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  0332  پاییز ،0-62 ،(3)01 ایران، فرهنگی تحقیقات فصلنامه

فرهنگدیسدرمای گیریشدللرونددواکاویوتحلیل(.6931)محمودتیموری،وسیدضیاء؛هاشمی،یحیی؛بابایی،علی
،(9)61،ایلرا  فرهاگل  تحقیقلم  فصلنامه .بیرجندشهرستانمعلمانمطالع ،موردپرورش؛وآموزشمیداندرمعلمان

61-6. 10.22631/jicr.2017.1464.2175 doi: 
6114-6481:شاپا  
دسترسیب متنکاملمقال براساسقوانینکریتیوکامانز.ازنویسندگاناخذشدهاست«تحقیقاتفرهنگیایران»حقانتشاراینمقال درفصلنام /نویسندگان

) .آزاداست ) 

فرهنگی معلمان در  هسرمای گیری اکاوی روند شکلتحلیل و و
 ؛ میدان آموزش و پرورش

 مورد مطالعه، معلمان شهرستان بیرجند
 

  ، محمود تیموری ضیاء هاشمیسید،  *بابایی یحیی علی
 02/21/1931: پذیرش     11/20/1931: دریافت

 

 چکیده
فرهنگیمعلمانرابر یقحاضرسرمایفرهنگیدرمیدانآموزشوپرورشتحق باتوج ب اهمیتسرمای

نفدرازمعلمدانشهرسدتانبیرجندد841حجمنموند .کنداساسچارچوبنظریپیربوردیوبررسیمی
هداآوریدادهابدزارجمد .اندایمتناسبوتصادفیسادهانتخابشدهگیریطبق روشنمون است،ک ب 

16/1ریبآلفایکرونباخاسدتفادهشددهاسدتومقددارآنپرسشنام استک برایتعیینپایاییآنازض
برایسنجشاعتبارپرسشدنام ازتلنیدتتحلیدلعداملیتیییددیواعتبدارمحتدوایی.دستآمدهاستب 

هدایهدایآمداریمناسدبدرسدطلتحلیلاستفادهشدهاستوبرایآزمونفرضدیاتتحقیدقازآزمون
کارگیریهابدابد ننددتحلیدلرگرسدیون،تحلیدلعداملیوهمبسدتگیاستاندارد،ماهدومتغیرهوچندمتغیر

هایتوصدیفی،موقعیدتاجتمداعیطبدقیافتد .اسوِاموساسدتفادهشددهاسدتاسپیافزارهایاسنرم
اقتصادیدرسطلمتوسطروپدایین فرهنگیدرسطلمتوسطوبرحسبسرمای معلمانبرحسبسرمای

اقتصدادی صورتمستقیم،سرمایاجتماعیمعلمانب  ساختاری،سرمایبراساسآزمونمعادالت.است
نمدادینمعلمدانفقدط صدورتمسدتقیموریرمسدتقیموسدرمایهداب اقتصادیآندوخاستگاهاجتماعی

.کندفرهنگیمعلمانراتبیینمی گیریسرمایصورتریرمستقیمشللب 
نمدادین،میدداناجتمداعی، اجتمداعی،سدرمای گی،سدرمایفرهن اقتصادی،سرمای سرمای :ها کلیدواژه

معلمان،آموزشوپرورش
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

.علوماجتماعی،دانشگاهتهران،تهران،ایرانهشناسی،دانشلددانشیارجامع . 

.وماجتماعی،دانشگاهتهران،تهران،ایرانعلهشناسی،دانشلددانشیارجامع . 

ادبیاتوعلومانسدانی،دانشدگاهفردوسدیمشدهد،مشدهد،هشناسیاقتصادیوتوسع ،دانشلددانشجویدکتریجامع . 
(.نویسندهمسئول)ایران
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ابعادجامع ،چ دررشدد آموزشوپرورشیلیازنهادهاوارکاناساسیجامع استک درهم

.شخصدیتفددردیوچدد دررشدددفرهنگددی،اجتمداعی،اقتصددادیوسیاسددیتددی یربسددزاییدارد
پدرورشوتوجد بد آمدوزش جوام صنعتیوپیشرفت ،ک همگیدرسایهایچشمگیرپیشرفت

ایازاینپیشرفتحاصدلشایدبتوانگفتسهمعمده.صورتگرفت ،شاهدیبراینمدعااست
بندابراین،بدرایداشدتن.دارندتالشمعلمانیاستک درراهپیشرفتنوجوانانوجوانانگامبرمی

 پاسخگوینیازهایجامع ومردمباشد،بایدمعلمانآنشینوموقعیتوپرورشیپویاکآموزش
آمدوزاهمیدتزیدادیویژهدرنظردانشموقعیتاجتماعیمعلمب .اجتماعیمناسبیداشت باشند

شددهازجاندبتوانددرایجادروابطمنطقیومحترماند وپدذیرشاصدولتربیتدیارا  داردومی
تربیدت،وجدودورو،برایدستیابیب اهدافاساسیتعلیمازاین.اشت باشدمعلمانتی یرزیادید

فرهنگدیمعلمدان سدرمای(.6936تیمدوری،)فرهنگیباالیمعلماناهمیتخاصیدارد سرمای
هاقلمروونیدزابدزارهایفرهنگیآنهاوخالقیتها،صالحیتایازدانش،مهارتذخیره مثابب 

گیدردمدیهدایاجتمداعیشدللزطریقآنتولید،بازنماییوبازتولیددندابرابریمهمیاستک ا
(.6938،611ذکایی،)

طورسنتیبیشدتربدابحد فرهنگیب  سرمای گذاریدرتوسعسیاست ازسویدیگر،دردر
آمدوزشوپدرورش آموزشوپرورشعجینشدهاست،لذاچنانچ ،براساستعبیرپیدربوردیدو،

 لحاظسدرمایهدادرایدنمیددانبد میداندرنظربگیریم،معلمدانوموقعیدتآن مثابراب کشور
بنابردیدگاهبوردیوهرمیددانیبد .آموزشوپرورشداردهاندازآیندفرهنگیتی یربسزاییبرچشم

هحدوزفرهنگییادانشوصالحیتدر نوعخاصیازسرمای یامناب اختصاصدارد،مثاًلسرمای
کادمیتوآموزشیازجمل آموزشوپرورشارزشمندترازاقتصاداستوعاملمهم تریبدرایآ

عالوه،اگدربد (.6941،634، سیدمن)برتری،ارتقاوتثبیتموقعیتدرساختاراجتماعیاست
نطدقهمتایخدودمهادرزیرظواهربیآن چ هرنوعمیدانیمنب تولیدنوعیسرمای است،هم

ترکیدبآنبدادیگدرههاستکد ازنحدواصلیتمامسرمای  اقتصادیریش سرمای.یلسانیدارند
گیرنددوهدرچد اندواعسدرمای بتواننددانواعسرمای برایایجادوتولیدمجددندابرابریبهدرهمی

شدتریهایاقتصادیرادرخدودپنهدانکنندد،ازنظدرتمدایزاجتمداعیاعتبداربیدرجاتیازجنب 
بوردیوقابلیتتبدیلانواعسرمای اعمازاقتصادیوریراقتصادیب یلددیگرراملدانیزم.یابندمی

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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اقتصدادی،اجتمداعی، ،ک ازنظدرسدرمای(6943،691تاجبخشوهملاران،)داندظریفیمی
اقتصدادی یتدوانازسدرمافرهنگیونمادینقابلتبدیلب یلدیگرندوانواعمتفاوتسرمای رامی

اقتصادیمعلمان،درمقایسد  بنابراین،باتوج ب اینل میزانسرمای(.618همان،)استخراجکرد
هدایبسدیاریازاقتصدادِیخانواده بابسیاریازمشارلوهمچنیندرمقایسد بداحجدمسدرمای

شوالگودهیفرهنگیاصلِیآموز هاراازانجاموظیفتراست،دربلندمدتآنآموزانپاییندانش
معیدفرو)کندآموزاندورکردهوبرتیمیننیازهایمادیوسطحیزندگیخودمتمرکزمیب دانش
افدرادهواردراینزمین ،بوردیوبراینباوراسدتکد دوعامدلدرایجدادعدادت(.6948ذهانی،

ازهاضروریاتیاستک برایمنظورازنی.اهمیتزیادیدارد؛یلیآموزشودیگرینیازمندبودن
دراینجانیازمندبودنبرایافرادیکد درطبقداتبداالیجامعد .حیاتوزیستنموردنیازاست

هدادیگدریابند،بنابراینبرایآنهاب بیشتراهدافشاندستمیمعنیاست؛آنکنند،بیزندگیمی
بدرآوردهشددننیازهدای زمرحلدوقتدیانسدانا.دهددنیازهاحالتفوریتیخدودراازدسدتمی

آوردتاآزادان دستمیهایخاصاینمرحل رانداردوفرصتیب اشبگذرد،دیگرنگرانیاساسی
هایفقیدرچندینانسدان.کنددفعالیدت(فرهنگدی ویژهسدرمایب )هاکسبسایرسرمای  درزمین

کننددتداتواصواًلفرصدتیپیددانمیهاسهاتالشبرایایجادحداقلوضعیتیندارند؛زندگیآن
حیدات هادرهمدینندزاعدا مدیبدرایادامدآنهاییعالقمندندوزندگیبفهمندب چ سرگرمی

لذاطبیعیاستک ب آنبدیشازهدرچیدز.هابسیارمهماستگذرد،چوناینمسئل برایآنمی
بنابراینهرچقددرمداازراتشلیلدهدهادیگریفلرکنندواینتفلرواندیش اساسزندگیآن

سدوینیازهایمانفاصل بگیریم،یعنیایننیازهادرمابرآوردهشوند،ازمسا لاصلیوروزمرهبد 
(.981-6943،986 گرنفدل،)داریممسا لوموضوعاتتئوریت،نظریوفرهنگیگدامبرمدی

اقتصدادی اینصورتک کاهشسرمایکند؛ب اینمسئل درموردوضعیتمعلماننیزصدقمی
بد هدارادرپدیخواهددداشدتودرامدرانتقدالایدنسدرمای فرهنگیآن معلمانکاهشسرمای

آموزاننیزالگوپذیریکمیازمعلماندرنظامتعلدیموآموزاننیزموفقنخواهندبودودانشدانش
آموزانکداهشکارآمددینظدامیدانشکاهشتی یراتالگوییمعلمانبرا.تربیتخواهندداشت

بسدیاریازهدرنتیج ،آموزشوپرورشازعهدد.دنبالداردآموزشیرابرایپرورشنسلجدیدب 
(.6936تیموری،)وظایفعلمیوآموزشیواجتماعیخودبرنخواهدآمد

اندرایدرانفرهنگیمعلمد بندیرسیدک سرمایتوانب اینجم باتوج ب مقدماتفوقمی
شناختیاینمسدئل جامع  تربیتکشوراستومطالعویلیازمسا لاجتماعیمهمنظامتعلیم

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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لدذاپدژوهش.هایاجتماعیوآموزشیکشورراترسدیمکنددریزانعرص راهبرنام  تواندنقشمی
تدالشفرهنگیمعلمانشهرسدتانبیرجندداسدتودرایدنراسدتا حاضردرصددسنجشسرمای

:فرهنگیمعلمانب چندپرسشزیرپاسخدهد کندباهدفشناختچگونگیسرمایمی
فرهنگیمعلمانکداماست؟ هایسرمایمؤلف .6
فرهنگیواقتصادیدرچ جایگاهیهستند؟ لحاظحجمسرمایمعلمانب .6
هایدیگدرسرمای فرهنگیمعلمانازهریتاز گیریومیزانا رپذیریسرمایروندشلل.9
چگون است؟(اقتصادی،اجتماعیونمادین)آنها

 تحقیق هپیشین

شناساننیزعمدتًابااجتماعی،سایرجامع  گیریازمفهوموبرداشتابداعیبوردیوازطبقبابهره
ینترینتحقیقاتمرتبطدرادرادام برخيازمهم.اندرویلرداوطبقاتاجتماعیرابررسیکرده

:شودحوزهمعرفيمي
هایشناسدیفرهندسسدرمای شناسانیاستک بارویلردجامع ازجامع (6118) ویتلین

اوبدابررسدیمفهدومفرهندسو.کندهایاجتماعیرابررسیمیآنباسایرمؤلف  فرهنگیورابط
رهندسواالقا دلمیدانفرهندسعامد وف هایفرهنسوبااستفادهازتفلیلدیکد آدورندونظری 
هایفرهنگیمانندموسیقی،تماشایفیلموتلویزیدونهایفرهنگیوسرمای شود،ب شاخصمی
فرهندسعامد وواالازهکننددتواننددتفلیتکنددکد میهاییاجتمداعیتوجد میمؤلفد  مثابب 

داناننظیراوراجزوقیوموسی اوهمانندآدورنو،بتهون.معنایموردنظرآدورنو،باشدیلدیگر،ب 
هاراجزوموسیقیعام درنظدرهایشبی آندانانجدیوموسیقیجازوپاپوموسیقیموسیقی

معیاریبرایتفلیتفرهنسواالوعام ،ک هرکددامشداخص مثاببندیاوراب گیردوتقسیممی
(.611-6119،611ویتلین،)پذیرداجتماعیکاملاست،می یتطبق

ازتحلیدلعداملی«فرهنگدیدرانگلسدتان سرمای»درپژوهش(6111)وهملاران ساویج
هایحددفاصدلسدال(فرهنگدی داندش،مشدارکت،وسدلیق)هایحاصلازپیمدایشملدیداده

پاسدخگو6118فرهنگی بندیدانش،مشارکتوسلیقدرانگلستان،برایخوش 6118-6119
دهدد؛محدورفرهنگیراشللمی رنتایجاینتحقیقس محوراصلیسرمایبناب.انداستفادهکرده

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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محوردومبراساسگروهسنی.گیرداجتماعیوتحصیالتشللمی بندیطبقتقسیم اولبرپای
 هایکّمیسرمایاینپژوهشنیزمانندبیشترپژوهش.هایجنسیتیومحورسومبراساستفاوت

هدایکنددومشدارکتدرفعالیتجسدنجشمصدرففرهنگدیاسدتفادهمیفرهنگیعمدتًاازنتای
هنرهدایتصدویریوالبتد کمدیهفرهنگی،مانندموسیقی،مطالع ،تماشدایتلویزیدون،مشداهد

(.6111،9ساویج،)گیردپوششوسالیقرذاییمورداستفادهرادربرمیهترنحوعمیق
آمدوزانندرو یبد ایدننتیجد پدنجنسدلازدانشنیزدرتحقیقیبدین(6166) اندرسونوهنسن

هنسددنو.متقددابلیهسدت آمددوزانرابطدفرهنگدیوپایگدداهطبقداتیدانش اندکدد بدینسددرمایرسدیده
6119تدا6331هایسدال هاینرو درفاصلایدرمیاندانشگاهنیزدرمطالع (6111) ماستیلاسا

.ایهستطبقاتیوعمللرددانشگاهیپاسخگویانرابط اندک بینخاستگاهب ایننتیج رسیده
درتحقیقاتیبداموضدوعسدبتزنددگی،درمدورد(6949)وهملاران همچنینگلندینینس

اجتمداعیو هایزندگیجواناندرانگلستاننتیجد گرفدتکد پیونددعمیقدیمیدانطبقدسبت
اجتماعیوالدین بینطبق ورابطجوانانبرقراراست(ازجمل سبتزندگی)هایزندگیفرصت

فرهنگدیواقتصدادیبداسدبت سدرمای درموردرابطد.آموزشیمعناداراستدومسیرهایشغلی
ترکیبدوسرمای کاماًلمتفداوتاسدت؛هزندگیتحقیقاتگوناگونیصورتگرفت است،اماشیو

 مثابداهاجتماعیواقتصادیویاب اجزایپایگ مثابهاازمتغیرهایتحصیالتودرآمدب بیشترآن
تحصدیالتبداسدبت براساسشواهدتجربدیرابطد.انداجتماعیاستفادهکرده هایطبقمعرف

اجتمداعی، سبتزندگیبداطبقد رابطهدربار(.6943مجدیوهملاران،)شودزندگیتیییدمی
،چراک سبتزندگیطبقداتتوانازرویسبتزندگیشناختاجتماعیرامی تعلقب یتطبق

بایلدیگرمتفاوتاست؛سبتزندگیب درآمدبستگیداردوچگونگیاسدتفادهازدرآمددرالبدًا
.نشانگرسبتزندگیاست

هایفرهنگدیوترمعیارهاوشاخصطورکلیدرایرانموضوعسلیق ،ذا ق ،سبتزندگیوب 
 موضدوعرابطد.تیکمترموردتوج قرارگرفتد اسدتمعیارهایتفلیتوتمایزطبقا مثابذهنیب 

ایاسدتبداهدارسدال یلیازپژوهش.تب اینضعفکمهستندهایاجتماعیب میاناینمؤلف 
پژوهشدگردرایدن(.6946)چاوشدیانتبریدزی نوشدت«سبتزندگیوهویتاجتماعی»عنوان

کیدبرمصرفوانتخاب دو تمدایزوتشداب اجتمداعی،رابطدهشالود مثابهایذوقیب رسال باتی
پژوهشمذکورک بداروشپیمایشدی.متغیرسبتزندگیوهویتاجتماعیرابررسیکردهاست

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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هدایسداختاریماننددشدغل،هایسدنتینداظربدرهویتصورتگرفت ،باناکافیدانستنمقولد 
کیددجایروش هایمصرفبدهایناشیازروشجنسیت،قومیتونژادب تفاوت هدایتولیددتی

هددایسددبتزندددگیرادرشددللدادنبدد مصددرفوفعالیتهاودرایددنپددژوهش،حددوز.کندددمی
دانددوهایشخصیوجمعیجزوصدورندوینهویدتاجتمداعیمبتندیبدرمصدرفمیهویت

سفرهن گراییوتوسعمتوسطجدیدونیزرشدمصرف کاروفرارت،پیدایشطبق دگرگونیرابط
اخیدر داندک درشللدادنب صورندوینهویدتاجتمداعیدرمدرنیتدمصرفراازعواملیمی
هاییباشندک باتی یربرسبتزندگیافرادساختارطبقاتیتوانندشاخصنقشاساسیدارندومی

.کنندهایتعیینهویترادگرگونمیتب آنمالکوب 
مقیاسدرشدهرتهدرانبد دنبدالنشداندادنمعرفوبزرگبااتلاب پیمایشی(6938)ذکایی

هداشهربدرایتولیددسدرمای  فرهنگیدرتهرانوسازوکارهاییاستک سلن توزی نابرابرسرمای
هدایهدادرشداخصنتایجپژوهشدرمجموعضمنترسیمدورنماییازندابرابری.بندندکارمیب 

گذاریوتی یرپدذیریهمزمدانف داوزنددگیشدهریرادرفرهنگیشهری،تی یر گوناگونسرمای
هدایادبیداتنتایجاینمطالع باآشدلارکدردنبرخدیکاسدتی.دهدهانشانمیتولیداینسرمای 

هایاجتماعیدرمتنجامع ایدرانهایجدیدیرادرفهمنابرابریموجودسرمای ،مفاهیموزمین 
.کندمعرفیمی
فرهنگیبانگرشزنانمعلمشدهرشدیراز سرمای رابط تحقیقیبامطالعدر(6931)پیروزان

فرهنگدیبیشدتریدارندد،نگدرش رسدیدکد افدرادیکد سدرمایب تبعیضجنسیتیب ایننتیج 
فرهنگدیوتدی یرآنبدرسدبت سدرمای(6941)را بانداقز.تریب نابرابریجنسیتیدارندمنفی

طبقنتایجاینپژوهش،اشلالوسدطو .کردهاست هرانرامطالعزندگیدختراننوجوانشهرت
 سدرمای_معناداریبامتغیرهداییداردکد آشدلاراداللدتفرهنگدی گوناگونسبتزندگیرابط

هدافرهنگدیآن اقتصادیپاسدخگویانبداسدرمایدهمچنینبینپایگاهاجتماعی.دارندددفرهنگی
.راراستایمستقیموقویبرق رابط

جوانساکنشهرمشهد،سبتزنددگیو816نیزدرپیمایشیاز(6943)مجدیوهملاران
بنابرنتایجتحقیق،اینرابط تییید.کردند فرهنگیواقتصادیوالدینرامطالع آنباسرمای رابط
.هشدهمچنین،بیشترینتمایزسبتزندگیبینقشرباالوقشرپاییناجتماعیمشاهد.شد

 هایاقتصدادیواجتمداعیبدرسدرماینیزمیزانتی یرسدرمای (6943)باباییوباینگانیعلی
نتدایجتحلیلدیتحقیدقنشداندادکد ازمیدان.انددفرهنگیجوانانشهرستانپاوهرابررسدیکرده

گاهیوتوج ب امورعمومی،سیاسیواجتمداع اجتماعیمؤلف هایگوناگونسرمایمؤلف  ی،وآ
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اقتصددادیبرخددورداریازوسددایلرفدداهیبیشددتریننقددش هایگوندداگونسددرمایازمیددانمؤلفدد 
.فرهنگیدارند سرمای کنندگیرادرزمینتبیین

اجتمداعیمعلمداناز فرهنگدیوسدرمای اقتصدادی،سدرمای همچنینبرایسنجشسدرمای
؛گیوریددانو6931ماعیلی،؛ذکدداییواسدد6943بابدداییوباینگددانی،مطالعدداتتجربددیعلی

؛جدانعلیزاده6946فر،پوروخوش؛شارع6941؛نورانی،6944؛قادرزاده،6931دیندارفرکوش،
؛6943؛رحمتدیومدرادی،6936پور،؛ابراهیمیوضیاء6931و6943بستیوهملاران،چوب

وهملداران،؛مجددی6941پوروفیروزآبدادی،؛ناطق6948؛سوری،6938بخشی،رحمتیو
اسدتفادهشدده6936سددهوکریمدی،؛ادیبی6946؛فاضدلی،6944؛ساعیوکاکاوندد،6943
هدا،ها،نمون گیریازنتایجاینمطالعاتک باطراحیبرایناساس،پژوهشحاضربابهره.است
فرهنگدی اندد،ضدمنسدنجشسدرمایهاینظدریمتفداوتیصدورتگرفت هاوسنتگیریجهت
تدرینسدرمای مهم مثابگیریآنراب فرهنگیمعلمانوروندشلل ن،عواملمؤ ربرسرمایمعلما

پدژوهشحاضدرازهب عبارتدیگر،وج تمایزعمدد.کنددرمیدانآموزشوپرورشمطالع می
فرهنگیمعلمانبدااسدتفادهازآزمدونمعدادالت مدلیتبیینیازسرمای هایپیشین،ارا پژوهش

.هایفوقموردتوج قرارنگرفت استیتازپژوهشختاریاستک درهیچسا


 مبانی نظری تحقیق

فرهنگی میدانپیربوردیوعواملمؤ ربرسرمای ایمتابااستفادهازنظریدراینتحقیقتالشکرده
عددهستی.معلمانراموردبررسدیوآزمدونقدراردهدیم ف داییشدناختیبوردیدوجامعد رادربد

هدایوارهوافدراددارایعادت(سداختارها)هاپیوست ازمیدانهمیب ااجتماعیمرکبازمجموع 
هایاجتمداعیوطبدقکنشگردرقالبقواعدحداکمبدرمیددان مثابداندک ب مرتبطبامیدانمی

کنشدگرانبدا.انددتهابداهدمدرتعامدلورقابهایخودبرایدستیابیب انواعسدرمای وارهعادت
بندابراینفدرد.شدوندهایخوددرتثبیتیاتغییرف ایاجتماعیمدؤ رواقد میتعامالتوکنش

فرددرف ایاجتماعیودرقالبمیداناجتماعیبد .حالمجبوراستموجودیمختارودرعین
عدمازرواندییداهایفدردیاآیدوتحتتی یرشرایطساختاریوویژگیوارهنا لمیکسبعادت

(.6943،61گرنفل،)عملاوبرآیندمحیطیوفردیاوست.کندشخصیتیعملمیدذهنی
.هدایانسدانیبسدطدادبخشیازروشبررسدیکنش مثاببوردیومفهوممیداناجتماعیراب 

،سرمای میدان.تنهاییرساییالزمراندارداینخودب اینمعنیاستک مفهوممیداناجتماعیب 
هامقدمبدردیگدری،برتدرازیتازآنک هیچنحویاند،ب هاییتمثل وارههرس رأسوعادت
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هایاعاملپیدایشدیگرینیست،هرس برایدرکجهاناجتماعیالزموملدزومیلدیگرنددوآن
تیرقدابتیداردوبوردیوبازیدرف ایاجتماعییامیدانحدال ب گفت.پیچیدهدارندحالتیدرهم

چیزیکد .گیرندکارمیعامالناجتماعیدرآنتدابیرگوناگونیبرایادارهیابهبودجایگاهخودب 
.سرمای همروندوهممحصولیتمیداناسدت.شود،سرمای استدرمیدانبرسرآنبازیمی

دیومفهوممیداناجتماعیبور.گیرندهایگوناگونشللمیب صورتهابرحسبنوعبازیمیدان
ایدرفیزیتمیداننیرومعمواًلبدامجموعد .راازمفهوممیداننیرودرفیزیتاقتباسکردهاست

بوردیدو.دهدبرشیئیدیگررانشانمیشودک نیروهایواردشدهازیتشیءازبردارهاترسیممی
 فدر اوایدناسدتکد سدرمای.کدردهایاجتمداعیفلدرمیمیدانهایمشاب دربارنیزب شیوه

عمللردمیدانشدبی .کنندرودرمیداناجتماعیعملمیدراقتصادیوفرهنگیماننددوقطبرو
شدوند؛یدتمحدورهابراساسروابطشانبادوقطبتعیدینمیمیدانمغناطیسیاستوجایگاه

است(ازمثبتب منفی)فرهنگی ومحوردیگرسرمای(ازمثبتب منفی)اقتصادی میدانسرمای
هدهندهانشداناینتفاوت.هست«تمایزاتخاصی»دردرونهرمیداناجتماعی(.696همان،)

هداموقعیت(.699همان،)فرهنگیواقتصادیموجوددرمیدانیخاصاست میزانونوعسرمای
دراختیدارعدامالناجتمداعیهاییکد توانباجم امتیازاتنوعوحجمسدرمای رادرمیدانمی

خاستگاهاجتمداعی،سدطلتحصدیالتوهاست،نشانداد،مثاًلاطالعاتیدربار(نهادهاوافراد)
هدارااجتماعی،ع ویتووابستگی،اشدتغال،ومحدلزنددگیایدنموقعیت نوعدانشگاه،شبل

بدااسدتفادهازرگرسدیونهاوتمدایالتیلسدانیدارندد،انبوهیازافرادک ویژگی.دهندشللمی
،ودرمدوقعیتیخداصازمیددانجدای(13-6344،16بوردیدو،)شدوندچندمتغیرهتفلیتمی

برخالفمیداننیروک معمواًلشلل ابتیدارد،بوردیوجهداناجتمداعیرامتشدللاز.گیرندمی
برایمثالهندررابد )ترتوانب کوچتهایبزرگرامیگیرد؛میدانهایچندگان درنظرمیمیدان

زمدانطورهمتواندبد وهرفردمی(6943،699گرنفل،)تقسیمکرد(ادبیات،نقاشی،وعلاسی
(.6111،616بوردیو،)هایمتعددفعالباشددرمیدان


 سرمایه

گذاریشودک باسرمای مربوطمی مالی معمواًلب ف ایاقتصادیومبادل« سرمای »اصطال 
بوردیدوازایدنه،امدااسدتفاد(6949،91زاده،زنجدانی)شدودیابدوباارثمنتقدلمیزایشمیاف

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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تدوانسداختاروکدارکرددنیدایاجتمداعیرادرنظدربنابردیدگاهاونمی.تراستاصطال گسترده
ایهاقتصادی،بللد درصدورت شدهدرنظریصورتشناخت تنهاب گرفتمگراینل سرمای ران 

هایاقتصادیرابرایناصطال تحمیلاقتصادیتعریفیازکنش نظری.گوناگونشدرنظرداشت
داریدانست،چراک باتقلیلدنیدایمبادلد بد توانآنرابدعتتاریخینظامسرمای کردهک می

یعنینف طورعینیوذهنیازبزرگجلوهدادنمسئل منفعتسرچشم گرفت ،تجاریک ب  مبادل
هایدیگرمبادل راریراقتصادیتعریدفکدردهوبندابراینبد ،تلویحًاصورت(اقتصادی)شخصی

هدادرآن عالقههاسهت ههاسهه الههایازمبادلههب بهصورتویژهب .عالقهبودهاستهابیآن
رمای استوچیزیک درمعنیمحدوداقتصادیس_مادی مسلماست،یعنیبیشترانواعسرمای

و لدودر)فرهنگییااجتماعییابرعلسعرض کندد صورتریرمادی،سرمایتواندخودراب می
کندک موجدبسداختارمندبوردیوچهارنوعسرمای رامطر می(.611-6111،611هملاران،

:شودشدنف ایاجتماعیمی
ومجموعد (،کارخانجدات،کدارامالک)اقتصادی؛ک ازعواملگوناگونتولید سرمای(الف
.تشلیلشدهاستدددرآمد،میراث،کاالهایمادیددهایاقتصادیدارایی
هایفلدریمنطبدقاسدتکد نظدامآموزشدیایازداشت فرهنگی؛ک بامجموع  سرمای(ب
الگونداگونیتواننداشلانواعگوناگونسرمای می.یابندکندیاازطریقخانوادهانتقالمیمیتولید

توانددعینیدتیابدد،یعندیفرهنگیویاعلمدیایدنسدرمای می داشت باشد،مثاًلدرموردسرمای
نمایشگاه،موزه،آزمایشگاه،ابدزارعلمدی،)صورتمادیودرقالبکاالیفرهنگیوآ ارهنریب 

فرهنگدی یامداشدللدیگدرسدرمای سدرما.عرضد شدود(هاساخت کتابوانواعگوناگوندست
لحاظاجتماعیازسوینهادهدایاجتمداعیپذیرفتد شددهشدهاست،یعنیوضعیتیک ب نهادی

میدزاناطالعداتیداهدهندشودکد نشداناستوب مدارکتحصیلییامدارکمهارتیمربوطمی
درکنارایندوحالتسرمای ،حالتسومینیزهسدتکد همدان.مهارتفرددریتزمین است

است،یعندیاصدولیدتمیددانبداجسدموبددنشدخص شدهفرهنگِیمتجسدیاتنیده مایسر
هایفیزیلی،مانندلحنبیانیاحرکاتبدن،طرزبرخورد،سدلیق ،زیبدایی،صورتمیلوجنب ب 

سبتزندگیوترجیحاتفرهنگیدرآمیخت شدهباشدوشللیتاستعدادپایددارجسدمیرابد 
یافتد وعینیت بدرخالفسدرمای.فدرداسدتهوارعبارتدیگر،همانعدادتب خودگرفت استو

هداوتمدایالتاسدت،مدثاًلشدماوارهماهیتیمادیندارد،زیدراشداملگرایششده،عادتنهادی
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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هداراصورتمادیبیابید،بلل آنجایجهانب توانیدقواعدشطرنجیادستورزبانرادرهیچنمی
افتددکد بد آنوارهاساسًادرخانوادهاتفاقمیشللگرفتنعادت.شناسیدعملیمیفقطباتحقق

،6348بوردیو،)ترینمسئل تحصیالتاستامابرایبوردیومهم.گوییمخانوادگیمیهوارعادت
در.وارهدراجتمداعیشددناسدتیداعدادت«منزلدت»فرهنگیازهرنظرمترادف سرمای(.11

دارنددوچد  «خوشترکیدبهوارعادت»هایاجتماعیچ افرادیک ب قولبوردیوتمامیمیدان
بدا(اجتمداعیوفرهنگدی)هاینمدادینسدرمای شدلل.آنانک ندارند،میزانیازآموزشهسدت

ترکیدبدارندد،خوشهوارتاندودرهرگروهیاشخاصدیکد عدادترکیبمرتبطخوشهوارعادت
(.6943،616گرنفل،)یدارندفرهنگیباالتر سرمای

دهدک خودفرهنگینابرابریدرتوانکسبسرمای رانشانمی هایوابست ب سرماینابرابری
توانازفرهنگیرانمی سرمای.فرهنگیاست هایپیشیندرماللیتسرماینابرابریهدهندبازتاب

توانندباگذشدتهافقطمیسرمای ایننوع(.گیرندفر میتنیدهشدنراپیش)شخصجداکرد
 بوردیدوبد ویژگدیخداصسدرمای(.گیرنددفدر میگذشدتزمدانراپیش)زمانحاصلشوند
تواندریتلحظ باچرخاندنچرخقمار روتمندشد،اماک میطوریکند،ب اقتصادیاشارهمی

لدودرو)دسدتآوردگوند ب اینتوانرانمی(شدهفرهنگیتنیده سرمای)هاینمادینسرمای شلل
(.6111،611هملاران،

معنیحالتیاستک درآنفرهنسوتحصدیالتفرهنگیدرحالتمتجسد،ب  تجم سرمای
کارگیریفرهنگددیمتجسدددمسددتلزمبدد  گیریسددرمایشددلل(.611همددان،)شددوددرونددیمی

منددحساسدیتیکسدبرورشنظاماینسرمای ازطریقپ.اجتماعیاستهوارمدتعادتطوالنی
گاهمبددل(محلزندگی)شودک درآنقواعدحاکمبرانتخابپیرامونمی باتلقینب قواعدخودآ
صدورتتمدایالتوشدوندکد ب هایفیزیلیوشدناختیمبددلمیشودودرنهایتب گرایشمی

میددانتقویدتشدود،فرصدتایسازگارباوارهاگرموقعیتباعادت.آیندهایخاصدرمیکنش
دادنامدورهایمملدنانجدامایازشدیوهشدود،مجموعد انتخابزیادیپیشرویماگشودهمی

هدریدتازعدامالنحاضدردرمیدداندرکدی.هاراانتخابکندعلمیک شخصبایدیلیازآن
هدایعامدلایندرکوبصیرتتحتتی یرتمایالتوخواسدت .هایعلمیداردعملیازبرداشت

ارزشموضدوعاتیبدی مثابدهداراب هارانفیکندوآنمملناستبع یبخش.شوددگرگونمی
شدوندتحوالتعلمیارلبسدببتحدولدرمیدزاناهمیدتوارزشموضدوعاتمی.تحقیرکند

(.13-6118،11بوردیو،)
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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دیداگروهدیدرایازروابطاجتماعیاسدتکد فدراجتماعی؛ک اساسًامجموع  سرمای(ج
معنایاجتمداعیبدودنمعنایبرقراریوحفظروابدطیدابد داشتنایننوعسرمای ب .اختیاردارد

ها،گذراندناوقاتفرارتبادیگرانوهمچنینع ویتدرتشّللهایمهقابلاست،ماننددعوت
.جتماعیونظایرآنهایاجتماعییاخانوادگی،خویشاوندیومذهبیوهمچنیناعتماداوگروه
در«تبدادل»صدورتقابدلاشدلالسدرمای ب  همدهنمادین؛چیزهاییکد نمایندد سرمای(د
مطابقدتداردو(مانندبرچسبوتشدریفات)ایازمناستهایدیگرهستندک ب مجموع میدان

سرانجاماینل .باافتخاروبازشناسیمرتبطاست،ماننداعتبار،ارزش،آوازه،شهرتومشروعیت
شددهونمادینتنهااعتبارواقتداریاستک براییتعاملاجتماعیبد رسدمیتشناخت  سرمای

ایدن(.11-6936،14 ویتز،بدون)کنددپدذیرمیدیگدررااملان برخورداریازس ندوعسدرمای
اقتصدادی رمایفرهنگدینوعدًابد سد انددوسدرمایهادرجوام مدرنرالبًاباهدممرتبطسرمای 
هایسدرمای قابدلتبددیلبد یلدیگرندد،همچندینایدنشدلل(6331،96 فدولر،)گرددبازمی

اقتصدادیمنجدر نمدادینبد سدرمای المثدلسدرمای،ب اینمعناک فی(6168،681 جنلینز،)
دهالعدالحاظمدالیافدزایشفوقشود،چراک ب محضشهرتیافتنیدتهنرمندد،آ داراوبد می
هایاقتصادی،فرهنگیواجتماعیب هنگامتعریفوتمیزاع داییابد،بااینل انواعسرمای می

نمادیناساسیانسانیداردووابست ب انسان سرمای.شوندهاینمادینتبدیلمیجامع ب سرمای 
کد بندابد شدوداینسرمای ماهیتاجتماعیداردوب چیزیاطدالقمی.وقوایشناختیاوست

بنابراینحسدنشدهرتوخرافدات.اعتقادمردم،فارغازصوابیاناصواببودنآن،سرمای است
هایاجتمداعی،فرهنگدیوآنچ اهمیتداردایناستک سرمای .استدرشمارایننوعسرمای 
نذاتهمچندی.انجامدداقتصادیب تمایزوتفداوتگدذاریاجتمداعیمی نمادینهمانندسرمای

،6941پرسدتش،)شودک آنرانوعیویژگیطبیعدیقلمددادکدرداکتسابیسرمای مان ازآنمی
جاییاسدت،،ایننلاتبیانگرآناستک موقعیتکنشگراندرف ایاجتماعیقابلجابد (18

زیرادرصورتطبیعیبودنسرمای قاعدتًابایددموقعیدت بداتداشدت باشدد،حدالآنلد تغییدر
عبارتیانواعکلدیسدرمای راسرمای ب  انواعچهارگان.وقعیتدالبراکتسابیبودنسرمای استم

ادبدی مذهبی،وسرمای دولتی،سرمای دهندوبناب موردب انواعخردتر،مانندسرمایتشلیلمی
(.11همان،)یابندانشقاقمی

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

.

.
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شدهنیستیمک بتوانیمپیامددهایریزیبرنام هایماشینِیازپیشبوردیومعتقداستک ماآدم
گندسو رابطد»هایمامحصولچیزیاستک اوآنرابینیکنیم،بلل کنشرفتاریخودراپیش

گاهرابط »یا«دوپهلو بوردیدو.نامددوارهومیددانمیبینعادت(6339،11بوردیو،)«ایناخودآ
:کندمیچنینخالص زیر اینرابط رابااستفادهازمعادل

کنش=میدان([+سرمای )×(وارهعادت])
بدینتمدایالتشخصدی رابطد کدنشنتیجد:توانبااینعباراتتوضیلداداینمعادل رامی

ک املانبروزآندرشدرایطیخداصایگون است،ب (سرمای )وجایگاهاودرمیدان(وارهعادت)
بددین.واره،میدانوسرمای درارتباطبدایلدیگرنددلیاوعادتس ابزارتفلراص.شودفراهممی

شدخصبداهواربدینعدادت رابطدفردنیسدت،بللد نتیجد هوارعادت هاصرفًانتیجترتیبکنش
توانفرضدیاتوباتوج ب دیدگاهنظریتحقیقمی(.6943،611گرنفل،)وضعیتفعلیاوست

مدلتجربیزیررابررسیکرد


 (نگارندگان: منبع) فرهنگی هسرمای هکنند یابی ساختاری عوامل تبیین مدل .6نمودار 

 

 فرضیات تحقیق

نظربد .6؛تی یرداردهافرهنگیآن اقتصادیمعلمانبرمیزانسرمای رسدسرماینظرمیب .6
نظربد .9؛ردتدی یرداهدافرهنگدیآن اقتصادیمعلمدانبدرسدرمایدرسدخاستگاهاجتماعیمی
 رسددسدرماینظرمیبد .8؛تی یرداردهافرهنگیآن اجتماعیمعلمانبرسرمای رسدسرمایمی

.تی یرداردهافرهنگیآن نمادینمعلمانبرسرمای


 گیری روش تحقیق، جمعیت آماری، حجم نمونه و روش نمونه

مدوزشوپدرورششهرسدتانحاضرپیمایشیاستوجمعیدتآمداریآنمعلمدانآ روشمطالع
آزمدون،دسدتآمددهازپیشهایب براساسداده.هستند6936-6936بیرجنددرسالتحصیلی

841 فرمولکدوکرانحجدمنموند واریانسبرآوردیجمعیتآماریمشخصشدوسپسبرپای

 سرمای فرهنگی سرمای
 اقتصادی

 
 نمادین سرمای
 

 اجتماعی سرمای
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ازآنجداکد ایمتناسببهرهگرفت شد؛نخستگیریطبق اول،ازنمون  درمرحل.نفربرآوردشد
هاب تفلیتمحدلکدارومقطد تحصدیلیازقبدلفهرستکاملافرادجمعیتآماریوتعدادآن

درمرحلد بعدد،بدااسدتفادهازروش.دستآمدمشخصبود،نسبتجمعیتنمون ب تفلیتب 
صدورتتصدادفیانتخدابموردنظرمتناسبباحجمهرطبق ب  گیريتصادفيساده،نموننمون 
صورتتصادفینیزابتدافهرستکاملمدارساینشهرسدتانبد هاب منظورانتخابنمون ب .شد

تهی شدوب هریتازایدن(ابتدایی،راهنماییومتوسط )ونوعآن(شهروروستا)تفلیتمنطق 
صورتتصدادفیبداتوجد بد حجدممدارسیتکداختصاصدادهشدوتعدادیازاینکدهاب 

 مثابدشدهب موردنظردرهرطبق انتخابشدودرنهایتمعلمانشارلدرمدارِسانتخاب مونن
-،آمارهافزارها،بااستفادهازنرمآوریدادهپسازجم .آماریموردآزمونقرارگرفتند نمون

افدزارندرمدستآمدوبااسدتفادهازهایتوصیفی،نظیرمیانگین،مد،وانحرافمعیارب 
.سعیدرآزمونبرازشمدلمعادالتساختاریکردیم

 

 تعریف عملیاتی متغیرها

 متغیر وابسته. 1

یفرهنگدیعیندی،هافرهنگیمعلمانطبقنظربوردیو،هدریدتازسدرمای  برایسنجشسرمای
یدفهدامشدخصودرقالدبطسدازیوابعدادآنطورجداگاند شاخصومتجسدب شده،نهادی

.لیلرتسنجیدهشد


 فرهنگی ههای سنجش سرمای شاخص. 6جدول 
 

 شاخصها سرمایه فرهنگی

هاییمدارکتحصیلی،رشت تحصیلی،دانشگاهمحلتحصیل،مدارکمهارتیشاملمیزانآشناییبامهارتشدهنهادی
.هایخارج ،رایان واینترنتنازقبیلنقاشی،موسیقی،زبا

عینی
پژوهشیوهمایشدی،میدزانارا د اختدراعودروتیلیفکتداب،انتشداروتدیلیفمقداالتعلمیمیزانانتشا

هایعلمدی،هندریوابتلاراتعلمی،میزانارا  آ ارآزمایشگاهی،میزانشدرکتوارا د آ داردرنمایشدگاه
.افزاریفرهنگیوهمچنینمیزانارا  آ ارنرم















میزانفعالیت
فرهنگیوگذران

اوقاتفرارت

رفتنب سینماوتئاتر،تماشایتلویزیونووید و،گوشکردنب رادیو،
مطالع کتاب،روزنام یامجل ،استفادهازاینترنتورایان ،ع دویت
درکتابخاندد ومیددزانمراجعدد بدد کتابخاندد وهمچنددینسددفرهای

هدا،بازدیددهایورزشی،شدرکتدرمهمانیتی،فعالیتزیاردسیاحتی
هدایآموزشدیوتقدویتی،گدوشها،رفتنب کالسهاوگالریازموزه

.هایفلریکردنب موسیقی،انجامدادنبازی
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 شاخصها سرمایه فرهنگی







متجسد
(وارهعادت)

بتزندگیس
هنجارهایمصرف

ریددراز_ایهددایهزیندد انتخددابپوشدداکولددوازممنددزلواولویت
.مایحتاجزندگی

یشخصروابطبین
مناسباتخانوادگی،رابط بادوستانورفقدا،اسدتقاللفدردیوآزادی

.عمل،رضایتازکار،رضایتازتحصیلوهزین کردنبرایخود

چگونگیتقسیم
جنسیتیوظایف

خانگی
وروابطمیان

اع ایخانواده

نبایدب کودکاناجازهدهدیمبداوالددینبحد کننددچدوناحتدرام.6
.رودنمیوالدینازبی

.هاشلوغونامرتبباشند،تقصیرازمادراستن ازپدراگربچ .6
خیروصال آیندهفرزندداندرایدناسدتکد تداب سدلیق ونظدر.9

.والدینخودباشند
درامورخانوادهبرابریزنومردتاحدیخوباست،امداهمیشد .8

.حرفآخررامردبایدبزند
.امورخان مثلآشپزیبایدب زنکمتکرددرانجامدادن.1


مدیریتبدن

هدایبهداشدتیوکنترلوزنباورزش،ر یمرذاییویدادارو،مراقبت
آرایشینظیراستحمامروزان ،استفادهازعطدرواودکلدنواسدتفادهاز

.کرمضدآفتاب

سلیق 

ادبی
هدایکتابهدایتداریخیوهدایکالسدیت،رمانمیزانمطالع کتاب

.فلسفی

هنری
هاوتابلوهداینقاشدی،میدزانهاینقاشیوموزهمیزانعالق ب گالری

.ایواقتباسادبیهاینمایشنام تماشایفیلم

موسیقیایی
.موسیقیکالسیترادوستدارم.6
.عالق خاصیب آوازهایسنتیایرانیهمچونشجریانوبناندارم.6

رذایی
چسبودهمبارذاهایدلهنگامدعوتمهمانب خان ترجیلمی.6

.یتازاوپذیراییکنمدرج 
.تزیینرذا،سفرهویامیزرذاخوریبرایمنبسیاربااهمیتاست.6


هددددایمهارت
زبانیکالمی

توانممنظدورخدودرابد دیگدرانکنمارلباوقاتنمیاحساسمی.6
.بیانکنم

.شومصحبتکردندچارللنتزبانوتپقمیهنگام.6
.توانمب فارسیمعیارصحبتکنمدرستیمیبدونلهج وب .9

جمعی
هدایزیدادیازافددراددچداراسددترسهنگدامصدحبتدربددینگروه.6

.شوممی
.رسمیواهم دارمهاومراسمازسخنرانیدرکنفرانس.6

 (نگارندگان: منبع)
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 ...گیری  شکل

 مستقلمتغیرهای . 2

فرداست،امامملناستپسازکسدبآن، اولی اقتصادی؛سرمای هایسنجشسرمایشاخص
اقتصدادیبرابدربدامیدزان سدرمای.صاحبسرمای درمعر تی یراتعمیقوبزرگدیقدرارگیدرد

زنددگی،و هایماهیانددرآمدمعمواًلباحقوقماهیان درمقایس باهزیند .استیادرآمد  روت
بدینترتیدبمیدزان.آیددستمیهایاوب هایفردپسازکمکردنبدهیدارایی  روتبامحاسب
ایبد شدر زیدرپاسخگویان،درسطلترتیبیودرقالبیتمقیداسپدنجدرجد  درآمدماهیان
مندزلمسدلونیومحدلسدلونتازعال دممهدم دروتوموقعیدتاجتمداعیدر.ارزیابیشدد

برایناساسقیمتتقریبیمنزلمسلونیپاسخگویتحقیق.اجتماعیاستهمرهایروزق اوت
قیمدتمندزلمسدلونینیدزهمانندد.کندک معرفسلونتچ امتیازیبایدبگیدردمشخصمی

همچنینوضدعیتماللیدت.ایتبدیلشدهاستهایقبلیب یتمقیاسترتیبیپنجدرج معرف
التی،مانندنوعماللیتمنزلمسلونی،نوعمنزلمسدلونیمسلونیپاسخگویاننیزدرقالبسؤا

املاناتزندگینیزبااستداللیمشاب املانات.شودهایمنزلمسلونیسنجیدهمیوتعداداتاق
شخصدی،اتداقشخصدی،تختخدواب، شدود،املانداتیازقبیدلرایاندزندگیمعلمانبرآوردمی

شدویی،اتومبیدل،مددلوندوعاتومبیدلماشدینظرفشدویی،استخر،مبلمانومیز،ماشینلباس
.پاسخگویانهخانواد هایماهیانشخصیوهمچنینهزین 

هایی،ماننددسددطلاقتصادیمعلمددانازگوید دبدرایسدنجشوبددرآوردخاسدتگاهاجتماعی
.تحصیالتوالدینوهمسرپاسخگویان،شغلپدروشغلهمسراستفادهشد

هایاحترام،پرستیژاجتماعیومشروعیت،درای معلمانباشاخصنمادین؛اینسرم سرمای
.ایسنجیدهشدسطلترتیبیودرقالبیتمقیاسپنجدرج 


 نمادین ههای سنجش سرمای شاخص. 2جدول 

 


احتراموپرستیژ
اجتماعی

میزاناحترامافرادجامع ب شمادرجایگاهمعلمچقدراست؟.6
میاناقوامودوستاندرجایگاهمعلمچقدراست؟میزانشهرتشمادر.6
چنانچ بخواهیددرمواق ضروریضمانتفرددیگریرابرعهدهبگیرید،دیگرانچقدرروی.9

کنند؟حرفشماحسابکردهوضمانتشماراقبولمی


مشروعیت
تاچ اندازهدرامورمشورتیموقعیتمحوریدارید؟.6
یک داریدچ منزلتواعتباریدرجامع دارد؟کنیدشغلفلرمی.6
عقیدهاطرافیانب درآمدماهیان شماچگون است؟.9

 (نگارندگان: منبع)
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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هایزیردرسطلترتیبیودرقالبطیفلیلرتسنجیدهکمتشاخصاجتماعی؛ب  سرمای
دوسدتان،گدروه)عیهایاجتمداهایاجتماعی،ع ویتدرروابطوشبل فعالیتدرتشّلل:شد

.واعتماداجتماعی(خانوادهوهمسایگان


 اجتماعی ههای سنجش سرمای شاخص. 3جدول 
 

فعالیتدر
هایتشّلل

اجتماعی
هایعلمیوفرهنگی،شهرداری،دهیداری،شدورایاسدالمیشدهروروسدتا،وکانونع ویتدرانجمن

.اومربیانالمنفع ،انجمناولیهایخیری وعاممسجد،انجمن

ع ویتدر
روابطو
هایشبل 

اجتماعینظیر
دوستان،گروه

خانوادهو
همسایگان

روابطدوستان 

ایتداچد حددبدادوسدتانمشدورتب هنگاموقوعمشللیدابرخدوردبدامسدئل .6
کنید؟می
توانیدب دوستانتانمراجع کنید؟تاچ حدموق احتیاجب مقداریپولمی.6
اید؟هااختصاصدادهایرف مشللدوستانتانتاچ حدوقتخودراب آنبر.9
کنید؟درمواق دلتنگیتاچ حدبادوستانتانصحبتمی.8

روابطخانوادگی
روید؟تانب مسافرتوگردشمیتاچ حدب همراهخانواده.6
تاناستفادهخانوادهتوانیدازکمتفلریشدنبامشللتاچ حدمیهنگاممواج .6

کنید؟

روابط
همسایگیدمحلی

.شودبرپامیهاومراسمیک درمحل شرکتدرجشن.6
.کمتوهمیاریشمادرعمرانوآبادانیمحلزندگی.6
وآمددارید؟شماتاچ حدباهمسایگانرفت.9
بد مندزلدعدوتتاچ حددوستانوهمسایگانشمارابرایصرفناهاریداشدام.8
کنند؟می




اعتماداجتماعی

یافت اعتمادتعمیم
.توانب کسانیاعتمادکردک پیوست دردسترسمانیستنددرعصرحاضرمی.6
العدادههدافوقازآنجاک شناختهم مملننیسدت،لدذابایدددربرخدوردبداآن.6

.محتاطبود

اعتمددددددددددددداد
شخصیبین

.ماناعتماددارمدرمحل ب افراداطرافخود.6
دهمرفتداراودرآینددهبدامدنفدرقدرتعاملبادیگرانعلیررماینل احتمالمدی.6

.کنمخواهدکرد،امابازرویحرفشحسابمی
 (نگارندگان: منبع)

 

 1و پایاییروایی

برخدوردارگیری،توج بد قابلیدتاعتمدادآنازاهمیدتخاصدیبرایاستانداردسازیابزاراندازه
وب دسدتآوردنسدهمواریدانسواقعدی بدینمنظوربااستفادهازتلنیتآلفایکرونباخ.است

مقدادیرآلفدای.نسبتب واریانسکل، باتدرنتدایجوقابلیدتاعتمدادپرسشدنام ارزیدابیشدد
هدایوههمچنینبرایارزیابیرواییازمیانشدی(.8جدول)ب دستآمد16/1کرونباخ،بیشاز

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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روایدیمحتدوایی.جویدداعتبارسنجی،تحقیقحاضرازدوشیوهرواییمحتواییوسازهسدودمدی
حالباتوج ب اینلد .شودویژگیساختاریابزاراستک همزمانباتدوینآزموندرآنتنیدهمی

کنندد،اعتبارمحتواییپرسشنام رامعمواًلافرادمتخصدصدرموضدوعمدوردمطالعد تعیدینمدی
شناسدیروایدیمحتدوایپدژوهشاجتمداعیوجامع  اساتیدمحترمودانشجویانمرتبطبارشدت

شدایانذکدراسدتبعددازتجزید وتحلیدل.آزمونمذکوررابعدازذکراصالحاتیتیییددکردندد
هاوهایاصلی،دراینمرحل نیزبداتحلیدلعداملیتیییددیبد بررسدیروایدیگوید پرسشنام 

رهایموردبررسیپرداخت شد،ک نتایجتحلیلعاملیتیییدینشانازهمسازیدرونیباالیمتغی
تحلیلعاملیتلنیلدیآمداریاسدتکد بدرای.ها،متغیرهایتحقیقونیزبرازشمدلداردگوی 

هداهایامتغیرهایپنهانوکاهشتعدادزیادیازمتغیرهدابد تعددادکمتدریازعاملبرآوردعامل
شایانذکراستنتایجتحلیلعداملیتیییددیدرمددلنهداییآزمدونمعدادالت.شودستفادهمیا

(.6شلل)ساختاریذکرشدهاست


 مقادیر آلفاي کرونباخ براي تعیین پایایی. 4جدول 

 آلفاي کرونباخ ابعادمفاهیم

 سرمای
فرهنگی

16/1نهادیشده
متغیراسمییافت عینیت

(وارهعادت)متجسد

سبت
زندگی

18/1گذراناوقاتفرارت

16/1معیارانتخابهنجارهایمصرف
11/1ایهایهزین اولویت

11/1روابطبینشخصی
16/1چگونگیتقسیمجنسیتیوظایفخانگیدرخانواده

16/1مدیریتبدن

سلیق 

11/1ادبی
14/1هنری

16/1موسیقیایی
41/1رذایی

11/1مهارتکالمی

 سرمای
اجتماعی

43/1هایاجتماعیفعالیتدرتشلل
41/1هایاجتماعیروابطوشبل 

18/1اعتماداجتماعی
44/1نمادین سرمای
18/1اقتصادی سرمای

11/1اقتصادیدخاستگاهاجتماعی

 (نگارندگان: منبع)
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 های توصیفی یافته

 های فردی و خانوادگی افراد مورد مطالعه یژگیتوصیف و( الف

69ترینفردموردمطالع سال،کوچت91-81آماري ،میانگینسنينمون1براساسنتایججدول
آمداری نتایجتجزی وتحلیلسطلتحصیالتنموند.سالسنداشت است19ترینفردسالومسن
کد میدانگینسدطلاست؛ب اینمعنا31/6افرادایسطلتحصیالتدهدک میانگینرتب نشانمی

همچندین.لیسانسدرنوساناستتحصیالتافرادحدودلیسانساستواینمتغیربیندیپلمتافوق
نفدردرحدالتغییدر4تا1نفرواینتعدادبین68/6میانگینتعدادفرزندانافرادموردمطالع برابربا

.سالاست86تا6اینمتغیربین سالودامن61-94خگویاننیزکارپاس میانگینسابق.است


 مورد مطالعه ههاي فردی و خانوادگی نمونویژگي. 5جدول 
 

یب تغییرات انحراف معیار میانگین متغیر  حداکثر حداقل ضر
81/9114/461/666919سن

لیسانسفوقدیپلم31/611/163/63سطلتحصیالت
68/6648/61/1114تعدادفرزندان
94/611/411/11686سابق کار

 (نگارندگان: منبع)


درصددزن1/19درصدمدردو1/81عالوهبراطالعاتجدولفوق،ازمجموعپاسخگویان

(درصدد6/1)هامتیهلبودندوفقطیدتنفدردرصدآن1/44هامجردودرصدآن6/66.اندبوده
درصددنیدزروسدتابدودهاسدت،4/99هاشهرودرصدآن6/11لتولدمح.کردهبودهامتارک آن

درصدددرمنداطقروسدتایی8/1هاشدهروفقدطدرصدآن1/36ک محلسلونتفعلیدرحالی
شهربدوده(درصد3/14)محلکاراکثریتپاسخگویاناند،باوجوداینموضوع،سلونتداشت 

.ستاستنیزمحلکارشانرو(درصد6/66)نفر38و
 فرهنگی و اقتصادی معلمان مورد مطالعه هارزیابی میزان سرمای ب

و11/6ایفرهنگیپاسخگویانبامیدانگینرتبد  سرمایشود،مالحظ می1طورک درجدولهمان
ایاقتصادیافرادموردمطالع بدامیدانگینرتبد  درجایگاهمتوسطوسرمای38/61ضریبتغییرات

کد طبدقتعبیدرپیدردرحدالی.درجایگاهمتوسطروب پاییناسدت19/86غییراتوضریبت66/6
.ترینسرمای برایکنشگرانمیدانآموزشوپرورشاستفرهنگیمعلماناساسی بوردیو،سرمای
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 فرهنگی و اقتصادی پاسخگویان ههای توصیفی سرمای آماره. 1جدول
 

موقعیت 
متوسط رو به  پایین اجتماعی

متوسط رو  متوسط پایین
میانگین  باال به باال

 ای رتبه
انحراف 

 معیار
یب  ضر

 تغییر
درصد ردیفی 

 (تعداد)

1/111/684/181/11/1111/688/13/611/611فرهنگی سرمای
(841)

 سرمای
8/613/161/664/688/166/638/11/861/611اقتصادی

(841)

 (نگارندگان: منبع)


 عادالت ساختارییابی م آزمون مدل

افدزاردرآزمدونایننرم.است یابیمعادالتساختاریافزارهایمدلتریننرمیلیازقوی ِاموس
هایچندمتغیرهاستاندارد،مانندتحلیلرگرسیون،تحلیدلتحقیقاتونظریاتبااستفادهازتحلیل

ایجادفرضدیاتتحقیقدیراهمچنیناملان.رودکارمیهاوتحلیلواریانسب عاملی،همبستگی
.کندهاراآزمونمیهایمقت یآنهاینموداریفراهمکردهوسپسب کمتآمارهدرقالبمدل

متغیدروابسدت واردمددلکدردهوبدا مثابفرهنگیراب  برایآزموناینفرضیاتمتغیرسرمای
رویمتغیروابست راتحلیلکدردیمافزارِاموسا راتهریتازمتغیرهایمستقلبراستفادهازنرم

.شودک درادام ب اینموضوعاشارهمی
براساستبییننظریتحقیقیتمدلنظریطراحیشدددهدنشانمی6گون ک شللهمان

نتدایج6کند،امدابداتوجد بد شدللفرهنگیمعلمانراتبیینمی ک درچهارمسیرمجزاسرمای
فرهنگدی شدهسدرمایدلساختاریحاکیازآناستک درس مسیرترسیمتبیینیوبرساخت ازم

:یابدمعلمانشهرستانبیرجندافزایشمی
فرهنگدی صدورتجداگاند بدرسدرمایاقتصادیمعلمانب ددرمسیراول،خاستگاهاجتماعی

 انسدرمایاقتصادیمعلمدددرنتیج بداافدزایشخاسدتگاهاجتماعی.گذاردمعلمانا رمثبتمی
.یابدهاافزایشمیفرهنگیآن

فرهنگدی صورتجداگان ومستقیمبرسدرمایاقتصادیمعلمانب  درمسیرعّلیدوم،سرمای
هدانیدزفرهنگیآن اقتصادیمعلمانسرمای بنابراینباافزایشسرمای.گذاردمعلمانا رمثبتمی

.یابدافزایشمی
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 اقتصادیمعلمانموجدبافدزایشسدرمای ساختاری،سرمایشدهازمدلدرمسیرسوممنتج
نمدادین اقتصادیعالوهبرتی یرریرمستقیمیک ازطریقسرمای لذاسرمای.شودهامینمادینآن
گدذاردودراجتماعیا رمثبتمی صورتمستقیمنیزبرسرمایگذارد،ب اجتماعیمی برسرمای

.شودفرهنگیمعلمانمی افزایشسرمایپایانمجموعاینمواردموجب
رسددنتدایجآزمدونمعدادالتسداختاریتحقیدقآمدهبد نظدرمیدسدتباتوج ب نتدایجب 

هادرجوامد مددرناینسدرمای آماریاینتحقیقاست؛ بوردیودرموردجامع نظریهتیییدکنند
.تبدیلب یلدیگرندهایسرمای قابلاندوهمچنیناینشللرالبًاباهممرتبط

شدهاستک با118/641ضریبکیدومدلبرابرزیر،هشدبراساسنتایجمدلتصحیل
ازلحداظآمداریمعنداداراسدت،چدونایدنسدطل11/1 درسطلمعناداری46درج آزادی

هدایبنابراینآزمونمجذورکایبدرازشدقیدقمددلرابداداده.است11/1معناداریکمتراز
وحساسیتضریبکیدوبد (841)کند،اماباتوج ب حجمباالینمون شدهردمیهدهمشا

جذربدرآوردواریدانسخطدای.توانسایرضرایبنیلوییبرازشرابررسیکردحجمنمون می
تواننتیج گرفدتکد کمتراستومی11/1ک ازمرزقابلقبولشده116/1برابربا تقریب
ضدرایب.رآوردمدلدرجامع چندانبزرگنیسدتومیدزانقابدلقبدولیاسدتخطایبهانداز

هاییهسدتندکد ایوشاخصبرازشهنجارشدهازمعتبرترینشداخصشاخصبرازشمقایس 
1/6تربد روند؛هرچ ضدرایبایدندوشداخصنزدیدتکارمیبرایبررسیبرازندگیمدلب 

ایوشاخصبرازشهنجارشددهشاخصبرازشمقایس .هابرازشبهتریداردباشدمدلباداده
ونشانگربرازشخوب31/1است،ک باالتراز319/1و391/1دراینمدلب ترتیببرابربا

 عدالوهبدرایدن،همد.شدودهاتیییدمیبنابراینبرازشمدلنظریبرداده.هااستمدلبرداده
هایمتغیرهدایبارهایعاملیاستانداردمعرف.ددارندرصدمعنا33ضرایبمسیرنیزدرسطل

هستندک میزانقابلقبولیاستونشانگرشاخصبودن11/1وابست ومستقلنیزاکثرًاباالی
.هابرایمتغیرهاینهفت استمعرف

اجتمداعیبداضدریبمسدیر سدرمای شود،متغیرنهفتدمشاهدهمی9طورک درشللهمان
 سدرمای پدسازآن،متغیدرنهفتد.فرهنگدیمعلمداندارد ی یربیشتریبرسرمایت91/1استاندارد

همچندین،متغیدر.گدذاردبرمتغیروابست تحقیقا رمی98/1اقتصادیباضریبمسیراستاندارد
(.6نمودار)کندفرهنگیراتبیینمی درصدواریانسسرمای63اقتصادیدخاستگاهاجتماعی

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 فرهنگی  هیابی معادالت ساختاری عوامل مؤثر بر سرمای ون مدلآزم. 2نمودار 

(نگارندگان: منبع)

 

 های نیکویی مدل عّلی ضرایب و شاخص. 7جدول 
 

118/641کیدومدل
46درج آزادیمدل

161/6181درج آزادی611کیدومدلاستقاللبا
391/1 ایشاخصبرازشمقایس 

319/1 شاخصبرازشهنجارشده
116/1 جذربرآوردواریانسخطایتقریب

 (نگارندگان: منبع)

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 نتیجه

اقتصدادی،وخاسدتگاه اجتمداعی،سدرمای براساسنتایجآزمونمعدادالتسداختاری،سدرمای
فرهنگی اقتصادیمعلمانشهرستانبیرجندب ترتیببیشترینتی یرمستقیمرابرسرمایداجتماعی

 واسدطصدورتمسدتقیم،بللد ب نمادیندراینمدلمتغیریاستک ن ب  سرمای.معلماندارند
 فرهنگدیتدی یرگذاشدت اسدتوافدزایشسدرمای اجتماعیبرسدرمای میانیسرمای متغیروابست

اجتمداعی بداافدزایشسدرمای.هداخواهددشدداجتماعیآن نمادینمعلمانسببافزایشسرمای
اقتصادیوخاسدتگاه همچنینمتغیرهایسرمای.افزایشخواهدیافتفرهنگیمعلماننیز سرمای

آنچد .فرهنگیمعلمانتی یرگذاشت است صورتریرمستقیمنیزبرسرمایاقتصادیب داجتماعی
فرهنگدیرادارندد؛بددین متغیرهاقابلیتتبدیلب سدرمای آیدایناستک همازاینمدلبرمی
 صدورتمسدتقیموسدرمایاجتمداعیب  صورتریرمستقیم،سرمایینب نماد صورتک سرمای

صدورتمسدتقیموریرمسدتقیما ربخشدیواقتصادیمعلمدانب داقتصادیوخاستگاهاجتماعی
.فرهنگیرادارند قابلیتتبدیلب سرمای

فرهنگدی،)یریرمدادیافدرادهاهاییدرسدرمای امروزهباتشدیدجریانتجددگراییدگرگونی
هادرعال قوانتظارات،تغییدرایجادشدهاستوعواملیازقبیلتفاوتنسل(اجتماعیونمادین

سنتیب مدرن،افزایشمیزاناستفادهازوسایلاللترونیلی،هگذراناوقاتفرارتازشیوهدرنحو
ایصدمیمیتوبودناع دایخدانواده،کداهشف دهمماننداینترنتوتلویزیون،کاهشزمانبا

هاییازضرورتبازاندیشیمجددنقشآمدوزشوپدرورشوکاستیاعتمادبینافرادجامع نشان 
درایدنراسدتاتحقیدقحاضدربدرایآمدوزشوپدرورشوآنچد درسدازمان.ویژهمعلمانداردب 

.اجتماعیایننهادتربیتیمؤ راست،نقشوجایگاهیویژهقا لاست
تواننتیج گرفتک زندگیاجتماعیمعلماندرایراندسدتخوشنپژوهشمیهایایازیافت 

هاشدهاست،امازندگیدرایدنسداختارهایریرمادیآنتغییراتزیادیازجمل کاهشسرمای 
جدیدومتفاوتازگذشت مستلزمروحی ،اعتمداد،حمایدتعداطفی،اجتمداعی،مدالیوعملدی

درایدن.مستلزمهملاریوصدمیمیتوصدداقتبیشدتریاسدتجامع ازمعلمانشوهمچنین
:شودهاییب شر ذیلارا  میراستابرمبناینتایجتحقیقپیشنهاد

دهدد،لدذاهاراتحتتی یرقدرارمیفرهنگیآن اقتصادیمعلمان،سرمای ازآنجاک سرمای
اقتصادیمعلمانشود،بدرسدایر رمایهرراهلاریک بتواندب اشلالگوناگونمنجرب افزایشس

کد فرهنگیمعلمانتی یرمثبتخواهدگذاشت،زیدرامادامی ویژهسرمایهایریرمادیب سرمای 
هداازهدابدرآوردهنشدوند،آنشانفاصل نگیرند،یعنیایننیازهدادرآنمعلمانازنیازهایاساسی
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اصدلی ئوریت،نظریوفرهنگی،ک سدرمایسویمسا لوموضوعاتتمسا لاصلیوروزمرهب 
وردیوبرآناستک کارگرانسادهدرفرانسد ب.درهرمیدانآموزشیاست،گامبرنخواهندداشت

برد،لذاکنندواینفقرتواناییتفلرونوآوریفرهنگیرادرآنانازبینمینزدیتب فقرزندگیمی
هایآموزشیبایدازنیازهایاساسیخویشفاصدل رروشمعلماننیزبرایرشدتفلرونوآورید

.هابرآوردهشودگرفت وایننیازهادرآن
هامدؤ راسدت،فرهنگیآن اقتصادیمعلمانبرسرمایدباتوج ب اینل خاستگاهاجتماعی

تگاهاجتمداعیهارامدنظرقرارداد،چراک خاسخانوادگیآن دررونداستخداممعلمانبایدزمین
.نسبتًاپایینمعلمانازعواملمهموتی یرگذاردرضعفآموزشوپرورشاست

یافتد وفرهنگدیعینیت معلمانبداسدرمایهشدفرهنگینهادی باتوج ب اینل بینسرمای
ایبداالیهکارگیریواستخدامرتبد معناداربرقراراست،بایدبسترهایب ایهارابط آنهوارعادت

همچنینباتوجد بد اینلد ندوعدانشدگاهمحدل.ویژهاستعدادهایبرتررافراهمکرددانشگاهیب 
فرهنگیمعلماناست،نظارتدقیدقبدرآمدوزشمعلمدانو هایسرمایتحصیلیلیازشاخص 

یددهایمعتبدرکشدورباالتحصدیالندانشدگاهب مددارکبداالیتحصدیلیوفارغدادنامتیازویژه
هایآموزشسیستم اینب ایجادفرصتوتوسع.ریزانآموزشکشورقرارگیردکاربرنام  سرلوح

ازسویدیگدر،.هایتربیتمعلمومدیریتمعلماننیزبستگیداردویژهدگرگونیشیوهمعلمانب 
رشرایطکارینامناسب،حقوقاندکونداشتنتیمینشدغلیدرایدنحرفد سدبباجتنداببیشدت

شدود،زیدراآندانامیدددسدتیابیبد مشدارلمعلمدیمیهالتحصیالنمستعدازورودب حوزفارغ
.اندازشغلیبهتردارندهایاداریباحقوقبیشتروچشمخصوصییاسایربخش

درپایانبایدگفتاگرچ تالششدهاستباساختنچارچوبنظریدقیقتبیدینمناسدبیاز
د،اینواقعیترابایدپذیرفتک پژوهشعلمدیکدنشعقالندِیمبتندیبدرتحقیقارا  شو مسئل

باتوج ب اینل واریانسباقیماندده.جدیداست آزمونوخطاستوپایانهرپژوهشیآرازمسئل
شدودکد درایدنپدژوهشنیسدت،توصدی متغیروابست اینپژوهشب عواملدیگریمربدوطمی

مدوردبررسدی هایچهارگانسرمای هوجودربارنقداینتحقیقجستشودسایرپژوهشگرانبامي
:هاایننوعپژوهش باهدفادام.دراینتحقیقراادام دهند

هابرمیدانآموزشگیریمیدانآموزشیدرایران،تحلیلانواعسرمای وتی یرآنروندشلل
وپرورش

نآموزشیتحلیلوواکاویناسازیاجتماعیدرمیدا
شودبرایموضوعاتجدیدپژوهشیپیشنهادمی.
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 منابع
فرهنگدیبدرمددیریتبددنشدناختیتدی یرسدرمای بررسیجامع (.6936)پور،آرشابراهیمی،قربانعلی؛وضیاء

-684،(6)69،شامس  کمربردی دانشگمه اصلهام    جمهع فصنامه.(رربتجربیجوانانشهرگیالنمطالع )
661.

کیددبدر(.6936)ادیبیسده،مهدی؛وکریمی،یوسف بررسیارتباطبینسدرمای اجتمداعیوندوعمصدرفبداتی
،(6)6،شامس  اقتصمدی و توسع  جمهع (.ندانشگاهاصفهاندانشجویا:مطالع موردی)موسیقی،فیلموکتاب

61-6.
(.جهانگیرجهانگیری،وحسنپورسفیر:مترجم)شامس  پیر بوردیو همی  از جمهع  درس(.6936)ویتز،پاتریسبون

گ :تهران .آ
دانشلدهعلوماجتمداعی،(.رسال دکتری)بادی هیدا  تولید ادب  در ایرا  هعمصر صور (.6941)پرستش،شهرام

.ایراندانشگاهتهران،تهران،
هطملع  رابط  سرهمی  فرهاگ  بم نگرش زنم  هعنم شار شیراز نسبت ب  تبعیض جاسلیت (.6931)پیروزان،محبوب 

.دانشلدهعلوماجتماعی،دانشگاهتهران،تهران،ایران(.کارشناسیارشدنام پایان)
:تهدران.اعتممد، دهوکراسلي، توسلع : سرهمی  اجتممعي(.6943)؛خاکباز،افشین؛وپویان،حسنتاجبخش،کیان

شیرازه
کید بر زهیا  تحنیل جمهع (.6936)تیموری،محمود هادی انلوا  سلرهمی ،  شامخت  هوقعیت اجتممع  هعنمم ؛ بم تأ

کارشناسدینامد پایدان) (تجربي هعنمم  شارستم  بیرجاد  هطملع )گرهم بر یکدی قمبنیت تبدیل و اثربخش  آ 
.دانشلدهعلوماجتماعی،دانشگاهتهران،تهران،ایران(.ارشد

درجسدتجویسدنجشسدرمای (.6943)فر،رالمرضدا؛وسدپهر،مهددیبستی،حیددر؛خدوشجانعلیزادهچوب
.661-694،(61)1،فرهاگ  و ارتبمطم هطملعم .فرهنگی

:سرمای فرهنگیوموفقیتتحصیلی(.6931)فر،رالمرضا؛وسپهر،مهدیبستی،حیدر؛خوشجانعلیزادهچوب
.49-618،(6)6نامددد مبدددانیتعلدددیموتربیدددت،پژوهش.هاینظدددریبیتجربدددیمددددلارزیدددا


تملمی  و  ههمي ذوقي بل  عالوا  شلملودسبک زندگ  و هویت اجتممع  و انتخمب (.6946)چاوشیانتبریزی،حسن

.دانشلدهعلوماجتماعی،دانشگاهتهران،تهران،ایران(.رسال دکتری)تشمب  اجتممعي در دوره اخیر هدرنیت 
،(8)4،فصنامه  تحقیقم  فرهاگي ایرا .هایفرهنگیدرشهرتهرانابرابریسرمای ن(.6938)ذکایی،محمدسعید

631–613.
فصلنامه  .جواندانوبیگدانگیتحصدیلیودانشدگاهی(.6931)ذکایی،محمدسعید؛واسدماعیلی،محمددجواد

.11-31،(8)8،تحقیقم  فرهاگي ایرا 
.تلفدنهمدراه:سبتزندگیوالگدویمصدرفمدوردمطالعد (.6938)رحمتی،محمدمهدی؛وبخشی،سعادت

.663–686(8)4،فصنامه  تحقیقم  فرهاگي ایرا 

http://jas.ui.ac.ir/article_18255.html
http://jas.ui.ac.ir/article_18255.html
http://jas.ui.ac.ir/article_18255.html
http://sociology.tabrizu.ac.ir/article_734.html
http://sociology.tabrizu.ac.ir/article_734.html
http://sociology.tabrizu.ac.ir/article_734.html
http://www.agahpub.ir/fa/?generate=gallery&pdsfroddsfaid=12069
http://www.agahpub.ir/fa/?generate=gallery&pdsfroddsfaid=12069
http://thesis2.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=C6B74F06-79DB-42C2-A6E9-290976F4DE62
http://thesis2.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=C6B74F06-79DB-42C2-A6E9-290976F4DE62
http://thesis2.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=aea9ad1a-af3c-4dc6-b39c-ef3fe43114fe
http://thesis2.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=aea9ad1a-af3c-4dc6-b39c-ef3fe43114fe
https://www.adinehbook.com/gp/product/9647768362
https://www.adinehbook.com/gp/product/9647768362
http://thesis2.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=77921ddc-9d92-48b6-90a6-62f7de44e62c
http://thesis2.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=77921ddc-9d92-48b6-90a6-62f7de44e62c
http://thesis2.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=77921ddc-9d92-48b6-90a6-62f7de44e62c
http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=997333&l=fa
http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=997333&l=fa
https://fedu.um.ac.ir/index.php/education/article/view/10287
https://fedu.um.ac.ir/index.php/education/article/view/10287
https://fedu.um.ac.ir/index.php/education/article/view/10287
http://thesis2.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=1854DC69-40E9-4299-A597-FA6219B8E86E
http://thesis2.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=1854DC69-40E9-4299-A597-FA6219B8E86E
http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2015.32.007
http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2015.32.007
http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2015.32.007
http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2011.16.003
http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2011.16.003
http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2015.32.005
http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2015.32.005
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هایهنریدرشهربررسیسلیق )توزی اجتماعیالگویمصرف(.6943)رحمتی،محمدمهدی؛ومرادی،سجاد
.1-96،(6)6،شامس  هار و ادبیم  جمهع (.تهران
دوفصدلنام علدوماجتمداعیدانشدگاهفردوسدی.شناسیپیربوردیدوایبرجامع مقدم (.6949)زاده،همازنجانی

.69-93،(6)6مشهد،
کیدبرنقدشخدانواده(.6944)اعی،علی؛وکاکاوند،اکرمس . بررسیعواملمو ربرسرمای اجتماعیجوانانباتی

.43-669،(6)6،دانشامه  عنوم اجتممع 
.41-614،(6)81،هجن  تحقیقم  اقتصمدی.صادیسرمای اجتماعیوعمللرداقت(.6948)سوری،علی

.نشرنی:تهران(.هادیجلیلی:مترجم)شامس  ر جمهع کشمکش آراء د(.6941)سیدمن،استیون
فرهنگیباهویتاجتماعیجوانان؛مطالع مورديسرمای رابط (.6946)فر،رالمرضاپور،محمود؛وخوششارع

.699-681،(61)61،عنوم اجتممع   نمه .شهرتهران
هایاقتصدادیواجتمداعیبدرسدرمای بررسیمیزانتدی یرسدرمای (.6943)بابایی،یحیی؛وباینگانی،بهمنعلی

.41-661،(64)1،فصنامه  هطملعم  فرهاگ  و ارتبمطم (.مطالع جوانانشهرستانپاوه)فرهنگی
نامد پایان)فرهاگ  و تأثیر آ  بلر سلبک زنلدگ  دختلرا  نوجلوا  شلار تالرا   سرهمی (.6941)را باناقز،فریده

.دانشلدهعلوماجتماعی،دانشگاهتهران،تهران،ایران.(کارشناسیارشد
.صبلصادق:قم.هصرف و سبک زندگ (.6946)فاضلی،محمد
دانشدگاهعالمد (.دکتدریرسدال )هویت جمع  غملب کردهم در کشورهمی ایرا  و علرا (.6944)قادرزاده،امید

.طباطبایی،تهران،ایران
.نشرافلار:تهران(.یلبیبیمحمدمهد:مترجم)ههمهیم کنیدی بوردیو(.6943)گرنفل،مایلل

همی زنلدگ   اوقلم  فراغلت و سلبک(.6949)گلندینینس،آنتونی؛هندری،لیو؛الو،جان؛وشاکسدمیت،جندت
.نسلسوم:تهران(.مرت یمالنظر،وفرامرزکلولیدزفولی:مترجم)جوانم 

فصلنامه  .سرمای اجتمداعیوا ربخشدیمعلمدانبررسیرابط (.6931)گیوریان،حسن؛ودیندارفرکوش،فیروز
.691-681،(9)1،رهبری و هدیریت آهوزش  آزاد اساله  واحد گرهسمر

سبتزندگیجواندانسداکن (.6943)اکبر؛صدرنبوی،رامپور؛بهروان،حسین؛وهوشمند،محمودمجدی،علی
دو فصلنامه  عنلوم اجتملمع  دانشلگمه فردوسل  .آنباسرمای فرهنگیواقتصادیوالددینشهرمشهدورابط 

.696-616،(6)1،هشاد
بررسیمیزاننارضایتیشغلیمعلمانوعواملاجتماعیمدؤ ربدرآن(.6948)معیدفر،سعید؛وذهانی،قربانعلی

.691-611،(6)1،را شامس  ای هجن  جمهع (.مطالع موردیمعلمانشهرنیشابور)
گیریسرمای اجتماعیوفراتحلیلعواملمدو ربدرشلل(.6941)پور،محمدجواد؛وفیروزآبادی،سیداحمدناطق

.611-64،631،عنوم اجتممع   نمه .آن
دانشدگاهیدرآمدوزانپیشتی یرنابرابریسدرمای فرهنگدیبدرموفقیدتتحصدیلیدانش(.6941)نورانی،محسن

.16-616،(9)69،فصنامه  تعنیم و تربیت.دستیابیب آموزشعالی

https://jsal.ut.ac.ir/article_23396.html
https://jsal.ut.ac.ir/article_23396.html
http://dx.doi.org/10.22067/jss.v0i0.2983
http://dx.doi.org/10.22067/jss.v0i0.2983
http://www.ensani.ir/fa/content/229964/default.aspx
http://www.ensani.ir/fa/content/229964/default.aspx
https://jte.ut.ac.ir/?_action=articleInfo&article=11457
http://nashreney.com/content/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%DA%A9%D8%B4-%D8%A2%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=8194
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=8194
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/973981/
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/973981/
http://thesis2.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=a70a9fb4-9c1a-4926-964e-7acf3da88944
http://thesis2.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=a70a9fb4-9c1a-4926-964e-7acf3da88944
https://www.adinehbook.com/gp/product/964840304X
http://d-lib.atu.ac.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=325wvtnzi
http://d-lib.atu.ac.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=325wvtnzi
http://anthropology.ir/article/12391.html
https://www.gisoom.com/book/11075804/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/book/11075804/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86/
http://journals.iau-garmsar.ac.ir/edu/components4.php?rQV=8BEMApDdyFGdz9lZ8BEOxAkOklEduVmchB3XmxHQ2AjMApDZJ1WZ0l2XmxHQyATNApDZJ52bpR3Yh9lZ
http://journals.iau-garmsar.ac.ir/edu/components4.php?rQV=8BEMApDdyFGdz9lZ8BEOxAkOklEduVmchB3XmxHQ2AjMApDZJ1WZ0l2XmxHQyATNApDZJ52bpR3Yh9lZ
http://dx.doi.org/10.22067/jss.v0i0.15829
http://dx.doi.org/10.22067/jss.v0i0.15829
http://dx.doi.org/10.22067/jss.v0i0.15829
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=22947
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=22947
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=52348
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=52348
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=72599
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=72599
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https://academic.oup.com/esr/article-abstract/28/5/607/562102/Class-and-Cultural-Capital-The-Case-of-Class
https://academic.oup.com/esr/article-abstract/28/5/607/562102/Class-and-Cultural-Capital-The-Case-of-Class
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