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ترين اصليتيابي به مشاغل سطح باال يکي از ـشگاه و متعاقب آن دسـآموزان در ورود به دانموفقيت دانش
آموزان براي شدان سازياقتصادي نقش بسيار مهمي در آماده هها است. در اين ميان سرمايهاي خانوادهدغدغه

 به اقتصادي هسرماي هکند. از اين رو پژوهش حاضر با درک اهميت مسالرقابت در ورود به دانشگاه ايفا مي
 نظام در فرد جايگاه بر آن تأثير و خانواده اقتصادي هسرماي پيرامون فرضيات آزمون و پژوهش نظري تبيين

 در نشاغال هشامل کلي پژوهش اين آماري هامعج. است پرداخته فرد شغلي موقعيت بر سپس و عالي آموزش
اند. حجم نمونه با التحصيل شدهبه اين سو از دانشگاه فارغ 8912باشند، که از سال مي اصفهان شهر کار بازار

نفر برآورد شد. نتايج تحقيق نشان داد که از يک طرف  296افزار اس پي اس اس سمپل پاور استفاده از نرم
 هنظام آموزش عالي و موقعيت شغلي فرد رابطه وجود دارد، و از سوي ديگر سرماي بين جايگاه فرد در

 باالتري اقتصادي هلي فرد در دانشگاه تأثير مثبت دارد؛ يعني کساني که از سرمايقبو نوع بر اقتصادي
 دهدين نشان ميچناند. نتايج تحقيق هماند از جايگاه باالتري در نظام آموزش عالي برخوردار شدهبوده برخوردار

که افرادي که سرمايه اقتصادي بيشتري دارند از موقعيت شغلي باالتري نيز برخوردارند. نتايج تحليل مسير 
گري جايگاه فرد در نظام آموزش دهد که تأثير سرمايه اقتصادي بر موقعيت شغلي از طريق ميانجينشان مي

 شود.اجتماعي از طريق نظام آموزشي بازتوليد ميهاي عبارت ديگر، نابرابريپذيرد. بهعالي انجام مي

 سرمايه اقتصادي، بازتوليد اجتماعي، نظام آموزش عالي، موقعيت شغلي
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هاي اجتماعي آغاز شد. همگام با پيدايش نابرابري در جوامع انساني انديشيدن پيرامون تفاوت
 با. آمد وجود به نيز آن اثرات و داليل برابري،نا ههايي دربارانديشه بشر هبا تکامل انديش

نابرابري و در نتيجه قشربندي  همسأل جوامع اين ماهيت دليلبه نوين جوامع پيدايش
طور جدي به اي پيدا کرد و انديشمندان اجتماعي را بر آن داشت که بهاجتماعي، اهميت ويژه

 .بپردازند اجتماعي قشربندي و نابرابري همقول

 امروز دستيابي به مشاغل باال و رسيدن به رفاه بيشتر ارتباط بسيار زيادي با سطح در دنياي
اند. بنابراين يکي معلومات و تحصيالت دارد چرا که اکثر امور در دنياي امروز تخصصي شده

شان، دستيابي به موقعيت ها براي تحصيل فرزندانگذاري خانوادهترين اهداف سرمايهاز مهم
باشد. موقعيت شغلي به معني رابطه يک شخص با بازار است. به ديگر سخن شغلي باال مي

هاي پاداشدست آوردن بندي شده براي بهمردم در ساخت شغلي بر اساس ميزان مهارت رده
دارد. اما  کنند. در ساخت شغلي چيزي همانند بازار رقابت وجودبيشتر مانند درآمد تالش مي

هاي ار هميشه بازار رقابتي آزادي نيست دسترسي به پاداشبايد در نظر داشت که اين باز
 هايي انحصاري در کار باشد.هايي محدود شده و دستسازه هوسيلسطح باال ممکن است به

 هايدلمشغولي از يکي مختلف ابعاد در آموزشي نظام و اجتماعي نابرابري انواع بين هرابط
هاي اساسي ست. از اين رهگذر نيز پرسشپژوهشگران و انديشمندان علوم اجتماعي بوده ا

اي بين قشربندي اجتماعي و نظام بسياري مطرح شده است. از جمله اين که آيا رابطه
چنين با توجه گذارد؟ همآموزشي وجود دارد؟ اگر چنين است کدام يک بر ديگري تأثير مي

لف يا پايگاه ترين نتايج نظام آموزشي دسترسي به مشاغل مختکه يکي از مهم به اين
شود که آيا نوع نظام آموزشي اکتسابي در جامعه است، پرسش بعدي بدين صورت مطرح مي

 گذارد؟هاي اجتماعي مختلف تأثير ميبر دستيابي به مشاغل مختلف افراد از پايگاه

 هاياي براي پرسش، پدر آموزش و پرورش عمومي در آمريکا پاسخ خوشبينانه8هوراس مان
تحصيالت، بيشتر از تمام ابزارهايي که منشأ "ميالدي نوشت  8141در سال  فوق دارد. وي
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ها عمل کرده و چرخ تعادل انسان شرايط هکنندهمسان ترينبزرگ هانساني دارد، به مثاب
 هاي آموزشي بهها، ابزارها و فرصت. اما واقعيت آن است که انگيزه"رودشمار ميجامعه به

 چندان عمل در مان هوراس هنشده و گفت توزيع جتماعيا طبقات هطور مساوي بين هم
 (.93: 8336 ،8گيرود) است نشده مشاهده

ها از هاي طبقاتي بر بسياري از مقولههاي اجتماعي و اختالفنابرابري اجتماعي، هطبق
جمله موفقيت تحصيلي و دستيابي به تحصيالت دانشگاهي و سرانجام بدون واسطه يا با 

داد نابرابر به نظام آموزشي عيت و درآمد شغلي تأثيرگذار است. درونموق بر تحصيالت هواسط
هاي آموزشي به کند و فرايند نامساوي فرصتنابرابر از خانواده را حمل مي هکه با خود زمين

داد نامساوي را به جامعه باز خواهد گرداند که در طي اين چرخه، نابرابري برون خود هنوب
ديد فرصت تحرک اجتماعي براي افراد خاص، تشديد خواهد شد. اجتماعي با تخصيص و تج

شود. آموزان ديده ميبا نگاهي به وضعيت آموزش اين مسأله بسيار جدي در ميان دانش
هاي درسي و تحصيلي تخصصي و ها و جزوات آموزشي، مشاورههاي کنکور، کتابکالس

کند، بر ها تحميل ميوادههاي بسياري را بر دوش خانانواع تسهيالت ديگر که هزينه
 8931چه نتايج کنکور سراسري گذارد. چنانموقعيت فرد در قشربندي آموزش عالي تأثير مي

درصد  89درصد نفرات برتر، در مدارس پولي )سمپاد و غيرانتفاعي( و  13دهد نشان مي
ست که چنين بسيار مشاهده شده ا. هم5دـانديگر هم در مدارس نمونه دولتي درس خوانده

شان، آنها را از طريق سرمايه هاي برخوردار، حتي بعد از فراغت از تحصيل فرزندانخانواده
رسانند. اگر شدت اين اجتماعي خود در پيدا کردن شغل و موقعيت شغلي مناسب ياري مي

دنبال داشته باشد؛ تواند پيامدهاي فردي و اجتماعي منفي بهامر در جامعه باال باشد مي
دنبال بررسي اين مسأله هستيم که آيا در کشور ايران داشتن ن، در اين پژوهش بهبنابراي

 برعکس يا کندمي فراهم را اجتماعي هزميندرجه تحصيالت عالي يک نوع آزادي از پس
در موفقيت تحصيلي و حتي بعد از فراغت از تحصيل نقش  اجتماعي منشأ به مربوط منابع

 کند.مهمي را ايفا مي
                                                           
1- Girod 

از سوي سازمان سنجش منتشر نشده است اين مطلب از مخبر نيوز  8931دليل اين که هنوز تحليل نتايج آزمون سراسري سال به ـ5
  اخذ شده است.



 
 
 
 

 

هاي افراد در ورود به دانشگاه و موفقيت بر خانواده اقتصادي هتحقيقاتي که به بررسي سرماي
توان به دو دسته تقسيم کرد. گروه اول تحقيقاتي که به اند را ميموقعيت شغلي آنان پرداخته

ماعي و سرمايه اقتصادي در موفقيت تحصيلي و دستيابي به دانشگاه ـاجت تأثير زمينه
( و ساالرزاده و 8936(، نوغاني و همکاران )8913(، نوغاني )8915اند. دهنوي )داختهپر

( در تحقيقات خود دريافتند که ارتباط مستقيمي بين  پيشينه خانوادگي و 8911محبوبي )
 5(، ماچين و ويگنولز5664) 8موفقيت تحصيلي و دستيابي به دانشگاه وجود دارد. ليث وود

هاي اجتماعي در پذيرش دانشگاه ( نيز به تأثير نابرابري5689) 9لمپريانو(، وريونيدز و 5664)
دهند که پيوند بين اند، نشان مياند. اين تحقيقات که در اروپا و انگلستان انجام شدهپرداخته

اجتماعي والدين و برخورداري از تحصيالت عالي در طول زمان تحکيم شده  درآمد و طبقه
کند. در نظام آموزش ايفا مي 8336تا 8321در سرنوشت متولدين است، و اين نقش مهمي 

هايي با پايگاه عالي، نهادهاي نخبه با محوريت تحقيق عالي انگلستان، در يک سو، دانشگاه
ها داراي تحصيالت خصوصي، سفيدپوست و بيشتر از قرار دارد؛ دانشجويان اين دانشگاه

تري از هاي جديدتر با سطوح به مراتب پايينهطبقه متوسط هستند؛ و در سوي ديگر، دانشگا
 حدي تا و قومي، اقليت کارگر، هسرمايه و اعتبار وجود دارد و دانشجويان آنها از طبق

اند تعلق هستند. منافع چشمگير به کساني که به مؤسسات نخبه راه يافته زن دانشجويان
ي اجتماعي را منعکس ساخته و هاها نابرابريگيرد. واضح است که سلسله مراتب دانشگاهمي

 کند. آنها را دايمي و هميشگي مي

 اجتماعي شايد به پذيرش اند که امروزه زمينهگروه دوم از اين تحقيقات به اين نتيجه رسيده
شوند تأثير اي که پذيرفته ميشگاه و رشتهـدانشگاه تأثير چنداني نداشته باشد ولي در نوع دان

(، 5666) 4التحصيالن تأثير دارد. گلدتورپاجتماعي در سرانجام شغلي فارغ دارد و بنابراين زمينه
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2- Machin & Vignoles  

3- Vryonides & Lamprianou 

4- Goldthorpe 
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(، 5663) 4(، برگ و فينک5663) 9(، آلون5664) 5(، آرياس، يامادا و تجرينا5669) 8تسوي
( به تأثير زمينه 8938(، و زارع و لطفي )5686) 2استفن و فريتاگ -شليت، استادلمن

 اند. التحصيالن پرداختهسپس بر سرانجام شغلي فارغ خانوادگي بر آموزش و آموزش عالي و

 در هم اقتصادي هدهد که سرمايدر تحقيقات خارجي نشان مي تحقيق هبررسي پيشين
هاي و هم بر نوع پذيرش تأثير داشته است؛ در واقع، نابرابري دانشگاه در فرد پذيرش

گاه ممکن است وجود اجتماعي در آموزش دانش اجتماعي معاصر بر حسب تأثيرات طبقه
نداشته باشد ولي در انتخاب رشته تحصيلي و انتخاب مؤسسات آموزش عالي معتبر و 

التحصيالن در بازار کار دهند براي فارغهايي که مرتباً مزاياي نماديني را ارايه ميانتخاب
ه کردن طبقدربرداشتن يا مستثني هايي که به وسيلهوجود دارد. يعني بجاي داشتن نظام

تري وجود دارد. در حالي هاي آموزش عالي متفاوتشوند، اکنون رشتهمشخص و متمايز مي
هاي ها ناشي از افقشوند، نابرابريتر وارد دانشگاه ميکه دانشجويان بسياري از طبقات پايين

متوسط در انتخاب کردن در آموزش عالي  تري است که در ميان آن، دانشجويان طبقهوسيع
کنند. يکي از عوامل مؤثر در اين زمينه براي مثال مربوط به منابع سرمايه شرکت مي

 اند.اجتماعي خانواده است که براي مادي کردن مدارک آموزشي بسيج شده

ها در موفقيت و در تحقيقات داخلي، نقش سرمايه اقتصادي را به همراه ساير سرمايه
هاي ردي هم به بررسي نقش سرمايهاند و مواآموزان بررسي کردهپيشرفت تحصيلي دانش

اند؛ اما تحقيقي در مورد نقش خانواده بر موفقيت فرزندان در راهيابي به دانشگاه پرداخته
 شغلي هچنين آيندهم و دانشگاه در فرد قبولي نوع بر آن تأثير هزميت در اقتصادي هسرماي
بود تحقيقات در اين صورت نگرفته است. کم التحصيالن کمتر صورت گرفته يا اصالًفارغ

زمينه نياز به بررسي اين موضوع دارد که آيا رقابت براي ورود به دانشگاه يک رقابت عادالنه 
 است؟ افراد اجتماعي هاست؟ و آيا دانشگاه راهي براي آزادي از طبق

                                                           
1- Tsui 
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3- Alon 

4- Berg & Fink 

5- Schlicht & Stadelman-Steffen & Freitag 



 
 
 
 

 

اي ههاي نظري تنومند براي تبيين نابرابريشناختي، يکي از مدلدر ميان نظريات جامعه
مرتبط با طبقه اجتماعي در آموزش، ساختارگرايي است. ادعاي ساختارگرايي اين است که 

شوند )الينج و اوريوران به نقل از هاي آموزشي معيني رانده ميمردم به درون موقعيت
(. ساختارگرايي اجتماعي بر اين واقعيت تاکيد دارد که نابرابري يک توليد 895: 5663 ،بارتون

 شناختي يا روانشناختي. نه نتيجه عوامل زيستاجتماعي است 

توان با هم مقايسه در اين پارادايم، دو سنت مسلط و دو سرمشق نظري کالن را مي
توان در مقوله عبارتي دو رويکرد ذکر شده را ميهاي تضاد و توافق. بهکرد: نظريه

ار داد. اين دو رويکردهاي کالسيک و ديگر رويکردها را در مقوله رويکردهاي مدرن قر
هاي کالسيک، جايگاه خاصي در تبيين نابرابري آموزشي عنوان نظريهديدگاه نظري رقيب به
عنوان يکي از رويکردهاي توافق، ريشه در آراي دورکيم، پارسونز و دارند. کارکردگرايي به

دارد، ادوارد شيلز و رابرت مرتون دارد. از ديدگاه کارکردگرايي، قشربندي آموزشي کارکرد 
هاي هاي ذاتي متفاوت براي عملکرد سلسله مراتبي در نقشچون به تفکيک افراد با توانايي

اي را ساالرانهکند. از اين ديدگاه، آموزش مکانيسم شايستهيافته، کمک ميشغلي سازمان
دهد براي تخصيص افراد به مشاغل فراهم کرده و به تحرک اجتماعي صعودي، اجازه مي

 (.563: 5661 جاکوب، )هولسينگر و

از ديدگاه کارکردگرايي، تغييرات در نظام آموزش عالي در راستاي تغيير نيازهاي 
شود اجتماعي و اقتصادي جوامع است. بنابراين، گسترش جهانشمول آموزش عالي باعث مي

. که جوامع به شکل مفيدتري از استعداد افراد استفاده نمايند و نظم اجتماعي را پابرجا سازند
ترين وسيله ارتقاي آموزش يک شيوه معقول براي دسترسي به موقعيت هاي کمياب و مهم

ها اين استحقاق را دارند که به افراد ير دانشگاهزعم ميعمودي و افقي در جامعه است. به
هاي باالتري هستند. بر اساس اين مفروضه اليق اطمينان دهند که شايسته و اليق موقعيت

 شود،ه، گسترش آموزش و پرورش به ايجاد يک جامعه شايسته ساالر منجر ميساالرانشايسته
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 کنندهاي که در آن استعداد و تالش بيشتر از خصوصيات ارثي يا امتيازات خاص، تعيينجامعه
 (. 80: 8319 ،8منزلت افراد است )لوينگستون

آموزش عالي  کنند که ميزان پايين مشارکت درپردازان کارکردگرايي مطرح مينظريه
شود. بنابراين، هاي طبقه کارگر، به هوش، توانايي و يا تقاضاي آنها مربوط ميميان گروه

عنوان يک مسئله اجتماعي نياز به مداخله ندارد، بلکه جنبه طبيعي ميزان مشارکت نابرابر به
شده، کارکرد جامعه است. در کارکردگرايي زبان انتخاب و تخصيص براي بازار کار قشربندي 

 (.1: 5669)آرچر،  شودجايگزين زبان بازتوليد مي

 هاي نظري مکتب تضاد در حوزه آموزش، عمدتاً در کارهاي آلتوسرها و ديدگاهتحليل
( ريشه 8330) ( و بورديو8333) 4(، ويليس8331) 9(، ساروپ8330) 5(، بولز و جينتيس8338)

گرايي نئوگرامشي بوده و ملهم از فرهنگ هايي که طبيعت )بازتوليدگرايانه( آنهادارد. تحليل
 بينند.يعني تفوق طبقات مسلط مي 2عمدتاً آموزش را ابزار هژمونيک

شناختي مکتب تضاد اين است که آموزش طبيعت تسلط را احيا نموده و به ادعاي هستي
 دارييهداري و بازتوليد شرايط اقتصادي، ايدئولوژي، سياسي و اجتماعي نظام سرمااقتصاد سرمايه

داري غيرقابل اجتناب نظام سرمايه نمايد. از منظر مارکسيستي، نابرابري نتيجهکمک مي
داري براي گر طبيعت سرمايهاست و )صنعت آموزش( دستگاه دولتي مهم بازتوليد و اعاده

پردازان تضاد معتقدند که استمرار استخراج )ارزش مازاد( و نابرابري اقتصادي است. نظريه
)هولسينگر و  يابندهاي اجتماعي از طريق آموزش بازتوليد شده و مشروعيت ميبرينابرا

هاي گيري تله نابرابري و استمرار نابرابري(. اين شرايط موجب شکل536:5661جاکوب
نتيجه ساخته و هاي انجام گرفته براي کاهش فقر را بيشود و تله نابرابري، تالشموجود مي

 شود.تماعي ميثباتي اجمنبع جرم و بي

                                                           
1- Livingstone 

2- Bowles & Gintis 

3- Sarup 

4- Willis 

5- Hegemonic 



 
 
 
 

 

اين ديدگاه بر نظريه کارکردگرايي انتقاد دارد و عمده انتقاداتش متوجه برابري فرصت و 
 ساالريساالري است. در اين رويکرد، اعتقاد بر اين است که برابري فرصت و شايستهشايسته

ي در هاي بهتر و منابع بيشتروجود خارجي ندارد، چرا که طبقات مرفه جامعه غالباً موقعيت
اختيار داشته و کنترل بيشتري بر ابزارهاي ارتباطي دارند و عبارت برابري فرصت، سرپوشي 
بر اين واقعيت است. به نظر آنان، نظام آموزشي از طريق فراهم کردن يک مکانيسم باز و 

بخشد. آموزش مبتني بر شايستگي، نابرابري اقتصادي را تقويت کرده و مشروعيت مي ظاهراً
هاي افراد به افسانه به استناد معيارهايي از قبيل ارزيابي عيني استعدادها و لياقتو پرورش 

بخشد. از نظر کارکردگرايان اگر داري مشروعيت و جنبه قانوني مياستعدادساالري سرمايه
کودکي در مدرسه پيشرفت مطلوب نداشته باشد، تقصير خود اوست، اما اين حقيقت آشکار 

خاص براي کسب موفقيت کمتر از طبقه  صت و امکان يک طبقهشود که فرفراموش مي
(. به تعبير جنکس، اين امر مثل اين است که به هر 421:8903 )کارنوي و لوين، ديگر است

کس فرصت مساوي براي شرکت در مسابقه داده شود، گرچه برخي از آنان فلج باشند يا 
 (. 905: 8935ن، تمرين الزم براي ورزش دو را نداشته باشند )رابرتسو

دارند که وجود تفاوت اجتماعي در دستاورد آموزشي، ( بيان مي5666) 8گيلبورن و يودل 
اي بيش نيست. با وجود اين شاهدي بر اين ادعاست که )برابري فرصت آموزشي( اسطوره

هاي محولي باشد، شواهد رود که دستيابي به آموزش در آن سوي محدوديتکه انتظار مي
هاي طور مساوي بين گروههها بدهد که نتايج آموزشي منصفانه نبوده و فرصتنشان مي

 شود.مختلف توزيع نمي

پردازان بخشد، نظريهبرخالف نظريه کارکردگرايي که به نابرابري آموزشي مشروعيت مي
برند. تضاد با طرح مفاهيم بازتوليد اجتماعي و فرهنگي چنين ادعاهايي را به زير سوال مي

هاست، اما مشترک هر دو ديدگاه اين است که نظام آموزشي در خدمت بازتوليد نابرابريوجه 
هاي نابرابري را در کانون توجه تفاوت اين رويکردها در اين است که هر کدام يکي از مؤلفه

پردازان بازتوليد اجتماعي، سرمايه اقتصادي، رکن اساسي نابرابري اند. براي نظريهقرار داده

                                                           
1- Gillborn & Youdell 
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کند، که در اين پژوهش چارچوب نظري قش مهمي در بازتوليد اجتماعي ايفا مياست و ن
 بازتوليد اجتماعي استفاده شده است.

توان طور برابر بين افراد تقسيم نشده است، نمياي که منابع و امکانات بهدر جامعه
ا باشد، هساالري و برابري فرصتانتظار داشت که نظام آموزشي باعث استقرار نظام شايسته

هاي بهتر و منابع بيشتري در اختيار داشته و کنترل چرا که طبقات مرفه جامعه غالباً موقعيت
بيشتري بر ابزارهاي ارتباطي دارند و عبارت برابري فرصت، سرپوشي بر اين واقعيت است 

، ؛ کالينز8330 ؛ بولز و جنتيس،8939 ؛ مارکس،8939 ؛ مارکس و انگلس،8339 )جنکس،
 (. 8933 رديو،، بو8338

داند،  گيري طبقات مي هاي اساسي شکل مارکس که مالکيت، دارايي و تقسيم کار را پايه
زيرا طبقات باال مانند  داند،  مورد نظر را اصالً مؤثر نمي  کنش فردي براي دستيابي به طبقه

ان يک روابطش  دهند؛ بدين معنا که با شبکه هاي اجتماعي را تشکيل مي ديگر طبقات، شبکه
اجتماعي   سازند. از آنجايي که شبکه فرد را مستقيماً يا غيرمستقيم به ساير افراد مرتبط مي

  مسلط، منابع بيشتري از ثروت، قدرت و مقام را در اختيار دارد تا ساير طبقات، لذا طبقه  طبقه
راتژيک هاي است اما چون به قله رغم اين که تعداد اعضاي آن بسيار اندک است، نخبه، علي

اند، نظرات خود را در قلمرو تحت نفوذ خود هم اعمال  اقتصادي و نظم سياسي دست يافته
 (. 582: 8935، کنند )رابرتسون مي

 داريبولز و جينتيس بر اساس مفروضات اقتصاد نئومارکسيستي معتقدند که روابط سرمايه
د اجتماعي شده و شرايطي را از طريق خانواده، نظام کار و نظام آموزش عالي موفق به بازتولي

شدت هاي ندار اجتماعي براي موفقيت بهآورد که در آن از يک سو شانس گروهوجود ميبه
شود ها انداخته مييابد و از سوي ديگر مسئوليت آن به گردن خود اين گروهکاهش مي

ناسي و شگيرند، وقتهاي ندار ياد مي)نکوهش قرباني(. در اين نظام آموزشي آنچه گروه
هاي باال ساالري است و آن چه گروهاجراي وظايف و احترام به سلسله مراتب و شايسته

 (.968:8913)فراستخواه،  آموزند، نوآوري استمي



 
 
 
 

 

در نظريه بورديو سرمايه اقتصادي جايگاه بسيار مهمي دارد که هم به صورت مستقيم و 
اي عملکرد تحصيلي آنها نقش دارد؛ هم غير مستقيم در غالب کمک مالي به فرزندان در ارتق

هاي تحصيلي فرزندان تأثير داشته باشد، بيشتر تواند در موفقيتحتي سرمايه فرهنگي که مي
طور خاص( در دسترس کودکان طبقات باال است. طبقات باالي جامعه که سرمايه )يا به

اسب فرهنگي درون گذاري منهاي سرمايهاقتصادي بااليي دارند و با استفاده از استراتژي
ورزند و نظام آموزشي نيز از طريق تخصيص خانواده به بازتوليد انواع سرمايه مبادرت مي

کند و در نتيجه وزن سرمايه آن )در هايي با کيفيت بهتر و باالتر به آنها کمک ميآموزش
افي و تماعي ناکـط اجـقابل طبقات فقيرتر که از روابـرود و در ميـمه اشکال( باالتر مـه

کيفيتي برخوردارند، توانايي افزايش سرمايه را نيز ندارند، بنابراين نابرابري طبقاتي دايماً بي
 (.821-823: 8914شود )بورديو،بازتوليد مي

عنوان ابزاري براي تقويت داري بههاي سرمايهاز نظر بورديو سرمايه اجتماعي در سيستم 
ها سرمايه اقتصادي پايه است رود. در اين سيستمميو تثبيت جايگاه اقتصادي افراد به شمار 

و اگر سرمايه اجتماعي نتواند موجب رشد سرمايه اقتصادي شود، کاربردي نخواهد داشت. به 
عنوان هدف نهايي از سرمايه اجتماعي عبارتي ديگر بورديو دستيابي به سرمايه اقتصادي را به

ديگر  نظر بورديو سرمايه اقتصادي ريشهبه کند.به عنوان دارايي توسط نخبگان قلمداد مي
انواع سرمايه است. سرمايه اجتماعي از تعهدات اجتماعي ساخته شده است و در برخي شرايط 

باشد و يا ممکن است که در شکل يک عنوان اشرافي قابل تبديل به سرمايه اقتصادي مي
رمايه به انواع اقتصادي آن پذيري اشکال مختلف سنهادينه شود. بنابراين بورديو به تبديل

توانند دسترسي مستقيمي به منابع تاکيد دارد. کنشگران از طريق سرمايه اجتماعي مي
توانند سرمايه فرهنگي خود را از طريق تماس با کارشناسان يا اقتصادي داشته باشند. آنها مي
دارند ا عرضه ميتوانند با موسساتي که اعتبارات باارزشي رافراد معتبر افزايش دهند. مي

 (.841-843: 8914مرتبط شوند )بورديو، 

 هايجاي نابرابرياي شدن آموزش عالي و جايگزيني نابرابري کيفي بهبا عموميت و توده
عبارتي قشربندي در آموزش عالي به وجود کمي در دسترسي به آموزش عالي را گرفت و  به

(.  افراد داراي مزيت 8338، الينز؛ ک5689؛ تريونتي 5663آلون،  ؛5668آمد )لوکاس، 
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هاي کيفي در کليه سطوح آموزشي بوده و از مزيت اقتصادي و اجتماعي در جستجوي تفاوت
گيرند. وقتي که سطح ثبت نام در آموزش عالي خود براي تأمين کيفي آموزش، بهره مي

؛ 8923 پايين است، دسترسي به آموزش عالي محدود به نخبگان ثروتمند است )ايليچ،
 (. 42: 5689 تريونتي،

يابد و موقعي که رقابت براي دستيابي به آموزش باالست، شکاف طبقاتي افزايش مي
شود بلکه نوع ها ميکننده کليدي ثبت نام در کالجپايگاه اقتصادي و اجتماعي، نه تنها تعيين

خود براي تعيين هاي پايگاهي هاي صاحب امتياز از مزيتکند. گروهها را نيز تعيين ميکالج
کنند و در نتيجه با نابرابري حفظ شده مؤثر، نابرابري برداري ميکمي و کيفي آموزش بهره

ها و کيفيت يابد. نابرابري طبقاتي در دسترسي دانشجويان به نوع کالجدوام و استمرار مي
تحصيل مؤثر است و دانشجويان داراي مزيت و برتري طبقاتي، جذب مؤسسات آموزشي 

که افراد محروم از مزاياي اقتصادي و اجتماعي در مؤسساتي با شوند، در حاليخب ميمنت
که در اثر توسعه آموزش ادعا دارد در حالي 8شوند. آلونپرستيژ کمتر به آموزش مشغول مي

هاي کيفي در طي زمان، جايگزين عالي مفهوم واقعي نابرابري پنهان مانده است، تفاوت
سطح نابرابري در طي زمان متحول شده است. زماني که آموزش نابرابري کمي شده و 

هاي کيفي در آن مرحله از تحصيل هستند و دنبال تفاوتنسبتاً گسترده باشد، طبقات باال به
کنند تا مقادير مشابه از نظر کمي را با تحصيالت از نظر کيفي شان استفاده مياز مزاياي

شوند، ه تعداد زيادي از افراد وارد تحصيالت عالي ميبهتر، ايمن سازند. بنابراين هنگامي ک
هاي آموزشي را براي فرزندانشان انتخاب خواهند هاي طبقات باالتر، بهترين گزينهخانواده

: 5663 ؛ آلون،8042: 5668 شان را حفظ کنند )لوکاس،هاي نسبيکرد تا مزايا و برخورداري
 (.42: 5689 ؛ تريونتي،398

آموزش عالي، دو محور اصلي از قشربندي نهادي، وجود دارد. نخست  بنابراين در نظام
هايي دارد که در يک توالي مرتب اي يا چرخههاي کمي که به سطوح متمايز رشتهتفاوت

 پذيراي دسترسي به يک مدرک باالتر و ساليان بيشتري از تحصيل را امکاناند، هر چرخهشده
گزينش، کيفيت آموزش و اعتبار  دانشگاه و درجه هاي کيفي که به نوعکند. و تفاوتمي

                                                           
1- Alon 



 
 
 
 

 

هاي اقتصادي هاي دانشگاهي که معلومات، گزينش و بازدهچنين به رشتهدانشگاهي و هم
شان التحصيالنهاي متفاوتي را براي فارغمتفاوتي دارند. اين قشربندي منابع و فرصت

مند شوند تا به هاي آموزشي بهرهزينهتوانند از بهترين گآورند. افراد طبقات باال ميفراهم مي
 (.43: 5689بازار کار با مزاياي اعطايي بهتر انتقال داده شوند )تريونتي،

 سرمايه اقتصادي خانواده  بر موقعيت شغلي افراد مؤثر است. -8

 .مؤثر است ينظام آموزش عال يگاه افراد در قشربنديخانواده بر جا يه اقتصاديسرما -5

 بر موقعيت شغلي افراد اثر دارد. يگاه فرد در نظام آموزش عاليجا -9

ش و ابزار يمايقرار دارد، از روش پ يکم يشناسن پژوهش که در چارچوب روشيدر ا
 شامل پژوهش نيا يآمار هها استفاده شده است. جامعداده يگردآور يپرسشنامه برا

هاي سراسر کشور ن سو از دانشگاهيبه ا 8912از سال است که  ياکردهليتحص نشاغال
ت يمختلف بازار کار در شهر اصفهان مشغول فعال يهااند و در بخشل شدهيالتحصفارغ

 ن افراد در دسترس نبود. ياز ا يقيهستند؛ که آمار دق

 يليتحص هنديآ بر خانواده ياقتصاد هير سرمايش هدف، تأثيماين پين که در ايبا توجه به ا
الن دانشگاه و سطح يالتحصق، فارغين تحقيل در ايباشد، لذا واحد تحليم فرزندان يشغل و

 نان،ي)سطح اطم ياحتمال يريگنمونه يهافرضشيل خرد است. حجم نمونه با توجه به پيتحل
 يافزار اس پل( و با استفاده از نرمير در تحليدرگ يرهايتوان آزمون، حجم اثر و تعداد متغ

 يبا توجه به پراکندگ يريگنمونه هويد. شينفر مشخص گرد 296مپل پاور تعداد اس اس س
 يمختلف اقتصاد يهان صورت بود که ابتدا بخشين پژوهش، به ايدر ا يآمار هجامع

مراجعه  با و ديگرد انتخاب يتصادف هويبه ش يد و سپس مراکز مختلف اقتصاديمشخص گرد
 گيري به عمل آمد.نمونه يتصادف هويها، به شل دانشگاهيالتحصن فارغين مراکز، از شاغليبه ا
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را بسنجد که مورد نظر  يزياست که همان چ يادر کاربرد متعارف، سنجه معتبرسنجه
ربرد گردد بلکه به کايا فقدان اعتبار به خود سنجه مربوط نميباشد. در واقع اعتبار يمحقق م

ن پژوهش ي(. در ا509: 8918 گردد )دواس،يم يسنجش موضوع مورد بررس يآن برا
 ييايسنجش پا يد برآورد شد. براياز اسات يو نظرخواه ينامه با روش اعتبار صورپرسش
 در هياول هنامن صورت که پرسشيکرونباخ به کار گرفته شد. بد يب آلفاينامه، ضرپرسش
آزمون قرار گرفت و پس از اعمال اصالحات الزم، شينفر مورد پ يبه حجم س يانمونه

 .ديگرد عيتوز نمونه نيب در و نيتدو يينها هنامپرسش

 2 296 315/6 يه اقتصاديسرما
 9 296 368/6 ينظام آموزش عال يگاه فرد در قشربنديجا

 5 296 155/6 يت شغليموقع

از نظر بورديو سرمايه اقتصادي به درآمد پولي و  
اش را در حقوق شود و تظاهر نهادينههاي مالي گفته ميهمچنين ساير منابع و دارايي

اش در دنياي امروز به مثابه پول و اشياي خصلت تصادي بواسطهيابد. سرمايه اقمالکيت مي
 (.893: 8914 رود )بورديو،مادي است که در مقابل توليد کاال و خدمات به کار مي

 درآمد ميزان پدر، درآمد ميزان از خانواده اقتصادي هدر اين پژوهش براي سنجش سرماي
شخصي در  اتاق داشتن ،(شخصي زلمن بودن دارا صورت در) مسکوني منزل ارزش مادر،

هاي تقويتي و معلم خصوصي استفاده نواده براي کالسخا هدوران تحصيل و ميزان هزين
 گرديد.

                                                           
1- Validity 

2- Reliability 



 
 
 
 

 

قشربندي آموزش عالي اشاره به  
مختلف  هايها و شاخهميزان تفاوت در گزينش، کيفيت/اعتبار و ارزش بازار کار رشته

تحصيلي و نهادها دارد. اگر همه موارد ديگر يکسان باشد هر چه قشربندي آموزش عالي 
)تريونتي،  تر استدست آوردن شغل مهمبيشتر باشد نقش زمينه اجتماعي در فرايند به

(. در اين پژوهش براي قشربندي نظام آموزش عالي از سه متغير استفاده شده 43: 5689
غيرانتفاعي و  -4پيام نور  -9آزاد  -5دولتي  -8دسته  2دانشگاه که به  است. متغير اول نوع

علمي کاربردي تقسيم شده است. متغير دوم مدت زمان تحصيل فرد يا در واقع مدرک  -2
شود ي تحصيلي است که به هفت مقوله تقسيم ميباشد. متغير سوم رشتهتحصيلي فرد مي

هاي مربوط به کسب و کار از قبيل: رشته -4حقوق  -9روانشناسي  -5علوم انساني  -8
هاي فني و رشته -0علوم: فيزيک، شيمي، رياضي  -2اقتصاد، مديريت و حسابداري 

 هاي پزشکي و پيراپزشکي.رشته -3مهندسي و 

موقعيت شغلي به معني رابطه يک شخص با بازار است.  
بندي شده براي به دست بر اساس ميزان مهارت رده به ديگر سخن مردم در ساخت شغلي

کنند. در ساخت شغلي چيزي همانند بازار هاي بيشتر مانند درآمد تالش ميآوردن پاداش
کنند، هاي بيشتر با يکديگر رقابت ميرقابت وجود دارد. مردم براي به دست آوردن مهارت

ز پلکان شغلي باال بروند. براي هاي بيشتري را دريافت کرده و اخواهند پاداشزيرا مي
 سنجش موقعيت شغلي افراد نيز از ميزان درآمد و پايگاه شغلي آنان استفاده شده است.

ان زن يدرصد از پاسخگو 3/90دهد که يت نشان ميان برحسب جنسيپاسخگو يع نسبيتوز
 اند.ان مرد بودهيدرصد از پاسخگو 8/09و 
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درصد  1/41پلم، يمدرک فوق د يان دارايدرصد از پاسخگو 9/82الت يزان تحصيم -8
و تخصص در  5/6 ي، پزشکيدرصد دکتر 3/4ارشد،  يدرصد کارشناس 3/53، يکارشناس

 اند.درصد بوده 9 يپزشک

درصد  9/4، يعلوم انسان يهاان در رشتهيدرصد از پاسخگو 2/56 يليتحص هرشت -5
مربوط به کسب و  يهادرصد رشته 1/83، ييدرصد حقوق و علوم قضا 5/86، يروانشناس

 يهادرصد رشته 5/3و  يو مهندس يفن يهادرصد رشته 0/51علوم،  يهادرصد رشته 9/3کار، 
 اند.ل کردهيتحص يراپزشکيو پ يپزشک

درصد دانشگاه آزاد،  3/99، يانشگاه دولتان ديدرصد از پاسخگو 4/92نوع دانشگاه:  -9
 يکاربرد يدرصد علم 5/89و  يرانتفاعيدرصد دانشگاه غ 8/2ام نور، يدرصد دانشگاه پ 4/85

 بوده است.

، داشتن يزان درآمد پدر و مادر، ارزش منزل مسکونياز م يه اقتصاديسنجش سرما يبرا
 استفاده شده است. يخصوص يهاکالس ينه برايزان هزيو م يق شخصاتا

دادند که درآمد ماهيانه مادرشان کمتر از درصد پاسخگويان را افرادي تشکيل مي 8-52
درصد افراد کساني بودند که درآمد ماهيانه مادرشان بين  86يک ميليون تومان است حدود 

درصد از آنها افرادي بودند که درآمد مادرشان  يک تا سه ميليون تومان بوده است و تنها دو
دار درصد پاسخگويان نيز مادرشان خانه 09بيش از پنج ميليون تومان بوده است و حدود 

 اند.بوده

درصد افراد کساني بودند که درآمد پدرشان کمتر از يک ميليون بوده است.  45حدود  -5
درصد بين  86ون تومان بوده است. حدود درصد افراد درآمد پدرانشان بين يک تا سه ميلي44

درصد هم افرادي بودند که درآمد پدران شان بين پنج تا هفت  4سه تا پنج ميليون و حدود 
 ميليون تومان بوده است



 
 
 
 

 

شان کم تر از دويست ميليون تومان ارزش داشته است. درصد افراد منزل پدري 53 -9
ک ميليارد تومان ارزش داشته است و حدود شان بين دويست تا يدرصد افراد منزل پدري 90
 4شان بين يک تا دو ميليارد تومان ارزش داشته است و درصد از از افراد منزل پدري 86

 شان بوده است.درصد هم بيش از دو ميليارد ارزش منزل پدري

درصد  46اند و حدود درصد افراد در طول دوران مدرسه اتاق شخصي نداشته 06 -4
 اند.اشتهاتاق شخصي د

هايشان براي معلم خصوصي آنها هزينه خيلي درصد افراد بودند که خانواده 4تنها  -2
 2/50درصد در حد متوسط و  93درصد افراد درحد زياد و  89گرفته است. زياد در نظر مي

 درصد نيز اصالً 8/29اند و درصد در حد خيلي کم اين هزينه را داشته 80درصد در حد کم و 
 اند.ي خصوصي نداشتههاکالس

  

 يبرا يخط ونيرگرس هق، از آماريتحق يرهايبودن سطح سنجش متغ يابا توجه به فاصله
شود.يم استفاده هيفرض نيا آزمون

  ."سرمايه اقتصادي خانواده بر موقعيت شغلي فرزندان مؤثر است": 8فرضيه شماره 

 b se t p RR2 

a 954/0 503/6 353/59 666/6  
516/6 

 

 666/6 038/0 693/6 502/6 يه اقتصاديسرما 6319/6

 و مثبت هرابط يشغل تيموقع و ياقتصاد هين سرمايدهد که بيون نشان ميب رگرسيضر
 تيموقع از برخوردارند يباالتر ياقتصاد هيکه از سرما يافراد يعني دارد؛ وجود يميمستق
ب يدهد. ضريم نشان را بيضرا يمعنادار زين يت بيضر و برخوردارند زين يبهتر يشغل
ر يتوسط متغ يت شغلير موقعيانس متغيدرصد از وار 1 يعنيباشد يم 631/6ز ين نييتع

 .است شده نييتب ياقتصاد هيسرما
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دان در نظام آموزش عالي سرمايه اقتصادي خانواده بر جايگاه فرزن" :5فرضيه شماره 
 ."مؤثر است

 b se t p R R2 

a 560/3 906/6 286/52 666/6 
496/6 812/6 

 666/6 391/86 629/6 212/6 يه اقتصاديسرما

 آموزش نظام در فرد گاهيجا و يقتصادا هين سرمايدهد که بيون نشان ميب رگرسيضر
 يباالتر ياقتصاد هيسرما از که يافراد يعني دارد؛ وجود يميمستق و مثبت هرابط يعال

 يمعنادار زين يت بيضر و برخوردارند يعال آموزش نظام در زين يبهتر گاهيجا از برخوردارند
انس يدرصد از وار 81 يعنيباشد يم 812/6ز ين نييب تعيدهد. ضرين منشا را بيضرا نيا

 شده نييتب خانواده ياقتصاد هير سرمايتوسط متغ يگاه فرد در نظام آموزش عالير جايمتغ
 .است

 .دارد رابطه فرد يشغل هنديبا آ يگاه فرد در نظام آموزش عالي: جا9ه شماره يفرض

 bse B t p R R2 

a 361/5 995/6 - 156/1 666/6  
236/6 

 
 666/6 833/80 236/6 652/6 466/6 يگاه فرد در آموزش عاليجا 954/6

گاه فرد در ين جايب بتا بيون و ضريب رگرسيدهد که ضري( نشان م9جدول شماره )
 هر رابطيمتغ ن دوين ايگر بيد يعبارتباشد، بهيم236/6فرد  يشغل هنديو آ ينظام آموزش عال

 يدر نظام آموزش عال يگاه باالتريکه از جا يافراد يعني؛ دارد وجود يميمستق و مثبت
ب بتا را يضر يز معنادارين يب تيبرخوردارند. ضر يباالتر يت شغلياند از موقعبرخوردار بوده

ر يانس متغيدرصد از وار 95حدود  يعنيباشد، يم 954/6ز ين نييب تعيدهد. ضرينشان م
  گردد.ين مييتب يگاه فرد در نظام آموزش عالير جايفرد توسط متغ ياقتصاد -يگاه اجتماعياپ



 
 
 
 

 

بيني و تعيين سهم اثر سرمايه اقتصادي خانواده و جايگاه در مرحله آخر، جهت پيش
 8فرزندان در نظام آموزش عالي بر موقعيت شغلي آنان از روش تحليل رگرسيون چندگانه

چنين معناداري اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغير مستقل فته است. هممورد استفاده قرار گر
 گردد. بر متغير وابسته بررسي مي

 b se Beta t p R R2 

a 166/5 993/6 - 549/1 666/6 
 
235/6 

 

953/6 
 666/6 552/84 225/6 653/6 936/6 جايگاه فرد در نظام آموزش عالي

 950/6 315/6 649/6 693/6 693/6 يه اقتصاديسرما

دهد که اثر جايگاه فرد در نظام آموزش عالي با وجود متغير نشان مي 4نتايج جدول  
وقعيت شغلي با وجود متغير سرمايه اقتصادي معنادار است اما اثر سرمايه اقتصادي بر م

جايگاه فرد در نظام آموزش عالي معنادار نيست. اين نتايج بيانگر اين است که متغير جايگاه 
 موقعيت بر اقتصادي هباشد و کل اثر سرمايفرد در نظام آموزش عالي يک ميانجي کامل مي

دهد يباشد که نشان ممي 235/6گيرد. ضريب رگرسيون رت ميصو آن طريق از شغلي
افرادي که در نظام آموزش عالي از جايگاه باالتري برخوردارند از موقعيت شغلي بهتري 

درصد واريانس متغير موقعيت  99بيانگر اين است که  953/6اند. ضريب تعيين مند شدهبهره
 شود.شغلي توسط جايگاه فرد در نظام آموزش عالي سنجيده مي

 

 
 

   

 سرمايه اقتصادي 649/6 593/6 1/6

 جايگاه فرد در نظام آموزش عالي 225/6 - 225/6

                                                           
1- enter 
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جايگاه افراد  با خانواده اقتصادي سرمايه ارتباط چگونگي همدل تجربي ذيل براي مطالع
هاي اين پژوهش مورد در نظام آموزش عالي و موقعيت شغلي آنان ارائه شده است که با داده

 آزمون قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

 

توانند و ستگي دارد، زيرا والدين با منزلت باال، بيشتر ميـرسه رفتن به منابع مالي بمد
چنين د همـنند. درآمـگذاري کترند که در تحصيالت دانشگاهي فرزندشان سرمايهراضي

ها در مراحل اوليه دوره تحصيلي تأثير بگذارد، زيرا والدين تواند به موفقيت تحصيلي بچهمي
هاي با کيفيت باالتر بفرستند توانند فرزندانشان را به مدارس و دبيرستاني بهتر ميمال با بنيه
تر، و يادگيري مواد درسي بيشتر( را براي آرام هتوانند يک محيط يادگيري بهتر )خانو مي

 فرزندشان مهيا کنند. 

ند، ااز سويي فقر و درآمد پايين که نزد سطوح نيمه تخصصي طبقه کارگر تمرکز يافته
توانند روي عملکرد تحصيلي مدارس تأثير بسزايي داشته باشند. شرايط فقر خانوار نظير مي

تواند تحصيل در منزل را دشوار سازد. انتخاب ازدحام بيش از حد جمعيت يا بحران فقر مي
اهميت شدن قات پايين به بيـآموزان در طببيشتر آموزشي و موفقيت دانش نهـبين هزي

هايي، کودکان ممکن انجامد. در چنين موقعيتوران تحصيلي اين کودکان ميانداز دچشم
است به زودي به ترک تحصيل مدرسه تشويق شوند يا کاري گير بياورند، يا به فکر آموزش 

سرمايه 

 اقتصادي

 

 موقعيت شغلي

 

فرد در نظام جايگاه 

 آموزش عالي

 

P=0/430  P=0/552 

P=0/043 



 
 
 
 

 

آورند، مقداري يا تخصص نوپاي ديگري بيفتند، تا با دسترنجي که از اين کار به دست مي
 (.8334؛ براون 8334د )کلر و ديگران، پول براي منزل به ارمغان بياورن

منابع مالي خانواده به ويژه هنگام تصميم جوانان به رفتن دانشگاه يا به تعيين نوع 
تر، از فشار مند از منابع مالي قويهاي بهرهيابد. خانوادهدانشگاه اهميت خاص خود را مي

هاي فاقد اين منبع گران نوادهها براي خامالي در امان هستند در حالي که پرداخت اين هزينه
گذاري تر ظرفيت خطرپذيري کمتري براي سرمايهبضاعتشود. از اين رو خانواده کمتمام مي

هاي مرفه در رقابت با دهد. به همين دليل فرزندان خانوادهدر امر آموزش از خود نشان مي
 اند. ي داشتهتر شانس بيشتري براي تحرک صعودفرزنداني با هزينه خانوادگي پايين

 جايگاه و خانواده اقتصادي هدهد که بين سرماينتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي
هاي داراي ام آموزش عالي رابطه وجود دارد. به اين معنا که کساني که از خانوادهنظ در فرد

ر اند. دشده برخوردار عالي آموزش نظام در بهتري موقعيت از بودند بااليي اقتصادي هسرماي
کند موقعي که رقابت براي دستيابي به آموزش باالست، شکاف واقع نتايج تحقيق تأييد مي

کننده کليدي ثبت نام در يابد و پايگاه اقتصادي و اجتماعي، نه تنها تعيينطبقاتي افزايش مي
هاي هاي صاحب امتياز از مزيتکند. گروهها را نيز تعيين ميشود بلکه نوع کالجها ميکالج

کنند و در نتيجه با نابرابري برداري ميايگاهي خود براي تعيين کمي و کيفي آموزش بهرهپ
يابد. نابرابري طبقاتي در دسترسي دانشجويان به حفظ شده مؤثر، نابرابري دوام و استمرار مي

ها و کيفيت تحصيل مؤثر است و دانشجويان داراي مزيت و برتري طبقاتي، جذب نوع کالج
که افراد محروم از مزاياي اقتصادي و اجتماعي شوند، در حاليزشي منتخب ميمؤسسات آمو

 يشوند. اين نتايج با مطالعات دهنودر مؤسساتي با پرستيژ کمتر به آموزش مشغول مي
(، ساالرزاده و 8938(، دهقان )8936( و نوغاني، آهنچيان و رفيعي )8913(، نوغاني )8915)

( قاسمي اردهائي، حيدرآبادي و رستمي 8932ي سراجيان )( و دهقان و مهد8911محبوبي )
( همخواني 5689(، وريونيدز و لمپريانو )5664(، ماچين و ويگنولز )5664(، ليس وود )8936)

 دارد.

و  يگاه فرد در نظام آموزش عالين جاياز ارتباط ب ين پژوهش حاکيج اين نتايچنهم
ورزند که صرف ارتباط اين نکته تأکيد مي باشد. بولز و جينتيس  بريم يو يت شغليموقع
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هاي تحصيلي با باال بودن ميزان هوش، الزاما بدين معنا نيست که يکي از اين دو شايستگي
اند که در صورت کنترل بهره ن به اين نتيجه رسيدهاشود. اين محققعامل سبب ديگري مي

ي پيشرفت تحصيلي در بهتري برا کنندهبينيهوشي، پايگاه اجتماعي و اقتصادي پيش
طور کلي بر اين اعتقادند (. بولز و جينتيس  به860: 5662 )بولز و ديگران، مدرسه خواهد بود

داري است و احتماالً مادامي که بکه جامعه سرمايهـکه نابرابري آموزشي بخشي از ش
کت وسيع و ماند. بولز و جينتيس تنها راه مشارداري وجود دارد، نابرابري پابرجا ميسرمايه

دانند. از ديد اساسي در آموزش عالي را، اعمال تغييرات بنيادي در داخل ساختار جامعه مي
هاي اجتماعي، ساالرانه، به نابرابريآنها، پايه و بنياد ايدئولوژي تکنوکراتيک و شايسته

 (.836: 8333)کارابل و هالسي،  بخشدمشروعيت مي

هاي با سرمايه اقتصادي باالتر ادي که از خانوادهدهد که افرهاي پژوهش نشان مييافته
دهد که کل اند از موقعيت شغلي بهتري برخورداند؛ البته نتايج تحليل مسير نشان ميبوده

گري جايگاه فرد در نظام آموزش تأثير سرمايه اقتصادي بر موقعيت شغلي از طريق ميانجي
اني نظري مرتبط با سرمايه اقتصادي و پذيرد. اين يافته نيز در راستاي مبعالي انجام مي

هاي تضاد معتقدند که که تئوريسينچنانباشد؛ همهاي اجتماعي ميبازتوليد نابرابري
)هولسينگر و  يابندطريق آموزش بازتوليد شده و مشروعيت مي هاي اجتماعي ازنابرابري
هاي نابرابري (. اين شرايط موجب شکل گيري تله نابرابري و استمرار536:5661، جاکوب

نتيجه ساخته و هاي انجام گرفته براي کاهش فقر را بيشود و تله نابرابري، تالشموجود مي
(، تسوي 5666شود. اين يافته با نتايج تحقيقات گلدتورپ )ثباتي اجتماعي ميمنبع جرم و بي

ت، (، شلي5663(، برگ و فينک )5663(، آلون )5664(، آرياس، يامادا و تجرينا )5669)
اي که دارد. در جامعه( همخواني8938( و زارع و لطفي )5686استفن و فريتاگ ) -استادلمن

هاي شديد وجود دارد، فعاليت نظام هاي اجتماعي آنان نابرابريبين بزرگساالن از نظر نقش
اي خواهد بود که افراد را براي جا گرفتن در سلسله مراتب مشاغل و گونهآموزشي به
اشکال مختلف و متفاوت با يکديگر اجتماعي کند. به اين ترتيب، نظام آموزشي  درآمدها، به

در نهايت کوششي خواهد بود در جهت نوعي دسته بندي، قشربندي و قرار دادن شاگردان 
در سلسله مراتب شغلي به نحوي که در نهايت، جايگاه آنان در سلسله مراتب توليد، مشروع 



 
 
 
 

 

ها بلکه برابري در توزيع دستاوردها نيز نه تنها برابري فرصتبنابراين  و قانوني جلوه کند.
اي و ستمديده هاي حاشيههايي را براي جذب گروهمهم است. تنظيمات نهادي بايد مکانيسم

اند و آنها با در جامعه طراحي کند. چون افراد در توانايي و ثروت خانوادگي متفاوت از هم
طور مؤسسات آموزش عالي موزش حضور دارند و همينهاي متفاوتي در آها و انگيزهمحرک

اند، طبيعي است که دانشجويان بااستعداد و داراي ثروت خانوادگي داراي کيفيات متفاوتي
شوند و اين شرايط به رشد و پافشاري بيشتر در مؤسسات آموزشي با کيفيات بهتر جذب مي

ها، مستلزم از بين رفتن نابرابري ارد.انجامد، لذا نياز به مداخله عمومي وجود دنابرابري مي
و از بين بردن فقر و  درآمدها هبازتوزيع منابع و استفاده از راهکارهايي براي توزيع عادالن

 بيکاري در جامعه است.
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