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 هاي آموزشيهاي خانوادگي نابرابري فرصتزمينه

  متوسطه شهر اهر مقطعآموزان دختر دانش: مورديمطالعه  
   1يئاردها علي قاسمي

  2 ابوالقاسم حيدرآبادي
  3 نير رستمي 

 :چكيده
هاي هاي خانوادگي بر نابرابري فرصتهدف از اين پژوهش شناخت تأثير زمينه

هاي تبيين كننده اين اثر، رابطه بين طالعه نظريهبا م. آموزان استآموزشي در ميان دانش
اقتصادي و روابط هر يك از آنها با  -هاي آموزشي و پايگاه اجتماعينابرابري فرصت

ن مدل و جهت ارزيابي اي. ديگر متغيرهاي مياني در قالب مدل تحليل شكل گرفته است
عات مورد نياز با اطال. استاز روش پيمايش استفاده شده شناخت روابط بين متغيرها
شهر اهر به روش  يهآموز دختر سطح متوسطدانش 300بكارگيري ابزار پرسشنامه از

دهد كه ها نشان مييافته .آوري گرديده استبندي شده جمعگيري تصادفي طبقهنمونه
هاي آموزشي در بعد مدرسه وجود داشته و سپس ابعاد محله و بيشترين نابرابري فرصت

اقتصادي  -اجتماعيآموزان به ترتيب در پايگاههمچنين، دانش. گيرندمي خانواده قرار
تر از پايگاه اند و نيز ميزان پايگاه اجتماعي آنان پايينپايين، متوسط و باال قرارگرفته

و چندمتغيره ) -414/0= پيرسون r(هاي دومتغيره تحليل. دست آمده استهشان باقتصادي
)βداري رابطه معكوس بين متغيرهاي پايگاه اجتماعي، معني)-313/0= رگرسيون - 

در تحليل مسير هم، متغير . دهندهاي آموزشي را نشان مياقتصادي و نابرابري فرصت
عنوان مهمترين متغير تأثيرگذار بر ميزان هب - 382/0اقتصادي با اثر كلي  -پايگاه اجتماعي
اثر مستقيم، با تحت تأثير قرار به طوري كه عالوه بر . هاي آموزشي استنابرابري فرصت

آموزان، اثر خود را بر هاي ارتباطي دانشدادن حساسيت آموزشي والدين و مهارت
هاي تضاد و بازتوليد با تلفيق اين نتايج، نظريه. گذاردهاي آموزشي مينابرابري فرصت

ر اقتصادي ب -توان جهت تبيين اثرگذاري پايگاه اجتماعياجتماعي و فرهنگي را مي
  .آموزان مناسب دانستهاي آموزشي دانشنابرابري فرصت
   .تحصيليموفقيتنابرابر،آموزشيهاياقتصادي،فرصت-اجتماعيپايگاه:كليدواژه

                                                 
   ardahaee@ut.ac.ir -ه پيام نورعلمي دانشگاهيئتعضو و  دكتراي جمعيت شناسي دانشگاه تهراندانشجوي. 1
  heidarabadi1977@yahoo.com ،بابل، ايرانجامعه شناسي ،گروهواحد بابل ،دانشگاه آزاد اسالمي .2
  rostamy200@gmail.com -پژوهشگري علوم اجتماعيكارشناس   -3
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  مقدمه

در جهان    .  آموزش و پرورش براي باال بردن شانس زندگي برابر در جامعه ضروري است                                  
مندي از آن      ورش و نحوه بهره         هاي پيشرفت اجتماعي، آموزش و پر                كنوني يكي از شاخص       

هاي  برهمين اساس، كشورها مخصوصاً كشورهاي درحال توسعه درصدد ايجاد فرصت                           .  است 
هاي  ثرترين راه      ؤچراكه يكي از م       .  برابر دسترسي همگان به نظام آموزشي با كيفيت باال هستند                  

ي دسترسي   هاي يكسان برا      تحقق عدالت اجتماعي و كاهش نابرابري اجتماعي، برقراري فرصت                         
تواند فوائد زيادي داشته باشد، از                آموزش و پرورش مي    . آحاد جامعه به آموزش و پرورش است

بنابراين،     .  بازدهي اقتصادي بيشتر، باالبردن تحرك اجتماعي و كاهش نابرابري اجتماعي                                :  جمله  
آموزش و      اي  هرجامعه     از اين رو      « .  تواند به بقاء و دوام جوامع كمك نمايد                 اين نهاد اجتماعي مي        

هاي جديدي را پرورش داده،              دهد تا ازطريق آن بتواند نسلپرورش را نهادي كرده و سازمان مي
   )1380،61عالقه بند، (».بقا و دوام اجتماعي و فرهنگي خود را تضمين كند

اي، تلقين كاركرد آموزش و پرورش شامل آموزش و پرورش عمومي، آموزش فني و حرفه
انش جديد و كاربرد علم و دانش براي حل مسائل اجتماعي و ارتقاي                            ها، كشف و بسط د      ارزش    
است         سطح جامعه  در  آموزش و                  تمام استراتژي       .  زندگي  همگاني ساختن  در زمينه  هايي كه 

هاي  كنند و آن برخورداري همگان از فرصت                  رود، يك هدف را دنبال مي               پرورش بكار مي        
هاي  ين برخورداري همگان از فرصت              ا )  105  ، 1386سرخ،   ( . آموزشي با كيفيت مطلوب است        

اختصاص   « .  اقتصادي افراد متفاوت باشد              -تواند در سطوح طبقات اجتماعي            آموزشي برابرمي       
مفهوم پايگاه، وضع و اعتباري             .  دهد  داشتن به يك طبقه، فرد را در پايگاه اجتماعي قرار مي                         

فردي در موقعيت اجتماعي            اجتماعي است كه بيشتر در مقابل مقام اجتماعي، كه اعتبار و منزلتي         
هاي اقتصادي، فرهنگي، نژادي و خانوادگي،                     به لحاظ دربرگيرندگي وضعيت          .  گيرد  است، قرارمي      

-نشان مي    -برخورداري و يا محروميت از آن                  -وي را در موضع قدرت           ، موقعيت فرد و طبقه      

را تحت     تواند آينده كودكان          طور مستقيم مي    آموزش و پرورش به          )  24  ، 1386جاللي،    ( » . دهد  
در جوامع امروزي اين نهاد از طريق فراگرد تخصيص و گزينش به عنوان                                   .  تأثير قراردهد        

شود كه به تثبيت نابرابري در داخل و ميان                    مهمترين عامل قشربندي اجتماعي محسوب مي               
  .كندجوامع كمك مي
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هايي كه از طريق مدارس كسب و تحصيل               ها و نگرش    ها، ارزش      ميزان تحصيالت، مهارت         

هايي همانند درآمد، اعتبار و احترام                 مؤلفه  .  شود شوند براي رشد و بقاي جامعه مهم تلقي مي             مي 
هاي افراد براي         از اين رو، فرصت        .  سنجندنسبي مشاغل اجتماعي، طبقه اجتماعي افراد را مي                    

در زمينه     .  گيرد  دستيابي به امكانات و منابع موجود در جامعه تحت تأثير عوامل فوق قرار مي                                
كه چرا آموزش به طور نابرابر در بين افراد يك جامعه توزيع شده است، داليل متعددي                                        اين  

طور  از ميان اين موارد جنسيت، منطقه، فرهنگ و طبقه قابل توجه هستند كه به                            .  وجود دارد        
در  .  گذارند    گذاري بر روي سرمايه انساني تأثير مي                هاي آموزشي جهت سرمايه        مداوم بر سياست     

در حال توسعه كه شكاف طبقاتي در آنها زياد است، كاركرد تفكيك و گزينش در                              كشورهاي     
هاي آموزشي از لحاظ          گيرد و حاصل آن تبعيض در محيط            نظام آموزشي در تضاد قرار مي               

  . هاي برابر آموزش و پرورش استبرخورداري از فرصت
اجتماعي است و براي          -اندازي برتمام مزايا و برتري اقتصادي  امكانات آموزشي افراد چشم

مي                    كمك  باالتر  تحصيالت  به  اشخاص  دستيابي  و  قتصادي و            .  كند پيشرفت  ا عامل  دو  هر 
بنابراين، آموزش         .  گذارد    اجتماعي بر سطح درآمد و تحصيالت و همچنين عملكرد افراد تأثيرمي                      

كه  اين  اسنادي وجود دارد مبني بر              . دهد  و پرورش نابرابري را از نسلي به نسل ديگر انتقال مي                         
ها در ميان افراد در بزرگسالي بازتابي از نابرابري در دستيابي به آموزش                                   چگونه نابرابري فرصت        

هاي آموزشي      تفاوت در آموزش عمومي و فرصت             .  و پرورش برابر در دوران تحصيل بوده است
قه شناسان رابطه طب     دربرخي كشورها، جامعه          .  شود براي كودكان از نسلي به نسل ديگر منتقل مي                

طور گسترده مورد مطالعه قرار داده و همبستگي اين دو                         اجتماعي و آموزش و پرورش را به                  
-دانش   %    90بيشتر از    ) Carneiro, 2006( به عنوان مثال در كشور پرتغال              . اند  مفهوم را نشان داده          

ت اند، اف     آموزاني كه پدران آنها تحصيالت ابتدايي دارند يا تحصيالت خود را به اتمام نرسانده                                      
آموزان با پدران          كه اين نسبت در ميان دانش           درحالي    .  اند  تحصيلي دارند و ترك تحصيل نموده             

   .تحصيلكرده صفردرصد است
شوند كه از لحاظ      بندي مي   ها به طريقي رتبه      در هرنظام قشربندي اجتماعي، افراد و گروه                     

، قدرت و وجهه        سه مشخصه قشربندي اجتماعي، يعني ثروت            .  قدرت، ثروت و منزلت نابرابرند               
وارنر به جاي مفهوم طبقه ازواژه پايگاه                   )  150، 1380عالقه بند،    ( . كنند اي مستقل عمل مي     تا اندازه      
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به عقيده وي طبقه عبارت است از دو يا چند قشر يا گروه كه بنا براعتقاد                             .  استفاده كرده است       

مبناي  .  شوند بندي مي   رتبه  تر  هاي اجتماعي باالتر يا پايين            افراد اجتماع و توسط آنان در پايگاه                  
تواند    درآمد، تحصيالت، شغل، محل سكونت و غيره مي                 :  هايي مانند    بندي شاخص   اين رتبه    

يكي از اركان اساسي توسعه در هرجامعه موفقيت در تحصيل علم و                       )  69، 1385ملك،   ( . باشد 
توسعه در   ويژه جوامع در حال    اما جوامع مختلف به. دستيابي به مشاغل اجتماعي گوناگون است

ها به نسبت جايگاه      چون سهم افراد از اين موقعيت             .  اين راستا با موانعي جدي روبرو هستند                
 –تعلق و اختصاص به طبقات اجتماعي             كه  به طوري    « .  شان با يكديگر متفاوت است         طبقاتي  

ها و امكانات آموزشي          ها از فرصت    اقتصادي متفاوت، تمايزاتي را در برخورداري و محروميت                            
اين تمايزها امكان تثبيت پايگاه و منزلت اجتماعي براي طبقه باال، تغيير و                             .  آورد    ود مي  به وج   

منزلتي             تحرك   و  ه  يگا پا به  جتماعي  وضعيت و                    ا تغيير  در  نوميدي  و  متوسط  طبقه  براي  برتر 
به همين منظور، بررسي و تحقيق در جهت             »  . كند سازي مي   موقعيت براي طبقه محروم را زمينه             

-هاي خانواده وي الزم و ضروري مي                 آموز از زمينه       ذيري نابرابري آموزشي دانش             شناخت تأثيرپ    

آموز نشان دهنده زمينه خانوادگي وي                   اقتصادي دانش        -در اين مقاله، پايگاه اجتماعي                . نمايد  
  .است

  
  طرح مسأله

 خواهانه را با خود به همراهگرايانه و عدالتعد كالن نوعي نگاه انسانها در ببرابري فرصت
اي كه در آن مردم جامعه. شوديافته در نظر گرفته ميعنوان يك شاخص توسعهدارد كه غالباً به

ها و در اين تعبير، برابري فرصت. رفاه و آزادي، عدالت و برابري را با هم تجربه خواهند كرد
شود و آموزش و پرورش بايد بتواند آن را در نظام خواهي يك ارزش محسوب ميعدالت
هاي آموزشي، ابزار و عد خرد، برابري فرصتاما در ب. ي انسان توسعه يافته تعبيه كندشخصيت

هاي خالق شده و امكان پرورش قابليت را ساز و كاري است كه موجب شكوفا شدن انديشه
اگرچه شناسايي بيشتر و بهتر ابعاد  )1386،106سرخ، ( .سازدطور مساوي فراهم ميهبراي همه ب

هاي ي آموزشي بين قشرهاي مختلف جامعه مستلزم انجام تحقيقات و بررسيمسأله نابرابر
توان بدان اشاره كرد اين است كه فراهم آوردن شانس بيشتري است، اما آنچه به اجمال مي
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نظير شانس (هاي آموزشي مطلوب آموزان جامعه به فرصتمساوي براي دستيابي همه دانش

همانند معلم (، دسترسي به منابع موجود در نظام آموزشي )ورود به نظام آموزشي و مدرسه بهتر
از ) متخصص، فضا و تجهيزات آموزشي مناسب و نيز برخورداري از عملكرد مطلوب آموزش

   .جهات متعدد حائز اهميت است
هاي آموزشي      به تازگي انديشمندان طرح جديدي براي مطالعه موضوع نابرابري فرصت                              

ازجمله استعداد، عالقه و گرايش را در                       عوامل مختلفي     آنها  كه  با وجود اين       .  اند  بكار برده      
-دانند، اما زمينه خانوادگي را مهمترين عامل براي دست                       مي   آموزان مؤثر       موفقيت تحصيلي دانش      

رابطه بين خاستگاه اجتماعي و موفقيت تحصيلي،              . اند  هاي آموزشي بهتر ذكر كرده يابي به فرصت
هاي تحصيلي متفاوت و        انتقال يافته به كودك، انگيزش               تفاوت فرهنگي      :  ي ه محصول پيچيد   

آموزان به توانايي           كه موفقيت دانش      با اين     ) 93،  1373كاشي،   (   . هاي تحصيلي است    تكرار گزينش     
خوب و معلم      ي هو استعداد آنها بستگي دارد، اما دسترسي به منابع و امكانات آموزشي، مدرس                              

با اين حال، متغيرهاي طبقه           .  تأثير قرار دهد       تحت  هاي بعدي آنها را        تواند موفقيت     متخصص مي  
ها از جمله عملكرد        هاي طبقاتي بر بسياري از مقوله            اجتماعي، نابرابري اجتماعي و اختالف                  

براي نمونه، اختصاص به طبقه             .  آموزان تأثيرگذار است            هاي بعدي دانش        تحصيلي و موفقيت    
جايي طبقاتي را      گيزشي را باال برده و جابه          اجتماعي باال شأن اجتماعي را سبب شده، مطلوبيت ان          

برعكس، تعلق به طبقات اجتماعي پايين حساسيت تحصيلي والدين و اعمال                        .  سازد  مقدور مي    
وري از تكنولوژي آموزشي را در داخل و                    آموز را تقليل داده و بهره             نظارت بر كار درسي دانش           
هاي آموزشي، عملكرد        بري فرصت   توان گفت نابرا       از اين رو مي       . دهد  بيرون مدارس كاهش مي          

  . آموزان را تحت تأثير قرار خواهد دادتحصيلي دانش
اجتماعي پايين، در مقايسه با همتاهاي خود زودتر به سطحي                      آموزان متعلق به طبقات         دانش   

. شان دل ببندند      رسند تا به مشاغل اجتماعي بهتر و باالتر از خاستگاه طبقاتي                       از تحصيل مي    
ابري آموزشي امكان تحرك اجتماعي و رقابت را براي اين طبقات تضعيف نموده و       بنابراين، نابر

هاي آموزشي، هرگونه آموزش مكمل را بازداشته و                      ها و فرصت   با اعمال محدوديت در امكان              
در نتيجه، فقر موقعيتي در اين طبقات از نسلي به نسل               . سازدهاي ضروري را محدود ميآموزش
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اين مسأله براي پيشرفت          .  وز به روز بر شكاف طبقاتي افزوده خواهدشد                   ديگر انتقال يافته و ر         

  .   تواند معضلي اساسي تلقي شودمي) به خصوص كشورهاي در حال توسعه(جوامع 
     

  اهداف تحقيق
اقتصادي خانواده بر             -هاي اجتماعي     هدف اصلي در پژوهش حاضر شناخت تأثير زمينه                

تواند هم به       اين تأثير مي      .  آموزان است       ميان دانش       هاي آموزشي در        ميزان نابرابري فرصت          
بنابراين، براي بررسي           .  اي انجام گيرد       طورمستقيم و هم غيرمستقيم و با تكيه برمتغيرهاي واسطه                

بردن به اهميت       اقتصادي خانواده با كنترل ساير متغيرها و همچنين براي پي                      -اثر پايگاه اجتماعي        
تري به شرح ذيل ارائه             اي آموزشي نابرابر، اهداف جزئي                ه هريك از متغيرها در ميزان فرصت             

  :  گرددمي
  . آموزانهاي آموزشي دانششناخت عوامل مؤثر بر نابرابري فرصت -
آموزان بر ميزان نابرابري              اقتصادي دانش       -شناخت مسيرهاي تأثيرگذاري پايگاه اجتماعي                 -
  .هاي آموزشي آنهافرصت
هاي آموزشي      ان و تأثيرپذيري آن از ميزان فرصت                 آموز   شناخت عملكرد تحصيلي دانش        -

  .نابرابر در ميان آنها
 

  مباني نظري 
-هاي آموزشي، به نظر مياقتصادي و نابرابري فرصت -باتوجه به مفاهيم پايگاه اجتماعي

كننده روابط بين اين دو متغير هاي تبيينهاي تضاد نئوماركسيستي از مهمترين تئوريرسد تئوري
ها معتقدند كه توزيع نابرابر قدرت، مالكيت و پرستيژ، نوعي امتياز وماركسيستنئ« .دباش

آيد كه نخبگان و سرآمدان جامعه به زيان اكثريت افراد جامعه آن را به خود شمار مياجتماعي به
يابند و به اي بيش از ديگران به ثروت و قدرت دست ميدر اين ميان عده. انداختصاص داده
در حاليكه ديگران . شان هستندثروت و قدرت همواره درپي حفظ جايگاه رفيعاتكاي همان 

بورديو قشربندي ) 207 ،1381نايبي و عبداللهيان، (» .كوشند، جايگاهشان را ارتقاء بخشندمي
هاي مختلفي از نظم و ترتيب كه ناشي اجتماعي را در رابطه با شرايط مختلف هستي آنها، نظام
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در . كندمندي متفاوت از قدرت و يا سرمايه است، تعريف مياقي و بهرهاز مشروط سازي افتر

هاي مشابهي گيرد و عادتهاي متفاوت، طبقات متفاوت اجتماعي شكل مياين قدرت يهنتيج
بورديو جايگاه و مسير فرد، گروه يا نهاد در فضاي اجتماعي را  .شوددر افراد هر طبقه پيدا مي
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، نمادين و تغييرات در حجم ري از سرمايهوابسته به ميزان برخوردا

بنابراين، افراد مختلف در جامعه از طريق  .داندو تركيب اين چهار نوع سرمايه درطول زمان مي
ها، سودهاي بسيار نابرابري از ها و بسته به ميزان برخورداري از انواع سرمايهنمايندگي گروه
اقتصادي  -بايد توجه داشت كه توزيع نابرابر سرمايه در اشكال فرهنگي. دبرنمنابع موجود مي

باعث عدم رعايت عدالت آموزشي از منظر شانس ورود به نظام آموزشي و امكان استفاده از 
عليرغم اينكه رقابت بر سر منابع موجود در جامعه وجود . شودمنابع و امكانات آموزشي مي

توانند كمتر يا بيشتر از اين ها ميطبقات برخوردار از انواع سرمايه ها ودارد، باز افراد و گروه
گذاري در اين زمينه، ها و سرمايهدر اين ميان برخورداري از انواع سرمايه. منابع برخوردار باشند

كه نتايج بدست طوريبه. يابندها و عملكردهاي آموزشي تعليم و تربيت بازتوليد ميدر كنش
آموزان و فرهنگي والدين دانشاقتصادي و سرمايهت در زمينه نقش سرمايهآمده از مطالعا

همچنين نقش متغيرهاي ميزان تحصيالت و نوع شغل والدين و اعضاء خانواده داوطلبان در 
دهد كه اين ، نشان مي)1384؛ دهنوي، 1386؛ نوغاني، 1388خدايي، (دستيابي به آموزش عالي 

داري در احتمال قبولي و كسب نمره مناسب براي داوطلبان يعوامل نقش تعيين كننده و معن
  . اندداشته

ها و مسائل نظام آموزشي به طوركلي از تضادهاي موجود در                          ، ويژگي    تضاد   طبق ديدگاه     
آموزش و پرورش فقط بخشي از نظام جامعه است كه بر اساس تضادهاي             . شودجامعه ناشي مي

پيروان اين ديدگاه در زمينه               )  153  ، 1380عالقه بند،    ( . ستا ميان قشرهاي دارا و ندار شكل گرفته               
 اي است در دست اقشار و طبقات           آموزش و پرورش معتقدند كه تعليم و تربيت رسمي وسيله                    

ها و هنجارهاي مورد نظر و دوام و قوام قدرت خود در درون                              خاص جامعه براي تحكيم ارزش            
بقه باال هميشه درصدد حفاظت و تداوم              پردازان اين است كه ط           فرض اصلي اين نظريه        . جامعه  

هاي  منافع طبقاتي خود هستند و براي اين منظور به محدود كردن امكان دسترسي به فرصت                                
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پردازند و به همين دليل فرزندان متعلق به طبقات پايين فقط در                        ها مي  تحصيلي براي ساير گروه        

   )215 ،1383ارع پور، ش(.مانندسطح مدارس راهنمايي، دبيرستان و هنرستان باقي مي
هاي مورد نظر بورديو تحليل سازوكار موفقيت تحصيلي با توجه به                         ويژگي بارز سرمايه         
افراد برحسب خاستگاه         .  هاست ها و طبقات اجتماعي از اين سرمايه              ميزان برخورداري گروه              

اجتماعي             طوري   هب .  شوند شان از موفقيت تحصيلي برخوردار مي                اجتماعي    د طبقات  فرا كه ا
اين امر نتيجه تأثير فرهنگي          .  كنند گذاري تحصيلي ريسك نمي        طور يكسان بر سرمايه       متفاوت به    

آموزاني كه از سرمايه           دانش   .  هاي تحصيلي است    ويژه در زمينه انگيزش          خاستگاه اجتماعي و به       
توانند قواعد موجود در مدرسه را رمزگشايي                    فرهنگي و اجتماعي باالتري برخوردارند، بهتر مي                    

پردازان تضاد براي تحليل نقش هركدام از اين                      نظريه  .  وده و از امتياز بيشتري برخوردار گردند                   نم 
لي و هاي آموزشي برابرو در نتيجه موفقيت تحصي                ها در امكان دستيابي افراد به فرصت               سرمايه  

  . انداز مفاهيم بازتوليد اجتماعي و فرهنگي استفاده نموده راهيابي به تحصيالت آكادميك
هاي پردازان بازتوليد اجتماعي معتقدند كه مدارس از طريق شايستگي و خاستگاهريهنظ

افرادي كه از خاستگاه اجتماعي باالتري «.پردازداجتماعي به بازتوليد نابرابري اجتماعي مي
آموزان را انتخاب برخوردارند، دسترسي بهتري به مدارس دارند و اين مدرسه است كه دانش

همچنين اولسون رابطه بين پايگاه و آموزش و  )70،همان(».دهدجهت مي كرده و به آنها
رابطه بين آموزش : گويدوي مي. كندپرورش را به صورت يك دور باطل فقر تصويرسازي مي

تواند به صورت يك دور باطل در نظر گرفته شود كه در عرض اقتصادي مي -و پايگاه اجتماعي
هاي آموزشي در ه نتايج حاصل از بررسي نابرابري فرصتكبه طوري .يابدها تداوم مينسل

كشور؛ ژاپن، هنك كنگ، مالزي، فيليپين، برزيل،  12در بين  و )Corneiro, 2006(كشور پرتغال 
هاي و نيز بررسي قشربندي فرصت)Torche, 2005(ايالت متحده و چند كشور اروپاي شرقي

است كه همبستگي بسيار قوي بين پيشينه ، حاكي از آن ),Gamoran 1987( آموزشي در مدارس
خانوادگي و ميزان دستيابي به امكانات آموزشي و همچنين موفقيت تحصيلي فرزندان وجود 

  .  دارد
ها،  بازتوليد فرهنگي اشاره به وسايلي دارد كه به كمك آنها مدارس بريادگيري ارزش                                        

ي اجتماعي و خانوادگي طبقه پايين              ها كودكاني كه از زمينه         .  گذارد    ها تأثير مي    ها و عادت     نگرش  
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هاي گفتار و     هاي گفتار و رفتارشان با شيوه           هاي اقليت، شيوه      ويژه كودكان گروه          اند، به    برخاسته  

به زعم برنشتاين، از آنجا كه مدرسه برحالت                  )  76، 1386نوغاني،    ( . رفتار در مدرسه مغايرت دارد              
دارد، لذا زبان نوعي نقطه ضعف و عامل                  ابزاري، عقالني، سازنده و تحقيقي تفكر و دانش تأكيد                 

عقب ماندگي براي كودكان طبقه كارگر و نوعي امتياز براي كودكان طبقه متوسط به حساب                                       
  ) 1383،72شارع پور، ( .آيدمي

عنوان مهمترين منبع نابرابري شده، خاستگاه طبقاتي افراد بهطبق رويكردهاي نظري استفاده
- م آموزشي تحت محوريت و خواست طبقات مسلط عمل مينظا. شوداجتماعي محسوب مي

هاي نظام را برآورد كرده و هميشه به خاطر حفظ موقعيت خود، نمايد، چون اين افراد خواسته
- هاي خانوادگي ميبنابراين، زمينه. منابع و امكانات موجود در جامعه را تحت تسلط خود دارند

آموزشي ايفا نابرابر در داخل و خارج نظام هاي آموزشيتواند نقش اساسي در ايجاد فرصت
تيپ شخصيتي فاقد مهارت  خانوادگي امكان تشكيل دوهاي بازتوليد، زمينهطبق تئوري. كند

. زندگفتاري و ارتباطي در طبقه پايين و واجد اين مهارت در طبقات متوسط و باال را رقم مي
اجتماعي با طبقه) يرهاي مهم شناختيبه عنوان متغ(هاي گفتاري و ارتباطيبنابراين، مهارت
آموز و ازديگرسو بر نوع و كيفيت سو برموقعيت اجتماعي دانشكه از يكطوريهارتباط داشته، ب

همچنين، حساسيت آموزشي والدين نسبت به . كند، تأثيرگذار استآموزشي كه دريافت مي
ردن امكانات آموزشي مثل آواجتماعي را در فراهمپيشرفت تحصيلي فرزندان، اثرمندي طبقه

بنابراين، رويكردهاي نظري . دهدمدرسه بهتر، معلم متخصص و ساير منابع آموزشي نشان مي
  . توان در قالب مدل تحليلي ذيل ترسيم نمود ياد شده را مي
  شيهاي آموزاقتصادي بر نابرابري فرصت -پايگاه اجتماعي تأثيرگذاري مدل تحليل - 1نمودار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حساسيت
آموزشي

مهارتهاي 
 باطيارت

موقعيت
دانش

پايگاه 
 -اجتماعي

نابرابري
 آموزشي
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 تحقيق شرو

 مورد    اطالعات    آوري     استفاده گرديده و  جهت جمع            پيمايشي    روش    از  حاضر    تحقيق   در  
 دختر    آموزان     دانش   ، شامل   پژوهش     آماري      جامعه  .  است   ه شد  استفاده     پرسشنامه    از تكنيك     نياز  
تحصيلي    سال   در    كه   است مدارس دولتي و غيرانتفاعي شهراهر در شاخه نظري                     متوسطه   ي ه دور   
گيري از    هاي جامعه آماري، جهت نمونه            با توجه به ويژگي         . اند  ه تحصيل بوده    ب   مشغول    88  -89

براساس فرمول برآورد حجم نمونه،                .  استفاده شده است     بندي،    گيري تصادفي طبقه      روش نمونه     
در ذيل به تعاريف عملياتي متغيرهايي كه توسط                .  نفر برآورد شده است         300حجم نمونه نهايي     

  .  شودگردد پرداخته مي يآنها مدل تحليلي آزمون م
هاي آموزان از شاخصجهت سنجش پايگاه اجتماعي دانش :اقتصادي -پايگاه اجتماعي

همچنين براي سنجش پايگاه اقتصادي از . تحصيالت و شغل والدين استفاده گرديده است
 يهآموز در ماه و طبقتحصيلي دانش يههاي ميزان درآمد خانوار در ماه، ميزان هزينشاخص

  .آموز استفاده شده استاقتصادي خانواده از نظر خود دانش
هاي آموزشي در مفهوم نابرابري فرصت سنجشبه منظور : هاي آموزشينابرابري فرصت

هاي  ميزان دسترسي به منابع و امكانات ابعاد خانواده، مدرسه و محل سكونت، از گويه
هاي كمك دييتي، منابع و سيهاي تقوهمانند كامپيوتر، معلم متخصص، كالس(آموزشي

  .استخير بكار گرفته شده/ هاي بليهمراه با جواب) آموزشي و غيره
- آموز در ميان همكالسياين مفهوم به تفكيك در ابعاد موقعيت دانش: آموزموقعيت دانش

ها بودن، عضو مؤثري در بين دوستان بودن، دعوت شدن از سوي مورد احترام همكالسي( ها
تعامل با معلم و درك (، در بين معلمين)ا جهت شركت در كارهاي كالسي و غيرهههمكالسي

داشتن احساس امنيت در (و در مدرسه) متقابل معلم، مورد تشويق معلمين قرارگرفتن و غيره
در قالب ) مدرسه، اهميت دادن به انجام درست كارها در مدرسه، عضو تيم مدرسه بودن و غيره

  .استمورد سنجش قرار گرفتهاي طيف ليكرت پنج درجه
اي از كامالً موافق تا كامالً مخالف با ازطريق طيف ليكرت پنج درجه :هاي ارتباطيمهارت

هاي توانايي اظهار نظر و ابراز عقيده در جمع، داشتن ارتباط خوب با خانواده و در ميان گويه
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پاسخگويي به سؤاالت  هاي خود با آنها، پرسيدن سؤال در كالس و تواناييگذاشتن خواسته

  .استمعلم و غيره، سنجيده شده
پيگيري وضعيت درسي فرزندان و شركت در  يهبا دوگوي: حساسيت آموزشي والدين

  .خير عملياتي شده است/ هاي بليجلسات انجمن اولياء و مربيان مدرسه در قالب جواب
همراه با اعتبار  3ار صورياعتبار استفاده شده در اين پژوهش اعتب :تحقيق 2و روايي 1اعتبار
. است و از معيار آلفاي كرونباخ جهت تعيين ميزان روايي مفاهيم استفاده شده است 4محتوايي

  .آورده شده است 1ميزان روايي مفاهيم در جدول شماره 
  

  نتايج
  آموزانمشخصات عمومي دانش

 %20ي، در مدارس دولت% 57. روستا است %20آموزان شهر واز دانش %80محل سكونت
پايه تحصيلي . باشنددر مدارس غيرانتفاعي مشغول به تحصيل مي% 23دولتي و در مدارس نمونه

آموزان به ترتيب در رشته دانش. پيش دانشگاهي است %11سوم و % 32دوم،  %24اول،  33%
مشغول به تحصيل ) %10(و رياضي%) 24(، علوم انساني%)33(تجربيو علوم) %33(نظريعمومي
خوب  %70متوسط و  %22آموزان ضعيف، از دانش % 8همچنين عملكرد تحصيلي .هستند

، ميانگين درس 97/17آموزان براي سال تحصيلي قبل، ميانگين نمرات دانش. استارزيابي شده
  .بوده است 17و درس رياضي  17زبان 

  
  وضعيت پاسخگويان در متغيرهاي مورد بررسي

اند و در جدول و ترتيبي مورد محاسبه قرارگرفته ايمتغيرها در قالب سطوح سنجش فاصله
. استصورتي كلي در متغيرهاي مورد بررسي آورده شدهوضعيت پاسخگويان بهشماره يك 

دهد كه بيشترين نابرابري آموزشي در بعد مدرسه مشاهده شده و سپس ابعاد ها نشان مييافته
                                                 
1. Validity 
2. Reliability  
٣. Face Validity 
4. Content Validity  
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و در بعد خانواده %  5/43در بعد محله  ،% 2/54در بعد مدرسه . گيرندمحله و خانواده قرار مي

آموزان بيشتر دانش. اندكرده آموزان ميزان نابرابري آموزشي را در حد باال ارزيابيدانش % 6/25
همچنين . قرار دارند) %13(و باال) %41(قرارگرفته و بعد طبقات متوسط) %46(در طبقه پايين
. تر از پايگاه اقتصادي آنان استان پايينآموزدهد كه پايگاه اجتماعي دانشنتايج نشان مي
آموزان در بعد معلمين نسبت به ابعاد همكالسي و مدرسه در سطح پايين قرار موقعيت دانش

 . گيردمي

 روايي و آمارهاي توصيفي متغيرهاي تحقيق برحسب سطوح سنجش آن  -1جدول

 
هايي با هاي آموزشي و حساسيت آموزشي والدين ازگويهرهاي نابرابري فرصتگيري متغي براي اندازه .*
-ها از گويهآموز در بعد همكالسيهمچنين، جهت سنجش موقعيت دانش. خيراستفاده شده است/هاي بليجواب

اين امر سبب پايين آمدن روايي متغيرهاي ذكر شده نسبت به ساير متغيرها . هاي كمتري استفاده شده است
  . رديده استگ

  
  همبستگي بين متغيرهاي مورد بررسي 
اي، از ضريب همبستگي  جهت شناخت همبستگي بين متغيرها در سطح مقياس فاصله 

با  %99داري با احتمال دهد كه رابطه معنيمقادير پيرسون نشان مي. استپيرسون استفاده شده
سيت آموزشي والدين و اقتصادي، حسا -همبستگي معكوس بين متغيرهاي پايگاه اجتماعي

 روايي سطح ترتيبي - هامتغير معتبر درصدفاصله ايسنجشدر سطحآمارهاي توصيفي متغيرها
  باال متوسطپايينميانگينانحراف معياركمترينبيشترين  

  پايگاه
 -اجتماعي
  اقتصادي

31818/505/172/467/40 كل  1/13  829/0  
19420/31/89/594/34 پايگاه اجتماعي  7/5  851/0  
15367/29/89/444/42 پايگاه اقتصادي  7/12  614/0  

 
 نابرابري

 آموزشي 

5/54 281664/266/2116 كل  5/29  61/0 * 

8417/158/68/216/52 خانواده  6/25  548/0  
12650/154/98/100/35 مدرسه  2/54  531/0  
8431/184/53/132/43 محله  5/43  60/0  

  موقعيت
دانش 

  زآمو

68145/1030/468/2 كل  8/62  4/34  848/0  
15339/259/101/103/56 همكالسي ها  6/33  50/0 * 

30661/530/183/252/50 معلمين  5/24  70/0  
25562/461/179/115/34 مدرسه  6/53  80/0  

4268/049/35/107/29 حساسيت آموزشي والدين  8/59  468/0 * 

763440/894/563/185/59  مهارت ارتباطي  2/22  675/0  
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نكته قابل توجه، . آموزان با ميزان نابرابري آموزشي وجود داردهاي ارتباطي دانشمهارت

همبستگي مستقيم بين نابرابري آموزشي در بعد مدرسه با متغير پايگاه كل و بعد اجتماعي 
با منابع و  توان گفت امكانات آموزشي موجود در مدرسه در مقايسهاز اين رو مي. پايگاه است

آموزان نبوده امكانات آموزشي موجود در خانواده و محله جوابگوي نيازهاي آموزشي اين دانش
- آموزان از لحاظ امكانات آموزشي مدرسه بيشتر احساس نابرابري ميدر نتيجه اين قبيل دانش

آموز دانش اقتصادي -دهد كه هرچقدر پايگاه اجتماعي داري روابط نشان مي جهت معني. كنند
- آموز افزوده ميهاي ارتباطي دانشافزايش يابد بر ميزان حساسيت آموزشي والدين و مهارت

آموزشي كاسته شده و بر ميزان هايبا افزايش ميزان اين دو متغير از ميزان نابرابري فرصت. شود
علمين ها و مآموز در بين همكالسيبين ميزان موقعيت دانش. شودآموز افزوده ميموقعيت دانش

داري مشاهده نشده است، اما  اقتصادي ازلحاظ آماري رابطه معني -با ميزان پايگاه اجتماعي
. استدار شدهرابطه بين ميزان موقعيت در بعد مدرسه با پايگاه كل و پايگاه اجتماعي معني

  . آورده شده است 2تر در جدول شمارهمطالبي كه بحث آن گذشت، به صورت تفصيلي
  
 تايج آزمون همبستگي پيرسون بين متغيرهاي تحقيقن -2جدول  
  

 
  p>05/0داري در سطح  معني * ،  p>01/0داري در سطحمعني** 

اي پژوهش به غير از بررسي روابط موجود در مدل تحليل، روابط ساير متغيرهاي زمينه
جهت شناخت . دگرداست كه به نتايج برخي از اين موارد اشاره مينيزمورد بررسي قرارگرفته

حساسيتاقتصادي-پايگاه اجتماعي متغيرها
 آموزشي

مهارت
 ارتباطي

 نابرابري آموزشي
-پايگاهكل

اجتماعي
پايگاه
اقتصادي

 محله مدرسه خانواده كل

 
  موقعيت

دانش آموز در 
  بين

  كل
  هاهمكالسي

  معلمين
  مدرسه

137/0-
012/0 -  
072/0 -  

*171/0-  

125/0-
002/0 -  

075/0 -  
**180/0-  

109/0-
019/0 - 

036/0 -  
122/0 -  

**338/0
**188/0  
**278/0  

**32/0  

**413/0
**531/0  
**341/0  
**235/0  

**39/0-  
039/0 -  

**52/0-  
*15/0 -  

**229/0-  
097/0 -  

**196/0-  
*13/0 -  

**417/0-  
*138/0-  

**433/0-  
**205/0-  

**254/0-  
101/0  

**494/0-  
052/0 -  

 
نابرابري 
  آموزشي

  كل
  خانواده
  مدرسه
  محله

**414/0-
**532/0-  
*141/0  
**489/0-  

**431/0-
**549/0-  

**162/0  
**523/0-  

**349/0-
**43/0-  

083/0  
**401/0-  

**262/0-
**162/0-  

- **174 /0  
**182/0-  

**336/0-
**294/0-  
*139/0-  

**231/0-  

  

185/0111/0**148/0*  حساسيت آموزشي والدين
201/0**213/0**192/0**  مهارت ارتباطي
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با توجه  .استاستفاده شده Tاقتصادي از آزمون -بين محل سكونت و پايگاه اجتماعي يهرابط

توان گفت، آنهائي كه در شهر سكونت داري روابط مي هاي دو گروه و سطح معني به ميانگين
) 13(انشبيشتر از همتاهاي روستايي) 18(شاناقتصادي -دارند ميانگين ميزان پايگاه اجتماعي

  . است
  

آموزان برحسب محل اقتصادي دانش -اجتماعيپايگاهتفاوت ميانگينآزمون -3جدول
  سكونت

  
 
 
 
 
 
 

اقتصادي  -آموزان با ابعاد پايگاه اجتماعيبين عملكرد تحصيلي دانشجهت شناخت رابطه 
-نتايج بدست آمده نشان مي. طرفه استفاده شده استآموزان از آزمون تحليل واريانس يكدانش

عد پايگاه اقتصادي تفاوت آماري وجود ندارد، اما آموزان با بدهد كه بين عملكرد تحصيلي دانش
نتـايج حاصـل از آن در   د اجتماعي پايگاه تفاوت آماري مشاهده شد، كـه  عدر بررسي روابط با ب
تـوان  داري مـي و سطح معنـي  Fبا توجه به ميانگين، مقدار. استآورده شدهجدول شماره چهار 

آموزان با توجـه بـه سـطوح پايگـاه اجتمـاعي آنهـا       هاي معدل، زبان و رياضي دانشنمره: گفت
استفاده  1هاي مورد بررسي از آزمون شفهوجود در بين گروهبراي تعيين تفاوت م. متفاوت است

آمـوزان در پايگـاه   نتايج آزمون حاكي از آن است كه تفاوت ميانگين نمـرات دانـش  . شده است
والدين متعلق به طبقات اجتمـاعي  . دار استاجتماعي متوسط و باال نسبت به پايگاه پايين معني

در . كنندنياز به موفقيت را به فرزندان خود منتقل ميمتوسط و باال انگيزش تحصيلي و احساس 
آمـوز و حساسـيت تحصـيلي والـدين نسـبت بـه       نتيجه وجود ارتباط بين پايگاه طبقاتي دانـش 

 .دهدپيشرفت تحصيلي فرزندان، اثرمندي طبقه اجتماعي را در عملكرد تحصيلي آنها نشان مي

                                                 
1. Scheffe test  

محل
 سكونت

انحرافميانگينمشاهدات
معيار

كميت
t  

 يهدرج
 آزادي

 سطح
داريمعني  

 شهر
 روستا

174
47

12/18
10/13 

24/5
39/6  

 
219 

 
000/0  26/2
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  تفاوت ميانگين نمرات دانش آموزان بر حسب پايگاه اجتماعيآزمون  -4جدول 

 

  تأثير همزمان متغيرهاي مستقل بر ميزان نابرابري آموزشي
-جهت بررسي تأثير همزمان متغيرهاي مستقل بر ميزان نابرابري آموزشـي در ميـان دانـش   

هـاي  آماره ضرايب رگرسيون و. استفاده شده است آموزان از معادله رگرسيون خطي گام به گام
و  Fباتوجه به مقـدار . استآورده شده پنجهاي رگرسيون در جدول شماره نيكويي برازش مدل

-رگرسيون هرسـه متغيـر در سـطح معنـي     يهداري، از سه متغير وارد شده در معادلسطح معني

نشان از همبستگي باال بين ) R=506/0(ضريب همبستگي چندگانه . انددار شدهمعني 01/0داري
با توجه به ضريب تعيين تصحيح شـده مالحظـه   . رگرسيون است يهغيرهاي موجود در معادلمت
–از تغييرات ميزان نابرابري آموزشي توسط سه متغير؛ پايگـاه اجتمـاعي  % 24شود كه حدود مي

در بـين متغيرهـاي   . شـود هاي ارتباطي و حساسيت آموزشي والدين تبيين مـي اقتصادي، مهارت
ضـريب تعيـين،    %16اقتصـادي بـا    -اعيمعادلـه رگرسـيون، پايگـاه اجتمـ     مستقل وارد شده در

اساس ضرايب بتاهاي بر. آموزان داردبيشترين سهم را در تغييرات ميزان نابرابري آموزشي دانش
باتوجـه  . منفي با متغير وابسته دارنـد  يهدست آمده، هر سه متغير وارد شده در رگرسيون رابطهب

توان بـه شـكل   يرگذاري متغيرهاي مستقل بر ميزان نابرابري آموزشي را مي، ميزان تأثBبه مقادير
   :معادله ذيل نوشت

  ميزان نابرابري فرصتهاي آموزشي  = 
  96/30-16/0)اقتصادي -ميزان پايگاه اجتماعي( –  71/0) ميزان مهارت ارتباطي دانش آموز(         

e0 ) +67/0)ميزان حساسيت آموزشي والدين -  

نمره 
  معدل

 

 پايين
  متوسط
 باال

06/17 
38/18  
26/18 

153
92  
14 

92/1 
50/1 

 
72/5  
 

 
2  

 
004/0  

80/1 
نمره 
  زبان

 پايين
  متوسط
 باال

04/17 
97/17  
53/18 

149 
90  
13 

44/2 
32/2 59/5  

 
2  

 
004/0  

45/1 
نمره 
  رياضي

 

 پايين
  متوسط
 باال

5/16 
51/17  
25/18 

149 
80  
12 

47/2 
48/2 

 
20/6  

  
2  

 
002/0  

86/1 
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 هاي رگرسيون چند متغيريهاي نيكويي برازش مدلرگرسيون وآمارهضرايب -5جدول 

  

  برازش مدل تحليلي تحقيق
به صورت دو به دو         در بخش همبستگي بين متغيرها، روابط ترسيم شده در مدل نظري                       

هاي مورداستفاده، رابطه بين متغيرهاي موجود در  با توجه به نتايج آماره. مورد بررسي قرارگرفت
هاي آماري رگرسيون چند متغيري و             در اين بخش با بكارگيري تكنيك          . مدل تحليل تأييد گرديد

متغيرهاي مستقل      ) مستقيم و غيرمستقيم    ( تحليل مسير، سعي برآن است تا مسيرهاي تأثيرگذاري                  
با توجه به مدل تحليل پژوهش، عالوه بر متغير وابسته                    .  بر متغير وابسته مورد بررسي قرار گيرد               

حساسيت آموزشي والدين و          ( دو متغير وابسته مياني         )  هاي آموزشي      نابرابري فرصت       ( نهائي  
هريك از     بنابراين، رگرسيون چند متغيري براي              .  هم وجود دارد        ) آموز   هاي ارتباطي دانش         مهارت   

براي پيوند دادن محاسبات مختلف              .  است طور جداگانه انجام گرفته            هاين متغيرهاي وابسته ب          
هاي  اقتصادي بر ميزان نابرابري فرصت                  -دررابطه با تأثير متغير پايگاه اجتماعي                  ( رگرسيون   

بنابراين، سه      .  است و برازش مدل تحليل پژوهش، از تكنيك تحليل مسير استفاده شده                      ) آموزشي   
هاي آموزشي،      در مرحله اول نابرابري فرصت              .  است رحله براي تحليل مسير درنظر گرفته شده             م 

آموز، به      هاي ارتباطي دانش         در مرحله دوم حساسيت آموزشي والدين و در مرحله سوم مهارت                           
شان با متغيرهاي مستقل مورد آزمون قرار                   شده و رابطه     عنوان متغيرهاي وابسته درنظر گرفته                

3مدل2مدل1مدل متغيرها  

ΒβΒβ Β β 
 -  96/30  - 35/29- 36/25  مقدار ثابت

  -313/0  -161/0  -335/0 -172/0 -406/0 -208/0اقتصادي -پايگاه اجتماعي
  -226/0  -710/0  -256/0 -080/0 مهارت هاي ارتباطي
  -178/0  -673/0  حساسيت آموزشي

 
)R(ضريب همبستگي  406/0 575/0  506/0  

)²R(ضريب تعيين     165/0 226/0  256/0  
  242/0  216/0 160/0 ضريب تعيين تصحيح شده

Fضريب   79/32 02/24  76/18  
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توان از طريق تركيب نمودارها               با مشخص شدن ضرايب مسير براي هر مرحله، مي                . است گرفته  

ايب   ضر.  دست آورد     هنهايي ب    ي هاثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل را بر متغير وابست                   
  . ارائه شده استاين مسيرها در نمودار شماره دو 

  
  ري فرصت هاي آموزشيمسيرهاي تأثيرگذاري متغيرهاي مستقل بر نابراب -2نمودار

  

  

  

  

  
 

 هريك    غيرمستقيم    و   مستقيم   تأثيرات      توان    مي   مسير،    تحليل   از    آمده     دست هب   مدل    به   باتوجه   
 غيرمستقيم    مستقيم،    تأثيرهاي    .  نمود    محاسبه   را    هاي آموزشي     بر ميزان نابرابري فرصت            متغيرها    از  
  .جدول ذيل مي باشدهاي آموزشي به شرح نابرابري فرصت بر تحقيق مستقل متغيرهاي كلي و

  
بـر ميـزان نـابرابري     مسـتقل  تأثيرات مستقيم، غيرمستقيم و كلي متغيرهاي -6 جدول 
 هاي آموزشيفرصت

 
 
 
 
 
 

 ترتيـب  هـاي آموزشـي بـه   ميزان نابرابري فرصـت  بر متغيرها مؤثرترين ،6 جدول با مطابق
-هاي ارتباطي دانـش اقتصادي، حساسيت آموزشي والدين و مهارت -پايگاه اجتماعي از عبارتند

 -ه اجتمـاعي پايگـا  .دارنـد  هاي آموزشينابرابري فرصت ميزان هر سه متغير تأثير منفي در. آموز

متغيرهاي
 مستقل

  تأثير
  كلي  غيرمستقيم مستقيم

 اقتصادي-پايگاه اجتماعي
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 حساسيت آموزشي والدين
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حساسيت
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 -پايگاه اجتماعي
  اقتصادي
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هـاي  اقتصادي با تأثير مستقيم و غيرمستقيم و از طريق تحت تأثير قراردادن  متغيرهـاي مهـارت  

تـرين نقـش را در ميـزان نـابرابري     آموز و حساسيت آموزشـي والـدين، محـوري   ارتباطي دانش
 .آموزان داردهاي آموزشي دانشفرصت

 
  گيريبحث و نتيجه

تواند يندي ميآآموز از چه فرهاي خانوادگي دانشينهپرسش محوري مقاله اين است كه زم
هاي آموزشي نابرابري در ميان آنها مـؤثر باشـد؟ بـراين اسـاس، متغيـر پايگـاه       در ايجاد فرصت

شده و با در نظـر گـرفتن   هاي خانوادگي در نظر گرفتهعنوان معرف زمينهاقتصادي به -اجتماعي
اقتصـادي بـر    -توليد فرهنگي، تـأثير پايگـاه اجتمـاعي   هاي تضاد، بازتوليد اجتماعي و بازنظريه

-هاي ارتباطي دانـش آموزشي والدين و مهارتهاي آموزشي از طريق حساسيتنابرابري فرصت

هـاي دو متغيـري و چنـدمتغيري و    باتوجه به نتايج آزمون. استآموزان مورد مطالعه قرار گرفته
-هاي تحقيق مورد بحث و بررسـي قـرار مـي   تهتركيب نتايج برآمده ازآنها، در ذيل مهمترين ياف

  . گيرد
- هب. است آموزاندانش بين آموزشي در هايفرصت نابرابري نسبي دهنده وجودنشان نتايج

دست آمده و بعد به ترتيب بعد محله و هكه بيشترين نابرابري آموزشي در بعد مدرسه بطوري
 در موجود آموزشي هاي كاستي زمينه در ازب سؤاالت به پاسخ در. گيرندبعد خانواده قرار مي

 مجهز، يههمانند كتابخان(آموزشي امكانات به نبود آموزان دانش از درصد 80 حدود مدرسه،

 كيفيت بودن همچنين پايين مجهز جهت انجام كارهاي علمي و گروهي و و آزمايشگاه كامپيوتر
آموزان در اقتصادي، بيشتر دانش -در زمينه پايگاه اجتماعي .اندداشته اشاره )معلمين تدريس

همچنين ميزان . هستند) %13(و باال) %41(قرارگرفته و بعد طبقات متوسط) %46(طبقه پايين
 .دست آمده استهتر از پايگاه اقتصادي آنان بآموزان پايينپايگاه اجتماعي دانش

ي اي، از ضريب همبستگ جهت شناخت همبستگي بين متغيرها در سطح مقياس فاصله
اقتصادي، حساسيت آموزشي والدين  -بين متغيرهاي پايگاه اجتماعي. استپيرسون استفاده شده

آموزان يك همبستگي آموزان با ميزان نابرابري آموزشي دانشهاي ارتباطي دانشو مهارت
 - نكته قابل توجه در روابط بين نابرابري آموزشي و پايگاه اجتماعي. معكوس وجود دارد
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است كه همبستگي بين نابرابري آموزشي در بعد مدرسه با پايگاه كل و بعد اقتصادي اين 

امكانات آموزشي مدرسه در مقايسه با : توان گفترو مياز اين. اجتماعي پايگاه مثبت است
منابع و امكانات آموزشي موجود در خانواده و محله جوابگوي نيازهاي آموزشي اين قبيل از 

- يجه آنها از لحاظ امكانات آموزشي مدرسه بيشتر احساس نابرابري ميآموزان نبوده در نتدانش

هاي آموزشي، متغير در تحليل مسير نيز، مهمترين متغير تأثيرگذار بر نابرابري فرصت. كنند
و از طريق تحت  -382/0كه اين متغير با اثر كليطوريهب. اقتصادي بوده است -پايگاه اجتماعي

هاي آموز، بر فرصتهاي ارتباطي دانشوزشي والدين و مهارتآمتأثير قراردادن حساسيت
اقتصادي تبيين كننده ساير وجوه  -عالوه بر اين، پايگاه اجتماعي. استآموزشي نابرابر مؤثر بوده

كه هرچقدر پايگاه طوريهب. هاي آموزشي استخانوادگي و فردي مؤثر بر نابرابري فرصت
هاي ش يابد، بر ميزان حساست آموزشي والدين و مهارتآموز افزاياقتصادي دانش -اجتماعي

هاي با افزايش ميزان اين دو متغير از ميزان نابرابري فرصت. شودآموز افزوده ميارتباطي دانش
هاي آموز به عنوان يكي از پيامدهاي فرصتآموزشي كاسته شده و بر ميزان موقعيت بهتر دانش

ها و آموز در بين همكالسيبين ميزان موقعيت دانشاگرچه رابطه . شودآموزشي افزوده مي
دار نشد، ولي رابطه بين موقعيت  اقتصادي ازلحاظ آماري معني -معلمين با ميزان پايگاه اجتماعي

نكته جالب در . استدار شدهآموز در بعد مدرسه با پايگاه كل و بعد اجتماعي پايگاه معنيدانش
با توجه به اينكه مفهوم موقعيت . همبستگي است داري روابط، معكوس بودن جهتمعني
هاي مشاركت در كارهاي گروهي، عضويت داشتن در تيم ورزشي آموز در مدرسه با گويهدانش

است، از اين رو، نتايج و اهميت دادن به انجام درست كارها در مدرسه و غيره سنجش شده
در زمينه ميزان مشاركت اجتماعي  )1386(احمديهاي پژوهشيبرآمده از پژوهش حاضر با يافته

بود كه ميزان كه در آن تحقيق اشاره شدهطوريهب. آموزان متوسطه مطابقت دارددر بين دانش
آموزان داراي پدر و مادر با سطح مشاركت در مناطق روستايي بيشتر از مناطق شهري، در دانش

آموزان تحصيالت باال و در دانشآموزان داراي والدين با سطح تحصيالت پايين، بيشتر از دانش
محقق يادآور شده بود كه شايد وجه اشتراك . استآموزان پردرآمد بودهكم درآمد بيشتر از دانش

هاي فوق وجود نوعي فردگرايي باشد كه خود برخاسته از شكل خاصي از اكثر عوامل و ويژگي
. برنداقتصادي نام مي عقالنيت است كه انديشمندان از آن تحت عنوان عقالنيت تنگ مايه
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پايگاه . بنابراين، افراد بيشتر سعي در افزايش سود خويش دارند تا تأمين نيازهاي گروهي

چون والدين . استآموزان نيز عامل مؤثري بودهاقتصادي در عملكرد تحصيلي دانش -اجتماعي
يت را به متعلق به طبقات اجتماعي متوسط و باال انگيزش تحصيلي و احساس نياز به موفق

آموز با پيشرفت نمايند، پس وجود ارتباط بين پايگاه طبقاتي دانشفرزندان خود منتقل مي
اجتماعي در فراهم نمودن امكانات آموزشي و عملكرد توان در اثرمندي طبقهتحصيلي وي را مي

  . آموز ارزيابي نمودتحصيلي دانش
يابي به ان مهمترين عامل  براي دستتوهاي خانوادگي را ميبا توجه به نتايج فوق، زمينه

رو، نتايج حاصل از اين. آموزان ذكر نمودتحصيلي در ميان دانشهاي آموزشي و موفقيتفرصت
هاي اكثر تحقيقات داخلي و خارجي كه در زمينه نقش سرمايه از پژوهش حاضر با يافته

؛ دهنوي، 1386ني، ؛ نوغا1388خدايي، (آموزان اقتصادي و سرمايه فرهنگي والدين دانش
؛ Carneiro, 2006(و همچنين نقش متغيرهاي ميزان تحصيالت و نوع شغل والدين ) 1384

Torche, 20051987؛   Gamoran, در دسترسي به منابع و امكانات آموزشي، ) 1382عارفي،  ؛
  . پيشرفت تحصيلي و دستيابي به آموزش عالي صورت گرفته است، مطابقت دارد

آموزان، اقتصادي دانش -اجتماعي پايگاه بر ميزان اي تأثيرگذارزمينه عاملدر اين تحقيق، 
كه در شهر سكونت ميانگين دوگروه نشان داد، آنهائي تفاوت. استمحل سكونت آنان بوده

بدون . شان استشان بيشتر از همتاهاي روستايياقتصادي -دارند ميانگين ميزان پايگاه اجتماعي
ماعي و اقتصادي محل سكونت نقش اساسي بر نوع شغل، ميزان شك توسعه فرهنگي، اجت

با توزيع عادالنه منابع و امكانات آموزشي و فرهنگي . تحصيالت و سطح درآمد افراد دارد
توان  به يك همگرايي نسبي در روستا،  مي -مرفه، شهر -موجود در جامعه بين مناطق فقير

  .معه دست يافتاقتصادي افراد در جا -زمينه پايگاه اجتماعي
هـاي تحقيـق نشـان    و يافتـه  متغيـره  چنـد  و متغيره دو هاينتايج بدست آمده براي تحليل 
تضـاد نئوماركسيسـتي و بازتوليـد     هـاي تحليل توسط نظريـه  مدل تبيين نظري مناسب يهدهند

هاي ارائه شده، خاستگاه طبقاتي افراد به عنـوان مهمتـرين   طبق نظريه. فرهنگي است -اجتماعي
كـه متغيرهـاي برخاسـته از زمينـه     طوريهب. شودنبع نابرابري اجتماعي و آموزشي محسوب ميم

هـاي ارتبـاطي   مهـارت . هاي مختلف اجتمـاعي اسـت  طبقاتي خود سبب تمايزاتي در بين گروه
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اي، با طبقه اجتمـاعي ارتبـاط   آموز و حساسيت آموزشي والدين به عنوان متغيرهاي واسطهدانش
سو بـر موقعيـت وي و از ديگرسـو بـر نـوع و كيفيـت       آموز ازيككه طبقه دانشطوريهب. دارند

 -همچنـين وجـود ارتبـاط بـين پايگـاه اجتمـاعي      . كند تأثيرگذار اسـت آموزشي كه دريافت مي
آموز با ميزان پيشرفت تحصيلي وي، اثرمندي طبقه اجتماعي را در فـراهم آوردن  اقتصادي دانش

در كـل  . دهدتر، معلم متخصص و ساير منابع آموزشي نشان ميامكانات آموزشي مثل مدرسه به
هاي خانوادگي و اجتماعي عدالتي و نابرابري گره خورده با زمينهتوان چنين عنوان كرد كه بيمي

در كشورهاي درحال توسعه منجر به تضـاد نظـام آموزشـي گرديـده، ازيـك سـو بـر عملكـرد         
ديگرسو بر بازتوليد و تثبيت نابرابري طبقـاتي كمـك   گذارد و از آموزان تأثير ميتحصيلي دانش

اقتصـادي   -اي كه از يك طرف از پايگاه اجتمـاعي در زنجيره روابط، متغيرهاي واسطه. نمايدمي
گذارنـد، بايسـتي بيشـتر    ها و نابرابري آموزشي تأثير ميتأثير پذيرفته و از طرف ديگر بر تفاوت

يرهاي مذكور بيشـتر در حـوزه جامعـه شـناختي هسـتند،      از آنجا كه متغ. مورد توجه قرار گيرند
توجه به نكات گفته شده . بررسي بيشترآنها نه در سطح خرد بلكه در سطح كالن ضروري است

آورد تا با كنتـرل و مـدنظر   آموزشي اين امكان را فراهم ميگذاران نظامريزان و سياستبه برنامه
هاي آموزشي را بيشتر مـورد توجـه قـرارداده و از    تقراردادن اين متغيرها، مسأله نابرابري فرص

 .تأثير نظام آموزشي بر بازتوليد نابرابري اجتماعي و شكاف طبقاتي بكاهند

 
 :منابعفهرست 

، برگرفته از مشاركت اجتماعي دانش آموزان و عوامل مؤثر برآن ،)1386(،احمدي، حسين .1
 . .irwww.Aftab سايت

مفهوم سرمايه در نظريات كالسيك و جديد با «، )1384(،توسلي غالمعباس و مرضيه موسوي .2
 .1-32، صص26، شماره نامه علوم اجتماعي ،»هاي سرمايه اجتماعيتوجه بر نظريه

هاي طبقاتي و نابرابري آموزشي با تأكيد بر نابرابري ه يتحليل رابط«) 1386(جاللي، محمدرضا .3
 .15-53، صص3يه، شمارتعليم و تربيت ه يفصل نام »واسطه اينقش متغيرهاي  

 .، تهراننشرني ، جامعه شناسي نظم ،)1375(چلپي، مسعود .4

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 
 
 

  شماره اول /سال اول.../شناسي جامعه ـــــــــــــــــ مجله تخصصي  146
 

 
آموزان با بررسي رابطه سرمايه اقتصادي و فرهنگي والدين دانش« ،)1388(،خدايي، حميد .5

ش عالي انجمن آموز يهفصلنام »1385احتمال قبولي آنها در آزمون سراسري سال تحصيلي 
 .65-84، صص4يه، سال اول، شمارايران

در  عالي زشآمو به ورود متقاضيان اجتماعي پيشينه بررسي ،)1384(،دهنوي، حسنعلي .6
 .www.piroozgroup.irبرگرفته از سايت  ،1384سال 

، »فقر و سرمايه اجتماعي«،)1387(،زاهدي، محمد جواد؛ ملكي، امير و اميرارسالن حيدري .7
 .79 - 106، صص 28، سال هفتم، شمارهوهشي رفاه اجتماعيفصلنامه علمي پژ

-نابرابريهاي آموزشي و نابرابريهاي فضايي در بعد قومي و منطقه« ،)1386(،سرخ، اسماعيل .8

 يهفصلنام ،»)1380-81(ابتدايي استان آذربايجانغربي درسالتحصيلي ه يموردي دور ه يمطالع: اي
 .103-124، صص 3 يه، شمارتعليم وتربيت
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