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موفقيت دانشآموزان در ورود به دانـشگاه و متعاقب آن دسـتيابي به مشاغل سطح باال يکي از اصليترين
دغدغههاي خانوادهها است .در اين ميان سرمايه اقتصادي نقش بسيار مهمي در آمادهسازي دانشآموزان براي
رقابت در ورود به دانشگاه ايفا ميکند .از اين رو پژوهش حاضر با درک اهميت مساله سرمايه اقتصادي به
تبيين نظري پژوهش و آزمون فرضيات پيرامون سرمايه اقتصادي خانواده و تأثير آن بر جايگاه فرد در نظام
آموزش عالي و سپس بر موقعيت شغلي فرد پرداخته است .جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه شاغالن در
بازار کار شهر اصفهان ميباشند ،که از سال  8912به اين سو از دانشگاه فارغالتحصيل شدهاند .حجم نمونه با
استفاده از نرمافزار اس پي اس اس سمپل پاور  296نفر برآورد شد .نتايج تحقيق نشان داد که از يک طرف
بين جايگاه فرد در نظام آموزش عالي و موقعيت شغلي فرد رابطه وجود دارد ،و از سوي ديگر سرمايه
اقتصادي بر نوع قبولي فرد در دانشگاه تأثير مثبت دارد؛ يعني کساني که از سرمايه اقتصادي باالتري
برخوردار بودهاند از جايگاه باالتري در نظام آموزش عالي برخوردار شدهاند .نتايج تحقيق همچنين نشان ميدهد
که افرادي که سرمايه اقتصادي بيشتري دارند از موقعيت شغلي باالتري نيز برخوردارند .نتايج تحليل مسير
نشان ميدهد که تأثير سرمايه اقتصادي بر موقعيت شغلي از طريق ميانجيگري جايگاه فرد در نظام آموزش
عالي انجام ميپذيرد .بهعبارت ديگر ،نابرابريهاي اجتماعي از طريق نظام آموزشي بازتوليد ميشود.
سرمايه اقتصادي ،بازتوليد اجتماعي ،نظام آموزش عالي ،موقعيت شغلي
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با پيدايش نابرابري در جوامع انساني انديشيدن پيرامون تفاوتهاي اجتماعي آغاز شد .همگام
با تکامل انديشه بشر انديشههايي درباره نابرابري ،داليل و اثرات آن نيز به وجود آمد .با
پيدايش جوامع نوين بهدليل ماهيت اين جوامع مسأله نابرابري و در نتيجه قشربندي
اجتماعي ،اهميت ويژهاي پيدا کرد و انديشمندان اجتماعي را بر آن داشت که بهطور جدي به
مقوله نابرابري و قشربندي اجتماعي بپردازند.
در دنياي امروز دستيابي به مشاغل باال و رسيدن به رفاه بيشتر ارتباط بسيار زيادي با سطح
معلومات و تحصيالت دارد چرا که اکثر امور در دنياي امروز تخصصي شدهاند .بنابراين يکي
از مهمترين اهداف سرمايهگذاري خانوادهها براي تحصيل فرزندانشان ،دستيابي به موقعيت
شغلي باال ميباشد .موقعيت شغلي به معني رابطه يک شخص با بازار است .به ديگر سخن
مردم در ساخت شغلي بر اساس ميزان مهارت ردهبندي شده براي بهدست آوردن پاداشهاي
بيشتر مانند درآمد تالش ميکنند .در ساخت شغلي چيزي همانند بازار رقابت وجود دارد .اما
بايد در نظر داشت که اين بازار هميشه بازار رقابتي آزادي نيست دسترسي به پاداشهاي
سطح باال ممکن است بهوسيله سازههايي محدود شده و دستهايي انحصاري در کار باشد.
رابطه بين انواع نابرابري اجتماعي و نظام آموزشي در ابعاد مختلف يکي از دلمشغوليهاي
پژوهشگران و انديشمندان علوم اجتماعي بوده است .از اين رهگذر نيز پرسشهاي اساسي
بسياري مطرح شده است .از جمله اين که آيا رابطهاي بين قشربندي اجتماعي و نظام
آموزشي وجود دارد؟ اگر چنين است کدام يک بر ديگري تأثير ميگذارد؟ همچنين با توجه
به اين که يکي از مهمترين نتايج نظام آموزشي دسترسي به مشاغل مختلف يا پايگاه
اکتسابي در جامعه است ،پرسش بعدي بدين صورت مطرح ميشود که آيا نوع نظام آموزشي
بر دستيابي به مشاغل مختلف افراد از پايگاههاي اجتماعي مختلف تأثير ميگذارد؟
هوراس مان ،8پدر آموزش و پرورش عمومي در آمريکا پاسخ خوشبينانهاي براي پرسشهاي
فوق دارد .وي در سال  8141ميالدي نوشت "تحصيالت ،بيشتر از تمام ابزارهايي که منشأ
1- Horace Mann

...

انساني دارد ،به مثابه بزرگترين همسانکننده شرايط انسانها عمل کرده و چرخ تعادل
جامعه بهشمار ميرود" .اما واقعيت آن است که انگيزهها ،ابزارها و فرصتهاي آموزشي به
طور مساوي بين همه طبقات اجتماعي توزيع نشده و گفته هوراس مان در عمل چندان
مشاهده نشده است (گيرود.)93 :8336 ،8
طبقه اجتماعي ،نابرابريهاي اجتماعي و اختالفهاي طبقاتي بر بسياري از مقولهها از
جمله موفقيت تحصيلي و دستيابي به تحصيالت دانشگاهي و سرانجام بدون واسطه يا با
واسطه تحصيالت بر موقعيت و درآمد شغلي تأثيرگذار است .درونداد نابرابر به نظام آموزشي
که با خود زمينه نابرابر از خانواده را حمل ميکند و فرايند نامساوي فرصتهاي آموزشي به
نوبه خود برون داد نامساوي را به جامعه باز خواهد گرداند که در طي اين چرخه ،نابرابري
اجتماعي با تخصيص و تجديد فرصت تحرک اجتماعي براي افراد خاص ،تشديد خواهد شد.
با نگاهي به وضعيت آموزش اين مسأله بسيار جدي در ميان دانشآموزان ديده ميشود.
کالسهاي کنکور ،کتابها و جزوات آموزشي ،مشاورههاي درسي و تحصيلي تخصصي و
انواع تسهيالت ديگر که هزينههاي بسياري را بر دوش خانوادهها تحميل ميکند ،بر
موقعيت فرد در قشربندي آموزش عالي تأثير ميگذارد .چنانچه نتايج کنکور سراسري 8931
نشان ميدهد  13درصد نفرات برتر ،در مدارس پولي (سمپاد و غيرانتفاعي) و  89درصد
ديگر هم در مدارس نمونه دولتي درس خواندهانـد .5همچنين بسيار مشاهده شده است که
خانوادههاي برخوردار ،حتي بعد از فراغت از تحصيل فرزندانشان ،آنها را از طريق سرمايه
اجتماعي خود در پيدا کردن شغل و موقعيت شغلي مناسب ياري ميرسانند .اگر شدت اين
امر در جامعه باال باشد ميتواند پيامدهاي فردي و اجتماعي منفي بهدنبال داشته باشد؛
بنابراين ،در اين پژوهش بهدنبال بررسي اين مسأله هستيم که آيا در کشور ايران داشتن
درجه تحصيالت عالي يک نوع آزادي از پسزمينه اجتماعي را فراهم ميکند يا برعکس
منابع مربوط به منشأ اجتماعي در موفقيت تحصيلي و حتي بعد از فراغت از تحصيل نقش
مهمي را ايفا ميکند.
1- Girod
5ـ بهدليل اين که هنوز تحليل نتايج آزمون سراسري سال  8931از سوي سازمان سنجش منتشر نشده است اين مطلب از مخبر نيوز
اخذ شده است.

تحقيقاتي که به بررسي سرمايه اقتصادي خانواده بر موفقيتهاي افراد در ورود به دانشگاه و
موقعيت شغلي آنان پرداختهاند را ميتوان به دو دسته تقسيم کرد .گروه اول تحقيقاتي که به
تأثير زمينه اجتـماعي و سرمايه اقتصادي در موفقيت تحصيلي و دستيابي به دانشگاه
پرداختهاند .دهنوي ( ،)8915نوغاني ( ،)8913نوغاني و همکاران ( )8936و ساالرزاده و
محبوبي ( )8911در تحقيقات خود دريافتند که ارتباط مستقيمي بين پيشينه خانوادگي و
5
موفقيت تحصيلي و دستيابي به دانشگاه وجود دارد .ليث وود ،)5664( 8ماچين و ويگنولز
( ،)5664وريونيدز و لمپريانو )5689( 9نيز به تأثير نابرابريهاي اجتماعي در پذيرش دانشگاه
پرداختهاند .اين تحقيقات که در اروپا و انگلستان انجام شدهاند ،نشان ميدهند که پيوند بين
درآمد و طبقه اجتماعي والدين و برخورداري از تحصيالت عالي در طول زمان تحکيم شده
است ،و اين نقش مهمي در سرنوشت متولدين 8321تا  8336ايفا ميکند .در نظام آموزش
عالي انگلستان ،در يک سو ،دانشگاههايي با پايگاه عالي ،نهادهاي نخبه با محوريت تحقيق
قرار دارد؛ دانشجويان اين دانشگاهها داراي تحصيالت خصوصي ،سفيدپوست و بيشتر از
طبقه متوسط هستند؛ و در سوي ديگر ،دانشگاههاي جديدتر با سطوح به مراتب پايينتري از
سرمايه و اعتبار وجود دارد و دانشجويان آنها از طبقه کارگر ،اقليت قومي ،و تا حدي
دانشجويان زن هستند .منافع چشمگير به کساني که به مؤسسات نخبه راه يافتهاند تعلق
ميگيرد .واضح است که سلسله مراتب دانشگاهها نابرابريهاي اجتماعي را منعکس ساخته و
آنها را دايمي و هميشگي ميکند.
گروه دوم از اين تحقيقات به اين نتيجه رسيدهاند که امروزه زمينه اجتماعي شايد به پذيرش
دانشگاه تأثير چنداني نداشته باشد ولي در نوع دانـشگاه و رشتهاي که پذيرفته ميشوند تأثير
دارد و بنابراين زمينه اجتماعي در سرانجام شغلي فارغالتحصيالن تأثير دارد .گلدتورپ،)5666( 4
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تسوي ،)5669( 8آرياس ،يامادا و تجرينا ،)5664( 5آلون ،)5663( 9برگ و فينک،)5663( 4
شليت ،استادلمن -استفن و فريتاگ ،)5686( 2و زارع و لطفي ( )8938به تأثير زمينه
خانوادگي بر آموزش و آموزش عالي و سپس بر سرانجام شغلي فارغالتحصيالن پرداختهاند.
بررسي پيشينه تحقيق در تحقيقات خارجي نشان ميدهد که سرمايه اقتصادي هم در
پذيرش فرد در دانشگاه و هم بر نوع پذيرش تأثير داشته است؛ در واقع ،نابرابريهاي
اجتماعي معاصر بر حسب تأثيرات طبقه اجتماعي در آموزش دانشگاه ممکن است وجود
نداشته باشد ولي در انتخاب رشته تحصيلي و انتخاب مؤسسات آموزش عالي معتبر و
انتخابهايي که مرتباً مزاياي نماديني را ارايه ميدهند براي فارغالتحصيالن در بازار کار
وجود دارد .يعني بجاي داشتن نظامهايي که به وسيله دربرداشتن يا مستثنيکردن طبقه
مشخص و متمايز ميشوند ،اکنون رشتههاي آموزش عالي متفاوتتري وجود دارد .در حالي
که دانشجويان بسياري از طبقات پايينتر وارد دانشگاه ميشوند ،نابرابريها ناشي از افقهاي
وسيعتري است که در ميان آن ،دانشجويان طبقه متوسط در انتخاب کردن در آموزش عالي
شرکت ميکنند .يکي از عوامل مؤثر در اين زمينه براي مثال مربوط به منابع سرمايه
اجتماعي خانواده است که براي مادي کردن مدارک آموزشي بسيج شدهاند.
در تحقيقات داخلي ،نقش سرمايه اقتصادي را به همراه ساير سرمايهها در موفقيت و
پيشرفت تحصيلي دانشآموزان بررسي کردهاند و مواردي هم به بررسي نقش سرمايههاي
خانواده بر موفقيت فرزندان در راهيابي به دانشگاه پرداختهاند؛ اما تحقيقي در مورد نقش
سرمايه اقتصادي در زميته تأثير آن بر نوع قبولي فرد در دانشگاه و همچنين آينده شغلي
فارغالتحصيالن کمتر صورت گرفته يا اصالً صورت نگرفته است .کمبود تحقيقات در اين
زمينه نياز به بررسي اين موضوع دارد که آيا رقابت براي ورود به دانشگاه يک رقابت عادالنه
است؟ و آيا دانشگاه راهي براي آزادي از طبقه اجتماعي افراد است؟
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در ميان نظريات جامعهشناختي ،يکي از مدلهاي نظري تنومند براي تبيين نابرابريهاي
مرتبط با طبقه اجتماعي در آموزش ،ساختارگرايي است .ادعاي ساختارگرايي اين است که
مردم به درون موقعيتهاي آموزشي معيني رانده ميشوند (الينج و اوريوران به نقل از
بارتون .) 895 :5663 ،ساختارگرايي اجتماعي بر اين واقعيت تاکيد دارد که نابرابري يک توليد
اجتماعي است نه نتيجه عوامل زيستشناختي يا روانشناختي.
در اين پارادايم ،دو سنت مسلط و دو سرمشق نظري کالن را ميتوان با هم مقايسه
کرد :نظريههاي تضاد و توافق .بهعبارتي دو رويکرد ذکر شده را ميتوان در مقوله
رويکردهاي کالسيک و ديگر رويکردها را در مقوله رويکردهاي مدرن قرار داد .اين دو
ديدگاه نظري رقيب بهعنوان نظريههاي کالسيک ،جايگاه خاصي در تبيين نابرابري آموزشي
دارند .کارکردگرايي بهعنوان يکي از رويکردهاي توافق ،ريشه در آراي دورکيم ،پارسونز و
ادوارد شيلز و رابرت مرتون دارد .از ديدگاه کارکردگرايي ،قشربندي آموزشي کارکرد دارد،
چون به تفکيک افراد با تواناييهاي ذاتي متفاوت براي عملکرد سلسله مراتبي در نقشهاي
شغلي سازمانيافته ،کمک ميکند .از اين ديدگاه ،آموزش مکانيسم شايستهساالرانهاي را
براي تخصيص افراد به مشاغل فراهم کرده و به تحرک اجتماعي صعودي ،اجازه ميدهد
(هولسينگر و جاکوب.)563 :5661 ،
از ديدگاه کارکردگرايي ،تغييرات در نظام آموزش عالي در راستاي تغيير نيازهاي
اجتماعي و اقتصادي جوامع است .بنابراين ،گسترش جهانشمول آموزش عالي باعث ميشود
که جوامع به شکل مفيدتري از استعداد افراد استفاده نمايند و نظم اجتماعي را پابرجا سازند.
آموزش يک شيوه معقول براي دسترسي به موقعيت هاي کمياب و مهمترين وسيله ارتقاي
عمودي و افقي در جامعه است .بهزعم ميير دانشگاهها اين استحقاق را دارند که به افراد
اليق اطمينان دهند که شايسته و اليق موقعيتهاي باالتري هستند .بر اساس اين مفروضه
شايستهساالرانه ،گسترش آموزش و پرورش به ايجاد يک جامعه شايسته ساالر منجر ميشود،
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جامعهاي که در آن استعداد و تالش بيشتر از خصوصيات ارثي يا امتيازات خاص ،تعيينکننده
منزلت افراد است (لوينگستون.)80 :8319 ،8
نظريهپردازان کارکردگرايي مطرح ميکنند که ميزان پايين مشارکت در آموزش عالي
ميان گروههاي طبقه کارگر ،به هوش ،توانايي و يا تقاضاي آنها مربوط ميشود .بنابراين،
ميزان مشارکت نابرابر بهعنوان يک مسئله اجتماعي نياز به مداخله ندارد ،بلکه جنبه طبيعي
کارکرد جامعه است .در کارکردگرايي زبان انتخاب و تخصيص براي بازار کار قشربندي شده،
جايگزين زبان بازتوليد ميشود (آرچر.)1 :5669 ،
تحليلها و ديدگاههاي نظري مکتب تضاد در حوزه آموزش ،عمدتاً در کارهاي آلتوسر
( ،)8338بولز و جينتيس ،)8330( 5ساروپ ،)8331( 9ويليس )8333( 4و بورديو ( )8330ريشه
دارد .تحليلهايي که طبيعت (بازتوليدگرايانه) آنها ملهم از فرهنگگرايي نئوگرامشي بوده و
عمدتاً آموزش را ابزار هژمونيک 2يعني تفوق طبقات مسلط ميبينند.
ادعاي هستي شناختي مکتب تضاد اين است که آموزش طبيعت تسلط را احيا نموده و به
اقتصاد سرمايهداري و بازتوليد شرايط اقتصادي ،ايدئولوژي ،سياسي و اجتماعي نظام سرمايهداري
کمک مينمايد .از منظر مارکسيستي ،نابرابري نتيجه غيرقابل اجتناب نظام سرمايهداري
است و (صنعت آموزش) دستگاه دولتي مهم بازتوليد و اعادهگر طبيعت سرمايهداري براي
استمرار استخراج (ارزش مازاد) و نابرابري اقتصادي است .نظريهپردازان تضاد معتقدند که
نابرابريهاي اجتماعي از طريق آموزش بازتوليد شده و مشروعيت مييابند (هولسينگر و
جاکوب .)536:5661اين شرايط موجب شکلگيري تله نابرابري و استمرار نابرابريهاي
موجود ميشود و تله نابرابري ،تالشهاي انجام گرفته براي کاهش فقر را بينتيجه ساخته و
منبع جرم و بيثباتي اجتماعي ميشود.
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اين ديدگاه بر نظريه کارکردگرايي انتقاد دارد و عمده انتقاداتش متوجه برابري فرصت و
شايستهساالري است .در اين رويکرد ،اعتقاد بر اين است که برابري فرصت و شايستهساالري
وجود خارجي ندارد ،چرا که طبقات مرفه جامعه غالباً موقعيتهاي بهتر و منابع بيشتري در
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
ظاهراً مبتني بر شايستگي ،نابرابري اقتصادي را تقويت کرده و مشروعيت ميبخشد .آموزش
و پرورش به استناد معيارهايي از قبيل ارزيابي عيني استعدادها و لياقتهاي افراد به افسانه
استعدادساالري سرمايهداري مشروعيت و جنبه قانوني ميبخشد .از نظر کارکردگرايان اگر
کودکي در مدرسه پيشرفت مطلوب نداشته باشد ،تقصير خود اوست ،اما اين حقيقت آشکار
فراموش ميشود که فرصت و امکان يک طبقه خاص براي کسب موفقيت کمتر از طبقه
ديگر است (کارنوي و لوين .)421:8903 ،به تعبير جنکس ،اين امر مثل اين است که به هر
کس فرصت مساوي براي شرکت در مسابقه داده شود ،گرچه برخي از آنان فلج باشند يا
تمرين الزم براي ورزش دو را نداشته باشند (رابرتسون.)905 :8935 ،
گيلبورن و يودل  )5666( 8بيان ميدارند که وجود تفاوت اجتماعي در دستاورد آموزشي،
شاهدي بر اين ادعاست که (برابري فرصت آموزشي) اسطورهاي بيش نيست .با وجود اين
که انتظار ميرود که دستيابي به آموزش در آن سوي محدوديتهاي محولي باشد ،شواهد
نشان ميدهد که نتايج آموزشي منصفانه نبوده و فرصتها بهطور مساوي بين گروههاي
مختلف توزيع نميشود.
برخالف نظريه کارکردگرايي که به نابرابري آموزشي مشروعيت ميبخشد ،نظريهپردازان
تضاد با طرح مفاهيم بازتوليد اجتماعي و فرهنگي چنين ادعاهايي را به زير سوال ميبرند.
وجه مشترک هر دو ديدگاه اين است که نظام آموزشي در خدمت بازتوليد نابرابريهاست ،اما
تفاوت اين رويکردها در اين است که هر کدام يکي از مؤلفههاي نابرابري را در کانون توجه
قرار دادهاند .براي نظريهپردازان بازتوليد اجتماعي ،سرمايه اقتصادي ،رکن اساسي نابرابري

1- Gillborn & Youdell

...

است و نقش مهمي در بازتوليد اجتماعي ايفا ميکند ،که در اين پژوهش چارچوب نظري
بازتوليد اجتماعي استفاده شده است.
در جامعهاي که منابع و امکانات بهطور برابر بين افراد تقسيم نشده است ،نميتوان
انتظار داشت که نظام آموزشي باعث استقرار نظام شايستهساالري و برابري فرصتها باشد،
چرا که طبقات مرفه جامعه غالباً موقعيتهاي بهتر و منابع بيشتري در اختيار داشته و کنترل
بيشتري بر ابزارهاي ارتباطي دارند و عبارت برابري فرصت ،سرپوشي بر اين واقعيت است
(جنکس8339 ،؛ مارکس و انگلس8939 ،؛ مارکس8939 ،؛ بولز و جنتيس8330 ،؛ کالينز،
 ،8338بورديو.)8933 ،
مارکس که مالکيت ،دارايي و تقسيم کار را پايههاي اساسي شکلگيري طبقات ميداند،
کنش فردي براي دستيابي به طبقه مورد نظر را اصالً مؤثر نميداند ،زيرا طبقات باال مانند
ديگر طبقات ،شبکههاي اجتماعي را تشکيل ميدهند؛ بدين معنا که با شبکه روابطشان يک
فرد را مستقيماً يا غيرمستقيم به ساير افراد مرتبط ميسازند .از آنجايي که شبکه اجتماعي
طبقه مسلط ،منابع بيشتري از ثروت ،قدرت و مقام را در اختيار دارد تا ساير طبقات ،لذا طبقه
نخبه ،عليرغم اين که تعداد اعضاي آن بسيار اندک است ،اما چون به قلههاي استراتژيک
اقتصادي و نظم سياسي دست يافتهاند ،نظرات خود را در قلمرو تحت نفوذ خود هم اعمال
ميکنند (رابرتسون.)582 :8935 ،
بولز و جينتيس بر اساس مفروضات اقتصاد نئومارکسيستي معتقدند که روابط سرمايهداري
از طريق خانواده ،نظام کار و نظام آموزش عالي موفق به بازتوليد اجتماعي شده و شرايطي را
بهوجود ميآورد که در آن از يک سو شانس گروههاي ندار اجتماعي براي موفقيت بهشدت
کاهش مييابد و از سوي ديگر مسئوليت آن به گردن خود اين گروهها انداخته ميشود
(نکوهش قرباني) .در اين نظام آموزشي آنچه گروههاي ندار ياد ميگيرند ،وقتشناسي و
اجراي وظايف و احترام به سلسله مراتب و شايستهساالري است و آن چه گروههاي باال
ميآموزند ،نوآوري است (فراستخواه.)968:8913 ،

در نظريه بورديو سرمايه اقتصادي جايگاه بسيار مهمي دارد که هم به صورت مستقيم و
هم غير مستقيم در غالب کمک مالي به فرزندان در ارتقاي عملکرد تحصيلي آنها نقش دارد؛
حتي سرمايه فرهنگي که ميتواند در موفقيتهاي تحصيلي فرزندان تأثير داشته باشد ،بيشتر
(يا بهطور خاص) در دسترس کودکان طبقات باال است .طبقات باالي جامعه که سرمايه
اقتصادي بااليي دارند و با استفاده از استراتژيهاي سرمايهگذاري مناسب فرهنگي درون
خانواده به بازتوليد انواع سرمايه مبادرت ميورزند و نظام آموزشي نيز از طريق تخصيص
آموزشهايي با کيفيت بهتر و باالتر به آنها کمک ميکند و در نتيجه وزن سرمايه آن (در
هـمه اشکال) باالتر مـيرود و در مـقابل طبقات فقيرتر که از روابـط اجـتماعي ناکافي و
بي کيفيتي برخوردارند ،توانايي افزايش سرمايه را نيز ندارند ،بنابراين نابرابري طبقاتي دايماً
بازتوليد ميشود (بورديو.)821-823 :8914،
از نظر بورديو سرمايه اجتماعي در سيستمهاي سرمايهداري بهعنوان ابزاري براي تقويت
و تثبيت جايگاه اقتصادي افراد به شمار ميرود .در اين سيستمها سرمايه اقتصادي پايه است
و اگر سرمايه اجتماعي نتواند موجب رشد سرمايه اقتصادي شود ،کاربردي نخواهد داشت .به
عبارتي ديگر بورديو دستيابي به سرمايه اقتصادي را بهعنوان هدف نهايي از سرمايه اجتماعي
به عنوان دارايي توسط نخبگان قلمداد ميکند .بهنظر بورديو سرمايه اقتصادي ريشه ديگر
انواع سرمايه است .سرمايه اجتماعي از تعهدات اجتماعي ساخته شده است و در برخي شرايط
قابل تبديل به سرمايه اقتصادي ميباشد و يا ممکن است که در شکل يک عنوان اشرافي
نهادينه شود .بنابراين بورديو به تبديلپذيري اشکال مختلف سرمايه به انواع اقتصادي آن
تاکيد دارد .کنشگران از طريق سرمايه اجتماعي ميتوانند دسترسي مستقيمي به منابع
اقتصادي داشته باشند .آنها ميتوانند سرمايه فرهنگي خود را از طريق تماس با کارشناسان يا
افراد معتبر افزايش دهند .ميتوانند با موسساتي که اعتبارات باارزشي را عرضه ميدارند
مرتبط شوند (بورديو.)841-843 :8914 ،
با عموميت و تودهاي شدن آموزش عالي و جايگزيني نابرابري کيفي بهجاي نابرابريهاي
کمي در دسترسي به آموزش عالي را گرفت و بهعبارتي قشربندي در آموزش عالي به وجود
آمد (لوکاس5668 ،؛ آلون5663 ،؛ تريونتي 5689؛ کالينز .)8338 ،افراد داراي مزيت
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اقتصادي و اجتماعي در جستجوي تفاوتهاي کيفي در کليه سطوح آموزشي بوده و از مزيت
خود براي تأمين کيفي آموزش ،بهره ميگيرند .وقتي که سطح ثبت نام در آموزش عالي
پايين است ،دسترسي به آموزش عالي محدود به نخبگان ثروتمند است (ايليچ8923 ،؛
تريونتي.)42 :5689 ،
موقعي که رقابت براي دستيابي به آموزش باالست ،شکاف طبقاتي افزايش مييابد و
پايگاه اقتصادي و اجتماعي ،نه تنها تعيينکننده کليدي ثبت نام در کالجها ميشود بلکه نوع
کالجها را نيز تعيين ميکند .گروههاي صاحب امتياز از مزيتهاي پايگاهي خود براي تعيين
کمي و کيفي آموزش بهرهبرداري ميکنند و در نتيجه با نابرابري حفظ شده مؤثر ،نابرابري
دوام و استمرار مييابد .نابرابري طبقاتي در دسترسي دانشجويان به نوع کالجها و کيفيت
تحصيل مؤثر است و دانشجويان داراي مزيت و برتري طبقاتي ،جذب مؤسسات آموزشي
منتخب ميشوند ،در حاليکه افراد محروم از مزاياي اقتصادي و اجتماعي در مؤسساتي با
پرستيژ کمتر به آموزش مشغول ميشوند .آلون 8ادعا دارد در حاليکه در اثر توسعه آموزش
عالي مفهوم واقعي نابرابري پنهان مانده است ،تفاوتهاي کيفي در طي زمان ،جايگزين
نابرابري کمي شده و سطح نابرابري در طي زمان متحول شده است .زماني که آموزش
نسبتاً گسترده باشد ،طبقات باال بهدنبال تفاوتهاي کيفي در آن مرحله از تحصيل هستند و
از مزايايشان استفاده ميکنند تا مقادير مشابه از نظر کمي را با تحصيالت از نظر کيفي
بهتر ،ايمن سازند .بنابراين هنگامي که تعداد زيادي از افراد وارد تحصيالت عالي ميشوند،
خانوادههاي طبقات باالتر ،بهترين گزينههاي آموزشي را براي فرزندانشان انتخاب خواهند
کرد تا مزايا و برخورداريهاي نسبيشان را حفظ کنند (لوکاس8042 :5668 ،؛ آلون:5663 ،
398؛ تريونتي.)42 :5689 ،
بنابراين در نظام آموزش عالي ،دو محور اصلي از قشربندي نهادي ،وجود دارد .نخست
تفاوتهاي کمي که به سطوح متمايز رشتهاي يا چرخههايي دارد که در يک توالي مرتب
شدهاند ،هر چرخهاي دسترسي به يک مدرک باالتر و ساليان بيشتري از تحصيل را امکانپذير
ميکند .و تفاوتهاي کيفي که به نوع دانشگاه و درجه گزينش ،کيفيت آموزش و اعتبار
1- Alon

دانشگاهي و همچنين به رشتههاي دانشگاهي که معلومات ،گزينش و بازدههاي اقتصادي
متفاوتي دارند .اين قشربندي منابع و فرصتهاي متفاوتي را براي فارغالتحصيالنشان
فراهم ميآورند .افراد طبقات باال ميتوانند از بهترين گزينههاي آموزشي بهرهمند شوند تا به
بازار کار با مزاياي اعطايي بهتر انتقال داده شوند (تريونتي.)43 :5689،

 -8سرمايه اقتصادي خانواده بر موقعيت شغلي افراد مؤثر است.
 -5سرمايه اقتصادي خانواده بر جايگاه افراد در قشربندي نظام آموزش عالي مؤثر است.
 -9جايگاه فرد در نظام آموزش عالي بر موقعيت شغلي افراد اثر دارد.

در اين پژوهش که در چارچوب روششناسي کمي قرار دارد ،از روش پيمايش و ابزار
پرسشنامه براي گردآوري دادهها استفاده شده است .جامعه آماري اين پژوهش شامل
شاغالن تحصيلکردهاي است که از سال  8912به اين سو از دانشگاههاي سراسر کشور
فارغالتحصيل شدهاند و در بخشهاي مختلف بازار کار در شهر اصفهان مشغول فعاليت
هستند؛ که آمار دقيقي از اين افراد در دسترس نبود.
با توجه به اين که در اين پيمايش هدف ،تأثير سرمايه اقتصادي خانواده بر آينده تحصيلي
و شغلي فرزندان ميباشد ،لذا واحد تحليل در اين تحقيق ،فارغالتحصيالن دانشگاه و سطح
تحليل خرد است .حجم نمونه با توجه به پيشفرضهاي نمونهگيري احتمالي (سطح اطمينان،
توان آزمون ،حجم اثر و تعداد متغيرهاي درگير در تحليل) و با استفاده از نرمافزار اس پي
اس اس سمپل پاور تعداد  296نفر مشخص گرديد .شيوه نمونهگيري با توجه به پراکندگي
جامعه آماري در اين پژوهش ،به اين صورت بود که ابتدا بخشهاي مختلف اقتصادي
مشخص گرديد و سپس مراکز مختلف اقتصادي به شيوه تصادفي انتخاب گرديد و با مراجعه
به اين مراکز ،از شاغلين فارغالتحصيل دانشگاهها ،به شيوه تصادفي نمونهگيري به عمل آمد.
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در کاربرد متعارف ،سنجه معتبرسنجهاي است که همان چيزي را بسنجد که مورد نظر
محقق ميباشد .در واقع اعتبار يا فقدان اعتبار به خود سنجه مربوط نميگردد بلکه به کاربرد
آن براي سنجش موضوع مورد بررسي ميگردد (دواس .)509 :8918 ،در اين پژوهش
پرسشنامه با روش اعتبار صوري و نظرخواهي از اساتيد برآورد شد .براي سنجش پايايي
پرسشنامه ،ضريب آلفاي کرونباخ به کار گرفته شد .بدين صورت که پرسشنامه اوليه در
نمونهاي به حجم سي نفر مورد پيشآزمون قرار گرفت و پس از اعمال اصالحات الزم،
پرسشنامه نهايي تدوين و در بين نمونه توزيع گرديد.

سرمايه اقتصادي
جايگاه فرد در قشربندي نظام آموزش عالي
موقعيت شغلي

6/315
6/368
6/155

296
296
296

2
9
5

از نظر بورديو سرمايه اقتصادي به درآمد پولي و
همچنين ساير منابع و داراييهاي مالي گفته ميشود و تظاهر نهادينهاش را در حقوق
مالکيت مييابد .سرمايه اقتصادي بواسطه خصلتاش در دنياي امروز به مثابه پول و اشياي
مادي است که در مقابل توليد کاال و خدمات به کار ميرود (بورديو.)893 :8914 ،
در اين پژوهش براي سنجش سرمايه اقتصادي خانواده از ميزان درآمد پدر ،ميزان درآمد
مادر ،ارزش منزل مسکوني (در صورت دارا بودن منزل شخصي) ،داشتن اتاق شخصي در
دوران تحصيل و ميزان هزينه خانواده براي کالسهاي تقويتي و معلم خصوصي استفاده
گرديد.

1- Validity
2- Reliability

قشربندي آموزش عالي اشاره به
ميزان تفاوت در گزينش ،کيفيت/اعتبار و ارزش بازار کار رشتهها و شاخههاي مختلف
تحصيلي و نهادها دارد .اگر همه موارد ديگر يکسان باشد هر چه قشربندي آموزش عالي
بيشتر باشد نقش زمينه اجتماعي در فرايند بهدست آوردن شغل مهمتر است (تريونتي،
 .) 43 :5689در اين پژوهش براي قشربندي نظام آموزش عالي از سه متغير استفاده شده
است .متغير اول نوع دانشگاه که به  2دسته  -8دولتي  -5آزاد  -9پيام نور  -4غيرانتفاعي و
 -2علمي کاربردي تقسيم شده است .متغير دوم مدت زمان تحصيل فرد يا در واقع مدرک
تحصيلي فرد ميباشد .متغير سوم رشتهي تحصيلي است که به هفت مقوله تقسيم ميشود
 -8علوم انساني  -5روانشناسي  -9حقوق  -4رشتههاي مربوط به کسب و کار از قبيل:
اقتصاد ،مديريت و حسابداري  -2علوم :فيزيک ،شيمي ،رياضي  -0رشتههاي فني و
مهندسي و  -3رشتههاي پزشکي و پيراپزشکي.
موقعيت شغلي به معني رابطه يک شخص با بازار است.
به ديگر سخن مردم در ساخت شغلي بر اساس ميزان مهارت ردهبندي شده براي به دست
آوردن پاداشهاي بيشتر مانند درآمد تالش ميکنند .در ساخت شغلي چيزي همانند بازار
رقابت وجود دارد .مردم براي به دست آوردن مهارتهاي بيشتر با يکديگر رقابت ميکنند،
زيرا ميخواهند پاداشهاي بيشتري را دريافت کرده و از پلکان شغلي باال بروند .براي
سنجش موقعيت شغلي افراد نيز از ميزان درآمد و پايگاه شغلي آنان استفاده شده است.

توزيع نسبي پاسخگويان برحسب جنسيت نشان ميدهد که  90/3درصد از پاسخگويان زن
و  09/8درصد از پاسخگويان مرد بودهاند.

...

 -8ميزان تحصيالت  82/9درصد از پاسخگويان داراي مدرک فوق ديپلم 41/1 ،درصد
کارشناسي 53/3 ،درصد کارشناسي ارشد 4/3 ،درصد دکتري ،پزشکي  6/5و تخصص در
پزشکي  9درصد بودهاند.
 -5رشته تحصيلي  56/2درصد از پاسخگويان در رشتههاي علوم انساني 4/9 ،درصد
روانشناسي 86/5 ،درصد حقوق و علوم قضايي 83/1 ،درصد رشتههاي مربوط به کسب و
کار 3/9 ،درصد رشتههاي علوم 51/0 ،درصد رشتههاي فني و مهندسي و  3/5درصد رشتههاي
پزشکي و پيراپزشکي تحصيل کردهاند.
 -9نوع دانشگاه 92/4 :درصد از پاسخگويان دانشگاه دولتي 99/3 ،درصد دانشگاه آزاد،
 85/4درصد دانشگاه پيام نور 2/8 ،درصد دانشگاه غيرانتفاعي و  89/5درصد علمي کاربردي
بوده است.
براي سنجش سرمايه اقتصادي از ميزان درآمد پدر و مادر ،ارزش منزل مسکوني ،داشتن
اتاق شخصي و ميزان هزينه براي کالسهاي خصوصي استفاده شده است.
 52-8درصد پاسخگويان را افرادي تشکيل ميدادند که درآمد ماهيانه مادرشان کمتر از
يک ميليون تومان است حدود  86درصد افراد کساني بودند که درآمد ماهيانه مادرشان بين
يک تا سه ميليون تومان بوده است و تنها دو درصد از آنها افرادي بودند که درآمد مادرشان
بيش از پنج ميليون تومان بوده است و حدود  09درصد پاسخگويان نيز مادرشان خانهدار
بودهاند.
 -5حدود  45درصد افراد کساني بودند که درآمد پدرشان کمتر از يک ميليون بوده است.
44درصد افراد درآمد پدرانشان بين يک تا سه ميليون تومان بوده است .حدود  86درصد بين
سه تا پنج ميليون و حدود  4درصد هم افرادي بودند که درآمد پدران شان بين پنج تا هفت
ميليون تومان بوده است

 53 -9درصد افراد منزل پدريشان کم تر از دويست ميليون تومان ارزش داشته است.
 90درصد افراد منزل پدريشان بين دويست تا يک ميليارد تومان ارزش داشته است و حدود
 86درصد از از افراد منزل پدريشان بين يک تا دو ميليارد تومان ارزش داشته است و 4
درصد هم بيش از دو ميليارد ارزش منزل پدريشان بوده است.
 06 -4درصد افراد در طول دوران مدرسه اتاق شخصي نداشتهاند و حدود  46درصد
اتاق شخصي داشتهاند.
 -2تنها  4درصد افراد بودند که خانوادههايشان براي معلم خصوصي آنها هزينه خيلي
زياد در نظر ميگرفته است 89 .درصد افراد درحد زياد و  93درصد در حد متوسط و 50/2
درصد در حد کم و  80درصد در حد خيلي کم اين هزينه را داشتهاند و  29/8درصد نيز اصالً
کالسهاي خصوصي نداشتهاند.
با توجه به فاصلهاي بودن سطح سنجش متغيرهاي تحقيق ،از آماره رگرسيون خطي براي
آزمون اين فرضيه استفاده ميشود.
فرضيه شماره " :8سرمايه اقتصادي خانواده بر موقعيت شغلي فرزندان مؤثر است".
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سرمايه اقتصادي
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0/954
6/502

6/503
6/693

59/353
0/038

6/666
6/666

6/516

R2

6/6319

ضريب رگرسيون نشان ميدهد که بين سرمايه اقتصادي و موقعيت شغلي رابطه مثبت و
مستقيمي وجود دارد؛ يعني افرادي که از سرمايه اقتصادي باالتري برخوردارند از موقعيت
شغلي بهتري نيز برخوردارند و ضريب تي نيز معناداري ضرايب را نشان ميدهد .ضريب
تعيين نيز  6/631ميباشد يعني  1درصد از واريانس متغير موقعيت شغلي توسط متغير
سرمايه اقتصادي تبيين شده است.

...

فرضيه شماره " :5سرمايه اقتصادي خانواده بر جايگاه فرزندان در نظام آموزش عالي
مؤثر است".

a
سرمايه اقتصادي

R

b

se

t

p

3/560
6/212

6/906
6/629

52/286
86/391

6/666
6/666

R2

6/812 6/496

ضريب رگرسيون نشان ميدهد که بين سرمايه اقتصادي و جايگاه فرد در نظام آموزش
عالي رابطه مثبت و مستقيمي وجود دارد؛ يعني افرادي که از سرمايه اقتصادي باالتري
برخوردارند از جايگاه بهتري نيز در نظام آموزش عالي برخوردارند و ضريب تي نيز معناداري
اين ضرايب را نشان ميدهد .ضريب تعيين نيز  6/812ميباشد يعني  81درصد از واريانس
متغير جايگاه فرد در نظام آموزش عالي توسط متغير سرمايه اقتصادي خانواده تبيين شده
است.
فرضيه شماره  :9جايگاه فرد در نظام آموزش عالي با آينده شغلي فرد رابطه دارد.
b
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6/666 1/156 - 6/995 5/361
a
جايگاه فرد در آموزش عالي 6/954 6/236 6/666 80/833 6/236 6/652 6/466

جدول شماره ( )9نشان ميدهد که ضريب رگرسيون و ضريب بتا بين جايگاه فرد در
نظام آموزش عالي و آينده شغلي فرد 6/236ميباشد ،بهعبارتي ديگر بين اين دو متغير رابطه
مثبت و مستقيمي وجود دارد؛ يعني افرادي که از جايگاه باالتري در نظام آموزش عالي
برخوردار بودهاند از موقعيت شغلي باالتري برخوردارند .ضريب تي نيز معناداري ضريب بتا را
نشان ميدهد .ضريب تعيين نيز  6/954ميباشد ،يعني حدود  95درصد از واريانس متغير
پايگاه اجتماعي -اقتصادي فرد توسط متغير جايگاه فرد در نظام آموزش عالي تبيين ميگردد.

در مرحله آخر ،جهت پيشبيني و تعيين سهم اثر سرمايه اقتصادي خانواده و جايگاه
فرزندان در نظام آموزش عالي بر موقعيت شغلي آنان از روش تحليل رگرسيون چندگانه
مورد استفاده قرار گرفته است .همچنين معناداري اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغير مستقل
بر متغير وابسته بررسي ميگردد.
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6/666 1/549 - 6/993 5/166
a
جايگاه فرد در نظام آموزش عالي 6/666 84/552 6/225 6/653 6/936
6/953 6/235
6/950 6/315 6/649 6/693 6/693
سرمايه اقتصادي

نتايج جدول  4نشان ميدهد که اثر جايگاه فرد در نظام آموزش عالي با وجود متغير
سرمايه اقتصادي معنادار است اما اثر سرمايه اقتصادي بر موقعيت شغلي با وجود متغير
جايگاه فرد در نظام آموزش عالي معنادار نيست .اين نتايج بيانگر اين است که متغير جايگاه
فرد در نظام آموزش عالي يک ميانجي کامل ميباشد و کل اثر سرمايه اقتصادي بر موقعيت
شغلي از طريق آن صورت ميگيرد .ضريب رگرسيون  6/235ميباشد که نشان ميدهد
افرادي که در نظام آموزش عالي از جايگاه باالتري برخوردارند از موقعيت شغلي بهتري
بهرهمند شدهاند .ضريب تعيين  6/953بيانگر اين است که  99درصد واريانس متغير موقعيت
شغلي توسط جايگاه فرد در نظام آموزش عالي سنجيده ميشود.

6/1
6/225

6/593
-

6/649
6/225

سرمايه اقتصادي
جايگاه فرد در نظام آموزش عالي

1- enter

...

مدل تجربي ذيل براي مطالعه چگونگي ارتباط سرمايه اقتصادي خانواده با جايگاه افراد
در نظام آموزش عالي و موقعيت شغلي آنان ارائه شده است که با دادههاي اين پژوهش مورد
آزمون قرار گرفته است.
جايگاه فرد در نظام

P=0/552

آموزش عالي

P=0/430

سرمايه

موقعيت شغلي

P=0/043

اقتصادي

مدرسه رفتن به منابع مالي بـستگي دارد ،زيرا والدين با منزلت باال ،بيشتر ميتوانند و
راضيترند که در تحصيالت دانشگاهي فرزندشان سرمايهگذاري کـنند .درآمـد همچنين
ميتواند به موفقيت تحصيلي بچهها در مراحل اوليه دوره تحصيلي تأثير بگذارد ،زيرا والدين
با بنيه مالي بهتر ميتوانند فرزندانشان را به مدارس و دبيرستانهاي با کيفيت باالتر بفرستند
و ميتوانند يک محيط يادگيري بهتر (خانه آرامتر ،و يادگيري مواد درسي بيشتر) را براي
فرزندشان مهيا کنند.
از سويي فقر و درآمد پايين که نزد سطوح نيمه تخصصي طبقه کارگر تمرکز يافتهاند،
ميتوانند روي عملکرد تحصيلي مدارس تأثير بسزايي داشته باشند .شرايط فقر خانوار نظير
ازدحام بيش از حد جمعيت يا بحران فقر ميتواند تحصيل در منزل را دشوار سازد .انتخاب
بين هزيـنه بيشتر آموزشي و موفقيت دانشآموزان در طبـقات پايين به بياهميت شدن
چشمانداز دوران تحصيلي اين کودکان ميانجامد .در چنين موقعيتهايي ،کودکان ممکن
است به زودي به ترک تحصيل مدرسه تشويق شوند يا کاري گير بياورند ،يا به فکر آموزش

يا تخصص نوپاي ديگري بيفتند ،تا با دسترنجي که از اين کار به دست ميآورند ،مقداري
پول براي منزل به ارمغان بياورند (کلر و ديگران8334 ،؛ براون .)8334
منابع مالي خانواده به ويژه هنگام تصميم جوانان به رفتن دانشگاه يا به تعيين نوع
دانشگاه اهميت خاص خود را مييابد .خانوادههاي بهرهمند از منابع مالي قويتر ،از فشار
مالي در امان هستند در حالي که پرداخت اين هزينهها براي خانوادههاي فاقد اين منبع گران
تمام ميشود .از اين رو خانواده کمبضاعتتر ظرفيت خطرپذيري کمتري براي سرمايهگذاري
در امر آموزش از خود نشان ميدهد .به همين دليل فرزندان خانوادههاي مرفه در رقابت با
فرزنداني با هزينه خانوادگي پايينتر شانس بيشتري براي تحرک صعودي داشتهاند.
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان ميدهد که بين سرمايه اقتصادي خانواده و جايگاه
فرد در نظ ام آموزش عالي رابطه وجود دارد .به اين معنا که کساني که از خانوادههاي داراي
سرمايه اقتصادي بااليي بودند از موقعيت بهتري در نظام آموزش عالي برخوردار شدهاند .در
واقع نتايج تحقيق تأييد ميکند موقعي که رقابت براي دستيابي به آموزش باالست ،شکاف
طبقاتي افزايش مييابد و پايگاه اقتصادي و اجتماعي ،نه تنها تعيينکننده کليدي ثبت نام در
کالجها ميشود بلکه نوع کالجها را نيز تعيين ميکند .گروههاي صاحب امتياز از مزيتهاي
پايگاهي خود براي تعيين کمي و کيفي آموزش بهرهبرداري ميکنند و در نتيجه با نابرابري
حفظ شده مؤثر ،نابرابري دوام و استمرار مييابد .نابرابري طبقاتي در دسترسي دانشجويان به
نوع کالجها و کيفيت تحصيل مؤثر است و دانشجويان داراي مزيت و برتري طبقاتي ،جذب
مؤسسات آموزشي منتخب ميشوند ،در حاليکه افراد محروم از مزاياي اقتصادي و اجتماعي
در مؤسساتي با پرستيژ کمتر به آموزش مشغول ميشوند .اين نتايج با مطالعات دهنوي
( ،)8915نوغاني ( )8913و نوغاني ،آهنچيان و رفيعي ( ،)8936دهقان ( ،)8938ساالرزاده و
محبوبي ( )8911و دهقان و مهدي سراجيان ( )8932قاسمي اردهائي ،حيدرآبادي و رستمي
( ،)8936ليس وود ( ،)5664ماچين و ويگنولز ( ،)5664وريونيدز و لمپريانو ( )5689همخواني
دارد.
همچنين نتايج اين پژوهش حاکي از ارتباط بين جايگاه فرد در نظام آموزش عالي و
موقعيت شغلي وي ميباشد .بولز و جينتيس بر اين نکته تأکيد ميورزند که صرف ارتباط

...

شايستگيهاي تحصيلي با باال بودن ميزان هوش ،الزاما بدين معنا نيست که يکي از اين دو
عامل سبب ديگري ميشود .اين محققان به اين نتيجه رسيدهاند که در صورت کنترل بهره
هوشي ،پايگاه اجتماعي و اقتصادي پيشبينيکننده بهتري براي پيشرفت تحصيلي در
مدرسه خواهد بود (بولز و ديگران .)860 :5662 ،بولز و جينتيس بهطور کلي بر اين اعتقادند
که نابرابري آموزشي بخشي از شـبکه جامعه سرمايهداري است و احتماالً مادامي که
سرمايهداري وجود دارد ،نابرابري پابرجا ميماند .بولز و جينتيس تنها راه مشارکت وسيع و
اساسي در آموزش عالي را ،اعمال تغييرات بنيادي در داخل ساختار جامعه ميدانند .از ديد
آنها ،پايه و بنياد ايدئولوژي تکنوکراتيک و شايستهساالرانه ،به نابرابريهاي اجتماعي،
مشروعيت ميبخشد (کارابل و هالسي.)836 :8333 ،
يافتههاي پژوهش نشان ميدهد که افرادي که از خانوادههاي با سرمايه اقتصادي باالتر
بودهاند از موقعيت شغلي بهتري برخورداند؛ البته نتايج تحليل مسير نشان ميدهد که کل
تأثير سرمايه اقتصادي بر موقعيت شغلي از طريق ميانجيگري جايگاه فرد در نظام آموزش
عالي انجام ميپذيرد .اين يافته نيز در راستاي مباني نظري مرتبط با سرمايه اقتصادي و
بازتوليد نابرابريهاي اجتماعي ميباشد؛ همچنانکه تئوريسينهاي تضاد معتقدند که
نابرابريهاي اجتماعي از طريق آموزش بازتوليد شده و مشروعيت مييابند (هولسينگر و
جاکوب .)536:5661 ،اين شرايط موجب شکل گيري تله نابرابري و استمرار نابرابريهاي
موجود ميشود و تله نابرابري ،تالشهاي انجام گرفته براي کاهش فقر را بينتيجه ساخته و
منبع جرم و بيثباتي اجتماعي ميشود .اين يافته با نتايج تحقيقات گلدتورپ ( ،)5666تسوي
( ،)5669آرياس ،يامادا و تجرينا ( ،)5664آلون ( ،)5663برگ و فينک ( ،)5663شليت،
استادلمن -استفن و فريتاگ ( )5686و زارع و لطفي ( )8938همخوانيدارد .در جامعهاي که
بين بزرگساالن از نظر نقشهاي اجتماعي آنان نابرابريهاي شديد وجود دارد ،فعاليت نظام
آموزشي بهگونه اي خواهد بود که افراد را براي جا گرفتن در سلسله مراتب مشاغل و
درآمدها ،به اشکال مختلف و متفاوت با يکديگر اجتماعي کند .به اين ترتيب ،نظام آموزشي
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

و قانوني جلوه کند .بنابراين نه تنها برابري فرصتها بلکه برابري در توزيع دستاوردها نيز
مهم است .تنظيمات نهادي بايد مکانيسمهايي را براي جذب گروههاي حاشيهاي و ستمديده
در جامعه طراحي کند .چون افراد در توانايي و ثروت خانوادگي متفاوت از هماند و آنها با
محرکها و انگيزههاي متفاوتي در آموزش حضور دارند و همينطور مؤسسات آموزش عالي
داراي کيفيات متفاوتي اند ،طبيعي است که دانشجويان بااستعداد و داراي ثروت خانوادگي
بيشتر در مؤسسات آموزشي با کيفيات بهتر جذب ميشوند و اين شرايط به رشد و پافشاري
نابرابري ميانجامد ،لذا نياز به مداخله عمومي وجود دارد .از بين رفتن نابرابريها ،مستلزم
بازتوزيع منابع و استفاده از راهکارهايي براي توزيع عادالنه درآمدها و از بين بردن فقر و
بيکاري در جامعه است.

...

 ،داور شيخاوندي ،تهران ،انتشارات ابتکار.

ـ ايليچ ،ايوان ()8923

ـ بورديو ،پير ()8914
تاجبخش .ترجمه افشين خاکباز ،حسن پويان .تهران ،شيرازه.
ـ بورديو ،پير ()8933

گردآوري کيان

 .حسن چاوشيان .تهران ،نشر ثالث ،چاپ پنجم.
 ،ترجمه هوشنگ نايبي ،تهران :نشرني ،چاپ دوم.

ـ دواس ،دي ،اي ()8918

ـ دهنوي ،حسنعلي ( )8919بررسي پيشينه اجتماعي متقاضيان ورود به آموزش عالي در سال ،8915
.)94(4 ،
 ،حسين بهروان ،انتشارات آستان قدس رضوي.

ـ رابرتسون ،يان (،)8935

ـ زارع ،بيژن و لطفي ،مهوش ( )8938بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر تحرک بين نسلي در شهر کرمانشاه،
.893-889 ،)8(4 ،
ـ ساالرزاده ،نادر و محبوبي ،رضا ( )8911مقايسه نقش سرمايه اجتماعي و پايگاه اقتصادي -اجتماعي در
-553 ،3 ،
موفقيت تحصيلي دانشآموزان دوره پيشدانشگاهي شهر اروميه،
.538
تهران ،نشرني.

ـ فراستخواه ،مقصود ()8913
ـ کارنوي ،مارتين؛ ام لوين ،هنري ()8903
 ،محمدحسن اميرتيموري ،تهران ،نشر روز.

 ،عسکر قهرمانپور ،تهران ،تيسا.

ـ گيدنز ،آنتوني ()8933
ـ مارکس ،کارل ،انگلس ،فردريش ()8939
ـ مارکس ،کارل ()8939

 ،مسعود صابري ،تهران ،مرکز.

 ،حسن مرتضوي ،تهران ،نشر الهيتا.

ـ نوغاني ،محسن ( )8913تأثير نابرابري سرمايه فرهنگي موفقيت تحصيلي دانشآموزان پيشدانشگاهي در
.59 ،
دستيابي به آموزش عالي،

 اجتماعي و،) تأثير سرمايههاي اقتصادي8936(  محمدتقي، محمدرضا؛ رفيعي، محسن؛ آهنچيان،ـ نوغاني
-838 ،8 ،
،فرهنگي بر موفقيت در آزمون سراسري ورود به دانشگاه
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