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آموزش عالی يكی از مسیرهای تغییر طبقه اجتماعی و دستیابی به اشتغال ،ازدواج و ساير
زمینههای زندگی اجتماعی در ايران شده است و داوطلبان برای ورود به آموزش عالی
میبايست در آزمون سراسری شركت نمايند.
هدف تحقیق تجزيه و تحلیل پايگاه اجتماعی -اقتصادی نفرات برتر آزمون سراسری
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تحلیل ثانويه میباشد .جامعه آماری داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری سال
 3133به تعداد  3933331نفر بوده است .روش نمونهگیری ،خوشهای با حجم نمونه هزار نفر
و در سه خوشه تحت عنوان رتبههای برتر ،رتبههای متوسط و رتبههای پايینتر از متوسط
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مهمترين راه ورود به آموزش عالی در ايران ،شركت در آزمون سراسری و حضور در
دانشگاههای مهم با سطح علمی باال ،مستلزم كسب رتبه پايین در اين آزمون میباشد.
خانوادهها و داوطلب هزينه بسیاری را برای حضور در اين رقابت علمی و كسب رتبه
بهتر متقبل میشود .از سويی دولت به منظور پاسخگويی به اين تقاضای اجتماعی برای
آموزش عالی و همچنین اجرای عدالت آموزشی راهكارهای متعددی را الزم اجرا دانسته
است .اعمال سهمیه مناطق يكی از راهكارها در جهت تحقق عدالت آموزشی است .در
حال حاضر دستیابی به آموزش عالی يكی از مسیرهای اصلی ورود به عرصة اجتماع و
دستیابی به اشتغال ،ازدواج و ساير زمینههای زندگی اجتماعی شده است و قبولی در
آزمون سراسری میتواند در آيندة شغلی و حرفهای افراد عاملی تعیین كننده باشد.
هرساله خیل عظیم داوطلبان برای ورود به دانشگاه در آزمونهای ورودی مربوط
شركت كرده و با توجه به اينكه تنها راه ورود به دانشگاههای برتر كشور شركت در
آزمونهای سراسری میباشد ،بنابراين دغدغه مهم داوطلبان و خانوادههایشان در طی
دوران متوسطه وقف آمادگی برای حضور در آزمون سراسری و موفقیت در اين آزمون
میباشد .اين اندازه اهمیت موجب سرمايه گذاری چشمگیر خانوادهها و افراد برای ورود
به دانشگاه شده است و تمام هزينهها و تالشها را متقبل میشوند تا در آزمون سراسری
رتبهای كسب كنند تا بتوانند به دانشگاههای برتر راه يابند .برگزيدگان نهايی در آزمون
سراسری در نهايت از قشرهای مختلف اجتماعی میباشند و پايگاه اجتماعی  -اقتصادی
در اين رهگذر نقش مهمی دارد .ولی اولین سؤاالتی كه همیشه در مورد نفرات برتر آزمون
سراسری به ذهن خطور میكند در مورد پیشینه خانوادگیشان میباشد و اينكه متعلق
بودن به يک زمینه اجتماعی خاص ،بخت رسیدن به موفقیت را افزايش میدهد يا خیر.
از سرمايه به عنوان توانايی انسان برای ايجاد ارزش و انجام امور ،در جهت رسیدن به
اهداف ياد میشود (بیكر .)3131 ،رابرت دی .پاتنم ،دانشمند آمريكايی در علوم سیاسی،
سهم بسیار بزرگی در معرفی واژه "سرمايه اجتماعی" به مردم داشته است .او اين واژه
نسبتاً مبهم را از نظريههای اقتصادی و اجتماعی وارد ادبیات عمومی كرد .همچنین
اصطالح "سرمايه فرهنگی" نخستین بار توسط پیر بورديو (۰۳۹۱ـ )۲۱۱۲به ادبیات علوم
اجتماعی و انسانی وارد شده است .جیمز كلمن نیز تأثیرات عمدهای بر مطالعات آموزش
و پرورش داشته و در خصوص سرمايه اجتماعی و دستیابی به تحصیالت تحقیقات
عمدهای انجام داده است (جان فیلد.)3133 ،
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از نظر كلمن ،سرمايه اجتماعی نمايانگر منبعی است از انتظارات دوطرفه ،با
شبكههای گستردهتر ارتباطات ،اعتماد و ارزشهای مشترك ،كه باالتر از افراد قرار
میگیرد .تحقیقات او درباره اكتساب تحصیالت در مناطق فقیرنشین آمريكا ،نشان داد
كه سرمايه اجتماعی مختص توانمندان نبوده بلكه میتواند برای گروههای فقیر نیز
مثمرثمر باشد .عالقه كلمن به سرمايه اجتماعی ناشی از كوششهای وی در تشريح
ارتباطات میان نابرابری اجتماعی و توفیق در تحصیالت است .سرمايه اجتماعی
حاصل از روابط درون خانواده و اجتماع ،مكمل سرمايه مادی و انسانی میباشد و بر
نتايج تحصیلی فرزندان تأثیر مهمی دارد (كلمن ،ترجمه تاجبخش.)3131 ،
از نظر كلمن ،سرمايه به سه شكل وجود دارد.
 سرمايه مادی (اقتصادی) شامل پول ،ساختمان ،زمین يا تجهیزات مولد سرمايه انسانی (فرهنگی) :آنچه در ذهن وجود دارد و همچنین آموزش ومهارتهای مختلف
 سرمايه اجتماعی :آنچه در روابط يا شبكههای فرد با ديگر افراد وجود دارد(همان.)21 :
با توجه به قدمت حدود نیم قرن برگزاری آزمون سراسری در ايران و اهمیت اين
موضوع در برنامهريزیهای كالن كشوری در خصوص تحقق توسعه علمی كشور و
سیاست عدالت آموزشی دولت برای اعمال سهمیهبندی مختلف ،شناخت ابعاد
مختلف آزمون سراسری و قبول شدگان امری ضروری است .در اين میان داوطلبانی
كه حائز كسب رتبههای برتر میشوند به دانشگاههای برتر و رشتههای كلیدی آموزش
عالی راه میيابند .شناخت بیشتر از اين جمعیت برگزيده (نفرات برتر) ،تا حدی
میتواند داليل موفقیتشان را توضیح بدهد و كمكی بشود در برنامهريزیهای كالن
در خصوص اجرای عدالت آموزشی در مناطق آموزشی و استانهای كشور و همچنین
تالش برای شناخت بهتر نخبگان علمی و همچنین كمک در جهت ايجاد شرايط
مناسبتر برای داوطلبانی كه موفق نشدهاند .بدين منظور الزم است بررسی شود كه
نفرات برتر ،چه تمايزها و شباهتهايی از نظر پايگاه اجتماعی -اقتصادی دارند و
اينكه آيا بودن در يک شرايط خانوادگی و اجتماعی خاص و بهرهمندی از امكانات
آموزشی ،دلیلی بر موفقیت و متمايز بودنشان بوده است .برای تحقق هدف تحقیق
شاخصهايی كه در زير بیان شده است مورد بررسی قرار گرفت.
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شاخص پايگاه اجتماعی -اقتصادی :عبارت است از تحصیالت والدين ،درآمد
ماهیانه خانواده( .شغل والدين كه البته در اين پژوهش شغل جزو اين شاخص مدنظر
قرار نگرفت چون در ايران رتبهبندی شغلی استاندارد وجود ندارد).
شاخص موفقیت تحصیلی :عبارت است از رتبه كشوری فرد در آزمون سراسری
كه در سه دسته نفرات برتر (رتبههای  3تا  399كشوری) ،نفرات متوسط (رتبههای
 3999تا  )3939و نفرات پايینتر از متوسط (رتبههای  3999تا  )3939تقسیم گرديد.
شاخص بعد خانوار :عبارت است از تعداد اعضای خانواده (والدين  +تعداد
فرزندان)
شاخص سهمیه :منطقه سكونت خانواده داوطلبان بر اساس دستهبندی خانوار در
سهمیه مناطق سهگانه (منطقه يک ،دو ،سه) تقسیمبندی شده است.
شاخص شغل والدين :كه بر اساس منزلت و درآمد با مسامحه به ترتیب نزولی
بدين شكل دستهبندی شد :هیات علمی ،آزاد ،دولتی ،بیكار /خانهدار
بر اساس شاخصهای فوق ،فرضیههای زير مورد بررسی قرار گرفته است:
 پايگاه اجتماعی -اقتصادی نفرات برتر با موفقیتشان در آزمون سراسری رابطهدارد.
 نفرات برتر در مناطقی سكونت و تحصیل دارند كه از امكانات آموزشی بهتریبهرهمند میباشند.
 شغل والدين بر موفقیت تحصیلی فرزندان تأثیرگذار است. تحصیالت والدين بر میزان دستیابی فرزندان به موفقیت تأثیرگذار است. درآمد ماهیانه خانواده بر میزان دستیابی فرزندان به موفقیت تأثیرگذار است. رابطه پايگاه اجتماعی -اقتصادی و موفقیت تحصیلی (رتبه كشوری) درگروههای آزمايشی مختلف متفاوت است.

مبانی نظری
قشربندی از واژه  stratumكه در اصل به معنای جای دادن اشیاء يا گروهها به عنوان
موقعیت مافوق يا مادون در يک خط ممتد است ،گرفته شده است .قشربندی اجتماعی
عبارت است از هر گونه عدم تساوی مشخص كه میان گروههايی از انسانها برقرار
باشد و ناشی از نتايج غیر ارادی فرايندها و روابط اجتماعی میباشد (ساروخانی،
 .)3129قشربندی اجتماعی به تقسیم جامعه به اليهها يا قشرها گفته میشود .هنگامی
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كه از قشربندی اجتماعی سخن میگويیم ،توجه را به موقعیتهای اجتماعی نابرابری
كه توسط افراد در جامعه اشغال گرديده جلب میكنیم .قشربندی بر حسب جنس و
سن در همه جوامع يافت میشود .در جوامع قديمی بزرگتر و در كشورهای صنعتی
امروز ،قشربندی بر حسب ثروت ،دارايی و دسترسی به كاالهای مادی و محصوالت
فرهنگی وجود دارد (گیدنز .)121 :3133 ،افالطون معتقد است چون انسانها دارای
استعدادهای متفاوتند ،بنابراين هر كدام از انسانها بر اساس طبیعتشان در طبقه
مخصوص به خود جای میگیرند .افالطون بر صفات ارثی و استعداد تكیه زيادی
داشت ،اما منكر توانايی و لیاقت افراد كه باعث تغییر طبقه آنان میگرديد ،نبود (اديبی،
.)31 :3131
به نظر ماركس ،طبقه اجتماعی بر مبنای موقعیتها و وظايف گوناگونی كه افراد
در ساختار تولید جامعه دارند شكل میگیرد .دو عامل اصلی در تشكیل طبقه اجتماعی
دخالت دارند شیوه تولید كشاورزی ،پیشهوری و صنعتی و مناسبات تولید و اين عامل
دوم است كه اليههای عمده مشاغل را در ساختار اقتصادی جامعه ايجاد میكند
(تامین .)2 :3121 ،لنسكی معتقد است كه تفاوتها در دسترسی به قدرت ،در نهايت
نابرابریها در میزان امتیازهای مادی را تعیین میكند و قدرت و امتیاز ،جملگی از
عوامل اصلی تعیین كنندة حیثیت گروهها و افراد در جامعه میباشد .بنابر اين به نظر
لنكسی قدرت ،عامل محوری شكل دهندة ساختار نابرابری در جامعه میباشد (گرب،
.)311 :3121
طبقه اجتماعی به بخشی از جامعه اطالق میشود كه به لحاظ داشتن ارزشهای
مشترك ،منزلت اجتماعی معین ،فعالیتهای دسته جمعی ،میزان ثروت و ديگر
دارايیهای شخصی و نیز آداب معاشرت ،با ديگر بخشهای همان جامعه متفاوت
باشد (كوئن .)183 :9891 ،در جوامع صنعتی پیشرفته ،سه شاخص اصلی برای تعیین
طبقه اجتماعی به كار میرود كه عبارتند از درآمد ،شغل و میزان تحصیالت .عالوه بر
اين شاخصها ،متغیرهای مهم ديگری مانند نژاد ،مذهب ،ملیت ،جنس ،محل سكونت،
پیشینة خانوادگی جزو شاخصهای طبقه اجتماعی به شمار میروند .همچنین افرادی
كه مشاغل مهمی در تقسیم كار اجتماعی دارند ،جايگاه باالتری را در نظام قشربندی
اشغال میكنند .پايگاه ،موقعیتی است كه فرد در نظام قشربندی احراز میكند .پايگاه
نشاندهنده آن است كه فرد در مقايسه با ديگران ،در چه مرتبهای قرار دارد .پايگاه
فرد ،سبک زندگی و سطح تحصیالت فرد نیز به طبقه اجتماعی او وابستگی دارد .هر
قدر طبقه اجتماعی فرد باالتر باشد ،سطح تحصیالت او نیز باالتر است .اعضای طبقه
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پايین اجتماعی معموالً به كارهای دستی اشتغال دارند و بیمهارت يا نیمه ماهراند.
اعضای طبقه متوسط و باال ،عموماً به مشاغل حرفهای ،مديريت و مصادر دولتی
مشغولند (كوئن.)9891 ،
تعريف ماركس از طبقة تنها مبتنی بر مالك اقتصادی بود ،در حالی كه ماكس وبر
برای تعیین طبقه چندين بعد را در نظر گرفته است .به عقیدة وبر طبقه ،بر سه عنصر
قدرت ،ثروت و منزلت مبتنی است .پايگاه به تفاوتهای میان گروههای اجتماعی از
نظر احترام يا اعتبار اجتماعی كه ديگران برای آنها قايل میشوند ،اطالق میگردد.
تمايزات پايگاهی ،اغلب از تقسیمات طبقهای مستقل است و احترام اجتماعی میتواند
مثبت يا منفی باشد .گروههای بلندپايه كه امتیازات مثبت دارند گروهبندیهايی را در
بر میگیرند كه در نظم اجتماعی معینی از اعتبار اجتماعی باال برخوردارند .اگرچه
طبقه به طور عینی معین میشود ،پايگاه به ارزيابیهای ذهنی افراد از اختالفات
اجتماعی بستگی دارد .طبقات از عوامل اقتصادی مربوط به دارايی و درآمد نشأت
میگیرند و پايگاه بر حسب شیوههای گوناگون زندگی كه گروهها دنبال میكنند تعیین
میگردد (گیدنز.)145 :9835 ،
پايگاه اجتماعی -اقتصادی متغیر زمینه مهمی است كه ساختار اجتماعی هر جامعه
را نشان میدهد (اوكس و روسی.)1991 ،۰
درباره تأثیر پیشینه خانوادگی افراد در موفقیت تحصیلی نیز از سوی صاحبنظران
نظرهای متعددی مطرح شده است .آنچه در بیشتر اين نظرها مشهود است ،توافق آنها
در تأثیر شرايط اجتماعی-اقتصادی خانواده در موفقیت تحصیلی فرزندان است.
تحقیقات متعدد نشان میدهد كه هر چه تحصیالت بزرگساالن باالتر باشد و هرگاه
بزرگساالن به مطالعه عالقه نشان دهند و درباره آينده فرزندان خود نگران باشند،
میزان موفقیت فرزندان اين خانواده در امور درسی باالتر خواهد بود و چنانچه بر
خالف آن باشد يا خانواده از نظر تعداد اعضای خانواده گستردهتر باشد ،احتمال
موفقیت فرزندان پايین میآيد (پیكرينگ.)3131 ،
موقعیت خانواده به لحاظ اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی از جمله عوامل مهم در
پیشرفتها و شكستهای تحصیلی كودكان و نوجوانان به شمار میرود و تأثیرگذاری
آن با اثرگذاری بر مهارتها و انگیزش و فراهم كردن شرايط و امكانات آموزشی،
تحصیلی و شغلی بهتر برای كودكان و نوجوانان است (لوگال)3121 ،

1. Oakes & Rossi
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با وجود اهمیت آزمون سراسری در ايران و بحث عدالت اجتماعی در آموزش كه
از دغدغههای اصلی مسئوالن اين امر میباشد ،الزم است زمینههای اصلی اين موضوع
شناسايی و برای تحقق امر عدالت در بهرهمند شدن از آموزش عالی تحقیقات
كاربردی و بنیادين صورت گیرد .يكی از اصول اولیه برنامهريزی برای تحقق عدالت
آموزشی اين است كه بدانیم اقشار مختلف متقاضیان آموزش عالی از چه مزايايی
بهرهمند و از چه موهبتهايی محروم میباشند و اين امر مستلزم اين است كه شرايط
و امكانات داوطلبان تا حد امكان مورد بررسی قرار گیرد .تحقیق پیشرو از اين نوع
میباشد و در خصوص موضوعات مرتبط با اين پژوهش تنها سه تحقیق پیش از اين
انجام گرفته است كه ذكر میگردد.
پژوهش جمالی ( )3133با عنوان" روند تأثیر موقعیت اجتماعی و اقتصادی بر
عملكرد تحصیلی داوطلبان آزمون سراسری طی سالهای  3139تا  ،"3133نشان داد
كه هر يک از متغیرهای تشكیل دهنده موقعیت اجتماعی ،اقتصادی با میزان تأثیر
متفاوت ،در افزايش نمره كل داوطلبان مؤثر هستند و تفاوت معنی داری بین عملكرد
تحصیلی زنان و مردان به نفع زنان مشاهده میشود كه با افزايش سال اين تفاوت در
گروه علوم انسانی بیشتر شده است .عالوه بر آن افزايش سطح تحصیالت پدران،
سطح تحصیالت مادران و شغل پدران در هر سطح معنی داری بر افزايش عملكرد
تحصیلی در تمامی سالهای تحقیق مؤثر بوده ،هر چند با افزايش سال از میزان اثر آنها
كاسته شده است .همچنین در تمامی سالهای تحقیق افزايش سطح تحصیالت مادران
در مقايسه با افزايش سطح تحصیالت پدران ،در افزايش عملكرد تحصیلی اثر بیشتری
داشته است.
در پژوهش خدايی ( ،)3131با عنوان" بررسی پیشینه اجتماعی متقاضیان ورود به
آموزش عالی در سال  ،"3131عوامل مؤثر در احتمال قبولی داوطلبان از منظر
سرمايههای اقتصادی و فرهنگی والدين ،در آزمون سراسری سال تحصیلی  3133مورد
بررسی قرار گرفته و نشان داده است كه سرمايه اقتصادی و فرهنگی والدين احتمال
قبولی داوطلبان را افزايش میدهد.
در پژوهش دهنوی ( )3131با عنوان" بررسی رابطه سرمايه اقتصادی و فرهنگی
والدين دانشآموزان با احتمال قبولی آنها در آزمون سراسری" ،تأثیر پیشینه خانوادگی
داوطلبان آزمون سراسری سال  3131از قبیل تحصیالت والدين ،نوع شغل والدين و
اعضای خانواده داوطلبان بر نمره كل آنان و در نتیجه ورود به آموزش عالی بررسی
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شده است .نتايج نشان داد كه میزان تحصیالت و نوع شغل والدين بر نمره كل
داوطلب و پذيرش آنان تأثیر بسیاری دارد .تعداد اعضای خانواده داوطلبان بر نمره كل
داوطلبان مؤثر است .در طبقه اجتماعی باال نسبت پذيرفتهشدگان بیشتر از نسبت
داوطلبان شركتكننده اين طبقه است .اين نسبتها برای طبقه اجتماعی متوسط تقريباً
برابر و برای طبقه اجتماعی پايین ،به مراتب كمتر است.
نتايج پژوهش زكی ( )3131با عنوان "بررسی جامعه شناختی نقش عوامل
اجتماعی ،رضايت اجتماعی و عزت نفس بر موفقیت تحصیلی" ،نشان داد كه هر كدام
از پنج متغیر مستقل (جنس ،نوع مدرسه ،طبقه اجتماعی ،عزت نفس و رضايت
اجتماعی) روابط معنیداری با موفقیت تحصیلی دارند و بیشترين تغییرات موفقیت
تحصیلی با متغیرهای جنس ،نوع مدرسه و رضايت اجتماعی قابل تبیین است .اگرچه
عزت نفس رابطه معنی داری با موفقیت تحصیلی داشته و لیكن با كنترل رضايت
اجتماعی ،از میزان رابطه فوق بسیار كاسته شده است.
در پژوهش" تأثیر وضعیت اقتصادی -اجتماعی خانوار بر تقاضا برای آموزش
عالی" ،قارون ( )3133با رويكرد شناسايی عوامل مؤثر بر تصمیمگیری افراد درباره
ورود يا عدم ورود به دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی پرداخته است يافتههای
تحقیق حاكی از آن است كه اگر سطح تحصیالت سرپرست خانوار ديپلم و باالتر
باشد به طور متوسط و با فرض ثبات ساير شرايط ،احتمال ورود فرد به دانشگاه
افزايش میيابد .هر چه تعداد اعضای خانوار بیشتر باشد ،به طور متوسط احتمال ورود
فرد به دانشگاه كمتر است .جنسیت مذكر به طور متوسط با احتمال كمتری وارد
دانشگاه میشود .هرچه فرد روزانه فعالیت اقتصادی بیشتری انجام دهد ،احتمال ورود
به دانشگاه برای وی كمتر خواهد بود .هرچه سن فرد بیشتر باشد ،احتمال ادامه
تحصیل وی بیشتر است.
نوغانی ( )3131تأثیر نابرابری سرمايه فرهنگی بر موقعیت تحصیلی دانشآموزان
پیش دانشگاهی بررسی نموده است .وی عرصه رقابت برای ورود به آموزش عالی را
الزاما استعداد دانشآموز نمیداند و حمايتهای اقتصادی و فرهنگی خانواده را با
اهمیت دانسته و نتیجه میگیرد كه سرمايه اجتماعی ،سرمايه اقتصادی و سرمايه
فرهنگی سهم مثبت و معناداری بر احتمال قبولی و نمره كسب شده داوطلبان دارد.
نتايج پژوهش مهری ( )3131با عنوان"بررسی تأثیر سرمايه اجتماعی بر موفقیت
تحصیلی دانشآموزان شهر تهران" ،نشان داد كه سرمايه اجتماعی  9/993تغییرات

تأثير پایگاه اجتماعی -اقتصادی داوطلبان آزمون سراسری ... 9837

51

موفقیت تحصیلی را تبیین میكند .واريانس ( )Yكه با متغیر سرمايه اجتمايی تبیین
شده است ،رقم ناچیزی را نشان میدهد .اين نتیجه نظريه كلمن ،پانتام و فوكوياما را
به چالش میكشد و به عبارت ديگر آن را ابطال میكند زيرا با وجود ضعف سرمايه
اجتماعی ،موفقیت تحصیلی وجود دارد.
قیصر سالمن ۰و همكاران ( )1931با انتخاب تصادفی 139نفر از دبیرستانهای
دولتی در تحقیقشان به بررسی تأثیر پايگاه اجتماعی -اقتصادی بر موفقیت تحصیلی
پرداختند .نتايج تحقیق نشان داد :پايگاه اجتماعی -اقتصادی والدين ،تحصیالت
والدين و مرتبه شغلی و همچنین درآمد خانواده بر موفقیت تحصیلی دانشآموزان
تأثیر دارد.
پايگاه اجتماعی -اقتصادی فرزندان معموال با میزان تحصیالت و پايگاه شغلی
والدين و همچنین درآمد خانواده تعیین میشود (جی نس.)1991 ،۲
بیشتر محققان و متخصصان معتقدند كه پايگاه اجتماعی -اقتصادی پايین تأثیر
منفی بر موفقیت تحصیلی دارد ،زيرا با توجه به وضعیت اجتماعی -اقتصادی پايین،
نیازها و خواستههایشان برآورده نشده باقی میماند و به همین دلیل است كه عملكرد
تحصیلی خوبی ندارند (آدامز.)3331 ،۹
دوك ( ،)1999هینمن ( ،)1993يامون ( )1993و سالمن ( )1931در تحقیقاتی
مجزا همگی به اين نتیجه رسیدند دانشآموزانی كه پیشینه خانوادگی بهتری داشتند،
موفقیت تحصیلی بیشتری كسب كردند و بالعكس دانشآموزانی كه پیشینه خانوادگی
ضعیفی داشتند ،موفقیت تحصیلی رضايتبخشی نداشتهاند.

الگوی نظری پژوهش
در اين پژوهش همبستگی عوامل زمینهای و عوامل خانوادگی (سهمیه مناطق،
جنسیت ،سن ،پايگاه اجتماعی -اقتصادی ،بعد خانوار ،شغل والدين) با رتبه كشوری و
موفقیت تحصیلی مورد آزمون قرار گرفته است .الگوی نظری تحقیق به شكل زير
ترسیم شده است.
1. Qaiser suleman
2. Jeynes
3. Adams
4. Duke
5. Heyneman
6. Eamon
7. Suleman
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سن
سهميه مناطق

رتبه كشوری

بعد خانوار
شغل والدین

طبقه (پایگاه اجتماعی-اقتصادی) تحصيالت والدین
درآمد ماهيانه خانواده

سن

موفقيت تحصيلی

سهميه مناطق
بعد خانوار
شغل والدین

طبقه (پایگاه اجتماعی-اقتصادی) تحصيالت والدین
درآمد ماهيانه خانواده

روش تحقيق
از آنجا كه اطالعات از دادههای موجود ،استخراج گرديده و دسترسی به اطالعات
كاملتر میسر نمیباشد ،بنابراين میتوان با مسامحه عوامل شغل مادر ،شغل پدر،
تحصیالت مادر ،تحصیالت پدر ،تعداد اعضاء خانواده و میزان درآمد خانواده به عنوان
نماد پايگاه اجتماعی -اقتصادی در اين تحقیق به كار برده شده است .تحقیق حاضر از
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لحاظ هدف از نوع توصیفی ،اكتشافی و مقطعی است .از لحاظ روش از نوع تحلیل
ثانويه میباشد .در روش تحلیل ثانويه از دادههايی كه مؤسسها يا محققان ديگر
گردآوری كردهاند میتوان به اقتضای مسئله سود جست (دواس ،ترجمه نايبی.)3131 ،
جامعه آماری ،داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری سال 3133
است .جمعآوری اطالعات و دادههای مورد نیاز از دو طريق انجام شده است.
اطالعاتی از قبیل جنسیت ،گروه آزمايشی ،محل تولد (اقامت) ،نوع سهمیه آموزشی،
از بايگانی سوابق مربوط به اطالعات مندرج در تقاضانامه ثبتنام داوطلبان به دست
آمده است ،بخش ديگر دادهها از فرم نظرخواهی كه قبل از آزمون در بین داوطلبان
توزيع و در پاسخنامه عالمت زده میشود به دست میآيد .در اين زمینه به وسیله فرم
نظرخواهی تعداد ده سؤال چهار گزينهای از همة شركتكنندگان در آزمون پرسیده
میشود كه پنج سؤال از اين سؤالها كه عبارتند از تحصیالت والدين ،شغل والدين،
تعداد اعضاء خانواده و درآمد خانواده در اين پژوهش استفاده شد .روش نمونهگیری
خوشهای بود و حجم نمونه هزار نفر بود كه با عنوان رتبههای برتر ،رتبههای متوسط
و رتبههای پايینتر از متوسط درنظر گرفته شد .با توجه به ماهیت متغیرهای مورد
بررسی و با استفاده از آزمونهای آماری (  ،آزمون  Tو آزمون  )Fبه توصیف و
تبیین دادهها پرداخته شد.
برای سنجش روايی ( )reliabilityشاخص پايگاه اجتماعی اقتصادی ،آلفای
كرونباخ محاسبه شد و میزان آن  9/23بود كه در حد قابل قبول میباشد .همچنین
سؤالهای پرسیده شده در پرسشنامه نیز از اعتبار صوری برخوردار است.
خالصه نتایج توصيفی:
عناوین
جنسيت
سهميه
مناطق
نوع

زن
مرد
منطقه 3
منطقه 1
منطقه 1
ریاضی
فيزیك

نفرات برتر

نفرات متوسط

 33/1درصد
 11/1درصد
 11درصد
 13/1درصد
 1/1درصد

 32/1درصد
 11/1درصد
 13/1درصد
 11/1درصد
 31/3درصد

 31/1درصد

 5/45درصد

نفرات پایينتر از
متوسط
 33/3درصد
 19/3درصد
 13/2درصد
 13/3درصد
 13درصد
 9/13درصد

فصلنامه مطالعات اندازهگيری و ارزشيابی آموزشی

55
عناوین
دیپلم

علوم تجربی
ادبيات و
علوم انسانی
هنری
فنی وحرفه
ای
علوم و
معارف
اسالمی
بيشترین نرخ
رتبهها

وضعيت
استانها

كمترین نرخ
رتبهها

نفرات پایينتر از
متوسط
1/11درصد

نفرات برتر

نفرات متوسط

 11/1درصد

 5/13درصد

 33درصد

19درصد

1/11درصد

1/3درصد

 3/1درصد

 4/1درصد

 3/1درصد

3/3درصد

 0/1درصد

 3/1درصد

 1/9درصد

 1/3درصد

تهران ( ،)39/1فارس
( ،)2/1اصفهان (،)2
خراسان رضوی (،)1/3
يزد ()1/1
كهكیلويه و بوير احمد
بدون هیچ مورد و
فارس ،سیستان و
بلوچستان ،هرمزگان،
بوشهر و خارج از
كشور به میزان ()9/1

تهران ( ،)11/1اصفهان
( ،)2/3خراسان رضوی
( ،)1/2فارس (،)1/2
مازندران ()1/3

تهران ( ،)11/2اصفهان
( ،)2/3خراسان رضوی
( ،)2/3فارس (،)2/3
كرمان ()3/1

خراسان جنوبی ،هرمزگان،
خارج از كشور بدون هیچ
مورد و كهكیلويه و بوير
احمد به میزان ()9/1

سیستان و بلوچستان،
بوشهر ،خراسان جنوبی،
كرمانشاه و خارج از
كشور به میزان ()9/1

 فراوانی زنان در هر سه گروه نفرات برتر ،متوسط و پايینتر از متوسط ،بیشتراز مردان میباشد.
 55/6درصد نفرات برتر آزمون سراسری خانمها و  44/4درصد آقايان بودهاند،
 59/6درصد نفرات متوسط آزمون خانمها و  41/4درصد آقايان بودهاند و  57/5درصد
در نفرات پايینتر از متوسط ،خانمها و  40/5درصد آقايان بودهاند.
 داوطلبان منطقه (يک) در هر سه گروه نفرات برتر ،متوسط و پايینتر ازمتوسط ،بیشترين فراوانی را داشتهاند .سهمیه نهايی  61درصد از نفرات برتر مربوط به
سهمیه منطقه يک 89/4 ،درصد مربوط به سهمیه منطقه دو 4/6 ،درصد مربوط به
سهمیه منطقه سه بوده است.
سهمیه نهايی  43/1درصد از نفرات متوسط مربوط به سهمیه منطقه يک86/1 ،
درصد مربوط به سهمیه منطقه دو 94/5 ،درصد مربوط به سهمیه منطقه سه بوده است.
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سهمیه نهايی  87/9درصد از نفرات پايینتر از متوسط مربوط به سهمیه منطقه يک،
 83/9درصد مربوط به سهمیه منطقه دو 19 ،درصد مربوط به سهمیه منطقه سه بوده
است.
 در هر سه گروه نفرات برتر ،متوسط و پايینتر از متوسط ،اكثريت داوطلبانديپلم رياضی فیزيک بودهاند ،چنانچه  51/6درصد از كل نفرات برتر ديپلم رياضی
فیزيک 18/6 ،درصد ديپلم علوم تجربی 93 ،درصد ديپلم ادبیات وعلوم انسانی،
1/3درصد ديپلم هنری 9/6 ،درصد ديپلم فنی و حرفهای و  9/1درصد ديپلم علوم
ومعارف اسالمی داشتند.
 45/5درصد از نفرات متوسط ديپلم رياضی فیزيک 15/5 ،درصد ديپلم علوم
تجربی 10 ،درصد ديپلم ادبیات و علوم انسانی 5/9 ،درصد ديپلم فنی و حرفهای8/5 ،
درصد ديپلم هنری و  0/4درصد ديپلم علوم و معارف اسالمی داشتند.
 49/9درصد از كل نفرات پايینتر از متوسط ديپلم رياضی فیزيک 16/1 ،درصد
ديپلم علوم تجربی 14/6 ،درصد ديپلم ادبیات و علوم انسانی 4/0 ،درصد ديپلم فنی و
حرفهای 1/4 ،درصد ديپلم هنری و  9/1درصد ديپلم علوم و معارف اسالمی داشتند.
 توزيع داوطلبان در هر سه گروه نفرات برتر ،متوسط و پايینتر از متوسط،اكثريت در استانهای تهران ،اصفهان ،فارس و خراسان رضوی بودند .استانهايی كه
بیشترين نرخ رتبههای برتر را داشتند به ترتیب تهران ( ،)50/4فارس ( ،)9/1اصفهان
( ،)9خراسان رضوی ( ،)4/3يزد ( )4/1و كمترين نرخ رتبههای برتر به ترتیب در
استانهای كهكیلويه و بوير احمد بدون هیچ مورد و فارس ،سیستان و بلوچستان،
هرمزگان ،بوشهر و خارج از كشور به میزان ( )0/1بود.
استانهايی كه بیشترين نرخ رتبههای متوسط را داشتند به ترتیب تهران (،)41/4
اصفهان ( ،)9/9خراسان رضوی ( ،)6/9فارس ( ،)4/9مازندران ( )8/7و كمترين نرخ
رتبههای متوسط به ترتیب در استانهای خراسان جنوبی ،هرمزگان ،خارج از كشور
بدون هیچ مورد و كهكیلويه و بوير احمد به میزان ( )0/4میباشد .استانهايی كه
بیشترين نرخ رتبههای پايینتر از متوسط را دارند به ترتیب عبارتند از :تهران (،)88/9
اصفهان ( ،)9/5خراسان رضوی ( ،)9/5فارس ( ،)9/9كرمان ( )5/1وكمترين نرخ
رتبههای پايینتر از متوسط در استانهای سیستان و بلوچستان ،بوشهر ،خراسان
جنوبی ،كرمانشاه و خارج از كشور به میزان ( )0/4بودند.
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 تحصیالت بیش از پنجاه درصد والدين نفرات برتر در سطح دانشگاهیمیباشد ،و در حدود يک درصد از والدين اين افراد بیسواد بودند .تحصیالت پدر
 66/1درصد و تحصیالت مادر  53/5درصد از نفرات برتر در سطح دانشگاهی بود.
بیشتر والدين نفرات متوسط تحصیالت متوسطه و دانشگاهی داشتند ،و پنج درصد
از والدين اين افراد بیسواد بودند .تحصیالت پدر  50/4درصد و تحصیالت مادر
 89/4درصد از نفرات متوسط در سطح دانشگاهی بود.
تحصیالت بیشتر والدين نفرات پايینتر از متوسط نیز در سطح متوسطه و
دانشگاهی بود ولی والدين با تحصیالت پايینتر در اين گروه بیشتر از نفرات برتر و
متوسط بود .تحصیالت پدر  44/9درصد و تحصیالت مادر  16/8درصد از نفرات
پايینتر از متوسط در سطح دانشگاهی بود.
شغل بیشتر پدران و مادران در هر سه گروه برتر ،متوسط و پايینتر از متوسط ،به
ترتیب آزاد و خانهدار بود .شغل پدران  12/1درصد از نفرات برتر ،آزاد (خصوصی) و
شغل  31/1درصد از مادرانشان خانهدار بود .همچنین  31/3درصد از پدران و 33/2
درصد از مادران نفرات برتر ،هیأت علمی دانشگاه بودند.
شغل پدران  11/1درصد از نفرات متوسط ،آزاد (خصوصی) و شغل  13/1درصد
از مادرانشان خانهدار بود .همچنین  3/3درصد از پدران و  31/1درصد از مادران
نفرات متوسط ،هیأت علمی دانشگاه بودهاند.
شغل پدران  41/1درصد از نفرات پايینتر از متوسط ،آزاد (خصوصی) و
شغل 99/1درصد از مادرانشان خانهدار بود .همچنین  31/3درصد از پدران و 31/3
درصد از مادران نفرات پايینتر از متوسط ،هیأت علمی دانشگاه بودند.
بیش از پنجاه درصد نفرات برتر در خانواده چهار نفره زندگی میكردند و میزان بعد
خانوار شش نفر و بیشتر در بین نفرات برتر بسیار كم بود.
بیشتر نفرات متوسط ( 11/1درصد) در خانواده شش نفری و بیشتر ،زندگی
میكردند.
بیشتر نفرات پايینتر از متوسط در خانواده نفری ( 13/3درصد) و نفری و
بیشتر ( 11/3درصد) ،زندگی میكنند.
 درآمد ماهیانه در بیشتر ( 43/8درصد) خانوادههای نفرات برتر ،در بیشترينمیزان (باالی  950هزار تومان) و در بین دو گروه متوسط و پايینتر از متوسط ،بیشتر
در حد متوسط (بین  450تا  950هزار تومان) بود.
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نتایج تحليلی:
 داوطلبانی كه متعلق به پایگاه اجتماعی-اقتصادی باالیی هستند ،رتبه بهتری
(پایين) را كسب میكنند.
برای بررسی میزان رابطه از آزمون پیرسون به میزان ** - 9/12و ()sig= 0/0
استفاده شد.
بنابر اين بین پايگاه اجتماعی -اقتصادی و رتبه كشوری ارتباط معنادار است و
جهت رابطه نیز منفی است .بدين معنا كه هرچه پايگاه اجتماعی -اقتصادی باالتر
باشد ،رتبه فرد بهتر (كمتر) میباشد و به عكس.
 بيشتر نفرات برتر متعلق به پایگاه اجتماعی-اقتصادی باالیی هستند.
برای بررسی میزان رابطه پايگاه اجتماعی -اقتصادی و موفقیت تحصیلی از آماره
" "Kendall's tau-cاستفاده گرديد.
جدول ( )9بررسی رابطه بين پایگاه اجتماعی -اقتصادی و درجه موفقيت
درجه موفقيت تحصيلی

نفرات برتر

نفرات متوسط

نفرات پایينتر از متوسط

كل

پایگاه اجتماعی -اقتصادی
خيلی پایين

3

9

95

80

پایين

97

14

97

61

متوسط

38

47

65

979

باال

947

49

89

119

كل

157

919

980

596

ضریب همبستگی

Kendall's tau-c = -0/**13

sig= 0/0

میزان رابطة به دست آمده (** )Kendall's tau_c=-0/28و ()sig=0/0
نشاندهنده معنادار بودن ارتباط بین بُعد خانوار و موفقیت تحصیلی است و جهت
رابطه نیز منفی است .بدين معنا كه بیشتر نفرات برتر متعلق به پايگاه اجتماعی-
اقتصادی باالتری هستند .قابل ذكر است كه میزان رابطه در حد متوسط میباشد.
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 منطقه سکونت افراد با موفقيت تحصيلی ارتباط دارد.
برای بررسی میزان رابطه منطقه سكونت و موفقیت تحصیلی از آماره " Kendall's
 "tau-cاستفاده گرديد.
جدول ( )1بررسی رابطه بين منطقه سکونت افراد و درجه موفقيت
درجه موفقيت تحصيلی
منطقه سکونت افراد
منطقه 9
منطقه 1
منطقه 8
كل
ضریب همبستگی

نفرات برتر

نفرات متوسط
918
71
89
155

890
959
18
500
Kendall's tau-c = =0/93

نفرات پایينتر از متوسط
900
76
59
150
sig = 0/0

كل
588
845
999
9005

میزان آمارة  Kendall's tau-c =0/93و ( )sig=0/0است كه نشان دهنده ارتباط
معنادار بین منطقه سكونت و موفقیت تحصیلی است و جهت رابطه نیز مثبت است.
بدين معنا كه بیشتر نفرات برتر در منطقه ثبتنامی يک بودند ،قابل ذكر است كه میزان
رابطه در حد متوسط است.
 منطقه سکونت با رتبه كشوری ارتباط دارد.
میزان رابطة به دست آمده (** )Kendall's tau_b= 0/16و (،)sig=0/0
نشاندهنده همبستگی بین منطقه سكونت با رتبه كشوری است .بدين معنا كه افراد در
مناطق بهتر ،رتبه بهتری (كمتر) و افراد در مناطق محرومتر ،رتبه ضعیفتر (بیشتر)
دارند .قابل ذكر است كه میزان رابطه در حد متوسط است.
 رتبه كشوری داوطلبان ،با توجه به شغل مادرانشان متفاوت است.
با توجه به نتیجه آزمون ( F= 3/194و  ،)sig= 0/02فرض تفاوت میانگین رتبه
داوطلبان با شغل مادرانشان به لحاظ آماری معنیدار است.
 موفقيت تحصيلی داوطلب ،با توجه به شغل مادرانشان متفاوت است.
برای بررسی میزان رابطه شغل مادر و موفقیت تحصیلی از آمارهCramer’s
استفاده گرديد.
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جدول ( )8بررسی رابطه بين شغل مادر و درجه موفقيت
درجه موفقيت تحصيلی
شغل مادر
هيأت علمی
كارمند
آزاد
خانهدار
كل
ضریب همبستگی

نفرات برتر

نفرات متوسط
96
95
7
70
980

54
45
16
947
194
= Cramer’s0/91

نفرات پایينتراز متوسط
96
91
90
74
981
sig= 0/01

كل
36
91
45
888
586

میزان رابطه به دست آمده ( )Kendall's cramer’s = 0/12و (،)sig=0/01
نشاندهنده ارتباط معنادار بین شغل مادر و موفقیت تحصیلی است .و با توجه به
نتايج ،شغل بیشتر مادران نفرات برتر ،خانهدار بود .قابل ذكر است كه میزان رابطه در
حد متوسط میباشد.
 تحصيالت پدر با رتبه كشوری فرزند رابطه دارد:
میزان رابطه به دست آمده (**  )Kendall's tau_b = - 0/17و (،)sig=0/0
نشاندهنده همبستگی منفی بین تحصیالت پدر با رتبه كشوری است .بدين معنا كه
هرچه تحصیالت پدر بیشتر باشد ،رتبه فرزند بهتر (كمتر) است و به عكس ،قابل ذكر
است كه میزان رابطه در حد متوسط میباشد.
 تحصيالت مادر با رتبه كشوری فرزند رابطه دارد.
میزان رابطه به دست آمده (** )Kendall's tau_b = - 0/23و (،)sig=0/0
نشاندهنده همبستگی منفی بین تحصیالت مادر با رتبه كشوری است .بدين معنا كه
هرچه تحصیالت مادر بیشتر باشد ،رتبه فرزند بهتر (كمتر) است و به عكس ،قابل ذكر
است كه میزان رابطه در حد متوسط میباشد.
 تحصيالت پدر با موفقيت تحصيلی فرزند رابطه دارد.
برای بررسی میزان رابطه تحصیالت پدر و موفقیت تحصیلی از آماره " Kendall's
 "tau-cاستفاده گرديد.
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جدول ( )4بررسی رابطه بين تحصيالت پدر و درجه موفقيت
درجه موفقيت تحصيلی
تحصيالت پدر
بیسواد
ابتدایی
متوسطه
دانشگاهی
كل
ضریب همبستگی

نفرات برتر

نفرات متوسط
4
99
48
65
917

8
99
99
993
167
= Kendall's tau-c-0/**93

نفرات پایينتر از متوسط
7
19
46
60
986
sig= 0/0

كل
96
55
960
808
584

میزان رابطه (** = Kendall's tau-c-0/93و ( ،))sig=0/0نشان دهنده ارتباط
معنادار بین تحصیالت پدر و موفقیت تحصیلی و جهت رابطه نیز منفی است .بدين
معنا كه تحصیالت بیشتر پدران نفرات برتر ،در باالترين سطح (دانشگاهی) بود ،قابل
ذكر است كه میزان رابطه در حد متوسط میباشد.
 سن با رتبه كشوری همبستگی دارد:
میزان آمارة پیرسون ** 9/13و ( ،)sig= 0/0نشاندهنده ارتباط معنادار بین سن و
رتبه است .بدين معنا كه افراد در سنین  33و  33سال رتبههای بهتری را كسب میكنند
و هرچه سن باالتر میرود ،رتبه نیز باالتر میرود .قابل ذكر است كه میزان رابطه در
حد متوسط بود.
 بين تعداد اعضای خانواده (بعد خانوار) و رتبه رابطه وجود دارد.
میزان آمارة پیرسون ** 9/13و ( ،)sig= 0/0نشاندهنده ارتباط معنادار بین بعد
خانوار و رتبه كشوری است .بدين معنا كه هرچه تعداد فرزندان خانواده كمتر باشند،
رتبه فرد بهتر (كمتر) است و به عكس .قابل ذكر است كه میزان رابطه در حد متوسط
میباشد.
 تحصيالت مادر با موفقيت تحصيلی فرزند رابطه دارد.
برای بررسی میزان رابطه تحصیالت مادر و موفقیت تحصیلی از آماره
" "Kendall's tau-cاستفاده گرديد.
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جدول ( )5بررسی رابطه بين تحصيالت مادر و درجه موفقيت
درجه موفقيت تحصيلی

نفرات برتر

نفرات متوسط

نفرات پایينتر از متوسط

كل

بیسواد

5

90

95

80

ابتدایی

15

18

80

93

متوسطه

31

47

56

939

دانشگاهی

953

47

86

148

989

989
sig= 0/0

583

تحصيالت مادر

كل
ضریب همبستگی

190
= Kendall's tau-c -0/16

میزان رابطه ( = Kendall's tau-c -0/16و ( ،))sig=0/0نشان دهنده ارتباط
معنادار بین تحصیالت مادر و موفقیت تحصیلی و جهت رابطه نیز منفی است.بدين
معنا كه تحصیالت بیشتر مادران نفرات برتر ،در باالترين سطح (دانشگاهی) بود .قابل
ذكر است كه میزان رابطه در حد متوسط میباشد.
 بين درآمد ماهيانه خانواده و موفقيت تحصيلی رابطه وجود دارد.
برای بررسی میزان رابطه درآمد و موفقیت تحصیلی از آماره ""Kendall's tau-c
استفاده گرديد.
جدول ( )6بررسی رابطه بين درآمد ماهيانه خانواده و درجه موفقيت
درجه موفقيت تحصيلی
درآمد ماهيانه خانواده
تا  850هزار تومان
 450-850هزار تومان
 950- 450هزار تومان
باالتر از  950هزار تومان
كل
ضریب همبستگی

نفرات برتر

نفرات متوسط
93
18
47
40
980

11
89
38
919
168
= Kendall's tau-c-0/19

نفرات پایينتر از متوسط
96
85
55
19
988
sig= 0/0

كل
56
37
939
974
516

فصلنامه مطالعات اندازهگيری و ارزشيابی آموزشی

56

میزان رابطه ( = Kendall's tau-c-0/19و ( ،))sig=0/0نشاندهنده ارتباط
معنادار بین درآمد و موفقیت تحصیلی و جهت رابطه نیز منفی است .بدين معنا كه
درآمد ماهیانه بیشتر خانوادههای نفرات برتر ،باالترين میزان (بیشتر از  950هزار
تومان) بود .قابل ذكر است كه میزان رابطه در حد متوسط میباشد.
 بين درآمد ماهيانه خانواده و رتبه رابطه وجود دارد:
میزان آماره پیرسون ** -9/19و ( ،)sig= 0/0نشاندهنده ارتباط معنادار بین درآمد
و رتبه كشوری و جهت رابطه نیز منفی است .يعنی هرچه درآمد بیشتر باشد ،رتبه فرد
بهتر (كمتر) است و به عكس .قابل ذكر است كه میزان رابطه در حد متوسط میباشد.
 رابطه پایگاه اجتماعی -اقتصادی و موفقيت تحصيلی (رتبه كشوری) در
گروههای آزمایشی مختلف متفاوت است.
جدول شماره ( )9بررسی رابطه بين پایگاه اجتماعی -اقتصادی و درجه موفقيت
تحصيلی در گروههای آزمایشی مختلف
گروه آزمایشی
علوم رياضی و فنی
علوم تجربی
ادبیات وعلوم انسانی
هنر
زبانهای خارجی

ضریب همبستگی
(درجه موفقيت تحصيلی و پایگاه اجتماعی -اقتصادی)
*Rs=-0/23
Sig= 0/01
**Rs=-0/47
Sig= 0/0
**Rs=-0/52
Sig= 0/0
*Rs=-0/25
Sig= 0/01
*Rs=-0/14
Sig= 0/01

برای بررسی میزان رابطه پايگاه اجتماعی -اقتصادی و موفقیت تحصیلی در
گروههای آزمايشی مختلف از آزمون اسپیرمن استفاده گرديد .میزان رابطه در گروههای
آزمايشی مختلف متفاوت بود ولی در همه گروههای آزمايشی بین پايگاه اجتماعی-
اقتصادی و موفقیت تحصیلی ارتباط معنادار است و جهت رابطه نیز منفی بود .يعنی
در پذيرفتهشدگان گروههای آزمايشی ،نفرات برتر متعلق به پايگاه اجتماعی -اقتصادی
باالی جامعه بودند.
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طبق نتايج به دست آمد ،در گروه آزمايشی ادبیات و علوم انسانی ( 51درصد) و
علوم تجربی ( 49درصد) ،ارتباط بین پايگاه اجتماعی -اقتصادی و موفقیت تحصیلی
قویتر از ساير گروههای آزمايشی بود .بدين معنا كه حدود نیمی از نفرات برتر در
گروههای آزمايشی ادبیات و علوم انسانی و علوم تجربی متعلق به قشر باالی جامعه
بودند .قابل ذكر است كه ارتباط بین پايگاه اجتماعی -اقتصادی و موفقیت تحصیلی در
گروه زبانهای خارجی ( 94درصد) نسبت به گروههای آزمايشی ديگر ،كمتر بود.

نتيجهگيری و پيشنهادها
طبق نتايج حاصل از پژوهش حاضر ،موارد مربوط به مفاهیم نظری بررسی و
فرضیههای تحقیق تأيید شد .در كل داوطلبانی كه متعلق به پايگاه اجتماعی -اقتصادی
باالتری بودند ،رتبه بهتری را در آزمون كسب كردهاند و در واقع نفرات برتر آزمون
متعلق به پايگاه اجتماعی -اقتصادی باالی جامعه بودند .مواردی از جمله درآمد،
تحصیالت والدين ،شغل والدين و همچنین منطقه سكونت نشاندهنده پايگاه
اجتماعی -اقتصادی فرد بود و افراد متعلق به پايگاه اجتماعی -اقتصادی بهتر و بعد
خانوار كمتر ،رتبه بهتری را در آزمون كسب كردهاند و از لحاظ موفقیت تحصیلی
وضعیت بهتری داشتهاند .بیشتر نفرات برتر دارای پايگاه اجتماعی -اقتصادی بااليی
بودند و تحصیالت و شغل والدينشان و همچنین درآمد خانوادههایشان در باالترين
سطح و از لحاظ بُعد خانوار محدود بودهاند.
داوطلبان در سنین  33و  33سال نتايج بهتری را در آزمون كسب كردهاند و بیشتر
نفرات برتر آزمون متعلق به اين دو گروه سنی بودهاند .همچنین داوطلبانی كه در
مناطق (منطقه يک) سكونت داشتهاند و تعداد اعضای خانواده آنان كمتر بود و درآمد
ماهیانه خانوادهشان باالتر بود رتبه بهتری را در آزمون كسب كردهاند .قابل ذكر است
كه بیشتر نفرات برتر آزمون در منطقه يک سكونت داشتند و درآمد ماهیانه
خانوادهیشان باالترين میزان و تعداد اعضای خانوادهشان كمتر بوده است .همچنین
تحصیالت والدين بر رتبه كشوری تأثیرگذار میباشد .به طوری كه والدين نفرات برتر
دارای تحصیالت دانشگاهی بودند .همچنین شغل مادران بر كسب رتبه بهتر مؤثر بوده
است .طبق نتايج به دست آمده شغل بیشتر مادران خانهدار و پس از آن عضو هیأت
علمی بود .همچنین طبق نتايج اين پژوهش جنسیت و شغل پدر بر كمیت رتبه تأثیری
ندارد و نفرات برتر به طور تقريباً مساوی از هر دو جنس زن و مرد بودند و شغل
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بیشتر پدران نفرات برتر نیز آزاد بوده است .در گروه آزمايشی ادبیات و علوم انسانی و
علوم تجربی ،ارتباط بین پايگاه اجتماعی -اقتصادی و موفقیت تحصیلی قویتر از
ساير گروههای آزمايشی بود .بدين معنا كه حدود نیمی از نفرات برتر در گروههای
آزمايشی ادبیات و علوم انسانی و علوم تجربی متعلق به قشر باالی جامعه بودند .قابل
ذكر است كه ارتباط بین پايگاه اجتماعی -اقتصادی و موفقیت تحصیلی در گروه
زبانهای خارجی نسبت به گروههای آزمايشی ديگر ،كمتر بود.
طبق نظريهها ،پايگاه اجتماعی -اقتصادی خانوادگی فرد حاصل برآيند چندين
عامل است كه مهمترين آنها میزان درآمد خانواده ،تحصیالت والدين ،بعد خانوار و
شغل والدين و همچنین سكونت در مناطق مرفهتر میباشد .در ايران نیز افرادی كه در
سطح باالتری از هر يک از موارد فوق باشند به پايگاه اجتماعی -اقتصادی باالتری
تعلق دارند .افرادی كه متعلق به پايگاه اجتماعی – اقتصادی باالتری باشند به امكانات
آموزشی دسترسی بیشتری دارند و دسترسی بیشتر به امكانات آموزشی در نهايت
موفقیت تحصیلی بیشتری را در پی دارد .نتايج حاصل از اين پژوهش همانند ساير
تحقیقات انجام شده در اين خصوص گويای اين مطلب است كه پیشینه خانوادگی در
موفقیت تحصیلی تأثیر به سزايی دارد.
در ايران بزرگترين رقابت علمی كشور در آزمون سراسری رخ میدهد و هدف از
اين آزمون جذب شايستهترين افراد برای ورود به آموزش عالی كشور است و بايد
شرايطی فراهم گردد كه انتخاب برترينها صرفاً تحت تأثیر دسترسی افراد به امكانات
آموزشی نباشد .با توجه به اينكه حذف تأثیر پايگاه اجتماعی -اقتصادی برای اجرای
رقابت عادالنه و برابر در عمل غیرممكن است ،نقش نهادهای مربوط در اين خصوص
سنگینتر میشود .در اين تحقیق و ساير تحقیقاتی از اين دست ،تأثیر پیشینه
خانوادگی بر میزان موفقیت تحصیلی ثابت شده است ولی الزم است طرحی مشابه
پژوهش حاضر به صورت طولی و برای چندين سال متوالی انجام شود و ماهیت اين
نابرابری به صورت دقیق شناسايی شود تا در جهت تحقیق عدالت آموزشی
راهكارهای مناسبتری در ورود به آموزش عالی تدوين گردد .برنامة دولت ،عملی و
اجرا گردد .همچنین با انجام تحقیقاتی مشابه با بررسی استانهای كشور میتوان گامی
اصولی در جهت بهرهمندی همه دانشآموزان و داوطلبان ورود به آموزش عالی از
امكانات آموزشی برداشت.
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