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 چکیده 
از پژوهش حاضر،  هد  ی عملکرد تحصیلی دانش آموزان توسط  سرمایه فرهنگی خانواده  و  نیبشیپف 

پیمایشی    -به روش، توصیفیمتوسطه دوم شهر کرمانشاه  بوده است. این مقاله با توجه  مقطع    کیفیت زندگی
 متوسطه شهر کلیه دانش آموزان دوره راهنمایی و  جامعه آماري  شامل  .  بودو بر اساس هدف، کاربردي  

با  نفر    318 نمونه  حجم  بود. که  1400-99در سال تحصیلی  کرمانشاه   بود و    روش   در نظر گرفته شد 
  فرهنگیاستاندارد سرمایه  ها شامل پرسشنامه داده يآورابزار جمعبودند.  شدهانتخابتصادفی  يریگنمونه 

ها نامه . روایی پرسشعملکرد تحصیلی بودپرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی و پرسشنامه استاندارد  خانواده،  
اس آلفاي کرونباخ سنجیده شده  از ضریب  استفاده  با  پایایی هم  و  قرار گرفته  تأیید متخصصان  ت.  مورد 

فرض آزمون  جهت  آزمون  هاه یهمچنین،  از  متغیرها،  سنجش  تناسب سطوح  هم  يهابه   بستگیضریب 

ها نشان دادند که بین سرمایه فرهنگی با  تایج حاصل از آزمون . نپیرسون و رگرسیون استفاده شده است
نتیجه پژوهش نشان داد؛    . مستقیم و مثبت وجود دارد معنادار ي، رابطه عملکرد تحصیلی  کیفیت زندگی و 

عملکرد تحصیلی دانش آموزان کننده    ینیبشیعامل پ  نیتر، مهمکیفیت زندگی    و    سرمایه فرهنگی خانواده
 است.  شده 
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 مقدمه  -1

این  شناسجامعه بر  را  فرض  بوردیو،  عمومی  می   نهدی می  تمامکه  را  هاکنش  توان  انسانی  ي  ها کنش ي 
به مادي  سود  افزایش  به  معطوف  آورداقتصادي  همین.حساب  مبناي  بر  که   وي  است  معتقد  فرض، 

نفع   به دنبال  نیز تاجرانی در عرصه سرمایه فرهنگی،  که   ردیگی منتیجه    . بوردیواندیشخصروشنفکران 
  عنوان به طبقه مسلط    ي، بخش فرودست طبقه اجتماعی بورژوازي هستند. او با تعریفاحرفه روشنفکران  

منبع این سرمایه، اقتصادي،  اجتماعی    کندی نماي که حجم عظیمی از سرمایه را در اختیار دارد و فرقی  طبقه
سرمایه )فرهنگی،( جزء طبقه    نبعیا فرهنگی باشد، معتقد است که روشنفکران، به دلیل دسترسی به این م

تمایالت پایدار فرد  رندهیدربرگسرمایه فرهنگی   .(Milner and Bravit, 2018)شوندمسلط محسوب می
است که در خالل اجتماعی شدن در وي ایجاد و درونی شده است. بوردیو تحصیالت را نمودي از سرمایه  

 حساببه محصوالت فرهنگی نیز سرمایه فرهنگی  داند. گرایش به اشیا فرهنگی و جمع شدن فرهنگی می
بوردیو نخستین کسی است که اشکال سرمایه را مطرح نمود. او سرمایه را    (.Idrisi et a., 2012)  آیدمی

به سه شکل اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی تعمیم داد و در این فرآیند به نوع چهارمی از سرمایه یعنی  
از دل  که می  افتیدستنمادین    هسرمای را  آن  توجه    هیسرماتوان  اشکال،  این  میان  از  برآورد.  فرهنگی 

شود، دارد و همه  نهادهاي آموزشی« بازتولید می»ي بر سرمایه فرهنگی، که نحوه توزیع آن توسط  اژهیو
  مفهوم سرمایه فرهنگی ازنظر بوردیو را(.  Field, 2013)کندیماشکال سرمایه را با تمرکز بر آن تحلیل  

ی درک کرد که آن را در دستگاه نظري وي در نظر بگیریم. محرک اصلی  خوببه توان  تنها هنگامی می
یی و  گراتینیعاش به از میان برداشتن آن چیزي است که خودش ضدیت کاذب میان  نظریه بوردیو، عالقه

می جامعه  و  فرد  میان  بیهوده  او ضدیت  تعبیر  به  یا  و  گرایی  وي  ذهنیت  سنتی جابهانگارد.  مفاهیم  ي 
برد. به عقیده وي میان میدان  ی مثل ساختار و عاملیت مفاهیم میدان و عادت واره را به کار میشناسجامعه

عادت واره در ذهن کنشگر وجود دارد، میدان در    کهیدرحالو عادت واره رابطه دیالکتیکی وجود دارد و  
که بین خاستگاه    دهدیممطالعه بوردیو در فرانسه نشان  (.  Riters, 2012)جاي دارد    هاآن خارج از ذهن  

و برخورداري از سرمایه فرهنگی و همچنین بین سرمایه فرهنگی و موفقیت تحصیلی   آموزدانش خانوادگی 
دارد وجود  مستقیم  اقتصادي، (.Sharepour,2010)رابطه  توسعه  جامعه،  در  خود  نقش  ایفاي  با  خانواده 

زنان، تغییرات الگوي ازدواج،    گاهیجا. خانواده مدنی، اشتغال و  کندیم را دنبال و اجرا  اجتماعی و فرهنگی  
 وگوگفت،  شنهادهایپي عقاید، نظام  هابازگشت ، رفت و  هاشهیاندگسست ارزشی، نرخ ازدواج و طالق، تبادل  

  رگذاریتأثي جدید است که بر آینده سازي سرمایه فرهنگی خانواده  هاخانوادهي  های ژگیوو عقالنیت، از  
 ي افراد یـک جامعـه، »خـانواده«ریپذجامعه ابزار    نیترمهماولین عامل و  (.  Ghani Rad,2017)باشندیم

کند؛  . نـوزاد انسـانی در خـانواده رشـد و نمـو میشودی ماسـت، زیـرا اجتماعی شدن افراد از خانواده شروع  
و   هنجارها  اجتماعی،  می  هاارزشرفتارهاي  یاد  را  و  چگونه    ردیگی مآموزد  داشته    گرانید  باکه  تعامل 

است.    شدهارائه بر عملکرد تحصیلی   مؤثري مختلفی در خصوص عوامل  هاه ینظر  (. Chalabi, 2016)باشد
...  های ژگیوگروهی از اندیشمندان بر   و برخی دیگر نیز    ددارندیتأک(  ي درونی افراد )هوش، خودپنداري، 

ي هانه یزمکنند. در بین عوامل بیرونی،  عوامل بیرونی )خانواده، طبقه اجتماعی، مدرسه و ... ( را مهم تلقی می
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 Janalizadeh Choob Basti et)نقش پررنگی در موفقیت تحصیلی دارند  خانوادگی و خاستگاه طبقاتی

al, 2013 .)   ی توسط بوردیو، این مفهوم بیش از هر حوزه دیگري در حوزه  سرمایه فرهنگ  شدنمطرح زمان
اند و به بسط  هایشان این مفهوم را بکار بردهپژوهش است. محققان بسیاري در کاررفتهبه  وپرورشآموزش

از نظر بوردیو کودکانی که از    (.Hakimzadeh et al, 2012)اندو تعدیل مفهوم سرمایه فرهنگی پرداخته
هاي اقلیت، شیوه گفتار و  گروه اند، به ویژه کودکاناعی و خانوادگی طبقه پایین برخاستههاي اجتمزمینه

ي گفتار و رفتار مسلط در مدرسه مغایر است. هنگام ورود به مدرسه، کودکان طبقه  هاوهیشرفتارشان با  
کنند. در واقع گروه  هاي مرفه تجربه میپایین برخورد فرهنگی بسیار شدیدي را نسبت به کودکان خانواده

بیگانه می را در یک محیط فرهنگی  تنها  اول که خود  نه  احتمال دارد که در جهت عملکرد    ترکمیابند 
هاي گفتار و رفتاري  نیز با شیوه  هاآن هاي گفتار و رفتار عادي  آموزشی بهتر برانگیخته شوند بلکه شیوه

خ کوشش  منتهاي  یک  هر  اگر  حتی  ندارد.  همخوانی  به  معلمان  ارتباط  برقراري  براي  را  ود 
و آن    کنندیمدار عمل  ي فرهنگی جهتنسبت به سرمایه  ذاتاًنظام آموزشی   (.Giddens, 2017)آورندعمل

که آن را   داندی مخصوصیات مثبتی مانند درخشش علمی را ناشی از سرمایه فرهنگی  ، وداندی م باارزش را 
که   . دراردارندیاختدر   با کسانی  سرمایهداراي سرمایهمقایسه  داراي  که  نیستند، کودکان  ي ي فرهنگی 

بهتر   هاآن ي آموزشی بیشتر آشنا هستند و به عنوان یک نتیجه،  هاستمیسفرهنگی هستند با قواعد بازي در  
ارائه کنند. بازدهی سرمایه فرهنگی از طریق    همساالن  و  تصوري از درخشش آکادمیک به معلمان  توانندیم

از آنچه    بااستعدادتریابد، زیرا کودکان که داراي سرمایه فرهنگی هستند  لی بهتر تحقق میعملکرد تحصی
شود( و  رسند )که منجر به ارزیابی ذهنی بهتر توسط معلمان و نمرات باالتر میهستند به نظر می  واقعاً

هاي یادگیري بهتري دارند( از محیط  هاآن )به خاطر اینکه معلمان توجه بیشتري به    هاآن عالوه بر این،  
-ت زندگی میفیدر این پژوهش کی  رگذاریتأثمتغیر دیگر    (. Anderson and Jagger, 2015)برخوردارند

یت زندگی  فآموزان نقش مهمی در میزان عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارد. کیدانش یت زندگیفاشد. کیب
اهداف بهداشتی بر    نیتربزرگظ سالمتی و مراقبت از آن است و  فمسائل امروز در ح نیترمهمیکی از  

 Zahmatاست)  شدهشناختهعوامل مؤثر در زندگی افراد    نیترمهمافراد است و امروزه از   افزایش سالمت

Keshan et al, 2012.) کسب   داند و بهمی  از عواملی است که به زندگی را ارزشمند  متأثریت زندگی،  فکی
شخصی است   یت زندگی یک فرد،فاوتی دارد. کیفهر فرد، معانی متي  و برا    کندی مکمک    مثبت  هاتجربه 

یت زندگی شامل درک و ارزیابی فرد  ف(.کیSiam et al, 2012خود فرد انجام می شود) لطو ارزیابی آن تس
انتظارات، اهداف، معیارها و  ارتباطی این فاکتورها با   از وضعیت زندگی خود و زمینه ها فرهنگی و ارزشی و 

است) شخصی  در(.  Karshki et al, 2014عالیق  توانایی  معناي  به  تحصیلی  ریزي،    برنامه  عملکرد 
مربوط به مطالعه    اهداف سودمند و انجام فعالیتهاي  خودکارآمدي، انگیزش، کاهش اضطراب، استفاده از

 Projaskaمراکز آموزشی میباشد) اف اصلیبهبود و توسعه عملکرد تحصیلی فراگیران یکی از اهد میباشد

and Norcross, 2014.)   در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت و نقشى که خانواده در عملکرد تحصیلى
و کار   است که: ساز  این  پژوهش  اصلی  لذا پرسش  دارند،  بین   فرزندان  آموزان  دانش  عملکرد تحصیلی 

 ؟ سرمایه فرهگی خانواده و کیفیت زندگی چگونه است
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 پیشینه پژوهش -2
فرهنگی    هحاضر بررسی تأثیر فرهنگ مدرسه و سرمای  پژوهشی تحت عنوان (  1397صفایی موحد و بهادري )

نتایج تحقیق نشان داد فرهنگ مدرسه و سرمایه فرهنگی   خانواده برعملکرد تحصیلی دانش آموزان است.
خانواده بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر مستقیم دارند. هر چه فرهنگ مدرسه بهتر ارزیابی شود  
عملکرد دانش آموزان بهتر است و هر چه سرمایه فرهنگی خانواده غنی تر باشد عملکرد تحصیلی دانش  

ین اثرات متقابل متغیرهاي فرهنگ مدرسه و سرمایه فرهنگی خانواده نیز بر  آموزان بهتر می شود. هم چن
 .عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد

»بررسی ارتباط سرمایه فرهنگی با انگیزه ورود به دانشگاه و عملکرد   ( پژوهشی با موضوع1392بیگی )
که سرمایه  دهدیمتایج تحقیق نشان انجام داد. ن تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان«

و عینیت   شدهنهینهادداري بر عملکرد تحصیلی دارد، ولی سرمایه فرهنگی معنی ریتأث افتهیتجسمفرهنگی 
رمعنی  ریتأثیافته   ندارد.  بر عملکرد تحصیلی  الگو (  1391ضایی و همکاران)داري  با عنوان  پژوهشی  در 

ابعاد  ینیبشیپ بر اساس  اعتیاد فیت زندگی، استفکی  عملکرد تحصیلی  به  اینترنت و نگرش نسبت  از  اده 
از اینترنت    استفادهدادند که در مدل نهایی متغیر میزان    دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیالن نشان

عمومی،  عملکرد جسمی، نقش جسمی، درد بدنی، سالمت  یت زندگی شاملفخارج شد اما ابعاد مختلف کی
توانستند میزان عملکرد تحصیلی را    داری معننسبت به اعتیاد به طور    سالمت جسمی و همچنین نگرش

درمان شناختی رفتار گروهی   یاثربخشپژوهشی با عنوان    در  (1390)نریمانی و همکاران.  نمایند  ینیبشیپ
  راهنمایی مبتال به اختالل اضطرابیت زندگی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع  فبهبود کی  بر

اجتماعی    اختالل اضطراب  عالئمرفتار گروهی در کاهش    -اجتماعی منتشر نشان دادند که درمان شناختی  
. نوغانی، آهنچیان و  است  مؤثرمعنادار    طوربه یت زندگی عملکرد تحصیلی دانش آموزان  فمنتشر، بهبود کی

  تیموقعسرمایه اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی در احتمال  تعیین سهم    باهدف ( در تحقیقی  1390ی )عیرف
در شهر اصفهان به این نتایج رسیدند که در کنار متغیرهاي 1389دانشگاه در سال  سراسرداوطلبان آزمون 

ي، متغیرهاي سرمایه اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی سهم معناداري در احتمال موفقیت داوطلبان دارند. انهیزم
قی تجربی با عنوان » پیشینه خانوادگی، انواع مختلف سرمایه و موفقیت تحصیلی دانش  ( تحقی2015انیس )

اند که به  هایی برخاستهی که از خانوادهآموزاندانش این  پژوهش نشان داد،  .آموزان اهل ترکیه « انجام داد

سرمایه آموزانلحاظ  دانش  سایر  از  بیشتر  بودند،  غنی  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادي،  عملکرد    هاي  در 
ي یاد شده  هاهیسرمابراي موفقیت تحصیلی دانش آموزان همه انواع    درواقعتحصیلی خود موفق بودند.  

،  شودیمهاي اقتصادي به سرمایه فرهنگی تبدیل  باید حضور داشته باشند. همچنین، هنگامی که سرمایه
یابد. با توجه به این نتایج باید  ي آن بر روي موفقیت تحصیلی دانش آموزان نمود بیشتري میرگذاریتأث

داري وجود دارد خاطرنشان نمود که میان پیشینه خانوادگی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی
 باشد یمو این امر با رویکردهاي تجربی و نظري افرادي همچون کلمن و بوردیو همسو 

بررسی   عادت ها نیز رمایه فرهنگی وکند که عادت اثرات فردي ساین موضوع اشاره می  (2013گادیس )
 تحصیلی اثر دارد. شرفتیپعادت را بر  ياواسطه شود و اثر 
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  6سرمایه فرهنگی دانش آموزان  ریتأث از جوانان ي مطالعه طولی سرا سر يها( با استفاده از داده2010ژاگر)
نتایج نشان داد که سرمایه فرهنگی    . ها سنجیدرا بر موفقیت تحصیلی آن   ها ()نه خانواده آن ساله    14تا

اجتماعی و   طبقه(  2010)  ترامونت و ویلیامز. داشته است  ریها تأثدانش آموزان بـر موفقیـت تحصـیلی آن
  پارسل و دافر   .موفقیت تحصیلی هستند ینیبشیپبراي  هاعامل نیتريدی کلاز  هاخانوادهسرمایه فرهنگی 

  خانواده و مدرسه نقش  مؤثري در عملکرد دانش آموزان دارد.   ياهیسرمابه این نتیجه رسیدند    (2009)
  بر   مثبتی  یرتأث  هاآن   ی فرهنگ  هیسرما  شغلی و  هیگاپا  دین ووال   یالتصحنشان داد سطح ت(  2006بارون )
 د. ردا آموزاندانش تحصیلی عملکرد

اهمیت بسیار زیاد دارد. امروزه    کند ی ممسیر زندگی دانش آموزان را مشخص    کهییازآنجاکرد تحصیلی  عمل
مشکالت خانوادگی و    وضعیت اقتصاد خانواده، مسئله بیکار ، افزایش نرخ تورم،  ازجملهی  لفبه دالیل مخت

و    هاشبکه وجود   مطلوب...  مجاز  چندان  آموزان  دانش  تحصیلی  فعلی    طشرای  متأسفانهنیست.    عملکرد 
بسیار پایین آمده است و   و سرمایه فرهنگی  ت زندگی در خانوادهفیاست که کی  ي  اگونه بهخانواده و اجتماع  

دانش آموزان هم در خانواده، اجتماع و مدرسه به وجود آورده   يبرا  ارتباطات اجتماعی نامطلوب مشکالتی را
است اقدامات اصولی جهت    يضروراین  است. بنابر  آموزان را کاهش داده  است و عملکرد تحصیلی دانش

 . و بهبود عملکرد تحصیلی برداشته شودسرمایه فرهنگی خانواده یت زندگی فافزایش کی
 

 مدل مفهومی تحقیق  -1شکل

 

 

 

 خود کار آمدي
 تاثیرات هیجانی

 پیامدفقدان کتترل 
 انگیزش

 برنامه ریزي
 رضایت از زندگی 

 سالمت جسمی
 سالمت روان 
 سالمت عمومی

 
 عملکرد تحصیلی

کیفیت زندگی  
 خانواده

سرمایه فرهگی  
 خانواده

 تجسم یافته 
 عینیت یافته

 نهادینه 
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 روش تحقیق - 3
استفاده   مورد  تحقیق  مطالعهروش  این  و    اساس   بر  در  کاربردي   نوع  از  تحقیق،  نحوه    اساس  بر هدف 

دانش آموزان مقطع متوسطه دوم    کلیه    جامعه آماري شاملپیمایشی است.    -ها  توصیفی  گردآوري داده
 ي گردآوروش  شدند. ر انتخاببه عنوان نمونه  نفر   318تصادفی ساده  يریگنمونه از  و بود  شهر کرمانشاه 

عه میدانی ، تهیه  را از طریق مطال  هادادهو میدانی است. بخش اصلی    ياکتابخانه  -اسناد    هادادهمطالعات و  
.  شودی مآورده    دست  بهمتوسطه دوم شهر کرمانشاه  بسته، دانش آموزان مقطع    صورتبه و تنظیم پرسشنامه  

شرکت در تحقیق، نداشتن اختالل جدي جسمی    یارهاي ورود به مطالعه، شامل رضایتمندي افراد برايمع
پژوهشی  پزشکروان و   مورد  افراد  همکاري  جلب  با  پرسشنامه  دادن    داده  هاآنبه    بود.  از  قبل  شد. 

صحبت شد و گفته شد که    هاآنهدف از اجراي پژوهش با    ، ابتدا در موردکنندگانشرکت به    هاپرسشنامه
اطمینان   شانیشخصو خصوصیات    هاپرسشنامه  کار یک مورد پژوهشی است و در مورد محرمانه بودن  این

ها  اشکاالت احتمالی در گویه  پاسخ دهند و   سؤاالتبه    کنندگانشرکتآزمونگر منتظر ماند تا    .خاطر داده شد
  کیفیت زندگی سرمایه فرهنگی،    رفته در این پژوهش شامل پرسشنامه    و آزمون را برطرف سازد. ابزار به کار

 و عملکرد تحصیلی بود.  
  و  یقتشو  يپرسشنامه  از   یقیتلف   از  خانوادهگی  فرهن  هیسرما  يریگاندازه   يبرای خانواده:  فرهنگسرمایه  

 . شداستفاده  (2011)  و پیشقدم (1390) همکاران و زاده (، جانعلی1392) ییرضا
بوردیو شامل   فرهنگی  سرمایه  آن 25پرسشنامه  و هدف  است  سه    هاارزش سنجش    سؤال  در  نمودها  و 

ب( عینی)تملک   .مهارت در بیان مطالب(  یا سرمایه بدنی و فردي)مهارت ذهنی،  افتهیتجسمشاخص: الف(  
 روایی  تعیین  برايمدارک تحصیلی( است.  )ج( نهادي.  به هنر(  يمندعالقهو مصرف کاالهاي فرهنگی،  

از    يریگبهرهاست. اعتبار صوري با    شدهاستفادهروش اعتبار صوري و اعتبار سازهاي  دو    از   نیز  پرسشنامه
کرونباخ براي ابعاد مختلف سرمایه   پایایی پرسشنامه از طریق آلفاي  نیهمچناست    دشدهییتأ  نظرات اساتید

است که همگنی   89/0و سرمایه فرهنگی کل  70/0سرمایه نهادي   0/ 87  تجسم  سرمایه85/0یافته    عینیت
 .کندی مها را تأیید  گویه

از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده    اي سنجش کیفیت زندگیر این پژوهش برد
بهداشت  ي  اماده100است. این پرسشنامه فرم خالصه شده مقیاس   شده کیفیت زندگی سازمان جهانی 

می يهاجنبه که    باشدیم قرار  ارزیابی  مورد  را  زندگی  کیفیت  اینمختلف  به    دهد.  توجه  با  پرسشنامه 
  روانی جمعیت  -مورد ارزیابی با فرهنگ و نوع فعالیت فیزیکی  عمومیت، سادگی، سازگاري و انطباق ابعاد

این شد.  داده  تشخیص  مناسب  پژوهش  این  براي  مطالعه  است  مورد  شده  تأیید  و  ارزیابی    .پرسشنامه 
چهار حیطه   گردد وتوسط خود آزمودنی تکمیل می پرسشنامه کیفیت زندگی یک ابزار خودسنجی است که

سنجد، که دو سؤال سؤال می  26جسمانی، سالمت روان، روابط اجتماعی و سالمت محیط را با    سالمت
، هاسؤال   سالمت عمومی و درک کلی فرد از کیفیت زندگی خود و بقیه  اول آن در مورد رضایتمندي از

 . سنجدی م احساس و رفتار فرد در ابعاد مختلف کیفیت زندگی
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جهان هنجاریابی و ترجمه شد. استانداردسازي،   کشور 15همزمان در   طوربه پرسشنامه  ینا 2000در سال 
مقادیر   صورت گرفت و همکاراننجات    گونه ایرانی این پرسشنامه در ایران توسط یسنجروان ترجمه و  

پرسشنامه با توجه  به دست آمد. این  7/0باالي    هاطهیحتمام    و آلفاي کرونباخ در  ياخوشه همبستگی درون  
جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش مناسب   سازگاري و انطباق ابعاد مورد ارزیابی با نوع پژوهش حاضر و به

فرم کوتاه پرسشنامه    نفر, اجرا شد و پایایی30توسط محقق بر روي    آمدهدستبه ایایی  پ  تشخیص داده شد 
اعتبار باالي پرسشنامه جهت اجرا آن   دهندهنشان  آمد که دست  به  87/0با استفاده از روش آلفاي کرونباخ 

 . باشدیمپژوهش حاضر  در
پرسشنامه عملکرد تحصیلی درتاج استفاده    این پژوهش جهت سنجش عملکرد تحصیلی دانشجویان ازدر  

براي جامعه  1383در سال  درتاج    ست که توسطافام و تیلور    هاپژوهشآزمون برداشتی از    گردیده است. این
، فقدان کنترل پیامد، و  يزیربرنامهایران ساخته شد. این آزمون پنج حیطه خودکارآمدي، تأثیرات هیجانی، 

را   محاسبه سنجدی مانگیزش  براي  این  .  پایایی  میزان  گردید،  استفاده  کرونباخ  آلفاي  روش  از    پایایی 
است و روایی آن از طریق دو    آمدهدستبه   71/0  (پرسشنامه از طریق روش همسانی درونی )آلفاي کرونباخ

 . سازه استفاده شده است  روش روایی محتوا و روایی

 

 

 تجزیه و تحلیل دادها -4
 "دارد  وجود رابطه  تحصیلی عملکرد  زندگی و رسد بین کیفیتبه نظر می  "( 1جدول شماره ) 

 

 جدول آزمون ضریب همبستگی پیرسون

 سطح معناداري  پیرسون ضریب  تعداد متغیر مورد بررسی 

 0.0001 0.56 318 کیفیت زندگی 

 318 عملکرد تحصیلی

 
  و خروجی کوواریانس استاندارد  پیرسونآزمون  با توجه به آزمون فوق چون مقدار سطح معناداري در جدول  

با    شده این مقدار    باشدی م  0001/0برابر  استاندارد خطاي  از  95/0با اطمینان  و  و  بحرانی    05/0  سطح 
  56/0این دو متغیر مثبت و برابر با    همبستگی  مقدار ضریب   .گرددمی  تأییداست پس فرضیه فوق    ترکوچک

توان چنین استنباط که این دو متغیر از شدت همبستگی مناسبی برخوردارند پس می   است   آن بوده و بیانگر  
که هرچه    صورتنیبددارد،    وجود  مثبت و معنادار  رابطه   عملکرد تحصیلی یک  و  کیفیت زندگی   نمود که بین

 عملکرد تحصیلی افزایش خواهد یافت و بالعکس.  افزایش یابد میزان کیفیت زندگی 
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   "دارد  وجود رابطه تحصیلی عملکرد بین سرمایه فرهنگی خانواده و" (2جدول شماره )

 جدول آزمون ضریب همبستگی پیرسون
سطح   ضریب پیرسون  تعداد متغیر مورد بررسی 

 0.0001 0.48 318 سرمایه فرهنگی  معناداري 

 318 عملکرد تحصیلی

 
  و خروجی کوواریانس استاندارد  پیرسونآزمون  با توجه به آزمون فوق چون مقدار سطح معناداري در جدول  

با    شده مقدار    باشدیم  001/0برابر  این  اطمینان  و  خطاي  از  95/0با  استاندارد  و  بحرانی    05/0  سطح 
  48/0این دو متغیر مثبت و برابر با    همبستگی  مقدار ضریب   .گرددمی  تأییداست پس فرضیه فوق    ترکوچک

توان چنین استنباط که این دو متغیر از شدت همبستگی مناسبی برخوردارند پس می   است   آن بوده و بیانگر  
دارد، بدین صورت که    وجود  مثبت و معنادار  رابطه  عملکرد تحصیلی یک  سرمایه فرهنگی و   نمود که بین

 عملکرد تحصیلی افزایش خواهد یافت و بالعکس.  ش یابدهرچه میزان سرمایه فرهنگی خانواده افزای

 
   توسط ابعاد کیفیت زندگی بینی( عملکرد تحصیلیمدل رگرسیونی چندگانه با متغیر پنهان از تأثیر )پیش

 هاي رگرسیونی و آزمون بوت استرپخروجی استاندارد شده وزن 3 شماره جدول

 

 رگرسیونی هاي خروجی استاندارد شده وزن 
مقدار   متغیرها 

استاندارد  
 شده

نسبت 
 بحرانی 

سطح  
 0.01 8.22 0.40 روان  سالمت معناداري 

 0.01 7.75 0.37 جسمی سالمت
 0.03 5.63 0.26 عمومی  سالمت

 0.03 6.58 0.29 زندگی رضایت

 خروجی آزمون بوت استرپ  
( در آزمون بوت  R2مقدار استاندارد شده )ضریب تعیین 

 استرپ 
سطح   حد باال حد پایین 

 زندگی  کیفیت ابعاد توسط تحصیلی عملکرد بینیپیش معناداري 
0.28 0.22 0.36 0.03 

 
توان استنباط نمود که  چنین می  Amosافزاربا توجه به مدل رگرسیونی ساده و خروجی استاندارد آن در نرم 

و معنادار   05/0میزان کلیه تأثیرات متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته داراي سطح معناداري کوچکتر از  
درصد واریانس متغیر    28که    است  آنباشد و بیانگر  می  28/0آن نیز برابر با     2Rباشند. ضریب تعیین  می

  جسمی،   سالمت  روان،  سالمت)  زندگی  کیفیت  ادابعوابسته )عملکرد تحصیلی( توسط متغیرهاي مستقل  
درصد از عامل عملکرد تحصیلی    28تر  تبیین شده است. به عبارت ساده(  زندگی  رضایت  عمومی،   سالمت 
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باشد.  می  (زندگی  رضایت  عمومی،  سالمت  جسمی،  سالمت  روان،  سالمت)  زندگی  کیفیت  مربوط به ابعاد
کلی با توجه به خروجی آزمون بوت استرپ براي روشن شدن معناداري یا عدم معناداري ضریب    طوربه 

  03/0درصدي مدل در جامعه آماري( چون مقدار سطح معناداري در این آزمون برابر با    28)  28/0تعیین  
د باال  هاي حد پایین و حاست و در بازه  ترکوچک  05/0از سطح خطاي    95/0گزارش شده و با اطمینان  

 ( تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته)کلی این اثرات    طوربه توان استنباط نمود که  صفر واقع نشده است می 
  توان عملکرد تحصیلی که؛ می   است  آن شود. نتیجه کلی این فرضیه  باشد و فرضیه فوق تأیید میمعنادار می

در جامعه (  زندگی  رضایت  عمومی،  المتس   جسمی،  سالمت  روان،  سالمت)  زندگی  کیفیت  را بر اساس ابعاد
 بینی نمود.آماري پیش

 توسط ابعاد سرمایه فرهنگی   بینی( عملکرد تحصیلیمدل رگرسیونی چندگانه با متغیر پنهان از تأثیر )پیش

 
 هاي رگرسیونی و آزمون بوت استرپخروجی استاندارد شده وزن 4 شماره جدول

 
توان استنباط نمود چنین می  Amos  افزاراستاندارد آن در نرم با توجه به مدل رگرسیونی ساده و خروجی  

و معنادار    05/0از    ترکوچککه میزان کلیه تأثیرات متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته داراي سطح معناداري  
درصد واریانس متغیر    33که    است  آنباشد و بیانگر  می  33/0آن نیز برابر با     2R  باشند. ضریب تعیینمی

  سرمایه  ،شدهنهینهاد   فرهنگی   سرمایه )  سرمایه فرهنگی وابسته )عملکرد تحصیلی( توسط متغیرهاي مستقل  
درصد از عامل   33تر تبیین شده است. به عبارت ساده( یافته عینیت  فرهنگی  سرمایه ،افتهیتجسم  فرهنگی

 ،افتهیتجسم فرهنگی  سرمایه  ،شدهنهینهاد   فرهنگی  هسرمای)  سرمایه فرهنگیعملکرد تحصیلی مربوط به  
کلی با توجه به خروجی آزمون بوت استرپ براي روشن    طوربه باشد.  می(  یافته  عینیت   فرهنگی  سرمایه

درصدي مدل در جامعه آماري( چون مقدار سطح    33)  33/0شدن معناداري یا عدم معناداري ضریب تعیین  
است    ترکوچک  05/0از سطح خطاي    95/0گزارش شده و با اطمینان    02/0معناداري در این آزمون برابر با  

کلی این اثرات    طوربه توان استنباط نمود که  د باال صفر واقع نشده است می هاي حد پایین و حو در بازه 

 های رگرسیونیخروجی استاندارد شده وزن

مقدار  متغیرها

استاندارد 

 شده 

نسبت 

 بحرانی

سطح 

 0.001 8.89 0.51 نهادینه شده   فرهنگی  سرمایه معناداری
 0.009 8.16 0.45 افتهیتجسم فرهنگی  سرمایه
 0.006 7.93 0.41 یافته عینیت فرهنگی  سرمایه

 خروجی آزمون بوت استرپ  
( در آزمون R2مقدار استاندارد شده )ضریب تعیین 

 بوت استرپ 

حد  

 پایین 

حد  

 بال 

سطح 

 سرمایه اجتماعی  ابعاد  توسط تحصیلی عملکرد  بینیپیش معناداری
0.33 0.29 0.41 0.02 
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شود. نتیجه کلی این فرضیه  باشد و فرضیه فوق تأیید میمعنادار می  ( تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته)
  رمایهس  ،شدهنهینهاد   فرهنگی  سرمایه)  فرهنگی   را بر اساس سرمایه  توان عملکرد تحصیلیکه؛ می   است   آن

 بینی نمود. در جامعه آماري پیش( یافته عینیت فرهنگی  سرمایه ،افتهیتجسم فرهنگی
 

 یریگجهینت-5
. والدین  است  وپرورشآموزشاز  سرمایه فرهنگی، نهاد خانواده و نهاد    ریرپذیتأثمهم    يهاحوزهیکی از  
  و یابند که در عصر اطالعات  به این مهم وقوف می  شیپ  ازش یب   هرروزهاي طبقه غنی و متوسط  خانواده

گسترش   در بنابراین  است.  طبقاتی  سلطه  تداوم  و  تحرک  نردبان  تنها  آموزش  دانش،  بر  مبتنی  جامعه 
ي والدین در امر گذاره یسرماتوان پاسخی به نیازهاي اجتماعی و  ي خصوصی را میهاآموزشگاه و    مؤسسات

نوعی    آموزش کردي  زیربرنامه را  تلقی  فرزندان  و  خود  اقتصادي  آینده   Medan dar and)براي 

Sarkararani, 1397.)    که    ترا گرف  ین نتیجها  توانمی  پیشین  يپژوهشها  و  سوال  ینا  یجنتا  هب  هتوجبا
  هاخانواده  دارد .پس   آموزان دانش  یلیتحص  عملکرد   بر   يمؤثر  نقش   خانواده و کیفیت زندگی  ی فرهنگه  یسرما

  دعملکر  ينحوه  بر  توانندیم  خاص  يو منشها  التیخود و تما  به   مخصوص  یفرهنگ  يکردن فضافراهم    با
ها وارد مدرس   ذائقه  ،يرفتار  ي تها  مهار  يسر  کی  با  یهر کودک  .  ارندذمدرس اثر بگ  آموزان در  دانش

 ک با کود   کودک  هر  شروع    ي قطههستند پس نفاوت  با هم مت  نیزم  نیا  در  کودکان  ي  ههم  که  شودیم
  لیتحص  ریمس  ه ادام  در   يبعد  يهاینابرابرو    شروع،   در  ي نابرابر  نیو هم  فاوت است مت  مدرسه   ریمس  در  گرید

  ی فرهنگ ه یسرما هر  رایز شود ی م خانواده ی فرهنگ د یتول باز  سبب خانواده بر  حاکم یفرهنگ يسب فضا  به
بباشد    شتریب  و  بهتر  افراد  خانواده بترتیب    نیا  به   دارند،  يتره عملکرد  افراد متعلق   با  يخانوادهها  ه ک 

ت باالتر  یفرهنگ  يسرما امر   فرد   یفرهنگ  ي  یهسرما  شیافزا  سب  نیا  و  شوندیموفقتر م  التیصحدر 
ابعاد کیشود.  یم  دي شده  نها  نوع  یفرهنگ  يسرما  صوصخب بین  یت زندگی با  فیافته ها نشان داد که 

دانش تحصیلی  رابطه    عملکرد  فرح آموزان  و  سعید  مطالعات  با  نتایج  دارد.  وجود  معنادار  مستقیم 
ابرار  (،  1391)رضایی و همکاران  (،  1392)تاج بخش و ریاحی(،  1395)قاسم تبار و صالحی(،  1395)بخش

( و  2014) کولمن  (،  2015شریف و همکاران  یت  فنقش کی  .است  همسو(  2013)تامپسون و همکاران  ( 
یت زندگی مطلوب دانش  فاین کیر بناب.  اثربخشی عملکرد تحصیلی غیر قابل انکار است زندگی و ابعاد آن در  

اطراف خود در عملکرد تحصیلی و پیشرفت و موفقیت ها تحصیلی   طآموزان و رضایت مند از زندگی و محی 
  ا می کند. نقش خانواده و دبیران را در کییت زندگی مطلوب و تصور و دیدگاهی که دانش فنقش بسزایی ای

یت زندگی می تواند ارتباطات  یفآموزان نسبت به آن در ذهن خود می پرورانند نمی توان نایده گرفت. ک
یت  فمت روانی، شاد و سرزندگی را در دانش آموزان توسعه دهد. دانش آموزانی که کیالس، س فموثر، عزت ن 

ت  فیند. هر چه میزان کیهمه جانبه موفق تر   طزندگی بسیار رضایت بخشی دارند طبیعتا در تحصیل و رواب 
زندگی در دانش آموزان پایین و رضایت و شادمانی در دانش آموزان پایین تر باشد، میزان عملکرد تحصیلی  

  تحصیلی  عملکرد  رابطه سرمایه فرهنگی خانواده و  در ارتباط با  .  کندو موفقیت در آن ها کاهش پیدا می
بیان دانش آموزان   باید  نتایج حاکیکرد    نیز  این دو متغیر می باشدم  که  بین  این مسئله با نتایج .  عنادار 
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( سولیوان  )گادیس،  2015انیس)  ،(  2001تحقیقات  نوغانی)  (2013(،  دارد(    1386و  رمایه س  .همخوانی 
آموزشی اثرگذار است بررسی شود.بر طبق این نظریه کسانی که داراي سرمایه   فرهنگـی بـر پیشـرفت

آموزشی   اجتماعی باالتري هستند از مهارتهـاي -ه داراي پایگاه اقتصادي هستند بهویژه کسانی ک  فرهنگـی
 . و امکانات بیشتر آموزشی برخوردارنـد
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Predicting students' academic performance by family cultural 

capital and quality of life 

 
Maryam Rueentan, Gholam Ali Alizadeh,Parvaneh Rueentan, Zeinab 

Rueentan   

 

Abstract 

The purpose of this study was to predict students' academic 

performance by family cultural capital and quality of life in secondary 

school in Kermanshah. This article was descriptive-survey according to 

the method and applied based on the purpose. The statistical population 

included all middle and high school students in Kermanshah in the 99-

98 academic year. The sample size was 318 people and were selected 

by random sampling method. Data collection tools included standard 

questionnaire of family cultural capital, standard questionnaire of 

quality of life and standard questionnaire of academic performance. The 

validity of the questionnaires was confirmed by experts and the 

reliability was measured using Cronbach's alpha coefficient. Also, to 

test the hypotheses according to the levels of measurement of variables, 

Pearson correlation coefficient and regression tests were used. The 

results of the tests showed that there is a significant direct and positive 

relationship between cultural capital and quality of life and academic 

performance. The result showed that; Family cultural capital and 

quality of life have become the most important predictors of students' 

academic performance.                                                                   

 

Keywords: Academic performance, family cultural capital, quality of 

life                       
 

 


