظ كيفـي و  شدن سيستم آموزش و
 عليـرغم تـالش   . وويكم پايدار باقي مانـده اسـت  ت طور نسبي در قرن بيس اينديادگيري بهموفقيت و فر

هاي آموزش وپرورش، نه تنها نابرابري كاهش نيافته، بلكـه   گذاري جهت تعديل ساختاري وتغيير سياست
اين وضعيت بيشتر توسط عوامـل بيرونـي    شده است وتبديل محرك تشديد باز توليد طبقاتي  به ماشين

  .اي قوام يافته است رفتارها و فرهنگ طبقه ها، گرشن اجتماعي،–حصيالت از قبيل پايگاه اقتصاديت
اي عوامل مـؤثر بـر انتخـاب     بررسي مقايسه«) در پژوهشي با عنوان 1391علي عنايتي نوين فر (

هـاي فنـي و مهندسـي و روانشناسـي و علـوم تربيتـي دانشـگاه         رشته تحصيلي دانشجويان دانشكده
عوامل اقتصادي  نشان داد اي در بين دانشجويان فني و مهندسي تك نمونه tبا تحليل آزمون  »نتهرا

) و 37/2)، كنكور سراسـري ( 18/2) باالتر از حد متوسط و عوامل اجتماعي (07/3) و فردي  (99/3(
 داشـته  تاثير آنان تحصيلي رشته انتخاب در متوسط حد از كمتر) 74/2( آموزشي_اي عوامل موسسه

 عوامـل  متوسـط،  حـد  از كمتـر ) 63/2( اقتصـادي  عوامـل  نيز تربيتي علوم دانشجويان بين در. است
) و فردي 09/3اي  ( )، موسسه02/3) بيشتر از حد متوسط، عوامل اجتماعي (82/3(  سراسري كنكور

 ) در حد متوسط در انتخاب رشته تحصيلي آنان تاثير داشته است. نتايج نشان داد كه عوامـل 91/2(
تاثيرگذار بر انتخاب دانشجويان رشته فني و مهندسي به ترتيـب عوامـل اقتصـادي، عوامـل فـردي،      

فرهنگي و عوامـل تاثيرگـذار بـر انتخـاب      -نكور سراسري و عوامل اجتماعيك آموزشي، –اي موسسه
 -اي، اجتماعي دانشجويان رشته روانشناسي و علوم تربيتي به ترتيب عوامل كنكور سراسري، موسسه

رهنگي، فردي و اقتصادي بود. افزون بر اين، در ميان عوامل پنج گانه بين دو گروه تفاوت معناداري ف
عوامل موثر بـر پيشـرفت تحصـيلي    «) در پژوهشي با عنوان 1391ميرزايي ( . طاهره آقامشاهده شد
ن به ايـن نتيجـه دسـت يافـت كـه بـي       »مطالعه موردي دانشگاه علوم وفنون مازندران –دانشجويان 

دانشگاهي، عالقه به رشتة تحصيلي، وضعيت والـدين، و   متغيرهاي رتبة كنكور سراسري، معدل پيش
شاغل بودن و تجربة عاطفي با پيشرفت تحصيلي رابطة معنا دار وجود دارد. همچنين مشـاهده شـد   
كه دانشجويان دختر در مقايسه با پسران از عملكرد تحصيلي بهتري برخوردارنـد. و همچنـين بـين    
رتبه كنكور، معدل پيش دانشگاهي، عالقه، تجربة عاطفي دانشجويان ممتاز و مشروط تفـاوت معنـي   

بررسي ميزان اميـد بـه آينـده در    «) 1391داري وجود داشت. در پژوهشي محمدباقر عليزاده اقدام (
 به اين نتيجه دست يافت كه ميـزان اميـد بـه آينـده در بـين      »بين دانشجويان و عوامل مؤثر بر آن

كه اميد به  دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي متفاوت است. همچنين نتايج تحقيق نشان داد با اين
هاي عمومي و فردي آنـان فقـط    آينده بر عملكرد تحصيلي دانشجويان مؤثر است، ولي از بين ويژگي

ن ) در پژوهشي توصيفي با عنـوا 1391سن به صورت خيلي ضعيف با آن ارتباط داشت. فريبا بيگي (
بررسي ارتباط سرمايه فرهنگي باانگيزة ورود به دانشگاه و عملكرد تحصيلي دردانشجويان دانشـگاه  «

به اين نتيجه رسيد كه سرمايه فرهنگي نقش بسيار تأثير گـذاري بـر انگيـزة     »علوم پزشكي گلستان
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يم پـور  كند. در پژوهش علـي رضـا عظـ    ورود دانشجويان به دانشگاه و عملكرد تحصيلي آنان ايفا مي
بهر دانشجويان بـر اسـاس رشـتة تحصـيلي و جنسـيت دردانشـگاه        مقايسه هوش«) با عنوان 1393(

هـاي مسـتقل تفـاوت بهـرة      براي گـروه  Tنشان داد كه، نتايج اجراي آزمون  »سلمان فارسي كازرون
كـه دانشـجويان    فـرض دوم مبنـي بـراين    هوش، بين دانشجويان پسر و دختـر را رد كـرد. امـا پـيش    

هاي محبوب داراي ضريب هوشي پـايين تـري هسـتند،     هاي كمتر محبوب از دانشجويان رشته رشته
هاي كمتر محبوب عالقة كمي بـه رشـتة خـود داشـته و تمايـل زيـادي        تأييد شد. دانشجويان رشته

بررسـي  «) در پژوهشي با عنوان 1393داشتند در صورت امكان تغيير رشته بدهند. امين حيدريان (
به ايـن نتيجـه رسـيد كـه بـين متغيرهـاي        »فرهنگي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويانتأثيرسرمايه 

جنسيت، نوع دانشگاه، آگاهي و اطالعات عمـومي خـانواده، تـأثير پـذيري از گـروه مرجـع و پايگـاه        
اجتماعي والدين با پيشرفت تحصيلي دانشجويان رابطه معناداري وجود ندارد. در عوض دو -اقتصادي

 ها را مورد توجه قرار نداده است يعني مشـاركت آموزشـي و فرهنگـي و بهـره     و آنمتغيري كه بوردي
ي ارتباط جمعي جزو متغيرهاي اثر گذار بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان هسـتند.  ها گيري از رسانه

) درخصوص سرمايه فرهنگي و موفقيت آموزشـي آنـان نيـز    1998پژوهش دي ماگيو و همكارانش (
ها، منابع وكاالهاي فراهم شـده، برموفقيـت آموزشـي فرزنـدان      هنگي خانوادهنشان دادكه سرمايه فر

شان مشاغل تخصصي وتحصيالت دانشگاهي دارند،  اثرات قابل توجهي دارد. دانش آموزاني كه والدين
يافتنـد.   شان مشاغل كارگري داشتند، به دانشگاه راه مـي  چهار برابر بيش از دانش آموزاني كه والدين

) نيز نشان داد كه سرمايه اجتمـاعي بـا پيشـرفت تحصـيلي  ارتبـاط مسـتقيمي دارد.       1999( 1سان
كساني كه سرمايه اجتماعي باالتري دارند از عملكرد بهتري در آموزش برخوردارند. سرمايه اجتماعي 

هايي است كه نقش موثري در نتايج تحصيل دارد. لين، ونـدرگاگ   ترين متغير و فرهنگي يكي از مهم
هاي اجتماعي و فرهنگي بـا پيشـرفت تحصـيلي بـه ايـن       ) در بررسي تاثير سرمايه2001در (و اشناي

هاي اجتماعي و فرهنگي (حمايت والدين، استفاده از مشـاوره،   نتيجه دست يافتند كه افراد با سرمايه
ارتباط با دوستان موفق و. .) نقش موثري در پيشـرفت تحصـيلي دانـش آمـوزان دارد. لـين در ايـن       

شـود   ها سبب مي رسي به پيوندهاي اجتماعي و استفاده از آن ق اين گزاره را بيان كردكه دستتحقي
ها را به ديگران منتقـل   (افرادي هستند كه منابع و فرصت 2دانش آموزان به منابع ارزشمند و نهادي

مختلـف بـه   توانند به انحـاي   كنند) دست يابندكه قبالً در اختيار نداشتند. اين عامالن نهادي مي مي
در بررسـي رابطـه   «) 2002( 4). اشنايدر و همكـاران 3:2001پيشرفت دانش آموزان منجر شوند (لين

ساله انجام گرفت به اين نتيجـه دسـت    6كه به صورت مطالعه طولي  »بين اميد و پيشرفت تحصيلي
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دانشـگاه و  بيني كنندة معتبر عملكرد تحصيلي باال در طول دوران  يافتند كه سطح باالي اميد، پيش
هـاي   ها، فارغ التحصيلي سريع تر از دانشگاه و ترك تحصيلي پايين به دليل نمـره  ميانگين كلي نمره

پايين است. بر اساس نتايج اين تحقيق دانشجوياني كه داراي سطوح باالتر اميدواري هستند، بيشـتر  
خـود برخوردارنـد.   شـوند. و از انگيـزة بيشـتري، نسـبت بـه همتايـان        هاي خود متمركز مي بر هدف

ها هستند. زيرا معتقدنـد كـه تـالش     همچنين، اين افراد داراي پشتكار و عزم جدي در انجام فعاليت
) در 2008). نـري و ويلـي (  45، 1393شود (بـه نقـل از محبـي:    هامي منجر به پيشرفت و رضايت آن

گـي دانـش آمـوزان    پژوهشي به اين نتيجه رسيدند كه هر چند تغيير پذيري زيادي در سرمايه فرهن
وجود دارد، اما بين سرمايه فرهنگي و پيشرفت تحصيلي رابطه معناداري به دست نيامـد. ولـي بـين    

). 1392:121سرمايه اجتماعي با بهزيستي و سالمت رواني ارتباط معنادار بـود (بـه نقـل از مـومني،    
بـا اسـتفاده از    »يسرمايه تحصيلي والدين و موفقيـت تحصـيل  «) در پژوهشي با عنوان 2010( 1ژاگر
در كشور دانمارك تـأثير سـرمايه   2هاي مطالعات طولي سراسري از جوانان (كودكان و نوجوانان) داده

هـا سـنجديد.    ها) را با موفقيـت تحصـيلي آن   ساله (نه خانوادهاي آن 14تا  6فرهنگي دانش آموزان 
ش آموزان تأثير داشت ولي نتايج نشان داد كه سرمايه فرهنگي دانش آموزان بر موفقيت تحصيلي دان

دهد كه  دهد. اين تحقيق نشان مي تأثير آن بسيار كمتر از مقداري است كه تحقيقات ديگر نشان مي
هاي مختلف اثر يكساني نخواهد داشت.كراي كمپ  ها و موقعيت مقدار تأثير سرمايه فرهنگي در مكان

كـه بـا    »بين نسلي:ديدگاه سه گانـه بازتوليدسرمايه فرهنگي «) در پژوهشي با عنوان 2010( 3و ايك
دهند كه بين حالت مختلـف سـرمايه فرهنگـي     توجه به نظريةسرمايه فرهنگي انجام دادند، نشان مي

والدين (سرمايه فرهنگي تجسم يافته، عينيت يافته و نهادينـه شـده) و انتقـال منـابع فرهنگـي بـه       
داد كه انتقـال منـابع فرهنگـي در     مي همچنين اين پژوهش نشان فرزندان رابطه معنادار وجود دارد.

در پژوهشـي بـا عنـوان    «) 2010طول زمان با تغييراتي همراه است. حبيب اهللا نـادري و همكـاران (  
كه به پيشرفت  »بررسي ميزان هوش (شناختي) و پيشرفت تحصيلي: كندوكاوي در تفاوت جنسيتي

پردازنـد.   هاي جنسيتي مـي  دگاه تفاوتتحصيلي افراد در دانشگاه با توجه به ميزان بهرة هوشي از دي
نتايج نشان داد كه بين هوش دانشجويان (دختر و پسر) تفـاوت معنـاداري وجـود نـدارد. همچنـين       
تحليل همبستگي آزمون پيرسون نيز نشان داد كه رابطه معنـاداري ميـان بهـرة هـوش و پيشـرفت      

اهميـت  «) در پژوهشي با عنـوان  2014( 4تحصيلي در ميان مردان و زنان دانشجو وجود ندارد. كدي
هـاي آمريكـا    به صورت توصيفي به اهميت امنيت غذايي در دانشگاه »امنيت غذايي براي دانشجويان

دانـد كـه    هـا مـي   پرداخت. او ناامني غذايي را تهديدي براي موفقيت تحصيلي در مدارس و دانشـگاه 
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هـوش و  «) در پژوهشي با عنوان 2015شود. واروارا و همكاران ( موجب افت تحصيلي دانشجويان مي
ه نقـش مهـم   د كـ پي بردن »بيني كننده مهم از موفقيت تحصيلي پيش عنوان هاي شناختي به توانايي
بســيار تحصــيلي ت بينــي موفقيــ هــاي شــناختي در پــيش نظــارتي آگاهانــه، هــوش و ويژگــي خــود
مهـم از   هبينـي كننـد   پـيش  وانعنـ  به همراه هوش شناختي به1خود نظارتي آگاهانه.  استگذارتأثير

 مشـاهده شـد،  1 بررسي شـماره  در طول دو بررسي انجام شده، درموفقيت تحصيلي شناخته شدند. 
هـاي   بينـي كننـده   رتي پيشاهاي خاص نظ هاي يادگيري و ويژگي سطح كلي خود نظارتي بر فعاليت

سي دوم، خـود نظـارتي   برر بر اساس شواهد. ها در رشته رياضي است مهمي از انواع مختلف موفقيت
هاي علـوم انسـاني، رياضـي، و     بيني كننده موفقيت تحصيلي در رشته توانند پيش آگاهانه و هوش مي
رابطـه بـين امنيـت غـذايي و پيشـرفت      «) در پژوهشي با عنوان 2016( 2الرا كيمعلوم تجربي باشد. 

اجتمـاعي  -اقتصادي هاي حمايتي دولت، وضعيت نشان داد ميان سياست »تحصيلي در ايالت متحده
خانواده، تعداد اعضاي خانواده، تاهل، تغييرات در وضعيت تاهل (تك والـدي و...) بـا امنيـت غـذايي     

ش) هاي پيشـرفت تحصـيلي (هـو    خانواده رابطه معناداري وجود دارد. اما ميان امنيت غذايي وآزمون
  رابطه معناداري به دست نيامد.

يرهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي (اخالق كار، اميـد)،  مرور پيشينة پژوهش حاكي از تاثير متغ
هـا   امنيت غذايي و هوش بر پيشرفت تحصيلي است. هر چند تـاثير ايـن متغيرهـا در همـه پـژوهش     

دهنـد كـه ارتبـاط چنـداني بـين       يكسان نيست. براي مثال (روان بخش، عنايتي و بيكي) نشان مـي 
كـه تحقيقـات (ولـي زاده،     ي وجود ندارد، درحاليهاي فرهنگي و اجتماعي با موفقيت تحصيل سرمايه

دهند كه بين طبقه و سرمايه فرهنگي و پيشرفت تحصيلي  رفيعي، كراي كمپ و ايك، لين) نشان مي
–رابطه معناداري وجود دارد. نتيجة برخي تحقيقات  (رفيعي، ولي زاده) وجود هر سـه نـوع سـرمايه   

انـد، در حـالي كـه     ت تحصيلي مهم ارزيابي كردهرا در جهت پيشرف –اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي
هـا و پيشـرفت    هاي (حيدريان، نري و ويلي، ژاگر) حاكي از نبـود رابطـه بـين انـواع سـرمايه      پژوهش

اي از عوامـل   رسدكه پيشرفت تحصيلي وابسته به شبكة پيچيده تحصيلي است.  از اين رو به نظر مي
   عامل به تغيير نمرات آزمون دانش آموزان منجر شودرسد كه تغيير در يك  است، و بعيد به نظر مي

  مباني نظري پژوهش
پردازي است و عاليق بسيار گسـترده  نظريه ةيكي از پيشروان حوز) 2002-1930( 3پي يربورديو

هاي فيق ايده). بورديو با تل315:1394پور و محمدي،و سبك مشخص خاص خود را داراست (جالئي
 

يلي، براساس راهبردهاي ويژه براي كسب اهدلف تحص (Conscious Self-regulation( خود نظارتي آگاهانه. 1
  تصورات خود كار آمدي شخصي است.

2. Laura Kim 
1. Pierre Bourdieu 
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نظرية او به نحو تحسين برانگيزي اين  باب طبقات اجتماعي ارائه كرد. در نظري جامعماركس و وبر 
). از ديـدگاه او منبـع   8:1386(شـالچي،  1هر دو را در يك نظام نظري منسـجم تلفيـق كـرده اسـت    

نابرابري در جامعه بيشتر ماهيت فرهنگي دارد تا اقتصادي و فاصله بين فرهنگ مدرسـه و خاسـتگاه   
امل مهمـي در تعيـين موفقيـت كـودك در نظـام آموزشـي محسـوب        اقتصادي كودك، ع-اجتماعي

در جوامع مدرن مدرسه و نظام آموزش و پرورش ). از نظر او 10: 1389شود (باينگاني و كاظمي،  مي
بورديو معتقد است كـه بازتوليـد   . )2،432:1990نش( ترين عامل بازتوليد طبقات اجتماعي است مهم

هايي است كه ازآن طريق ساختار طبقـاتي   ترين راه يكي از مهم(ناشي از آموزش وپرورش)  3فرهنگي
گيرد (شـارع   ديگر بازتوليد اجتماعي از طريق نهادهاي آموزشي صورت مي عبارت شود. به بازتوليد مي

آمـده توسـط كودكـان     دسـت  او معتقد است كه درجة باالي موفقيت تحصـيلي بـه  ). 84: 1386پور، 
ابق فرهنگي ميان محيط خانوادگي كه اين كودكان در آن پـرورش  طبقات باال و متوسط به خاطر تط

اقتصادي مسـلط، در منـزل   -هاي اجتماعي كودكان متعلق به زمينه. يابند با فرهنگ مدرسه است مي
هـايي كـه    گيرنـد (همسـو بـا مدرسـه) و آن     هاي فرهنگي بلند مرتبه قرار مي غالباً در معرض فعاليت

كنند احتماالً در مدرسه موفق ترند و درنتيجه بخت بيشـتري   مي سرمايه فرهنگي را در منزل كسب
براي رسيدن به سطوح باالي آموزش در مقايسه با ديگران دارند. و بسياري از مشكالت تجربه شـده  
توسط كودكان طبقات پايين به خاطر اين است كه آنان با عناصر فرهنگـي جديـدي (فرهنـگ بلنـد     

). از 6: 1392يط خانوادگي به آنان معرفـي نشـده اسـت (تشـويق،     شوند كه در مح مرتبه) مواجه مي
شـود. بنـا بـه گفتـة بورديـو،       همين مسير فرضية مهم سرماية فرهنگي و بازتوليد طبقاتي خلق مـي 

كننـد. موفقيـت در    هاي طبقاتي مشروع عمل مي هاي آموزشي جوامع صنعتي در جهت نابرابري نظام
و عادت وارة طبقاتي باال تسهيل شده اسـت. دانـش آمـوزان     نظام آموزشي با كسب سرماية فرهنگي

كنند، بنـابراين عـدم موفقيـت بيشـتر ايـن دانـش       ها را تصاحب نمي طبقة پايين معموالً اين ويژگي
). هـر  80:1386آموزان حتمي است. ازنظر بورديو نظام آموزشي موجود نظام حـذفي اسـت (نوغـاني،   

افزون بوده است، اما اين افزايش كمي، ه افزايش تقاضا، روزرسي به آموزش عالي با توجه ب چند دست
رسـي بـه شـغل مناسـب و      ارزش تحصيالت را كاهش داده و طبقات پايين با نداشـتن بخـت دسـت   

 
ام و در مواقع دشوار از آنان كمك  من به نوبة خود با متفكرين گذشته روابط پراگماتيك داشته "گويد . بورديو مي1

ادارك ما از اين فضا را شكل  ام، محققيني چون ماركس، وبر، دوركيم و ديگراني كه فضاي تئوريك ما و همچنينگرفته
 ). 26،1383(زنجاني زاده: "اندداده

3. Nash 
بي به دانشگاه بر اساس شود كه فرصت راهيا ي موجود متذكر ميها ) با استناد به آمار1964. بورديو در كتاب وارثان (3

برابر پسر يك  40ير كشاورزي،برابر پسر مزدبگ 80شغل پدر فرد، حاكي از آن است كه پسر متعلق به مشاغل عالي رتبه 
 ).157،1392كارگر و دو برابر پسر يك فرد طبقة متوسط شانس ورود به دانشگاه دارد (به نقل از مويد حكمت: 
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ماننـد و   هاي مختلفي كه وجود دارد عمالً در سلسله مراتب اجتماعي از تحرك عمودي باز مـي  فيلتر
 "بيگانـه در داخـل  "شود و در مفهوم بورديو آنان شبيه افـراد  اين امر به طرد طبقات پايين منجر مي

هستند. به طور كلي ازنظر بورديو راهبرد محـوري تحصـيالت، اسـتراتژي بازتوليـد اسـت كـه سـاير        
هـا و در پايـان مـدرك     هـا، نمـره  ). امتحـان 21:1383دهد (توسلي، راهبرددها را تحت تأثير قرار مي

هـاي برتـر    دهـد و بـه طبقـه    فرهنگ اجتماعي او مشروعيت مياي فرد و  تحصيلي به فرهنگ مدرسه
دهد. اما با همة اهميتي كه نظريـة بورديـو داراسـت در ايـن ميـان نبايـد        جامعه امتيازات بيشتر مي

تعريـف خـود از   انديشي، فرايند تعريـف و بـاز  انديشي  عامالن را از نظر انداخت، مراد از بازراهبرد باز
). چرا كـه  44:1384اطالعات دربارة مسيرهاي ممكن زندگي است (گيدنز، طريق مشاهده و تأمل در

هـا را بـه    گزيننـد كـه آن   هـايي را بـر مـي   در بازانديشي افراد راهبردها را بررسي كـرده و اسـتراتژي  
تواند باعث بهبود وضعيت فعلي آنان شود. بـه نظـر    هايي كه مي تر سازد. استراتژي شان نزديك اهداف

برنـد متفـاوت تـر از     كـار مـي   هايي كه دانش آمـوزان بـراي قبـولي در كنكـور بـه      يرسد استراتژ مي
كند و گويا اين راهبردها از نظر او غايب مانده اند. در پژوهش  هايي باشد كه بورديو بيان مي استراتژي

د تواننـ  اند تا نشان دهند آيا طبقات پايين ميپيش رو اين راهبردها به عنوان متغير واسط ظاهر شده
تواننـد   كه دانش آمـوزان مـي   ييهاي جبران بهره گيرند؟ راهبردهااز اين راهبرها به عنوان ميكانيسم

  از:ها بهره گيرند عبارتند براي موفقيت در كنكور از آن
  ايسرمايه اجتماعي شبكه الف)

رد از شوند و فـ  عنوان سرمايه اجتماعي محسوب مي  بر اساس ديدگاه شبكه، روابط و پيوندها به  
يابد. در مفهوم سرمايه اجتمـاعي   رسي مي هاي موجود در شبكه دست ها به منابع و حمايت طريق آن

با توجه به سطح بازگشت بازده به فرد يا گروه دو ديدگاه مطرح است كه انعكـاس دهنـده دو سـطح    
ة افراد است باشد. ديدگاه اول كه تمركزش بر استفاده از سرمايه اجتماعي به وسيل فردي و جمعي مي

يابند. و از آن براي بـه دسـت آوردن    ها دست ميكه افراد چگونه به منابع جاي گرفته در شبكه و اين
هـاي اظهـاري   هاي ابزاري (يافتن شغل بهتر) و محافظت از بـازده در كـنش   سود و يا بازده در كنش

باشد.  اعي شبكه مطرح ميعنوان سرمايه اجتم كنند. اين نوع سرمايه به (موقعيت موجود) استفاده مي
ديدگاه دوم به استفاده از سرمايه اجتماعي در سطح گروه توجه دارد و عالقة اصلي آن بررسي عناصر 

هاي توليد و حفظ دارايي جمعي است. و عالقة ديگرش ايـن اسـت كـه چگونـه هنجارهـا و       و فرايند
). در 12:1373ش دارند (چلبـي، هاي جمعي نقهاي ديگر در توليد و حفظ دارايي اعتماد مثل دارايي

يابد. بـه ايـن شـكل كـه      عنوان يك كاال و دارايي جمعي نمود مي سطح گروهي، سرمايه اجتماعي به
ها (اعتماد بةك ديگر، مشاركت كردن و. . .) به صورت از پيش موجود  منابعي مانند هنجارها و ارزش

هداف خود از آن استفاده كننـد.كلمن كـه   توانند براي رسيدن به ا در جامعه وجود دارند كه افراد مي
صورت ساختاري توجه دارد معتقد است سرمايه اجتماعي شيئ واحـد نيسـت    به سرمايه اجتماعي به
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اي از سـاخت  هـا جنبـه   بلكه انواع چيزهاي گوناگون است كـه دو ويژگـي مشـترك دارنـد: همـة آن     
 كننـد (بوسـتاني،   سـهيل مـي  اجتماعي هستند و كنش معين افـراد را كـه درون سـاختار هسـتند ت    

ها  ). در روش تحليل شبكه، توجه اساساً به كم وكيف و شكل و محتواي روابط و آرايش آن14:1390
-شود و اغلب توجه به رابطه ساختار كنشگران توجه اندكي مي است. بايد گفت كه در تحليل شبكه به

ــه      ــوان مطالع ــبكه را بت ــة ش ــايد نظري ــاظ ش ــن لح ــت، از اي ــا معطــوف اس ــاخته ــا دانســت  س ه
شناسي، علمي است كه به مطالعـه گـزينش روابـط     ). لين معتقد است كه جامعه65:1392(سفيري،

گذاري در روابط اجتمـاعي اسـت بـا انتظـار      پردازد. سرمايه اجتماعي از نظر لين سرمايه اجتماعي مي
اسـتفاده از پيونـدها و   ). او در بحث سرمايه اجتماعي به اهميـت  11:1390بازگشت آن در بازار (بوستاني،

- كند. اين نوع سرمايه اجتماعي كه سرمايه اجتماعي شبكه روابط اجتماعي در رسيدن به اهداف تاكيد مي

گـذاري افـراد در    شود، بر منابع ابزاري و حمايتي متنوع و موجود در شبكه، كه بـا سـرمايه   اي ناميده مي
). 30:1386 آيد متمركـز اسـت (صـالحي،    ت ميروابط اجتماعي و دستيابي به پيوندهاي اجتماعي به دس

 ).45: 1388 اند (ارشادي، بندي كردهبرخي محققان خصوصيات شبكه را در سه بعد طبقه
  خصوصيات ساختي: سايز، تراكم، تركيب -
  خصوصيات تعاملي: شيوة تماس، فراواني تماس، صميميت، دوام رابطه -
 خصوصيات كاركردي: انواع حمايت -

  اي  عي شبكهابعاد سرمايه اجتما
  
  
  
  
  
  

حمايت اجتماعي يكي از موضوعاتي است كه مورد توجه تحليل گران شبكه قرار گرفته است. به 
) 1طور مكرر در ادبيات مربوط به دريافت حمايـت اجتمـاعي، دو نـوع حمايـت مطـرح شـده اسـت:       

 ) حمايت اجتماعي غيـر رسـمي. منظـور از حمايـت اجتمـاعي، كمـك يـا       2حمايت اجتماعي رسمي
هاي اجتمـاعي   شان با شبكه هاي ارتباطي ها از طريق كانال عنوان موجوديت حمايتي است كه مردم به

اي براين است ).در مطالعه نابرابري آموزشي تاكيد تحليل شبكه61:1392كنند (سفيري،  دريافت مي
هـاي   كه چگونه موفقيت در نظام آموزشي، به خصوص براي كودكان طبقات پايين اجتماعي و گـروه 

). عـامالن  170:1386اقليت، بستگي به برقراري رابطه حمايتي، با عامالن نهـادي دارد (شـارع پـور،    
توانند در انتقال مطالـب درسـي، بيـان شـرايط الزم بـراي موفقيـت آموزشـي، كمـك بـه           نهادي مي

 كاركرديبعد  تعامليبعد بعد ساختي

 عرضه حمايت   دريافت حمايت صميميت فراواني تماس تراكم  اندازه 

 غيررسمي    رسمي 
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نين گيري تحصيلي يا شغلي، اطالع رساني در مورد امكانات موجود در مدرسةا جامعه و همچ تصميم
   رسي به اين امكانات تأثير گذار باشند. نحوة دست

  1اخالق كار ب)
در فرهنگ انساني، كار نيرويي در مسير به كمال رساندن انسان از حالت قابليـت بـه فعليـت بـه     

توان بيان كرد كه هر فعلي كه در جهان صورت گيرد كار است و از نظـر   آيد. به عبارتي مي شمار مي
كه به توليد يا عرضة كاال و خدمات  منجر شود و منافع مالي را به دنبال داشته  اقتصادي هر فعاليتي

هايي است كـةك گـروه معـين    ). فرهنگ كار ارزش175: 1394شود (فرشچي، باشد كار محسوب مي
). قـرار  3:1381كنند (اردشيري، كنند و كاالي مادي توليد مي هايي كه از آن پيروي ميدارند، هنجار
هـا از   عنوان تنظيم كننـدة روابـط انسـان    رو است كه اخالق به اخالق در كنار كار از اين گرفتن واژة 

هـاي بيرونـي    عنوان نظامي دروني، بدون آنكه نياز بـه اهـرم    اهميت زيادي برخوردار است. چرا كه به
د وجـو  هاي اخالقي را در كاركنان تضمين نموده و نظـام اخالقـي بـه   داشته باشد، قادر است عملكرد
هـاي   هايي در وجود افراد دروني شده است. اخالق كار قواعد و زمينـه آورد، به ديگر سخن چه ارزش

). 45:1384بر انگيزاننده و فعال شده تعهد ذهني، روانـي و فيزيكـي فـرد يـا گـروه اسـت (كاويـان،       
مثابـة يـك    اي كه در تعريف اخالق كار بايد در نظر گرفت، اين است كه اخالق كار به  ترين نكته مهم

تواند متأثر از عوامل گوناگوني  عبارت ديگر، انجام درست كار مي عامل براي انجام درست كار است. به
چون تشويق، تنبيه و كنترل خارجي باشد و ممكن است متأثر از اخالق كار باشـد. بـه ايـن ترتيـب،     

وجـود هـيچ كنتـرل    شود فرد بـدون   توان چنين تعريف كرد: اخالق كار عاملي است كه سبب مي مي
خارجي و فيزيكي و به انگيزة دروني، از هيچ كوششي براي انجام خوب و درست كاري كه بر عهدة او 

هاي  ). نهادينه شدن اخالق كار بر اساس موقعيت4:1391گذاشته شده است، فروگذار نكند (رحيمي،
توانـد اشـكال    كننـد مـي   اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي افرادي كه در طبقـات مختلـف زنـدگي مـي    

براي بهبود جايگاه  تواند به عنوان ارزش و اهرمي  متفاوتي به خود گيرد. نهادينه شدن اخالق كار مي
  ). 3اجتماعي و دست يافتن به تحرك اجتماعي تلقي شود (وكيلي:

  )1382) آثار فرهنگ كار (اقتباس از حبيبي:1جدول شماره (
 نتايج اخالق كار

  (ضعيف) وجه منفي وجه مثبت (قوي)
  كم كاري-نداشتن تمايل به انجام كار تمايل به انجام كار زياد و با انگيزه

  رخوت، سستي و كم حوصله گي نشاط و سر زندگي

ابتال به استرس مخرب و عوارض ناشي از استرس از قبيل   نداشتن استرس مخرب در حين كار
  ارتباطات نا متعادل اجتماعي

 
1. Ethic of responsibility 
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 نتايج اخالق كار
  ومت يا بي تفاوتي نسبت به تغييراتمقا استقبال از تغييرات مثبت

  فرد گرايي و يا عليه ديگران بودند همدلي، هم فكري، همكاري با ديگران
  

 1شناختيج)هوش

يكي از عوامل درون فردي كه از ديرباز رابطه آن با پيشرفت و عملكـرد تحصـيلي مـورد بررسـي     
هـوش اسـت كـه نشـانگر      قرار گرفته، هوش شناختي است. منظور از هـوش شـناختي آن جنبـه از   

العمل بـاال و  بيني سريع اتفاقات، عكس نگهداري اطالعات، تمركز زياد، عدم فراموشي اطالعات، پيش
داننـد.   شناختي را يكي از عوامل مؤثر در پيشرفت تحصيلي مـي .. است. روان شناسان تربيتي، هوش

اهيت منطقي هـوش تاكيـد   هوش بر ظرفيت كلي براي يادگيري و حل مسألةعني م از برخي تعاريف
 . بهتـرين تعريـف تحليلـي هـوش را    2شناسند هاي آن را در عملكرد زندگي مي دارد و برخي توانايي

هوش عبارت است از تفكر عاقالنه عمل منطقي و رفتار "شناس آمريكايي ارائه داده است روان3وكسلر
دن هوش تعاريف متعـددي از  ). با توجه به انتزاعي بو277:1391(فيضي و همكاران، "مؤثر در محيط

ها نقاط مشتركي در همه تعاريف وجـود دارد كـه    آن صورت گرفته است اما صرف نظر از همه تفاوت
ــه امــور انتزاعــي 1عبارتنــداز:  ــايي پــرداختن ب ــايي حــل مســئله2) توان ــادگيري 3) توان ــايي ي ) توان

وامـل متعـددي در موفقيـت    كه ع ) معتقدند كه با اين2015( 4). واروارا و همكاران18:1390(گنجي،
كنـد.   بينـي مـي   واريانس موفقيـت را پـيش   25/0شناختي به تنهايي تحصيلي مؤثر هستند اما هوش

هاي شخصـيت و رفتـار توجـه كـافي داشـته باشـد،        كه به ساير جنبه كوشد بي آن شناختي ميهوش
ال آن تحت تـأثير قـرار   مسئله و امثمنطقي، حلاستعداد افراد را براي درك، يادگيري،يادآوري، تفكر

). در تحققي كه گنجي و همكاران بـر روي دانـش آمـوزان دبيرسـتاني     53: 1391راد، دهد (سعيدي
شـناختي در  هـاي آخـر دبيرسـتان تنهـا نقـش هـوش       انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه در سال

كـه آزمـون    ييجـا  ). ازآن29: 1390بيني پيشرفت تحصيلي معنادار است (گنجـي و همكـاران،    پيش
هاي واگرا (به كارگيري  هاي همگرا (جواب آن از قبل مشخص است) دارد تا پاسخ كنكور نياز با پاسخ

شناختي موثرتر از ابعاد ديگر هوش نظيـر  رسد كه در اين آزمون سنجيدن هوش خالقيت) به نظر مي
ي صـورت گرفتـه   شناختي و پيشرفت تحصـيل هيجاني باشد. تحقيقات زيادي در رابطه با هوشهوش

 
1. Intelligence 

 است. gعمومي يا عامل شناختي، هوشمنظور از هوش - 

و  SIمعنوي ، هوشPI جسمانيهوش، EQهيجاني هوش ،IQي شناختهاي شناخته شده: هوشاز جملة هوش .2
  ).https://fa.wikipedia.orgتوان نام برد (به نقل ازرا مي II عقالنيهوش

3. David Wechsler 
4. Varvara et al 
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اند. ولي ارتباط اين دو با افـزايش سـن افـراد     است كه همگي رابطه معنادار بين اين دو را تأييدكرده
-باشـد در مقطـع   70/0تحصـيلي در ابتـدايي  شود. يعني اگر ارتبـاط هـوش و پيشـرفت    تر ميضعيف

درصـد و در  50/0يـا 40/0درصد و در مقطع پـيش دانشـگاهي و كنكـور   50/0راهنمايي اين ارتباط به
  ). 20: 1390يابد (گنجي و همكاران،  تقليل مي 30/0ارشد و دكتري بهمقطع كارشناسي

  1غذاييد)امنيت
غذايي نهفته هاي بنيادي جامعه بشري است و تأمين آن در مقولة امنيت غذا و تغذيه ازجمله نياز

ولـي بـراي داشـتن زنـدگي      منظور تأمين حيات هر فرد ضرورت دارد، است. اگر چه تأمين انرژي به 
ها هاي مانند كلسيم، آهن، انواع ويتامين مغذيهاي غذايي مختلف ازجمله ريز سالم و فعال بايد ارزش

رسي همه افراد در تمام اوقـات   از دست استغذايي عبارتبه مقدار نياز براي بدن تأمين شود. امنيت
) فراهم بودن غـذاي سـالم و كـافي ازنظـر     1منظور زندگي سالم و فعال كه شامل   به غذاي كافي به

رسي داشـته باشـند تـا بتوانـد      رسي به غذا: افراد بايد به منابع و حقوق كافي دست ) دست2اي تغذيه
) استفاده از مواد غذايي: وضعيت مصرف مواد غـذايي  3غذايي مناسب براي رژيم غذايي فراهم كنند.

رسـي بـه غـذا:     )پايداري موجـودي ودسـت  4ق باشدكافي و امن كه با وضعيت فيزيولوژيكي فرد مطاب
رسي پايدار بـه غـذا داشـته     ها دست شود كه شخص، در همه زمان امنيت غذايي آن موقع تكميل مي

رسي به غذا است، بلكه ادراكي نظير  تنها شامل عدم دست غذايي نه). ناامني18: 1394باشد (تنهايي، 
بودن و نگراني را نيز در بر دارد. و يك تجربة زنجيروار  ناكافي بودن ازنظر كميت و كيفيت، غير قابل

شود، و تا پديدار شدن گرسـنگي در   است كه نگراني و اضطراب دربارة غذا در سطح خانواده آغاز مي
اي دو پـيش نيـاز اصـلي دارد، اطمينـان از      غـذايي در هـر جامعـه    كند. امنيت كودكان پيشرفت مي

يي در جامعه و اطمينان از توانايي خـانواده در بـه دسـت آوردن    فراهمي و دردسترس بودن مواد غذا
غذايي خانواده وقتـي   كند كه امنيت اعالم مي FAO)( ). همچنين فائو64: 1393غذا (علي مرادي، 

رسي به مقـدار كـافي و متنـوع از مـواد      شود كه خانواده براي حدود يك سال آينده دست تأمين مي
) به 1379). در پژوهشي مقدم بنائم (65عضاي خود داشته باشد (پيشينغذايي ايمن را بر رفع نياز ا

اي نقش مهمي در اعمال سيستم اعصاب مركزي و رفتار مربوط به  اين نتيجه رسيد كه عوامل تغذيه
دهـد، بـه ويـژه تغييراتـي در دقـت و       تغذيه، نخوردن صبحانه عملكرد مغز را تغيير ميآن دارند. سوء

غـذايي يـك پديـدة    همچنين امنيتآورد.  كوتاه مدت به وجود ميت در حافظةسرعت بازيابي اطالعا
غذايي تداعي كنندة طبقه اجتمـاعي افـراد اسـت. قـدرت     پيچيده و چند بعدي است. به نوعي امنيت

خريد خانوار و يا جامعه به قيمت غذا وابسته است. افزايش قيمت غذا باعث كاهش تنـوع و كيفيـت   
هـاي پـايين درآمـدي     شود و براي بسياري از افراد جامعه به خصوص دهك مياي رژيم غذايي  تغذيه

 
1. food security 
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رسي فيزيكـي بـه    دست). همچنين 231،1396دهد (سيد حمزه: مقدار غذا را هم تحت تاثير قرار مي
). 230غذا، قدرت اقتصادي خريد غذا و ايمني غذايي شديداً متاثر از عوامل اقتصادي است (پيشـين: 

ژيم غذايي طبقات پايين كفايت الزم را ندارد. يعني از غذاهايي با چگالي انرژي بايد توجه داشت كه ر
هـاي   گيري از بيمـاري كه براي ارتقاء سالمتي و جلو كنند، درحالي بيشتر اما ارزان قيمت استفاده مي

  ). 255: 1390مزمن بايد به كيفيت، بهاي بيشتر داد (بصيرت، 
  1ديام ت)

و برانگيزانندة انسان به كار و فعاليت است. اميد به پيشرفت انسان  اميد يك حالت روحي و رواني
عنوان حالـت   ) اميد را به1994دارد تا به هدف خويش برسد. اسنايدر و همكاران ( را به حركت وا مي

عنوان عامل فعال (انرژي و هدف گرايي) و مسير  دانند كه بر احساس موفقيت، به انگيزشي مثبتي مي
دهند كـه اميـدواري واريـانس بـي      ها نشان مي كند. پژوهش رسيدن به هدف) عمل مي(برنامه ريزي 

بينـي متغيرهـاي مختلـف     تواند كمك خوبي به پـيش  آورد و مي دليلي براي خوش بيني به وجود مي
). اميدواري درخواستي است كةك فرد براي آيندة خود دارد 190،1391داشته باشد (علي زاده اقدام:

ميد به موفقيت در بر دارندة تصورات افراد به آينده است و با اين تصور كـه احتمـال   ). ا192(پيشين:
شود. اميـد دانشـجويان را بـا تمركـز بـر       دارد نتايج مثبت حاصل شود باعث افزايش فعاليت افراد مي

ـ  كند و با افزايش اين امكان، آن موفقيت براي فائق آمدن بر مشكالت توانمند مي ل ها به اهدافشان نائ
كند كه  با تمام تالش براي رسيدن بـه   شوند. همچنين اميد اين روحيه را در كنشگران ايجاد مي مي

هاي فرهنگ فقـر و سـبك    هاي خود كوشش كنند. اسكار لوئيس معتقد است يكي از ويژگي خواسته
زمينه شود كه كسب موفقيت در  اميدي از دانستن اين واقعيت ناشي مياميدي است. نازندگي فقرا نا

). و ايـن روحيـة   110،1392هاي جامعه بزرگ براي آنان نـاممكن اسـت (معصـومي:   ها و هدفارزش
تواند مـانعي در   بدبيني حاصل موقعيت اجتماعي و به طبع نهادينه شدن ناميدي در آنان است و مي

د، بـه  داري وجود دار بيني رابطه معنيجهت پيشرفت باشد. از سويي ديگر بين اميدوار بودن و خوش
). 2:2000تر هستند و رضايت بيشتري از وضع موجود دارند (پيترسونبينعبارتي افراد اميدوار خوش

هـا را در انتخـاب اهـداف     در تئوري اميد اين عقيده مطرح است كه سطوح اميدواري دانشـجويان آن 
مواجـه  كند. در شرايطي كه دانشجويان با مـوانعي در طـول مسيرشـان     آموزشي و علمي هدايت مي

بيني) بـااليي  هايي كه از قدرت راهيابي (خالقيت وخوش وار به خصوص آنشوند، دانشجويان اميد مي
هاي احتمـالي  شان ترسيم و راه هاي توانند راهكارهاي زيادي را براي رسيدن به هدف برخوردارند، مي

  ). 4،1390را نيز برنامه ريزي كنند (ابراهيمي:
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  1طبقه ه)
هـاي نـابرابر    شود بيشتر در پي فهم نظام شناسي استفاده مي در نظريات جامعه وقتي از اين واژه 

هاي جامعه شـناختي در   هاي كارل ماركس و ماكس وبر، شالودة اكثر تحليلاست. انديشه 2اقتصادي
). ازنظر ماركس طبقةعني صـورت واحـدي اجتمـاعي كـه     2003است (رايت: 3بارة طبقه و قشربندي

). از نظر او طبقـه بـه   168،1390گون كردن روابط اجتماعي است (آرون:هدفش كسب قدرت و دگر
). ماكس وبر 8، 1393هاي توليد دارند (تأمين:معناي گروهي از مردم است كه رابطه مشتركي با ابزار

هاي اجتماعي را صرفاً با اتكـا بـه   توان كنش در مطالعات تاريخي گستردة خود روشن ساخت كه نمي
هاي ناشـي از خـرده    رك كرد، چرا كه حتي در ارزيابي منافع اقتصادي نيز انديشهمفاهيم اقتصادي د

هاي طبقاتي نه  ). طبق نظر وبر، تقسيم بندي7:1386هاي زندگي موثرند (شالچي،: ها و سبك فرهنگ
گيرد كه  هاي اقتصادي نيز نشئت مي هاي توليد، بلكه از آن تفاوتفقط از كنترل يا فقدان كنترل ابزار

ها و اعتبـار يـا   ها، وجههها ندارد. اين منابع اقتصادي خصوصاً مهارتارتباط مستقيمي با دارايي هيچ
گـذارد   فـرد تـأثير مـي    4"هـاي زنـدگي  بخـت "شـود كـه در   مدارج و مدارك تحصيلي را شـامل مـي  

عنـوان يـك    ) طبقه به1معتقد است در مفهوم سازي طبقه چند عامل مهم است5). رايت413(گيدنز:
ه ذهني: در اين تعريف طبقه، ناظر بـر ارزيـابي مـردم از خودشـاندر سلسـله مراتـب اجتمـاعي        پايگا
عنوان يك جايگاه عيني در ساختار توزيع: اشاره به پايگـاه فـرد در سلسـله مراتـب      ) طبقه به2است.

اختيار توزيع منابع مادي دارد. به عبارتي افراد در توزيع منابع مادي (با توجه به مواهب مادي كه در 
هاي زندگي اقتصادي: بـه   اي از فرصت عنوان يك توضيح رابطه ) طبقه به3دارند) چه جايگاهي دارند.

هـا  رسي افراد به ساير فرصت اي امكان دست عبارتي جايگاه افراد در زندگي اقتصادي به صورت رابطه
عنوان يك تضاد  ) طبقه به4ها بةكديگر مالك است.آورد. در اينجا نوعي تبديل دارايي را نيز فراهم مي

هاي ناشي از جايگاه افراد در سلسله مراتـب اقتصـادي چگونـه باعـث     آشتي ناپذير: به عبارتي شكاف
هاي اجتماعي هستند كـه   ). از نظر رايت، طبقه گروه113، 1394شود (عظيمي: گيري تضاد مي شكل

كننـد   بنـدي مـي  تصادي ردهاز طريق آن افراد گروه خود را به صورت ذهني در سيستم قشربندي اق
). تعريف بورديو از طبقه، در بردارندة چهار مفهومي است، كه رايت مشخص كرده است. 2003(رايت،

ها: اقتصادي و  هاي زندگي (انواع سرمايه رسي افراد به فرصت ها را در عدم دستاو ريشة تمام نابرابري
 نظـري جـامع  هاي ماركس و وبر فيق ايدهتلاو با ). 2003داند (رايت، فرهنگي و اجتماعي) مرتبط مي

بورديو سرمايه را فراتر از مفهوم اقتصادي آن مطرح كرد. او  در باب طبقات اجتماعي ارائه كرده است.
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توان تنها با بيان سلسله مراتبي سـاده   دارد كه ساختار اجتماعي يك جامعه پيشرفته را نمي بيان مي
اي از كنشگران ). بورديو، طبقه را مجموعه42، 1390يروزان:درآمد و سرمايه اقتصادي تحليل كرد (پ

كنند، در شرايط يكساني قرار دارند و محتمـل اسـت   تعريف كرده است كه پايگاةكساني را اشغال مي
-كه تمايالت و عاليق يكساني نيز داشته باشند و به همين دليل احتماالً اعمال مشابهي را انجام مي

كنند. از نظر بورديو طبقة اجتماعي هر فـردي تشـكيل يافتـه از    اتخاذ ميدهند و مواضع مشابهي را 
آورد و سرماية كل نيز تركيب و حجمي از سرماية اقتصادي  ميزان سرماية كلي است كه به دست مي

  ).124،1389و سرماية فرهنگي است (ملك:
خواني وجود  هاي اجتماعي هم بورديو معتقد است كه بين طبقات اجتماعي و موقعيتهمچنين  

تـوان پنداشـت    نمايد. درنتيجه مي هاي مشابه هدايت مي هاي مشابه افراد را به جايگاه دارد و موقعيت
 رسـاند.  كه سرمايه فرهنگي به كودكان با سابقة ممتاز به نسبت كودكان با سابقة محروميت سود مي

 ي در كودكـان خـود را  او قصد داشت نشان دهد كه طبقات اجتماعي از طريق ايجاد سرماية فرهنگـ 
هـا،   ، نمرهها ازمون توان گفت: ).بنابراين براساس نظريه بورديو مي80:1386كنند (نوغاني،بازتوليد مي

اي فـرد و فرهنـگ    امتيازات تحصيلي  (رتبه كنكور) و در پايان مدرك تحصيلي به فرهنـگ مدرسـه  
دهـد .آنچـه را كـه     بيشـتر مـي   هاي برتر جامعـه امتيـازات   دهد و به طبقه اجتماعي او مشروعيت مي

هاي اجتماعي نيست كه نظـام آموزشـي آن را    خوانند، چيزي جز ارزشي از ارزش استعداد طبيعي مي
  شود. دهد. در واقع امتياز اجتماعي در مدرسه به امتيازي شخصي بدل مي نهد و پرورش مي ارج مي
  

  مدل نظري پژوهش
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

هوش شناختي

اميد به پيشرفت

 تماعيطبقة اجرتبة كنكور

امنيت غذايي

اخالق كار

سرمايه اجتماعي شبكه اي
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  هاي اصلي پژوهش فرضيه
 رسد بين طبقة اجتماعي و رتبة كنكور رابطه وجود داشته باشد. به نظر مي -

 اي و رتبة كنكور رابطه وجود داشته باشد.رسد بين سرمايه اجتماعي شبكه به نظر مي -

 رسد بين اخالق كار و رتبة كنكور رابطه وجود داشته باشد.  به نظر مي -

 ه  وجود داشته باشد.رسد بين امنيت غذايي داوطلبان و رتبة كنكور رابط به نظر مي -

 كنكور رابطه وجود داشته باشد. ةواري داوطلبان و رتبرسد بين اميد به نظر مي -

 رسد بين هوش شناختي داوطلبان و رتبة كنكور رابطه وجود داشته باشد. به نظر مي -

  
  هاي جانبي پژوهش فرضيه

شدگان در  پذيرفته هاي محبوب با رسد بين اميـد دانشجويان پذيرفته شده در رشته به نظر مي -
 هاي كمتر محبوب تفاوت وجود داشته باشد. رشته

هاي محبوب با  رسد ميزان هوش شناختي دانشجويان پذيرفته شده در رشته به نظر مي -
 هاي كمتر محبوب تفاوت وجود داشته باشد. شدگان رشته پذيرفته

-بوب و كمترهاي مح رسد بين طبقات اجتماعي دانشجويان و پذيرش در رشته به نظر مي -

 محبوب تفاوت وجود داشته باشد.

 رسد بين طبقات اجتماعي داوطلبان و ميزان اخالق كار آنان تفاوت وجود داشته باشد. به نظر مي - 

 رسد بين طبقة اجتماعي داوطلبان وامنيت غذايي آنان رابطه وجود داشته باشد. به نظر مي -

 ختي آنان رابطه وجود داشته باشد.رسد بين امنيت غذايي داوطلبان و هوش شنا به نظر مي -

 روش پژوهش 

اين پژوهش يك تحقيق توصيفي از نوع همبستگي است، متغير پيش بين طبقه، متغير واسط 
غذايي، اميد و متغير مالك نتايج كنكور است. در پژوهش حاضر از روش اخالق كار، هوش، امنيت

سينا، و در ارشناسي دانشگاه بوعليكمي بهره گرفته شد. جمعيت آماري پژوهش كل دانشجويان ك
كارشناسي) است  نفر (دانشجويان دورة12500) معادل95- 91هاي مقطع زماني خاص (ورودي سال

هاي با احتساب پرسش نامه 1هاي كمي براي داده كه مقدار نمونه با استفاده از معادله كوكران
  ).351+19نفر شد ( 370مخدوش و ناقص

  
 

1. Cochran Test[ ] 
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اي و با توجه به ميزان جمعيت دانشكدها تعيين  عداد نمونه به روش طبقهگيري ابتدا تدر نمونه
ها در ميان دانشجويان آن دانشكده (متناسب با جمعيت دانشكده) به صورت نامه شد و سپس پرسش

  ها و مقدار نمونة انتخاب شده بدين شرح است: اتفاقي پخش شد. جمعيت دانشكده
  تعداد نمونة انتخاب شده)جمعيت هر دانشكده و 2جدول شماره (

 افراد نمونهتعداد درصد جمعيت 1جمعيت نام دانشكده رديف

 54 56/14 1820 2مهندسيدانشكدة فني 1

 30 84/7 980 دانشكدة كشاورزي 2

 42 2/11 1400 پايهدانشكدة علوم 3

 62 8/16 2100 اجتماعياقتصاد و علومدانشكدة علوم 4

 58 6/15 1950 سانيدانشكدة ادبيات و علوم ان 5

 21 6/5 700 دانشكدة هنر و معماري 6

 45 80/12 1600 دانشكدة شيمي 7

 31 4/8 1050 دامپزشكيدانشكدة پيرا 8

 12 2/3 400 داريدانشكدة مديريت و حساب 9

 15 4 500 بدنيدانشكدة تربيت 10

 370 100 12500 جمعيت كل

هاي معتبر و مطرح انتخاب  پژوهش از پرسش نامهدر تعريف عملياتي متغيرها كلية سواالت  
  شد تا از قابليت اعتبار و پايايي قابل قبولي برخوردار باشد.

  )عملياتي سازي متغيرها3جدول شماره  (

تعداد   ي استفاده شدهپرسش نامه  نوع متغير  متغير  رديف
  گويه

طيف  (درجه 
  سواالت)

  باز پاسخ  14  تمايز)محقق ساخته (اقتباس از كتاب پيش بين 3طبقه  1

  7  19  )1971گرِت و ميلر (  واسط  4اخالق كار  2

  HFIAS5 9  4 واسط امنيت غذايي  3
  5  12  1حمايت اجتماعي ادراك شده زيمين واسطسرماية  4

 
1. http://www.basu.ac.ir 

 . دانشكدة فني مهندسي با دانشكدة فني مهندسي تويسركان به صورت تلفيقي و سر جمع بيان شده است.2

  در اين پژوهش طبقه تركيبي از متغيرهاي زير است. - 3
 لدين + منزلت شغلي+ قيمت مسكن+ قيمت خودروي شخصي = طبقه اجتماعي][درآمد + تحصيالت وا

پرسش نامة اخالق كار پروتستاني گرت و ميلر براي اولين بار توسط دكتر حميد عبادالهي ترجمه و در اين پژوهش  -2
 به كار برده شد.

5. Household Food Insecurity Access Scale 
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تعداد   ي استفاده شدهپرسش نامه  نوع متغير  متغير  رديف
  گويه

طيف  (درجه 
  سواالت)

اجتماعي
  ايشبكه

  5  8 2اسنايدر واسط اميد  5

هوش  6
وكسلر (بعد اطالعات عمومي و هوش   واسط  شناختي

  باز پاسخ  37  رياضي)

  
اي سنجش شد. سواالت  ي سواالت به جز هوش شناختي در طيف ليكرت و در سطح فاصلههمه

طيف كامال درست تا كامالً غلط قرار گرفت و ابعادي مانند  7گويه و در19اخالق كار گرت و ميلر با 
نامه  ديدگاه پاسخ گويان به عالقه به كار، سخت كوشي، پشتكار، رفاه طلبي را بررسي كرد. پرسش

سنجيد. در ادامه  طيف، ابعاد تفكر عامليتي و تفكر راهبردي را مي 5هاي و در گويه 8اميد اسنايدر با 
طيف، سه بعد حمايت والدين و  5گويه و  12اي زيمين با  نامه سرماية اجتماعي شبكه پرسش

ذايي با خانواده، حمايت دوستان و حمايت منابع نهادي را مورد ارزيابي قرار داد. ابعاد امنيت غ
طيف قرار گرفت و سه عنصر مهم  4گويه و در 9با  HFIASنامه ناامني غذايي  استفاده از پرسش

رسي به غذا را مورد ارزيابي قرار  امنيت غذايي يعني موجود بودن غذا، پايداري عرضة غذا و دست
 37داد. در بخش عملياتي سازي هوش شناختي از دو خرده آزمون پرسش نامه هوش وكسلر با 

هاي  گويه دامنة آموخته 25گويه و به صورت باز پاسخ استفاده شد. خرده آزمون اطالعات عمومي با 
قبلي، كنجكاوي عقلي، ذخيره اطالعات كلي عمومي، هوشياري نسبت به وقايع روزمره و حافظه دور 

، گويه عواملي مانند قابليت تمركز 12ها را سنجيد و خرده مقياس هوش عددي با  آزمودني
هاي طبقه و  هوشياري، رهايي از حواس پرتي را ارزيابي كرد. در بخش آخر پرسش نامه، گويه

گويه و به صورت باز پاسخ قرار گرفت. در پژوهش پيش رو طبقه تركيبي از 14اي با  سواالت زمينه
ت سرمايه اقتصادي و فرهنگي است كه ابعادي مانند درآمد خانوار، سطح تحصيالت پدر و مادر، قيم

  منزل مسكوني، شغل پدر و . . ارزيابي مي كند.
هاي محبوب و كمتر محبوب تقسيم بندي شد (به  ها به صورت رشته در يك دسته بندي رشته 

هايي چون مهندسي مكانيك،  )). به عبارتي رشته1393اقتباس از مقاله علي رضا عظيم پور (
ري، طراحي صنعتي ، عمران، معماري، شناسي، حسابدا مهندسي برق، مهندسي صنايع، حقوق ، روان

                                                                                                                                   
5-  Zemen) منظور سنجش حمايت اجتماعي ادراك شده از طرف خانواده، دوستان و افراد ) به 1988و همكارانش

  مهم در زندگي فرد اين پرسش نامه را تهيه كردند. 
2. Snyder scale 
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هايي نظير ادبيات، باغداري، علوم  هاي محبوب و رشته عنوان رشته فيزيك اتمي و مولكولي و ... به
هاي كمتر محبوب انتخاب شد. در اين بخش دو عامل، مالك  عنوان رشته به ...تربيتي، آمار، رياضي و 

هاي خيلي خوب (حداكثر  هاي مطرح از رتبه تهشدگان رش دسته بندي قرار گرفت، نخست پذيرفته
هايي را در دانشكده خود  سه رقمي) بهره مند بودند. دوم، دانشجويان يك دانشكده، چه رشته

هاي مطرح و مورد عالقة  شد كه رشته دانستند. براي مثال از دانشجويان پرسيده مي محبوب تر مي
هاي در نهايت تجزيه تحليل داده؟. تندهايي هس اكثر دانشجويان در اين دانشكده چه رشته

اقدام  2و آمار استنباطي 1و با بهره گيري از آمار توصيفي Spssآوري شده با استفاده از نرم افزار  جمع
 4(ميزان انطباق بين تعريف مفهومي متغير با تعريف عملياتي) و پايايي 3شد. در پايان ميزان اعتبار

  ها سنجيده شد.يك مفهوم) گويه (ميزان ثبات و انسجام دروني اجزاي
  

  قابليت پايايي پژوهش
گيري، از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد. نتايج حاصل براي محاسبه ضريب پايايي ابزار اندازه

هاي  كار رفته از انسجام دروني قابل قبولي براي متغير هاي بهدهد گويه از آلفاي كرونباخ نشان مي
درصد،  7/0ها با ضريب آلفاي باالتر از دهد بين گويه نشان مي تحقيق برخوردارند. جدول زير

  دهد. ها را نشان مي همساني دروني بين گويه
  ) آزمون آلفاي كرونباخ در بررسي قابليت اعتماد4جدول شماره  (

 ضريب آلفاي كرونباخ تعداد گويه بعد  رديف
19704/0اخالق كار 1
8772/0اميد 2
9933/0امنيت غذايي 3
12788/0اي سرماية اجتماعي شبكه 4

  
  اعتبار يا روايي ابزار تحقيق

 صورت گرفت. در تحليل عاملي اگر ميزان  5نامه حاضر از طريق تحليل عاملي اعتبار سازة پرسش
)KMO( 6/0توان تر از آن باشد، ميو پايين 05/0داري آزمون بارتلت و باالتر و نيز سطح معني

ي پرسشنامه از اعتبار الزم برخوردار هستند بنابراين، پرسشنامه قابل قبول است. هاگفت كه سوال
 
1. Descriptiv Statistics 
2. Infrential statistics 
3. Validity       (روايي) 

4. Reliabillity 
5. Factor Analysis 
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هاي  روايي سازه به اين دليل استفاده شد كه تعيين كند نمرات پرسش نامه تا چه اندازه با سازه
هاي  هاي رابطه دارند. به دليل استقالل محتوايي هر يك از بخشهاي زير بنايي گويه حاصل از نظريه

دست  ها به صورت مستقل انجام شد. نتايج بهسش نامه، تحليل عاملي بر روي هر يك از اين بخشپر
هاي فوق بيانگر انجام آمده حاكي از تعداد مناسب سواالت براي تحليل عاملي است. و همچنين آماره

  ها  است. در جدول زير تحليل عامل متغيرهاي واسط نشان داده شده است.درست تفكيك عامل
 هاي واسط و بارتلت براي متغير KMO)آزمون5جدول شماره (

تعداد   نام متغير نوع متغير
  هاگويه

مقدار 
KMO 

كاي 
  اسكوئر

درجة 
 آزادي

-سطح معني
داري آزمون 

Bartlett 

هاي تعدادعامل
  استخراج شده

  6  000/0 171  69/881 738/0  19  اخالق كار  اي واسطه

  2  000/0 28 94/714 805/0  8  اميد  اي واسطه

  2  000/0 36  04/2179 903/0  9  امنيت غذايي  اي واسطه

سرمايه اجتماعي   اي واسطه
  3  000/0 66 42/1329 778/0  12  اي  شبكه

  
براي  KMOها صالحيت الزم را دارند چرا كه مقدار  نتايج فوق حاكي از آن است كه تمام گويه

  ب و مطلوب است.باشد كه در سطح خو % درصد مي7ها باالتر از تمام متغير
  

  هاي توصيفييافته
) درصـد بـود.   2/46) درصـد و دختـران (  8/53با توجه به توزيع فراواني جنسيت، براي پسران (

  سـال) نشـان  21باشد. و ميانگين سني پاسخ گويان ( سال مي 30تا  18گويان بين  دامنة سني پاسخ
-ين هستند. نمونه از ميان تمام دانشكدههاي پاي هاي جديد و ترم گويان اكثراً از ورودي دهد پاسخ مي

ها و متناسب با جمعيت هر دانشكده انتخاب شد. بيشـتر افـراد نمونـه از دانشـكده اقتصـاد و علـوم       
ها) انتخاب شد. در نمونه آماري پاسخ گوياني از  اجتماعي و ادبيات و علوم انساني (جمعيت باالي آن

نفر بيشترين فراواني را دارا بـود.   80و سوم هر كدام با  حضور داشتند كه فراواني ترم اول 9تا  1ترم 
از  28/0رشته به سـؤاالت پاسـخ گفتنـد.     57با توجه به دامنة نمونه از ده دانشكده، پاسخ گوياني از 

از والدين سواد ديپلم و پـايين تـر داشـتند. در     72/0گويان تحصيالت باالتر از ديپلم و  والدين پاسخ
درصد كه بيشترين فراوانـي منزلـت شـغلي اسـت متعلـق بـه طبقـة        5/40ي رتبه بندي منزلت شغل

درصـد سـاكن    85,7گويـان   تومان بود. از كل پاسـخ  2000000متوسط بود. بيشترين مقدار درآ مد 
درصد از نمونه مالك منزل شخصي بودنـد. بيشـترين فراوانـي قيمـت منـزل مسـكوني        4/92شهر و 
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افراد نمونه ماشين شخصي داشتند. همچنين در تقسـيم  درصد 8/92ميليون تومان و  200000000
هـاي   درصـد) در رشـته   29(  106هاي دانشگاهي به دو دستة محبوب و كمتر محبـوب   بندي رشته
كردنـد. در تقسـيم بنـدي     هاي كمتر محبوب تحصـيل مـي   درصد) در رشته 71نفر ( 264محبوب و 

درصـد) و كمتـرين    9/55نفـر (  207سط با طبقه به پنج دسته بيشترين فراواني متعلق به طبقة متو
هاي كنكور به پنج  درصد) بود. تقسيم بندي رتبه 7/5نفر ( 21فراواني متعلق به طبقات خيلي باال با 

 130دستة خيلي خوب تا خيلي باال رده بندي شد كه بيشترين فراواني متعلق به دسـتة متوسـط بـا   
درصـد) بـود.    9/11نفـر (  44هاي خيلي خوب با  درصد) و كمترين فراواني متعلق به رتبه1/35نفر (

امنيت غذايي نيز به چهار طبقه دسته بندي شد كه بيشترين فراواني متعلق طبقـة امـن غـذايي بـا     
درصد) بود. در دسته 10نفر ( 37درصد) و كمترين فراواني متعلق به ناامن غذايي با  1/44نفر ( 163

 193بيشترين فراوني متعلق به هـوش متوسـط بـا    بندي آخر هوش نيز به سه دسته تقسيم شد كه 
درصـد) بـود.   9/14نفـر (  55درصد) و كمترين فراواني متعلق بـه بهـرة هـوش پـايين بـا      1/52نفر (

) در حد 05/5الي  58/1بود كه اين رقم با توجه به  ( 13/3گويان  همچنين ميانگين اخالق كار پاسخ
پـايين بـودن سـرماية     -1كنـد.  ه را يـاد آوري مـي  هاي توصيفي فوق چند نكتـ  متوسط بود. لذا يافته

درصد طبقة اجتماعي و امنيـت غـذايي متوسـط و     70بيش از  -2گويان فرهنگي اغلب والدين پاسخ
گويان در حد متوسط است. از اين رو با توجه به مباحث فـوق و   اخالق كار پاسخ-3باالتر برخوردارند 

گويان پـژوهش از   توان گفت كه اغلب پاسخ دي ميضمن در نظر گرفتن سه نكته مذكور، در جمع بن
  طبقات متوسط جامعه بوده ا ند.

  
  )k-sاسميرنوف  (-آزمون كولموگروف

هاي گرد آوري شده الزم اسـت تـا    براي انتخاب آزمون آماري مناسب براي تجزيه و تحليل داده
در ايـن مـورد از آزمـون     ها ارزيابي گـردد كـه   ها به لحاظ نرمال بودن پراكندگي آن نوع توزيع متغير

 05/0اسميرنوف استفاده شد. سطح معنا داري آزمون در متغير پيش بين اخالق كـار از  -كلموگروف
توان قضاوت كرد كه توزيع پراكندگي نمرات اين متغير نرمال بوده و تفـاوت   بزرگتر است بنابراين مي

هـاي   همـه متغيـر  نتظار وجود نـدارد.  هاي مورد اها ي مشاهده شده و فراواني داري بين فراواني معني
مـورد    Q-Qاصلي پژوهش: مستقل، وابسته و واسط توسط ازمون كولموگروف اسـميرنف و نمـو دار   

ها ي اصلي پژوهش  نرمـال باشـد    هاي يكي از متغير جا كه اگر توزيع داده قرار گرفتند. از آنبررسي 
هاي واسـط اصـلي پـژوهش     و از يكي از متغيرهاي پارامتريك استفاده كرد از اين ر توان از آزمون مي

هاي متغير اخـالق   داده دهد كه توزيع استفاده شده است. نتيجه بررسي نشان مي "اخالق كار"يعني 
  هاي پارامتريك مورد تاييد است. كار به صورت نرمال بوده و استفاده از ازمون
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  توزيع مقادير متغيرها ) آزمون كلموگرف اسميرنف براي مشخص كردن نرمال بودن 6جدول  (

 ميانگين تعداد متغير
انحراف 
 استاندارد

تفاوت 
 مثبت

تفاوت 
 منفي

 داري سطح معني آزمون

  2/0 036/0  - 036/0  031/0  608/0  29/3 370 اخالق كار

  
  براي متغير اخالق كار QQجدول

  
بـراي سـنجش    تـوان  فوق نيز حاكي از وضعيت نرمال متغير اخالق كار است. لذا مـي  QQنمودار 

  هاي پارامتريك استفاده كرد.ها از آزمونداده
  

  هاي دومتغيرهتحليل
گيرد تا مشخص در اين بخش، هر يك از متغيرهاي پيش بين با متغير مالك در ارتباط قرار مي

  شود آيا متغير پيش بين و متغيرهاي واسط با متغير مالك رابطه دارند يا نه؟
  ها و رتبة كنكوربين  متغير) آزمون آماري رابطة 7جدول (

  ضريب همبستگي  )Sigداري  (سطح معني  نوع آزمون  متغير

  طبقه

  اسپيرمن

389/0  045/0 -  
  063/0 226/0 اخالق كار

  031/0 548/0 اميد
  - 082/0 115/0 امنيت غذايي

  169/0 001/0 اي ¬سرماية اجتماعي شبكه
  127/0 021/0 هوش شناختي
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سرمايه اجتمـاعي  ق بيانگر اين است كه از ميان متغيرهاي مطرح شده تنها ميان هاي جدول فوداده
  هاي ديگر  رابطة معنادار ندارند.و هوش شناختي با رتبة كنكور رابطه وجود دارد و متغير اي شبكه

  
  هاي جانبي هاي فرضيهآزمون

هـاي   ده فرضـيه ها هم اورده شـ  هاي اصلي پژوهش همانطور كه در بخش فرضيه عالوه بر فرضيه
هاي تفاوت مورد بررسي  قرار گرفتنـد.همچنين   ها از طريق ازمون جانبي نيز مطرح بودند.اين فرضيه

انـد. ازجملـه    هاي تكميلي نيز در اين بخش اورده شده هاي جديد پژوهش، يافته جهت ارائه  دستاورد
قـرار گرفـت.  يـا بـراي     هاي تفاوت مورد بررسي  اين موارد، بحث تفكيك جنسيتي بود كه در ازمون

كنند اميدوار تر از كساني هستند  مثال آيا كساني كه از طبقات باال در يك رشته محبوب تحصيل مي
هـاي   طـور ايـا  تحصـيل كننـدگان رشـته      كنند؟. همـين  هاي كمتر محبوب تحصيل مي كه در رشته

  هاي كمتر محبوب هستند؟.. تر از تحصيل كنندگان رشته محبوب با هوش
  )آزمون لوين جهت سنجش تفاوت هوش شناختي دانشجويان دختر و پسر8جدول (

آزمون لوين براي بررسي   ها براي بررسي برابري ميانگين Tمقدار 
   ها برابري واريانس

 مقدار  F  داري معني  Tمقدار  داري معني  اختالف ميانگين
با فرض برابري 

 هاواريانس

ش شناختي
هو

  

22/1 00/0 856/3 432/0 619/0 

  
دهد كه ميان هوش شناختي دانشجويان دختر و دانشـجويان پسـر    آمده نشان مي دست نتايج به

 92/14و ميانگين هوش شناختي دختـران  14/16تفاوت معنادار وجود دارد و ميانگين هوش پسران 
  اختالف، تفاوت معنادار است.  22/1و با 

  با طبقة اجتماعي و اخالق كار)نتايج آزمون تحليل واريانس يك طرفه در ارتباط 9جدول (

مجموع  
  مجذورات

يدرجه
  آزادي

ميانگين
 Fآمارة   مجذورات

سطح 
  داري معني

 184/0 562/1 575/0 4 300/2 تغييرات بين گروهي

     371/0 366 367/134  تغييرات درون گروهي
       370 666/136  مجموع

  
اخالق بين دار نيست. به عبارتي دهد آزمون تحليل واريانس يك طرفه معنا ) نشان مي9جدول (

  ندارد. تفاوت وجود كار طبقات اجتماعي باال با طبقات اجتماعي پايين
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  ميان دانشجويان دختر و پسراي سرماية اجتماعي شبكهواليس، تفاوت - ) آزمون كروسكال10جدول (
  فراواني  ميانگين رتبه  كاي اسكوئر  df  داري معني

005/0 1  032/8  
شبكه مرد 199 09/200

  

 زن 171 52/168
 مجموع 370 

  
اي در ميان دانشـجويان  دهد كه ميزان تفاوت، سرماية اجتماعي شبكه آمده نشان مي دست نتايج به

 09/200اي در ميان دانشجويان پسر دختر و پسر معناداراست. ميانگين رتبة سرماية اجتماعي شبكه
  ايه در ميان دانشجويان پسر است.نشانگر افزايش نسبي اين سرم 52/168و دختر 

  محبوبهاي محبوب و كمتر ) آزمون لوين جهت سنجش تفاوت هوش شناختي ميان رشته11جدول (

آزمون لوين براي بررسي   هابراي بررسي برابري ميانگين Tمقدار 
   هابرابري واريانس

با فرض برابري  مقدار  F  داري معني  Tمقدار  داري معني  اختالف ميانگين
 هااريانسو

ش شناختي 
هو

 

046/1 003/0 972/2 385/0 758/0 

  
دهد كه ميـزان هـوش شـناختي در ميـان دانشـجويان       ) نشان مي11آمده در جدول ( دست نتايج به

هاي محبوب و كمتر محبوب تفاوت معناداري وجـود دارد. بـه عبـارتي ميـانگين هـوش شـناختي        رشته
  است. 28/15گين هوش شناختي دانشجويان كمتر محبوب و ميان33/16هاي محبوب دانشجويان رشته

  هاي محبوب و كمتر محبوب ) آزمون لوين جهت سنجش تفاوت اميدواري ميان رشته12جدول (

آزمون لوين براي بررسي برابري   ها براي بررسي برابري ميانگين Tمقدار 
   ها واريانس

ا فرض برابري ب مقدار  F  داري معني  Tمقدار  داري معني  اختالف ميانگين
 ها واريانس

اميدواري
  

051/2 071/0 571/3 375/0 864/0 

  
دهـد كـه ميـزان اميـدواري در ميـان دانشـجويان        ) نشان مي12آمده در جدول ( دست نتايج به

  هاي محبوب و كمتر محبوب تفاوت معناداري وجود ندارد.  رشته
  )جدول ضريب پيوستگي  (وي كريمر)13جدول (

  كل  رشتة كمتر محبوب رشتة محبوبطبقات اجتماعي
 21 15 5 خيلي باال
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  كل  رشتة كمتر محبوب رشتة محبوبطبقات اجتماعي
 65 42 23 باال

 207 153 54 متوسط
 51 32 10 پايين

 26 22 2 خيلي پايين
 370 264 106 مجموع

  داري معني  مقدار ضريب نوع آزمون نوع متغير
 V129/0 185/0كريمر  اسمي با ترتيبي

   370  مجموع
 

طبقـات اجتمـاعي و   تـوان گفـت بـين     مي) ضريب پيوستگي 13هاي جدول (دادههمچنين كه 
  .هاي محبوب و كمتر محبوب تفاوت معنادار نيست پذيرفته شدن در ميان رشته

  ) آزمون آماري رابطة طبقه و امنيت غذايي14جدول (
داري  سطح معني  نوع آزمون  سطح سنجش

)Sig(  ضريب همبستگي  
 متغير وابسته متغير مستقل

  - 143/0 006/0 اسپيرمن رتيبيت ايفاصله
 

و  95/0و بـا اطمينـان    )143/0دهد كه مقدار ضريب همبستگي ()نشان مي14جدول شمارة  (
بين دو متغير طبقة اجتماعي  بـا امنيـت غـذايي (نـاامني غـذايي)      05/0در سطح خطاي كوچكتر از 

  رابطه وجود دارد.
  و هوش شناختي سي كندال جهت بررسي امنيت غذايي- ) آزمون تا15جدول (

  
  هوش شناختي

  مجموع  باال متوسط پايين

يي
غذا

ت 
مني

ا
  

 161 57 84 20 امن غذايي
 122 44 62 16 نا امني خفيف
  48 15 25 8 نا امني متوسط
 37 6 20 11 ناامني شديد

 368 122 191 55 مجموع
 داري معني  مقدار ضريب نوع آزمون نوع متغير

 038/0 - 097/0  ي كندالس- تاوي  ترتيبي با ترتيبي

   368  مجموع
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امنيـت غـذايي و هـوش شـناختي     بين دو متغيـر  سي كندال -)آزمون تا15با توجه به جدول  (

و اما جهت اين رابطه معكوس است. به عبارتي بـا افـزايش نـاامني غـذايي، هـوش       رابطه وجود دارد.
  يابد. شناختي كاهش و با كاهش نا امني غذايي، هوش شناختي افزايش مي

  
  آزمون رگرسيون چند گانه

ها وجود داشـته باشـد،    اين احتمال وجود دارد كه عالوه بر روابط دوگانه، روابط كاذب نيز بين متغير
مسـير يـك مـدل    تر اين پديده و تحليـل و پـردازش مـدل از طريـق تحليـل     بنابراين براي بررسي عميق

ها در تحليل مسير از روش همزمان استفاده شد  تغيرگانه ارائه شده است. براي وارد كردن مچندرگرسيون
  دهد. بين را بر متغير مالك نشان ميهاي پيشي هر كدام از متغيركه ميزان تاثير استاندارد شده

  هاي رگرسيون) جدول يافته16جدول شماره (
  داري سطح معني  Tمقدار  ي (بتا)ضرايب استاندارد شده  متغيرهاي وارد شده

 258. 1.133   مقدار ثابت
 953. 059. 003.  طبقه

 630. 482. 026.  اخالق كار
 706. 378. 020.  اميد
 006. 2.768- 149.  امني غذايي)امنيت غذايي (نا

 000. 3.590 191.  ايسرماية اجتماعي شبكه
 453. 751. 039.  هوش شناختي

  
) داراي بيشـترين  191.(ي اجتماعي شـبكه  هاي خروجي از جدول متغير سرمايه با توجه به داده

ي ميـان آن دو مسـتقيم اسـت يعنـي بـا افـزايش       گذاري بر كنكور است، منتها رابطـه ميزان تاثير
اي كه با پيش فرض اولية پژوهش متفـاوت  يابد. يافته هاي اجتماعي رتبة كنكور افزايش ميحمايت

زان نـاامني غـذايي را   ) كـه در اصـل ميـ   149.-است. متغير امنيت غذايي در مرتبة دوم با ميـزان ( 
سنجد قرار دارد. اين يافته حاكي از آن است كه با افزايش ميـزان نـاامني غـذايي رتبـه كنكـور       مي

  يابد.  يابد و با كاهش ناامني غذايي رتبة كنكور كاهش مي افزايش مي
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  مدل تحليلي پژوهش
  
  
  
     

  
 
 

          
  بحث و نتيجه گيري  

ها بايد تمام عوامل را در  بعدي هستند و در بحث و تفسير آن هاي اجتماعي پيچيده و چندپديده
نظر گرفت. از ميان عوامل متعدد موثر بر قبولي در كنكور، در پژوهش حاضر تنها چند متغيـر مـورد   

. نتايج پژوهش حاكي از آن بود كه در فرضـية اول بـين طبقـة اجتمـاعي و رتبـة      بررسي قرار گرفت
توان پيش بيني كرد كـه طبقـات اجتمـاعي بـاال بتواننـد       عبارتي نميبهاي وجود ندارد.  كنكور رابطه

هاي باال كسب كرده اند و  هاي باال به دست آورند، چرا كه بسياري از افراد طبقات پايين نيز رتبهرتبه
ي به دست آمده با نظرية بورديـو، كـه معتقـد    هاي مطرح پذيرفته شده اند. از اين رو نتيجه در رشته
طبقه اجتماعي و پيشرفت تحصيلي (نتايج كنكور) رابطه وجود دارد، تفاوت معناداري داشت. بود بين 

هاي پژوهش (دانشگاه بوعلي) مصـداق نـدارد. لـذا     گويا نظرية بازتوليد طبقاتي بورديو در ميان نمونه
تفـاوتي  هاي م اي در حال گذار و دگرگوني است، تبييني ايران كه جامعهدربارة اين نتيجه در جامعه

هـاي مختلـف    توان بيان كرد. نخست در ايران با توجه به گسترش پذيرش دانشجو در دانشـگاه  را مي
هاي هاي مطرح (به خصوص در ميان طبقات باال) در دانشگاهرقابت به معناي اخص كلمه براي رشته

بـاال، آنـان    دولتي قوت خود را از دست داده، چرا كه با مهيا بودن شرايط براي دانشـجويان طبقـات  
هاي مطرح (فارغ از نوع دانشـگاه، روزانـه، آزاد، غيـر انتفـاعي و . .)     سعي خود را صرف انتخاب رشته

اي) متمركز كننـد.   هاي دولتي (هر رشته شان را صرفاً بر پذيرش در دانشگاه كه هدف كنند، تا اين مي
ان را در نظر نگرفتـه اسـت،   هاي مختلف استان همد دوم دامنة پژوهش، همه دانشجويان در دانشگاه

هاي پزشكي، آزاد، غير انتفاعي  لذا اين امكان وجود دارد كه دانشجويان طبقات باال بيشتر در دانشگاه
هاي آموزشي از تلويزيون براي آمادگي در كنكور ماننـد  تحصيل بكنند. سوم با گسترش پخش برنامه

هاي فرهنگي كه قبالً مختص به طبقات ايهي دو، صعود، پرسمان و . . به نوعي كسب اين سرمگزينه
باال و از طريق صرف هزينه بود، اكنون در دسترس اغلب افراد قرار گرفته و اين امكان بـراي طبقـات   

 ٩٧١.=e اخالق كار
كنكور ةرتب

e=.٩۴٢ e=.٩٢٣

اميد اجتماعيةسرماي e=.967٠٫٢١٢ 

 e= 0,979 هوشامنيت غذايي

0,951=e 
0,187- 

0,149 

0,122- 

0,191 
0,102 
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هـا افـزايش يابـد.     هاي مكمل درسـي آشـنا بشـوند و شـانس قبـولي آن      پايين ايجاد شده تا با برنامه
ي تحصـيل و پيشـرفت   عي مختلف نسبت به ادامههمچنين بايد توجه داشت كه افراد طبقات اجتما

كنند. طبقات باال امروزه بـا معضـل تـورم     برخورد مي "بازانديشانه"تحصيلي نه به صورت غالبي بلكه
مدرك بهتر آشنايي دارند و اين امر سبب شده است كه آنان وقت و سرماية خـود را صـرف مشـاغل    

كنكور فرصت و زمـان را از دسـت بدهنـد. چـرا كـه       كه براي پذيرفته شدن در درآمد زا بكنند تا اين
به آرزوي كسب مدرك بدون  "رويايت را آزاد انتخاب كن"هاي آزاد با شعارهايي چون اكنون دانشگاه

توان اين احتمال را داد كه طبقـات بـاال    دهد. پس مي هيچ كوششي و فقط با پرداخت پول پاسخ مي
كـه تـورم مـدرك در اوج خـود اسـت و تعـداد بيكـاران         جامعه با داشتن انواع امتيازهـا در دورانـي  

هـاي روزانـه   شوند، مسير تحرك خود را به غير از تحصيالت در دانشگاه دانشگاهي هر روز افزوده مي
زا (بـه صـورت آزاد)   . اما طبقات پايين و متوسط كه موقعيت يافتن مشـاغل درآمـد  1كنند انتخاب مي

هـاي دولتـي كـه خـدمات رايگـان ارائـه       ذيرش در دانشگاهكنند با پ برايشان محدود است، سعي مي
 2هـاي، خيـر  ي ايـن پـژوهش بـا پـژوهش    دهند مسير تحرك خود را بهبود ببخشند. لـذا نتيجـه   مي

ــان (1376( ــر 1391)، بيگــي (1390)، رفيعــي (1386)، نوغــاني (1384)، كاوي ــوين ف ــايتي ن )، عن
هاي ذكر شده ميان طبقـه و   را كه در پژوهش) تفاوت دارد. چ1998)، دي ماگيو و همكاران (1391(

مبنـي بـر عـدم رابطـه ميـان طبقـة        فرضيه نخسـت پيشرفت تحصيلي رابطه وجود داشت، ليكن 
)، نـري و ويلـي   1393)، معتقـد الريجـاني (  1393ي كنكور با پـژوهش حيـدريان (  اجتماعي با رتبه

) بـه  1392انند خدابنده اويلي (توان نتيجة حاصل را م ) همسو است. و يا مي2010) و ژاگر (2008(
در پيشـرفت تحصـيلي دانـش آمـوزان عوامـل      "صورت بسيار محافظه كارانه اين چنـين بيـان كـرد   

. در ايـن  "هـاي بعـد داراي اهميـت هسـتند     ي اول و عوامل اقتصـادي در مرتبـه  اجتماعي در مرتبه
اي ن و در طول شبكهپژوهش نيز طبقة اجتماعي نه به صورت آشكار و مستقيم بلكه به صورت مكنو

از روابط (امنيت غذايي) به صورت غير مستقيم تاثير گذار بود. نكتة قابل توجهي ديگري كه در ايـن  
بـه عبـارتي عوامـل    3هـاي متفـاوت اسـت.   ها و زمانبخش قابل ذكر است سيال بودن طبقه در مكان

 
هزار نفر در مقطع  500توان به آمار سال جاري سازمان سنجش مبني بر پذيرش  اين تبيين ميبراي درك بهتر  .1

استناد كرد كه حاكي از  هاي خود گردان هاي غير انتفاعي و پرديس نفر در دانشگاه 89726كارشناسي دانشگاه آزاد، و 
 لتي (پولي) مي باشد.هاي غير دو هاي دولتي و در دانشگاه تحصيل طبقات باال به غير از دانشگاه

نتايج پژوهش نشان داد كه بين طبقة اجتماعي (تحصيالت والدين+منزلت شغلي والدين) با پيشرفت تحصـيلي دانـش   . 2
آموزان رابطة معنادار و مثبت وجود دارد. هر چنـد شـدت ايـن رابطـه در ميـان دو جـنس و همچنـين مقـاطع مختلـف          

  تحصيلي متفاوت بود.
 نظرية نكته آخر به شيوه كاربرد "در مورد استفاده از نظرية بورديو در جامعة ايران معتقد استدكتر عباس كاظمي . 3

كه به تفاوت  هاي اخير در ايران، مفاهيم بورديو زياد به كارگرفته شده است بدون آن در سال ،گردد بورديو در ايران بر مي
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عمل كند. و احتمال دارد كه  ديگر متفاوت ةاي به جامعتواند از جامعه سازنده طبقه و كاركرد آن مي
هاي انتخاب شده براي متغير طبقه در اين پژوهش، در صورت استفاده در ميان جمعيت آماري گويه

 ةديگري به نتايج متفاوت بينجامد. لذا براي سنجش متغيرهايي نظير طبقه در شـرايط فعلـي جامعـ   
متغير اخالق كار با رتبـة كنكـور    ميانفرضية دوم  هاي بومي و جديدي است. درايران نياز به گويه

شـد طبقـات پـايين بايـد از اخـالق كـار        كه پيش بيني مي داري به دست نيامد. چناننيز رابطة معنا
بودند تا از آن به عنوان مكانيسـم جبـران بـراي كسـب نتـايج بهتـر در كنكـور        باالتري برخوردار مي

ه ميان اين دو متغير در كنكور بـود. هـر چنـد    ها پژوهش حاكي از نبود رابطاستفاده نمايند اما يافته
تحليل مسير ارتباط غير مستقيم اخالق كار بر ميزان اميدواري و به طبع بر روي كنكور را نشان داد. 
به عبارتي كساني اخالق كار بااليي داشتند، اميدوارتر و خوش بين تـر از بقيـه بودنـد. همچنـين در     

كـار، مطـرح شـد كـه     فاوت طبقات اجتماعي از نظر اخـالق فرضيات جانبي پژوهش مبني بر ميزان ت
دار نبود. به عبارتي اين پيش فرض كه طبقات پايين از اخالق كار بـااليي برخوردارنـد در   تفاوت معنا

پژوهش حاضر تاييد نشد. اما در تبيين اين كه چرا اخالق كار به صـورت مسـتقيم بـا رتبـه كنكـور      
سـينا پذيرفتـه شـده    ت تمام دانشجوياني كه در دانشـگاه بـوعلي  توان گفت كه نخس ارتباط ندارد مي
انـد، اگـر دانشـجوياني از     اي هستند كه براي قبولي در كنكور تالش و كوشـش كـرده   جزئي از نمونه

كـار  كار آنـان بـا اخـالق   جمعيت ديگر مانند دانشگاه آزاد و پيام نور، در نمونه وجود داشتند و اخالق
كـه   شد، ممكن بود نتيجه نوع ديگر خود را نشان دهد. ثانياً با ايـن  قايسه ميسينا مدانشجويان بوعلي

نمونه از طبقات مختلف تشكيل شده است ولي امروزه همة طبقات زندگي سـرمايه دارانـه را الگـوي    
زنند تا شرايطي را فـراهم كننـد    اند و طبقات پايين نيز اگر بتوانند از نان شب خود ميخود قرار داده

شان كمترين تفاوتي بين خود و فرزندان طبقات باالي جامعه احساس نكنند. بـه عبـارتي    ندانتا فرز
سبك فرزند پروري طبقات پايين در ظاهر شبيه به فرزند پروري طبقات باال شده است و تمام سعي 

در برند تا شرايط و لوازم زندگي طبقة متوسط را براي فرزندانشـان تهيـه كننـد تـا      كار مي خود را به
ها عقب نمانند (= خشونت نمادين)، در نتيجه اخالق كار طبقات پايين جامعه به سـمت   رقابت از آن

كه ميـانگين اخـالق كـار در ميـان دانشـجويان       كند (چنان اخالق كار طبقات باال و متوسط ميل مي
هاي اين يافته شود. لذا دانشگاه بوعلي متوسط به باال است) و اين روند باعث بازتوليد طبقة پايين مي

)، بوگست 2005)، تاربوت راج ميكر و فون ول (1385)، معيد فر (1384پژوهش با پژوهش كاويان (

                                                                                                                                   
ز سوي ديگر تمايز بورديو را بايد در بستري از جامعه شناسي توجه شده باشد. ا (فرانسه و ايران) ميان اين دو نوع جامعه

هاي كاربست نظريه بورديو در  هاي مسلط در جامعه است اما در شيوهانتقادي بورديو فهم كرد. مسئله بورديو، نقد گروه
ته و محافظه كار ثله شده، تغيير يافم يبورديو يك شود. در عوض ما در ايران همواره با ايران به اين نكته توجه نمي

  ."هستيمرو  هروب
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ي اخالق كار و موفقيت تحصيلي هاي فوق رابطه ) تفاوت دارد، چرا كه در پژوهش2005و همكاران (
بد و نبود تفاوت اخـالق  يا معنا دار بود و از اين جهت كه با افزايش تحصيالت، اخالق كار كاهش نمي

) 1394)، فرشـچي ( 1390)، احمـدي ( 1387كار بين دختران و پسران دانشجو با پژوهش توسـلي ( 
) 1387همسو بوده و از نظر نبود تفاوت ميان اخالق كار طبقات بـاال و پـايين بـا پـژوهش توسـلي (     

  همخواني دارد.
افت نشد، نتيجه پژوهش گوياي اين اي ي بين اميد و رتبة كنكور داوطلبان رابطه فرضية سومدر 

اي با كسب رتبة باال در كنكور ندارد. و افـراد اميـدوار و    مطلب است كه اميدوار بودن داوطلبان رابطه
گانه متغير اميـد ارتبـاط   اند. ولي در رگرسيون چندهاي بهتري كسب نكردهبين در كنكور رتبهخوش

ي از روابط تاثيرگـذاري خـود را نشـان داد. در فرضـية     ابا رتبه دارد و در ميان شبكه غير مستقيمي 
هاي  هاي محبوب نسبت به پذيرفته شدگان در رشتهجانبي پژوهش كه آيا پذيرفته شدگان در رشته
هاي پژوهش حاكي از عدم رابطه ميان اين دو متغيـر  كمتر محبوب از اميد باالتري برخوردارند، يافته

. همچنـان  1بورديو استفاده كرد"تورم مدرك تحصيلي"وان از نظريةت بود. لذا در تبيين اين رابطه مي
ها و استقبال عموم از اين روند كم كم نياز  كه بورديو معتقد است با رشد پذيرش دانشجو در دانشگاه

ها در تصور ذهني عموم محبـوب   شود ولي از آنجا كه هنوز اين رشته ها اشباع مي جامعه به اين رشته
كننـد   ها را انتخاب مـي  ا دانشجويان با توجه به استقبال و تشويق ديگران اين رشتهكنند، لذ جلوه مي

هـاي  ها متوجه اشباع بازار كار و برابر بودن ارزش فعلي آن بـا رشـته  ولي حين تحصيل در اين رشته
اي مانند حقـوق   شوند، اما در حقيقت زحمتي كةك دانشجوي روزانه براي پذيرش در رشته ديگر مي
كند. همـين   كند، چند برابر تالشي است كةك دانشجوي دانشگاه آزاد يا پيام نور صرف مي صرف مي

هاي محبوب بينجامد، چـرا كـه بسـياري از     تواند به كاهش انگيزه و اميد دانشجويان در رشته امر مي
. نهادها هنگام استخدام نيروي كار، تفاوتي در بين نوع مدرك و نوع و سطح دانشگاهي قائل نيسـتند 

تواند باعث بي انگيزه شده دانشجويان با استعداد بشود. ارتباط غير مستقيم اميد با  لذا عوامل فوق مي
)، اسـنايدار و همكـاران   2008)، فـولر و چرسـتيكر (  2006هايي كه پترسون (رتبة كنكور با پژوهش

و اسـت.  ) همس1392) و ابراهيمي (1390)، يعقوبي و محققي (1387)، بهروزي و محمدي (2001(
) نشان داد كه اميـد بـه آينـده بـا رتبـه      1391همچنين اين پژوهش مانند پژوهش علي زادة اقدام (

رابطه دارد، ولي اين رابطه ضعيف و غير مستقيم اسـت. و از نتـايج تحليـل گرسـيون در بـارة اميـد       

 
هاي مطرح و محبوب اين توقع و آرزو را دارند كه تحصيالت دانشگاهي چيزي را به آنان هاي جديد در رشتهورودي .1

تر و براي ساير خواهد داد كه وقتي خودشان در بيرون از نظام آموزشي بودند، به ديگران داده است. در ايامي پيش
ها غالباً به محض رويارويي با  و كامالً واقع بينانه بود. چون با احتماالت عيني مطابقت داشت. اما آنها، اين آرزطبقه

 )205شوند (تمايز:مقتضيات بازار تحصيل يا بازار كار به سرعت سرخورده و مايوس مي
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اي از ر شبكهتواند موجب موفقيت شود اما در كنا توان چنين برداشت كرد كه اميد به تنهايي نمي مي
  روابط مطمئناً تاثير گذار خواهد بود.

، رابطة بين امنيت غذايي و رتبة كنكور، نتايج دو متغيـره حـاكي از عـدم رابطـة     فرضية چهارم
هـا بـه صـورت     امنيت غذايي با رتبة كنكور بود. اما از آنجا كه ممكن است در روابط دو متغيره رابطه

ن اين احتمال كمتر است، از همين جهت در ايـن بخـش بـه    كاذب نمايش داده شوند، و در رگرسيو
ي شود. در رگرسيون چندگانه امنيت غذايي رابطه غذايي استناد ميهاي رگرسيون دربارة امنيت يافته

هاي بهتري به  مستقيم با رتبة كنكور دارد. لذا دانشجوياني كه از امنيت غذايي كافي برخوردارند رتبه
درصد) از  77نفر ( 285اي كه در اين بخش نبايد فراموش كرد اين است كه  آورند. لذا نكته دست مي

هاي امنيت غذايي در نقطة امن و نـاامني خفيـف هسـتند. از طرفـي      پاسخ گويان با توجه به شاخص
عدد به دست آمده را نيز بايد با احتياط ذكر كرد، چرا كه هدف اين پژوهش سنجش امنيت غـذايي  

نامه را با توجه به  گويان خوابگاهي بودند پرسش جايي كه برخي از پاسخ از آن در خانواده است وليكن
انـد و بـا توجـه بـه     كردند، پاسـخ گفتـه   غذاهايي كه در خوابگاه و سلف سرويس دانشگاه دريافت مي

هـا حـاكي از   ي ميان امنيت غذايي با طبقـات اجتمـاعي يافتـه   فرضية جانبي پژوهش مبني بر رابطه
دو متغير است. لذا در اين صورت تاثير طبقة اجتمـاعي بـه صـورت مكنـون بـر رتبـه        معناداري اين
شود. زيرا كساني كه از امنيت غذايي برخوردارند افـرادي هسـتند كـه از طبقـات بـاالي       مشخص مي

)، دو پـژوهش خـانم محمـد زاده    2014هـاي: كـدي (  اند. لذا نتيجة ايـن فرضـيه بـا پـژوهش     جامعه
) 2015) همسو است و با پژوهش الرا كـيم ( 1379) و مقدم بنائم (1390ت ()، ريحانه بصير1392(

  از جهت رابطة  امنيت غذايي با پيشرفت تحصيلي تفاوت دارد.
ها حـاكي از ايـن   اي  و نتايج كنكور يافتهرابطة بين سرماية اجتماعي شبكه فرضية پنجمدر    

معنادار وجود دارد. منتهـا جهـت ايـن     ةبطاي و نتايج كنكور رااست كه بين سرماية اجتماعي شبكه
يابـد. در توضـيح بيشـتر     رابطه مستقيم است. به عبارتي با افزايش يكي آن ديگري نيز افـزايش مـي  

هاي اجتماعي باعث عمـل كـرد بهتـر در    توان گفت كه در مدل پژوهش ذكر شده بود كه حمايت مي
واده و دوستان و منابع نهادي برخوردار كه كساني كه از حمايت خان شود، چنان پيشرفت تحصيلي مي

شـود.   هاي كنكور خـوب مـي   ها منجر به پيشرفت تحصيلي و كسب رتبهباشند در نهايت اين سرمايه
ي هـاي سـرمايه  هـاي موجـود دربـارة نظريـه     هاي پژوهش حاضر كامالً مقابل پيش فـرض ولي يافته

يابـد.   هاي كنكور هم افـزايش مـي   ي رتبهكند. به عبارتي با افزايش سرمايه اجتماع اجتماعي عمل مي
توان بيان كرد، شايد متغير شبكه با دوازده گويه بـه انـدازة كـافي جـامع نبـوده       لذا در تبيين آن مي

شـد   هاي بيشتري استفاده مياست. به عبارتي شايد بهتر بود براي سنجش سرماية اجتماعي از گويه
ت ابعاد ذكر شـده از قـدرت تبيـين كننـدگي بـااليي      تا ابعاد ديگر سرمايه را بسنجد. دوم ممكن اس
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ها وجـه مثبـت   ها باشد چرا كه همة گويهبرخوردار نبودند. سوم، شايد علت اين امر وجه مثبت گويه
توان گفت كه بـا گسـترش فرزنـد سـاالري در      سنجيدند. چهارم در تبيين اين رابطه مي قضيه را مي

ها، حمايت دوستان، و حمايـت منـابع)   ها (حمايت خانوادهجامعة معاصر فرزندان كه از  انواع حمايت
شوند و چون حمايت در هر شرايطي بـراي آنـان وجـود دارد پـس سـرماية اجتمـاعي        بر خوردار مي

باعث افزايش ميزان رتبه (كاهش –هاي خوب افزودن تالش جهت كسب رتبه–جاي عملكرد مثبت به
و سخت كوش كردن آنان باعث راحت طلبـي آنـان    شود. و به جاي مقيد كردن تالش) براي آنان مي

شود. از سويي چون منابع نهادي با محيط دانشگاه و وضعيت بازار كـار پـس از اتمـام تحصـيالت      مي
شوند تا قبولي در كنكـور. همچنـين    آشنايي دارند، باعث تشويق دانش آموزان به سمت بازار كار مي

كند. مهيا بـودن همـة     بر موفقيت تحصيلي را گوشزد ميها تاثير منفي حمايت افراطي فرزندان يافته
هاي ضعيف)  نيازها و عدم دريافت ناكامي از سوي خانواده در نتيجه به كسب ناكامي سنگين تر (رتبه

ي دوسـتي در دوران جديـد بـه    توان گفت كه احتمال دارد شبكه انجامد. در يك تحليل ديگر مي مي
شود، با تقويت حس رقابـت بـه نتـايج     موفقيت هر دو فرد مي جايي همياري و همكاري كه منجر به

براي كمـك بةكـديگر باشـند     كه محيط گرمي  ي دوستان به جاي اينمعكوس بينجامد. يعني شبكه
تبديل به محيط رقابتي شده است كه صرفاً هدف آن رقابت و عدم همكاري سازنده است. از سوي در 

جتماعي شبكه در بين پسران و دختران دانشجو مشـاهده  بخش سواالت پژوهش با مقايسة سرماية ا
تـوان   شد كه سرماية اجتماعي شبكه براي پسران در مقابل دختران بيشتر است و علت اين امر را مي

ها دانست (ديدگاه سـنتي بـه   ها به پسران در مقابل دختران در دوست يابيدر اعتماد بيشتر خانواده
)، آقـاميرزايي  1390)، بوسـتاني ( 1390هـاي: رفيعـي (  با پژوهشجنسيت). لذا نتيجة فرضيه چهارم 

)، لـين ونـدرگاگ و   1999)، سـان ( 1998) ، دي ماگيو و همكاران (1392)، خدابنده اويلي (1392(
) از اين نظر كه سرماية اجتماعي با پيشـرفت تحصـيلي (رتبـة كنكـور) رابطـه دارد،      2001اشتايدر (

  ين رابطه مثبت باشد تفاوت دارد. همسو  است و از اين نظر كه جهت ا
دهد حاكي از وجود  كه رابطة ميان متغير هوش شناختي و رتبة كنكور را نشان مي آخر ةفرضي

هاي خـوب كسـب كردنـد داراي بهـرة      رابطة معنادار بين دو متغير بود.  و افرادي كه در كنكور رتبه
اند بودند. به عبارتي بيشتر كسـاني كـه    تر به دست آوره هاي پايينهوشي بيشتري از كساني كه رتبه

اند. پـس وجـود   اند به اغلب سواالت هوش پاسخ درست دادهدست آورده هاي خوب بهدر كنكور رتبه
شـناختي در كسـب رتبـة كنكـور اسـت.      ارتباط بين دو متغير حاكي از پيش بيني كننـدگي هـوش  

يشتري از سواالت هوش پاسخ صـحيح  هاي باالتري كسب كرده بودند به تعداد بدانشجوياني كه رتبه
  اند.  داده
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هـاي  تفاوت ميان هوش كسـاني كـه در رشـته   پژوهش  هاي جانبي فرضيههمچنين در بخش 
دار بـود.  كننـد، معنـا   هاي كمتر محبوب تحصيل مـي  كنند با كساني كه در رشته محبوب تحصيل مي

كننـد در آزمـون هـوش     ل مـي هايي چون مكانيك، برق، حقوق و . . تحصي يعني كساني كه در رشته
نمرة بهتري كسب كرده اند. و از تمركز، سرعت عمل، اطالعات عمومي، هـوش محاسـباتي، حافظـة    

هـاي كمتـر محبـوب تحصـيل كـرده بودنـد        بلند مدت و . . . بهتري نسبت به كساني كـه در رشـته  
ي هـوش  ي نمـره دار بـود. بـه عبـارت   برخوردار بودند. تفاوت هوش مردان نسبت بـه زنـان نيـز معنـا    

(هوشبهر) مردان نسبت به زنان تفاوت معناداري داشت. هر چند كه اين يافته بـا انتظـارات پيشـين    
(برابري هوش) تفاوت دارد، دانشجويان پسـر نمـرة بـاالتري از دانشـجويان دختـر كسـب كردنـد. از        

رس پذيري بـااليي  رود كه است جايي كه اجراي پرسش نامه در زمان امتحانات بود احتمال اين مي آن
هاي اين فرضيه  زنان نسبت به مردان باعث منفي شدن پاسخ گويي دانشجويان دختر باشد. لذا يافته

)، 2015هـاي واروارا (  از اين جهت كه بين هوش و پيشرفت تحصيلي رابطه وجـود دارد، بـا پـژوهش   
ولي از ايـن نظـر    ) همسو است.1382ي طباطبايي ()، رسول زاده1393)، رحيم پور (2014نادري (

كه هوش مردان و زنان با هم متفاوت است بـا پـژوهش رحـيم پـور تفـاوت دارد و از ايـن نظـر كـه         
هـاي كمتـر محبـوب دارنـد بـا       هاي محبوب هوش بيشتري از دانشجويان رشـته  دانشجويان با رشته
) همسو است. همچنين در فرضية پـژوهش مبنـي بـر رابطـة ميـان امنيـت       1391پژوهش رحيمي (

ها حاكي از معناداري اين متغير بود. همچنان كـه در مـدل تحليـل مسـير نيـز       ذايي و هوش يافتهغ
يابد و با كاهش هوش ناامني غذايي  امني غذايي كاهش ميشود با افزايش مقدار هوش نا مشاهده مي
  اي معنادار و معكوس است.  يابد. لذا رابطة بين ناامني غذايي با هوش رابطه افزايش مي

هاي محبوب و كمتر محبوب تفاوت معنا دار نبود.  ن طبقة اجتماعي و پذيرفته شدن در رشتهبي 
تـوان پـيش بينـي كـرد چـه رتبـه و در چـه         به عبارت ديگر با توجه به طبقات اجتماعي افراد نمـي 

هاي كمتر محبوب تحصـيل  هايي امكان تحصيل دارند. بسياري از افراد طبقات باال كه در رشته رشته
  هاي محبوب  در حال تحصيل هستند. نند و طبقات پايين زيادي نيز در رشتهك مي

توان گفت: اگـر معيـار پـژوهش پذيرفتـه      در نهايت با توجه به نظرية بازتوليد طبقاتي بورديو مي
توان از مطابقت اين نظريـه در   شدگان طبقات باال در همة دانشگاههاي دولتي و غير دولتي باشد مي

ان خبر داد وليكن وقتي هدف پژوهش منحصر به دانشگاههاي دولتي (مانند بـوعلي  شرايط فعلي اير
هايي كه در جهت تحصيل  سينا) باشد كه در آن رابطة ميان دانشجويان طبقات باال با سرمايه گذاري

آورند و موفقيت تحصيلي (=بازتوليـد طبقـاتي) باشـد، در پـژوهش  حاضـر       فرزندان خود به عمل مي
چه بورديو معتقد بود، طبقات باال بـا داشـتن امتيـازات بيشـتر      ري به دست نيامد. چنانرابطة معنادا

ابتكار عمل را در دست دارند، ولي گويا دانش آمـوزان و دانشـجويان طبقـات پـايين، بـا اسـتفاده از       
محكوم به گـذران سرنوشـت خـود، بـدون داشـتن هـيچ       خالف نظر بورديو استراتژي بازانديشي و بر
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نيستند. در جمع بندي رابطة ميان طبقة اجتماعي بـا رتبـة كنكـور     اي تغيير مسير زندگيقدرتي بر
درسـت اسـت كـه    «موافـق بـود    مريكـايي آشـناس   ، جامعـه 1لمونتتوان تا حدودي با اين سخن  مي

اهميت دارد، اما اهميتش   برخورداري از سرماية فرهنگي براي رسيدن به قدرت و موفقيت در جامعه
در ديد كلي، ساختارهاي قشربندي فرهنگـي در جوامـع از   ». استت كه بورديو معتقد بدان حد نيس

تـر بـه آمـوزش عـالي، همـراه بـا صـعود         رسـي وسـيع   دسـت «اند.  زمان تحقيق بورديو دگرگون شده
مـردم در   ومتـر عمـ   درآمدهاي قشر پايينِ طبقة متوسط و قشر باالي طبقة كارگر، به حضور گسترده

. 2»هاي پيشـين اجتمـاعي انجاميـده اسـت     و برچيده شدن برخي مرزبندي ز علميها و مراك دانشگاه
طبقات مختلف اجتماعي مدام موقعيت خود را با توجه به شرايط فعلي و پيش بيني شان از شـرايط  

برند تا بهترين راهبردهـا را  برگزيننـد،    هايي را به كار ميآينده مورد بازانديشي قرار داده و استراتژي
  هاي متفاوت است.ها و زمانضوع نشانگر سيال بودن مفهوم طبقه در مكاناين مو
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 شماره اول.خميني (ره)، سال دوم، 

، خالقيت و پيشرفت تحصيلي دانشجويان IQاي بررسي مقايسه«)، 1382رسول زادة طباطبايي، كاظم (
 دانشگاه تربيت مدرس.» انحراف معيار) و عادي 5/2بااستعدادهاي (باالي 

مجلة علوم اجتماعي دانشگاه ،  »شناسي پير بورديو جامعه اي بر مقدمه«)، 1383زنجاني زاده، هما  (
 شمارة دوم. فردوسي مشهد،

رابطة هوش هيجاني و شناختي معلمان با پيشرفت تحصيلي دانش «)، 1391سعيدي راد، حسن و همكاران (
  .10، شماره سال سوم فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درماني، »آموزان

حمايت شبكة اجتماعي غير رسمي و رضايت از اوقات فراغت «)1393سفيري، خديجه و باستاني، سوسن (
 دانشگاه فردوسي مشهد. مجلة علوم اجتماعي» زنان متاهل شاغل در شهر اردبيل
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كز مجلة مر، »مدل مفهومي امنيت غذا و تغذيه در ايران«)، 1396سيد حمزه، شيرين و دماري، بهزاد (
  .237الي  228، ص3، ش4دورة تحقيقات عوامل اجتماعي  موثر بر سالمت،

فصلنامة تعليم و » هاي اجتماعي در بازتوليد نظام آموزشي نقش شبكه«)، 1386 (شارع پور، محمود 
 .3سال بيست و سوم، شمارة  تربيت،

، 1شمارة  »فصلنامة تحقيقات فرهنگيشاپ، سبك زندگي جوانان كافي«)، 1386شالچي، وحيد (
  .93-115صص

مجلة تطورات مفهوم طبقه در انديشة ماركسيستي با تاكيد بر آراء رايت، «)، 1395عظيمي، غالمرضا (
  .3، شمارة 16دوره  »شناسي ايران جامعه

بهر دانشجويان بر اساس رشتة تحصيلي و جنسيت در دانشگاه  مقايسه هوش«)، 1393رضا ( عظيم پور، علي
 .27، شماره 7دوره  نامه آموزش عالي، »نسلمان فارسي كازرو

نشرية  »امنيت غذايي خانواده در ايران، مرور سيستماتيك مطالعات ايراني«)، 1393علي مرادي زينب (
، 24خدمات درماني دانشگاه شهيد بهشتي، دوره  علمي پژوهشي دانشكدة پرستاري و مامايي،

  .87شماره 
، »يزان اميد به آينده در بين دانشجويان و عوامل مؤثر بر آنانبررسي م« )، 1391عليزاده اقدام، محمد (

 .4شمارة  ،48، سال بيست و سوم، شمارة پياپيشناسي كاربردي جامعه

اي عوامل مؤثر بر انتخاب رشته تحصيلي دانشجويان  بررسي مقايسه«)، 1391عنايتي نوين فر، علي (
فصلنامة پژوهش و برنامه  »تي دانشگاه تهرانهاي فني و مهندسي و روانشناسي و علوم تربي دانشكده

 . 145- 167، صص 66، شمارهريزي در آموزش عالي

فصلنامة علمي  »بررسي وضعيت اخالق كار كاركنان دانشگاه بوعلي سينا«)، 1394فرشچي، فاطمه (
 .18، ش5سالترويجي اخالق، 

ا كار آفريني در دانشجويان رابطه هوش شناختي و تحمل ابهام ب«)1391فيضي، آوات، محبوبي، طاهر (
  .4، شمارة 10دورة تحقيقات علوم رفتاري،  »دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي

، موسسة سفيران بررسي تأثير طبقه اجتماعي بر تحصيالت)، 1390زاده، ابراهيم ( كاشاني، مجيد و ولي
 مبين.

 .165شمارة  مجلة تدبير،» صوصيبررسي اخالق كار در بخش دولتي و خ«)، 1384كاويان، بهنام (

 ، ترجمه محسن ثالثي، تهران، علمي.شناسي زندگي وانديشة بزرگان جامعه، )1389كوزر، لوئيس (

بيني  مقايسه سهم هوش شناختي، خالقيت و هوش هيجاني در پيش«)1390گنجي حمزه و همكاران (
شناسي  هاي روان هاي تازه فصلنامه »موفقيت تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان در سطوح مختلف

  .6سال دوم، شماره  صنعتي/ سازماني،
 مترجم حسن چاوشيان، تهران، نشر ني.  شناسي، جامعه)، 1389(گيدنز، آنتوني
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رابطه سرمايه روان شناختي اميد، خوش بيني، تاب آوري و «)، 1393محبي نورالدين وند، محمدحسين (
پژوهش در برنامه ريزي تحصيلي دانشجويان سال اول،  هاي پيشرفت و عملكرد با هدف» خود كارآمدي

 سال يازدهم، شمارة دوم. درسي،

بررسي وضعيت امنيت غذايي خانوار و مصرف مواد غذايي دانش آموزان دبيرستاني «)1390محمدزاده، آسيه (
 .1، شمارة 7دورة مجلة تخصصي اپيدميولوژي  ايران،  »شهر اصفهان

دورة راهنمايي شهر  »نقش خانواده در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان«)، 1393معتقد الريجاني، محمد (
 شمارة سي و يكم، سال دهم. شناسي تربيتي،  ي روانفصلنامهتهران، 

فصلنامة علمي  »اخالق كار و عوامل مؤثر بر آن در ميان كاركنان ادارات دولتي«)، 1385معيدفر، سعيد (
 .23سال ششم، شماره  پژوهشي رفاه اجتماعي،

تأثير ميان وعده غذايي در مدرسه بر توانايي يادگيري و پيشرفت تحصيلي «)، 1379مقدم بنائم، ناهيد (
  شماره چهار.مجلة دانشكدة پزشكي،  »كودكان دبستاني

بررسي ارتباط سرمايه اجتماعي وشادكامي با پيشرفت تحصلي در دانش آموزان « )،1392مومني، سويل (
 .119- 2،1/130دورة شناسي مدرسه، وانمجلة ر »دختر دبيرستاني

 »درآمدي بر رويكرد روش شناختي پير بورديو به مفهوم سرمايه فرهنگي«)، 1392مؤيدحكمت، ناهيد (
 .1، شمارة4پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، سال  جامعه پژوهي فرهنگي،

فقيت تحصيلي دانش آموزان پيش هاي سرمايه فرهنگي بر مو تأثير نابرابري«)، 1386نوغاني، محسن (
 .3سال بيست و سوم، شمارة تعليم و تربيت، فصلنامة »دانشگاهي در دست يابي به آموزش عالي

پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي، پرتال جامع  »بررسي مفهوم فرهنگ كار« )،1389وكيلي، افشين (
 علوم انساني.

هاي افزايش ميزان اميد در دانشجويان دانشگاه  بررسي راه«، )1390يعقوبي، ابوالقاسم و محققي، حسين (
 سال چهارم، شمارة دوم. فصلنامة انجمن آموزش عالي ايران، »بوعلي
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هاي آزمايشي در آزمون  هاي تحصيلي به تفكيك گروه آمار پذيرفته شدگان نهايي رشته -1شماره  پيوست
1395سراسري سال   

ها براساس آزمون و سوابق تحصيلي و يا صرفاً براساس سوابق تحصيلي  هايي كه پذيرش آن (اعم از رشته 
 صورت پذيرفته است)

 گروه آزمايشي
هاي تحصيلي رشته هاي آزمايشيگروه جمع 

 زبانهاي خارجي هنــرعلوم انسانيعلوم تجربيعلوم رياضي وفني
 3821 1250394935945172233473340 روزانه

 759 270571183361247636705 نوبت دوم  (شبانه)
 4910 1439222059552275650191123 دانشگاه پيام نور

دانشگاه فرهنگيان و
دانشگاه تربيت دبير شهيد

 رجايي
6834 1431 1943 3247 7 206 

مؤسسات غيرانتفاعي و
 3049 3989 15726 31588 31392 85744 غيردولتي

هاي پرديسورهد
 0 29 99 2979 875 3982 خودگردان

 0 0 21300213 نيمه حضوري
 0 0 18651037108720 مجازي دولتي

 0 3017659104613120 مجازي غيرانتفاعي
 0 0 1159011590 ظرفيت مازاد

 12745 3988321171811423941173199193 جمع كل پذيرفته شدگان
 

 


