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 دانشگاه علوم پزشكي گرگان
  

   ٢نگين جباري  ،١ خديجه حيدري گرجي
  گرگان، ايران. ،ندكتراي مديريت آموزشي، استاديار، دانشگاه آزاد اسالمي گرگا ٢مديريت آموزشي، دانشگاه علوم پزشكي گلستان،  ،كارشناس ارشد ١

  .  ٩- ١٧ صفحات ٩٣ پاييز و زمستان دومشماره  اول هدور پزشكيراهبردهاي توسعه در آموزش مجله 

  دهيچك

بررسي رابطه بين سرمايه فرهنگي و راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان دانشگاه  ،هدف اين پژوهش :و هدف مقدمه

  علوم پزشكي گرگان است.

جامعه تحقيق دانشجويان صورت پيمايشي انجام گرفته است. ه توصيفي از نوع همبستگي است كه ب روش تحقيق :هاوشر

پزشكي و دندانپزشكي شاغل به  هاي پيراپزشكي، بهداشت، پرستاري و مامايي،دختر و پسر سال دوم تا چهارم در رشته

مورگان به  - اساس جدول كرجسي  فر از آنان برن ٢٦٢باشد كه نفر مي ٧٦٥ تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي گرگان به تعداد

گيري متغيرهاي تحقيق از دو پرسشنامه راهبردهاي جهت اندازهاي انتخاب شدند. طبقه روش تصادفيبه  عنوان حجم نمونه و

ميزان به منظور بررسي وجود ارتباط و نيز  ) و پرسشنامه سرمايه فرهنگي استفاده شد.١٩٨٧( مطالعه و يادگيري وين اشتاين

بيني متغير وابسته از طريق متغيرهاي مستقل از رگرسيون چندگانه به كمك آن بين متغيرها ازآزمون همبستگي و جهت پيش

  گرديد.استفاده  ١٦نسخه  SPSS افزار نرم

، همچنين رابطه نتايج نشان دادند كه رابطه معناداري بين سرمايه فرهنگي و راهبردهاي مطالعه و يادگيري وجود دارد :هايافته

دهي وجود دارد، به عبارت ديگر هر چقدر سرمايه نهادينه هاي اشتياق و خودنظممعناداري بين سرمايه فرهنگي نهادينه شده و مؤلفه

دهي دانشجويان نيز نسبت به بكارگيري راهبردهاي مطالعه و يادگيري افزايش پيدا يابد، اشتياق و خودنظمشده دانشجويان افزايش مي

هايشان از نظر فرهنگي باالتر است، ميزان كاربست راهبردهاي مطالعه و يادگيري هكند، بنابراين دانشجوياني كه كيفيت محيط خانوادمي

باشد. ولي رابطه معناداري بين سرمايه فرهنگي نهادينه شده و مؤلفه مهارت وجود ندارد. بين سرمايه فرهنگي نيز در آنان بيشتر مي

دهي) رابطه معنادار وجود دارد . همچنين سرمايه راهبردهاي مطالعه و يادگيري (مهارت، اشتياق و خودنظم ر سه مؤلفهتجسم يافته و ه

فرهنگي عينيت يافته تنها با مؤلفه اشتياق رابطه مستقيم و معناداري دارد، بدين معني كه هرچه ميزان مصرف كاالي فرهنگي در 

  .يابدشتياق دروني دانشجويان در بكارگيري راهبردهاي مطالعه و يادگيري نيز افزايش مييابد، ميزان ادانشجويان افزايش مي

هاي گوناگون و تعهدات نسبت به تعليم اجتماعي، سرمايه گذاري هاي خانوادگي، طبقههر چه زمينه به طور كلي :گيريتيجهن

  كند.و يادگيري نيز در آنان افزايش پيدا مي يابد، ميزان كاربست راهبردهاي مطالعهو تربيت دانشجويان افزايش مي

  .سرمايه فرهنگي، راهبردهاي مطالعه و يادگيري، نهادينه شده، تجسم يافته، عينيت يافته ها:كليدواژه
  يپژوهش نوع مقاله:

  ٢/٢/٩٣پذيرش مقاله:   ٣٠/١/٩٣اصالح نهايي:   ٨/١١/٩٢ ريافت مقاله:د

. راهبردهاي توسعه در بررسي رابطه سرمايه فرهنگي با ميزان كاربست راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گرگانين. گي ن، جباريجهخد يگرج يدريح: ارجاع

  .٩- ١٧): ٢(١؛ ١٣٩٣آموزش پزشكي. 
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١٠

  مقدمه: 

شغلي به عنوان يك امر  هاي تحصيلي وموفقيت در زمينه

ست و چنين ضروري درجوامع رو به توسعه درآمده ا مسلم و

بردن  المللي و چه براي باالهاي بينجوامعي چه در سطح رقابت

سطح زندگي اجتماعي و اقتصادي افراد جامعه، ناگزير از 

 اين رو در باشند. از اينتحصيل علم و صنعت مي پيشرفت در

گونه جوامع غالباً اهميت تحصيالت و اشتغال به طور چشمگيري 

است كه ساختار طبقاتي جوامع  يابد. بورديو معتقدفزوني مي

كند، بلكه عالوه بر اقتصاد يا پيشرفته را تنها اقتصاد تعيين نمي

براي تحليل طبقات در اين جوامع بايد سرمايه  سرمايه اقتصادي،

اجتماعي و فرهنگي را نيز مدّنظر قرار داد. سرمايه فرهنگي از نظر 

تعالي، هنرهاي م بورديو عبارت از شناخت و ادراك فرهنگ و

هاي عمل متناسب است، در واقع هدف داشتن ذائقه خوب و شيوه

بورديو تنها اين نيست كه نشان دهد طبقات مختلف داراي 

هاي فرهنگي متفاوت هستند، بلكه او قصد داشت نشان سرمايه

 كه طبقات اجتماعي از طريق ايجاد سرمايه فرهنگي در دهد

همين مسير فرضيه مهم كنند. از توليد مي كودكان، خود را باز

 ).١( شودسرمايه فرهنگي و بازتوليد طبقاتي خلق مي

هاي بيشتر و بهتري از سرمايه فراگيراني كه با آورده

فرهنگي وارد نظام آموزشي مي شوند، بهتر مي توانند مهارت 

شود، پذيرفته هايي را كه از طرف سيستم آموزشي مهم تلقي مي

 وح تحصيلي ادامه دهند. و مسير خود را تا باالترين سط

يادگيري و سپردن آموخته به ذهن از جمله مسائلي است كه 

پيوسته براي دانش پژوهان و دانشجويان مطرح بوده و تاكنون 

هاي مختلفي براي بهتر يادگرفتن و خوب آموختن ها و راهروش

از سوي صاحب نظران بيان شده است. تجربه نشان داده است 

اي كنند، اما نتيجهها مطالعه ميويان ساعتكه بسياري از دانشج

ها پايين است. بخش نيست و درصد آموختهگيرند رضايتكه مي

هاي درست يادگيري و خبري از روشاين افراد به علت بي

مطالعه، كوشش زيادي را براي يادگيري انجام داده، وقت و 

كنند؛ ولي به نتيجه مطلوب دست انرژي زيادي صرف مي

توانند با استفاده از راهبردهاي ند در صورتي كه آنان مييابنمي

تر ياد بگيرند و صحيح يادگيري و مطالعه، مطالب را بهتر و راحت

  ).٢( در امتحانات موفق شوند

امروزه هدف آموزش، كه پرورش پتانسيل يادگيري فراگير  

العمر است، گسترده شده است. اگر و تبديل وي به فراگير مادام

توانيم به تأثير آن بر زندگي راگيران را افزايش دهيم ميرغبت ف

  فرهنگي و يادگيري وي توجه نماييم. 

در جهان علمي و فراصنعتي امروز، انسان با دستاوردهاي 

علمي، اختراعات و تكنولوژي، اهداف و مقاصد خود را به پيش 

تر و اي كه از سرمايه فرهنگي با دانشي غنيبرد. جامعهمي

در پيمودن طريق پيشرفت  ،تري برخوردار باشدستحكمفرهنگ م

تر خواهد بود و شرايط الزم براي پويايي جامعه و توسعه موفق

عواملي كه در بكارگيري  شود. بنابراين يكي ازفراهم مي

تواند موثر باشد، سرمايه راهبردهاي مطالعه و يادگيري مي

يه فرهنگي فرهنگي افراد است. از نظر بورديو افرادي كه سرما

ترند و از ذوق بيشتري دارند براي گذراندن مواد درسي آماده

 بيشتري براي يادگيري مفاهيم ذهني و انتزاعي برخوردارند

(كالمين و كراي كومپ، به نقل از نوغاني). همچنين نتايج تحصيلي 

و رفتار تحصيلي اين افراد وابسته به سرمايه فرهنگي است كه از 

با توجه به مطالب باال محقق در  ).٣( يابدل ميطريق خانواده انتقا

باشد كه آيا بين اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين سؤال مي

سرمايه فرهنگي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گرگان با 

ميزان كاربست راهبردهاي مطالعه و يادگيري آنان رابطه وجود 

  دارد؟
  

  :هاروش

پيمايشي و  -  فياين پژوهش از نظر ماهيت و روش توصي

باشد. جامعه تحقيق شامل دانشجويان دختر و پسر همبستگي مي

سال دوم تا چهارم رشته هاي پيراپزشكي، بهداشت، پرستاري و 

پزشكي و دندانپزشكي در مقاطع كارشناسي پيوسته،  مامايي،

شاغل به تحصيل در  كارشناسي ناپيوسته و دكتراي عمومي،

در دانشگاه علوم پزشكي  ٩٢- ٩٣نيمسال دوم سال تحصيلي 

اساس  نفر از آنان بر ٢٦٢باشد كه نفر مي ٧٦٥ گرگان به تعداد

مورگان به عنوان حجم نمونه محاسبه گرديد.  -  جدول كرجسي

گيري متغيرهاي تحقيق از دو پرسشنامه راهبردهاي جهت اندازه

) و پرسشنامه سرمايه ١٩٨٧( مطالعه و يادگيري وين اشتاين

) استفاده شد كه ضريب آلفاي كرونباخ آنها ١٣٩٠( فرهنگي لطيفي

  به دست آمده است. ٨٣٠/٠و  ٨٥٨/٠ به ترتيب برابر
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اولين پرسشنامه مورد استفاده در اين تحقيق، پرسشنامه 

سوال بوده و  ٤٤راهبردهاي مطالعه و يادگيري است كه داراي 

از پرسشنامه استاندارد راهبردهاي مطالعه و يادگيري ارائه شده 

  توسط وين اشتاين و همكاران استخراج شده است. 

اين پرسشنامه داراي سه مؤلفه اصلي مهارت، اشتياق و 

مقياس مشتمل بر نگرش،  ١٠باشد كه در دهي ميخودنظم

انگيزش، كنترل وقت، اضطراب، تمركز، پردازش اطالعات، انتخاب 

ايده اصلي، راهنماي مطالعه، خودآزمايي و راهبردهاي آزمون 

  گيرد.رد سنجش قرار ميمو

واحدهاي پژوهش پس از مطالعه هر يك از عبارات، با 

اي (اصالً در بندي پنج درجهعالمت گذاري روي مقياس رتبه

كند، تا كند، معموالً در مورد من صدق نميمورد من صدق نمي

كند، معموالً در مورد من صدق حدي در مورد من صدق نمي

كند) مقابل آن مشخص صدق ميكند، كامالً در مورد من مي

گردند. روايي و پايايي ويرايش فارسي پرسشنامه در مي

  ).٤( ييد قرار گرفته استأاي مورد بررسي و تمطالعه

پرسشنامه دوم مربوط به سرمايه فرهنگي است، كه در 

ارتباط  "پايان نامه كارشناسي ارشد خانم سميه لطيفي با عنوان 

يشرفت و عملكرد تحصيلي سرمايه فرهنگي با انگيزش پ

سوال  ٢٠بكار گرفته شده كه داراي "دانشجويان دانشگاه تهران 

باشد. روايي و پايايي اين پرسشنامه نيز  توسط لطيفي مورد مي

ييد قرار گرفته است. اين پرسشنامه سه مقياس نهادينه يافته، أت

اين دو پرسشنامه توسط  سنجد.تجسم يافته و عينيت يافته را مي

 پس از نشجويان دانشگاه علوم پزشكي گرگان تكميل شدند.دا

ها و اطالعات، پرسشنامه مورد آوري دادهجمع اتمام پژوهش و

براي تعيين پايايي آزمون  در پژوهش حاضر، .بازبيني قرارگرفت

از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است. جهت بررسي پايايي 

آزمون را شامل پيشپرسشنامه  ٣٠ نمونه اوليه ها،پرسشنامه

هاي به دست آمده از و سپس با استفاده از داده گرديد

ميزان ضريب  SPSS افزار آماريهاي فوق و با نرمپرسشنامه

كه ضريب آلفاي  روش آلفاي كرونباخ محاسبه شد اعتماد با

كرونباخ، سرمايه فرهنگي و راهبردهاي مطالعه و يادگيري به 

بيانگر اين است  آمد. اعداد فوق،به دست  ٨٥٨/٠و  ٨٣٠/٠ترتيب 

قابليت اعتماد يا پايايي الزم  كه پرسشنامه مورد استفاده، از

 .)١ برخورداراست (جدول

ها و بررسي وجود ارتباط و نيز جهت تجزيه و تحليل داده

آزمون همبستگي و آناليز واريانس يك ميزان آن بين متغيرها از

طريق متغيرهاي مستقل  بيني متغير وابسته ازطرفه و جهت پيش

 ١٦نسخه  SPSSافزاراز رگرسيون چندگانه به كمك نرم

به منظور بررسي وضعيت توزيع متغيرهاي  گرديد.استفاده 

   دشاسميرنوف استفاده  -  مورد مطالعه از آزمون كولموگروف
 

  ضريب آلفاي كرونباخ براي متغيرهاي تحقيق - ١جدول 

  تعداد آيتم  ضريب آلفاي كرونباخ  متغير

  ١٤  ٨٣٠/٠  سرمايه فرهنگي

  ٢  ٨٠٨/٠  شده نهادينه

  ١١  ٧٩١/٠  يافتهتجسم

  ١  ٦٥٤/٠  يافتهعينيت

  ١٢  ٧٤٢/٠  لفه اشتياقؤم

  ١٢  ٧١١/٠  لفه مهارتؤم

  ٢٠  ٦٤٤/٠  دهيلفه خودنظمؤم

  :هايافته

بيان  ٢ فراواني دانشجويان بر اساس دانشكده در جدول

نفر پاسخ دهنده به اين  ٢٦٢از مجموع  ،شده است. بر اين اساس

نفر در  ٣٦نفر در دانشكده پزشكي، تعداد  ٤٧ال، تعداد ؤس

شكي، نفر در دانشكده پيراپز ٧٨دانشكده دندانپزشكي، تعداد 

نفر نيز در دانشكده  ٦٢نفر در دانشكده بهداشت و تعداد  ٣٩تعداد 

  كنند. پرستاري تحصيل مي
  

  فراواني دانشجويان به تفكيك دانشكده - ٢ جدول

  درصد تجمعي  درصد  تعداد  دانشكده

  ٩/١٧  ٩/١٧  ٤٧  پزشكي

  ٧/٣١  ٧/١٣  ٣٦  دندانپزشكي

  ٥/٦١  ٨/٢٩  ٧٨  پيراپزشكي

  ٣/٧٦  ٩/١٤  ٣٩  بهداشت

  ١٠٠  ٧/٢٣  ٦٢  ماييما پرستاري و

    ١٠٠  ٢٦٢ كل

آمار توصيفي مربوط به متغيرهاي تحقيق شامل ميانگين، 

  ارائه شده است. ٣ قل و حداكثر در جدولانحراف معيار، حدا

هاي راهبردهاي لفهؤبراي م Pvalue از آنجايي كه مقدار

دهي)، لفه مهارت، اشتياق و خودنظمؤ(م مطالعه و يادگيري
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١٢

 ٠٥/٠تر از يافته آن بزرگسرمايه فرهنگي كل و بعد تجسم

هاي اين متغيرها از توان گفت كه توزيع دادهبنابراين مي ،باشدمي

تر بودن سطح دليل كوچكه كنند. ولي بنرمال تبعيت مي توزيع

 براي ساير متغيرهاي تحقيق )>٠٥/٠Pvalue( داري آزمونمعني

(سرمايه فرهنگي نهادينه شده و عينيت يافته)، متغيرهاي مذكور 

نتايج نشان دادند كه رابطه  كنند.از توزيع نرمال تبعيت نمي

هاي مطالعه و يادگيري معناداري بين سرمايه فرهنگي و راهبرد

وجود دارد، همچنين رابطه معناداري بين سرمايه فرهنگي نهادينه 

دهي وجود دارد، به عبارت هاي اشتياق و خودنظمشده و مؤلفه

يابد، هر چقدر سرمايه نهادينه شده دانشجويان افزايش مي ،ديگر

دهي دانشجويان نيز نسبت به بكارگيري اشتياق و خودنظم

كند، بنابراين مطالعه و يادگيري افزايش پيدا ميراهبردهاي 

هايشان از نظر فرهنگي هدانشجوياني كه كيفيت محيط خانواد

باالتر است، ميزان كاربست راهبردهاي مطالعه و يادگيري نيز در 

باشد. ولي رابطه معناداري بين سرمايه فرهنگي آنان بيشتر مي

ين سرمايه فرهنگي نهادينه شده و مؤلفه مهارت وجود ندارد. ب

راهبردهاي مطالعه و يادگيري  تجسم يافته و هر سه مؤلفه

دهي) رابطه معنادار وجود دارد. (مهارت، اشتياق و خودنظم

همچنين سرمايه فرهنگي عينيت يافته تنها با مؤلفه اشتياق رابطه 

مستقيم و معناداري دارد، بدين معني كه هرچه ميزان مصرف 

يابد، ميزان اشتياق شجويان افزايش ميكاالي فرهنگي در دان

دروني دانشجويان در بكارگيري راهبردهاي مطالعه و يادگيري 

  .)٤ لودج( يابدنيز افزايش مي

  ميانگين، انحراف معيار، حداقل و حداكثر متغيرهاي تحقيق - ٣جدول 

 انحراف معيار ميانگين حداكثر حداقل تعداد متغير

 ٣٣٠/٠ ٩٥/٣ ٩٢/٤ ٢٥/٣ ٢٦٢ مؤلفه اشتياق

 ٣٥١/٠ ٩٢/٣ ٨٣/٤ ١٧/٣ ٢٦٢ مؤلفه مهارت

 ٢٨١/٠ ٨٥/٣ ٣٥/٥ ٣٥/٣ ٢٦٢ دهيمؤلفه خودنظم

 ٧٢/٢ ٨٧/٦ ١٤ ٢ ٢٦٢ شدهبعد نهادينه 

 ٩٤/٧ ٧٤/٢٦ ٥١ ١٠ ٢٦٢ يافتهبعد تجسم

 ٠٧/٣ ٢٦/٨ ٢٨ ٢ ٢٦٢ يافتهبعد عينيت

 ١٣/١١ ٨٧/٤١ ٧٢ ١٦ ٢٦٢ سرمايه فرهنگي
  

  )Pvalueو  Z(مقدار  وگروف اسميرنوف براي متغيرهاي تحقيقنتايج آزمون كولم - ٤ جدول

  آزمون كولموگروف اسميرنوف Pvalueمقدار   آزمون كولموگروف اسميرنوف Zمقدار  تعداد متغير

 ٣١٦/٠ ٩٦٠/٠ ٢٦٢ اشتياق

 ٣٦٨/٠ ٩١٨/٠ ٢٦٢ مهارت

 ٤٠٣/٠ ٨٩٢/٠ ٢٦٢ دهيخودنظم

 ٠٠٠/٠ ١٤٥/٢ ٢٦٢ نهادينه شده

 ٥٨١/٠ ٧٧٨/٠ ٢٦٢ تجسم يافته

 ٠١٦/٠ ٥٥٨/١ ٢٦٢ عينيت يافته

 ٦٣٩/٠ ٧٤٣/٠ ٢٦٢ سرمايه فرهنگي
  

  

  گيري:بحث و نتيجه

هاي شناسايي علل عدم پيشرفت تحصيلي و اتخاذ راهكار

كاهش افت تحصيلي و در  تواند كمك مؤثري درپيشگيرانه مي

آموزشي دانشجويان  نتيجه بهبود وضعيت جسمي، رواني و

خانوادگي، عوامل هوشي و شناختي،  هاي فردي وويژگيباشد. 

متغيرهاي مربوط به طبقه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، نظام 

ي و هاي شخصيتو باالخره ويژگي انگيزشي و نگرشي

ترين عواملي هستند كه در روانشناختي دانشجويان از مهم

). سرمايه فرهنگي به ٥( سزايي دارنده سرمايه فرهنگي سهم ب

ها و الگوي مصرف آنها، منبع مهمي عنوان شيوه زندگي خانواده

از اشكال فرهنگي است كه به نوبة خود منابع آموزشي قابل 

شود، در يادگيري ميدسترسي را كه منجر به افزايش انگيزه 

گيرد كه مفاهيم فراگير زماني مطالب جديد را ياد ميكند. فراهم مي

جديد منطبق بر ساختار شناختي قبلي وي باشد. ساختارهاي 

كه با  هاي يادگيري هستندشناختي همان راهبردها يا استراتژي

يند يادگيري عملكرد تحصيلي فراگيران را بهبود آتسهيل فر
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كه با  اي دارندهبردهاي يادگيري ساختار سادهبخشند. رامي

تر باشند، مواد آموزشي را سريعاستفاده از آن فراگيران قادر مي

كه آن ر ا براي  تر اينياد بگيرند؛ بهتر درك نمايند و از همه مهم

تري در ذهن نگاه دارند. فراگيران با به كار مدت زمان طوالني

د يادگيري مشاركت فعال ينآفر بردن راهبردهاي يادگيري در

خواهند داشت؛ مطالب جديد را با اطالعات قبلي خود پيوند 

 جريان يادگيري خود پيدا خواهند نظارت مستمر بر زنند ومي

 ).٦نمود (

نتايج بدست آمده در اين تحقيق نشان دادند كه بين سرمايه 

هاي راهبردهاي مطالعه و يادگيري رابطه مثبت و لفهؤفرهنگي و م

هاي خانوادگي، اداري وجود دارد، بدين معني كه هر چه زمينهمعن

هاي گوناگون و تعهدات نسبت به اجتماعي، سرمايه گذاري طبقه

يابد، ميزان كاربست تربيت دانشجويان افزايش مي تعليم و

كند. راهبردهاي مطالعه و يادگيري نيز در آنان افزايش پيدا مي

Mahar )نوان يك رابطه اجتماعي ) سرمايه فرهنگي را به ع٧

اي از تعامالت كه مشتمل بر دانش انباشته عمل وارهدرون سازه

 داند. گردد، ميكند و منتهي به قدرت و منزلت ميمي
  

آموزاني ) نيز نشان دادند كه دانش٨زاده و همكاران (جانعلي

هاي بيشتر و بهتري از سرمايه فرهنگي وارد نظام كه با آورده

وند، بهتر قادرند با قواعد بازي نظام آموزشي شآموزشي مي

ثير قابل أسرمايه فرهنگي والدين ت ،به عبارت ديگر .همراهي كنند

  توجهي بر موفقيت تحصيلي فرزندان آنها دارد.

سرمايه نهادينه هاي پژوهش نشان دادند كه نتايج فرضيه

دهي رابطه معناداري دارد، ق و خودنظمهاي اشتيالفهؤشده با م

هر  ،به عبارت ديگر .لفه مهارت رابطه معناداري نداردؤولي با م

يابد، اشتياق و چقدر سرمايه نهادينه شده دانشجويان افزايش مي

دانشجويان نيز نسبت به بكارگيري راهبردهاي  دهيخودنظم

سرمايه از آنجايي كه . كندمطالعه و يادگيري افزايش پيدا مي

فرهنگي نماياننده كيفيت محيط خانواده و مدت زماني است كه 

)، بنابراين افزايش ٩( كنندوالدين براي فرزندان خود صرف مي

ميزان كاربست راهبردهاي مطالعه و يادگيري در دانشجويان با 

بهبود محيط خانوادگي از نظر سطح سواد در ارتباط است، 

ك رشد و توانايي فرد در ترين محرچنانچه نخستين و اساسي

اند كه هاي گوناگون خانواده است. اكثر مطالعات نشان دادهزمينه

پيشرفت تحصيلي تا ميزان زيادي توسط بنياد خانواده و 

  ). ١٠( شودهاي آموزشي تعيين ميتجربه

به اين نتيجه دست يافت كه  ١٣٨٧در سال ) ١١(خدايي 

  دهد. طلبان را افزايش ميسرمايه فرهنگي والدين احتمال قبولي داو

نيز نشان داد  ١٣٧٣در سال  )١٢( نتايج پژوهش پورمحسن

آموزان كه بين سطح سواد والدين و عملكرد تحصيلي دانش

در  )١٣( Zappala و Considineرابطه معناداري وجود دارد. 

پژوهش خود به اين نتايج رسيده است كه والدين دانشجويان 

جويان غيرمشروط سطح تحصيالت مشروط در مقايسه با دانش

نشان  ٢٠٠٢هاي پژوهش زاپاال در سال اند. يافتهكمتري داشته

كمتر  ،هاي سطح پايين هستنددهد كساني كه از خانوادهمي

كنند، نسبت به تحصيل نگرش منفي دارند و زودتر مطالعه مي

 كنند.ترك تحصيل مي

همي سرمايه فرهنگي در بازتوليد ساختار اجتماعي نقش م

هاي طبقاتي دارد. سرمايه فرهنگي دانشجوياني كه داراي پيشينه

تر باالي متوسط هستند نسبت به دانشجوياني كه از طبقات پايين

هاي تر برخوردارند، باالتر است بنابراين عمدتاً آموزشو معمولي

)، بنابراين آناني كه داراي ١٤( كنندعالي باالتري را نيز دريافت مي

نگي غني هستند در قياس با كساني كه سرمايه سرمايه فره

فرهنگي زيادي ندارند از امكانات آموزشي استفاده بهتري كرده و 

  ).١٥( با محيط آموزشي انطباق باالتري خواهند داشت

توان گفت كه والديني كه خود هاي فوق ميدر تبيين يافته

سطح تحصيالت باالتري دارند از فرزندان خود انتظار موفقيت 

بيشتري دارند و فرزندان خود را بيشتر راهنمايي و هدايت نموده، 

نمايند، فرزندان و براي آنها امكانات تحصيلي بيشتري فراهم مي

آنها نيز از خود انتظار باالتري دارند، اشتياق بيشتري را به 

نمايند، لذا ميزان كاربست مطالعه نشان داده و تالش بيشتري مي

  دهند.ادگيري باالتري را از خود نشان ميراهبردهاي مطالعه و ي

اما سرمايه فرهنگي نهادينه با مهارت دانشجويان در 

بكارگيري راهبردهاي مطالعه و يادگيري رابطه معناداري ندارد، 

با افزايش سطح سواد و تحصيالت والدين،  ،به عبارت ديگر

ميزان مهارت دانشجويان در بكارگيري راهبردهاي مطالعه و 

نيز بيان نمود  )٥( لطيفي  كند.نمي ي افزايش معناداري پيدايادگير

كه سرمايه فرهنگي نهادينه شده با انگيزش پيشرفت تحصيلي 

ارتباط معناداري ندارد. به عبارت ديگر تحصيالت والدين بر 
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١٤

پژوهش  نتايج تحقيق فوق با يافته انگيزش پيشرفت تاثيري ندارد، 

  حاضر همسو است.

اول متوسطه، عوامل اقتصادي و فرهنگي در ورود به سال 

كنند و اين نشان دهنده آن است كه متقابالً نقش خود را بازي مي

هاي دانشگاهي نقش از اواخر سال دبيرستان به بعد يعني دوره

ثير در افزايش أيابد و بيشترين تفرهنگي خانواده كاهش مي

آن كوشا  ءتواند در ارتقاسرمايه فرهنگي را خود فرد دارد كه مي

  باشد.

توان گفت كه عوامل زيادي در در تبيين يافته فوق نيز مي

هاي بكارگيري راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان مهارت

از جمله عوامل فردي، خانوادگي و آموزشي،  .باشنددخيل مي

 ،ولي تنها با سرمايه فرهنگي نهادينه شده و يا به عبارت ديگر

تواند در افزايش مهارت الدين فرد نميوجود تحصيالت باالي و

  ثر باشد.ؤيادگيري و مطالعه م

هاي تحقيق مشخص نمود كه سرمايه از يافتهبخش ديگري 

يافته با ميزان كاربست راهبردهاي مطالعه و فرهنگي تجسم

دهي) رابطه مثبت هاي مهارت، اشتياق و خودنظملفهؤيادگيري (م

هر چقدر كه تمايالت و  ،عبارت ديگر و معناداري دارد، به

گرايشات رواني فرد نسبت به استفاده از كاالي فرهنگي افزايش 

يابد، مهارت دانشجويان در بكارگيري راهبردهاي مطالعه و مي

ها و فرآيندهاي تفكر يعني مهارت .شوديادگيري نيز بيشتر مي

كسب و ساختاردهي اطالعات جديد و  دانشجويان در تشخيص،

 ه، ميزان آمادگي دانشجويان براي امتحانات ومهم بهبود يافت

هاي ارزيابي آنان در ديگر رويه چگونگي كاربست اطالعات و

 دهد.ها افزايش ميآزمون

توان گفت كه سرمايه فرهنگي تجسم در تبيين يافته فوق مي

هاي تواند از طريق دانش فرهنگي و منشيافته دانشجويان، مي

هاي افراد از گي از طريق آگاهيآنان افزايش يابد، دانش فرهن

هاي نهادي از قبيل سيستم آموزشي و مقررات آن و دانش نظام

شناختي دانشجويان نيز از طريق آشنايي و دانش تاريخي زبان

افراد درباره ادبيات، هنر و موسيقي و درك ارزش آنها افزايش 

دهي تواند مهارت، توانايي، اشتياق و خودنظميابد، كه ميمي

  نشجويان را بهبود بخشد.دا

اند كه سرمايه فرهنگي همچنين نتايج پژوهش نشان داده

لفه اشتياق راهبردهاي مطالعه و يادگيري ؤعينيت يافته تنها با م

بدين معني كه هرچه ميزان  رابطه مستقيم و معناداري دارد،

يابد، ميزان مصرف كاالي فرهنگي در دانشجويان افزايش مي

شجويان در بكارگيري راهبردهاي مطالعه و اشتياق دروني دان

نيز بيان نمود سرمايه  ) ٥( لطيفي  يابد.يادگيري نيز افزايش مي

فرهنگي عينيت يافته با انگيزش پيشرفت تحصيلي و عملكرد 

  تحصيلي ارتباط معناداري ندارد.

هاي توان گفت كه با افزايش دارائيدر تبيين يافته فوق نيز مي

هاي مختلف، اسباب و لوازم استفاده از كتابفرهنگي مثل وجود 

كتاب، رايانه شخصي، كارهاي هنري، ميزان حضور افراد در 

حوادث فرهنگي محيط زندگي خود، باعث افزايش ميزان پيگيري 

ها، استفاده از كاالهاي فرهنگي مثل اين حوادث از طريق رسانه

يفيت و تواند موجب بهبود كگردد كه خود ميكتاب، كتابخانه مي

ها و كميت ارتباطات افراد در فضاي خانواده از قبيل بحث

هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي، گفتگوهاي آنها درباره اولويت

علمي و همچنين فضاي اجتماعي و نهادي مرتبط با زندگي جاري 

تواند در افراد خانواده مثل نظام آموزشي فرزندان گردد كه مي

طالعه و يادگيري در دانشجويان افزايش بكارگيري راهبردهاي م

  ثر باشد.ؤم

  
  :هامحدوديت

هاي در هاي پژوهش به دو دسته محدوديتمحدوديت

  شوند.مياختيار و خارج از كنترل محقق تقسيم 

  هاي در اختيار:محدوديت

كمبود منابع و تحقيقات مشابه قابل دسترس در ارتباط با  - 

  موضوع تحقيق

  ها از سواالتآزمودنيـ عدم اطمينان از درك درست 

  هاي خارج از كنترل محقق:محدوديت

از  دانشجويان گزارش اساس بر حاضر، هايـ يافته

كه  بود مطمئن تواننمي بود. بنابراين شانخودتنظيمي

كرده باشند.  استفاده ،اندكرده گزارش آنچه از واقعاً  دانشجويان

 را يادگيري وراهبردهاي مطالعه  از استفاده آنها از برخي شايد

 بلكه كنند،مي استفاده آن از واقعاً كه دليل اين به نه دهند، گزارش

  گونه باشند. آگاهند و دوست دارند آن كه آنها علت اين به

ها و بايستي در تعميم نتايج اين تحقيق به ساير دانشگاه - 

دليل محدوديت جامعه تحقيق يعني ه سسات آموزش عالي بؤم
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ه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي استان محدود بودن تحقيق ب

  گلستان توجه گردد.
  

  ها: پيشنهاد

 آموزش الملليبين كنفرانس سومين هايتوصيه به توجه با

 يادگيري و رويكردهاي مطالعه بر مبني بر تأكيد پزشكي

 كيفيت بهبود براي عملي كارهايراه از يكي عنوان دانشجويان به

 دانشجويانكه  جايي آن از و است قرار گرفته مدنظر آموزش

حجم بسيار  با خود تحصيل دوران در پزشكي گروه علوم

 و دهيسامان براي شوند،روبرو مي اطالعات دانش و از زيادي

روشهاي صحيح مطالعه و  بكارگيري به نياز مطالب اين يادگيري

  يادگيري دارند. 

 سرمايه رابطه شدن آشكار و پژوهش نتايج به توجه با

 به دانشجويان، يادگيري و مطالعه راهبردهاي ميزان با فرهنگي

 شود تامي پيشنهاد عالي آموزش ريزيبرنامه مسئوالن

 محتواي دانشگاهي، دروس سرفصل ريزيبرنامه متخصصان

 از يادگيري كه سازماندهي كنند ايگونه به را درسي واحدهاي

هاي هاستفاده از رسان .باشد انتقال قابل راهبردها اين طريق

ها و معطوف خانواده مختلف براي افزايش سرمايه فرهنگي

سرمايه فرهنگي كه با  كردن توجه مسئولين به سمت ارتقاي

با توجه   موانع را حل كنند. ريزي صحيحگذاري و برنامهسرمايه

به ارتباط سرمايه فرهنگي تجسم يافته با ميزان كاربست 

گردد با پيشنهاد مي ،راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان

تربيت، دانش فرهنگي را  عملياتي نمودن ماهيت آموزش و تعليم و

هاي نهادي از قبيل سيستم نظامهاي افراد از از طريق آگاهي

شناختي دانشجويان نيز از آموزشي و مقررات آن و دانش زبان

طريق آشنايي و دانش تاريخي افراد درباره ادبيات، هنر و 

 داد. رزش آنها افزايشموسيقي و درك ا

  

  سپاسگزاري: 

 خودكارآمدي هادانشكده مدرسين كه است شايسته همچنين

از همان  دانشجويان در را يادگيري ضعيف و مطالعه راهبردهاي و

 مداخالت و كردههاي مختلف شناسايي ترم اول از طريق آزمون

 و جزوات تدوين آموزشي، هايدوره برگزاري قبيل (از مناسبي

كارگاه برگزاري و مطالعه راهبردهاي با رابطه در ورهاييبروش

از  گروه اين تبديل و آنان موفق يادگيري براي را عملي) هاي

 .بندند كار به راهبردي و خودكارآمد يادگيرندگان به دانشجويان
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Original Article 
Abstract 

Introduction: The aim of this research is to study the relationship between cultural 
capital with Students' learning and study strategies in Gorgan University of medical 
sciences. 

Methods: This research is a kind of descriptive – correlation investigation and has 
been carried out according to field study. The second to fourth-year students in the 
fields of medicine, health, nursing and midwifery, medicine and dentistry, studying in 
Gorgan University of medical sciences. The statistical society of this project includes 
765 students. Of those, 262 students based on the table krejcie -Morgan as the sample 
size and randomly were selected. To measure the variables of the Learning and Study 
Strategies Inventory Wayne Stein (1987) and cultural capital questionnaires have 
been used in order to collect the data. In order to evaluate the existence of the 
relationship and the correlation between the variables and for the prediction of the 
dependent variable, independent variables through multiple regressions were used to 
SPSS 16 Software. 

Results: The results of the research showed that there was a significant relationship 
between cultural capital with Learning and Study Strategies. There was a significant 
relationship between institutionalized cultural capital and Will and Self-Regulation. In 
other words, whatever the institutional capital increase in students, the students' 
enthusiasm and self-regulation regarding the use of learning and study strategies 
increases, therefore, whatever the quality of the students' families from culturally is 
higher, the application of their learning and study strategies is also higher. But there 
was not a significant relationship between objectified cultural capital and Skill. There 
was a significant relationship between institutionalized cultural capital with three 
dimensions of Learning and Study Strategies (Skill, Enthusiasm, and Self-
Regulation). Also there was significant relationship between embodied cultural 
capital and only enthusiasm. This means that by increasing the consumption of 
cultural products, the students' desire on the application of learning and study 
strategies will increase. 

Conclusion: Totaly, whatever social class, family background, different investment 
and commitments towards the training and education of student's increases, the 
application of their learning and study strategies will be increased. 

Key words: Cultural Capital, Learning and Study Strategies, Objectified, 

Institutionalized, Embodied. 
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