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 چکيده

ازدواج و ساير ، آموزش عالی يكی از مسیرهای تغییر طبقه اجتماعی و دستیابی به اشتغال
های زندگی اجتماعی در ايران شده است و داوطلبان برای ورود به آموزش عالی زمینه
 . بايست در آزمون سراسری شركت نمايند می

اقتصادی نفرات برتر آزمون سراسری  -یل پايگاه اجتماعیهدف تحقیق تجزيه و تحل
، اكتشافی و مقطعی و از نظر روش ،تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع توصیفی. است

جامعه آماری داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری سال . باشدتحلیل ثانويه می
نفر هزار ای با حجم نمونه خوشه، یگیرروش نمونه. نفر بوده است 3933331 به تعداد 3133

تر از متوسط ايینهای پهای متوسط و رتبهرتبه، های برترو در سه خوشه تحت عنوان رتبه
آزمون ، X2) های توصیفی و استنباطیآماره، هاروش تجزيه و تحلیل داده .درنظر گرفته شد

T  و آزمونF )ار مورد استفادهافز و نرم SPSS باشدمی . 
 شد تأيیدكشوری و موفقیت تحصیلی  اقتصادی بر رتبه -پايگاه اجتماعی تأثیر، طبق نتايج

رتبه بهتری را در آزمون ، انداقتصادی باالتری بوده -و داوطلبانی كه متعلق به پايگاه اجتماعی
خانواده آنان كمتر بوده و  یضاتعداد اع، اند تر سكونت داشتهدر مناطق مرفه اند كسب كرده

 . شان باالتر بوده استدرآمد ماهیانه خانواده و تحصیالت والدين
 

، نفرات برتر آزمون سراسری، اقتصادی -پايگاه اجتماعی، آزمون سراسری: كليدی واژگان
 موفقیت تحصیلی
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 لهئمقدمه و بيان مس

و حضور در  مون سراسریشركت در آز، ترين راه ورود به آموزش عالی در ايران مهم
. باشدمستلزم كسب رتبه پايین در اين آزمون می، های مهم با سطح علمی باالدانشگاه
ها و داوطلب هزينه بسیاری را برای حضور در اين رقابت علمی و كسب رتبه خانواده

از سويی دولت به منظور پاسخگويی به اين تقاضای اجتماعی برای . شودبهتر متقبل می
عالی و همچنین اجرای عدالت آموزشی راهكارهای متعددی را الزم اجرا دانسته  آموزش
در . است در جهت تحقق عدالت آموزشی راهكارهااعمال سهمیه مناطق يكی از  .است

حال حاضر دستیابی به آموزش عالی يكی از مسیرهای اصلی ورود به عرصة اجتماع و 
ای زندگی اجتماعی شده است و قبولی در هازدواج و ساير زمینه، دستیابی به اشتغال
 . ای افراد عاملی تعیین كننده باشد تواند در آيندة شغلی و حرفهآزمون سراسری می

های ورودی مربوط  هرساله خیل عظیم داوطلبان برای ورود به دانشگاه در آزمون
ت در های برتر كشور شرككه تنها راه ورود به دانشگاهشركت كرده و با توجه به اين

شان در طی  هایبنابراين دغدغه مهم داوطلبان و خانواده، باشدهای سراسری میآزمون
دوران متوسطه وقف آمادگی برای حضور در آزمون سراسری و موفقیت در اين آزمون 

ها و افراد برای ورود اين اندازه اهمیت موجب سرمايه گذاری چشمگیر خانواده. باشدمی
شوند تا در آزمون سراسری ها را متقبل میها و تالشتمام هزينهبه دانشگاه شده است و 

برگزيدگان نهايی در آزمون . های برتر راه يابندای كسب كنند تا بتوانند به دانشگاهرتبه
اقتصادی  -و پايگاه اجتماعی  باشندسراسری در نهايت از قشرهای مختلف اجتماعی می

تی كه همیشه در مورد نفرات برتر آزمون سؤاالن ولی اولی. در اين رهگذر نقش مهمی دارد
كه متعلق باشد و اينشان میكند در مورد پیشینه خانوادگیسراسری به ذهن خطور می

 . دهد يا خیربخت رسیدن به موفقیت را افزايش می، بودن به يک زمینه اجتماعی خاص
در جهت رسیدن به ، وراز سرمايه به عنوان توانايی انسان برای ايجاد ارزش و انجام ام

، دانشمند آمريكايی در علوم سیاسی، پاتنم. رابرت دی(. 3131، بیكر) شود اهداف ياد می
او اين واژه . به مردم داشته است "سرمايه اجتماعی"سهم بسیار بزرگی در معرفی واژه 

 همچنین. های اقتصادی و اجتماعی وارد ادبیات عمومی كردمبهم را از نظريه نسبتاً
به ادبیات علوم ( ۲۱۱۲ـ۰۳۹۱) نخستین بار توسط پیر بورديو "سرمايه فرهنگی"طالح اص

ای بر مطالعات آموزش ات عمدهتأثیرجیمز كلمن نیز . اجتماعی و انسانی وارد شده است
و پرورش داشته و در خصوص سرمايه اجتماعی و دستیابی به تحصیالت تحقیقات 

 (. 3133، جان فیلد) ای انجام داده استعمده
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با ، سرمايه اجتماعی نمايانگر منبعی است از انتظارات دوطرفه، از نظر كلمن
كه باالتر از افراد قرار ، های مشتركاعتماد و ارزش، تر ارتباطاتهای گسترده شبكه
نشان داد ، تحقیقات او درباره اكتساب تحصیالت در مناطق فقیرنشین آمريكا. گیردمی

های فقیر نیز تواند برای گروهوانمندان نبوده بلكه میكه سرمايه اجتماعی مختص ت
های وی در تشريح عالقه كلمن به سرمايه اجتماعی ناشی از كوشش. مثمرثمر باشد

سرمايه اجتماعی . در تحصیالت است میان نابرابری اجتماعی و توفیقارتباطات 
باشد و بر می مكمل سرمايه مادی و انسانی، حاصل از روابط درون خانواده و اجتماع

 (. 3131، ترجمه تاجبخش، كلمن) مهمی دارد تأثیرنتايج تحصیلی فرزندان 
 .سرمايه به سه شكل وجود دارد، از نظر كلمن

 زمین يا تجهیزات مولد، ساختمان، شامل پول (اقتصادی) سرمايه مادی -
چه در ذهن وجود دارد و همچنین آموزش و آن(: فرهنگی) سرمايه انسانی -

 های مختلفمهارت
 های فرد با ديگر افراد وجود داردچه در روابط يا شبكهآن: سرمايه اجتماعی -

 (. 21: همان)
با توجه به قدمت حدود نیم قرن برگزاری آزمون سراسری در ايران و اهمیت اين 

های كالن كشوری در خصوص تحقق توسعه علمی كشور و ريزیموضوع در برنامه
شناخت ابعاد ، بندی مختلفلت برای اعمال سهمیهسیاست عدالت آموزشی دو

در اين میان داوطلبانی . مختلف آزمون سراسری و قبول شدگان امری ضروری است
های كلیدی آموزش های برتر و رشتهشوند به دانشگاههای برتر میكه حائز كسب رتبه

تا حدی  ،(نفرات برتر) شناخت بیشتر از اين جمعیت برگزيده. يابندعالی راه می
های كالن ريزیدر برنامه شان را توضیح بدهد و كمكی بشود تواند داليل موفقیت می

های كشور و همچنین در خصوص اجرای عدالت آموزشی در مناطق آموزشی و استان
شناخت بهتر نخبگان علمی و همچنین كمک در جهت ايجاد شرايط  برایتالش 
بدين منظور الزم است بررسی شود كه . نداتر برای داوطلبانی كه موفق نشدهمناسب

اقتصادی دارند و  -هايی از نظر پايگاه اجتماعیو شباهت چه تمايزها، نفرات برتر
مندی از امكانات كه آيا بودن در يک شرايط خانوادگی و اجتماعی خاص و بهرهاين

 برای تحقق هدف تحقیق .دلیلی بر موفقیت و متمايز بودنشان بوده است، آموزشی
 . هايی كه در زير بیان شده است مورد بررسی قرار گرفتشاخص
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درآمد ، عبارت است از تحصیالت والدين: اقتصادی -شاخص پايگاه اجتماعی
اين شاخص مدنظر  وشغل والدين كه البته در اين پژوهش شغل جز. )ماهیانه خانواده

  .(بندی شغلی استاندارد وجود نداردقرار نگرفت چون در ايران رتبه
عبارت است از رتبه كشوری فرد در آزمون سراسری : شاخص موفقیت تحصیلی
های رتبه) نفرات متوسط، (كشوری 399تا  3های رتبه) كه در سه دسته نفرات برتر

 . تقسیم گرديد( 3939تا  3999های رتبه) تر از متوسطو نفرات پايین( 3939تا  3999
تعداد + والدين ) خانواده یعضاعبارت است از تعداد ا: شاخص بعد خانوار

 ( فرزندان
بندی خانوار در منطقه سكونت خانواده داوطلبان بر اساس دسته: شاخص سهمیه
 . بندی شده استتقسیم( سه، دو، يک منطقه) گانهسهمیه مناطق سه

كه بر اساس منزلت و درآمد با مسامحه به ترتیب نزولی : شاخص شغل والدين
 دارخانه/ بیكار، دولتی، آزاد، هیات علمی: بندی شدبدين شكل دسته

 : های زير مورد بررسی قرار گرفته استفرضیه، های فوقبر اساس شاخص
شان در آزمون سراسری رابطه  اقتصادی نفرات برتر با موفقیت -پايگاه اجتماعی -
 . دارد

نفرات برتر در مناطقی سكونت و تحصیل دارند كه از امكانات آموزشی بهتری  -
 . باشندمند میبهره

 . گذار استتأثیرشغل والدين بر موفقیت تحصیلی فرزندان  -

 . گذار استتأثیرتحصیالت والدين بر میزان دستیابی فرزندان به موفقیت  -

 . گذار استتأثیردرآمد ماهیانه خانواده بر میزان دستیابی فرزندان به موفقیت  -

در ( به كشوریرت) اقتصادی و موفقیت تحصیلی -رابطه پايگاه اجتماعی -
 . های آزمايشی مختلف متفاوت است گروه

 
 مبانی نظری
ها به عنوان  كه در اصل به معنای جای دادن اشیاء يا گروه stratum واژه قشربندی از

بندی اجتماعی قشر. است  گرفته شده، موقعیت مافوق يا مادون در يک خط ممتد است
ها برقرار  هايی از انسان گروهعبارت است از هر گونه عدم تساوی مشخص كه میان 

، ساروخانی) باشد ها و روابط اجتماعی می باشد و ناشی از نتايج غیر ارادی فرايند
هنگامی . شودها يا قشرها گفته میقشربندی اجتماعی به تقسیم جامعه به اليه(. 3129
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ی های اجتماعی نابرابرتوجه را به موقعیت، گويیمكه از قشربندی اجتماعی سخن می
قشربندی بر حسب جنس و . كنیمكه توسط افراد در جامعه اشغال گرديده جلب می

تر و در كشورهای صنعتی  در جوامع قديمی بزرگ. شودسن در همه جوامع يافت می
دارايی و دسترسی به كاالهای مادی و محصوالت ، قشربندی بر حسب ثروت، امروز

ها دارای  ن معتقد است چون انسانافالطو(. 121: 3133، گیدنز) فرهنگی وجود دارد
شان در طبقه  بر اساس طبیعتها  بنابراين هر كدام از انسان، متفاوتند استعدادهای

بر صفات ارثی و استعداد تكیه زيادی افالطون . گیرند می مخصوص به خود جای
، بیادي) نبود، گرديد می اما منكر توانايی و لیاقت افراد كه باعث تغییر طبقه آنان، داشت
3131 :31 .) 

و وظايف گوناگونی كه افراد ها  طبقه اجتماعی بر مبنای موقعیت ،به نظر ماركس
دو عامل اصلی در تشكیل طبقه اجتماعی . گیرد می در ساختار تولید جامعه دارند شكل

عامل  اين و صنعتی و مناسبات تولیدو وری  پیشه، شیوه تولید كشاورزی دخالت دارند
 كند می های عمده مشاغل را در ساختار اقتصادی جامعه ايجاد دوم است كه اليه

 در نهايت، در دسترسی به قدرتها  كی معتقد است كه تفاوتسلن (.2: 3121، تامین)
جملگی از ، كند و قدرت و امتیاز می مادی را تعیین هایدر میزان امتیازها  نابرابری

اين به نظر  بنابر .باشد می امعهج در و افرادها  حیثیت گروه ةعوامل اصلی تعیین كنند
، گرب) باشد می ساختار نابرابری در جامعه ةعامل محوری شكل دهند، لنكسی قدرت

3121 :311 .) 
های شود كه به لحاظ داشتن ارزشطبقه اجتماعی به بخشی از جامعه اطالق می

میزان ثروت و ديگر ، های دسته جمعیفعالیت، منزلت اجتماعی معین، مشترك
های همان جامعه متفاوت با ديگر بخش، های شخصی و نیز آداب معاشرت يیدارا
تعیین سه شاخص اصلی برای ، در جوامع صنعتی پیشرفته(. 183: 9891، كوئن) باشد

عالوه بر . شغل و میزان تحصیالت، درآمد د كه عبارتند ازروطبقه اجتماعی به كار می
، محل سكونت، جنس، ملیت، مذهب، دديگری مانند نژا متغیرهای مهم، هااين شاخص

همچنین افرادی . روندهای طبقه اجتماعی به شمار میخانوادگی جزو شاخص ةپیشین
جايگاه باالتری را در نظام قشربندی ، كه مشاغل مهمی در تقسیم كار اجتماعی دارند

اه پايگ. كندموقعیتی است كه فرد در نظام قشربندی احراز می، پايگاه. كننداشغال می
پايگاه . ای قرار دارددر چه مرتبه، دهنده آن است كه فرد در مقايسه با ديگراننشان
هر . سبک زندگی و سطح تحصیالت فرد نیز به طبقه اجتماعی او وابستگی دارد، فرد

اعضای طبقه . سطح تحصیالت او نیز باالتر است، قدر طبقه اجتماعی فرد باالتر باشد
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. مهارت يا نیمه ماهرانداشتغال دارند و بی دستیكارهای به  پايین اجتماعی معموالً
مديريت و مصادر دولتی ، ایبه مشاغل حرفه عموماً، اعضای طبقه متوسط و باال

 (. 9891، كوئن) مشغولند
در حالی كه ماكس وبر ، مبتنی بر مالك اقتصادی بود تنها ةتعريف ماركس از طبق

بر سه عنصر  ،وبر طبقه ةبه عقید. رفته استبرای تعیین طبقه چندين بعد را در نظر گ
های اجتماعی از های میان گروهپايگاه به تفاوت. ثروت و منزلت مبتنی است، قدرت

. گردداطالق می، شوندقايل میآنها  نظر احترام يا اعتبار اجتماعی كه ديگران برای
تواند ماعی میای مستقل است و احترام اجتاغلب از تقسیمات طبقه ،تمايزات پايگاهی

هايی را در بندی گروه دارندهای بلندپايه كه امتیازات مثبت گروه .مثبت يا منفی باشد
اگرچه . گیرند كه در نظم اجتماعی معینی از اعتبار اجتماعی باال برخوردارندبر می

های ذهنی افراد از اختالفات پايگاه به ارزيابی، شودطبقه به طور عینی معین می
ت أطبقات از عوامل اقتصادی مربوط به دارايی و درآمد نش. ستگی دارداجتماعی ب

كنند تعیین ها دنبال میكه گروهزندگی  گوناگونهای شیوه بر حسبگیرند و پايگاه می
 (. 145: 9835، گیدنز) گرددمی

جامعه  هرمهمی است كه ساختار اجتماعی  اقتصادی متغیر زمینه -پايگاه اجتماعی
 (. 1991، ۰اوكس و روسی) ددهرا نشان می
ظران  پیشینه خانوادگی افراد در موفقیت تحصیلی نیز از سوی صاحبن تأثیردرباره 

آنها  توافق، اين نظرها مشهود است بیشترچه در آن. مطرح شده استنظرهای متعددی 
. اقتصادی خانواده در موفقیت تحصیلی فرزندان است-شرايط اجتماعی تأثیردر 

دهد كه هر چه تحصیالت بزرگساالن باالتر باشد و هرگاه نشان می تحقیقات متعدد
، گساالن به مطالعه عالقه نشان دهند و درباره آينده فرزندان خود نگران باشندربز

میزان موفقیت فرزندان اين خانواده در امور درسی باالتر خواهد بود و چنانچه بر 
احتمال ، تر باشدنواده گستردهخا یآن باشد يا خانواده از نظر تعداد اعضا خالف

 (. 3131، پیكرينگ) آيدموفقیت فرزندان پايین می
اقتصادی و فرهنگی از جمله عوامل مهم در ، موقعیت خانواده به لحاظ اجتماعی

گذاری تأثیررود و های تحصیلی كودكان و نوجوانان به شمار میها و شكستپیشرفت
، فراهم كردن شرايط و امكانات آموزشی ها و انگیزش وگذاری بر مهارتآن با اثر

 ( 3121، لوگال) تحصیلی و شغلی بهتر برای كودكان و نوجوانان است

                                                                                                                                      
1. Oakes & Rossi 
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با وجود اهمیت آزمون سراسری در ايران و بحث عدالت اجتماعی در آموزش كه 
های اصلی اين موضوع الزم است زمینه، باشدهای اصلی مسئوالن اين امر میاز دغدغه

مند شدن از آموزش عالی تحقیقات تحقق امر عدالت در بهره شناسايی و برای
ريزی برای تحقق عدالت يكی از اصول اولیه برنامه. كاربردی و بنیادين صورت گیرد

آموزشی اين است كه بدانیم اقشار مختلف متقاضیان آموزش عالی از چه مزايايی 
لزم اين است كه شرايط اين امر مست و باشندهايی محروم میمند و از چه موهبتبهره

رو از اين نوع تحقیق پیش. و امكانات داوطلبان تا حد امكان مورد بررسی قرار گیرد
باشد و در خصوص موضوعات مرتبط با اين پژوهش تنها سه تحقیق پیش از اين می

 .گرددانجام گرفته است كه ذكر می
اقتصادی بر  موقعیت اجتماعی و تأثیرروند  "با عنوان (3133) پژوهش جمالی

نشان داد ، "3133تا  3139های عملكرد تحصیلی داوطلبان آزمون سراسری طی سال
 تأثیراقتصادی با میزان ، كه هر يک از متغیرهای تشكیل دهنده موقعیت اجتماعی

هستند و تفاوت معنی داری بین عملكرد  مؤثردر افزايش نمره كل داوطلبان ، متفاوت
شود كه با افزايش سال اين تفاوت در زنان مشاهده می تحصیلی زنان و مردان به نفع

، عالوه بر آن افزايش سطح تحصیالت پدران. گروه علوم انسانی بیشتر شده است
سطح تحصیالت مادران و شغل پدران در هر سطح معنی داری بر افزايش عملكرد 

آنها  ان اثرهر چند با افزايش سال از میز ،بوده مؤثرهای تحقیق تحصیلی در تمامی سال
های تحقیق افزايش سطح تحصیالت مادران همچنین در تمامی سال. كاسته شده است

ملكرد تحصیلی اثر بیشتری در افزايش ع، در مقايسه با افزايش سطح تحصیالت پدران
 . ستداشته ا

بررسی پیشینه اجتماعی متقاضیان ورود به  "با عنوان، (3131) در پژوهش خدايی
در احتمال قبولی داوطلبان از منظر  مؤثرعوامل ، "3131ل آموزش عالی در سا

مورد  3133در آزمون سراسری سال تحصیلی ، های اقتصادی و فرهنگی والدين سرمايه
سرمايه اقتصادی و فرهنگی والدين احتمال  نشان داده است كه وبررسی قرار گرفته 

 . دهدقبولی داوطلبان را افزايش می
بررسی رابطه سرمايه اقتصادی و فرهنگی  "با عنوان( 3131) دهنوی در پژوهش
پیشینه خانوادگی  تأثیر ،"در آزمون سراسریآنها  آموزان با احتمال قبولیوالدين دانش

نوع شغل والدين و ، از قبیل تحصیالت والدين 3131 سال داوطلبان آزمون سراسری
آموزش عالی بررسی ورود به  اعضای خانواده داوطلبان بر نمره كل آنان و در نتیجه
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میزان تحصیالت و نوع شغل والدين بر نمره كل  نتايج نشان داد كه. شده است
تعداد اعضای خانواده داوطلبان بر نمره كل . بسیاری دارد تأثیرداوطلب و پذيرش آنان 

شدگان بیشتر از نسبت در طبقه اجتماعی باال نسبت پذيرفته. است مؤثرداوطلبان 
 ها برای طبقه اجتماعی متوسط تقريباًاين نسبت .ه اين طبقه استكنندداوطلبان شركت

 . به مراتب كمتر است ،برابر و برای طبقه اجتماعی پايین
بررسی جامعه شناختی نقش عوامل " با عنوان( 3131) نتايج پژوهش زكی

نشان داد كه هر كدام ، "رضايت اجتماعی و عزت نفس بر موفقیت تحصیلی، اجتماعی
عزت نفس و رضايت ، طبقه اجتماعی، نوع مدرسه، جنس) غیر مستقلمت جاز پن

داری با موفقیت تحصیلی دارند و بیشترين تغییرات موفقیت  روابط معنی( اجتماعی
اگرچه . نوع مدرسه و رضايت اجتماعی قابل تبیین است ،رهای جنسیتحصیلی با متغ

با كنترل رضايت عزت نفس رابطه معنی داری با موفقیت تحصیلی داشته و لیكن 
 . از میزان رابطه فوق بسیار كاسته شده است، اجتماعی

اجتماعی خانوار بر تقاضا برای آموزش  -وضعیت اقتصادی تأثیر "در پژوهش
گیری افراد درباره بر تصمیم مؤثربا رويكرد شناسايی عوامل  (3133) قارون، "عالی

های يافتهاست رداخته ات آموزش عالی پمؤسسورود يا عدم ورود به دانشگاه و 
اگر سطح تحصیالت سرپرست خانوار ديپلم و باالتر كه است  حاكی از آنتحقیق 

احتمال ورود فرد به دانشگاه ، به طور متوسط و با فرض ثبات ساير شرايط باشد
به طور متوسط احتمال ورود ، هر چه تعداد اعضای خانوار بیشتر باشد. يابدافزايش می

جنسیت مذكر به طور متوسط با احتمال كمتری وارد . تر استفرد به دانشگاه كم
احتمال ورود ، هرچه فرد روزانه فعالیت اقتصادی بیشتری انجام دهد. شوددانشگاه می

احتمال ادامه ، باشد هرچه سن فرد بیشتر. به دانشگاه برای وی كمتر خواهد بود
 . تحصیل وی بیشتر است

آموزان يه فرهنگی بر موقعیت تحصیلی دانشنابرابری سرما تأثیر( 3131) نوغانی
عرصه رقابت برای ورود به آموزش عالی را  یو .است نمودهبررسی پیش دانشگاهی 

را با  فرهنگی خانواده و های اقتصادیداند و حمايتآموز نمیالزاما استعداد دانش
يه سرمايه اقتصادی و سرما، سرمايه اجتماعی كه گیرداهمیت دانسته و نتیجه می

 . فرهنگی سهم مثبت و معناداری بر احتمال قبولی و نمره كسب شده داوطلبان دارد
سرمايه اجتماعی بر موفقیت  تأثیربررسی "با عنوان( 3131) نتايج پژوهش مهری

تغییرات  993/9 نشان داد كه سرمايه اجتماعی، "زان شهر تهرانآمو دانشتحصیلی 
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كه با متغیر سرمايه اجتمايی تبیین ( Y) سواريان. كندموفقیت تحصیلی را تبیین می
پانتام و فوكوياما را ، اين نتیجه نظريه كلمن. دهدرا نشان می یرقم ناچیز، شده است

كند زيرا با وجود ضعف سرمايه كشد و به عبارت ديگر آن را ابطال میبه چالش می
 . موفقیت تحصیلی وجود دارد، اجتماعی

های نفر از دبیرستان 139با انتخاب تصادفی( 1931) همكاران و ۰قیصر سالمن
اقتصادی بر موفقیت تحصیلی  -پايگاه اجتماعی تأثیرشان به بررسی دولتی در تحقیق

تحصیالت ، اقتصادی والدين -پايگاه اجتماعی: نتايج تحقیق نشان داد. پرداختند
ان آموز والدين و مرتبه شغلی و همچنین درآمد خانواده بر موفقیت تحصیلی دانش

 . دارد تأثیر
اقتصادی فرزندان معموال با میزان تحصیالت و پايگاه شغلی  -پايگاه اجتماعی

 (. 1991، ۲جی نس) شودوالدين و همچنین درآمد خانواده تعیین می
 تأثیراقتصادی پايین  -كه پايگاه اجتماعی محققان و متخصصان معتقدند بیشتر

، اقتصادی پايین -به وضعیت اجتماعی زيرا با توجه، منفی بر موفقیت تحصیلی دارد
ماند و به همین دلیل است كه عملكرد  می شان برآورده نشده باقی های نیازها و خواسته

 (. 3331، ۹آدامز) تحصیلی خوبی ندارند
در تحقیقاتی ( 1931)  و سالمن( 1993)  يامون، (1993)  هینمن، (1999)  دوك

، وزانی كه پیشینه خانوادگی بهتری داشتندآم مجزا همگی به اين نتیجه رسیدند دانش
زانی كه پیشینه خانوادگی آمو دانشموفقیت تحصیلی بیشتری كسب كردند و بالعكس 

 . اندموفقیت تحصیلی رضايتبخشی نداشته، ضعیفی داشتند
 

 الگوی نظری پژوهش
، سهمیه مناطق) و عوامل خانوادگی ایدر اين پژوهش همبستگی عوامل زمینه

با رتبه كشوری و ( شغل والدين، بعد خانوار، اقتصادی -پايگاه اجتماعی، سن، جنسیت
الگوی نظری تحقیق به شكل زير . گرفته استموفقیت تحصیلی مورد آزمون قرار 

 . ترسیم شده است
                                                                                                                                      
1. Qaiser suleman  
2. Jeynes 
3. Adams 
4. Duke  
5. Heyneman 
6. Eamon 
7. Suleman 
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 روش تحقيق
و دسترسی به اطالعات  استخراج گرديده ،ودهای موجاطالعات از دادهاز آنجا كه 

، شغل پدر، شغل مادر توان با مسامحه عواملبنابراين می، باشدنمیتر میسر  كامل
تعداد اعضاء خانواده و میزان درآمد خانواده به عنوان ، تحصیالت پدر، تحصیالت مادر

حقیق حاضر از ت. اقتصادی در اين تحقیق به كار برده شده است -نماد پايگاه اجتماعی

 سهميه مناطق

 رتبه كشوری

 شغل والدین

 بعد خانوار

 تحصيالت والدین( اقتصادی-پایگاه اجتماعی)طبقه 

 درآمد ماهيانه خانواده 

 سن

 سهميه مناطق موفقيت تحصيلی

 شغل والدین

 بعد خانوار

 تحصيالت والدین( اقتصادی-پایگاه اجتماعی)طبقه 

 درآمد ماهيانه خانواده 

 
 

 سن



 
 
 

 56 ...  9837اقتصادی داوطلبان آزمون سراسری  -تأثير پایگاه اجتماعی 
 

از لحاظ روش از نوع تحلیل . اكتشافی و مقطعی است ،لحاظ هدف از نوع توصیفی
 يا محققان ديگر ها مؤسسهايی كه  از دادهدر روش تحلیل ثانويه . باشدثانويه می
  (.3131، ترجمه نايبی، دواس) توان به اقتضای مسئله سود جست می اند كرده گردآوری

 3133مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری سال  داوطلبان ،جامعه آماری
 .های مورد نیاز از دو طريق انجام شده استآوری اطالعات و دادهجمع. است

، نوع سهمیه آموزشی، (اقامت) محل تولد، گروه آزمايشی، اطالعاتی از قبیل جنسیت
ان به دست نام داوطلباز بايگانی سوابق مربوط به اطالعات مندرج در تقاضانامه ثبت

داوطلبان  در بینها از فرم نظرخواهی كه قبل از آزمون بخش ديگر داده، آمده است
در اين زمینه به وسیله فرم . آيدشود به دست میو در پاسخنامه عالمت زده می توزيع

كنندگان در آزمون پرسیده شركت همةای از چهار گزينه سؤال ده نظرخواهی تعداد
، شغل والدين، تحصیالت والدين كه عبارتند از ها ز اين سؤالسؤال ا پنج شود كهمی

گیری روش نمونه. در اين پژوهش استفاده شد درآمد خانواده و تعداد اعضاء خانواده
های متوسط رتبه، های برترعنوان رتبه باكه  نفر بود هزار و حجم نمونه ای بودخوشه
با توجه به ماهیت متغیرهای مورد . تر از متوسط درنظر گرفته شدهای پايینو رتبه

به توصیف و ( Fو آزمون  Tآزمون ، ) های آماریاز آزمون با استفاده بررسی و
 . ها پرداخته شدتبیین داده

آلفای ، شاخص پايگاه اجتماعی اقتصادی (reliability) برای سنجش روايی
همچنین . باشدبل قبول میبود كه در حد قا 23/9شد و میزان آن  محاسبهكرونباخ 

 . پرسیده شده در پرسشنامه نیز از اعتبار صوری برخوردار است های سؤال

 
 : خالصه نتایج توصيفی

 نفرات متوسط نفرات برتر عناوین
تر از نفرات پایين
 متوسط

 جنسيت
 درصد 3/33 درصد 1/32 درصد 1/33 زن
 درصد 3/19 درصد 1/11 درصد 1/11 مرد

سهميه 
 مناطق

 درصد 2/13 درصد 1/13 درصد 11 3نطقه م
 درصد 3/13 درصد 1/11 درصد 1/13 1منطقه 
 درصد 13 درصد 3/31 درصد 1/1 1منطقه 

 
نوع 

ریاضی 
 فيزیك

 درصد 13/9 درصد 45/5 درصد 1/31
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 نفرات متوسط نفرات برتر عناوین
تر از نفرات پایين
 متوسط

 درصد11/1 درصد 13/5 درصد 1/11 علوم تجربی دیپلم
 و ادبيات

 انسانی علوم
 درصد11/1 درصد19 درصد 33

 درصد 1/4 درصد 1/3 درصد3/1 هنری
 وحرفه فنی

 ای
 درصد 1/0 درصد3/3 درصد 1/3

 و علوم
معارف 
 اسالمی

 درصد 3/1 درصد 9/1 درصد 1/3

وضعيت 
 هااستان

بيشترین نرخ 
 هارتبه

 فارس، (1/39) تهران
، (2) اصفهان، (1/2)

، (3/1) خراسان رضوی
 (1/1) يزد

 اصفهان، (1/11) تهران
 ان رضویخراس، (3/2)
، (2/1) فارس، (2/1)

 (3/1) مازندران

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

 (1/3) كرمان

كمترین نرخ 
 هارتبه

كهكیلويه و بوير احمد 
بدون هیچ مورد و 

سیستان و ، فارس
، هرمزگان، بلوچستان

بوشهر و خارج از 
 (1/9) كشور به میزان

، هرمزگان، خراسان جنوبی
خارج از كشور بدون هیچ 
مورد و كهكیلويه و بوير 

 (1/9) احمد به میزان

، سیستان و بلوچستان
، خراسان جنوبی، بوشهر

كرمانشاه و خارج از 
 (1/9) كشور به میزان

 
بیشتر ، تر از متوسطمتوسط و پايین، فراوانی زنان در هر سه گروه نفرات برتر -

 . باشداز مردان می

، انددرصد آقايان بوده 4/44ها و رصد نفرات برتر آزمون سراسری خانمد 6/55
درصد  5/57اند و درصد آقايان بوده 4/41ها و درصد نفرات متوسط آزمون خانم 6/59

 . انددرصد آقايان بوده 5/40ها و خانم، تر از متوسطدر نفرات پايین
تر از سط و پايینمتو، در هر سه گروه نفرات برتر( يک) داوطلبان منطقه -

درصد از نفرات برتر مربوط به  61سهمیه نهايی . اندبیشترين فراوانی را داشته، متوسط
درصد مربوط به  6/4، دو درصد مربوط به سهمیه منطقه 4/89، يک سهمیه منطقه
 . بوده است سه سهمیه منطقه

 1/86، يک درصد از نفرات متوسط مربوط به سهمیه منطقه 1/43سهمیه نهايی 
 . بوده استسه  درصد مربوط به سهمیه منطقه 5/94، دو درصد مربوط به سهمیه منطقه
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، يک مربوط به سهمیه منطقه تر از متوسطدرصد از نفرات پايین 9/87سهمیه نهايی 
بوده  سهدرصد مربوط به سهمیه منطقه  19، دودرصد مربوط به سهمیه منطقه  9/83

 . است

اكثريت داوطلبان ، تر از متوسطمتوسط و پايین، در هر سه گروه نفرات برتر -
درصد از كل نفرات برتر ديپلم رياضی  6/51چنانچه ، اندديپلم رياضی فیزيک بوده

، انسانی وعلوم درصد ديپلم ادبیات 93، درصد ديپلم علوم تجربی 6/18، فیزيک
 مدرصد ديپلم علو 1/9و  ای حرفه و درصد ديپلم فنی 6/9، درصد ديپلم هنری3/1

 . داشتنداسالمی  ومعارف

درصد ديپلم علوم  5/15 ،درصد از نفرات متوسط ديپلم رياضی فیزيک 5/45
 5/8 ،ای حرفه و درصد ديپلم فنی 9/5 ،انسانی علوم و درصد ديپلم ادبیات 10 ،تجربی

 . داشتنداسالمی  معارف و درصد ديپلم علوم 4/0 درصد ديپلم هنری و
درصد  1/16 ،تر از متوسط ديپلم رياضی فیزيکدرصد از كل نفرات پايین 9/49

 و درصد ديپلم فنی 0/4 ،انسانی علوم و درصد ديپلم ادبیات 6/14 ،ديپلم علوم تجربی
 . داشتنداسالمی  معارف و درصد ديپلم علوم 1/9 درصد ديپلم هنری و 4/1 ،ای حرفه
، توسطتر از ممتوسط و پايین، توزيع داوطلبان در هر سه گروه نفرات برتر -

هايی كه استان. بودندفارس و خراسان رضوی ، اصفهان، های تهراناكثريت در استان
 اصفهان ،(1/9) فارس، (4/50) به ترتیب تهران داشتندهای برتر را بیشترين نرخ رتبه

های برتر به ترتیب در و كمترين نرخ رتبه( 1/4) يزد، (3/4) خراسان رضوی، (9)
، سیستان و بلوچستان، ر احمد بدون هیچ مورد و فارسهای كهكیلويه و بوياستان

 . بود( 1/0) بوشهر و خارج از كشور به میزان، هرمزگان

، (4/41) به ترتیب تهران داشتندهای متوسط را هايی كه بیشترين نرخ رتبهاستان 
ترين نرخ  و كم( 7/8) مازندران، (9/4) فارس ،(9/6) خراسان رضوی ،(9/9) اصفهان

خارج از كشور ، هرمزگان، های خراسان جنوبیمتوسط به ترتیب در استان هایرتبه
هايی كه استان. باشدمی( 4/0) بدون هیچ مورد و كهكیلويه و بوير احمد به میزان

، (9/88) تهران: تر از متوسط را دارند به ترتیب عبارتند ازهای پايینبیشترين نرخ رتبه
وكمترين نرخ ( 1/5) كرمان، (9/9) فارس ،(5/9) خراسان رضوی ،(5/9) اصفهان

خراسان ، بوشهر، های سیستان و بلوچستانتر از متوسط در استانهای پايین رتبه
 . بودند( 4/0) كرمانشاه و خارج از كشور به میزان، جنوبی
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درصد والدين نفرات برتر در سطح دانشگاهی  پنجاهتحصیالت بیش از  -
تحصیالت پدر . سواد بودنددين اين افراد بیدرصد از وال يک و در حدود، باشد می

 . در سطح دانشگاهی بود درصد از نفرات برتر 5/53درصد و تحصیالت مادر  1/66

درصد  پنج و ،داشتندوالدين نفرات متوسط تحصیالت متوسطه و دانشگاهی بیشتر 
درصد و تحصیالت مادر  4/50تحصیالت پدر . ندسواد بودوالدين اين افراد بی از
 . در سطح دانشگاهی بود درصد از نفرات متوسط 4/89

متوسطه و  در سطح تر از متوسط نیزوالدين نفرات پايین بیشترتحصیالت 
تر در اين گروه بیشتر از نفرات برتر و دانشگاهی بود ولی والدين با تحصیالت پايین

درصد از نفرات  8/16درصد و تحصیالت مادر  9/44تحصیالت پدر . بودمتوسط 
 . در سطح دانشگاهی بود تر از متوسطايینپ

به ، تر از متوسطمتوسط و پايین، برتر و مادران در هر سه گروه انپدر بیشترشغل 
و ( خصوصی) آزاد، درصد از نفرات برتر 1/12پدران شغل . دار بودترتیب آزاد و خانه

 2/33ران و درصد از پد 3/31همچنین . دار بودشان خانهدرصد از مادران 1/31شغل 
 . ندهیأت علمی دانشگاه بود، درصد از مادران نفرات برتر

درصد  1/13و شغل ( خصوصی) آزاد، درصد از نفرات متوسط 1/11پدران شغل 
درصد از مادران  1/31درصد از پدران و  3/3همچنین . دار بودشان خانهاز مادران

 . اندعلمی دانشگاه بوده هیأت، نفرات متوسط
و ( خصوصی) آزاد، تر از متوسطپايیندرصد از نفرات  1/41پدران شغل 

 3/31درصد از پدران و  3/31همچنین . دار بودشان خانهدرصد از مادران 1/99شغل
 . علمی دانشگاه بودند هیأت، تر از متوسطدرصد از مادران نفرات پايین

و میزان بعد  دكردنزندگی می نفره چهاردرصد نفرات برتر در خانواده  پنجاهبیش از 
 . بودبسیار كم  نفر و بیشتر در بین نفرات برتر ششخانوار 

زندگی ، نفری و بیشتر ششدر خانواده ( درصد 1/11) نفرات متوسط بیشتر
 . ردندك می

نفری و    و( درصد 3/13) ینفر  در خانواده تر از متوسط پايین نفراتبیشتر 
 . كنندزندگی می، (درصد 3/11) بیشتر

بیشترين  در ،های نفرات برترخانواده( درصد 8/43) بیشترماهیانه در درآمد  -
بیشتر ، تر از متوسطو در بین دو گروه متوسط و پايین( هزار تومان 950باالی ) میزان

 . بود( هزار تومان 950تا  450بین ) در حد متوسط
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 :نتایج تحليلی
 رتبه بهتری، هستنداقتصادی باالیی -داوطلبانی كه متعلق به پایگاه اجتماعی 

 .كنندرا كسب می( پایين)
 (sig= 0/0) و - 12/9** میزان بهبررسی میزان رابطه از آزمون پیرسون  برای
 .شداستفاده 
اقتصادی و رتبه كشوری ارتباط معنادار است و  -اين بین پايگاه اجتماعی بنابر

تصادی باالتر اق -هرچه پايگاه اجتماعیكه بدين معنا  .جهت رابطه نیز منفی است
 . عكسباشد و به می( كمتر) رتبه فرد بهتر، باشد
 
  اقتصادی باالیی هستند-نفرات برتر متعلق به پایگاه اجتماعیبيشتر. 

 تحصیلی از آماره اقتصادی و موفقیت -پايگاه اجتماعیبررسی میزان رابطه  برای
"Kendall's tau-c" استفاده گرديد . 

 
 اقتصادی و درجه موفقيت -ایگاه اجتماعیبررسی رابطه بين پ( 9)جدول 

 درجه موفقيت تحصيلی 
 

 اقتصادی -پایگاه اجتماعی

 كل  تر از متوسطنفرات پایين نفرات متوسط نفرات برتر

 80 95 9 3 خيلی پایين
 61 97 14 97 پایين

 979 65 47 38 متوسط
 119 89 49 947 باال
 596 980 919 157 كل

 Kendall's tau-c 0/0 = sig = -0/**13 ضریب همبستگی

 
 (sig=0/0) و( **Kendall's tau_c=-0/28) به دست آمده ةمیزان رابط 
تحصیلی است و جهت  عد خانوار و موفقیتدهنده معنادار بودن ارتباط بین بُ نشان

 -نفرات برتر متعلق به پايگاه اجتماعیبیشتر بدين معنا كه  .رابطه نیز منفی است
 . باشدقابل ذكر است كه میزان رابطه در حد متوسط می .هستند اقتصادی باالتری

 



51 

 

 

 گيری و ارزشيابی آموزشی فصلنامه مطالعات اندازه
 

 منطقه سکونت افراد با موفقيت تحصيلی ارتباط دارد.  
 Kendall's" تحصیلی از آماره منطقه سكونت و موفقیتبررسی میزان رابطه  برای

tau-c" استفاده گرديد . 
 

 قيتبررسی رابطه بين منطقه سکونت افراد و درجه موف (1)جدول 
 درجه موفقيت تحصيلی 

 منطقه سکونت افراد
 كل تر از متوسطنفرات پایين نفرات متوسط نفرات برتر

 588 900 918 890 9منطقه 
 845 76 71 959 1منطقه 
 999 59 89 18 8منطقه 

 9005 150 155 500 كل
 Kendall's tau-c 0/0 = sig == 93/0 ضریب همبستگی

  
است كه نشان دهنده ارتباط ( sig=0/0) و Kendall's tau-c =93/0 ةآمار میزان

 .تحصیلی است و جهت رابطه نیز مثبت است معنادار بین منطقه سكونت و موفقیت
قابل ذكر است كه میزان ، نامی يک بودنددر منطقه ثبت نفرات برتربیشتر بدين معنا كه 

 . استرابطه در حد متوسط 
 
 ط داردمنطقه سکونت با رتبه كشوری ارتبا. 
، (sig=0/0) و( **Kendall's tau_b= 0/16) به دست آمده ةمیزان رابط 
بدين معنا كه افراد در . دهنده همبستگی بین منطقه سكونت با رتبه كشوری است نشان

( بیشتر) تررتبه ضعیف، ترو افراد در مناطق محروم( كمتر) رتبه بهتری، مناطق بهتر
 . استابطه در حد متوسط قابل ذكر است كه میزان ر .دارند
 
 شان متفاوت است با توجه به شغل مادران، رتبه كشوری داوطلبان. 

فرض تفاوت میانگین رتبه ، (sig= 0/02و  F= 3/194) با توجه به نتیجه آزمون
 . دار استشان به لحاظ آماری معنی داوطلبان با شغل مادران

 
 ن متفاوت استشا با توجه به شغل مادران، موفقيت تحصيلی داوطلب. 

 Cramer’sتحصیلی از آماره شغل مادر و موفقیت بررسی میزان رابطه برای
 . استفاده گرديد
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 بررسی رابطه بين شغل مادر و درجه موفقيت (8)جدول 
 درجه موفقيت تحصيلی 

 شغل مادر
 كل تراز متوسطنفرات پایين نفرات متوسط نفرات برتر

 36 96 96 54 علمی هيأت
 91 91 95 45 كارمند

 45 90 7 16 آزاد
 888 74 70 947 دارخانه
 586 981 980 194 كل

 Cramer’s 01/0 = sig =91/0 ضریب همبستگی

 
، (1sig=0/0) و( Kendall's cramer’s = 0/12) میزان رابطه به دست آمده

و با توجه به . تحصیلی است دهنده ارتباط معنادار بین شغل مادر و موفقیتنشان
قابل ذكر است كه میزان رابطه در  .دار بودخانه، مادران نفرات برتر بیشتر شغل، جنتاي

 . باشدحد متوسط می
 
 تحصيالت پدر با رتبه كشوری فرزند رابطه دارد : 

، (sig=0/0) و( ** Kendall's tau_b = - 0/17) میزان رابطه به دست آمده
بدين معنا كه . است كشوری منفی بین تحصیالت پدر با رتبه دهنده همبستگینشان

قابل ذكر ، عكساست و به ( كمتر) رتبه فرزند بهتر، هرچه تحصیالت پدر بیشتر باشد
 . باشداست كه میزان رابطه در حد متوسط می

 
 تحصيالت مادر با رتبه كشوری فرزند رابطه دارد.  

، (sig=0/0) و( **Kendall's tau_b = - 0/23) میزان رابطه به دست آمده 
بدين معنا كه . بین تحصیالت مادر با رتبه كشوری است دهنده همبستگی منفیشانن

قابل ذكر ، عكساست و به ( كمتر) رتبه فرزند بهتر، هرچه تحصیالت مادر بیشتر باشد
 . باشداست كه میزان رابطه در حد متوسط می

 
 تحصيالت پدر با موفقيت تحصيلی فرزند رابطه دارد. 

 Kendall's" تحصیلی از آماره تحصیالت پدر و موفقیتبطه بررسی میزان را برای

tau-c" استفاده گرديد . 
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 بررسی رابطه بين تحصيالت پدر و درجه موفقيت (4)جدول 
 درجه موفقيت تحصيلی 

 تحصيالت پدر
 كل  تر از متوسطنفرات پایين نفرات متوسط نفرات برتر

 96 7 4 8 سوادبی
 55 19 99 99 ابتدایی
 960 46 48 99 متوسطه

 808 60 65 993 دانشگاهی
 584 986 917 167 كل

 Kendall's tau-c 0/0 = sig =-0/**93 ضریب همبستگی

 
نشان دهنده ارتباط ، ((sig=0/0) و Kendall's tau-c =-93/0**) میزان رابطه

بدين  .تحصیلی و جهت رابطه نیز منفی است معنادار بین تحصیالت پدر و موفقیت
قابل ، بود( دانشگاهی) در باالترين سطح، نفرات برتر پدران بیشتره تحصیالت معنا ك

 . باشدذكر است كه میزان رابطه در حد متوسط می
 
 همبستگی دارد با رتبه كشوری سن : 

دهنده ارتباط معنادار بین سن و نشان، (sig= 0/0) و 13/9**پیرسون  آمارة میزان 
كنند های بهتری را كسب میسال رتبه 33و  33سنین  بدين معنا كه افراد در. رتبه است

قابل ذكر است كه میزان رابطه در  .رودنیز باالتر می رتبه، رودو هرچه سن باالتر می
 . بودحد متوسط 

 و رتبه رابطه وجود دارد( بعد خانوار) بين تعداد اعضای خانواده. 

بین بعد ارتباط معنادار دهنده نشان، (sig= 0/0) و 13/9**پیرسون  آمارة میزان
، دنبدين معنا كه هرچه تعداد فرزندان خانواده كمتر باش .خانوار و رتبه كشوری است

قابل ذكر است كه میزان رابطه در حد متوسط  .عكساست و به ( كمتر) رتبه فرد بهتر
 . باشدمی

 
 تحصيالت مادر با موفقيت تحصيلی فرزند رابطه دارد. 

 تحصیلی از آماره تحصیالت مادر و موفقیت برای بررسی میزان رابطه
"Kendall's tau-c" استفاده گرديد . 
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 بررسی رابطه بين تحصيالت مادر و درجه موفقيت (5)جدول 
 درجه موفقيت تحصيلی 

 

 تحصيالت مادر
 كل تر از متوسطنفرات پایين نفرات متوسط نفرات برتر

 80 95 90 5 سوادبی
 93 80 18 15 ابتدایی

 939 56 47 31 طهمتوس
 148 86 47 953 دانشگاهی

 583 989 989 190 كل
 Kendall's tau-c 0/0 = sig = -16/0 ضریب همبستگی

 
نشان دهنده ارتباط ، ((sig=0/0) و Kendall's tau-c = -16/0) میزان رابطه

بدين .تحصیلی و جهت رابطه نیز منفی است معنادار بین تحصیالت مادر و موفقیت
قابل  .بود( دانشگاهی) در باالترين سطح، مادران نفرات برتربیشتر ه تحصیالت معنا ك

 . باشدذكر است كه میزان رابطه در حد متوسط می
 
 بين درآمد ماهيانه خانواده و موفقيت تحصيلی رابطه وجود دارد. 

 "Kendall's tau-c" تحصیلی از آماره درآمد و موفقیت برای بررسی میزان رابطه
 . گرديد استفاده

 
 بررسی رابطه بين درآمد ماهيانه خانواده و درجه موفقيت (6)جدول 

 درجه موفقيت تحصيلی 
 

 درآمد ماهيانه خانواده
 كل تر از متوسطنفرات پایين نفرات متوسط نفرات برتر

 56 96 93 11 هزار تومان 850تا 
 37 85 18 89 هزار تومان 850-450
 939 55 47 38 هزار تومان 950- 450

 974 19 40 919 هزار تومان 950باالتر از 
 516 988 980 168 كل

 Kendall's tau-c 0/0 = sig =-19/0 ضریب همبستگی
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دهنده ارتباط  نشان، ((sig=0/0) و Kendall's tau-c =-19/0) رابطه میزان
بدين معنا كه  .تحصیلی و جهت رابطه نیز منفی است معنادار بین درآمد و موفقیت

هزار  950بیشتر از ) باالترين میزان، نفرات برتر های خانوادهبیشتر درآمد ماهیانه 
 . باشدقابل ذكر است كه میزان رابطه در حد متوسط می .بود( تومان
 
 بين درآمد ماهيانه خانواده و رتبه رابطه وجود دارد : 

بین درآمد ار دهنده ارتباط معنادنشان ،(sig= 0/0) و -19/9**پیرسون آماره  میزان
رتبه فرد ، يعنی هرچه درآمد بیشتر باشد .و رتبه كشوری و جهت رابطه نیز منفی است

 . باشدقابل ذكر است كه میزان رابطه در حد متوسط می .عكساست و به ( كمتر) بهتر
 
  در ( رتبه كشوری) اقتصادی و موفقيت تحصيلی -رابطه پایگاه اجتماعی
 . وت استهای آزمایشی مختلف متفاگروه

 
و درجه موفقيت اقتصادی  -پایگاه اجتماعیبررسی رابطه بين ( 9) جدول شماره

 های آزمایشی مختلفدر گروه تحصيلی

 گروه آزمایشی
  ضریب همبستگی

 ( اقتصادی -درجه موفقيت تحصيلی و پایگاه اجتماعی) 
 *Rs=-0/23 علوم رياضی و فنی

Sig= 0/01 

 **Rs=-0/47 تجربی علوم
Sig= 0/0 

 **Rs=-0/52 انسانی وعلوم ادبیات
Sig= 0/0 

 *Rs=-0/25 هنر
Sig= 0/01 

 *Rs=-0/14 های خارجیزبان
Sig= 0/01 

 

اقتصادی و موفقیت تحصیلی در  -بررسی میزان رابطه پايگاه اجتماعی برای 
های رابطه در گروه میزان. های آزمايشی مختلف از آزمون اسپیرمن استفاده گرديد گروه

 -بین پايگاه اجتماعیهای آزمايشی ولی در همه گروه بودآزمايشی مختلف متفاوت 
يعنی  .بوداقتصادی و موفقیت تحصیلی ارتباط معنادار است و جهت رابطه نیز منفی 

اقتصادی  -نفرات برتر متعلق به پايگاه اجتماعی، های آزمايشیشدگان گروه در پذيرفته
 . باالی جامعه بودند
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و ( درصد 51) در گروه آزمايشی ادبیات و علوم انسانی به دست آمد، طبق نتايج
اقتصادی و موفقیت تحصیلی  -ارتباط بین پايگاه اجتماعی، (درصد 49) علوم تجربی

بدين معنا كه حدود نیمی از نفرات برتر در . بودهای آزمايشی تر از ساير گروهقوی
تجربی متعلق به قشر باالی جامعه های آزمايشی ادبیات و علوم انسانی و علوم گروه
اقتصادی و موفقیت تحصیلی در  -قابل ذكر است كه ارتباط بین پايگاه اجتماعی. بودند

 . بودكمتر ، های آزمايشی ديگرنسبت به گروه( درصد 94) های خارجیگروه زبان
 

 گيری و پيشنهادهانتيجه
نظری بررسی و موارد مربوط به مفاهیم ، طبق نتايج حاصل از پژوهش حاضر

اقتصادی  -اه اجتماعیدر كل داوطلبانی كه متعلق به پايگ. شد تأيیدهای تحقیق  فرضیه
اند و در واقع نفرات برتر آزمون رتبه بهتری را در آزمون كسب كرده، ندباالتری بود

، مواردی از جمله درآمد .بودنداقتصادی باالی جامعه  -متعلق به پايگاه اجتماعی
دهنده پايگاه شغل والدين و همچنین منطقه سكونت نشان، نتحصیالت والدي

اقتصادی بهتر و بعد  -اقتصادی فرد بود و افراد متعلق به پايگاه اجتماعی -اجتماعی
اند و از لحاظ موفقیت تحصیلی رتبه بهتری را در آزمون كسب كرده، خانوار كمتر

اقتصادی بااليی  -اجتماعینفرات برتر دارای پايگاه  بیشتر .اندوضعیت بهتری داشته
شان در باالترين  هایشان و همچنین درآمد خانواده و تحصیالت و شغل والدين ندبود

 . اندعد خانوار محدود بودهسطح و از لحاظ بُ
 بیشتراند و سال نتايج بهتری را در آزمون كسب كرده 33و  33داوطلبان در سنین 

همچنین داوطلبانی كه در . اندنی بودهنفرات برتر آزمون متعلق به اين دو گروه س
و درآمد  ی خانواده آنان كمتر بوداند و تعداد اعضاسكونت داشته( يکمنطقه )مناطق 

قابل ذكر است  .اندرتبه بهتری را در آزمون كسب كرده شان باالتر بودماهیانه خانواده
یانه و درآمد ماه در منطقه يک سكونت داشتندنفرات برتر آزمون بیشتر كه 

همچنین . شان كمتر بوده استخانواده یشان باالترين میزان و تعداد اعضا ی خانواده
برتر والدين نفرات  به طوری كه .باشدگذار میتأثیرتحصیالت والدين بر رتبه كشوری 

بوده  مؤثربهتر همچنین شغل مادران بر كسب رتبه . نددارای تحصیالت دانشگاهی بود
 هیأتدار و پس از آن عضو خانه بیشتر مادرانشغل  آمدهبه دست  طبق نتايج .است

ی تأثیرجنسیت و شغل پدر بر كمیت رتبه  اين پژوهش همچنین طبق نتايج. علمی بود
مساوی از هر دو جنس زن و مرد بودند و شغل  ندارد و نفرات برتر به طور تقريباً
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ادبیات و علوم انسانی و  در گروه آزمايشی. است نفرات برتر نیز آزاد بوده انپدربیشتر 
تر از اقتصادی و موفقیت تحصیلی قوی -ارتباط بین پايگاه اجتماعی، علوم تجربی
های بدين معنا كه حدود نیمی از نفرات برتر در گروه. بودهای آزمايشی ساير گروه

قابل . بودندآزمايشی ادبیات و علوم انسانی و علوم تجربی متعلق به قشر باالی جامعه 
اقتصادی و موفقیت تحصیلی در گروه  -است كه ارتباط بین پايگاه اجتماعیذكر 
 . بودكمتر ، های آزمايشی ديگرهای خارجی نسبت به گروهزبان

يند چندين آاقتصادی خانوادگی فرد حاصل بر -پايگاه اجتماعی، ها طبق نظريه
عد خانوار و ب، تحصیالت والدين، میزان درآمد خانواده ترين آنها عامل است كه مهم

در ايران نیز افرادی كه در . باشدتر میشغل والدين و همچنین سكونت در مناطق مرفه
اقتصادی باالتری  -سطح باالتری از هر يک از موارد فوق باشند به پايگاه اجتماعی

اقتصادی باالتری باشند به امكانات  –افرادی كه متعلق به پايگاه اجتماعی . تعلق دارند
دارند و دسترسی بیشتر به امكانات آموزشی در نهايت رسی بیشتری دستآموزشی 

نتايج حاصل از اين پژوهش همانند ساير . موفقیت تحصیلی بیشتری را در پی دارد
تحقیقات انجام شده در اين خصوص گويای اين مطلب است كه پیشینه خانوادگی در 

 . سزايی دارده ب تأثیرموفقیت تحصیلی 
دهد و هدف از رقابت علمی كشور در آزمون سراسری رخ می ترين در ايران بزرگ

 بايدترين افراد برای ورود به آموزش عالی كشور است و اين آزمون جذب شايسته
دسترسی افراد به امكانات  تأثیرتحت  ها صرفاًشرايطی فراهم گردد كه انتخاب برترين

اقتصادی برای اجرای  -عیپايگاه اجتما تأثیركه حذف با توجه به اين. آموزشی نباشد
در اين خصوص  مربوطنقش نهادهای ، ممكن استدر عمل غیررقابت عادالنه و برابر 

پیشینه  تأثیر، در اين تحقیق و ساير تحقیقاتی از اين دست. شودتر میسنگین
طرحی مشابه  الزم استخانوادگی بر میزان موفقیت تحصیلی ثابت شده است ولی 

و ماهیت اين  شودبرای چندين سال متوالی انجام  و لیبه صورت طوحاضر پژوهش 
 در جهت تحقیق عدالت آموزشینابرابری به صورت دقیق شناسايی شود تا 

عملی و ، ة دولتبرنام .ورود به آموزش عالی تدوين گردد درتری راهكارهای مناسب
وان گامی تهای كشور میهمچنین با انجام تحقیقاتی مشابه با بررسی استان. اجرا گردد

از  آموزان و داوطلبان ورود به آموزش عالیمندی همه دانشاصولی در جهت بهره
 . امكانات آموزشی برداشت
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