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Introduction 
The aim of the research: Equal access to education for all means that 

everyone within the educational system has the opportunity and 

opportunity to succeed. Equally, equal educational opportunities means 

equal enjoyment and the equal chance of all students enrolling in the 

educational system and having a class, and appropriate training 

programs, specialist teachers, educational facilities and equipment. 

According to the annual reports of the Ministry of Education and the 

General Directorate of Education and Training of Khuzestan Province, 

many educational districts of Khuzestan province are inferior to the 

other regions of the country in terms of scientific and educational 

development indicators. This study aimed «Social Factors Affecting the 

inequality of education teachers in Khuzestan province« has been done.  

 

Research Method 
The present research method is «survey«. Hence, the data collected 

(questionnaire), population «primary and secondary school teachers of 

the province«, sampling (cluster), the number of samples «381«, the 

data analysis «software Spss23« and of time and space research 

«primary and secondary education courses first school districts in the 

province  of khouzestan from 1394-1395 and 1395-1396. 

 
Results 

According to sociological studies, internal and external research 

backgrounds, exchange of views with relevant faculty members and 
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scientific and executive experts, as well as pathological seminars and 

conferences in Khuzestan province in recent years, this research is one 

of a series of social factors affecting Educational inequality of students, 

variables such as «individual economic capital«, «parent economic 

capital«, «individual cultural capital«, «parent cultural capital«, 

«individual social capital«, «parents capital Social« Analyzed and 

evaluated.  

 
Discussion 

The results of this study indicate that there is a significant and 

negative correlation between the independent variables of individual 

economic capital, parent economic capital, individual cultural capital, 

parent cultural capital, individual social capital and parents capital 

Social with dependent variable of students' educational inequality. The 

results of stepwise multivariate regression model shows that among the 

independent variables, individual economic capital, individual social 

capital, parents capital Social and parent economic capital variance of 

the dependent variable educational inequality students (R2 = 0/422) Are 

explained. 

 
Keywords: cultural capital, social capital, economic capital, educational 

inequality 
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 چکیده
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نابرابری آموزشی از ديدگاه معلمان استان » تحقيق حاضر با هدف

آوری  جمع ابزار است. از اين رو،« پيمايش»صورت پذيرفته است. روش تحقيق حاضر  «خوزستان
، روش «اول استان خوزستان معلمان مقطع ابتدايی و متوسطه» ، جامعه آماری«پرسشنامه» اطالعات

 23افزار  نرم» ، روش تجزيه و تحليل اطالعات«نفر 382» ، تعداد افراد نمونه«ای خوشه»گيری  نمونه
Spss» تحصيلی ابتدايی و متوسطه اول مناطق آموزش و های  دوره» و محدوده زمانی و مکانی تحقيق

دستاوردهای پژوهش باشد.  می «2311-2315و  2315-2314های  پرورش استان خوزستان در سال
ميان متغيرهای مستقل سرمايه فرهنگی فرزندان، سرمايه فرهنگی والدين، سرمايه بيانگر آن است که 

اجتماعی فرزندان، سرمايه اجتماعی والدين، سرمايه اقتصادی فرزندان، سرمايه اقتصادی والدين با متغير 
دار و منفی وجود دارد. همچنين نتايج حاصل از  ینهمبستگی معآموزان  دانش وابسته نابرابری آموزشی

دهد از ميان متغيرهای مستقل، متغيرهای سرمايه  می رگرسيون چند متغيره با روش گام به گام نشان
فرهنگی فرزندان، سرمايه اجتماعی فرزندان، سرمايه اجتماعی والدين و سرمايه اقتصادی والدين 

R= 422/0)آموزان  دانش یواريانس متغير وابسته نابرابری آموزش
 کنند.  می ( را تبيين2

 

 سرمايه فرهنگی، سرمايه اجتماعی، سرمايه اقتصادی، نابرابری آموزشیکلیدی:  های هواژ
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 مقدمه
توسعه علمی يا آموزشی يکی از ابعاد بسيار مهم توسعه پايدار است که نه تنها در ارتباط 

باشد بلکه به عنوان  اسی، اجتماعی و فرهنگی میتنگاتنگ و متقابل با ديگر ابعاد اقتصادی، سي

ای جهت نيل به توسعه پايدار جوامع دارد. به طوری که،  کننده عاملی حياتی، نقش تعيين

شود، ضرورت  ياد می« توسعه منابع انسانی»های زبده و ماهر که از آن به عنوان  پرورش انسان

در جهان پر تغيير و متحول امروزی، ناپذيری است که کشورها برای بقا و پيشرفت  اجتناب

حق برخورداری مساوی از »سخت بدان نيازمندند. توسعه علمی يا آموزشی عبارت است از 

 (. Esmaeil sorhk, 2002« )آموزش و پرورش

توان از سه ديدگاه  های توسعه يافتگی علمی و آموزشی، می به طور کلی، بر اساس شاخص

( از نظر شانس ورود به نظام 2مورد مطالعه قرار داد: مسئله توسعه علمی و آموزشی را 

( از نظر برخورداری از منابعی که به عنوان درونداد در اختيار نظام آموزشی قرار 2آموزشی؛ 

( از نظر عملکرد يا بازده نظام آموزشی. به عبارت ديگر، هنگامی که از مسئله توسعه 3گيرد؛  می

قت اين پرسش مطرح است که چه کسانی )يا چه شود، در حقي علمی يا آموزشی بحث می

 (. Ghasemi, 2013) مناطقی( و به چه ميزان از آموزش برخودارند

بررسی سالنامه آماری وزارت آموزش و پرورش و همچنين آمار و اطالعات اداره کل 

های عملکرد يا بازده نظام  دهد، استان خوزستان از نظر شاخص آموزش و پرورش نشان می

آموزان در مقطع ابتدايی )پايه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم،  چون درصد قبولی دانش آموزشی

به ترتيب در رتبه  2315-2314ششم( و متوسطه اول )پايه هفتم و هشتم( در سال تحصيلی 

کشور و در مقطع ابتدايی )پايه اول، دوم، سوم، چهارم،  21و  30، 28، 25، 21، 21، 22، 23

به ترتيب  2311-2315طه اول )پايه هفتم، هشتم، نهم( در سال تحصيلی پنجم، ششم( و متوس

 Statistical Yearbook of) کشور قرار دارد 23، و 32، 32، 21، 27، 25، 22، 23، 22در رتبه 

the Ministry of Education 2016- 2017 & 2017- 2018های فروان  رغم تالش (. علی

دستيابی به سطح مطلوب توسعه علمی و آموزشی،  ريزان و مسئوالن اجرايی جهت برنامه

ای توسعه علمی و آموزشی مناطق مختلف استان خوزستان را با مشکل مواجه  عوامل عديده

( وضعيت خانوادگی، 2سازد. از نظر جامعه شناسی، عوامل برون سيستمی گوناگونی چون  می
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شهری/روستايی( افراد، ( منطقه سکونت )5( جنسيت، و 4( قوميت، 3( طبقات اجتماعی، 2

دهندکه نياز به بررسی، شناسايی و  سطح توسعه يافتگی علمی و آموزشی را تحت تأثير قرار می

مقابله با آنها با توجه به نقش مهم آموزش جهت نيل به توسعه پايدار، الزم و ضروری است 

(Alageh band, 2015; Sharepour, 2015 .) 

های آموزشی در نظام  ر تحليل و تبيين نابرابریپژوهش حاضر در تالش است به منظو

 40آموزان مناطق  آموزش و پرورش استان خوزستان )ضمن مطالعه سطح نابرابری آموزشی دانش

های تحصيلی  های تحصيلی ابتدايی و متوسطه اول در سال گانه آموزشی استان خوزستان در دوره

شناسی به بررسی و واکاوی نقش  ه(، بر اساس ديدگاه جامع2311-2315و سال  2314-2315

عوامل اجتماعی چون سرمايه اقتصادی، سرمايه اجتماعی و سرمايه فرهنگی بر نابرابری آموزشی 

 آموزان استان خوزستان از ديدگاه معلمان مقاطع ابتدايی و متوسطه اول بپردازد. دانش
 

 پیشینه مطالعاتی تحقیق

 ( تحقیقات داخلی3
Khodai بررسی رابطه سرمايه اقتصادی و فرهنگی والدين »ان در تحقيقی با عنو

به اين نتايج دست يافت که « 2385آموزان با احتمال قبولی آنها در آزمون سراسری سال  دانش

ی مستقيم بين  رابطه شود و آموزان می افزايش اين سرمايه، موجب افزايش احتمال قبولی دانش

(. Khodaei, 2010به دست آورده است ) سطح تحصيالت پدر و مادر با احتمال قبولی را

ت رابطه بين ينيز بر اهم Samiei (2003)و  salarzadeh & Mahboobi (2009) مطالعات

کيد داشته است. تحقيقات مختلف نشان أآموزان ت سرمايه اجتماعی و موفقيت تحصيلی دانش

ر احتمال ورود آنان ه که بين سرمايه اقتصادی، سرمايه فرهنگی و سرمايه اجتماعی افراد دددا

 ;Nazok tabar & Veisi, 2009; Nourbakhsh, 2011; Noghani, 2007) به دانشگاه رابطه وجود دارد

Noghani, 2002) 
 

 ( تحقیقات خارجی5

تحقيقات نشان داده بين پايگاه اقتصادی و اجتماعی دانشجويان و ميل به تحصيل در 

(. Jimenez & Salas-Velasco, 2000( ،)Rozada, 2001داری وجود دارد ) دانشگاه رابطه معنی

کشور عضو نتايج  21توسط اتحاديه اروپايی در  2114همچنين در پژوهش انجام شده در سال 
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درصد کودکان متعلق به والدين يقه آبی وارد  25دهد: الف( در کشور آلمان تنها  نشان می

درصد  23سال گذشته از  22طی  شوند و نسبت دانشجويان متعلق به طبقات پايين دانشگاه می

 25درصد کاهش يافته است؛ در مقابل، نسبت دانشجويان طبقات باال و متوسط به  24به 

درصد رسيده است؛ ب( در کشور هلند، بين پيشرفت تحصيلی دانشجويان و شغل والدين )به 

خصوص شغل پدر( و تحصيالت والدين )به خصوص پدر( همبستگی نزديکی وجود دارد؛ 

های دارای مشاغل مديريتی در آموزش عالی  درصد فرزندان خانواده 80در کشور اسپانيا  پ(

درصد کودکان متعلق به خانواده هايی که کارگر غير   5/8مشارکت دارند؛ در حالی که تنها 

شوند؛ ت( در کشور سوئيس تأثير خاستگاه اجتماعی  ماهر هستند، از آموزش عالی بهره مند می

انشگاه در طول زمان افزايش يافته است؛ ث( در کشور انگلستان، حدود دو سوم بر ورود به د

دانشجويان جزء طبقاتی هستند که مشاغل تخصصی و مديريتی دارند و در مقايسه تنها يک 

ها متعلق به طبقاتی هستند که کارگران يدی و غير ماهر هستند و جالب اينکه گروه  بيستم آن

 (.Noghani, 2007; 4- 5) به خود اختصاص داده است درصد جمعيت را 8اول تنها 

 

 ( ارزیابی پیشینه مطالعاتی تحقیق1
بررسی دقيق پيشينه مطالعاتی داخلی و خارجی بيان کننده چندين مسئله اساسی در رابطه با 

باشد. نخست، مفهوم نابرابری آموزشی که مسئله محوری اين  موضوع تحقيق حاضر می

يقات صورت گرفته بر اساس ديدگاه تحليل درون سيستمی در نظر باشد در تحق پژوهش می

های سخت افزاری  گرفته شده است؛ دوم، مفهوم نابرابری آموزشی بر اساس مجموعه شاخص

و نرم افزاری يا عينی و ذهنی مصوب وزارت آموزش و پرورش مورد سنجش قرار گرفته 

د آموزش و پرورش يا شانس ورود ها مربوط به دروندادهای نها است که برخی از آن شاخص

ها مربوط به  به نظام آموزشی چون نرخ ثبت نام و پوشش تحصيلی، و برخی از آن شاخص

 ميزان برخورداری از منابع آموزشی در نهاد آموزش و پرورش چون نسبت دانش آموز به معلم

ری از و )تراکم کالس(، و ضريب بهره آموز به کالس آموزی(، نسبت دانش )تراکم دانش

ها مربوط برونداد و عملکرد يا بازده نهاد آموزش و  فضاهای آموزشی، و برخی از آن شاخص

های  باشد؛ سوم، از ميان شاخص پرورش چون نرخ ارتقاء، نرخ گذر و نرخ افت تحصيلی می

های ذهنی يا نرم افزاری  عينی و ذهنی مفهوم نابرابری آموزشی بيشتر مطالعات بر شاخص

اند. چهارم، بيشتر مطالعات  کيد کردهأثر بر آن تؤری آموزشی و عوامل اجتماعی ممفهوم نابراب
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ثر ؤصورت گرفته با اتخاذ منظر تحليلی برون از سيستم آموزش و پرورش، مجموعه عوامل م

های آموزشی را مورد بررسی قرار داده اند؛ پنجم، بيشتر مطالعات انجام شده به  بر نابرابری

ترين درونداد، کنشگر و  آموزان به عنوان مهم ری آموزشی از منظر دانشبررسی مفهوم نابراب

 اند. برونداد نهاد آموزش و پرورش توجه کرده

 

 شناسی آموزش و پرورش : رویکردهای نوین در جامعهمبانی نظری تحقیق

شناسان  جامعهای نسبت به آموزش و پرورش در ميان  به بعد، رويکردهای تازه 2170از دهه 

شده است. از جمله، جامعه شناسان انگليسی، آمريکايی و کشورهای ديگر، در واکنش به رايج 

های تضاد، با ديدی خردنگر، آموزش و پرورش  رويکردهای کالن نگر کارکردگرايی و نظريه

های  (. که در اين ميان نظريهAllagheh band, 2015آموزشگاهی را مورد توجه قرار دادند )

 توان به دو گروه تقسيم کرد:  های بازتوليد را می ين آنها هستند. نظريهتر بازتوليد از مهم

 الف( بازتوليد اجتماعی؛ ب( بازتوليد فرهنگی. 

Bourdieu  اولين بار مفهوم سرمايه فرهنگی را برای تحليل اينکه چگونه  2177در سال

ر برده است فرهنگ و تحصيالت تعامل دارند و در بازتوليد اجتماعی سهيم هستند، به کا

(Bourdieu, 1997 به زعم .)Bourdieu :سرمايه فرهنگی قابل تفکيک به سه مقوله است ، 

توانند انجام  دانند و می الف( سرمايه فرهنگی محاط شده بيانگر چيزهايی است که افراد می

ای است که به تدريج بخشی از  های بالقوه دهند. در واقع، سرمايه فرهنگی محاط شده توانايی

وجود فرد شده و در او تثبيت شده اند؛ ب( سرمايه فرهنگی عينی از جمله کاالهای فرهنگی و 

باشد؛ ج( سرمايه فرهنگی نهادينه شده از  اشياء مادی از قبيل کتاب، نقاشی و آثار هنری می

کنند و به دارنده  های تحصيلی که در قالب مدارک و مدارج عينيت پيدا می جمله صالحيت

دهد  های اجتماعی تعريف شده می ز نظر قانونی و هم از نظر عرفی، ارزشآنها، هم ا

(Nourbakhsh, 2011 .) 

 جوامع های اقتصادى، اجتماعى بررسى در امروزه که است نوين مفاهيم از اجتماعى سرمايه

 يک عنوان به شبکه، يک ميان اعضاى ارتباطهای و پيوندها به مفهوم اين است. شده مطرح مدرن

اعضا  اهداف تحقق موجب دوسويه و اعتماد هنجارها خلق با که دارد اشاره ارزش اب منبع
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 اين نقش و اهميت دهنده نشان اجتماعى، از مباحث بسيارى در رويکرد اين طرح شود. می

 است.  «پرورش و آموزش»اجتماعى  به ويژه توسعه جامعه، توسعه در سرمايه

Coleman دهد و  چه هست، بلکه به واسطه آنچه انجام میسرمايه اجتماعی را نه به سبب آن

هايی از ساختار اجتماعی برای  جنبه»کند:  به عبارت دقيق تر، از طريق کارکرد آن تعريف می

های  جنبه«. »توانند منافعشان را به دست آورند شود که با استفاده از آن می کنشگران منبعی می

های اجرايی  ای غيررسمی، هنجارها و ضمانته ساختار اجتماعی به تعهدات و توقعات، کانال

اشاره دارد که به واسطه آنها پيوندهای معين رفتاری در روابط بين افراد تشويق و تحميل 

 (.Coleman, 1988« )شود می
 

 های تحقیق فرضیه
 آموزان رابطه وجود دارد. : ميان سرمايه فرهنگی فرزندان و نابرابری آموزشی دانش2فرضيه 

 آموزان رابطه وجود دارد. يان سرمايه فرهنگی والدين و نابرابری آموزشی دانش: م2فرضيه 

 آموزان رابطه وجود دارد. : ميان سرمايه اجتماعی فرزندان و نابرابری آموزشی دانش3فرضيه 

 آموزان رابطه وجود دارد. : ميان سرمايه اجتماعی والدين و نابرابری آموزشی دانش4فرضيه 

 آموزان رابطه وجود دارد. ايه اقتصادی فرزندان و نابرابری آموزشی دانش: ميان سرم5فرضيه 

 آموزان رابطه وجود دارد. : ميان سرمايه اقتصادی والدين و نابرابری آموزشی دانش1فرضيه 

 

 شناسی تحقیق روش

 تحقیق روش
در پژوهش حاضر با توجه به موضوع تحقيق و نحوه سنجش متغير وابسته از روش تحقيق 

يش استفاده شده است. از آنجا که، در پژوهش حاضر جهت بررسی عوامل اجتماعی موثر بر پيما

آوری اطالعات از معلمان مقاطع ابتدايی  آموزان استان خوزستان نياز به جمع نابرابری آموزشی دانش

 باشد، روش تحقيق پيمايش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.  و متوسطه اول استان خوزستان می
 

 گیری و حجم نمونه معه آماری، روش نمونهجا

 جامعه آماری اين تحقيق را کليه معلمان مقاطع ابتدايی و متوسطه اول استان خوزستان 
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به  2311-2315دهد که طبق سالنامه آماری وزارت آموزش و پرورش در سال  تشکيل می

گيری تحقيق  نفر است. در تحقيق حاضر چارچوب نمونه 8703و  28210ترتيب برابر با 

)معلمان مقاطع ابتدايی و متوسطه اول( با توجه به مناطق علمی و آموزشی واقع در 

گيری  بندی چارچوب نمونه اند. پس از طبقه بندی شده های استان خوزستان طبقه شهرستان

بندی  گيری طبقه های استان خوزستان، با توجه به روش نمونه تحقيق بر مبنای شهرستان

افراد نمونه انتخاب گرديد. حجم نمونه تحقيق حاضر با استفاده از فرمول  متناسب، تعداد

 450باشد؛ اما برای جلوگيری از کاهش حجم نمونه در مجموع تعداد  می 380کوکران 

 382های مخدوش در نهايت  پرسشنامه تکثير و توزيع گرديد و پس از کنار گذاشتن پرسشنامه

گرفت. روش تجزيه و تحليل اطالعات: روش تجزيه و  پرسشنامه مورد پردازش و تحليل قرار

است. محدوده زمانی و مکانی تحقيق: محدوده زمانی و « 23Spssنرم افزار »تحليل اطالعات 

در مقطع ابتدايی و 2311-2315و سال تحصيلی  2315-2314سال تحصيلی »مکانی تحقيق 

 باشد. می« متوسطه اول مناطق آموزش و پرورش استان خوزستان

 

 آوری اطالعات:  روش جمع

های  است. متغير« نابرابری آموزشی»متغير وابسته تحقيق حاضر تعريف متغيرهای تحقيق: 

 است.« سرمايه اجتماعی»و « سرمايه فرهنگی»، «سرمايه اقتصادی»مستقل اين تحقيق عبارتند از: 

های  شاخصآموزان بر اساس  نابرابری آموزشی: در تحقيق حاضر نابرابری آموزشی دانش

توسعه يافتگی علمی و آموزشی در سه بعد شانس ورورد به نظام آموزشی، ميزان برخورداری 

از منابع درونداد نظام آموزشی و عملکرد يا بازده نظام آموزشی مصوب وزارت آموزش و 

ها به پاسخگويان به اين شرح است  گيرد. نحوه ارائه اين معرف پرورش مورد سنجش قرار می

ای ليکرت از خيلی زياد تا خيلی کم  بر اساس طيف پنج درجه سؤاالتهای جواب به  که گزينه

و به گزينه  2شود. همچنين به گزينه خيلی کم پايين ترين نمره، يعنی  به پاسخگويان ارائه می

 داده شده است. 5خيلی زياد باالترين نمره يعنی 

شده در اين تحقيق جمعاً شامل )پرسشنامه تهيه  آوری اطالعات پرسشنامه است ابزار جمع

سوال برای سنجش متغير  25ای تحقيق،  های زمينه سوال مربوط به متغير 22باشد.  سوال می 82

آوری  سؤال باقيمانده برای سنجش متغيرهای مستقل(. اعتبار و پايايی ابزار جمع 41وابسته و 
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اعتبار »عات به ترتيب از آوری اطال اطالعات: برای دستيابی به اعتبار و پايايی ابزار جمع

 استفاده شده است.« آلفای کرونباخ»و « صوری

در پژوهش حاضر سرمايه اقتصادی در دو بعد سرمايه اقتصادی فردی  سرمایه اقتصادی:

با ضريب آلفای -و سرمايه اقتصادی والدين -77/0با ضريب آلفای کرونباخ -)دانش آموزان(

ها به  گيرد. نحوه ارائه اين معرف ورد سنجش قرار میگويه م 8با استفاده از -87/0کرونباخ 

ای  بر اساس طيف پنج درجه سؤاالتهای جواب به  پاسخگويان به اين شرح است که گزينه

شود. همچنين به گزينه خيلی کم  ليکرت از خيلی زياد تا خيلی کم به پاسخگويان ارائه می

 داده شده است. 5ترين نمره يعنی و به گزينه خيلی زياد باال 2ترين نمره، يعنی  پايين

های فرهنگی فردی  در پژوهش حاضر سرمايه فرهنگی در دو بعد سرمايه سرمایه فرهنگی:

با ضريب آلفای  -و سرمايه فرهنگی والدين -71/0با ضريب آلفای کرونباخ -)دانش آموزان( 

ها به  ئه اين معرفگيرد. نحوه ارا گويه مورد سنجش قرار می 21با استفاده از  -71/0کرونباخ 

ای  بر اساس طيف پنج درجه سؤاالتهای جواب به  پاسخگويان به اين شرح است که گزينه

شود. همچنين به گزينه خيلی کم  ليکرت از خيلی زياد تا خيلی کم به پاسخگويان ارائه می

 داده شده است. 5و به گزينه خيلی زياد باالترين نمره يعنی  2ترين نمره، يعنی  پايين

در پژوهش حاضر سرمايه اجتماعی در ابعاد اعتماد اجتماعی و مشارکت  سرمایه اجتماعی:

با ضريب آلفای کرونباخ -آموزان(  های اجتماعی فردی )دانش اجتماعی در دو بعد سرمايه

گويه مورد  21با استفاده از  -84/0با ضريب آلفای کرونباخ -و سرمايه اجتماعی والدين-80/0

های  ها به پاسخگويان به اين شرح است که گزينه رد. نحوه ارائه اين معرفگي سنجش قرار می

ای ليکرت از خيلی زياد تا خيلی کم به  بر اساس طيف پنج درجه سؤاالتجواب به 

و به گزينه خيلی  2ترين نمره، يعنی  شود. همچنين به گزينه خيلی کم پايين پاسخگويان ارائه می

 ده شده است. دا 5زياد باالترين نمره يعنی 

 
 تحقیقهای  یافته

 های توصیفی تحقیق الف( یافته
دهد که  های مربوط به متغيرهای مستقل و وابسته را نشان می آماره 2 شماره جدول

 باشد. شامل ميانگين، انحراف معيار، حداقل نمره و حداکثر نمره برای هر متغير می



 551 بررسی نقش سرمایه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی بر نابرابری آموزشی

 و وابسته مربوط به متغيرهای مستقلهای توصيفی  آماره .2جدول 
Table1. Descriptive statistics of independent and dependent variables 

 آماریهای  شاحص
StatiscticsIndicators 
 

 Variable متغیر

 میانگین

Mean 

 معیار انحراف
St.De 

 واریانس
Variance 

 حداقل
Minimum 

 حداکثر
Maxzimum 

 125 25 232.31 15.24 64.75 آموزان دانش نابرابری آموزشی

 نابرابری آموزشی بر مبنای شانس
 15 3 4.10 2.03 6.27 ورود به نظام آموزشی

نابرابری آموزشی بر مبنای ميزان 
 برخورداری از منابع درونداد

 95 19 167.50 12.94 51.02 نظام آموزشی
 نابرابری آموزشی بر مبنای

 15 3 5.87 2.42 7.45 عملکرد يا بازده نظام آموزشی
 95 19 241 15.52 57.13 سرمايه فرهنگی

 45 9 56.78 7.53 27.38 سرمايه فرهنگی والدين

 50 10 77.77 8.82 29.75 سرمايه فرهنگی فرزندان

 95 19 214.17 14.63 61.63 سرمايه اجتماعی

 50 10 69.71 8.35 31.90 سرمايه اجتماعی والدين

 45 9 49.52 7.04 29.77 سرمايه اجتماعی فرزندان

 40 8 54.19 7.36 24.44 سرمايه اقتصادی

 20 4 13.33 3.65 13.04 سرمايه اقتصادی والدين

 20 4 18.14 4.26 11.40 سرمايه اقتصادی فرزندان

 

 تحقیق های  آزمون فرضیه
 آزمون فرضیه اول

 «وجود دارد. رابطهآموزان  دانش ميان سرمايه فرهنگی فرزندان و نابرابری آموزشی»
 

 آموزان همبستگی ميان متغير مستقل سرمايه فرهنگی فرزندان و نابرابری آموزشی دانش . 2جدول 
Table 2. Correlation between Children –Cultural Capital and Inequality of pupil 

education 

 متغیر
Variable 

 ضریب همبستگی پیرسون
Person Coffesient Correlation  

 سطح معنی داری
Sig 

 سرمايه فرهنگی فرزندان
 0.001 0.59- آموزان دانش نابرابری آموزشی
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 نشان دهنده رابطه بیين سیرمايه فرهنگیی فرزنیدان و نیابرابری آموزشیی       2شماره جدول 

اسیت.   002/0داری  یو سیطح معنی   -51/0است. ضريب همبستگی به دست آمده آموزان  دانش

ر آن اسیت کیه بیين دو متغيیر سیرمايه فرهنگیی فرزنیدان و نیابرابری         دست آمده بيانگنتايج به

دار وجود دارد و فرض وجود رابطه بين دو متغيیر در   یرابطه منفی و معنآموزان  دانش آموزشی

 درصد پذيرفته شده است.   11سطح باالتر از 

 

 آزمون فرضیه دوم

 «رابطه وجود دارد.آموزان  دانش ميان سرمايه فرهنگی والدين و نابرابری آموزشی»
 

 آموزان دانش همبستگی ميان متغير مستقل سرمايه فرهنگی والدين و نابرابری آموزشی . 3جدول 
Table 3. Correlation between Parental –Cultural Capital and Inequality of pupil 

education 

 متغیر
Variable 

 ضریب همبستگی پیرسون
Person Coffesient 

Correlation  

 داری سطح معنی
Sig 

 سرمايه فرهنگی والدين
 آموزان دانش نابرابری آموزشی و

-0.56 0.001 

 

 نشان دهنده رابطیه بیين سیرمايه فرهنگیی والیدين و نیابرابری آموزشیی        3 شماره جدول

اسیت.   002/0داری  یو سیطح معنی   -51/0است. ضريب همبستگی به دست آمده آموزان  دانش

 يانگر آن است که بين دو متغير سرمايه فرهنگی والدين و نابرابری آموزشیدست آمده بنتايج به

دار وجود دارد و فرض وجود رابطیه بیين دو متغيیر در سیطح      یرابطه منفی و معنآموزان  دانش

 درصد پذيرفته شده است. 11باالتر از 

 

 آزمون فرضيه سوم

 «رابطه وجود دارد.ن آموزا دانش ميان سرمايه اجتماعی فردی و نابرابری آموزشی» 

 نشان دهنده رابطه بين سیرمايه اجتمیاعی فرزنیدان و نیابرابری آموزشیی      4 شماره جدول

اسیت.   002/0ی دار معنیی و سیطح   -58/0است. ضريب همبستگی به دست آمده آموزان  دانش

دست آمده بيانگر آن اسیت کیه بیين دو متغيیر سیرمايه فرهنگیی فرزنیدان و نیابرابری         نتايج به
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وجود دارد و فرض وجود رابطه بين دو متغيیر در   دار معنیرابطه منفی و آموزان  دانش یآموزش

 درصد پذيرفته شده است.   11سطح باالتر از 

 

 آموزان دانش همبستگی ميان متغير مستقل سرمايه اجتماعی فرزندان و نابرابری آموزشی . 4جدول 
Table 4. Correlation between children –Social Capital and Inequality of pupil 

education 

 متغیر
Variable 

 ضریب همبستگی پیرسون
Person Coffesient 

Correlation 

 داری سطح معنی
Sig 

 سرمايه اجتماعی فرزندان 

 آموزان دانش نابرابری آموزشی
Children –Social Capital and 
Inequality of pupil education 

-0.58 0.001 

 

 فرضیه چهارمآزمون 
 «آموزان رابطه وجود دارد. ميان سرمايه اجتماعی والدين و نابرابری آموزشی دانش»
 

 آموزان همبستگی ميان متغير مستقل سرمايه اجتماعی والدين و نابرابری آموزشی دانش . 5جدول 
Table 5.  Correlation between parental social Capital and Inequality of pupil 

education 

 متغیر
Variable 

 ضریب همبستگی پیرسون
Person Coffesient 

Correlation  

 سطح معنی داری
Sig 

 سرمايه اجتماعی والدين
 آموزان دانش نابرابری آموزشی

parental social Capital and Inequality 

of pupil education 

-0.59 0.001 

 

 اجتماعی والدين و نابرابری آموزشینشان دهنده رابطه بين سرمايه  5شماره جدول 

است.  002/0داری  یو سطح معن -51/0است. ضريب همبستگی به دست آمده آموزان  دانش

دست آمده بيانگر آن است که بين دو متغير سرمايه اجتماعی والدين و نابرابری نتايج به

بين دو متغير در  دار وجود دارد و فرض وجود رابطه یرابطه منفی و معنآموزان  دانش آموزشی

 درصد پذيرفته شده است.  11سطح باالتر از 

 

 آزمون فرضیه پنجم
 «رابطه وجود دارد.آموزان  دانش ميان سرمايه اقتصادی فرزندان و نابرابری آموزشی»
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 آموزان دانش همبستگی ميان متغير مستقل سرمايه اقتصای فردی و نابرابری آموزشی . 1جدول 
Table 1 : Correlation between Children Economic Capital and Inequality of pupil 

education 

 متغیر
Variable 

 ضریب همبستگی پیرسون
Person Coffesient 

Correlation 

 سطح معنی داری
Sig 

 سرمايه اقتصادی فرزندان
 آموزان دانش نابرابری آموزشی

Children Economic Capital and 
Inequality of pupil education 

-0.47 0.001 

 

 نشان دهنده رابطه بين سیرمايه اقتصیادی فرزنیدان و نیابرابری آموزشیی      1شماره جدول 

اسیت.   002/0ی دار معنیی و سیطح   -47/0است. ضريب همبستگی به دست آمده آموزان  دانش

 دست آمده بيانگر آن است کیه بیين دو متغيیر سیرمايه اقتصیادی فرزنیدان و نیابرابری       نتايج به

وجود دارد و فرض وجود رابطه بين دو متغيیر در   دار معنیرابطه منفی و آموزان  دانش آموزشی

 درصد پذيرفته شده است.   11سطح باالتر از 

 

 آزمون فرضيه ششم

رابطیه وجیود   آمیوزان   دانیش  ميان سیرمايه اقتصیادی والیدين و محروميیت علمی)آموزشیی(     »

 «دارد.
 

 آموزان دانش سرمايه اقتصای والدين و نابرابری آموزشی همبستگی ميان متغير مستقل. 7جدول 
Table 7.  Correlation between parental Economic Capital and Inequality of pupil 

education 

 متغیر
Variable 

 ضریب همبستگی پیرسون
Person Coffesient 

Correlation  

 داری سطح معنی
Sig 

 سرمايه اقتصادی والدين
 آموزان دانش ری آموزشینابراب

parental Economic Capital 
and Inequality of pupil 

education 

-0.48 0.001 

 

 نشان دهنده رابطه بیين سیرمايه اقتصیادی والیدين و نیابرابری آموزشیی       7شماره جدول 

اسیت.   002/0ی دار معنیی و سیطح   -48/0است. ضريب همبستگی به دست آمده آموزان  دانش

ست آمده بيانگر آن اسیت کیه بیين دو متغيیر سیرمايه اقتصیادی والیدين و نیابرابری         دنتايج به
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وجود دارد و فرض وجود رابطه بين دو متغيیر در   دار معنیرابطه منفی و آموزان  دانش آموزشی

 درصد پذيرفته شده است.   11سطح باالتر از 
 

 های رگرسیون چند متغیره تحقیق ها و تحلیل ( یافته5

شود، و هدف اين  می از تحليل به بررسی روابط چندگانه بين متغيرها پرداختهدر اين بخش 

آمیوزان   دانش قسمت يافتن ميزان و سهم اثر متغيرهای مستقل در تبيين ميزان نابرابری آموزشی

باشد. نتايج تحليل رگرسيون چندگانه مربوط به تعامل متغيرهیای سیرمايه فرهنگیی فیردی،      می

، سرمايه اجتماعی فردی، سرمايه اجتمیاعی والیدين، سیرمايه اقتصیادی     سرمايه فرهنگی والدين

 را با روش ورود همزمان نشانآموزان  دانش فردی و سرمايه اقتصادی والدين با نابرابر آموزشی

(. P <00/0محاسبه شیده معنیی دار اسیت )    Fدهد، ميزان می دهد. اطالعات ارائه شده نشان می

( از واريانس مربیوط بیه نیابرابری    422/0اسبه شد، حدود )همچنين بر اساس ضريب تعيين مح

با متغيرهای سرمايه فرهنگی فیردی، سیرمايه فرهنگیی والیدين، سیرمايه      آموزان  دانش آموزشی

اجتماعی فردی، سرمايه اجتماعی والدين، سرمايه اقتصادی فردی و سیرمايه اقتصیادی والیدين    

 شود.   می توضيح داده

گيیری  بينیی جهیت  ، بیرای پیيش  8نهايی با توجه بیه نتیايج جیدول    بينی شکل کلی معادله پيش

 باشد:شناختی نسبت به بروندادها به صورت زير می

 =538/207Y - 342/0)سرمايه فرهنگی فرزندان(  - 308/0)سرمايه اجتماعی والدين(  -

 317/0)سرمايه اجتماعی فرزندان(  -131/0)سرمايه اقتصادی والدين( 

دله باال به اين معناست که با افزايش يک واحد انحراف استاندارد در سیرمايه  ارقام مندرج در معا

يابید،  انحراف استاندارد کاهش می -342/0آموزان به اندازه  فرهنگی فرزندان، نابرابری آموزشی دانش

همچنين با افزايش يک واحد انحراف استاندارد در ميزان سرمايه اجتماعی والدين، نابرابری آموزشیی  

همچنیين بیا افیزايش يیک واحید      يابد، انحراف استاندارد کاهش می -308/0آموزان به اندازه  شدان

بیه انیدازه   آموزان  دانش انحراف استاندارد در سرمايه اجتماعی فرزندان، ميزان نابرابری آموزشی

يابد و بنابراين بیا افیزايش يیک واحید انحیراف      انحراف استاندارد کاهش می -317/0به اندازه 

بیه انیدازه   آمیوزان   دانیش  اندارد در ميزان سرمايه اقتصادی والدين، ميزان نابرابری آموزشیی است
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يابد. در اين معادله به خاطر ايین کیه ضیرايب اسیتاندارد     انحراف استاندارد کاهش می -131/0

 هريک از متغيرها بر متغير وابسته پی برد.  تأثيرتوان به نسبت اند، به خوبی میشده
 

آموزان به روش  بين با نابرابری آموزشی دانش. نتايج تحليل رگرسيون چندگانه متغيرهای پيش2جدول 

 ورود همزمان
Table 7.  multiple Regression of forcasting varibales and inequality of pupile 

education with use of Enter method 

F P MR R
2 

45.432 0.00 0.65 0.422 
 

 همزمان روش به رگرسيون آماری هایرگرسيون و مشخصه مدل یخالصه: 1 جدول

 هاشاخص
indicators 

 متغیرها
Variables 

B اشتباه استاندارد 
Sta. Deviation 

ateb  مقدارt  
T-value 

 سطح
 داری معنی 

Sig 

Constand 107.538 2.850  37.734 0.00 
 0.135 1.499- 0.107- 0.144 0.216- سرمايه فرهنگی والدين

 l -0.341 0.134 -0.197 -2.542 0.011سرايه فرهنگی فرزندان

 0.027 2.227- 0.168- 0.138 0.308- سرمايه اجتماعی والدين

 0.023 2.281- 0.170- 0.161 0.367- سرمايه اجتماعی فرزندان

 0.013 2.502- 0.150- 0.255 0.639- سرمايه اقتصادی والدين

 0.392 0.858 0.058- 0.240 0.206 ايه اقتصادی فرزندانسرم
 

 گیری نتیجه
های  گانه آموزشی استان خوزستان مشخص گرديد که از نظر شاخص 40با بررسی مناطق 

توسعه يافتگی علمی و آموزشی وضعيت نامطلوب علمی و آموزشی مختص و محدود به يک 

گانه آموزشی در وضعيت نامطلوب  40 باشد، بلکه اکثريت مناطق منطقه آموزشی خاص نمی

قرار دارند. از اين رو، استدالل نخستين اين پژوهش مبنی بر اتخاذ ديدگاه آسيب شناسی برون 

سيستمی برای تحليل و ارزيابی وضعيت علمی )آموزشی( نظام آموزش و پرورش استان 

ه کل آموزش و ( وضعيت کلی علمی )آموزشی( ادار2خوزستان بيش از پيش تقويت شد. زيرا 
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( 2باشد؛  می کشور بسيار نامناسبهای  پرورش استان خوزستان در مقايسه با ديگر استان

در ای  اکثريت مناطق آموزشی استان خوزستان جدای از سطح توسعه يافتگی اقتصادی و منطقه

 وضعيت نامطلوب و نامساعدی قرار دارند؛ 

سرمايه فرهنگی » متغيرهای مستقلتحقيق نشان داد که ميان های  نتايج آزمون فرضيه

 ،«سرمايه اجتماعی والدين» ،«سرمايه اجتماعی فرزندان» ،«سرمايه فرهنگی والدين» ،«فرزندان

 نابرابری آموزشی» با متغير وابسته «سرمايه اقتصادی والدين» ،«سرمايه اقتصادی فرزندان»

حاصل از رگرسيون چند متغيره  و منفی وجود دارد. همچنين نتايج دار معنیرابطه  «آموزان دانش

دهد که از ميان متغيرهای مستقل، متغيرهای سرمايه فرهنگی  می با روش گام به گام نشان

فرزندان، سرمايه اجتماعی فرزندان، سرمايه اجتماعی والدين و سرمايه اقتصادی والدين 

(422/0 =R
 کنند. می را تبيينآموزان  دانش ( واريانس متغير وابسته نابرابری آموزشی2

يعنی رابطه ميان متغير سرمايه فرهنگی فرزندان و  -اول و دوم پژوهشهای  آزمون فرضيه

نشان داد که ميان سرمايه فرهنگی، -آموزان دانش سرمايه فرهنگی والدين با نابرابری آموزشی

رابطه آموزان  دانش سرمايه فرهنگی فرزندان و سرمايه فرهنگی والدين با نابرابری آموزشی

، Samiei( 2003های تحقيقات ) دست آمده با يافتهه و منفی وجود دارد. با مقايسه نتايج ب دار معنی

(2011)Nourbakhsh( ،2007 )Noghani( ،2001 )Rozada( ،1988 1995, )Maslen توان  می

 کند. می تحقيقات صورت گرفته را تاييدهای  بيان نمود که نتايج تحقيق حاضر، يافته

يعنی رابطه ميان متغير سرمايه اجتماعی فرزندان  -سوم و چهارم پژوهشهای  آزمون فرضيه

 نشان داد که ميان -آموزان  دانش و سرمايه اجتماعی والدين با نابرابری آموزشی

اجتماعی، سرمايه اجتماعی فرزندان و سرمايه اجتماعی والدين با نابرابری آموزشی سرمايه 

 های تحقيقات  فی وجود دارد. با مقايسه نتايج بدست آمده با يافتهو من دار معنیآموزان رابطه  دانش

(2009 )Salarzadeh & Mahmobi( ،2003 )Samiei( ،2008 )Nazoktabar & Veysi، 

(2011) Nourbakhsh( ،2002 )Noghani ( 2000و )Wimberly نتايج تحقيق  توان بيان نمود که می

 کند. می تحقيقات صورت گرفته را تاييدهای  حاضر، يافته

يعنی رابطه ميان متغير سرمايه اقتصادی فرزندان -پنجم و ششم پژوهشهای  آزمون فرضيه

 نشان داد که ميان -آموزان  دانش و سرمايه اقتصادی والدين با نابرابری آموزشی

 ه اقتصادی فرزندان و سرمايه اقتصادی والدين با نابرابری آموزشیسرمايه اقتصادی، سرماي

https://www.researchgate.net/profile/George_Wimberly
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های  دست آمده با يافتهه و منفی وجود دارد. با مقايسه نتايج ب دار معنیرابطه آموزان  دانش

، Jamali( ،2005 )Hejazi( ،2010 )Khodaei( ،2003 )Samiei( ،2002 )Noghani( 2011تحقيقات )

(2001 )Jimenez & Salas-Velascoهای  توان بيان نمود که نتايج تحقيق حاضر، يافته می ، را

 کند. می تحقيقات صورت گرفته را تاييد
 

 پیشنهادت اجرایی پژوهش

از آنجا که، بر اساس نتايج تحقيق حاضر ميان متغيرهای سرمايه فرهنگی فرزندان و  -2

و منفی وجود دارد؛ از  دار عنیمرابطه آموزان  دانش سرمايه فرهنگی والدين با نابرابری آموزشی

توجيهی های  باشد: الف( برگزاری کالس می اين رو، پيشنهادات ذيل در اين رابطه قابل ارائه

برای بيان و توضيح نقش سرمايه فرهنگی بر پيشرفت و موفقيت آموزان  دانش والدين و

ها، جشنواره و  تحصيلی داتش آموزان؛ ب( ترويج فرهنگ کتابخوانی از طريق برگزاری همايش

 و والدين توسط مساجد و غيره؛ ج( برگزاری اردوهای علمی ويژهآموزان  دانش مسابقات ويژه

ها؛ د( اعطا  و کتابخانهها  ها، نمايشگاه ها، جشنواره و والدين جهت بازديد همايشآموزان  دانش

و ها  ؛ ه( ايجاد و گسترش شبکهآموزان دانش رايگان منابع آموزشی و کمک آموزشی به

های  ؛ و( برگزاری کالسآموزان دانش اينترنتی و مجازی علمی و آموزشی برایهای  سايت

 آموزشی و رفع اشکال در سطح محالت و مدارس از طريق مساجد و غيره.

از آنجا که، بر اساس نتايج تحقيق حاضر ميان متغيرهای سرمايه اجتماعی فرزندان و  -2

و منفی وجود دارد؛ از  دار معنیرابطه آموزان  دانش ی آموزشیسرمايه اجتماعی والدين با نابرابر

توجيهی های  باشد: الف( برگزاری کالس می اين رو، پيشنهادات ذيل در اين رابطه قابل ارائه

برای بيان و توضيح نقش سرمايه اجتماعی بر پيشرفت و موفقيت آموزان  دانش والدين و

گفتگوی والدين و فرزندان در خصوص وضعيت کيد بر فرهنگ أتحصيلی داتش آموزان؛ ب( ت

ارسالی رايگان به های  راديو و تلويزيون، پيامکهای  از طريق برنامهآموزان  دانش تحصيلی

مساجد و غيره؛ ج( عضويت الزامی های  ها، مراسمات و برنامه خطوط تلفن همراه، خطبه

ه جلسات انجمن اوليا و مربيان اوليا و مربيان مدارس؛ د( برگزاری ماهانهای  والدين در انجمن

مردم نهاد های  در سازمانآموزان  دانش ؛ ه( عضوگيریآموزان دانش با حضور تمامی والدين و

انگيزه بخش؛ و( افزايش تعامالت و های  بر اساس سطح پيشرفت تحصيلی همراه با مشوق
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سرکشی روزانه،  و والدين در ساعات خارج از مدرسه از طريقآموزان  دانش ارتباطات معلمان،

  آموزان با نظارت اداره آموزش و پرورش، مساجد و غيره. های دانش هفتگی و ماهانه معلمان به خانه

از آنجا که، بر اساس نتايج تحقيق حاضر ميان متغيرهای سرمايه اقتصادی فرزندان و  -3

نفی وجود دارد؛ از و م دار معنیرابطه آموزان  دانش سرمايه اقتصادی والدين با نابرابری آموزشی

آموزان  دانش باشد: الف( کمک و ياری می اين رو، پيشنهادات ذيل در اين رابطه قابل ارائه

آموزشی و غير آموزشی؛ ب( اعطای يارانه های  مين هزينهأکم بضاعت از طريق تهای  خانواده

اقتصادی مالی و های  مناطق محروم؛ ج( اعطای مشوقهای  و خانوادهآموزان  دانش آموزش به

و افزايش مرحله به مرحله آن آموزان  دانش همراه با تدوين چشم اندازهای علمی و آموزشی

با توجه به سطح پيشرفت آنها؛ د( در نظر گرفتن امتيازهای حمايتی برای گذراندن مقاطع 

 مناطق محروم.آموزان  دانش تحصيلی دانشگاهی، ويژه
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