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 .ایوران آمووزش میدان مطالعه، مورد آموزش؛ میدان اجتماعی ساختارهای شناختی جامعه تحلیل (.8931) فردین محمدی،
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  2001-6368شاپا: 

 آزاد است.  نویسندگان / دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز ) 

  ؛شناختی ساختارهای اجتماعی میدان آموزش تحلیل جامعه
 میدان آموزش ایران ،مورد مطالعه

 
 1فردین محّمدی

 71/77/7931پذیرش:         ؛71/80/7931دریافت: 
 
 

 چکیده
ترکیب مقالۀ حاضر سعی در تبیین این مسئله دارد که عامالن اجتماعی میدان آموزش از چه اندازه حجم و 

سرمایۀ فرهنگی و اقتصادی برخوردار هستند؟ بر اساس حجم و ترکیب سرمایۀ تحت تملک عامالن 
توان ترسیم کرد؟ و درنهایت اینکه ساختار میدان آموزش به  اجتماعی، ساختار میدان آموزش را چگونه می

نظریات بوردیو منظور چارچوب مفهومی پژوهش بر اساس  لحاظ همگونی و ناهمگونی چگونه است؟ بدین
ها از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد. جامعۀ  تدوین شده است. برای گردآوری و تحلیل داده

آموزان شهر مشهد که با استفاده از روش  آماری مورد مطالعه در روش پیمایش عبارت بود از معلمان و دانش
عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج  آموز به دانش 930معلم و  930بندی و فرمول کوکران  گیری خوشه نمونه

تر از سطح  آموزان پایین طور کلی میزان سرمایۀ فرهنگی و اقتصادی معلمان و دانش دهد که به تحقیق نشان می
متوسط قرار دارد. نتایج تحلیل ساختار نیز بیانگر آن است که ساختار میدان آموزش از پنج طبقۀ متفاوت 

پایین و    متوسط، متوسط   باال، متوسط  اند از: طبقۀ باال، متوسط این طبقات عبارت تشکیل شده است که
درصد جمعیت در طبقات متوسط قرار دارند.  00دهد بیش از  پایین. نتایج توصیفی این طبقات نشان می

دهد  درنتیجه، نوعی همگونی نسبی بین طبقات در میدان آموزش وجود دارد و این همگونی نسبی نشان می
رابطۀ رقابتی در ساختار میدان آموزش بسیار ضعیف است.

میدان آموزش، ساختار میدان، سرمایۀ فرهنگی، سرمایۀ اقتصادی، بوردیو :ها کلیدواژه

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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 علوم انسانی در ای رشته مطالعات میان

 مقدمه. 1

هایی نخسوتین گوام  در ایران در اوایل قرن حاضر )قرن چهاردهم شمسی( با تودوین برناموه
گذاری  و با توجه به اهمیت آموزش و پرورش و سرمایه منظور دستیابی به توسعه برداشته، به

های توسوعه بوه ایون امور توجوه فراوانوی شوده اسوت.  انسانی در دستیابی به آن، در برناموه
ای، در برناموۀ  های فنی و حرفه ( به توسعۀ آموزش8920که در برنامۀ عمرانی اول ) طوری به

( به 8968پس در برنامۀ عمرانی سوم )ای و س ( به تعلیمات فنی و حرفه8993عمرانی دوم )
های آموزشی در پرتو انضباط و قواعد یک برنامۀ  ای شد و فعالیت برنامۀ آموزشی توجه ویژه
بعد از پیروزی انقالب اسالمی نیز، در قوانون اساسوی جمهووری درازمدت به اجرا درآمد. 

ه، و اسناد راهبردی، بوه سالۀ اول، دوم، سوم، چهارم، و پنجم توسع های پنج اسالمی، برنامه
تورین  مثابوۀ یکوی از مهم آن بهآموزش و پرورش و نقش آن در توسعه اهمیت داده شود و از 

جانبۀ کشور و ابزار جدی برای ارتقای سرمایۀ انسوانی  های تعالی و پیشرفت همه زیرساخت
 غییرات، تگسترده های تالش رغم بهاما امروزه های مختلف یاد شد.  شایستۀ کشور در عرصه

رو شوده و  ای روبوه عموده های شده، آموزش و پرورش در ایران با چالش انجام و اصالحات
و اثربخشی  و از کارایی یابد خود دست نظر مورد اهداف همین امر موجب شده تا نتواند به

آمووزش و پورورش بوا » . طبوق سوند تحوول بنیوادین نیوزشود برخوردار جامعه در مطلوب
داد آن در طراز جمهوری اسالمی ایران و  رو است و برون جدی روبههای  مشکالت و چالش

؛ 838، 8938کموالی و خواوری، )« گوی تحوالت محیطی و نیازهای جامعوه نیسوت پاسخ
با توجه به مطالوب موذکور، مسوئلۀ اصولی  (.5، 1، 8930شورای عالی انقالب فرهنگی، 

کید بر  ها و  رغم تالش آموزش و پرورش( بهتحقیق آن است که چرا نظام آموزشی ایران )با تأ
 مطلووب و اثربخشی های کارآمدی مواجه شده و از کارایی با چالش شده، اصالحات انجام

 برخوردار نیست؟  
یکردهوا و رو ،ویژه آموزش و پرورش های اجتماعی، به منظور تحلیل ناکارآمدی نظام به

قورن بیسوتم، معتقود  رجستۀب شناس جامعه، 1بوردیو آمده است.نظریات متعددی به وجود 
 بر نقش عاملیت، ساختارهای اجتماعی عالوههای اجتماعی،  گیری پدیده در شکل است که

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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مختلفوی بوا  1های اجتماعی این باور است که جامعه از میدان بر اونقش اساسی دارند.  نیز
ها یک شوکل از سورمایه )فرهنگوی،  کردهای تخصصی تشکیل شده که در هرکدام از آنکار

از (. 33 ،8930آرویون،  ؛901 ،2089، 2)ِهورداجتمواعی(، محوریوت دارد و قتصادی، ا
 خوبی ایفا کنند توانند نقش تخصصی خود را به های اجتماعی هنگامی می میدان ،دیدگاه او

های اجتمواعی  مراتبی و نواهمگونی میودان منوط به سلسلهکه پویا باشند. پویایی میدان نیز 
بت عامالن اجتماعی را فراهم کورده و رقا ونی و نابرابری زمینۀاهمگکه این ن طوری است، به

خوود بوا یکودیگر بوه  افزایش سورمایۀکه عامالن اجتماعی برای دستیابی و  شود موجب می
 . (608 ،2003، 3کلوت ؛696 ،8938رقابت بپردازند )بوردیو، 

صادی و فرهنگی اقت ان، وابسته به حجم و ترکیب سرمایۀساختار مید بوردیو معتقد است
ارآمودی ناک ا توجه به این موضوو  و نیوزاست که عامالن اجتماعی در تملک دارند. حال ب

اساسی تحقیق آن اسوت کوه عوامالن  آفرینی در توسعه، مسئلۀ میدان آموزش ایران در نقش
فرهنگووی و اقتصووادی  حجووم و ترکیووب سوورمایۀاجتموواعی میوودان آموووزش از چووه انوودازه 

سواختار  تحوت تملوک عوامالن اجتمواعی، س حجم و ترکیب سرمایۀبر اسا برخوردارند؟
که سواختار میودان آمووزش بوه درنهایت این؟ و توان ترسیم کرد میدان آموزش را چگونه می

میودان آمووزش لحاظ همگونی و ناهمگونی چگونه است؟ تحلیل سواختارهای اجتمواعی 
جه علوم تربیتوی و از سووی سو، مورد تو را از یکای است، زی رشته جمله موضوعات میاناز

 شناسی است. دیگر، مورد توجه جامعه
 

 چارچوب مفهومی .2

ها از مفاهیم  کارگیری و استفادۀ آن هب ی و کیفی در شیوۀهای کم   یکی از وجوه تمایز پژوهش
 شوده از جاسوتخراآزموون فرضویات  ی بیشتر بر پایۀمعنا که تحقیقات کم   نظری است؛ بدین

هدایتی در جهوت  ا در پژوهش کیفی از نظریه به شیوۀشوند، ام میچارچوب نظری هدایت 
و  ، محمودی،شوود )قوادرزاده بندی مفاهیم اصلی و سؤاالت پژوهش بهره گرفته می صورت

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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پیر بوردیوو از قبیول  نظریۀ(. بر این اساس، پژوهش حاضر بر مفاهیم 82 ،8933، محمدی
 شود: پرداخته میها  آن است که در زیر به و سرمایه مبتنی ،میدان، ساختار

 میدان .2-1

خود را دارد  دیدگاه بوردیو میدان، فضا یا پهنۀ اجتماعی محدودی است که منطق خاصاز 
ای که دارنود در جایگواه خاصوی از آن  ماعی بر اساس حجم و ترکیب سرمایهو عامالن اجت

ن در اسواس آاند. عامالن اجتماعی ضمن پذیرش منطوق و یوادگیری میودان، بور  قرار گرفته
میدان از پویایی و کارآمودی  شود پردازند و این امر موجب می میدان به فعالیت و رقابت می

و نموادین  ،موادی، اجتمواعی های ها ممکن است نهادها یا مؤسسوه میدانبرخوردار باشد. 
آن  هوای اجتمواعی در ، و مذهب باشند که فعالیتمثل دانشگاه، بهداشت، ورزش، آموزش

های متعددی وجود دارد که هرکدام با کواالی  ، در جامعه میدانفتد. از نظر بوردیوا اتفاق می
و قوانین خواص خوود را  ،شوند و منافع، اهداف خاصی )با سرمایۀ خاص خود( تعریف می

ی های بسیاری اسوت و در هور میودانی جایگواه هر فردی در آن واحد، عضو میدان دارند و
، ؛ لسوووورد608 ،2003کلوووووت، ؛ 66 ،8911 ؛30 ،8905دارد )بوردیووووو،  متفوووواوت

(. بوور اسواس مفهوووم 899، 8913، 2؛ گرنفول8352 ،2080، 1نکونتانودریوپولوس و بووولی
شوود کوه قووانین و اهوداف  ایران یک میودان اجتمواعی تلقوی می میدان، آموزش و پرورش

 آموزان در آن عضویت دارند. معلمان و دانش خاصی دارد و افرادی مانند
  . سرمایه2ـ2

در  دسترس افراد کههای در  ارت است از منابع، کاالها و ارزشاز دیدگاه بوردیو سرمایه عب
، لسرد، کونتاندریوپولوس، و بولینشان قدرت به دست آورند )دارندگان توانند برای میدان می

 ،2089، 3سرمایه یک منبع عام و عینی اسوت )کییوین و هووه از نظر او،(. 8352 ،2080
لموس و غیرملموس بوه خوود گیورد. واند شکل پولی و غیرپولی و همینین مت ( که می823

د و به فرد امکان اثرگذار باش ای خاص ، سرمایه هر منبعی است که در عرصهعبارت دیگر به
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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ی را از طریق مشوارکت در رقابوت بور سور آن بوه دسوت آورد )گرنفول، دهد که سود خاص
مثابوۀ  کنود نوه به های میدان تعریف می موقعیت یو سرمایه را در رابطه با(. بورد823 ،8913

(. 113 ،2003، 1اند )فریدلند ها تصرف شده الهای مادی که توسط افراد و گروهها و کا ُابژه
( 608 ،2003صورت مستقیم با سرمایه ارتباط دارد )کلوت،  میدان بهمعناست که  این بدان

یه برخووردار کنند از نوعی سورما در ذیل یک میدان فعالیت میعامالن اجتماعی که  همۀو 
یت و کیفی  (. 823 ،8913ت آن متفاوت است )گرنفل، هستند که بنا به کم 

اند از: سرمایۀ  ( معتقد است سرمایه اشکال مختلفی دارد که عبارت60 ،8313بوردیو )
از دیدگاه او، هرکدام از اشکال سورمایه  .4، و سرمایۀ اجتماعی3، سرمایۀ فرهنگی2اقتصادی

توانند کارکرد داشته باشوند. بوه بیوان دیگور،  میدان خاصی ارتباط دارند و در آن میدان می با
(. 608 ،2003وجود و کوارکرد نودارد )کلووت،  سرمایه جز در ارتباط با یک میدان خاص

یکودیگر نیوز  کوه بوا یکودیگر ارتبواط دارنود، بوه، ایون اشوکال سورمایه ضومن آنهمینین
های خوود،  ، عامالن اجتماعی در رقابت(. به همین دلیل10 ،2085، 5ند )لوینپذیر تبدیل

 (. 988 ،8913به سایر اشکال سرمایه دارند )گرنفل،  ای خاص سعی در تبدیل سرمایه
از دیدگاه بوردیو، در هر میدانی یک شکل از سرمایه، مورد منازعوه اسوت.  گفتنی است

 پویایی میدان، تولیود سورمایۀ بت عامالن اجتماعی برای دستیابی به آن سرمایه، موجبرقا
، شوود. بنوابراین ت کارآمدی )یا تحقوق کوارکردی( میودان موینهای، و دربیشتر در آن میدان

سواختار میودان  دهندۀ های تشوکیل منازعه برای کسب سرمایۀ مورد نظر میدان در بین گروه
رد، ؛ هو33 ،8930و موتوور تغییورات میودان اسوت )آرویون،  یکی از سازوکارهای پویایی

ند یوا منازعات درون میدان باید نو باش ، معتقد است(869 ،8913(. بوردیو )901 ،2089
جتمواعی بوه هور شود، اما اگر عامالن ا جدید باقی بمانند. این امر موجب پویایی میدان می

یدان یکدستی و همگونی بوه وجوود باشند، در مداشته های یکسانی  دلیلی در میدان سرمایه
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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، اگور شوود. همینوین گیری منازعه و پویایی میدان موی مگونی مانع از شکلآید و این ه می
تغییور خواهود های میدان  سرمایۀ محوری که مورد منازعه است، تغییر یابد، قواعد و ویژگی

آفرینی مؤثر دیگر اشکال  عبارت دیگر، هرگاه سرمایۀ محوری به هر دلیلی ازجمله نقش کرد. به
وارۀ همبسته بوا  گاه علل واسط یعنی منطق و عادت اختالل شود، آنسرمایه در آن میدان، دچار 

های آگاهانه برای بهبود  سرمایۀ مورد منازعه دچار اختالل کارکردی خواهند شد و انوا  تالش
وارۀ  رغم صرف هزینه با شکست مواجه خواهند شود، زیورا قواعود و عوادت ها نیز به کارایی آن

ه برمبنای خواسوت، اراده، و آگواهی خودشوان شوکل گیورد، کارگزاران یک میدان بیش از آنک
  (.220 ،8930آید )آروین،  برمبنای تناسب با سرمایۀ محوری به وجود می

محوری میدان  یۀفرهنگی، سرما سرمایۀ بر اساس مفهوم سرمایه، در میدان آموزش ایران
محرکوه عمول مثابۀ یک موتوور  و سرمایۀ اقتصادی به (966 ،8913)گرنفل، آموزش است 

ترین عامالن اجتماعی میدان آمووزش  مثابۀ مهم آموزان به معلمان و دانش ،کند. همینین می
 خوود در و برای افزایش یا حفظ سرمایۀفرهنگی و اقتصادی متفاوتی برخوردارند  از سرمایۀ

 پردازند.  میدان آموزش به رقابت می
 . ساختار3ـ2

هایی که  خاصی را در اختیار دارند، با توجه به سرمایههای  از آنجا که عامالن اجتماعی سرمایه
های معینی از میودان  آورند و در جایگاه در تملک دارند، در میدان قدرت و اعتبار به دست می

توپولوویی »مثابۀ یوک  (. به همین دلیل، بوردیو میدان را به12 ،8913گیرند )بوردیو،  قرار می
های مختلف میدان بوا  (. قرارگرفتن افراد در جایگاه92 ،2009، 2بیند )مارتین می 1«اجتماعی

ای کوه در تملوک دارنود، موجوب  توجه به قدرت و اعتبار برخاسوته از حجوم و نوو  سورمایه
عبارت دیگر، توزیوع  شود. به مراتبی می گیری ساختار روابط عینی میدان به شکل سلسله شکل

ن اجتمواعی و سواختار میودان را انوا  مختلف سرمایه در یک مقطع زموانی، جایگواه عوامال
(. بنابراین ساختار توزیع سرمایه، ساختار میدان و روابط 696، 8938کند )بوردیو،  تعریف می

 (. 339 ،2085؛ کلوت، 19 ،8913کند )بوردیو،  قدرت بین عامالن اجتماعی را تعیین می
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 

است. اجتماعی شناسی مکان معنای به () اجتماعی توپولویی و است شناسی مکان معنای به () توپولویی .1
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و این امر موجوب بودن ساختار میدان موجب نوعی نابرابری در میدان شده،  مراتبی سلسله
سو، عامالن اجتماعی که در جایگواه پوایینی قورار دارنود و از سورمایۀ کمتوری  شود از یک می

برخوردارند، برای بهبود جایگاه و افزایش سرمایۀ خود به رقابوت بوا سوایر عوامالن اجتمواعی 
جایگواه بپردازند و سعی کنند بر سرمایۀ خود بیفزایند. از سوی دیگر، عامالن اجتماعی که در 

واالتری در ساختار میدان قرار دارند و سرمایۀ بیشتری در تملک دارند، برای حفظ جایگاه خود 
؛ گرنفل، 889 ،2089، 1پردازند )ساوج و سیلوا به مبارزه و رقابت با سایر عامالن اجتماعی می

ه و ( و منازع608 ،2003(. بنابراین میدان، فضای منازعه و رقابت است )کلوت، 823 ،8913
 ،8930رقابت عامالن اجتماعی در آن برای حفظ یا تغییر ساختار روابط میدان است )بوردیو، 

هوا  (. درنهایت، در اثر منازعه و رقابت عامالن اجتماعی در میدان، امکان دارد موقعیت آن05
اسوت )بووترو و « هوا فضوای امکان»در میدان یا تغییر کند یوا حفوظ شوود. بنوابراین، میودان 

کنود، حجوم و ترکیوب  (. آنیه نتیجۀ رقابت و منازعه را مشخص می800 ،2088، 2یکروسل
 (. 859-833 ،8913ای است که عامالن اجتماعی در اختیار دارند )گرنفل،  سرمایه

آموزان به تناسب حجم و ترکیب سرمایۀ اقتصادی و  بر اساس مفهوم ساختار، معلمان و دانش
گیرند )البته معلمان در  های مختلف میدان آموزش قرار می هفرهنگی که در تملک دارند در جایگا

گیری ساختار میودان  آموزان در زیرمیدان مصرف( و این امر موجب شکل زیرمیدان تولید و دانش
آمووزان بوه  مراتبی است، معلموان و دانش شود. با توجه به اینکه ساختار میدان آموزش سلسله می

عبارت دیگر، برخی از معلمان  کنند. به متفاوتی اتخاذ می های گیری تناسب موقعیت خود، موضع
منظور تغییر جایگاه خود با سایر رقیبان  منظور حفظ جایگاه خود و برخی دیگر به آموزان به یا دانش

 شود.  پردازند و این امر موجب پویایی و درنهایت کارآمدی میدان می به رقابت می
 

 . پیشینۀ تحقیق3

نظری با تحقیوق  و هایی که قرابت موضوعی و مفهومی مورد از پژوهشدر این بخش به چند 
 شود. حاضر دارند اشاره می

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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( در تحقیقوی بوا اسوتفاده از روش پیموایش و 8933بابایی، هاشومی، و تیمووری ) علی
پرسشنامه جایگاه اجتماعی معلمان شهرستان بیرجند را به لحاظ سرمایۀ فرهنگی/ اقتصادی 

ند. نتایج تحقیق نشان داد کوه جایگواه اجتمواعی معلموان بوه لحواظ مورد بررسی قرار داد
سرمایۀ فرهنگی در سطح متوسط و بر اساس سرمایۀ اقتصادی در سطح متوسوط بوه پوایین 

های معلمان را از  ( در شهر سنندج تجربه8939است. در تحقیقی دیگر، قادرزاده و فرجی )
داد  و مصاحبه بررسی کردند. نتایج نشان می ای بودن با استفاده از روش نظریۀ زمینه دوشغله

های  آمیز، تنواق  پایگواهی، محودودیت معلمان تحوت توأثیر فضوای اجتمواعی مخواطره
انود و  زدایی به شغل دوم گرایش پیودا کرده سازمانی، و اصالت سازمانی، مقایسۀ درون/برون

انود. نتوایج تحقیوق  فشارآفرین را تجربوه کورده در این زمینه پیامود دو وجهوی توانمندسازوو
( نیز بیانگر آن است که بوین متغیرهوای 8938زاده ) پیمایشی محمدی، محمدی، و سلیمان

سرمایۀ اجتماعی/فرهنگی و اثربخشی آموزشی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد و از میان 
های هر دو متغیر، سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی، شاخص همیاری اجتمواعی و  تمام شاخص

 دارای بیشترین ضریب همبستگی با اثربخشی آموزشی است. « بیتاس فرهنگیه»شاخص 
( که با استفاده از تحلیل 2083) 1در تحقیقات خارجی نیز نتایج تحقیق چنج و کاپلویتز

آمووزان در  ثانویه تأثیر سرمایۀ فرهنگی و اقتصادی خانواده را بر موفقیوت دانشوگاهی دانش
دنود، نشوان داد کوه سورمایۀ فرهنگوی والودین بور موفقیوت تایوان مورد بررسی قرار داده بو

دهندۀ رابطۀ معنادار  آموزان تأثیر مثبت و قوی دارد. دیگر نتیجۀ تحقیق نشان دانشگاهی دانش
آمووزان اسوت. نتوایج تحقیوق  بین وضعیت اقتصادی والودین و موفقیوت دانشوگاهی دانش

بت سورمایۀ فرهنگوی، اجتمواعی، و ( نیز بیانگر تأثیر مث2085) 2پیمایشی مولگارد و جاگر
آمووزان  های آموزشوی دانش اقتصادی والدین پدری و مادری بر موفقیت آموزشی و انتخاب

های  ها و آموزش ( در زمینۀ سرمایۀ فرهنگی خانواده2089) 3گیت است. نتایج تحقیق سوت
یۀ فرهنگوی هایی که در سطح باالیی از سرما دهد که خانواده آموزان نشان می تکمیلی دانش

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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کننود. در تحقیوق  های تکمیلی بیشوتری را بورای فرزندانشوان فوراهم می قرار دارند، آموزش
( نیز بیوانگر آن اسوت کوه سورمایۀ 2080) 1نتایج تحقیق پیمایشی ترامونت و ویلمزدیگر، 

آموزان دارد، اما سرمایۀ فرهنگی  فرهنگی پویا تأثیر مثبت زیادی بر پیامدهای آموزشی دانش
( نیز، در یوک تحقیوق پیمایشوی بوه 2080) 2تأثیر نسبتًا کمتری دارد. دومایس و وارد ایستا

آمووزان پرداختنود. نتوایج تحقیوق  دانش بررسی تأثیر سرمایۀ فرهنگی بر موفقیت دانشگاهی
 نشان داد که سرمایۀ فرهنگی بر موفقیت دانشگاهی تأثیر مثبت و معنادار دارد. 

آنکوه توأثیر مثبوت سورمایۀ فرهنگوی بور موفقیوت  مذکور ضمن مرور تحقیقات تجربی
دهندۀ خأل بزرگی است که در  دهد، نشان آموزان در میدان آموزش را نشان می آموزشی دانش

سوعی در این تحقیوق، تحقیقات تجربی در زمینۀ تحلیل ساختار میدان آموزش وجود دارد. 
دقیق از ساختار میدان آموزش بر آن است که با استفاده از رویکرد نظری پیر بوردیو تحلیلی 

 صورت گیرد.
 

 . روش تحقیق4

 زیورا، اسوتفاده شودپیموایش  روش تحقیوق از منظور پاسخ به مسوئلۀ به ،در پژوهش حاضر
هوای میودان و سوطوا عوامالن  ویژگویهای آماری بهترین روش برای تعیین  پیمایش و داده

عد زمانی از نو  مقطعی، از از نظر بُ  ،(. تحقیق حاضر85 ،8333، 3اجتماعی است )گریلر
 و واحد تحلیل نیز فرد )معلمان و از نظر سطح از نو  ُخرد استنظر هدف از نو  کاربردی 

هوا و سونجش  ، برای گوردآوری داده. در این مرحله( در نظر گرفته شده استآموزان و دانش
هوای  خصبرای تهیۀ پرسشنامۀ تحقیوق شوااستفاده شد.  ساخته از پرسشنامۀ محققمتغیرها 

ه به مبانی نظری و پژوهشی و تحقیقات قبلی اسوتخراج ، با توجکدام از متغیرهاربوط به هرم
در نظور گرفتوه شود.  ی خواصو هر شاخص متناسب با سطح سنجش و با استفاده از طیفو

گویان  پرسشوگر بوه خوود پاسوخ گویان از طریق مراجعۀ مخصوص پاسخ سپس، پرسشنامۀ
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272775709000569?via%3Dihub#!
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اسواس طیوف جموع نمورات لیکورت طراحوی شودند. مقیواس ها نیوز بور  گویهتکمیل شد. 
(. 8و خیلی کم = نمرۀ  5ها نیز بر مبنای یک تا پنج است )خیلی زیاد = نمرۀ  گذاری گویه نمره

گانوۀ شوهر مشوهد در  نواحی هفتآموزان  و دانششامل معلمان  جمعیت آماری تحقیق نیز
برآورد حجم  منظور به .ندنفر هست 5806صورت تقریبی  که به است 35-33سال تحصیلی 

برآورد شد و بورای  آموز دانش 930معلم و  930که  یز از فرمول کوکران استفاده شدنمونه ن
کار برده شود. بور  های و تصادفی ساده ب گیری تلفیقی خوشه ها نیز روش نمونه انتخاب نمونه
شد. سیم بافت شهری به سه خوشه تق ، برای انتخاب نمونه، جمعیت بر اساسهمین اساس
در خوشۀ دوم، و نواحی  3و  9در خوشۀ اول، نواحی  5، و 2، 8، نواحی بندی در این خوشه

طور تصوادفی  ها از هر خوشه به ر گرفتند. با توجه به همگنی خوشهسوم قرا در خوشۀ 6و  0
، و در 3 ، در خوشوۀ دوم ناحیوۀ8کوه در خوشوۀ اول ناحیوۀ  طوری ای انتخاب شود، به ناحیه

انتخاب شدند. سپس با توجه به نظر کارشناسان نواحی مذکور تعدادی  0 ناحیۀخوشۀ سوم 
که نسوبت  شده، سعی شد های انتخاب نتخاب شدند. در تعیین حجم نمونۀ خوشهمدارس ا

ها در هر خوشه نیز سعی  شه به حجم جامعۀ آماری رعایت شود. در انتخاب نمونهحجم خو
 که نسبت زنان به مردان رعایت شود. شد

 
 و جنسیت ،: حجم نمونه به تفکیک عامالن اجتماعی، خوشه(1) شمارۀ جدول

 خوشه اجتماعی عامالن
 نمونه حجم

 کل مرد زن

 معلمان
 893 55 16 اول
 800 60 59 دوم

 822 60 05 سوم

 آموزان دانش
 852 00 05 اول
 805 30 65 دوم

 899 39 00 سوم

افوزار آمواری  وارد نورم شده به تفکیک، ای گردآوریه دادهها،  پس از گردآوری پرسشنامه
 رار گرفت.آمده، مورد بررسی ق دست آماری متعدد، نتایج به های شده و بعد از آزمون 
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در مرحلوۀ پژوهش به دست آمد.  اصلی پژوهش در راستای پاسخ به مسئلۀبخشی از نتایج 
 آمووزان، الگووی ان و دانشسرمایۀ فرهنگوی و اقتصوادی معلمو تعیین وضعیت دوم، بعد از

 ساختار میدان با استفاده از جداول متقاطع ترسیم و وضعیت آن تعیین و ترسیم شد.  
 تودوین در بوراین، عالوه بهوره گرفتوه شود. صووری پرسشنامه از اعتبوار اعتبار باالبردن برای
داخلی و  گیرفرا های پرسشنامه در مشابهی که از سؤاالت اصلی های مقیاس های گویه یا سؤاالت
 بوه هوا، داده تحلیول و تجزیوه بورای کوه از آنجوا بعد، مرحلۀ شد. در استفاده آمده بود، خارجی
 هوای معرف طریوق ایون از و اسوتفاده ها شواخص 1اعتباریوابی روش از سازی نیاز بود، شاخص
 ها شاخص درونی اعتبار سنجش برای گرفت. قرار استفاده ها مورد شاخص ساخت برای مناسب

معلوم  60آزمون، پرسشنامۀ اولیه در میان  شد. در مرحلۀ اول پیش استفاده 2گویه تحلیل روش از
 ضوریب از پرسشونامه هوای مقیاس پایوایی تحلیل گویان( توزیع و برای درصد از کل پاسخ80)

 .3دهد می نشان را اصلی تحلیل متغیرهای نتایج (2شمارۀ ) جدول .شد استفاده آلفا یا پایایی
  

 متغیرهای اصلی تحقیق ییایپا نتایج تحلیل: (2) ارۀشم جدول

 وضعیت روایی آلفای کرونباخ تعداد گویه نام متغیر عامالن اجتماعی

 دارای پایایی  105/0 85 یافته سرمایۀ فرهنگی تجسم معلمان

 دارای پایایی  132/0 86 یافته سرمایۀ فرهنگی تجسم آموزان دانش

 سرمایۀ فرهنگی. تعریف مفهومی و عملیاتی 1ـ4

پایدار فرد اسوت، یعنوی تمایالت  ، سرمایۀ فرهنگی دربرگیرندۀ(60 ،8313از نظر بوردیو )
شوند و شامل  پذیری حاصل می هایی است که در طی فرایند جامعه ها و عادت شامل گرایش

همینین سرمایۀ فرهنگی به سه  انوا  دانش مشروعه است. و ،ها کاالهای فرهنگی، مهارت
 :شود قسیم میدسته ت

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 

 

 متغیرهای به مختص دیگر، سوی از و رود می کار به عقاید و ها قضاوت ها، نگرش سنجش برای سو یک از پایایی تعیین آنکه به توجه با .3
 بنگرید: زمینه این )در شد خودداری افتهی عینیت و نهادی فرهنگی ۀسرمای و اقتصادی ۀسرمای متغیرهای پایایی تعیین از است نسبی یا ای فاصله

(.253 ،8910 غیاثوند، ؛61 ،8938 منصورفر،
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این سرمایه در جسم و بدن فرد تنیده شده  :1شده( یافته )درونی الف( سرمایۀ فرهنگی تجسم
 صورت لحن، بیان، حرکات، دانش و اطالعات، و مهارت درآمده است.  است و به

ای  سو، به کاالهای فرهنگوی و رسوانه این سرمایه از یک :2یافته ب( سرمایۀ فرهنگی عینیت
د که در واقع بخشوی از مایملوک و دارایوی افوراد اسوت. ماننود آثوار هنوری، کن داللت می

هووا، اسووناد و اشوویا در تملووک  صووورت کتاب هووای ماشووینی و قوووانین علمووی کووه به فناوری
یافته و نمودیافتوۀ فوردی  ها است. ازسوی دیگر، به توانایی عینیت اختصاصی افراد و خانواده

  ها اشاره دارد. مانند آثار هنری، نوشتن و مانند آن
ایون سورمایه بوه کموک ضووابط اجتمواعی و بوا  :3ای ج( سرمایۀ فرهنگی نهادی و ضابطه

، ماننود مودرت تحصویلی و کنود آوردن عناوین معتبر برای افراد، موقعیت کسب می دست به
 فرهنگوی بور رمایۀسو(. 2009، 4و الریوو وینینگر؛ 60 ،8313)بوردیو،  کار تصدیق حرفۀ

مالکیوت کواالی صوورت  خوارجی و داخلوی و منوابع موجوود بوه جربیاساس مطالعات ت
و مودارت آموزشوی و هنوری فرهنگی، توانایی و مهارت، دانش، تألیفات، مدرت تحصیلی، 

؛ بوردیوو و 8313( آموده اسوت )بوردیوو، 9)شومارۀ کوه در جودول یاتی شوده اسوت عمل
 (.  2082، 6خدادی و ناتنزی ؛5،8330پاسرون

 

یف عملیاتی سرمایۀ(: 9) شمارۀ جدول  فرهنگی تعر

ابعاد سرمایۀ 
 فرهنگی

 دامنۀ تغییر سطح سنجش شاخص مؤلفه

 یافته تجسم
 مهارت و توانایی

های  داشتن مهارت در زمینه
 آموزشی، هنری، و فنی

 های خارجی آشنایی با زبان
 8-5 ترتیبی

 8-5 ترتیبی داشتن اطالعات و دانش  دانش

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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ابعاد سرمایۀ 
 فرهنگی

 دامنۀ تغییر سطح سنجش شاخص مؤلفه

 یافته عینیت
 رهنگی و آموزشیمالکیت کاالی ف

میزان داشتن کاالهای فرهنگی 
 )کتاب، منابع کمک آموزشی، و ...(

 8-5 ترتیبی

 8-5 ترتیبی میزان تألیفات آموزشی و علمی تألیف

 نهادی
 8-5 ترتیبی دارابودن مدرت تحصیلی  مدرت تحصیلی 

 مدرت معتبر  آموزشی و هنری
دارابودن مدرت معتبر آموزشی، 

 ن خدمتهنری، فنی، و ضم
 8-5 ترتیبی

 سازی سرمایۀ اقتصادی ( تعریف مفاهیم و عملیاتی4-2

میورا  منقوول و غیرمنقوول و هوای موالی،  ، سرمایۀ اقتصادی شامل سورمایهاز نظر بوردیو
 ،8936تواند برای تولید کاال و خدمات به کار رود )ترنور،  های گوناگون است که می دارایی

خوارجی و داخلوی و منوابع موجوود  مطالعوات تجربویاساس  اقتصادی بر سرمایۀ(. 083
کاالی مادی )خودرو(، درآمود ماهانوۀ خوانواده، نوو  شوغل، و مسوکن مالکیت صورت  به

، 2؛ کوسوتیک2080، 1آمده است )یاماموتو و برینتون که در جدول زیرعملیاتی شده است 
 (.8313؛ بوردیو، 2080، 3؛ وانگ و وانگ2080

 
یف2) شمارۀ جدول  اقتصادی عملیاتی سرمایۀ (: تعر

 دامنۀ تغییر سطح سنجش شاخص مؤلفه
 8-5 ترتیبی ای یا تملک صورت اجاره داشتن منزل به مسکن
 ...... نسبی درآمد حاصل از شغل و حقوق ماهانه درآمد
 8-5 ترتیبی داشتن فعالیت درآمدزا  شغل

 ...... اسمی داشتن خودرو  تملک کاالی مادی

 
 وصیفیهای ت یافته .5

آموزان و وضعیت سرمایۀ  های جمعیتی معلمان و دانش های توصیفی دربرگیرندۀ ویژگی یافته
 شود: ها اشاره می هاست که در ذیل به آن فرهنگی و اقتصادی آن

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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 های توصیفی عامالن اجتماعی میدان تولید ویژگی .5-1

درصود زن و  0/51گویان مورد و  درصد پاسخ 9/68در نمونۀ مورد بررسی به لحاظ جنسیت، 
درصد متأهل هستند. بر اساس ناحیۀ  3/30گویان مجرد و  درصد از پاسخ 8/3به لحاظ تأهل 

 0درصود در ناحیوۀ  96، و 3درصود در ناحیوۀ  6/20، 8درصد در ناحیۀ  3/91خدمت نیز، 
گویان دارای مودرت  درصود پاسوخ 2/2مشغول به فعالیت هسوتند. از نظور تحصویالت نیوز، 

درصد نیز  3/8درصد کارشناسی ارشد، و  0/25درصد کارشناسی،  8/33نی، تحصیلی کاردا
اند. بوه لحواظ  درصد نیز در دورۀ دکتری مشغول به تحصویل 6/8دارای مدرت دکتری هستند. 

درصود  9/66میلیون و پانصودهزار توموان،  درصد معلمان درآمد تقریبوی یوک 3/81درآمد، 
 3/0مود تقریبوی دومیلیوون و پانصودهزار توموان، درآ 2/23درآمد تقریبی دومیلیوون توموان، 

میلیون توموان درآمود دارنود.  درصد بیشتر از سه 0/2میلیون تومان، و  درصد درآمد تقریبی سه
سال قرار دارد که بیشترین افراد در گروه  51تا  25به لحاظ سن، دامنۀ سنی جمعیت نمونه بین 

سال است. بوه لحواظ سوابقۀ شوغلی  1/68گویان  سال هستند و میانگین سنی پاسخ 91سنی 
سال قرار دارد که بیشوترین افوراد در گوروه  98تا  8نیز، دامنۀ سابقۀ خدمت جمعیت نمونه بین 

 سال است. 00/20گویان  سال سابقۀ خدمت هستند و میانگین سابقۀ خدمت پاسخ 20
در  دهود کوه آمده، نشوان می دسوت در زمینۀ وضعیت سرمایۀ فرهنگی معلمان نتوایج به

درصد از معلمان ضوعیف،  3/99یافته در  نمونۀ مورد بررسی، میزان سرمایۀ فرهنگی تجسم
یافتۀ  درصد زیاد است. میانگین سرمایۀ فرهنگی تجسوم 8/2درصد متوسط، و در  9/36در 

درجوه،  5توا  8است که بر مبنوای یوک مقیواس  61/2معلمان در میدان آموزش نیز برابر با 
گویان در  شود. توزیوع فراوانوی پاسوخ ( ارزیابی می9سط )یعنی مقدار تر از سطح متو پایین

مورد بررسی،  در میان جمعیت نمونۀکه  یافته نیز بیانگر آن است ُبعد سرمایۀ فرهنگی عینیت
درصود  26درصود از معلموان ضوعیف، در  8/05یافتوه در  یوتفرهنگوی عین سرمایۀسطح 

معلمان در میدان  یافتۀ رمایۀ فرهنگی عینیتسن یانگیدرصد زیاد است. م 3/0و در  ،متوسط
تور از سوطح  درجوه، پوایین 5توا  8یواس ک مقی یاست که بر مبنا 68/8آموزش نیز برابر با 

آمده بیانگر آن است  دست ی نهادی، نتایج بهفرهنگ شود. در ُبعد سرمایۀ یم یابیمتوسط ارز
 ،درصد متوسط 50، در درصد از معلمان ضعیف 0/83فرهنگی نهادی در  سرمایۀکه سطح 
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فرهنگی نهادی معلمان در میدان آموزش نیز  سرمایۀن یانگیدرصد زیاد است. م 9/90و در 
نتوایج شوود.  یم یابیدرجه، متوسط ارز 5تا  8یاس ک مقی یاست که بر مبنا 35/2برابر با 

گر بیان ،مورد بررسی طور کلی( در میان جمعیت نمونۀ توصیفی سرمایۀ فرهنگی معلمان )به
درصود  5/60درصد از معلموان ضوعیف، در  5/66فرهنگی در  سرمایۀآن است که سطح 

فرهنگی معلمان در میدان آموزش برابر  سرمایۀن یانگیدرصد زیاد است. م 3/0متوسط و در 
 یابیوتور از سوطح متوسوط ارز درجوه، پوایین 5تا  8یاس ک مقی یاست که بر مبنا 81/2با 
فرهنگی  طور کلی معلمان از میزان سرمایۀ یانگر آن است که بهآمده ب دست شود. نتایج به یم

 متوسط به پایینی برخوردار هستند. 
 ونوۀکه در میوان جمعیوت نم دهد نشان میاقتصادی معلمان نیز  نتایج توصیفی سرمایۀ

درصود  59ضوعیف، در درصد از معلمان  0/90در اقتصادی  سرمایۀسطح  ،مورد بررسی
مان در میدان آمووزش اقتصادی معل سرمایۀن یانگیزیاد است. م درصد 9/82متوسط، و در 

 یابیوتر از سطح متوسط ارز درجه، پایین 5تا  8یاس ک مقی یاست که بر مبنا 2/86برابر با 
تور از سوطح  معلمان در میدان آمووزش پواییناقتصادی  سرمایۀمیانگین  شود. درنتیجه، یم

اقتصوادی متوسوط بوه پوایینی  سرمایۀمیزان متوسط است. این بدان معناست که معلمان از 
و سوایر امکانوات رفواهی وضوعیت چنودان  ،برخوردار هستند و به لحاظ درآمود، مسوکن

 مناسبی ندارند.
 

 (: نتایج توصیفی سطوح سرمایۀ فرهنگی و اقتصادی معلمان5جدول شمارۀ )

 انحراف معیار میانگین  تجمعی درصد فراوانی فراوانی سطوح  متغیر

ۀ فرهنگی سرمای
 یافته تجسم

  3/99 3/99 829 سطح پایین
61/2 

 
 3/30 9/36 295 متوسط 95/0

 800 8/2 1 سطح زیاد

سرمایۀ فرهنگی 
 یافته عینیت

 8/05 8/05 205 سطح پایین
 2/33 26 11 متوسط 58/0 68/8

 800 1/0 9 سطح زیاد

سرمایۀ فرهنگی 
 نهادی

 0/83 0/83 02 سطح پایین
 0/33 50 819 متوسط 38/0 35/2

 800 9/90 888 سطح زیاد
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 انحراف معیار میانگین  تجمعی درصد فراوانی فراوانی سطوح  متغیر

 سرمایۀ فرهنگی
 5/66 5/66 839 سطح پایین

 8/32 5/60 806 متوسط 61/0 81/2
 800 3/0 23 سطح زیاد

سرمایۀ 
 اقتصادی

  0/90 0/90 820 سطح پایین
86/2 

 
 0/10 59 836 متوسط 52/0

 800 9/82 65 سطح زیاد
 

 های توصیفی عامالن اجتماعی میدان مصرف ویژگی (5-2

درصد زن و  0/61گویان مرد و  درصد پاسخ 2/58در نمونۀ مورد بررسی به لحاظ جنسیت، 
درصود در رشوتۀ  5/85علووم تجربوی،  درصود در رشوتۀ 9/93 به لحواظ رشوتۀ تحصویلی

های  در رشوتهدرصد  6/88و  ،ادبیات و علوم انسانی درصد در رشتۀ 1/93فیزیک،  و ریاضی
 0/5، ی پودرت شوغلیای و کاردانش مشغول به تحصیل هستند. به لحاظ وضع فنی و حرفه

 6/85 درصود کارمنود، 8/20درصود معلوم،  0/6درصود شوغل آزاد،  1/50درصد کارگر، 
درصود  09/0و  ،درصد مهندس 1/8 درصد پزشک و استاد دانشگاه، 9/8درصد بازنشسته، 

درصود شوغل  6/9دار،  درصد خانوه 1/15، ی مادرت شغلیعپیمانکار بودند. به لحاظ وض
 9/0و  ،درصد پزشک 5/0درصد بازنشسته،  6/2 درصد کارمند، 9درصد معلم،  0/6آزاد، 

درصود دارای مودرت تحصویلی  5/23نظر سطح تحصیالت پدر، درصد مهندس بودند. از
 2/3و  ،اسویدرصود کارشن 0/89 درصود کواردانی، 3/80یوپلم، درصد د 3/93زیر دیپلم، 

 1/95درصد مدرت کارشناسی ارشد و دکتری بودند. به لحاظ سطح تحصیالت مادر نیوز، 
 5/1 درصود کواردانی، 8/88پلم، یودرصد د 0/60درصد دارای مدرت تحصیلی زیر دیپلم، 

اند. بوه لحواظ درآمود  مدرت کارشناسی ارشد و دکتری بودهدرصد  3/9درصد کارشناسی، 
درصد معلمان درآمود  2/21میلیون تومان،  رصد درآمد تقریبی یکد 0/23ماهانۀ خانواده، 

 3/3 د تقریبوی دومیلیوون توموان،درصد درآم 5/28هزار تومان، میلیون و پانصد تقریبی یک
بیشوتر از دومیلیوون و درصود  86 و هزار توموان،درآمد تقریبوی دومیلیوون و پانصوددرصد 
 هزار تومان درآمد دارند.پانصد

دهود کوه در  آمده نشوان می دسوت آموزان نتایج به سرمایۀ فرهنگی دانشدر زمینۀ وضعیت 
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آموزان ضعیف،  درصد از دانش 9/3یافته در  نمونۀ مورد بررسی، سطح سرمایۀ فرهنگی تجسم
یافتۀ  درصد زیاد است. میانگین سرمایۀ فرهنگوی تجسوم 2/82درصد متوسط، و در  5/01در 

درجوه،  5توا  8است که بر مبنای یک مقیواس  02/9با  آموزان در میدان آموزش نیز برابر دانش
 یافتۀ شود. این بدان معناست که میزان سرمایۀ فرهنگوی تجسوم این نتیجه متوسط ارزیابی می

آمده در زمینوۀ ُبعود سورمایۀ فرهنگوی  دسوت نتوایج به .آموزان در سوطح متوسوط اسوت دانش
ورد بررسی، سطح سورمایۀ فرهنگوی یافته، بیانگر آن است که در میان جمعیت نمونۀ م عینیت
 6/82درصود متوسوط، و در  1/33آمووزان ضوعیف، در  درصد از دانش 0/20یافته در  عینیت

آموزان در میدان آموزش نیز برابر  یافتۀ دانش درصد زیاد است. میانگین سرمایۀ فرهنگی عینیت
شود.  سط ارزیابی میتر از سطح متو درجه، پایین 5تا  8است که بر مبنای یک مقیاس  98/2با 

آموزان از کاالهای فرهنگوی از  این نتیجه بیانگر آن است که میزان مالکیت و برخورداری دانش
هنری  و های درسی و غیردرسی، منابع کمک آموزشی و صنایع دستی، آثار فرهنگی قبیل کتاب

دارد. در باارزش )مانند تابلوهای هنری(، و تألیف آثوار نمایشوگاهی در سوطحی پوایین قورار 
دهد که در میان جمعیت نمونوۀ  آمده نشان می دست زمینۀ ُبعد سرمایۀ فرهنگی نهادی نتایج به

آمووزان ضوعیف، در  درصود از دانش 3/33مورد بررسی، سطح سورمایۀ فرهنگوی نهوادی در 
درصوود زیوواد اسووت. میووانگین سوورمایۀ فرهنگووی نهووادی  2/8درصوود متوسووط، و در  2/92

 5توا  8درصد است که بر مبنای یوک مقیواس  91/8آموزش نیز برابر با آموزان در میدان  دانش
شوود. درنتیجوه، میوزان برخوورداری  تر از سوطح متوسوط ارزیوابی می درجه، این نتیجه پایین

 آموزان از مدارت آموزشی، فرهنگی، ورزشی، و هنری در سطحی پایین قرار دارد.  دانش
دهود در میوان  طور کلوی( نشوان می )بوهآمووزان  نتایج توصیفی سرمایۀ فرهنگوی دانش

آموزان ضوعیف،  درصد از دانش 95جمعیت نمونۀ مورد بررسی، سطح سرمایۀ فرهنگی در 
آموزان  درصد زیاد است. میانگین سرمایۀ فرهنگی دانش 1/8درصد متوسط، و در  2/39در 

تر از سطح  ندرجه، پایی 5تا  8است که بر مبنای یک مقیاس  26/2در میدان آموزش برابر با 
سورمایۀ فرهنگوی میوانگین  دهود آمده نشوان می دسوت . نتوایج بهشوود متوسط ارزیوابی می

تور از سوطح متوسوط اسوت. ایون بودان معناسوت کوه  در میدان آموزش پایینآموزان  دانش
 فرهنگی متوسط به پایینی برخوردار هستند.  از میزان سرمایۀآموزان  دانش
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مورد  دهد در میان جمعیت نمونۀ نشان میآموزان  انشنتایج توصیفی سرمایۀ اقتصادی د
درصود  8/33ضوعیف، در آموزان  دانشدرصد از  6/83در اقتصادی  سرمایۀسطح  ،بررسی
در میودان آمووزان  سرمایۀ اقتصوادی دانوشن یانگیدرصد زیاد است. م 5/86، و در متوسط

تر از سطح متوسوط  ایینپ درجه، 5تا  8یاس ک مقی یاست که بر مبنا 39/2آموزش برابر با 
تر  در میدان آموزش پایینآموزان  سرمایۀ اقتصادی دانشمیانگین  شود. درنتیجه، یم یابیارز

 سورمایۀآموزان از میزان  دانشاز سطح متوسط یا تقریبًا متوسط است. این بدان معناست که 
امکانوات و سوایر  ،اقتصادی متوسط به پایینی برخوردار هستند و به لحاظ درآمود، مسوکن

 .رفاهی وضعیت چندان مناسبی ندارند
 

 آموزان (: نتایج توصیفی سطوح سرمایۀ فرهنگی و اقتصادی دانش6جدول شمارۀ )

 انحراف معیار میانگین  تجمعی درصد فراوانی فراوانی سطوح  متغیر

سرمایۀ فرهنگی 
 یافته تجسم

 3/99 9/3 93 سطح پایین
 3/30 5/01 909 سطح متوسط 52/0 02/9

 800 2/82 60 سطح زیاد

سرمایۀ فرهنگی 
 یافته عینیت

 8/05 0/20 10 سطح پایین
 2/33 1/33 251 سطح متوسط 01/0 98/2

 800 6/82 61 سطح زیاد

سرمایۀ فرهنگی 
 نهادی

 0/83 3/33 253 سطح پایین
 0/33 2/92 823 سطح متوسط 33/0 91/8

 800 2/8 9 سطح زیاد

 رهنگیسرمایۀ ف
 95 95 895 سطح پایین

 
26/2 

 
50/0 

 2/31 2/39 266 سطح متوسط
 800 1/8 0 سطح زیاد

 سرمایۀ اقتصادی

 6/83 6/83 05 سطح پایین
 

39/2 
 

18/0 
 5/15 8/33 255 سطح متوسط

 800 5/86 53 سطح زیاد

 
 تعیین ساختار میدان آموزش .3ـ5

نیواز عوامالن اجتمواعی  ساختار توزیع سرمایۀ تعیین هبتحلیل ساختار میدان آموزش برای 
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 است، زیرا ساختار توزیع سرمایه در یک مقطع زمانی خاص، ساختار میدان و روابط قدرت
کند. تعیین ساختار ابتدا به ترسیم الگوی بوردیوویی نیواز  بین عامالن اجتماعی را تعیین می

فرهنگوی و  فقی بیانگر میوزان سورمایۀت. محور اکه دارای دو محور افقی و عمودی اس دارد
میدان آموزش است. برای  اقتصادی عامالن اجتماعی در مودی بیانگر میزان سرمایۀمحور ع

مطوابق بوا  5توا  8گی است، از فرهن ر افقی را که بیانگر میزان سرمایۀابتدا محو ترسیم الگو
ده و سپس بور اسواس بندی کر های سرمایۀ فرهنگی )بر اساس معیار میانگین(، درجه درجه

بنودی  ، و زیواد طبقوهکوم، متوسوط ، محور افقی را به سه طبقۀطبقاتی دامنۀ متغیر و فاصلۀ
 فرهنگی، کوه در ت را بر اساس نتایج توصیفی سرمایۀکدام از طبقاو تعداد فراوانی هر کردیم

م . بورای ترسویکردیممربوطه بر روی محور افقی درج  مراحل قبلی به دست آمده، در طبقۀ
شد. بوا توجوه انجام  همین فراینداقتصادی است نیز  ر میزان سرمایۀمحور عمودی که بیانگ

 ثر تداخل طبقات محور افقوی )سورمایۀ فرهنگوی( و محوور عموودی )سورمایۀکه در ابه آن
مقادیر فراوانی طبقات در اثر  آید، اعتبار و دقت ی( نوعی تداخل طبقاتی به وجود میاقتصاد

یابد. برای رفوع ایون مشوکل  محور افقی و عمودی با یکدیگر کاهش میپوشانی طبقات  هم
طور مجوزا،  ی و نتایج توصیفی متغیرهای سرمایۀ فرهنگی و اقتصادی بهجای مقادیر فراوان به

، زیرا جداول متقواطع شدو نتایج توصیفی مبتنی بر آن استفاده  1از جداول متقاطع یا توافقی
قابول متغیرهوا و ابط متقابل دو متغیر و توصیف سوطوا متابزارهای مناسبی برای نمایش رو

هاست. بنوابراین بوا اسوتفاده از نتوایج توصویفی جوداول  میزان فراوانی هرکدام از سطوا آن
؛ سوپس بوا شودبوردیوویی ترسویم  ر میدان آموزش تعیین و بور روی الگوویمتقاطع ساختا

هوای میودان  سواختاری موقعیوتی میدان یا وضعیت آمده توپولوی دست استفاده از نتایج به
 رقابتی( تعیین شد.، و غیرهمگن، برابر ، و رقابتی است یاآموزش )ناهمگن، نابرابر

 ساختار زیرمیدان تولید آموزش.5-3-1

دهود  نشوان میاقتصادی معلمان  سطوا توصیفی دو متغیر سرمایۀ فرهنگی و سرمایۀنتایج 
تصوادی اق درصد دارای سورمایۀ 9/93 معلمانی که دارای سرمایۀ فرهنگی ضعیفی هستند،

 درصوود دارای سوورمایۀ 6/80، و اقتصووادی متوسووط درصوود دارای سوورمایۀ 9/50ضووعیف، 
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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فرهنگوی  گر آن است که معلمان دارای سرمایۀبیان . نتیجۀ این سطراقتصادی زیادی هستند
دوم بیوانگر آن اسوت کوه  سوطرعمومًا سرمایۀ اقتصادی متوسوطی دارنود. نتوایج  ضعیف،

درصود دارای سورمایۀ اقتصوادی  1/92ی متوسط هسوتند فرهنگ انی که دارای سرمایۀمعلم
درصوود دارای سوورمایۀ  3/82، و اقتصووادی متوسووط درصوود دارای سوورمایۀ 3/56ضووعیف، 

دارای سورمایۀ نیوز بیوانگر آن اسوت کوه معلموان  سوطرنتیجۀ این  .اقتصادی باالیی هستند
گر نهایت نتایج سطر سووم بیوانی دارند. درفرهنگی متوسط عمومًا سرمایۀ اقتصادی متوسط

درصود دارای سورمایۀ اقتصوادی  0/20آن است که معلمان دارای سورمایۀ فرهنگوی زیواد، 
 درصوود دارای سوورمایۀ 0/20، و اقتصوادی متوسووط درصوود دارای سوورمایۀ 3/51ضوعیف، 

فرهنگی  دارای سرمایۀنیز بیانگر آن است که معلمان  سطراین  نتیجۀ اقتصادی زیاد هستند.
  مایۀ اقتصادی متوسطی دارند.زیاد عمومًا سر

 
یرمیدان تولید آموزش7جدول شمارۀ )  (: نتایج توصیفی ساختار ز

 متغیر
 اقتصادی سرمایۀ

 جمع زیاد متوسط فیضع
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 سرمایۀ
 فرهنگی

 800 839 6/80 80 9/50 12 9/93 36 فیضع
 800 806 3/82 22 3/56 35 1/92 50 متوسط

 800 23 0/20 3 3/51 80 0/20 3 زیاد
 

 مقابل یکودیگرعد از توصیف سطوا دو متغیر سرمایۀ فرهنگی و اقتصادی معلمان در ب
، و بوردیوویی تعیوین بر اساس جدول متقاطع، جایگاه هرکدام از طبقوات بور روی الگووی

ر روی الگو درج شد. برای آنکه درت و مربوطه ب ات در طبقۀمقادیر مربوط به هرکدام از طبق
اشد، در ترسیم آن سعی شد که پذیر ب تر امکان خوانش الگوی ساختار میدان آموزش راحت

ها استفاده شود.  ی و اقتصادی از حرف اول التین آنفرهنگ برای هرکدام از متغیرهای سرمایۀ
نشوان داده شوده اسوت.  اقتصادی با حرف  و سرمایۀ فرهنگی با حرف  بنابراین سرمایۀ

در کنار عالمت  9و  ،2، 8ترتیب با مقادیر  ، و زیاد نیز بههمینین سطح طبقات کم، متوسط
های نموودار نشوان داده  نگی و اقتصادی در هرکدام از طبقات یا خانهاختصاری سرمایۀ فره
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ر آن اسوت کوه میوزان در یکی از طبقوات نموودار بیوانگ شده است. برای مثال، عالمت 
نشوان  سرمایۀ فرهنگی عامالن اجتماعی در آن طبقه ضعیف یا کوم اسوت. یوا عالموت 

 دهد که میزان سرمایۀ اقتصادی عامالن اجتماعی در آن طبقه زیاد است. می
با توجه به آنکه در الگوی بوردیویی شاهد تداخل محور افقی )سرمایۀ فرهنگی( و محوور 

ی( هسوتیم، هرکودام از طبقوات دارای حجوم و ترکیوب متفواوتی از عمودی )سرمایۀ اقتصواد
سرمایۀ اقتصادی و فرهنگی هستند. برای مثال، در ستون سمت چپ در خانۀ اول )از بواال بوه 

درج شده است. این بدان معناست که به لحاظ ترکیب سورمایه،  پایین( عالمت 
رار دارنود دارای دو شوکل سورمایۀ اقتصوادی و عامالن اجتماعی که در این جایگاه یا طبقه قو

هووا متفوواوت اسووت؛  سوورمایۀ فرهنگووی هسووتند، امووا مقوودار سوورمایۀ اقتصووادی و فرهنگووی آن
یوا سوطح  9( برابر با مقودار 9تا  8ها )در یک طیف سه درجۀ  که سرمایۀ اقتصادی آن طوری به

(. بوه لحواظ کوم اسوت )یا سطح  8ها برابر با  ( و مقدار سرمایۀ فرهنگی آنزیاد است )
حجم سرمایه نیز )یعنی مجمو  سرمایۀ اقتصادی و فرهنگی با یکدیگر( مقدار حجم سورمایۀ 

یوا سوطح  6( برابر با 3تا  2عامالن اجتماعی حاضر در این جایگاه )در یک مقیاس سه درجۀ 
(؛ یعنی این عامالن دارای سرمایۀ اقتصادی/فرهنگی متوسطی هستند. متوسط است )

 
 

یرمیدان تولید آموز 1شکل شمارۀ )  ش(: الگوی ساختار ز

نفر 80  نفر 22
 

نفر 6

نفر 12 نفر 35 نفر80

نفر 66 نفر 75 نفر 3
    سرمایۀ فرهنگی 

اقتصادیسرمایۀ   

1 

1 
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پس از تعیین جایگاه عوامالن اجتمواعی بور روی الگووی بوردیوویی، حجوم و ترکیوب 
ها یا طبقات مشخص شد. بورای تعیوین حجوم کلوی سورمایۀ  سرمایه در هرکدام از جایگاه

عامالن اجتماعی در میدان آموزش از مجمو  سرمایۀ فرهنگی و اقتصادی استفاده شود. بوا 
 3تا  2یۀ عامالن اجتماعی در میدان آموزش از مقدار توجه به این فرمول، مقدار حجم سرما

هوا  مربوط به عامالنی است که مقدار سرمایۀ فرهنگی و اقتصوادی آن 2متغیر است. مقدار 
مربوط به عامالنی است که مقدار سرمایۀ فرهنگی و اقتصادی  3ضعیف بوده است و مقدار 

ن است که در میدان آموزش به لحاظ ها زیاد بوده است. بررسی الگوی بوردیویی بیانگر آ آن
بندی کرد که هرکدام  توان در پنج طبقۀ متفاوت دسته حجم سرمایه، عامالن اجتماعی را می

از این طبقات نیز به لحاظ ترکیب سرمایه متفاوت هستند. 

 
یرمیدان تولید آموزش )بر اساس میانگین(1جدول شمارۀ )  (: طبقات ساختار ز

طبقه
مقوودار سوورمایۀ 

 تصادی اق
 فراوانی کلی فراوانی به تفکیک حجم کلی سرمایه مقدار سرمایۀ فرهنگی

 3 3 3 9 9 اول

 دوم
9 2 

5 
22 

93 
2 9 80 

 سوم
2 2 

6 
35 

881 9 8 80 
8 9 3 

 چهارم
2 8 

9 
12 

893 
8 2 50 

 36 36 2 8 8 پنجم

ی هرکودام از طبقوات بر تفکیک طبقات بر اساس حجوم و ترکیوب سورمایه، بورا عالوه
عناوینی نیز انتخاب شدند که به لحاظ اجتماعی بیوانگر حجوم و ترکیوب سورمایۀ عوامالن 

ها در میدان آموزش است. با توجه به آنکه مقادیر حجم کلی سرمایه  اجتماعی و طبقات آن
هوا )سورمایۀ  متغیور اسوت، طبقواتی کوه حجوم کلوی سورمایۀ آن 3تا  2بین مقدار گسستۀ 
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، طبقاتی کوه حجوم کلوی سورمایۀ «طبقۀ باال»است  3سرمایۀ فرهنگی( مقدار  اقتصادی و
بودند طبقۀ  6ها مقدار  ، طبقاتی که حجم کلی سرمایۀ آن«طبقۀ پایین»است  2ها مقدار  آن
هسوتند  5و  9ترتیب مقوادیر  هوا بوه ، و طبقاتی که حجم کلی سورمایۀ آن«متوسط متوسط»

آمده از الگووی  دسوت گذاری شودند. نتوایج به نام« متوسط باال»و « متوسط پایین»طبقات 
دهد که به لحاظ حجم و ترکیب سواختار تولیود میودان آمووزش از پونج  بوردیویی نشان می

طبقۀ اصلی تشکیل شده است که هرکدام تعدادی خاص از عوامالن اجتمواعی را در خوود 
نفر در طبقۀ بواال،  3سی، آمده، در جمعیت مورد برر دست اند. با توجه به نتایج به جای داده

نفر در طبقۀ متوسوط  893نفر در طبقۀ متوسط متوسط،  881نفر در طبقۀ متوسط باال،  93
نفر در طبقۀ پایین قرار دارند. 36پایین و 

یرمیدان تولید آموزش3جدول شمارۀ )  (: عناوین طبقات ساختار ز

حجم کلی سرمایۀ فرهنگی/طبقه
 اقتصادی بر اساس میانگین

 درصد فراوانی فراوانی کلی ان طبقهعنو 

 3/8 3 طبقۀ باال 3 اول
 3 93 طبقۀ متوسط باال 5 دوم

 8/99 881 طبقۀ متوسط متوسط 6 سوم
 3/91 893 طبقۀ متوسط پایین 9 چهارم
 0/80 36 طبقۀ پایین 2 پنجم

ان درصد معلم 3/8آمده از ساختار میدان تولید آموزش بیانگر آن است که  دست نتایج به
متوسوط،    درصود در طبقوه متوسوط  8/99بواال،    درصد در طبقۀ متوسط 3در طبقات باال، 

درصد در طبقۀ پایین قورار دارنود. ایون نتیجوه  0/80پایین، و    درصد در طبقۀ متوسط 3/91
ترتیب در طبقوات متوسوط پوایین، متوسوط  دهد که بیشترین جمعیت معلموان بوه نشان می

درصود در طبقوات متوسوط  0/10عبارت دیگر، حدود  ار دارند. بهمتوسط و متوسط باال قر
 0/80درصد در طبقوات بواال و  3/8درصد در طبقات باال و پایین ) 9/83قرار دارند و فقط 

دهد که وضعیت طبقات اجتمواعی  درصد در طبقات پایین( قرار دارند. این نتیجه نشان می
رمایه، مشابه یکدیگر اسوت و تفواوت و در میدان تولید آموزش، به لحاظ حجم و ترکیب س
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نابرابری شدیدی بین طبقات و عامالن اجتماعی میدان تولید آموزش )معلموان( بوه لحواظ 
حجم و ترکیب سرمایه وجود ندارد که موجبوات رقابوت در میودان آمووزش را فوراهم آورد. 

لیود آمووزش بنابراین، نوعی همگونی نسبی یا عدم نابرابری شدید بین طبقوات در میودان تو
دهد کوه رابطوۀ قودرت در سواختار میودان تولیود  وجود دارد و این همگونی نسبی نشان می

آموزش بسیار ضعیف است و رابطۀ متضاد و نوابرابر بوین عوامالن اجتمواعی میودان تولیود 
آموزش وجود ندارد.

یرمیدان تولید آموزش2شکل شمارۀ )  (: الگوی ساختار و عناوین ز

 

 ساختار زیرمیدان مصرف آموزش .5-3-2

 3/23آموزانی که دارای سرمایۀ فرهنگی ضعیفی هسوتند،  دهد دانش نتایج این بخش نشان می
 3/5و درصد دارای سرمایۀ اقتصادی متوسوط،  5/36درصد دارای سرمایۀ اقتصادی ضعیف، 

آموزان  درصد دارای سرمایۀ اقتصادی زیادی هستند. نتیجۀ این سطح بیانگر آن است که دانش
دارای سرمایۀ فرهنگی ضعیف، عمومًا سورمایۀ اقتصوادی متوسوطی دارنود. نتوایج سوطر دوم 

درصود دارای  9/86آموزانی که دارای سرمایۀ فرهنگی متوسط هستند  بیانگر آن است که دانش
درصد دارای  8/81درصد دارای سرمایۀ اقتصادی متوسط، و  3/30ادی ضعیف، سرمایۀ اقتص

نفر 80 
طبقۀ متوسط متوسط

نفر 22
الطبقۀ متوسط با

 

نفر 3
طبقۀ باال

نفر 12
طبقۀ متوسط پایین

نفر 57

طبقۀ متوسط متوسط

نفر 75
طبقۀ متوسط باال

نفر 36
طبقۀ پایین

نفر 50
طبقۀ متوسط پایین

نفر 6
وسططبقۀ متوسط مت

    سرمایۀ فرهنگی 

1 

1 

اقتصادیسرمایۀ   
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آمووزان دارای  سرمایۀ اقتصادی باالیی هستند. نتیجۀ این سطر نیوز بیوانگر آن اسوت کوه دانش
سرمایۀ فرهنگی متوسط، عمومًا سرمایۀ اقتصادی متوسطی دارند. درنهایت، نتایج سطر سووم 

درصود دارای سورمایۀ  3/62دارای سورمایۀ فرهنگوی زیواد،  آمووزان بیانگر آن است کوه دانش
 درصد دارای سرمایۀ اقتصادی زیاد هستند. 8/50اقتصادی متوسط، و 

 
یرمیدان مصرف آموزش11جدول شمارۀ )  (: نتایج توصیفی ساختار ز

 متغیر
 سرمایۀ اقتصادی

 جمع زیاد متوسط ضعیف
 درصد انیفراو درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

گی
رهن

یۀ ف
رما

س
 

 800 895 3/5 1 5/36 10 3/23 60 ضعیف

 800 266 8/81 66 3/30 835 9/86 95 متوسط
 800 0 8/50 6 3/62 9 0 0 زیاد

آمووزان بور  بعد از توصیف سطوا دو متغیر سرمایۀ فرهنگی و سورمایۀ اقتصوادی دانش
آن بور روی الگووی بوردیوویی اساس جدول متقاطع، جایگاه هرکدام از طبقوات و مقوادیر 

تعیین شد. 

یرمیدان مصرف آموزش(: ال9شکل شمارۀ )  گوی ساختار ز

نفر 8  نفر 66
 

نفر 6

نفر 85 نفر 767 3نفر

نفر 64 نفر 37 نفر 4

    سرمایۀ فرهنگی 

اقتصادی   سرمایۀ     

1 

1 
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بررسی الگوی بوردیویی بیانگر آن است که در میدان آموزش به لحاظ حجوم سورمایه، 
بندی کرد که هرکدام از این طبقوات  توان در پنج طبقۀ متفاوت دسته عامالن اجتماعی را می

 نیز به لحاظ ترکیب سرمایه متفاوت هستند.
 

 میدان مصرف آموزش (: طبقات ساختار11جدول شمارۀ )

طبقه
مقدار سرمایۀ اقتصادی 

 بر اساس میانگین
 مقدار سرمایۀ فرهنگی

 بر اساس معیار میانگین
 حجم کلی سرمایه
 بر اساس میانگین

 فراوانی 
 به تفکیک

 فراوانی کلی

 6 6 3 9 9 اول

 دوم
9 2 

5 
66 

60 
2 9 9 

 سوم
2 2 

6 
835 

809 
9 8 1 

 چهارم
2 8 

9 
10 

822 
8 2 95 

 60 60 2 8 8 پنجم

آمده بیانگر آن است که به لحاظ حجوم و ترکیوب، سواختار تولیود میودان  دست نتایج به
آموزش از پنج طبقۀ اصلی تشکیل شده است که هرکدام تعداد خاصی از عامالن اجتماعی 

در نفور  60نفر در طبقوۀ بواال،  6که در جمعیت مورد بررسی،  طوری شوند. به را شامل می
 60نفر در طبقۀ متوسط پایین و  822نفر در طبقۀ متوسط متوسط،  809طبقۀ متوسط باال، 

نفر در طبقۀ پایین قرار دارند.

یرمیدان مصرف آموزش12جدول شمارۀ )  (: عناوین طبقات ساختار ز

حجمممم کلمممی سمممرمایۀ طبقه
 درصد فراوانی فراوانی کلی عنوان طبقه فرهنگی/اقتصادی 

 8/8 6 الطبقۀ با 3 اول
 2/82 60 طبقۀ متوسط باال 5 دوم

 1/66 809 طبقۀ متوسط متوسط 6 سوم
 3/98 822 طبقۀ متوسط پایین 9 چهارم
 9/80 60 طبقۀ پایین 2 پنجم
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درصود  8/8آمده از ساختار میدان مصورف آمووزش بیوانگر آن اسوت کوه  دست نتایج به
درصود در طبقوۀ  1/66ط بواال، درصد در طبقوۀ متوسو 2/82آموزان در طبقات باال،  دانش

درصود در طبقوۀ پوایین قورار  9/80درصد در طبقۀ متوسط پایین، و  3/98متوسط متوسط، 
ترتیب در طبقات متوسط  آموزان به دهد که بیشترین جمعیت دانش دارند. این نتیجه نشان می

در  درصود 3/11عبارت دیگور، حودود  پایین، متوسط متوسط و متوسط باال قرار دارند. بوه
درصود در طبقوات بواال و  8/8درصد در طبقات باال و پایین ) 6/88طبقات متوسط، و فقط 

دهود کوه وضوعیت طبقوات  درصد در طبقات پایین( قرار دارند. این نتیجه نشوان می 9/80
اجتماعی در میدان مصرف آموزش، به لحاظ حجم و ترکیب سرمایه، مشابه یکدیگر اسوت 

ین طبقات میدان مصرف آمووزش بوه لحواظ حجوم و ترکیوب و تفاوت و نابرابری شدیدی ب
سرمایه وجود ندارد که موجبات رقابوت در میودان آمووزش را فوراهم آورد. بنوابراین نووعی 
همگونی نسبی یا عدم نابرابری شدید بین طبقات در میدان مصرف آموزش وجود دارد و این 

رف آموزش بسیار ضوعیف دهد رابطۀ قدرت در ساختار میدان مص همگونی نسبی نشان می
است و رابطۀ متضاد و نابرابر بین عامالن اجتماعی میدان مصرف آموزش وجود ندارد.

 

یرمیدان مصرف آموزش2شکل شماره   . مدل ساختار و عناوین ز

نفر 64
طبقۀ پایین

نفر 66
طبقۀ متوسط باال

 
نفر 6

طبقۀ باال

نفر 8 
طبقۀ متوسط متوسط

نفر 835
طبقۀ متوسط متوسط

نفر 9
طبقۀ متوسط باال

نفر 85
طبقۀ متوسط پایین

نفر 37
طبقۀ متوسط پایین

نفر 4
طبقۀ متوسط متوسط

1 

 سرمایۀ اقتصادی

     سرمایۀ فرهنگی
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 گیری بحث و نتیجه .6

منظور تحلیل ساختار میدان آموزش، چارچوب مفهومی تحقیق مبتنی  در پژوهش حاضر به
بر دیدگاه بوردیو و منابع تجربی مرتبط با آن تنظیم، و بر مبنوای آن سوؤاالت اصولی تحقیوق 

سوو،  دهد که در میدان تولیود آمووزش از یک تدوین و بررسی شدند. نتایج تحقیق نشان می
تر از سطح متوسط قرار دارد و از سووی  معلمان از سرمایۀ اقتصادی پایین میزان برخورداری

تر از سوطح  دیگر، وضعیت سرمایۀ فرهنگی معلموان نیوز چنودان مناسوب نیسوت و پوایین
منوودی معلمووان از دانووش، توانووایی درت مطلووب و  کووه میووزان بهره طوری متوسووط اسووت. به

رداری از مودارت تحصویلی و مودارت های آموزشی، هنری، ادبی، و فرهنگی؛ برخو مهارت
هوای ضومن  سوازمانی از قبیول گواهی آموزشی، فرهنگی، ورزشی، هنوری، و مودارت درون

هوای درسوی و  های همایشی؛ مالکیت کاالهوای فرهنگوی از قبیول کتاب خدمت و گواهی
های نایاب، فرهنگ لغت، منابع کموک آموزشوی، صونایع  غیردرسی، دایرةالمعارف، کتاب

هنری بواارزش )ماننود تابلوهوای هنوری(، چواال مقواالت داخلوی و   و ر فرهنگیدستی، آثا
پژوهی؛ در  هوای پژوهشوی و اقودام خارجی، تألیف کتاب، داشتن ابتکارات، و انجوام طرا

آمده از وضوعیت ابعواد  دسوت سطح متوسط به پایینی است. البته گفتنی است کوه نتوایج به
مووزش بیوانگر آن اسوت کوه میوزان برخوورداری سرمایۀ فرهنگی معلمان در میدان تولیود آ

کووه میووزان سوورمایۀ فرهنگووی  طوری معلمووان از ابعوواد سوورمایۀ فرهنگووی متفوواوت اسووت. به
تر از متوسوط قورار دارد،  یافته معلمان در سطحی پایین یافته و سرمایۀ فرهنگی عینیت تجسم

 است. ها از سرمایۀ فرهنگی نهادی در سطحی متوسط اما میزان برخورداری آن
سووو، میووزان برخووورداری  نتووایج زیوور میوودان مصوورف نیووز بیووانگر آن اسووت کووه از یک

آموزان از سرمایۀ اقتصادی در سطح متوسط و متوسط به پایین است و از سوی دیگر،  دانش
عبارت دیگور، میوزان  تر از سوطح متوسوط قورار دارد. بوه ها پوایین میزان سرمایۀ فرهنگی آن

ادبی، های آموزشی، هنری،  ز دانش، توانایی درت مطلب و مهارتآموزان ا برخورداری دانش
مندی از مودارت آموزشوی، فرهنگوی، ورزشوی و هنوری؛ مالکیوت کاالهوای  و فرهنگی؛ بهره

آموزشوی و صونایع  های درسی و غیردرسی، فرهنگ لغت، منوابع کمک فرهنگی از قبیل کتاب
در نوری( و توألیف آثوار نمایشوگاهی؛ هنری باارزش )مانند تابلوهوای ه و دستی، آثار فرهنگی
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آمده از وضعیت ابعاد سورمایۀ  دست سطح متوسط به پایین است. البته گفتنی است نتایج به
آموزان از ابعواد سورمایۀ  دهد که میزان برخورداری دانش فرهنگی در میدان مصرف نشان می

فرهنگوی  کوه میوزان سورمایۀ فرهنگوی نهوادی و سورمایۀ طوری فرهنگی متفواوت اسوت. به
ها از میزان  آموزان در سطح متوسط به پایین است، اما میزان برخورداری آن یافته دانش عینیت

یافته در سطح متوسطی قرار دارد. نتیجوۀ موذکور از آنجوا کوه نشوان  سرمایۀ فرهنگی تجسم
دهد جایگاه اجتماعی معلمان به لحاظ سرمایۀ فرهنگی در سطح متوسوط و بور اسواس  می

بابایی، هاشومی،  صادی در سطح متوسط به پایین است، مؤید نتایج تحقیق علیسرمایۀ اقت
 ( است. 8933و تیموری )

های تولید  نتایج تعیین ساختار میدان نیز بیانگر آن است که در میدان آموزش )زیرمیدان
توان در  آموزان( را می و مصرف( به لحاظ حجم سرمایه، عامالن اجتماعی )معلمان و دانش

بندی کرد که هرکدام از این طبقات نیوز بوه لحواظ ترکیوب سورمایه  بقۀ متفاوت دستهپنج ط
اند از: طبقۀ باال، متوسط باال، متوسوط متوسوط، متوسوط پوایین و  متفاوت هستند و عبارت

درصود جمعیوت )چوه در  00دهد که بیشوتر از  پایین. نتایج توصیفی این طبقات نشان می
تولید( در طبقات متوسط قرار دارند. درنتیجه، وضعیت  زیرمیدان مصرف، چه در زیرمیدان

طبقات اجتماعی در میدان آموزش، به لحاظ حجم و ترکیب سرمایه، مشابه یکدیگر اسوت 
و تفاوت و نابرابری شدیدی بین طبقات و عامالن اجتماعی میدان آموزش به لحاظ حجم و 

ش را فوراهم آورد. بنوابراین ترکیب سرمایه وجود ندارد که موجبات رقابوت در میودان آمووز
نوعی همگونی نسبی یا عدم نابرابری شدید بین طبقات در میدان آموزش وجود دارد و ایون 

دهد رابطۀ قدرت در ساختار میدان آموزش بسیار ضعیف اسوت و  همگونی نسبی نشان می
 رابطۀ متضاد و نابرابر بین عامالن اجتماعی میدان آموزش وجود ندارد.

های میدان آموزش که کارآمدی آن را نیز با مشکل مواجه ساخته  از چالش بنابراین یکی
است، ساختار نسبتًا همگون میودان آمووزش )چوه در زیرمیودان تولیود، چوه در زیرمیودان 

های رقابوت عوامالن  مصرف( است، زیرا همگوونی نسوبی سواختار میودان آمووزش زمینوه
مثابوۀ هودف اصولی  سورمایۀ فرهنگوی به منظور دستیابی به اجتماعی در میدان آموزش را به

شود که میدان پویایی و درنهایت کارآمدی الزم  آورد و این امر موجب می میدان، فراهم نمی
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کارایی میدان را تحت تأثیر قرار داده اسوت، را نداشته باشد. با توجه به آنکه ساختار میدان، 
ای  های گسوترده ریزی موهضروری است که به آن توجوه شوود و در راسوتای اصوالا آن برنا

های بیشتری مواجه خواهد شد و با  صورت، میدان آموزش با چالش صورت گیرد. در غیراین
توجه به آنکه این میدان نقشی مهم در ارتقای شاخص توسعۀ انسانی دارد، فرایند دستیابی به 

 توسعه نیز مختل خواهد شد.
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