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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،پیشبین ی عملکرد تحصیلی دانش آموزان توسط سرمایه فرهنگی خانواده و
کیفیت زندگی مقطع متوسطه دوم شهر کرمانشاه بوده است .این مقاله با توجه به روش ،توصیفی -پیمایشی
و بر اساس هدف ،کاربردي بود .جامعه آماري شامل کلیه دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه شهر
کرمانشاه در سال تحصیلی 1400-99بود .که حجم نمونه  318نفر در نظر گرفته شد بود و با روش
نمونهگیري تصادفی انتخابشده بودند .ابزار جمعآوري دادهها شامل پرسشنامه استاندارد سرمایه فرهنگی
خانواده ،پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی و پرسشنامه استاندارد عملکرد تحصیلی بود .روایی پرسشنامهها
مورد تأیید متخصصان قرار گرفته و پایایی هم با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ سنجیده شده است.
همچنین ،جهت آزمون فرضیهها به تناسب سطوح سنجش متغیرها ،از آزمونهاي ضریب همبستگی
پیرسون و رگرسیون استفاده شده است .نتایج حاصل از آزمونها نشان دادند که بین سرمایه فرهنگی با
کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی ،رابطهي معنادار مستقیم و مثبت وجود دارد .نتیجه پژوهش نشان داد؛
سرمایه فرهنگی خانواده و کیفیت زندگی  ،مهمترین عامل پیشبینی کننده عملکرد تحصیلی دانش آموزان
شده است.
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-1مقدمه
جامعهشناسی عمومی بوردیو ،فرض را بر این مینهد که میتوان تمام کنشهاي انسانی را کنشهاي
اقتصادي معطوف به افزایش سود مادي بهحساب آورد.وي بر مبناي همین فرض ،معتقد است که
روشنفکران نیز تاجرانی در عرصه سرمایه فرهنگی ،به دنبال نفع شخصیاند .بوردیو نتیجه میگیرد که
روشنفکران حرفهاي ،بخش فرودست طبقه اجتماعی بورژوازي هستند .او با تعریف طبقه مسلط بهعنوان
طبقهاي که حجم عظیمی از سرمایه را در اختیار دارد و فرقی نمیکند منبع این سرمایه ،اقتصادي ،اجتماعی
یا فرهنگی باشد ،معتقد است که روشنفکران ،به دلیل دسترسی به این منبع سرمایه (فرهنگی )،جزء طبقه
مسلط محسوب میشوند( .)Milner and Bravit, 2018سرمایه فرهنگی دربرگیرنده تمایالت پایدار فرد
است که در خالل اجتماعی شدن در وي ایجاد و درونی شده است .بوردیو تحصیالت را نمودي از سرمایه
فرهنگی میداند .گرایش به اشیا فرهنگی و جمع شدن محصوالت فرهنگی نیز سرمایه فرهنگی بهحساب
میآید ( .)Idrisi et a., 2012بوردیو نخستین کسی است که اشکال سرمایه را مطرح نمود .او سرمایه را
به سه شکل اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی تعمیم داد و در این فرآیند به نوع چهارمی از سرمایه یعنی
سرمایه نمادین دستیافت که میتوان آن را از دل سرمایه فرهنگی برآورد .از میان این اشکال ،توجه
ویژهاي بر سرمایه فرهنگی ،که نحوه توزیع آن توسط «نهادهاي آموزشی» بازتولید میشود ،دارد و همه
اشکال سرمایه را با تمرکز بر آن تحلیل میکند( .)Field, 2013مفهوم سرمایه فرهنگی ازنظر بوردیو را
تنها هنگامی میتوان بهخوب ی درک کرد که آن را در دستگاه نظري وي در نظر بگیریم .محرک اصلی
نظریه بوردیو ،عالقهاش به از میان برداشتن آن چیزي است که خودش ضدیت کاذب میان عینیتگرایی و
ذهنیت گرایی و یا به تعبیر او ضدیت بیهوده میان فرد و جامعه میانگارد .وي بهجاي مفاهیم سنتی
جامعهشناسی مثل ساختار و عاملیت مفاهیم میدان و عادت واره را به کار میبرد .به عقیده وي میان میدان
و عادت واره رابطه دیالکتیکی وجود دارد و درحالیکه عادت واره در ذهن کنشگر وجود دارد ،میدان در
خارج از ذهن آنها جاي دارد ( .)Riters, 2012مطالعه بوردیو در فرانسه نشان میدهد که بین خاستگاه
خانوادگی دانشآموز و برخورداري از سرمایه فرهنگی و همچنین بین سرمایه فرهنگی و موفقیت تحصیلی
رابطه مستقیم وجود دارد(.)Sharepour,2010خانواده با ایفاي نقش خود در جامعه ،توسعه اقتصادي،
اجتماعی و فرهنگی را دنبال و اجرا میکند .خانواده مدنی ،اشتغال و جایگاه زنان ،تغییرات الگوي ازدواج،
گسست ارزشی ،نرخ ازدواج و طالق ،تبادل اندیشهها ،رفت و بازگشتهاي عقاید ،نظام پیشنهادها ،گفتوگو
و عقالنیت ،از ویژگیهاي خانوادههاي جدید است که بر آینده سازي سرمایه فرهنگی خانواده تأثیرگذار
میباشند( .)Ghani Rad,2017اولین عامل و مهمترین ابزار جامعهپذیري افراد یـک جامعـه« ،خـانواده»
اسـت ،زیـرا اجتماعی شدن افراد از خانواده شروع میشود .نـوزاد انسـانی در خـانواده رشـد و نمـو میکند؛
رفتارهاي اجتماعی ،هنجارها و ارزشها را میآموزد و یاد میگیرد که چگونه با دیگران تعامل داشته
باشد( .)Chalabi, 2016نظریههاي مختلفی در خصوص عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی ارائهشده است.
گروهی از اندیشمندان بر ویژگیهاي درونی افراد (هوش ،خودپنداري ) ... ،تأکیددارند و برخی دیگر نیز
عوامل بیرونی (خانواده ،طبقه اجتماعی ،مدرسه و  ) ...را مهم تلقی میکنند .در بین عوامل بیرونی ،زمینههاي
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تحصیلی دارند( Janalizadeh Choob Basti et

خانوادگی و خاستگاه طبقاتی نقش پررنگی در موفقیت
 .)al, 2013زمان مطرحشدن سرمایه فرهنگی توسط بوردیو ،این مفهوم بیش از هر حوزه دیگري در حوزه
آموزشوپرورش بهکاررفته است .محققان بسیاري در پژوهشهایشان این مفهوم را بکار بردهاند و به بسط
و تعدیل مفهوم سرمایه فرهنگی پرداختهاند( .)Hakimzadeh et al, 2012از نظر بوردیو کودکانی که از
زمینههاي اجتماعی و خانوادگی طبقه پایین برخاستهاند ،به ویژه کودکان گروههاي اقلیت ،شیوه گفتار و
رفتارشان با شیوهها ي گفتار و رفتار مسلط در مدرسه مغایر است .هنگام ورود به مدرسه ،کودکان طبقه
پایین برخورد فرهنگی بسیار شدیدي را نسبت به کودکان خانوادههاي مرفه تجربه میکنند .در واقع گروه
اول که خود را در یک محیط فرهنگی بیگانه مییابند نه تنها کمتر احتمال دارد که در جهت عملکرد
آموزشی بهتر برانگیخته شوند بلکه شیوههاي گفتار و رفتار عادي آنها نیز با شیوههاي گفتار و رفتاري
معلمان همخوانی ندارد .حتی اگر هر یک منتهاي کوشش خود را براي برقراري ارتباط به
عملآورند( .)Giddens, 2017نظام آموزشی ذاتاً نسبت به سرمایهي فرهنگی جهتدار عمل میکنند و آن
را باارزش میداند ،و خصوصیات مثبتی مانند درخشش علمی را ناشی از سرمایه فرهنگی میداند که آن را
در اختیاردارند .در مقایسه با کسانی که داراي سرمایهي فرهنگی نیستند ،کودکان که داراي سرمایهي
فرهنگی هستند با قواعد بازي در سیستمهاي آموزشی بیشتر آشنا هستند و به عنوان یک نتیجه ،آنها بهتر
میتوانند تصوري از درخشش آکادمیک به معلمان و همساالن ارائه کنند .بازدهی سرمایه فرهنگی از طریق
عملکرد تحصیلی بهتر تحقق مییابد ،زیرا کودکان که داراي سرمایه فرهنگی هستند بااستعدادتر از آنچه
واقعاً هستند به نظر می رسند (که منجر به ارزیابی ذهنی بهتر توسط معلمان و نمرات باالتر میشود) و
عالوه بر این ،آنها (به خاطر اینکه معلمان توجه بیشتري به آنها دارند) از محیطهاي یادگیري بهتري
برخوردارند( .)Anderson and Jagger, 2015متغیر دیگر تأثیرگذار در این پژوهش کیفیت زندگی می-
باشد .کیفیت زندگی دانشآموزان نقش مهمی در میزان عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارد .کیفیت زندگی
یکی از مهمترین مسائل امروز در حفظ سالمتی و مراقبت از آن است و بزرگترین اهداف بهداشتی بر
افزایش سالمت افراد است و امروزه از مهمترین عوامل مؤثر در زندگی افراد شناختهشده است( Zahmat
 .)Keshan et al, 2012کیفیت زندگی ،متأثر از عواملی است که به زندگی را ارزشمند میداند و به کسب
تجربهها مثبت کمک میکند و برا ي هر فرد ،معانی متفاوتی دارد .کیفیت زندگی یک فرد ،شخصی است
و ارزیابی آن تسلط خود فرد انجام می شود(.)Siam et al, 2012کیفیت زندگی شامل درک و ارزیابی فرد
از وضعیت زندگی خود و زمینه ها فرهنگی و ارزشی و ارتباطی این فاکتورها با انتظارات ،اهداف ،معیارها و
عالیق شخصی است( .)Karshki et al, 2014عملکرد تحصیلی به معناي توانایی در برنامه ریزي،
خودکارآمدي ،انگیزش ،کاهش اضطراب ،استفاده از اهداف سودمند و انجام فعالیتهاي مربوط به مطالعه
میباشد بهبود و توسعه عملکرد تحصیلی فراگیران یکی از اهداف اصلی مراکز آموزشی میباشد( Projaska
 .)and Norcross, 2014در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت و نقشى که خانواده در عملکرد تحصیلى
فرزندان دارند ،لذا پرسش اصلی پژوهش این است که :ساز و کار عملکرد تحصیلی دانش آموزان بین
سرمایه فرهگی خانواده و کیفیت زندگی چگونه است؟
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-2پیشینه پژوهش
صفایی موحد و بهادري ( )1397پژوهشی تحت عنوان حاضر بررسی تأثیر فرهنگ مدرسه و سرمایه فرهنگی
خانواده برعملکرد تحصیلی دانش آموزان است .نتایج تحقیق نشان داد فرهنگ مدرسه و سرمایه فرهنگی
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
آموزان بهتر می شود .هم چن ین اثرات متقابل متغیرهاي فرهنگ مدرسه و سرمایه فرهنگی خانواده نیز بر
عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد.
بیگی ( )1392پژوهشی با موضوع «بررسی ارتباط سرمایه فرهنگی با انگیزه ورود به دانشگاه و عملکرد
تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان» انجام داد .نتایج تحقیق نشان میدهد که سرمایه
فرهنگی تجسمیافته تأثیر معنیداري بر عملکرد تحصیلی دارد ،ولی سرمایه فرهنگی نهادینهشده و عینیت
یافته تأثیر معنیداري بر عملکرد تحصیلی ندارد .رضایی و همکاران( )1391در پژوهشی با عنوان الگو
پیشبینی عملکرد تحصیلی بر اساس ابعاد کیفیت زندگی ،استفاده از اینترنت و نگرش نسبت به اعتیاد
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیالن نشان دادند که در مدل نهایی متغیر میزان استفاده از اینترنت
خارج شد اما ابعاد مختلف کیفیت زندگی شامل عملکرد جسمی ،نقش جسمی ،درد بدنی ،سالمت عمومی،
سالمت جسمی و همچنین نگرش نسبت به اعتیاد به طور معنیدار توانستند میزان عملکرد تحصیلی را
پیشبینی نمایند .نریمانی و همکاران( )1390در پژوهشی با عنوان اثربخشی درمان شناختی رفتار گروهی
بر بهبود کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی مبتال به اختالل اضطراب
اجتماعی منتشر نشان دادند که درمان شناختی  -رفتار گروهی در کاهش عالئم اختالل اضطراب اجتماعی
منتشر ،بهبود کیفیت زندگی عملکرد تحصیلی دانش آموزان بهطور معنادار مؤثر است .نوغانی ،آهنچیان و
رفیعی ( )1390در تحقیقی باهدف تعیین سهم سرمایه اجتماعی ،اقتصادي ،فرهنگی در احتمال موقعیت
داوطلبان آزمون سراسر دانشگاه در سال 1389در شهر اصفهان به این نتایج رسیدند که در کنار متغیرهاي
زمینهاي ،متغیرهاي سرمایه اجتماعی ،اقتصادي ،فرهنگی سهم معناداري در احتمال موفقیت داوطلبان دارند.
انیس ( )2015تحقیقی تجربی با عنوان « پیشینه خانوادگی ،انواع مختلف سرمایه و موفقیت تحصیلی دانش
آموزان اهل ترکیه » انجام داد .این پژوهش نشان داد ،دانشآموزانی که از خانوادههایی برخاستهاند که به
لحاظ سرمایههاي اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی غنی بودند ،بیشتر از سایر دانش آموزان در عملکرد
تحصیلی خود موفق بودند .درواقع براي موفقیت تحصیلی دانش آموزان همه انواع سرمایههاي یاد شده
باید حضور داشته باشند .همچنین ،هنگامی که سرمایههاي اقتصادي به سرمایه فرهنگی تبدیل میشود،
تأثیرگذاري آن بر روي موفقیت تحصیلی دانش آموزان نمود بیشتري مییابد .با توجه به این نتایج باید
خاطرنشان نمود که میان پیشینه خانوادگی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنیداري وجود دارد
و این امر با رویکردهاي تجربی و نظري افرادي همچون کلمن و بوردیو همسو میباشد
گادیس ( )2013این موضوع اشاره میکند که عادت اثرات فردي سرمایه فرهنگی و عادت ها نیز بررسی
شود و اثر واسطهاي عادت را بر پیشرفت تحصیلی اثر دارد.
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ژاگر( )2010با استفاده از دادههاي مطالعه طولی سرا سري از جوانان تأثیر سرمایه فرهنگی دانش آموزان6
تا 14ساله (نه خانواده آنها ) را بر موفقیت تحصیلی آنها سنجید .نتایج نشان داد که سرمایه فرهنگی
دانش آموزان بـر موفقیـت تحصـیلی آنها تأثیر داشته است .ترامونت و ویلیامز ( )2010طبقه اجتماعی و
سرمایه فرهنگی خانوادهها از کلیديترین عاملها براي پیشبینی موفقیت تحصیلی هستند .پارسل و دافر
( )2009به این نتیجه رسیدند سرمایهاي خانواده و مدرسه نقش مؤثري در عملکرد دانش آموزان دارد.
بارون ( )2006نشان داد سطح تحصیالت والدین و پایگاه شغلی و سرمایه فرهنگی آنها تأثیر مثبتی بر
عملکرد تحصیلی دانشآموزان دارد.
عملکرد تحصیلی ازآنجاییکه مسیر زندگی دانش آموزان را مشخص میکند اهمیت بسیار زیاد دارد .امروزه
به دالیل مختلفی ازجمله وضعیت اقتصاد خانواده ،مسئله بیکار  ،افزایش نرخ تورم ،مشکالت خانوادگی و
وجود شبکهها مجاز و  ...عملکرد تحصیلی دانش آموزان چندان مطلوب نیست .متأسفانه شرایط فعلی
خانواده و اجتماع بهگونهاي است که کیفیت زندگی در خانواده و سرمایه فرهنگی بسیار پایین آمده است و
ارتباطات اجتماعی نامطلوب مشکالتی را براي دانش آموزان هم در خانواده ،اجتماع و مدرسه به وجود آورده
است و عملکرد تحصیلی دانش آموزان را کاهش داده است .بنابراین ضروري است اقدامات اصولی جهت
افزایش کیفیت زندگی سرمایه فرهنگی خانواده و بهبود عملکرد تحصیلی برداشته شود.

تجسم یافته
عینیت یافته
نهادینه

سرمایه فرهگی
خانواده

رضایت از زندگی
سالمت جسمی
سالمت روان
سالمت عمومی

کیفیت زندگی
خانواده

عملکرد تحصیلی

شکل -1مدل مفهومی تحقیق

خود کار آمدي
تاثیرات هیجانی
فقدان کتترل پیامد
انگیزش
برنامه ریزي
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-3روش تحقیق
روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه بر اساس هدف تحقیق ،از نوع کاربردي و بر اساس نحوه
گردآوري دادهها توصیفی  -پیمایشی است .جامعه آماري شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم
شهر کرمانشاه بود و از نمونهگیري تصادفی ساده  318نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .روش گردآوري
مطالعات و دادهها اسناد  -کتابخانهاي و میدانی است .بخش اصلی دادهها را از طریق مطالعه میدانی  ،تهیه
و تنظیم پرسشنامه بهصورت بسته ،دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر کرمانشاه به دست آورده میشود.
معیارهاي ورود به مطالعه ،شامل رضایتمندي افراد براي شرکت در تحقیق ،نداشتن اختالل جدي جسمی
و روانپزشکی بود .پرسشنامه با جلب همکاري افراد مورد پژوهش به آنها داده شد .قبل از دادن
پرسشنامهها به شرکتکنندگان ،ابتدا در مورد هدف از اجراي پژوهش با آنها صحبت شد و گفته شد که
این کار یک مورد پژوهشی است و در مورد محرمانه بودن پرسشنامهها و خصوصیات شخصیشان اطمینان
خاطر داده شد .آزمونگر منتظر ماند تا شرکتکنندگان به سؤاالت پاسخ دهند و اشکاالت احتمالی در گویهها
و آزمون را برطرف سازد .ابزار به کار رفته در این پژوهش شامل پرسشنامه سرمایه فرهنگی ،کیفیت زندگی
و عملکرد تحصیلی بود.
سرمایه فرهنگی خانواده :براي اندازهگیري سرمایه فرهنگی خانواده از تلفیقی از پرسشنامهي تشویق و
رضایی ( ،)1392جانعلی زاده و همکاران ( )1390و پیشقدم (  )2011استفاده شد.
پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو شامل 25سؤال است و هدف آن سنجش ارزشها و نمودها در سه
شاخص :الف) تجسمیافته یا سرمایه بدنی و فردي(مهارت ذهنی ،مهارت در بیان مطالب) .ب) عینی(تملک
و مصرف کاالهاي فرهنگی ،عالقهمندي به هنر) .ج) نهادي(مدارک تحصیلی) است .براي تعیین روایی
پرسشنامه نیز از دو روش اعتبار صوري و اعتبار سازهاي استفادهشده است .اعتبار صوري با بهرهگیري از
نظرات اساتید تأییدشده است همچنین پایایی پرسشنامه از طریق آلفاي کرونباخ براي ابعاد مختلف سرمایه
عینیت یافته 0/85سرمایه تجسم  0/87سرمایه نهادي 0/70و سرمایه فرهنگی کل  0/89است که همگنی
گویه ها را تأیید میکند.
در این پژوهش براي سنجش کیفیت زندگی از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده
شده است .این پرسشنامه فرم خالصه شده مقیاس 100مادهاي کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت
میباشد که جنبههاي مختلف کیفیت زندگی را مورد ارزیابی قرار میدهد .این پرسشنامه با توجه به
عمومیت ،سادگی ،سازگاري و انطباق ابعاد مورد ارزیابی با فرهنگ و نوع فعالیت فیزیکی -روانی جمعیت
مورد مطالعه براي این پژوهش مناسب تشخیص داده شد .این پرسشنامه ارزیابی و تأیید شده است.
پرسشنامه کیفیت زندگی یک ابزار خودسنجی است که توسط خود آزمودنی تکمیل میگردد و چهار حیطه
سالمت جسمانی ،سالمت روان ،روابط اجتماعی و سالمت محیط را با  26سؤال میسنجد ،که دو سؤال
اول آن در مورد رضایتمندي از سالمت عمومی و درک کلی فرد از کیفیت زندگی خود و بقیه سؤالها،
احساس و رفتار فرد در ابعاد مختلف کیفیت زندگی میسنجد.
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در سال  2000این پرسشنامه بهطور همزمان در  15کشور جهان هنجاریابی و ترجمه شد .استانداردسازي،
ترجمه و روانسنجی گونه ایرانی این پرسشنامه در ایران توسط نجات و همکاران صورت گرفت مقادیر
همبستگی درون خوشهاي و آلفاي کرونباخ در تمام حیطهها باالي 0/7به دست آمد .این پرسشنامه با توجه
به سازگاري و انطباق ابعاد مورد ارزیابی با نوع پژوهش حاضر و جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش مناسب
تشخیص داده شد پایایی بهدستآمده توسط محقق بر روي 30نفر ,اجرا شد و پایایی فرم کوتاه پرسشنامه
با استفاده از روش آلفاي کرونباخ  0/87به دست آمد که نشاندهنده اعتبار باالي پرسشنامه جهت اجرا آن
در پژوهش حاضر میباشد.
در این پژوهش جهت سنجش عملکرد تحصیلی دانشجویان از پرسشنامه عملکرد تحصیلی درتاج استفاده
گردیده است .این آزمون برداشتی از پژوهشها فام و تیلور است که توسط درتاج در سال 1383براي جامعه
ایران ساخته شد .این آزمون پنج حیطه خودکارآمدي ،تأثیرات هیجانی ،برنامهریزي ،فقدان کنترل پیامد ،و
انگیزش را میسنجد .براي محاسبه پایایی از روش آلفاي کرونباخ استفاده گردید ،میزان پایایی این
پرسشنامه از طریق روش همسانی درونی (آلفاي کرونباخ)  0/71بهدستآمده است و روایی آن از طریق دو
روش روایی محتوا و روایی سازه استفاده شده است.

-4تجزیه و تحلیل دادها
جدول شماره ( " )1به نظر میرسد بین کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد "
جدول آزمون ضریب همبستگی پیرسون
متغیر مورد بررسی

تعداد

ضریب پیرسون

سطح معناداري

کیفیت زندگی

318

0.56

0.0001

عملکرد تحصیلی

318

با توجه به آزمون فوق چون مقدار سطح معناداري در جدول آزمون پیرسون و خروجی کوواریانس استاندارد
شده برابر با  0/0001میباشد و این مقدار با اطمینان  0/95از سطح بحرانی و استاندارد خطاي 0/05
کوچکتر است پس فرضیه فوق تأیید میگردد .مقدار ضریب همبستگی این دو متغیر مثبت و برابر با 0/56
بوده و بیانگر آن است که این دو متغیر از شدت همبستگی مناسبی برخوردارند پس میتوان چنین استنباط
نمود که بین کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی یک رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ،بدینصورت که هرچه
میزان کیفیت زندگی افزایش یابد عملکرد تحصیلی افزایش خواهد یافت و بالعکس.
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جدول شماره (" )2بین سرمایه فرهنگی خانواده و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد "
جدول آزمون ضریب همبستگی پیرسون
ضریب پیرسون
تعداد
متغیر مورد بررسی
0.48
318
سرمایه فرهنگی
318
عملکرد تحصیلی

سطح
0.0001
معناداري

با توجه به آزمون فوق چون مقدار سطح معناداري در جدول آزمون پیرسون و خروجی کوواریانس استاندارد
شده برابر با  0/001میباشد و این مقدار با اطمینان  0/95از سطح بحرانی و استاندارد خطاي 0/05
کوچکتر است پس فرضیه فوق تأیید میگردد .مقدار ضریب همبستگی این دو متغیر مثبت و برابر با 0/48
بوده و بیانگر آن است که این دو متغیر از شدت همبستگی مناسبی برخوردارند پس میتوان چنین استنباط
نمود که بین سرمایه فرهنگی و عملکرد تحصیلی یک رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ،بدین صورت که
هرچه میزان سرمایه فرهنگی خانواده افزایش یابد عملکرد تحصیلی افزایش خواهد یافت و بالعکس.
مدل رگرسیونی چندگانه با متغیر پنهان از تأثیر (پیشبینی) عملکرد تحصیلی توسط ابعاد کیفیت زندگی
جدول شماره  3خروجی استاندارد شده وزنهاي رگرسیونی و آزمون بوت استرپ
خروجی استاندارد شده وزنهاي رگرسیونی
نسبت
مقدار
متغیرها
8.22
0.40
روان
سالمت
استاندارد بحرانی
7.75
0.37
سالمت جسمی
شده
5.63
0.26
سالمت عمومی
6.58
0.29
رضایت زندگی
خروجی آزمون بوت استرپ
حد پایین حد باال
مقدار استاندارد شده (ضریب تعیین  )R2در آزمون بوت
استرپعملکرد تحصیلی توسط ابعاد کیفیت زندگی
پیشبینی
0.36
0.22
0.28

سطح
0.01
معناداري
0.01
0.03
0.03
سطح
معناداري
0.03

با توجه به مدل رگرسیونی ساده و خروجی استاندارد آن در نرمافزار Amosچنین میتوان استنباط نمود که
میزان کلیه تأثیرات متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته داراي سطح معناداري کوچکتر از  0/05و معنادار
میباشند .ضریب تعیین  R2آن نیز برابر با  0/28میباشد و بیانگر آن است که  28درصد واریانس متغیر
وابسته (عملکرد تحصیلی) توسط متغیرهاي مستقل ابعاد کیفیت زندگی (سالمت روان ،سالمت جسمی،
سالمت عمومی ،رضایت زندگی) تبیین شده است .به عبارت سادهتر  28درصد از عامل عملکرد تحصیلی
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مربوط به ابعاد کیفیت زندگی (سالمت روان ،سالمت جسمی ،سالمت عمومی ،رضایت زندگی) میباشد.
بهطور کلی با توجه به خروجی آزمون بوت استرپ براي روشن شدن معناداري یا عدم معناداري ضریب
تعیین  28( 0/28درصدي مدل در جامعه آماري) چون مقدار سطح معناداري در این آزمون برابر با 0/03
گزارش شده و با اطمینان  0/95از سطح خطاي  0/05کوچکتر است و در بازههاي حد پایین و حد باال
صفر واقع نشده است میتوان استنباط نمود که بهطور کلی این اثرات (تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته)
معنادار میباشد و فرضیه فوق تأیید میشود .نتیجه کلی این فرضیه آن است که؛ میتوان عملکرد تحصیلی
را بر اساس ابعاد کیفیت زندگی (سالمت روان ،سالمت جسمی ،سالمت عمومی ،رضایت زندگی) در جامعه
آماري پیشبینی نمود.
مدل رگرسیونی چندگانه با متغیر پنهان از تأثیر (پیشبینی) عملکرد تحصیلی توسط ابعاد سرمایه فرهنگی
جدول شماره  4خروجی استاندارد شده وزنهاي رگرسیونی و آزمون بوت استرپ
خروجی استاندارد شده وزنهای رگرسیونی
نسبت
مقدار
8.89
0.51
استاندارد بحرانی
8.16
0.45
شده
7.93
0.41

متغیرها
سرمایه فرهنگی نهادینه شده
سرمایه فرهنگی تجسمیافته
سرمایه فرهنگی عینیت یافته
خروجی آزمون بوت استرپ
حد
حد
مقدار استاندارد شده (ضریب تعیین  )R2در آزمون
عملکرد تحصیلی توسط ابعاد سرمایه
پیشبینی
اجتماعیبال
پایین
بوت استرپ
0.41
0.29
0.33

سطح
0.001
معناداری
0.009
0.006
سطح
معناداری
0.02

با توجه به مدل رگرسیونی ساده و خروجی استاندارد آن در نرمافزار  Amosچنین میتوان استنباط نمود
که میزان کلیه تأثیرات متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته داراي سطح معناداري کوچکتر از  0/05و معنادار
میباشند .ضریب تعیین  R2آن نیز برابر با  0/33میباشد و بیانگر آن است که  33درصد واریانس متغیر
وابسته (عملکرد تحصیلی) توسط متغیرهاي مستقل سرمایه فرهنگی (سرمایه فرهنگی نهادینهشده ،سرمایه
فرهنگی تجسمیافته ،سرمایه فرهنگی عینیت یافته) تبیین شده است .به عبارت سادهتر  33درصد از عامل
عملکرد تحصیلی مربوط به سرمایه فرهنگی (سرمایه فرهنگی نهادینهشده ،سرمایه فرهنگی تجسمیافته،
سرمایه فرهنگی عینیت یافته) میباشد .بهطور کلی با توجه به خروجی آزمون بوت استرپ براي روشن
شدن معناداري یا عدم معناداري ضریب تعیین  33( 0/33درصدي مدل در جامعه آماري) چون مقدار سطح
معناداري در این آزمون برابر با  0/02گزارش شده و با اطمینان  0/95از سطح خطاي  0/05کوچکتر است
و در بازههاي حد پایین و حد باال صفر واقع نشده است میتوان استنباط نمود که بهطور کلی این اثرات

46

فصلنامه مطالعات رهبری فرهنگی ،سال چهارم ،شماره  ،1بهار  ،1401پیاپی10

(تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته) معنادار میباشد و فرضیه فوق تأیید میشود .نتیجه کلی این فرضیه
آن است که؛ میتوان عملکرد تحصیلی را بر اساس سرمایه فرهنگی (سرمایه فرهنگی نهادینهشده ،سرمایه
فرهنگی تجسمیافته ،سرمایه فرهنگی عینیت یافته) در جامعه آماري پیشبینی نمود.
-5نتیجهگیری
یکی از حوزههاي مهم تأثیرپذیر از سرمایه فرهنگی ،نهاد خانواده و نهاد آموزشوپرورش است .والدین
خانوادههاي طبقه غنی و متوسط هرروز بیشاز پیش به این مهم وقوف مییابند که در عصر اطالعات و
در جامعه مبتنی بر دانش ،آموزش تنها نردبان تحرک و تداوم سلطه طبقاتی است .بنابراین گسترش
مؤسسات و آموزشگاههاي خصوصی را میتوان پاسخی به نیازهاي اجتماعی و سرمایهگذاري والدین در امر
آموزش را نوعی برنامهریزي براي آینده اقتصادي خود و فرزندان تلقی کرد( Medan dar and
 .)Sarkararani, 1397با توجه به نتایج این سوال و پژوهشهاي پیشین میتوان این نتیجه را گرفت که
سرمایه فرهنگی خانواده و کیفیت زندگی نقش مؤثري بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان دارد .پس خانوادهها
با فراهم کردن فضاي فرهنگی مخصوص به خود و تمایالت و منشهاي خاص میتوانند بر نحوهي عملکرد
دانش آموزان در مدرس اثر بگذارند .هر کودکی با یک سري مهار تهاي رفتاري ،ذائقه ها وارد مدرس
میشود که همه ي کودکان در این زمین با هم متفاوت هستند پس نقطه ي شروع هر کودک با کودک
دیگر در مسیر مدرسه متفاوت است و همین نابرابري در شروع ،و نابرابریهاي بعدي در ادامه مسیر تحصیل
به سب فضاي فرهنگی حاکم بر خانواده سبب باز تولید فرهنگی خانواده می شود زیرا هر سرمایه فرهنگی
خانواده افراد بهتر و بیشتر باشد عملکرد بهتري دارند ،به این ترتیب ک افراد متعلق به خانوادههاي با
سرماي فرهنگی باالتر در امر تحصیالت موفقتر میشوند و این سب افزایش سرمایه ي فرهنگی فرد
بخصوص سرماي فرهنگی نوع نها دي شده میشود .یافته ها نشان داد که بین ابعاد کیفیت زندگی با
عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه مستقیم معنادار وجود دارد .نتایج با مطالعات سعید و فرح
بخش( ،)1395قاسم تبار و صالحی( ،)1395تاج بخش و ریاحی( ،)1392رضایی و همکاران ( ،)1391ابرار
شریف و همکاران ( ،)2015کولمن ( )2014و تامپسون و همکاران ( )2013همسو است .نقش کیفیت
زندگی و ابعاد آن در اثربخشی عملکرد تحصیلی غیر قابل انکار است .بنابراین کیفیت زندگی مطلوب دانش
آموزان و رضایت مند از زندگی و محیط اطراف خود در عملکرد تحصیلی و پیشرفت و موفقیت ها تحصیلی
نقش بسزایی ایفا می کند .نقش خانواده و دبیران را در کییت زندگی مطلوب و تصور و دیدگاهی که دانش
آموزان نسبت به آن در ذهن خود می پرورانند نمی توان نایده گرفت .کیفیت زندگی می تواند ارتباطات
موثر ،عزت نفس ،سالمت روانی ،شاد و سرزندگی را در دانش آموزان توسعه دهد .دانش آموزانی که کیفیت
زندگی بسیار رضایت بخشی دارند طبیعتا در تحصیل و روابط همه جانبه موفق ترند .هر چه میزان کیفیت
زندگی در دانش آموزان پایین و رضایت و شادمانی در دانش آموزان پایین تر باشد ،میزان عملکرد تحصیلی
و موفقیت در آن ها کاهش پیدا میکند .در ارتباط با رابطه سرمایه فرهنگی خانواده و عملکرد تحصیلی
دانش آموزان نیز باید بیان کرد که نتایج حاکی معنادار بین این دو متغیر می باشد .این مسئله با نتایج
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 سرمایه. ) همخوانی دارد1386() و نوغانی2013 ، (گادیس،)2015( انیس،) 2001( تحقیقات سولیوان
بر طبق این نظریه کسانی که داراي سرمایه.فرهنگـی بـر پیشـرفت آموزشی اثرگذار است بررسی شود
اجتماعی باالتري هستند از مهارتهـاي آموزشی-فرهنگـی هستند بهویژه کسانی که داراي پایگاه اقتصادي
.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 9998 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

