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چكیده
مقدمه و هدف پژوهش :هدف از پژوهش حاضر جایگاه و نقش خانوادهی دانشجویان واحد علوم و تحقیقات تهران در تولید
سرمایهی فرهنگی ایشان از بُعد تجسّد یافته میباشد .پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی می باشد و از نظر شیوه گردآوری
اطالعات از نوع توصیفی – پیمایشی است .برای جمعآوری اطالعات مربوط از روش کتابخانهای  -میدانی و به صورت
پرسشنامه استفاده شده است.
روش پژوهش :با توجه به هدف و موضوع پژوهش جامعۀ آماری ،این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و
تحقیقات تهران میباشد .در این پژوهش به دلیل عدم دسترسی به جامعه مورد مطالعه برای تعیین حجم نمونه از روش کوکران
استفاده و  380نفر انتخاب و پرسشنامه به صورت تصادفی ساده بین آنها توزیع گردید .برای تعیین روایی پرسشنامهها از روش
روایی محتوایی استفاده گردیده و همچنین برای تعیین پایایی پرسشنامهها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و ضرایب نشان
داد که ابزار جمعآوری اطالعات از پایایی باالیی الزم برخوردار میباشد.
یافتهها :برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد ،در آمار توصیفی پژوهش به بررسی متغیرهای
پژوهش از قبیل میانگین ،انحراف معیار و واریانس و متغیرهای جمعیت شناختی از قبیل جنسیت ،سن ،وضعیت تحصیالت،
وضعیت تاهل ،رشته تحصیلی پرداخته شد .پس از آن در آمار استنباطی ،به منظور بررسی روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی
تأییدی و به منظور بررسی فرضیات پژوهش از مدلسازی معادالت ساختاری روش الگویابی معادالت ساختاری ) 1(SEMبا
کمك نرمافزار  SmartPLS 3استفاده گردید.
نتیجهگیری :در نهایت تمامی فرضیههای پژوهش تأیید شد ،همچنین از برآیندهای اطالعات جداول تحلیل دادهها استنباط شد که
متغیرهای پژوهش در جامعۀ آماری مورد مطالعه مثبت و زیاد است .نتایج نشان داد که آموزش مهارت دانشجویان کمترین تأثیر و
متغیر آشنایی با قوانین بیشترین تأثیر را بر سرمایه فرهنگی تجسد یافته داشته است.
واژگان کلیدی :بُعد تجسّد یافته ،خانواده ،دانشجویان ،سرمایهی فرهنگی

احسان ثاقبیحییپور ،رزیتا سپهرنیا و فاطمه عزیزآبادی فراهانی

عدم تشخیص سرمایههای فرهنگی دانش آموزان از

مقدمه
خانواده امروزه به عنوان یکی از ارکان مهم تربیت

بدو ورود به مدارس و عدم نگرش طبقه بندی مهارتی

فرزندان در جامعه محسوب میشود .از اینرو والدین

و توانمندی ایشان و اجبار آموزش همگانی برای هر

دوست دارند بهترین نوع تربیت را در مورد فرزندان

توان و هر استعدادی ،سبب نابودی خالقیت و تفکر

خود به کار ببرند .سرمایه فرهنگی خانواده یکی از

انتقادی و نیز تولید انبوه دانش نظری و بی فایده در

موارد بسیار مهمّی است که باعث میشود فرزندان با

جامعه شده است و دانش آموزان و دانشجویان را به

توجّه به آن در محیطی مناسب رشد و شکوفایی یابند

عدهای صافی منفعل مبدل نموده که هر ورودی را از

و استعدادهای خدادادی خود را شناسایی و تقویت

هر جنس و ارزشی میپذیرند و هیچ گونه پاالیش

نمایند .با توجّه به این موضوع ،لزوم توجّه خانوادهها به

ذهنی بر آن انجام نمیدهند و در آینده جامعه را با

سرمایه فرهنگی ضروری است .سرمایه فرهنگی را

هویتهای متکثر و فرهنگ بی رنگ مواجه میکنند .و

نخستین بار ،پی یر بوردیو جامعهشناس فرانسوی

این امر شاید یکی از معضالت اساسی فرهنگی جامعه

مطرح کرد که بازنمای جمع نیروهای غیراقتصادی مثل

در حوزه جوانان باشد .اینها تنها موارد اندکی از

زمینه خانوادگی ،طبقه اجتماعی ،سرمایه گذاریهای

ضرورتهای توجه به سرمایه فرهنگی در کشور هستند

گوناگون ،تعهد تعلیم و تربیت و مانند آنهاست که بر

که باید در سرمایه گذاریهای کالن فرهنگی بیشتر به

موفّقیت آکادمیك تأثیر میگذارد (صالحیامیری و

آنها توجه شود (صالحیامیری و سپهرنیا-91 :1394 ،

سپهرنیا .)8 :1394،قویترین اصل کارآیی نمادین

 .)90در این پژوهش سعی شده است به بررسی نظرات

سرمایه فرهنگی بدون شك در منطق انتقال آن قرار

متفکّرین فرهنگی در رابطه با فرهنگ و سرمایه

دارد .از یك طرف ،فرآیند تصرّف سرمایهی فرهنگی

فرهنگی در بعد تجسّد یافته پرداخته شود و میزان تأثیر

عینیت یافته و زمان الزم برای آن که این عمل به وقوع

نقش خانواده در این زمینه شناسایی و اندازهگیری شود.

پیوندد عمدتاً به سرمایهی فرهنگی که در کلّ خانواده
است بستگی دارد .از طرف دیگر ،انباشت اوّلیهی

چارچوب نظری پژوهش

سرمایهی فرهنگی ،این پیش شرط انباشت سریع و

اصطالح سرمایه فرهنگی را نخستین بار پی یر

آسان هر نوع سرمایهی فرهنگی مفید ،از نخستین گام،

بوردیو ( )1930به ادبیات علوم اجتماعی و انسانی وارد

بدون درنگ و بدون اتالف وقت ،تنها برای فرزندان

کرده بود .از نظر بوردیو ،انباشت سرمایه فرهنگی

خانوادههای برخوردار از سرمایه فرهنگی قوی آغاز

تجسد یافتهی فرد وابسته به این است که خانوادۀ او در

میشود .پس میتوان گفت که انتقال سرمایه فرهنگی،

دوران کودکی و نوجوانی تا چه اندازه توانستهاند

بدون شك نهفتهترین شکل انتقال موروثی سرمایه است

اوقاتی فارغ از جبر و فشار اقتصادی برای او فراهم

و به همان نسبت ،وزن سنگینتری در راهبردهایی برای

نمایند؛ بوردیو این سرمایه را حق استفاده دائمی فرد از

باز تولید(طبقات) مییابد .بنابراین ،طول مدّتی که یك

ذهن و جسم خود میداند (صالحیامیری و سپهرنیا،

فرد خاص میتواند مدّت فرآیند اکتساب متعلّق به خود

 .)61-62 :1394همان طوری که تحقیقات مختلف

را طوالنیتر کند بستگی به طول زمانی دارد که خانواده

نشان میدهند ،بیشترین تأثیر در روند جامعهپذیری و

اش بتوانند وقت آزاد برای او فراهم کنند (تاجبخش،

فرهنگپذیری انسان ،در نتیجه ،شخصیت روانی و

.)143 :1381

فرهنگی او تا قبل از  6سال پایهریزی میشود و این
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جایگاه و نقش خانوادهی دانشجویان واحد علوم و تحقیقات تهران در تولید سرمایهی فرهنگی ایشان از بُعد تجسّد یافته
(1972

روانی ،شناسایی ،رشد و پیشرفت استعدادهای فرزندان،

زمان را انسان بیشتر در خانواده میگذراند

 .)Dodson,در مواقعی که خانواده بتواند با روابط

آموزش مهارتها ،آشنا کردن با قوانین و هنجارهای

آموزشی صحیح ،فرزند را به سمت خود جذب کند

جامعه از دید والدین ،از جمله این اهداف میباشند.

تأثیر نیروهای دیگر حتّی در صورتی که مخالف با

پارسونز نیز دو کارکرد اساسی یعنی اجتماعی کردن و

فرهنگ رایج خانواده باشند ،به حدّاقل خواهد رسید و

شکوفایی شخصیت فرزند را برای خانواده در نظر

در صورت موافقت نیز تشدید خواهد شد .درصورتی

میگیرد(اعزازی .)16 :1376 ،این فعّالیتها بر طبق

که خانواده با روابط ناصحیح خود نقش دافعه را نسبت

نظریهی عمل بوردیو ( )Bourdieu, 1971توسّط

به فرزند داشته باشد ،طبیعتاً" منابع دیگر که رابطهای

نیروهایی هدایت و یا کنترل میشوند ،که این نیروها

بهتر و آموزشیتر از خانواده ایجاد کنند ،میتوانند بر

به صورت یکسان و به یك اندازه نزد انسانها از جمله

روی چگونگی شخصیت روانی ،اجتماعی و فرهنگی

والدین وجود ندارد .این نیروها در ارتباط با وضعیت

فرزندان اثر به سزایی داشته باشند .از منظری دیگر ،در

اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خانواده میباشند و

صورتی که رابطه خانواده ،رابطهای بر اساس دموکراسی

همچنین تصوّراتی که والدین از فرزندان خود دارند ،بر

و آزادی باشد ،اوّال" فرزند ،بیشتر به سمت خانواده

روی چگونگی نوع روابط یعنی شیوههای فرزندپروری

تمایل نشان خواهد داد .ثانیا" جنبهی اجتماعی شدن او

نیز تأثیر دارد (منادی .)1378 ،این تصوّرات نیز تحت

بیشتر تقویت شده و وی نقش فعّالتری را در جامعه

تأثیر طبقهی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی فرد

ایفا میکند .در غیر این صورت غالبا" دیده شده که فرد

(سرمایههای فرهنگی) میباشد .تصوّرات و فرهنگ فرد

منزوی بوده و با محیط اطراف خود منفعالنه برخورد

یعنی عادت واره (بوردیو ،)1380 ،هر دو عامل به

خواهد کرد ( .)Laplantine, 2000وجود شخصیت

صورت مستقیم و غیرمستقیم اعمال فرد را هدایت و

سالم روانی و فرهنگی فرزندان در گرو یك نکتهی

کنترل میکند .بر طبق نظریهای دیگر ،رابطهی والدین

اساسی است که در اکثر خانوادههای مورد مطالعهی این

اعم از آموزشی یا غیرآموزشی با فرزندان ،رابطهای

پژوهش کیفی مشترک به نظر میرسد و این نکته،

یکسان و بر طبق یك الگو و مدل خاصّی نیست.

مسئلهی حضور والدین در جمع خانواده است .به

براساس تحقیقی در فرانسه ،این مدلها در ارتباط با

عبارت دیگر ،مدّت زمانی است که والدین در خانه

طبقهی اجتماعی خانوادهها میباشند (, 1995

میباشند و یا شکل فضایی که در خانه حاکم است.

 )Levasseurو به گفتهی کاستالن یك مدل

البته ،وجود زمان و یا فضا به تنهایی کافی نبوده ،بلکه

فرزندپروری در همهی خانوادهها وجود ندارد ،بلکه به

در این مدّت زمان حضور فیزیکی ،داشتن رابطهی

تعداد خانوادهها ،تعداد روشهای فرزندپروری وجود

آموزشی و مسئلهی وجود ارتباطات کالمی یعنی گفت

دارد ( .)Castellan, 1986یکی از نکاتی که در

و گو در بین اعضای خانواده الزم و مطرح است

شیوههای فرزندپروری نقش مهمّی دارند ،مسئلهی زمان

(1994

.)Hess&Weigand,

در

راستای

Giffo

تبیین

حضور اعضای خانواده در کنار یکدیگر و نوع فعّالیت

کارکردهای خانواده و ویژگیهای آن نظرات متفاوتی

آنها یعنی فضاهای حاکم بر خانواده است .در این زمینه

وجود دارد از جمله این که :رابطهی والدین با فرزندان

نیز تفاوتهایی بین خانوادهها وجود دارد .به این معنی

یا شیوههای فرزندپروری ،در گذر از اعمالی است که

که خانوادهها زمانهای یکسانی را از نظر کار ،تفریح،

اهداف گوناگونی را در بر دارد .تربیت اخالقی و

باهم بودن و چگونگی گذراندن ایّام ندارند.
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عوامل تغییرات زمان و فعّالیتها ،اوّالً تصوّرات

تحقیق «دامنۀ نمرات شاخص سرمایۀ فرهنگی ،بین  5تا

آنها از مسائل مختلف از جمله زندگی ،ثانیاً طبقهی

 20متغیر و میانگین این شاخص در جمعیت مطالعه

اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آنها میباشد .یکی از

شده  13/86گزارش شده است .دستهبندی نمرات

دغدغههای امروزی ما در کشور ،تولید سرمایه فرهنگی

شاخص سرمایۀ فرهنگی در سه گروه ،حاکی از این

و چگونگی فرآیند تولید این سرمایه میباشد چرا که

است که  15/5درصد از افراد جمعیت مطالعه شده

بدون توجّه به این سرمایهی زیرساز ،عمالً توسعهای در

دارای سرمایۀ فرهنگی کم 54/1 ،درصد دارای سرمایۀ

سایر حوزهها امکان پذیر نخواهد بود و توسعهی پایدار

فرهنگی متوسط ،و  30/4درصد نیز دارای سرمایۀ

محقّق نخواهد شد .در نهایت میتوان گفت در زمینه

فرهنگی زیادند» (رحمتی.)78 :1386 ،

موضوع مورد پژوهش مطالعاتی بسیاری صورت گرفته
که در زیر به تعدادی از آنها اشاره میکنیم:

فلورا در تحقیقاتی در زمینۀ سرمایۀ فرهنگی آن را
چنین معرفی مینماید« :تعیین چگونگی دید ما به دنیا،

حقیقتیان ( )1393در پژوهشی با عنوان سرمایه

هرآنچه بدیهی میدانیم (برداشت میکنیم) ،آنچه

فرهنگی و بازتولید بین نسلی :تأثیر سرمایه فرهنگی

ارزشگذاری میکنیم و هر آنچه را فکر میکنیم که

والدین بر موفقیت تحصیلی فرزندان در شهر اصفهان را

احتمال تغییر دارد» .سرمایۀ فرهنگی نوعی هژمونی

مورد بررسی قرار داده است .جامعه آماری تحقیق

است که به گروهی اجتماعی اجازه میدهد نمادها و

شامل تمامی دانـش آمـوزان سـال آخر دبستان و سال

سیستم پاداش خود را بر دیگر گروهها تحمیل کنند.

آخر راهنمایی شاغل به تحصیل در مدارس ابتـدایی و

فلورا شاخصهای ارزیابی سرمایۀ فرهنگی را شامل

راهنمـایی منـاطق  6گانـه آموزش و پرورش شهر

موارد زیر میداند :نمادها ،شیوههای آگاهی و کسب

اصفهان میباشند که از آنها بر اساس فرمول کوکران،

دانش ،زبان ،شیوههای ایفای نقش و شناخت و

بـرای مقطـع ابتـدایی  410و برای مقطع راهنمایی 366

شناسایی مشکل .او پیشنهادهایی برای حفظ و

نفر به صورت تصادفی چند مرحلـه ای بـه عنـوان

نگهداری میراث فرهنگی ،ارزشگذاری تفاوتهای

نمونـه انتخـاب شدند .نتـایج توصیفی تحقیق نشان داد

فرهنگی (خردهفرهنگها) ،حفظ زبان اجدادی و آداب

که میـانگین سـرمایه فرهنگـی والـدین نزدیـك بـه

و رسوم ،همکاریهایی در زمینه فهم و کسب آگاهی

 3/3از  5و میـانگین سرمایه فرهنگی دانشآموزان  3از

مطرح کرده است (.)Flora, 2005

 5بود .نتایج آزمونهای آماری نشان داد سرمایه

کتز در مقالهای تحت عنوان «سرمایۀ فرهنگی:

فرهنگی والدین تنها بر موفقیت تحصیلی دانشآموزان

تفاوت ذائقه و مشارکت» ارتباط بین ذائقه و مشارکت

مقطع راهنمایی تأثیر ناچیز ولی معنـادار داشـته اسـت.

مطرح شده در نظریۀ بوردیو را بررسی کرده است .او

از نظـر میزان بهرهبرداری از سرمایه فرهنگی والدین،

با در نظر گرفتن این دو عامل به عنوان شاخصهای

تفاوت معناداری بین دختران و پسران مشاهده نشد.

اندازهگیری سرمایۀ فرهنگی ذائقه مخاطب خود را با

در پژوهش رحمتی که بر روی افراد  15تا  29سالۀ

توجه به عالیق او به موسیقی ،فیلم و هنرهای نمایشی

ساکن مناطق  22گانۀ شهر تهران انجام شد

و مشارکت فرد را نیز به عنوان حضور افراد در همین

شاخصهای اندازهگیری سرمایۀ فرهنگی شاخصهای

حوزهها تعریف کرده است .طبق تحقیقات کتز عواملی

مربوط به کتاب و کتابخوانی ،فیلم و سینما ،تئاتر و

چون (تحصیالت مخاطب ،تحصیالت والدین مخاطب

موسیقی ،ادبیات و رمان و شعر معرفی شدند .در این

و مشارکت فرهنگی والدین) به شدت با سالیق همراه
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شدهاند ،حتی بیش از آنچه در مشارکت وجود دارد.

واحد علوم و تحقیقات تهران رابطه معناداری وجود

این ذائقه است که شدیداً با شیوهها و آداب و رسوم

دارد.

مخاطب همراه میشود .به عبارت دیگر ،طبق

فرضیه فرعی :1بین تربیت خانوادهی دانشجویان و

مدلسازی کتز مشخص شد که ذائقه به عنوان پیشینۀ

تولید سرمایه فرهنگی از بُعد تجسّدیافته دانشجویان

مشارکت در تولید تمایز فرهنگی وارد عمل میگردد که

واحد علوم و تحقیقات تهران رابطه معناداری وجود

این یافته خود نکتۀ با ارزشی در زمینۀ معرفی مفاهیم

دارد.
فرضیه فرعی  :2بین شناسایی و رشد و پیشرفت

بوردیو است(.)Katz-Gerro & Yaish, 2008
الچاردوس در مقالهای به بررسی «ارتباط

استعداد و تولید سرمایه فرهنگی از بُعد تجسّدیافته

نژادپرستی و ذائقه و محدودیتهای نمادین و سرمایۀ

دانشجویان واحد علوم و تحقیقات تهران رابطه

فرهنگی» پرداخته است .طبق این تحقیق نژادپرستی

معناداری وجود دارد.

جوانان برگرفته از زمینههای اجتماعی یا اقتصادی آنان

فرضیه فرعی  :3بین آموزش مهارت و تولید

یا محدودیتهای ناشی از عدم مشارکت آنان در

سرمایه فرهنگی از بُعد تجسّدیافته دانشجویان واحد

مدارس یا در بین دوستانشان نیست ،بلکه رفتار حاکی

علوم و تحقیقات تهران رابطه معناداری وجود دارد.

از تبعیضنژادی با الگوهای فرهنگی آنها متناسب

فرضیه فرعی :4بین اجتماعی کردن و تولید سرمایه

است (نمادهای فرهنگی که از پیش در فرهنگ آنها

فرهنگی از بُعد تجسّدیافته دانشجویان واحد علوم و

شکل گرفته و معنا شده است) .این عوامل برگرفته از

تحقیقات تهران رابطه معناداری وجود دارد.

هویت منبعث از طبقات اجتماعی آنان است
(.)Elchardus & siongers, 2007

فرضیه فرعی :5بین شکوفا کردن شخصیت و تولید
سرمایه فرهنگی از بُعد تجسّدیافته دانشجویان واحد
علوم و تحقیقات تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی  :6بین آشنایی با قوانین و تولید

فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی :بین نقش خانوادهی دانشجویان در
تولید سرمایه فرهنگی از بُعد تجسّدیافته دانشجویان

سرمایه فرهنگی از بُعد تجسّدیافته دانشجویان واحد
علوم و تحقیقات تهران رابطه معناداری وجود دارد.

شكل ( )1مدل مفهومی پژوهش
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متدولوژی پژوهش

این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد

هدف از پژوهش حاضر جایگاه و نقش خانوادهی

علوم و تحقیقات تهران میباشد .به دلیل عدم دسترسی

دانشجویان واحد علوم و تحقیقات تهران در تولید

به کلیه به جامعه مورد مطالعه برای تعیین حجم نمونه

سرمایهی فرهنگی ایشان از بُعد تجسّد یافته میباشد.

از روش کوکران استفاده و  380نفر انتخاب و

این پژوهش از نوع کاربردی ،هدفمند و توصیفی -

پرسشنامه به صورت روش نمونهگیری تصادفی بین

تحلیلی میباشد .با توجه به تخصصی بودن موضوع از

آنها توزیع گردید .برای تعیین روایی پرسشنامهها،

روش ،پرسشنامه بهره گرفته شده و برای گردآوری و

روش روایی محتوا استفاده گردید و در نهایت برای

تدوین ادبیات مربوط به موضوع و بررسی سوابق

تعیین پایایی پرسشنامهها از ضریب آلفای کرونباخ

پژوهش ،از روش کتابخانهای استفاده شد .جامعه آماری

استفاده شد.

جدول  - 1پایایی سازههای پژوهش
سازه

سواالت

آلفای کرونباخ

شاخصCR

تربیت خانواده

5

0/865

0/867

شناسایی،رشد و پیشرفت استعداد

5

0/862

0/863

آموزش مهارتها

5

0/870

0/873

اجتماعی کردن

5

0/890

0/891

شکوفا کردن شخصیت

5

0/853

0/859

آشنایی با قوانین و هنجارهای جامعه

5

0/829

0/821

سرمایه فرهنگی تجسّد یافته

9

0/846

0/848

پایایی تمام گویهها

0/867

همان طور که در جداول باال قابل مشاهده است،

کمك نرمافزار  SmartPLS 3استفاده گردید.

باالتر از مقدار حداقلی  0/6بیشتر هستند که بیانگر
پایایی مناسب معرفها است .همچنین برای تجزیه و

یافتههای پژوهش

تحلیل دادهها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده

در تجزیه و تحلیل توصیفی اطالعات ابتدا

شد .در سطح توصیفی پژوهش به بررسی متغیرهای

ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان شامل

پژوهش از قبیل میانگین ،انحراف معیار و واریانس و

جنسیت ،سن ،وضعیت تحصیالت و وضعیت تاهل و

متغیرهای جمعیت شناختی از قبیل جنسیت ،سن،

رشته تحصیلی آنان مورد بررسی قرار گرفته و نتایج

وضعیت تحصیالت ،وضعیت تاهل ،رشته تحصیلی

بدست آمده در گروه مورد بررسی نشان میدهد که

پرداخته شد ،و در آمار استنباطی ،به منظور بررسی

حدود  46,3درصد پاسخ دهندگان مرد و  53,7درصد

روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی و به منظور

از آنها را زنان تشکیل میدهند .در گروه مورد بررسی

بررسی فرضیات پژوهش از مدلسازی معادالت

 45,0درصد آزمودنیها متاهل و  55,0درصد

ساختاری روش الگویابی معادالت ساختاری ) (SEMبا

آزمودنیها مجرد بوده همچنین در گروه مورد
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بررسی13,7درصد آزمودنیها زیر  25سال50,8 ،

علوم انسانی 27,1 ،درصد آزمودنیها علوم فنی و

درصد آزمودنیها بین30- 25سال 30 ،درصد

مهندسی و  14,2درصد آزمودنیها سایر رشتهها بودند.

آزمودنیها  40-30سال و  5,5درصد آزمودنیها 40
سال و باالتر داشتند .همچنین از نظرسطح تحصیالت،

آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش:

بیشتر اعضای نمونه در حدود 47,6درصد دارای مدرک

در ذیل به بررسی آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

لیسانس وکمترین  8,4درصد دارای مدرک دکتری

از جمله میانگین ،انحراف معیار و واریانس پرداخته

بودهاند .در آخر در گروه مورد بررسی 20,5درصد

میشود.

آزمودنیها رشته علوم انسانی 38,2 ،درصد آزمودنیها
جدول ( )2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
شناسایی رشد و

شکوفا

آشنایی

سرمایه

کردن

با

فرهنگی

شخصیت

قوانین

تجسد یافته

380

380
3/7816

متغیرها

تربیت خانواده

تعداد

380

380

میانگین

3/5368

3/5184

3/3526

میانه

4/0000

4/0000

4/0000

4/0000

انحراف معیار

86027.

99454.

1/24848

87482.

84510.

واریانس

740.

989.

1/559

765.

714.

678.

چولگی

202-.

520-.

332-.

640-.

582-.

1/016-

856-.

125.

125 .

125 .

125 .

125 .

125 .

125 .

490-.

048.

951-.

157-.

139-.

1/342

576-.

250.

250.

250.

250.

250.

250.

250.

خطای استاندارد
چولگی
کشیدگی
خطای استاندارد
کشیدگی

پیشرفت استعداد

آموزش مهارت

اجتماعی کردن

380

380

380

3/9500

4/0289

4/1158

4/0000

4/0000

4/0000

82332.

1/34623
1/812

جدول ذیل تمامی متغیرها غیرنرمال میباشند (جدول

آمار استنباطی
قبل از این که فرضیههای این پژوهش آزمون شوند

.)3

باید ابتدا از نرمال بودن متغیرها اطمینان حاصل شود.
برای بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای مورد مطالعه

آزمون مان -ویتنی

از آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف یك نمونهای

هرگاه شرایط استفاده از آزمونهای پارامتری در

استفاده شده است .در صورتیکه سطح معناداری از

متغیرها موجود نباشد ،یعنی متغیرها پیوسته و نرمال

 0,05درصد بیشتر باشد متغیر نرمال میباشد .در غیر

نباشند از این آزمون استفاده میشود .نتایج حاصل از

اینصورت دادهها غیرنرمالاند .بنابراین با توجه به

این آزمون در جدول ذیل آورده شده است.
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جدول  - 3نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی فرض نرمال بودن یا غیرنرمال بودن
متغیرها

حجم نمونه

آماره آزمون

P-value

تربیت خانواده

380

0/32

0,010

شناسایی رشد و پیشرفت استعداد

380

0/20

0,000

آموزش مهارت

380

0/12

0,000

اجتماعی کردن

380

0/27

0,001

شکوفا کردن شخصیت

380

0/33

0,022

آشنایی با قوانین

380

0/74

0,012

سرمایه فرهنگی تجسد یافته

380

0/39

0,020

جدول  - 4نتایج آزمون مان ویتنی برای بررسی وضعیت موجود متغیرهای مطالعه
آزمون مان -ویتنی

آماره z

 Sigسطح معناداری

تربیت خانواده

14122/500

0/32

0,010

شناسایی رشد و پیشرفت استعداد

14662/000

0/20

0,000

آموزش مهارت

14217/500

0/12

0,000

اجتماعی کردن

11391/000

0/27

0,001

شکوفا کردن شخصیت

13746/000

0/33

0,022

آشنایی با قوانین

15021/000

0/74

0,012

سرمایه فرهنگی تجسد یافته

14977/000

0/39

0,020

متغیرها

 0,05درصد داراست.

نتایج آزمون مان  -ویتنی نشان داد که متغیر آشنایی
با قوانین بیشترین آماره آزمون و متغیر آموزش مهارت

همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه

کمترین آماره آزمون را در سطح معناداری کمتر از

جدول  - 5ماتریس همبستگی مولفههای متغیرهای پژوهش

*

2

3

4

5

6

متغیر

1

نقش خانواده

1,000

تربیت خانواده

0,448

1,000

شناسایی رشد و پیشرفت استعداد

0,557

0,554

1,000

آموزش مهارت

0,107

0,550

0,489

1,000

اجتماعی کردن

0,324

0,551

0,605

0,456

1,000

شکوفا کردن شخصیت

0,467

0,457

0,525

0,533

0,588

1,000

آشنایی با قوانین

0,766

0,388

0,510

0,491

0,585

0,591

1,000

سرمایه فرهنگی تجسد یافته

0,495

0,580

0,432

0,487

0,478

0,342

0,658

تمام همبستگیها در سطح  0/05معنیدار
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همانطور که در جدول شماره  5مشخص است،

(که هر بار تنها یك متغیر مستقل با یك متغیر وابسته

تمامی همبستگیها مقادیری کمتر از  0/8داشتند،

در نظر گرفته میشود) حل نمود .در پژوهش حاضر با

بنابراین وجود رابطه خطی مشترک چندگانه بین

توجه به حجم اندک دادهها ،برای تائید یا رد فرضیات

متغیرها رد میشود .بیشترین ضریب همبستگی را متغیر

از روش الگویابی معادالت ساختاری ) 2(SEMبا کمك

نقش خانواده و آشنایی با قوانین به مقدار( )0,788در

نرم افزار  SmartPLS 3استفاده شده است که از روش

سطح قوی میباشد .و کمترین ضریب همبستگی را

حداقل مربعات جزئی (PLS) 3استفاده میکند.

نقش خانواده و آموزش مهارت به مقدار ( )0,104که
در سطح ضعیف میباشد.

روایی همگرا
در روش حداقل مربعات جزئی از متوسط واریانس

بررسی فرضیات پژوهش
یکی از قویترین و مناسبترین روشهای تجزیه
و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری ،تجزیه و تحلیل
چند متغیره است .زیرا ماهیت این گونه موضوعات
چند متغیره بوده و نمیتوان آنها را با شیوه دو متغیری

استخراج شده ( )AVEبرای محاسبه روایی همگرا
سازهها استفاده میشود .مقدار حداقلی برای روایی
همگرای مناسب برای هر سازه  0/5است نتایج بررسی
این آزمون در جدول شماره  6قابل مشاهده است.

جدول  - 6روایی افتراقی سازهها
متغیر

متوسط واریانس استخراج ) (AVEشده

نقش خانواده

0,8645

تربیت خانواده

0,5894

شناسایی رشد و پیشرفت استعداد

0,8400

آموزش مهارت

0,5671

اجتماعی کردن

0,5721

شکوفا کردن شخصیت

0,8931

آشنایی با قوانین

0,5712

سرمایه فرهنگی تجسد یافته

0,8499

همان گونه که در جدول باال مشاهده میکنید مقدار

 7نتایج این آزمون را مشاهده میکنید .همان طور که

متوسط واریانس استخراج برای متغیرهای این پژوهش

در جدول قابل مشاهده است ،مقدار جذر متوسط

بین  0,5671و  0,8931است که از مقدار حداقلی 0,5

واریانس استخراج شده برای تمامی سازهها از ضریب

بیشتر است که نشان دهنده روایی همگرایی مناسب

همبستگی آن با سایر سازهها بیشتر است که نشاندهنده

سازهها است.

روایی افتراقی مناسب سازهها است.

روایی افتراقی سازهها

تحلیل عاملی تائیدی برای سواالت متغیرهای

برای بررسی روایی افتراقی سازهها از آزمون
ضریب همبستگی استفاده شده است .در جدول شماره

پژوهش در حالت تخمین استاندارد
در نرمافزار  PLSبرای تحلیل عاملی الزم است که
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شکل ( )2به نمایش درآمده است:

تمامی متغیرهای متغیرهای مکنون به یکدیگر متصل
شوند از اینرو مدل حاصل از تحلیل عاملی پژوهش در

جدول  - 7جذر متوسط واریانس استخراج شده
2

4

3

5

6

7

متغیر

1

نقش خانواده

0,8645

تربیت خانواده

0,448

0,5894

شناسایی رشد و پیشرفت استعداد

0,557

0,554

0,8400

آموزش مهارت

0,107

0,550

0,489

0,5671

اجتماعی کردن

0,324

0,551

0,605

0,456

0,5721

شکوفا کردن شخصیت

0,467

0,457

0,525

0,533

0,588

0,8931

آشنایی با قوانین

0,766

0,388

0,510

0,491

0,585

0,591

0,5712

سرمایه فرهنگی تجسد یافته

0,495

0,580

0,432

0,487

0,478

0,342

0,658

8

0,8499

شكل  - 2اعداد استاندارد سواالت پژوهش

سواالتی با بارهای عاملی کمتر از  0/4کفایت الزم

پژوهش در حالت اعداد معناداری

برای باقی ماندن در مدل را ندارند و باید حذف شوند.

مقادیر داخل این نمودار روابط بین متغیرهای

همانطور که در مدل مالحظه میکنید تمام اعداد باالی

مکنون را به جهت معنیداری میسنجد .چنانچه در

 0,4هستند پس هیچ سوالی حذف نمیشود.

رابطهای مقدار آماره  tآن بیش از  1/96باشد در سطح
 5درصد و چنانچه مقادیر از  2/58بزرگتر باشند در

تحلیل عاملی تائیدی برای سواالت متغیرهای
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سطح  0/01معنادار میباشند.
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معیار  GOFبرای برازش مدل کلی  0/36محاسبه

بررسی برازش مدل ساختاری (قدرت پیش بینی
مدل) از طریق معیار

شده است که نشاندهنده برازش قوی مدل است.

GOF

شكل  - 3اعداد معناداری سواالت پژوهش
جدول  - 8بررسی معیار GOF
واریانس تبیین شده

متغیر

مقادیر اشتراکی

GOF

Communality
1,021
0,558
1,232

نقش خانواده
تربیت خانواده
شناسایی رشد و پیشرفت استعداد

0,864
0,589
0,840

آموزش مهارت

0,567

0,255

اجتماعی کردن

0,572

1,032

شکوفا کردن شخصیت

0,893

0,350

آشنایی با قوانین

0,571

0,332

0/36

واحد علوم و تحقیقات تهران رابطه معناداری وجود

آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی اول :بین نقش خانوادهی دانشجویان

دارد.

در تولید سرمایه فرهنگی از بُعد تجسّدیافته دانشجویان
جدول  - 9نتایج اجرای الگویابی معادالت ساختاری فرضیه اصلی اول
روابط متغیرهای پژوهش
نقش خانوادهی دانشجویان  -تولید سرمایه فرهنگی از بُعد
تجسّدیافته

ارزش t

اثر مستقیم )(R

اثرغیرمستقیم

اثر کل

نتیجه

17,225

0,843

-

0,843

تأیید
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همان طور که در جدول نتایج معادالت نشان داده

نقش خانوادهی دانشجویان در تولید سرمایه فرهنگی از

شده است جهت بررسی فرضیه اصلی از مدل سازی

بُعد تجسّدیافته دانشجویان واحد علوم و تحقیقات

معادالت ساختاری استفاده شده است .بنابراین با توجه

تهران رابطه معناداری وجود دارد .این فرضیه تأیید

به ضریب مسیر بین نقش خانوادهی دانشجویان در

میشود.

تولید سرمایه فرهنگی از بُعد تجسّدیافته دانشجویان
واحد علوم و تحقیقات تهران که به مقدار  0,843و

آزمون فرضیههای فرعی

همچنین آماره  tبه مقدار 17,225میتوان گفت :بین
جدول  - 10نتایج اجرای الگویابی معادالت ساختاری فرضیههای فرعی
اثر مستقیم

اثر

)(R

غیرمستقیم

شکوفا کردن شخصیت -سرمایه فرهنگی تجسد یافته

11,248

0,661

-

0,661

سرمایه فرهنگی تجسد یافته تربیت خانواده-

16,227

0,931

-

0,931

تأیید

شناسایی رشد و پیشرفت استعداد  -سرمایه فرهنگی

10,039

0,715

-

0,715

تأیید

تجسدیافته
آموزش مهارت -سرمایه فرهنگی تجسد یافته

4,361

0,411

-

0,411

تأیید

اجتماعی کردن -سرمایه فرهنگی تجسد یافته

19,216

0,791

-

0,791

تأیید

آشنایی با قوانین -سرمایه فرهنگی تجسد یافته

24,766

0,965

-

0,965

تأیید

ارزش t

روابط متغیرهای پژوهش

اثر کل

نتیجه
تأیید

همان طور که در جدول نتایج معادالت نشان داده

سرمایه فرهنگی از بُعد تجسّدیافته دانشجویان واحد

شده است جهت بررسی فرضیههای فرعی از مدلسازی

علوم و تحقیقات تهران رابطه مثبت و معناداری وجود

معادالت ساختاری استفاده شده است .بنابراین با توجه

دارد و این فرضیه تأیید میشود.

به ضریب مسیر متغیر شکوفا کردن شخصیت  -سرمایه

با توجه به ضریب مسیر متغیر شناسایی رشد و

فرهنگی تجسد یافته که به مقدار  0,661و آماره  tبه

پیشرفت استعداد  -سرمایه فرهنگی تجسد یافته که به

مقدار  11,248شده است .بنابراین میتوان گفت :بین

مقدار  0,715و آماره  tبه مقدار  10,039شده است.

شکوفا کردن شخصیت و تولید سرمایه فرهنگی از بُعد

بنابراین میتوان گفت بین شناسایی و رشد و پیشرفت

تجسّدیافته دانشجویان واحد علوم و تحقیقات تهران

استعداد و تولید سرمایه فرهنگی از بُعد تجسّدیافته

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این فرضیه تأیید

دانشجویان واحد علوم و تحقیقات تهران رابطه مثبت و

میشود.

معناداری وجود دارد و این فرضیه تأیید میشود.

با توجه به ضریب مسیر متغیر سرمایه فرهنگی

با توجه به ضریب مسیر متغیر آموزش مهارت -

تجسد یافته و تربیت خانواده که به مقدار  0,931و

سرمایه فرهنگی تجسد یافته که به مقدار  0,411و آماره

آماره  tبه مقدار  16,227شده است .بنابراین میتوان

 tبه مقدار  4,361شده است .بنابراین میتوان گفت بین

گفت :بین تربیت خانوادهی دانشجویان در تولید

آموزش مهارت دانشجویان و تولید سرمایه فرهنگی از

22

مجله مدیریت فرهنگی سال یازدهم /شماره  /38زمستان 1396

جایگاه و نقش خانوادهی دانشجویان واحد علوم و تحقیقات تهران در تولید سرمایهی فرهنگی ایشان از بُعد تجسّد یافته

بُعد تجسّدیافته دانشجویان واحد علوم و تحقیقات

فرهنگ پذیری همراهی نماید .نتایح تأیید این فرضیه با

تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این فرضیه

مطالعات تشویق ( ،)1391سمیعی ( )1379همسو و

تأیید میشود.

هماهنگ می باشد .آنها نیز در تحقیقات خود به این

با توجه به ضریب مسیر متغیر اجتماعی کردن -
سرمایه فرهنگی تجسد یافته که به مقدار  0,791و آماره

نکته اشاره داشتند که خانواده در تولید سرمایه فرهنگی
نقش اساسی دارند.

 tبه مقدار  19,216شده است .بنابراین میتوان گفت:

فرضیه فرعی :1بین تربیت خانوادهی دانشجویان

بین اجتماعی کردن و تولید سرمایه فرهنگی از بُعد

در تولید سرمایه فرهنگی از بُعد تجسّدیافته

تجسّدیافته دانشجویان واحد علوم و تحقیقات تهران

دانشجویان واحد علوم و تحقیقات تهران رابطه

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این فرضیه تأیید

معناداری وجود دارد.

میشود.

با توجه به ضریب مسیر متغیر سرمایه فرهنگی

با توجه به ضریب مسیر متغیر آشنایی با قوانین-

تجسد یافته و تربیت خانواده میتوان گفت :بین تربیت

سرمایه فرهنگی تجسد یافته که به مقدار  0,965و آماره

خانوادهی دانشجویان در تولید سرمایه فرهنگی از بُعد

 tبه مقدار  24,766شده است .بنابراین میتوان گفت:

تجسّدیافته دانشجویان واحد علوم و تحقیقات تهران

بین آشنایی با قوانین در تولید سرمایه فرهنگی از بُعد

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این فرضیه تأیید

تجسّدیافته دانشجویان واحد علوم و تحقیقات تهران

میشود .زندگی خانوادگی دردرونی ساختن ارزشها

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این فرضیه تأیید

نقش بسیار موثری را ایفاء میکند .امکاناتی که در

میشود.

درون خانواده برای فرهنگ سازی وجود دارد در هیچ
نهاد دیگری نیست .خانواده و جامعه رابطه مستقیم و

بحث و نتیجه گیری

آشکاری با یکدیگر دارند و حیات فرهنگ مناسب از

فرضیه اصلی :بین نقش خانوادهی دانشجویان در

خانوادههای سالم شکل میگیرد .به یقین بدون

تولید سرمایه فرهنگی از بُعد تجسّدیافته دانشجویان

پرداختن به وضع خانواده و بدون داشتن برنامه مناسب

واحد علوم و تحقیقات تهران رابطه معناداری وجود

برای سالمت و بقای این نهاد مقدس ،دستیابی به

دارد.

زندگی پویا و رشد یابنده امری محال است .نتایح تأیید

خانواده نخستین گروهی است که کودک در کنش

این فرضیه با مطالعات تشویق ( ،)1391سمیعی

متقابل با اعضای آن ،اجتماعی شدن را (که سرمایهای

( )1379همسو و هماهنگ است .آنها نیز در تحقیقات

اجتماعی است) میآموزد بعبارتی اولین نهاد اجتماعی

خود به این نکته اشاره داشتند که تربیت خانواده در

است که میتواند در انتقال مهارت ،توانایی و

تولید سرمایه فرهنگی نقش اساسی دارند.

قابلیتهای فردی در یك نسل اقدام نماید و در کنار

فرضیه فرعی  :2بین شناسایی و رشد و پیشرفت

انتقال بین نسلی به بازتولید مفاهیم ارزشی و تولید

استعداد و تولید سرمایه فرهنگی از بُعد تجسّدیافته

اکتسابی مهارتها و توانمندیهای شخصیتی از طریق

دانشجویان واحد علوم و تحقیقات تهران رابطه

تولید سالئق و عادات اجتماعی عمل نموده و نوعی

معناداری وجود دارد.

سبك زندگی را رقم زند و فرد را در جامعه پذیری و

با توجه به ضریب مسیر متغیر شناسایی رشد و
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پیشرفت استعداد -سرمایه فرهنگی میتوان گفت بین

اجتماعی آنان به وجود خواهد آورد .نتایج تأیید این

شناسایی و رشد و پیشرفت استعداد و تولید سرمایه

فرضیه با مطالعات تشویق ( ،)1391سمیعی ()1379

فرهنگی از بُعد تجسّدیافته دانشجویان واحد علوم و

همسو و هماهنگ است .آنها نیز در تحقیقات خود به

تحقیقات تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و

این نکته اشاره داشتند که آموزش مهارت در تولید

این فرضیه تأیید میشود .از آن جایی که افراد طبقات

سرمایه فرهنگی نقش اساسی دارند.

متوسط به تحصیالت به عنوان یـك امرترقی و

فرضیه فرعی  :4بین اجتماعی کردن و تولید

پیشرفت مینگرند ،بنابراین فرزندان خود را ترغیب

سرمایه فرهنگی از بُعد تجسّدیافته دانشجویان واحد

میکنـند کـه در رشـتههایی تحصیل کنند که به مشاغل

علوم و تحقیقات تهران رابطه معناداری وجود دارد.

خوب و پر درآمد بیانجامد و یا سعی کنند تحصیالت

با توجه به ضریب مسیر متغیر اجتماعی کردن-

خود را تا آنجا ادامه دهند که به این گونه مشاغل دست

سرمایه فرهنگی تجسد یافته میتوان گفت :بین

بیابند ،بنـابراین انتظـارات تحصـیلی والـدین طبقات

اجتماعی کردن و تولید سرمایه فرهنگی از بُعد

متوسط نیز از فرزندان شان باالست .نتایج تأیید این

تجسّدیافته دانشجویان واحد علوم و تحقیقات تهران

فرضیه با مطالعات تشویق ( ،)1391سمیعی ()1379

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این فرضیه تأیید

همسو و هماهنگ است .آنها نیز در تحقیقات خود به

میشود .هرچه سرمایۀ فرهنگی افراد افزایش یابد

این نکته اشاره داشتند که پیشرفت استعداد در تولید

برجستگی هویت اجتماعی نیز بیشتر میشود .همچنین

سرمایه فرهنگی نقش اساسی دارند.

تحقیقات مؤید این امرند که ارتباط معناداری میان

فرضیه فرعی  :3بین آموزش مهارت و تولید

سرمایۀ فرهنگی و هویت ملی ،قومی و دینی وجود

سرمایه فرهنگی از بُعد تجسّدیافته دانشجویان واحد

دارد و لیکن هبستگی معناداری بین سرمایۀ فرهنگی و

علوم و تحقیقات تهران رابطه معناداری وجود دارد.

هویت جهانی وجود ندارد .از طرفی ابعاد عینی سرمایۀ

با توجه به ضریب مسیر متغیر آموزش مهارت-

فرهنگی و هویتهای قومی و ملی و دینی رابطۀ

سرمایه فرهنگی تجسد یافته میتوان گفت بین آموزش

معناداری بیش از ابعاد دیگر سرمایۀ فرهنگی به چشم

مهارت دانشجویان و تولید سرمایه فرهنگی از بُعد

میخورد در حالی که بُعد ذهنی سرمایۀ فرهنگی با

تجسّدیافته دانشجویان واحد علوم و تحقیقات تهران

هویت دینی و جهانی رابطۀ معناداری ندارد و میان بُعد

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این فرضیه تأیید

نهادی سرمایۀ فرهنگی و هویت ملی ،دینی و قومی و

میشود .تربیت فرزند یکی از مهمترین وظایف والدین

جهانی هیچگونه رابطۀ معناداری وجود ندارد .نتایح

در سراسر طول زندگی است ولی متاسفانه در بیشتر

تأیید این فرضیه با مطالعات تشویق ( ،)1391سمیعی

موارد والدین آمادگی چنین تربیتی را ندارند .به عنوان

( )1379همسو و هماهنگ است .آنها نیز در تحقیقات

پدر و مادر میتوان در خانواده خود به وسیله برقراری

خود به این نکته اشاره داشتند که اجتماعی کردن در

ارتباط قوی و توام با مهر و محبت با فرزندان خود،

تولید سرمایه فرهنگی نقش اساسی دارند.

آموزش استانداردهای درست و غلط ،قانون گذاری و

فرضیه فرعی  :5بین شكوفا کردن شخصیت و

اجرای قوانین و ارج نهادن به آنها را ارائه دهیم .سهل

تولید سرمایه فرهنگی از بُعد تجسّدیافته دانشجویان

انگاری والدین در انتقال صحیح و آموزش مهارتهای

واحد علوم و تحقیقات تهران رابطه معناداری وجود

زندگی به فرزندان ،مشکالت عدیدهای را در زندگی
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پیشنهادهای پژوهش

دارد.
با توجه به ضریب مسیر متغیر شکوفا کردن

پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر فرضیهها

شخصیت -سرمایه فرهنگی تجسد یافته میتوان گفت:

فرضیه اصلی :بین نقش خانوادهی دانشجویان و

بین شکوفا کردن شخصیت و تولید سرمایه فرهنگی از

تولید سرمایه فرهنگی از بُعد تجسّدیافته دانشجویان

بُعد تجسّدیافته دانشجویان واحد علوم و تحقیقات

واحد علوم و تحقیقات تهران رابطه معناداری وجود

تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این فرضیه

دارد.

تأیید میشود .خانواده به عنوان یکی از مهمترین
قدرتهای تربیتی از باز تولید شخصیت انسانها مراقبت
میکند و این عمل را همان گونه انجام میدهد که
زندگی اجتماعی آن را درخواست میکند .نتایج تأیید
این فرضیه با مطالعات تشویق ( ،)1391سمیعی
( )1379همسو و هماهنگ است .آنها نیز در تحقیقات
خود به این نکته اشاره داشتند که شکوفا کردن
شخصیت در تولید سرمایه فرهنگی نقش اساسی دارند.
فرضیه فرعی  :6بین آشنایی با قوانین و تولید
سرمایه فرهنگی از بُعد تجسّدیافته دانشجویان واحد
علوم و تحقیقات تهران رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به ضریب مسیر متغیر آشنایی با قوانین-
سرمایه فرهنگی تجسد یافته میتوان گفت :بین آشنایی
با قوانین در تولید سرمایه فرهنگی از بُعد تجسّدیافته
دانشجویان واحد علوم و تحقیقات تهران رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد و این فرضیه تأیید میشود .از
برآیندهای اطالعات جداول باال چنین استنباط میشود
که متغیرهای پژوهش در جامعۀ آماری مورد مطالعه
مثبت و زیاد است .نتایج نشان داد که آموزش مهارت

در راستای تأیید این فرضیه پیشنهاد های ذیل ارائه
میگردد:
 خانوادهها شرایطی را برای فرزندانشان مهیا سازند کهبه یادگیری زبانهای خارجی تشویق شوند.
 خانوادهها شرایطی را برای فرزندانشان مهیا سازند کهبه خواندن روزنامه و نشریات و مجالت توجه و
عالقه نشان دهند.
 خانوادهها شرایطی را برای فرزندانشان مهیا سازند کهرفتن به سخنرانیها و کنفرانسها و سمینارها جزو
برنامه آنها باشد.
 خانوادهها شرایطی را برای فرزندانشان مهیا سازند کهبه مطالعۀ کتاب و رمان و اشکال ادبی دیگر توجه و
عالقه نشان دهند.
فرضیه فرعی :1بین تربیت خانواده دانشجویان در
تولید سرمایه فرهنگی از بُعد تجسّدیافته دانشجویان
واحد علوم و تحقیقات تهران رابطه معناداری وجود
دارد.
در راستای تأیید این فرضیه پیشنهاد های ذیل ارائه

دانشجویان کمترین تأثیر و متغیر آشنایی با قوانین

میگردد:

بیشترین تأثیر را بر سرمایه فرهنگی تجسد یافته داشته

 -خانوادهها شرایطی را برای فرزندانشان مهیا سازند که

است .نتایج تأیید این فرضیه با مطالعات تشویق

به راحتی آنها به اظهار نظر بپردازند.

( ،)1391سمیعی ( )1379همسو و هماهنگ است .آنها

 -خانوادهها از فرزندانشان حمایت اخالقی کنند.

نیز در تحقیقات خود به این نکته اشاره داشتند که

 -اعضای خانوادهها از شنیدن افکار و نظرات

آشنایی با قوانین در تولید سرمایه فرهنگی نقش اساسی
دارند.

فرزندانشان استقبال کنند و از آن لذت ببرند.
 -خانوادهها از فرزندانشان حمایت عاطفی کنند.
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فرضیه فرعی  :2بین شناسایی و رشد و پیشرفت
استعداد و تولید سرمایه فرهنگی از بُعد تجسّدیافته
دانشجویان واحد علوم و تحقیقات تهران رابطه

مذهبی و  )...شرکت نمایند.
 دانشجویان نسبت به انجام امور محوله در داخل یاخارج منزل مسئولیت پذیر باشند.

معناداری وجود دارد.
در راستای تأیید این فرضیه پیشنهاد های ذیل ارائه

فرضیه فرعی :5بین شكوفا کردن شخصیت و

میگردد:

تولید سرمایه فرهنگی از بُعد تجسّدیافته دانشجویان

 -خانوادهها در راه رسیدن به شکوفا کردن و استفاده از

واحد علوم و تحقیقات تهران رابطه معناداری وجود
دارد.

استعداد فرزندانشان تالش کنند.
 خانوادهها از پیشرفت استعداد فرزندانشان حمایتکنند.

در راستای تأیید این فرضیه پیشنهاد های ذیل ارائه
میگردد:

 خانوادهها سعی کنند استعداد فرزندانشان را شناساییو به تشویق و ترغیب آن توجه نمایند.
فرضیه فرعی  :3بین آموزش مهارت و تولید
سرمایه فرهنگی از بُعد تجسّدیافته دانشجویان واحد
علوم و تحقیقات تهران رابطه معناداری وجود دارد.

 دانشجویان عمیقاً به مسائل خارج از خودشان توجهداشته باشند.
 دانشجویان استقالل نسبی از محیط طبیعی واجتماعی داشته باشند.
 دانشجویان احساس همسانی ،همدردی و عطوفتعمیقی نسبت به انسانها داشته باشند.

در راستای تأیید این فرضیه پیشنهاد های ذیل ارائه
میگردد:
 خانوادهها از مهارت فرزندانشان اطالع داشته باشند ودر راه توسعه و پیشرفت آن قدم بگذارند.
 خانوادهها از توسعه مهارتهای ارتباطی فرزندانشانحمایت نمایند.

سرمایه فرهنگی از بُعد تجسّدیافته دانشجویان واحد
علوم و تحقیقات تهران رابطه معناداری وجود دارد.
در راستای تأیید این فرضیه پیشنهاد های ذیل ارائه
میگردد:

فرضیه فرعی  :4بین اجتماعی کردن و تولید
سرمایه فرهنگی از بُعد تجسّدیافته دانشجویان واحد
علوم و تحقیقات تهران رابطه معناداری وجود دارد.
در راستای تأیید این فرضیه پیشنهاد های ذیل ارائه
میگردد:
 خانوادهها در امور تحصیلی با فرزندانشان مشورتکنند.
 دانشجویان در اجرای برنامههای فوق العاده دانشگاهمشارکت و همراهی نمایند.
 -دانشجویان در مراسم فوق برنامه (جشنها ،مراسم
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فرضیه فرعی  :6بین آشنایی با قوانین و تولید

 دانشجویان نسبت به هنجارهای انتظامی (اعدام،زندان ،تبعید ،جریمه و نظایر آن) حس مسئولیت
داشته باشند.
 دانشجویان نسبت به هنجارهای دینی و آموزش دینی(فقه و شرع مقدس اسالم) حس مسئولیت داشته
باشند.
 دانشجویان نسبت به هنجارهای رسمی (قوانینتشکیالتی ،اداری و مالی کشورها و واحدها و
مؤسسات تابعه) حس مسئولیت داشته باشند.
 -دانشجویان نسبت به هنجارهای غیررسمی (آداب و
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رسوم ،سنتها ،اخالق) حس مسئولیت داشته
باشند.
 دانشجویان نسبت به هنجارهای مردمی(4آداب ورسوم ،سنتها ،اخالق) حس مسئولیت داشته
باشند.

رحمتی ،محمد مهدی ،مرادی ،سجاد ( ،)1386توزیع
اجتماعی الگوی مصرف "بررسی سلیقه های هنری در شهر
تهران"جامعه شناسی هنر و ادبیات ،سال دوم ،شماره اول.
منادی مرتضی ( ،)1378آموزش و پرورش در آستانۀ
قرن  .21سخنرانی در دومین همایش علم در آستانۀ قرن .21
توسط مرکز علمی فرهنگی دارالفنون توس.
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یادداشتها
1

Structural Equation Modeling
Structural Equation Modeling
3
Partial Least Squares
2

 4هنجارهایی هستند که نقض آنها مجازات بیرونی در پی ندارد؛
بلکه انسان به خاطر شرم ،ترس ،شماتت ،مورد مسخره دیگران
واقع شدن و بدنامی از آنها پیروی می کند .ماندن :ازدواج در ماه
مبارک رمضان؛ که فرد مورد تعقیب قرار نمی گیرد ،اما ممکن
است با واکنش دیگران مواجه شود که از مجازات عینی هم
شدیدتر است.
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