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

شاپا6114-6481:

شدللگیریسدرمای فرهنگدی

علیبابایی ،یحیی؛هاشمی،سیدضیاء؛وتیموری،محمود(.)6931تحلیلوواکاویروندد

معلماندرمیدانآموزشوپرورش؛موردمطالع ،معلمانشهرستانبیرجند.فصلنامه تحقیقلم فرهاگل ایلرا ،)9(61،
doi: 10.22631/jicr.2017.1464.2175 .6-61

نویسندگان/حقانتشاراینمقال درفصلنام «تحقیقاتفرهنگیایران»ازنویسندگاناخذشدهاست.دسترسیب متنکاملمقال براساسقوانینکریتیوکامانز
(
آزاداست) .

تحلیل و واکاوی روند شکلگیری سرمایه فرهنگی معلمان در
میدان آموزش و پرورش؛
مورد مطالعه ،معلمان شهرستان بیرجند

یحیی علیبابایی*  ،سیدضیاء هاشمی  ،محمود تیموری
دریافت 1931/20/11 :پذیرش1931/21/02 :

چکیده

باتوج ب اهمیتسرمای فرهنگیدرمیدانآموزشوپرورشتحقیقحاضرسرمای فرهنگیمعلمانرابر
اساسچارچوبنظریپیربوردیوبررسیمیکند.حجمنموند 841نفدرازمعلمدانشهرسدتانبیرجندد

آوریدادههدا

ایمتناسبوتصادفیسادهانتخابشدهاند.ابدزارجمد 

است،ک ب روشنمون گیریطبق 
پرسشنام استک برایتعیینپایاییآنازضریبآلفایکرونباخاسدتفادهشددهاسدتومقددارآن1/16
ب دستآمدهاست.برایسنجشاعتبارپرسشدنام ازتلنیدتتحلیدلعداملیتیییددیواعتبدارمحتدوایی
هدایآمداریمناسدبدرسدطلتحلیلهدای

استفادهشدهاستوبرایآزمونفرضدیاتتحقیدقازآزمون
ننددتحلیدلرگرسدیون،تحلیدلعداملیوهمبسدتگیهابدابد کارگیری

دومتغیرهوچندمتغیرهاستاندارد،ما
اساسو ِاموساسدتفادهشددهاسدت.طبدقیافتد هایتوصدیفی،موقعیدتاجتمداعی
پی 
نرمافزارهایاس 

معلمانبرحسبسرمای فرهنگیدرسطلمتوسطوبرحسبسرمای اقتصادیدرسطلمتوسطروپدایین
است.براساسآزمونمعادالتساختاری،سرمای اجتماعیمعلمانب صورتمستقیم،سرمای اقتصدادی
وخاستگاهاجتماعیداقتصادیآنهداب صدورتمسدتقیموریرمسدتقیموسدرمای نمدادینمعلمدانفقدط

ب صورتریرمستقیمشللگیریسرمای فرهنگیمعلمانراتبیینمیکند.
کلیدواژهها :سرمای اقتصادی،سرمای فرهنگی،سدرمای اجتمداعی،سدرمای نمدادین،میدداناجتمداعی،
معلمان،آموزشوپرورش
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

.دانشیارجامع شناسی،دانشلدهعلوماجتماعی،دانشگاهتهران،تهران،ایران.



.دانشیارجامع شناسی،دانشلدهعلوماجتماعی،دانشگاهتهران،تهران،ایران.

.دانشجویدکتریجامع شناسیاقتصادیوتوسع ،دانشلدهادبیاتوعلومانسدانی،دانشدگاهفردوسدیمشدهد،مشدهد،
ایران(نویسندهمسئول).


مقدمه
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دوره دهم
شماره 3
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آموزشوپرورشیلیازنهادهاوارکاناساسیجامع استک درهم ابعادجامع ،چ دررشدد
شخصدیتفددردیوچد دررشدددفرهنگددی،اجتمداعی،اقتصددادیوسیاسددیتددی یربسدزاییدارد.
پیشرفتهایچشمگیرجوام صنعتیوپیشرفت ،ک همگیدرسای توجد بد آمدوزشوپدرورش

شایدبتوانگفتسهمعمدهایازاینپیشرفتحاصدل

صورتگرفت ،شاهدیبراینمدعااست.
تالشمعلمانیاستک درراهپیشرفتنوجوانانوجوانانگامبرمیدارند.بندابراین،بدرایداشدتن
آموزشوپرورشیپویاک پاسخگوینیازهایجامع ومردمباشد،بایدمعلمانآنشینوموقعیت

ویژهدرنظردانشآمدوزاهمیدتزیدادی

اجتماعیمناسبیداشت باشند.موقعیتاجتماعیمعلمب 
داردومی توانددرایجادروابطمنطقیومحترماند وپدذیرشاصدولتربیتدیارا شددهازجاندب

ازاینرو،برایدستیابیب اهدافاساسیتعلیموتربیدت،وجدود
معلمانتی یرزیادیداشت باشد .
سرمای فرهنگیباالیمعلماناهمیتخاصیدارد(تیمدوری.)6936،سدرمای فرهنگدیمعلمدان
ب مثاب ذخیرهایازدانش،مهارتها،صالحیتهاوخالقیتهایفرهنگیآنهاقلمروونیدزابدزار
مهمیاستک ا زطریقآنتولید،بازنماییوبازتولیددندابرابریهدایاجتمداعیشدللمدیگیدرد
(ذکایی.)611،6938،
ازسویدیگر،دردر سیاستگذاریدرتوسع سرمای فرهنگیب طورسنتیبیشدتربدابحد 
آموزشوپرورشعجینشدهاست،لذاچنانچ ،براساستعبیرپیدربوردیدو ،آمدوزشوپدرورش
میداندرنظربگیریم،معلمدانوموقعیدتآنهدادرایدنمیددانبد لحاظسدرمای 

کشورراب مثاب 
فرهنگیتی یربسزاییبرچشماندازآیندهآموزشوپرورشدارد.بنابردیدگاهبوردیوهرمیددانیبد 
ً
نوعخاصیازسرمای یامناب اختصاصدارد،مثالسرمای فرهنگییادانشوصالحیتدرحدوزه
آ کادمیتوآموزشیازجمل آموزشوپرورشارزشمندترازاقتصاداستوعاملمهمتریبدرای
برتری،ارتقاوتثبیتموقعیتدرساختاراجتماعیاست(سیدمن .)634،6941،بد عالوه،اگدر
هادرزیرظواهربیهمتایخدودمنطدق

چ هرنوعمیدانیمنب تولیدنوعیسرمای است،هم  
آن
یلسانیدارند.سرمای اقتصادیریش اصلیتمامسرمای هاستکد ازنحدوهترکیدبآنبدادیگدر
انواعسرمای برایایجادوتولیدمجددندابرابریبهدرهمیگیرنددوهدرچد اندواعسدرمای بتوانندد
درجاتیازجنب  هایاقتصادیرادرخدودپنهدانکنندد،ازنظدرتمدایزاجتمداعیاعتبداربیشدتری
مییابند .بوردیوقابلیتتبدیلانواعسرمای اعمازاقتصادیوریراقتصادیب یلددیگرراملدانیزم

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ظریفیمیداند(تاجبخشوهملاران،)691،6943،ک ازنظدرسدرمای اقتصدادی،اجتمداعی،

فرهنگیونمادینقابلتبدیلب یلدیگرندوانواعمتفاوتسرمای رامیتدوانازسدرمای اقتصدادی
استخراجکرد(همان.)618،بنابراین،باتوج ب اینل میزانسرمای اقتصادیمعلمان،درمقایسد 
اقتصدادیخانوادههدایبسدیاریاز
بابسیاریازمشارلوهمچنیندرمقایسد بداحجدمسدرمای 
ِ
اصلیآموزشوالگودهیفرهنگی

دانشآموزانپایین

تراست،دربلندمدتآنهاراازانجاموظیف  ِ
ب دانش آموزاندورکردهوبرتیمیننیازهایمادیوسطحیزندگیخودمتمرکزمیکند(معیدفرو
ذهانی .)6948،دراینزمین ،بوردیوبراینباوراسدتکد دوعامدلدرایجدادعدادتوارهافدراد
اهمیتزیادیدارد؛یلیآموزشودیگرینیازمندبودن.منظورازنیازهاضروریاتیاستک برای
حیاتوزیستنموردنیازاست .دراینجانیازمندبودنبرایافرادیکد درطبقداتبداالیجامعد 
معنیاست؛آنهاب بیشتراهدافشاندستمییابند،بنابراینبرایآنهدادیگدر


کنند،بی

زندگیمی
نیازهاحالتفوریتیخدودراازدسدتمیدهدد.وقتدیانسدانازمرحلد بدرآوردهشددننیازهدای
دستمیآوردتاآزادان 

اساسیاشبگذرد،دیگرنگرانیهایخاصاینمرحل رانداردوفرصتیب 

انسدانهایفقیدرچندین

فعالیدتکندد.

درزمین کسبسایرسرمای ها(ب ویژهسدرمای فرهنگدی)
ً
وضعیتیندارند؛زندگیآنهاتالشبرایایجادحداقلهاستواصوالفرصدتیپیددانمیکننددتدا

آنهادرهمدینندزاعدا مدیبدرایادامد حیدات
هاییعالقمندندوزندگی 

بفهمندب چ سرگرمی
میگذرد،چوناینمسئل برایآنهابسیارمهماست.لذاطبیعیاستک ب آنبدیشازهدرچیدز

دیگریفلرکنندواینتفلرواندیش اساسزندگیآنهاراتشلیلدهد بنابراینهرچقددرمدااز
نیازهایمانفاصل بگیریم،یعنیایننیازهادرمابرآوردهشوند،ازمسا لاصلیوروزمرهبد سدوی
مسا لوموضوعاتتئوریت،نظریوفرهنگیگدامبرمدیداریم(گرنفدل.)981-986،6943 ،
اینمسئل درموردوضعیتمعلماننیزصدقمیکند؛ب اینصورتک کاهشسرمای اقتصدادی
فرهنگیآن هدارادرپدیخواهددداشدتودرامدرانتقدالایدنسدرمای بد 

معلمانکاهشسرمای 
دانشآموزاننیزموفقنخواهندبودودانش آموزاننیزالگوپذیریکمیازمعلماندرنظامتعلدیمو

یدانشآموزانکداهشکارآمددینظدام

تربیتخواهندداشت.کاهشتی یراتالگوییمعلمانبرا
آموزشیرابرایپرورشنسلجدیدب دنبالدارد.درنتیج ،آموزشوپرورشازعهددهبسدیاریاز
وظایفعلمیوآموزشیواجتماعیخودبرنخواهدآمد(تیموری.)6936،
باتوج ب مقدماتفوقمیتوانب اینجم بندیرسیدک سرمای فرهنگیمعلمداندرایدران
وتربیتکشوراستومطالع جامع شناختیاینمسدئل 
یلیازمسا لاجتماعیمهمنظامتعلیم 
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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تحلیل و واکاوی روند
شکلگیری ...

میتواندنقش راهبرنام ریزانعرص هایاجتماعیوآموزشیکشورراترسدیمکندد.لدذاپدژوهش

حاضردرصددسنجشسرمای فرهنگیمعلمانشهرسدتانبیرجندداسدتودرایدنراسدتاتدالش
میکندباهدفشناختچگونگیسرمای فرهنگیمعلمانب چندپرسشزیرپاسخدهد:

.6مؤلف هایسرمای فرهنگیمعلمانکداماست؟
.6معلمانب لحاظحجمسرمای فرهنگیواقتصادیدرچ جایگاهیهستند؟
.9روندشللگیریومیزانا رپذیریسرمای فرهنگیمعلمانازهریتازسرمای هایدیگدر
آنها(اقتصادی،اجتماعیونمادین)چگون است؟
پیشینه تحقیق
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ً
بابهرهگیریازمفهوموبرداشتابداعیبوردیوازطبق اجتماعی،سایرجامع شناساننیزعمدتابا

رویلرداوطبقاتاجتماعیرابررسیکردهاند.درادام برخيازمهمترینتحقیقاتمرتبطدراین
حوزهمعرفيميشود:

ویتلین ()6118ازجامع شناسانیاستک بارویلردجامع شناسدیفرهندسسدرمای های
فرهنگیورابط آنباسایرمؤلف هایاجتماعیرابررسیمیکند.اوبدابررسدیمفهدومفرهندسو
نظری هایفرهنسوبااستفادهازتفلیلدیکد آدورندو میدانفرهندسعامد وفرهندسواالقا دل
میشود،ب شاخصهایفرهنگیوسرمای هایفرهنگیمانندموسیقی،تماشایفیلموتلویزیدون

تواننددتفلیتکننددهفرهندسعامد وواالاز

ب مثاب مؤلفد هاییاجتمداعیتوجد میکنددکد می
قیداناننظیراوراجزو
یلدیگر،ب معنایموردنظرآدورنو،باشد.اوهمانندآدورنو،بتهون وموسی 
دانانجدیوموسیقیجازوپاپوموسیقیهایشبی آنهاراجزوموسیقیعام درنظدر


موسیقی
گیردوتقسیمبندیاوراب مثاب معیاریبرایتفلیتفرهنسواالوعام ،ک هرکددامشداخص


می
اجتماعیکاملاست،میپذیرد(ویتلین.)611-611،6119،

یتطبق 
ساویج وهملاران()6111درپژوهش«سرمای فرهنگدیدرانگلسدتان»ازتحلیدلعداملی
حددفاصدلسدالهای

دادههایحاصلازپیمدایشملدی(داندش،مشدارکت،وسدلیق فرهنگدی)

6119-6118درانگلستان،برایخوش بندیدانش،مشارکتوسلیق فرهنگی6118پاسدخگو
استفادهکردهاند.بنابرنتایجاینتحقیقس محوراصلیسرمای فرهنگیراشللمیدهدد؛محدور

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد



اجتماعیوتحصیالتشللمیگیرد.محوردومبراساسگروهسنی

تقسیمبندیطبق 

اولبرپای 
ّ
هایکمیسرمای 

اینپژوهشنیزمانندبیشترپژوهش
ومحورسومبراساستفاوتهایجنسیتی.

ً
کنددومشدارکتدرفعالیتهدای


جسدنجشمصدرففرهنگدیاسدتفادهمی
فرهنگیعمدتاازنتای
فرهنگی،مانندموسیقی،مطالع ،تماشدایتلویزیدون،مشداهدههنرهدایتصدویریوالبتد کمدی
عمیقترنحوهپوششوسالیقرذاییمورداستفادهرادربرمیگیرد(ساویج.)9،6111،

پدنجنسدلازدانشآمدوزانندرو یبد ایدننتیجد 

اندرسونوهنسن ()6166نیزدرتحقیقیبدین
رسدیدهاندکد بدینسددرمای فرهنگدیوپایگدداهطبقداتیدانشآمددوزانرابطد متقددابلیهسدت.هنسددنو

سدالهای6331تدا6119
ایدرمیاندانشگاههاینرو درفاصل  

ماستیلاسا ()6111نیزدرمطالع 
ب ایننتیج رسیدهاندک بینخاستگاهطبقاتیوعمللرددانشگاهیپاسخگویانرابط ایهست.
همچنینگلندینینس وهملاران( )6949درتحقیقاتیبداموضدوعسدبتزنددگی،درمدورد
سبت هایزندگیجواناندرانگلستاننتیجد گرفدتکد پیونددعمیقدیمیدانطبقد اجتمداعیو

فرصتهایزندگی(ازجمل سبتزندگی)جوانانبرقراراستورابط بینطبق اجتماعیوالدین

ومسیرهایشغلیدآموزشیمعناداراست.درموردرابطد سدرمای فرهنگدیواقتصدادیبداسدبت

ً
زندگیتحقیقاتگوناگونیصورتگرفت است،اماشیوهترکیبدوسرمای کامالمتفداوتاسدت؛
بیشترآنهاازمتغیرهایتحصیالتودرآمدب مثاب اجزایپایگاهاجتماعیواقتصادیویاب مثابد 

اجتماعیاستفادهکردهاند.براساسشواهدتجربدیرابطد تحصدیالتبداسدبت

معرفهایطبق 

زندگیتیییدمیشود(مجدیوهملاران.)6943،دربارهرابط سبتزندگیبداطبقد اجتمداعی،

تعلقب یتطبق اجتماعیرامیتوانازرویسبتزندگیشناخت،چراک سبتزندگیطبقدات
ً
بایلدیگرمتفاوتاست؛سبتزندگیب درآمدبستگیداردوچگونگیاسدتفادهازدرآمددرالبدا
نشانگرسبتزندگیاست.
ترمعیارهاوشاخصهایفرهنگدیو


طورکلی
درایرانموضوعسلیق ،ذا ق ،سبتزندگیوب 
ذهنیب مثاب معیارهایتفلیتوتمایزطبقاتیکمترموردتوج قرارگرفتد اسدت.موضدوعرابطد 
یلیازپژوهشهدارسدال ایاسدتبدا

میاناینمؤلف هایاجتماعیب تب اینضعفکمهستند.
عنوان«سبتزندگیوهویتاجتماعی»نوشدت چاوشدیانتبریدزی(.)6946پژوهشدگردرایدن
رسال باتیکیدبرمصرفوانتخابهایذوقیب مثاب شالودهتمدایزوتشداب اجتمداعی،رابطد دو
متغیرسبتزندگیوهویتاجتماعیرابررسیکردهاست.پژوهشمذکورک بداروشپیمایشدی
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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هایسدنتینداظربدرهویتهدایسداختاریماننددشدغل،

صورتگرفت ،باناکافیدانستنمقولد 
جایروشهدایتولیددتیکیدد

هایناشیازروشهایمصرفبد 

جنسیت،قومیتونژادب تفاوت
میکنددد.اودرایددنپددژوهش،حددوزهمصددرفوفعالیتهددایسددبتزندددگیرادرشددللدادنبد 

هایشخصیوجمعیجزوصدورندوینهویدتاجتمداعیمبتندیبدرمصدرفمیدانددو


هویت
متوسطجدیدونیزرشدمصرفگراییوتوسع فرهنس

دگرگونیرابط کاروفرارت،پیدایشطبق 
مصرفراازعواملیمیداندک درشللدادنب صورندوینهویدتاجتمداعیدرمدرنیتد اخیدر
توانندشاخصهاییباشندک باتی یربرسبتزندگیافرادساختارطبقاتی


نقشاساسیدارندومی
وب تب آنمالکهایتعیینهویترادگرگونمیکنند.
معرفوبزرگمقیاسدرشدهرتهدرانبد دنبدالنشداندادن

ذکایی()6938بااتلاب پیمایشی
توزی نابرابرسرمای فرهنگیدرتهرانوسازوکارهاییاستک سلن شهربدرایتولیددسدرمای هدا
ب کارمیبندند.نتایجپژوهشدرمجموعضمنترسیمدورنماییازندابرابریهدادرشداخصهدای
گوناگونسرمای فرهنگیشهری،تی یرگذاریوتی یرپدذیریهمزمدانف داوزنددگیشدهریرادر
تولیداینسرمای هانشانمیدهد.نتایجاینمطالع باآشدلارکدردنبرخدیکاسدتیهدایادبیدات
موجودسرمای ،مفاهیموزمین هایجدیدیرادرفهمنابرابریهایاجتماعیدرمتنجامع ایدران
معرفیمیکند.
پیروزان()6931درتحقیقیبامطالع رابط سرمای فرهنگیبانگرشزنانمعلمشدهرشدیراز
ب تبعیضجنسیتیب ایننتیج رسدیدکد افدرادیکد سدرمای فرهنگدیبیشدتریدارندد،نگدرش
منفیتریب نابرابریجنسیتیدارند .را بانداقز()6941سدرمای فرهنگدیوتدی یرآنبدرسدبت

زندگیدختراننوجوانشهرتهرانرامطالع کردهاست.طبقنتایجاینپژوهش،اشلالوسدطو 
گوناگونسبتزندگیرابط  معناداریبامتغیرهداییداردکد آشدلاراداللدتفرهنگدی_سدرمای 
فرهنگدیآنهدا

فرهنگیدددارند.همچنینبینپایگاهاجتماعی داقتصادیپاسدخگویانبداسدرمای 
رابط ایمستقیموقویبرقراراست.
مجدیوهملاران()6943نیزدرپیمایشیاز816جوانساکنشهرمشهد،سبتزنددگیو
رابط آنباسرمای فرهنگیواقتصادیوالدینرامطالع کردند.بنابرنتایجتحقیق،اینرابط تییید
شد.همچنین،بیشترینتمایزسبتزندگیبینقشرباالوقشرپاییناجتماعیمشاهدهشد.
علیباباییوباینگانی()6943نیزمیزانتی یرسدرمای هایاقتصدادیواجتمداعیبدرسدرمای 

فرهنگیجوانانشهرستانپاوهرابررسدیکردهاندد.نتدایجتحلیلدیتحقیدقنشداندادکد ازمیدان
مؤلف هایگوناگونسرمای اجتماعیمؤلف آگاهیوتوج ب امورعمومی،سیاسیواجتمداعی،و

ازمیددانمؤلف د هایگوندداگونسددرمای اقتصددادیبرخددورداریازوسددایلرفدداهیبیشددتریننقددش
تبیینکنندگیرادرزمین سرمای فرهنگیدارند.

همچنینبرایسنجشسدرمای اقتصدادی،سدرمای فرهنگدیوسدرمای اجتمداعیمعلمداناز
مطالعدداتتجربددیعلیبابدداییوباینگددانی6943،؛ذکدداییواسددماعیلی6931،؛گیوریددانو

دیندارفرکوش6931،؛قادرزاده6944،؛نورانی6941،؛شارعپوروخوشفر6946،؛جدانعلیزاده
چوببستیوهملاران6943،و6931؛ابراهیمیوضیاءپور6936،؛رحمتدیومدرادی6943،؛

رحمتیوبخشی6938،؛سوری6948،؛ناطقپوروفیروزآبدادی6941،؛مجددیوهملداران،
؛ادیبیسددهوکریمدی6936،اسدتفادهشدده

6943؛ساعیوکاکاوندد6944،؛فاضدلی6946،
است.برایناساس،پژوهشحاضربابهرهگیریازنتایجاینمطالعاتک باطراحیها،نمون هدا،
جهتگیریهاوسنتهاینظدریمتفداوتیصدورتگرفت اندد،ضدمنسدنجشسدرمای فرهنگدی

مهمتدرینسدرمای 
معلمان،عواملمؤ ربرسرمای فرهنگیمعلمانوروندشللگیریآنراب مثاب  
درمیدانآموزشوپرورشمطالع میکند.ب عبارتدیگر،وج تمایزعمددهپدژوهشحاضدراز
پژوهشهایپیشین،ارا مدلیتبیینیازسرمای فرهنگیمعلمانبدااسدتفادهازآزمدونمعدادالت

یتازپژوهشهایفوقموردتوج قرارنگرفت است.

ساختاریاستک درهیچ

مبانی نظری تحقیق

دراینتحقیقتالشکردهایمتابااستفادهازنظری میدانپیربوردیوعواملمؤ ربرسرمای فرهنگی

د
معلمانراموردبررسدیوآزمدونقدراردهدیم.بوردیدوجامعد رادربعددهستیشدناختیف دایی
وارههدای
همپیوست ازمیدانها(سداختارها)وافدراددارایعادت 
اجتماعیمرکبازمجموع ایب  
کنشگردرقالبقواعدحداکمبدرمیددانهایاجتمداعیوطبدق

مرتبطبامیدانمیداندک ب مثاب 

تاندد.کنشدگرانبدا
وارههایخودبرایدستیابیب انواعسدرمای هابداهدمدرتعامدلورقاب 
عادت 

تعامالتوکنشهایخوددرتثبیتیاتغییرف ایاجتماعیمدؤ رواقد میشدوند.بندابراینفدرد

موجودیمختارودرعینحالمجبوراست .فرددرف ایاجتماعیودرقالبمیداناجتماعیبد 

کسبعادتوارهنا لمیآیدوتحتتی یرشرایطساختاریوویژگیهایفدردیاعدمازرواندییدا

شخصیتیعملمیکند.عملاوبرآیندمحیطیوفردیاوست(گرنفل.)61،6943،

ذهنید

بخشیازروشبررسدیکنشهدایانسدانیبسدطداد.

بوردیومفهوممیداناجتماعیراب مثاب 
اینخودب اینمعنیاستک مفهوممیداناجتماعیب تنهاییرساییالزمراندارد.میدان،سرمای 
یتازآنهامقدمبدردیگدری،برتدراز

نحویک هیچ
وعادتوارههرس رأسهاییتمثل اند،ب  
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آن هایاعاملپیدایشدیگرینیست،هرس برایدرکجهاناجتماعیالزموملدزومیلدیگرنددو

حالتیدرهمپیچیدهدارند.ب گفت بوردیوبازیدرف ایاجتماعییامیدانحدالتیرقدابتیداردو

کارمیگیرند.چیزیکد 

عامالناجتماعیدرآنتدابیرگوناگونیبرایادارهیابهبودجایگاهخودب 
درمیدانبرسرآنبازیمیشود،سرمای است.سرمای همروندوهممحصولیتمیداناسدت.

هایگوناگونشللمیگیرند .بوردیومفهوممیداناجتماعی

هابرحسبنوعبازیب صورت


میدان
ً
راازمفهوممیداننیرودرفیزیتاقتباسکردهاست.درفیزیتمیداننیرومعموالبدامجموعد ای
ازبردارهاترسیممیشودک نیروهایواردشدهازیتشیءبرشیئیدیگررانشانمیدهد.بوردیدو

هایاجتمداعیفلدرمیکدرد.فدر اوایدناسدتکد سدرمای 

نیزب شیوهایمشاب درباره 
میدان
رودرمیداناجتماعیعملمیکنند.عمللردمیدانشدبی 

اقتصادیوفرهنگیماننددوقطبرو 
در

هابراساسروابطشانبادوقطبتعیدینمیشدوند؛یدتمحدور


میدانمغناطیسیاستوجایگاه
میدانسرمای اقتصادی(ازمثبتب منفی)ومحوردیگرسرمای فرهنگی(ازمثبتب منفی)است
هانشداندهنده


اینتفاوت
(همان .)696،دردرونهرمیداناجتماعی «تمایزاتخاصی»هست.
موقعیتهدا

میزانونوعسرمای فرهنگیواقتصادیموجوددرمیدانیخاصاست(همان.)699،
رادرمیدانمیتوانباجم امتیازاتنوعوحجمسدرمای هاییکد دراختیدارعدامالناجتمداعی
ً
(نهادهاوافراد)است،نشانداد،مثالاطالعاتیدربارهخاستگاهاجتمداعی،سدطلتحصدیالتو
نوعدانشگاه،شبل  اجتماعی،ع ویتووابستگی،اشدتغال،ومحدلزنددگیایدنموقعیتهدارا
شللمیدهند.انبوهیازافرادک ویژگیهاوتمدایالتیلسدانیدارندد،بدااسدتفادهازرگرسدیون

چندمتغیرهتفلیتمیشدوند(بوردیدو،)13-16،6344،ودرمدوقعیتیخداصازمیددانجدای

ً
میگیرند.برخالفمیداننیروک معموالشلل ابتیدارد،بوردیوجهداناجتمداعیرامتشدللاز

گیرد؛میدانهایبزرگرامیتوانب کوچتتر(برایمثالهندررابد 

میدانهایچندگان درنظرمی

طورهمزمدان

وهرفردمیتواندبد 

ادبیات،نقاشی،وعلاسی)تقسیمکرد(گرنفل)699،6943،
درمیدانهایمتعددفعالباشد(بوردیو.)616،6111،


سرمایه

ً
مربوطمیشودک باسرمای گذاری

اصطال «سرمای »معموالب ف ایاقتصادیومبادل مالی 
زنجدانیزاده،)91،6949،امدااسدتفادهبوردیدوازایدن

یابدوباارثمنتقدلمیشدود(

افزایشمی
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد




بنابردیدگاهاونمیتدوانسداختاروکدارکرددنیدایاجتمداعیرادرنظدر

اصطال گستردهتراست.
گرفتمگراینل سرمای ران تنهاب صورتشناخت شدهدرنظری اقتصادی،بللد درصدورتهای
اقتصادیتعریفیازکنشهایاقتصادیرابرایناصطال تحمیل

گوناگونشدرنظرداشت.نظری 
کردهک میتوانآنرابدعتتاریخینظامسرمای داریدانست،چراک باتقلیلدنیدایمبادلد بد 
مبادل تجاریک ب طورعینیوذهنیازبزرگجلوهدادنمسئل منفعتسرچشم گرفت ،یعنینف 
ً
شخصی(اقتصادی)،تلویحاصورتهایدیگرمبادل راریراقتصادیتعریدفکدردهوبندابراینبد 
درآنهدا
بهصورتهایازمبادلههب عالقههاسهت ههاسهه اله  

هابیعالقهبودهاست.ب ویژه
آن 

مسلماست،یعنیبیشترانواعسرمای مادی_چیزیک درمعنیمحدوداقتصادیسرمای استو
میتواندخودراب صورتریرمادی،سرمای فرهنگییااجتماعییابرعلسعرض کندد(لدودر و

هملاران.)611-611،6111،بوردیوچهارنوعسرمای رامطر میکندک موجدبسداختارمند
شدنف ایاجتماعیمیشود:
الف)سرمای اقتصادی؛ک ازعواملگوناگونتولید(امالک،کارخانجدات،کدار)ومجموعد 
داراییهایاقتصادیدددرآمد،میراث،کاالهایمادیددتشلیلشدهاست.
ب)سرمای فرهنگی؛ک بامجموع ایازداشت هایفلدریمنطبدقاسدتکد نظدامآموزشدی
کندیاازطریقخانوادهانتقالمییابند.انواعگوناگونسرمای میتواننداشلالگونداگونی

تولید 
می
ً
داشت باشد،مثالدرموردسرمای فرهنگیویاعلمدیایدنسدرمای میتوانددعینیدتیابدد،یعندی
ب صورتمادیودرقالبکاالیفرهنگیوآ ارهنری(نمایشگاه،موزه،آزمایشگاه،ابدزارعلمدی،
کتابوانواعگوناگوندستساخت ها)عرضد شدود.امداشدللدیگدرسدرمای سدرمای فرهنگدی

نهادیشدهاست،یعنیوضعیتیک ب لحاظاجتماعیازسوینهادهدایاجتمداعیپذیرفتد شدده

استوب مدارکتحصیلییامدارکمهارتیمربوطمیشودکد نشداندهندهمیدزاناطالعداتیدا
مهارتفرددریتزمین است.درکنارایندوحالتسرمای ،حالتسومینیزهسدتکد همدان
فرهنگیمتجسدیاتنیدهشده  است،یعندیاصدولیدتمیددانبداجسدموبددنشدخص
سرمای 
ِ
ب صورتمیلوجنب هایفیزیلی،مانندلحنبیانیاحرکاتبدن،طرزبرخورد،سدلیق ،زیبدایی،
سبتزندگیوترجیحاتفرهنگیدرآمیخت شدهباشدوشللیتاستعدادپایددارجسدمیرابد 
عینیتیافتد و

عبارتدیگر،همانعدادتوارهفدرداسدت.بدرخالفسدرمای 

خودگرفت استوب 
ً
شده،عادتوارهماهیتیمادیندارد،زیدراشداملگرایشهداوتمدایالتاسدت،مدثالشدما


نهادی
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

.
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نمی توانیدقواعدشطرنجیادستورزبانرادرهیچجایجهانب صورتمادیبیابید،بلل آنهدارا

ً
شللگرفتنعادتوارهاساسادرخانوادهاتفاقمیافتددکد بد آن

عملیمیشناسید.

فقطباتحقق
خانوادگیمیگوییم.امابرایبوردیومهمترینمسئل تحصیالتاست(بوردیو،6348،

عادتواره

یداعدادتوارهدراجتمداعیشددناسدت.در

.)11سرمای فرهنگیازهرنظرمترادف«منزلدت»
عادتوارهخوشترکیدب» دارنددوچد 
تمامیمیدانهایاجتماعیچ افرادیک ب قولبوردیو« 

شدللهاینمدادینسدرمای (اجتمداعیوفرهنگدی)بدا

آنانک ندارند،میزانیازآموزشهسدت.
خوشترکیدبدارندد،
تواره 
ترکیبمرتبطاندودرهرگروهیاشخاصدیکد عداد 

عادتواره 
خوش

سرمای فرهنگیباالتریدارند(گرنفل.)616،6943،
نابرابریهایوابست ب سرمای فرهنگینابرابریدرتوانکسبسرمای رانشانمیدهدک خود
بازتابدهندهنابرابریهایپیشیندرماللیتسرمای فرهنگیاست.سرمای فرهنگیرانمیتواناز

هافقطمیتوانندباگذشدت

شخصجداکرد(تنیدهشدنراپیشفر میگیرند).ایننوعسرمای 
زمانحاصلشوند(گذشدتزمدانراپیشفدر میگیرندد).بوردیدوبد ویژگدیخداصسدرمای 
طوریک میتواندریتلحظ باچرخاندنچرخقمار روتمندشد،اما

اقتصادیاشارهمیکند،ب

اینگوند ب دسدتآورد(لدودرو
فرهنگیتنیدهشده)رانمیتوان 

شللهاینمادینسرمای (سرمای 

هملاران.)611،6111،
تجم سرمای فرهنگیدرحالتمتجسد،ب معنیحالتیاستک درآنفرهنسوتحصدیالت
شددللگیریسددرمای فرهنگددیمتجسدددمسددتلزمبدد کارگیری

درونددیمیشددود(همددان.)611،

رورشنظاممنددحساسدیتیکسدب

مدتعادتوارهاجتماعیاست.اینسرمای ازطریقپ


طوالنی
میشودک درآنقواعدحاکمبرانتخابپیرامون(محلزندگی)باتلقینب قواعدخودآگاهمبددل

هایفیزیلیوشدناختیمبددلمیشدوندکد ب صدورتتمدایالتو

میشودودرنهایتب گرایش

وارهایسازگاربامیددانتقویدتشدود،فرصدت
اگرموقعیتباعادت 

هایخاصدرمیآیند.


کنش
هایمملدنانجدامدادنامدور


ایازشدیوه
انتخابزیادیپیشرویماگشودهمیشدود،مجموعد 

علمیک شخصبایدیلیازآنهاراانتخابکند.هدریدتازعدامالنحاضدردرمیدداندرکدی
عملیازبرداشتهایعلمیدارد.ایندرکوبصیرتتحتتی یرتمایالتوخواسدت هدایعامدل

موضدوعاتیبدیارزش

دگرگونمیشود.مملناستبع یبخشهارانفیکندوآنهداراب مثابد 

تحقیرکند .تحوالتعلمیارلبسدببتحدولدرمیدزاناهمیدتوارزشموضدوعاتمیشدوند
(بوردیو.)13-11،6118،
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد



ً
ج)سرمای اجتماعی؛ک اساسامجموع ایازروابطاجتماعیاسدتکد فدردیداگروهدیدر
اختیاردارد.داشتنایننوعسرمای ب معنایبرقراریوحفظروابدطیدابد معنایاجتمداعیبدودن
ّ
است،ماننددعوتهایمهقابل،گذراندناوقاتفرارتبادیگرانوهمچنینع ویتدرتشللها

وگروههایاجتماعییاخانوادگی،خویشاوندیومذهبیوهمچنیناعتماداجتماعیونظایرآن.

د)سرمای نمادین؛چیزهاییکد نماینددههمد اشدلالسدرمای ب صدورتقابدل«تبدادل»در
میدانهایدیگرهستندک ب مجموع ایازمناست(مانندبرچسبوتشدریفات)مطابقدتداردو

باافتخاروبازشناسیمرتبطاست،ماننداعتبار،ارزش،آوازه،شهرتومشروعیت.سرانجاماینل 
سرمای نمادینتنهااعتبارواقتداریاستک براییتعاملاجتماعیبد رسدمیتشناخت شددهو
بدونویتز.)11-14،6936 ،ایدن
پدذیرمیکندد( 

برخورداریازس ندوعسدرمای دیگدررااملان
ً
ً
سرمای هادرجوام مدرنرالباباهدممرتبطانددوسدرمای فرهنگدینوعدابد سدرمای اقتصدادی
،همچندینایدنشدللهایسدرمای قابدلتبددیلبد یلدیگرندد

بازمیگردد(فدولر)96،6331 ،

(جنلینز،)681،6168 ،ب اینمعناک فیالمثدلسدرمای نمدادینبد سدرمای اقتصدادیمنجدر
میشود،چراک ب محضشهرتیافتنیدتهنرمندد،آ داراوبد لحاظمدالیافدزایشفوقالعداده

مییابد،بااینل انواعسرمای هایاقتصادی،فرهنگیواجتماعیب هنگامتعریفوتمیزاع دای

هاینمادینتبدیلمیشوند.سرمای نمادیناساسیانسانیداردووابست ب انسان

جامع ب سرمای 
وقوایشناختیاوست.اینسرمای ماهیتاجتماعیداردوب چیزیاطدالقمیشدودکد بندابد 
اعتقادمردم،فارغازصوابیاناصواببودنآن،سرمای است.بنابراینحسدنشدهرتوخرافدات
درشمارایننوعسرمای است.آنچ اهمیتداردایناستک سرمای هایاجتمداعی،فرهنگدیو
نمادینهمانندسرمای اقتصادیب تمایزوتفداوتگدذاریاجتمداعیمیانجامدد.همچندینذات
اکتسابیسرمای مان ازآنمیشودک آنرانوعیویژگیطبیعدیقلمددادکدرد(پرسدتش،6941،
،)18ایننلاتبیانگرآناستک موقعیتکنشگراندرف ایاجتماعیقابلجابد جاییاسدت،
ً
زیرادرصورتطبیعیبودنسرمای قاعدتابایددموقعیدت بداتداشدت باشدد،حدالآنلد تغییدر
موقعیتدالبراکتسابیبودنسرمای است.انواعچهارگان سرمای ب عبارتیانواعکلدیسدرمای را
تشلیلمیدهندوبناب موردب انواعخردتر،مانندسرمای دولتی،سرمای مذهبی،وسرمای ادبدی

انشقاقمییابند(همان.)11،

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

.
.
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ریزیشدهنیستیمک بتوانیمپیامددهای
هایماشینیازپیشبرنام  
بوردیومعتقداستک ماآدم
ِ
رفتاریخودراپیشبینیکنیم،بلل کنشهایمامحصولچیزیاستک اوآنرا«رابطد گندسو
وارهومیددانمینامدد.بوردیدو


بینعادت
دوپهلو»یا«رابط ایناخودآگاه»(بوردیو)11،6339،
میکند:
اینرابط رابااستفادهازمعادل زیرچنینخالص  
عادتواره)×(سرمای )]+میدان=کنش
[( 
اینمعادل رامیتوانبااینعباراتتوضیلداد:کدنشنتیجد رابطد بدینتمدایالتشخصدی
ایک املانبروزآندرشدرایطیخداص
عادتواره)وجایگاهاودرمیدان(سرمای )است،ب گون  
( 
لیاوعادتواره،میدانوسرمای درارتباطبدایلدیگرندد.بددین

فراهممیشود.س ابزارتفلراص
ً
بدینعدادتوارهشدخصبدا

عادتوارهفردنیسدت،بللد نتیجد رابطد 
ترتیبکنشهاصرفانتیج  

وضعیتفعلیاوست (گرنفل.)611،6943،باتوج ب دیدگاهنظریتحقیقمیتوانفرضدیاتو
مدلتجربیزیررابررسیکرد 

سرمای اجتماعی
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سرمای 

سرمای فرهنگی
سرمای نمادین

اقتصادی

نمودار  .6مدلیابی ساختاری عوامل تبیینکننده سرمایه فرهنگی (منبع :نگارندگان)

فرضیات تحقیق

فرهنگیآنهاتی یردارد؛.6بد نظر

نظرمیرسدسرمای اقتصادیمعلمانبرمیزانسرمای 

.6ب 
فرهنگدیآنهداتدی یردارد؛.9بد نظر

میرسدخاستگاهاجتماعی داقتصادیمعلمدانبدرسدرمای 

نظرمیرسددسدرمای 

فرهنگیآنهاتی یردارد؛.8بد 

میرسدسرمای اجتماعیمعلمانبرسرمای 

فرهنگیآنهاتی یردارد.

نمادینمعلمانبرسرمای 

روش تحقیق ،جمعیت آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگیری

روشمطالع  حاضرپیمایشیاستوجمعیدتآمداریآنمعلمدانآمدوزشوپدرورششهرسدتان
دسدتآمددهازپیشآزمدون،

براساسدادههایب 

بیرجنددرسالتحصیلی6936-6936هستند.
واریانسبرآوردیجمعیتآماریمشخصشدوسپسبرپای فرمولکدوکرانحجدمنموند 841

نفربرآوردشد.درمرحل اول،ازنمون گیریطبق ایمتناسببهرهگرفت شد؛نخستازآنجداکد 
فهرستکاملافرادجمعیتآماریوتعدادآنهاب تفلیتمحدلکدارومقطد تحصدیلیازقبدل
مشخصبود،نسبتجمعیتنمون ب تفلیتب دستآمد.درمرحلد بعدد،بدااسدتفادهازروش
نمون گیريتصادفيساده،نمون موردنظرمتناسبباحجمهرطبق ب صدورتتصدادفیانتخداب
شد.ب منظورانتخابنمون هاب  صورتتصادفینیزابتدافهرستکاملمدارساینشهرسدتانبد 
تفلیتمنطق (شهروروستا)ونوعآن(ابتدایی،راهنماییومتوسط )تهی شدوب هریتازایدن
مدارسیتکداختصاصدادهشدوتعدادیازاینکدهاب صورتتصدادفیبداتوجد بد حجدم
انتخابشدودرنهایتمعلمانشارلدرمدارسانتخابشدهب مثابد 
نمون موردنظردرهرطبق
ِ
،آماره-
ها،بااستفادهازنرمافزار

نمون آماریموردآزمونقرارگرفتند.پسازجم آوریداده

هایتوصیفی،نظیرمیانگین،مد،وانحرافمعیارب دستآمدوبااسدتفادهازندرمافدزار
سعیدرآزمونبرازشمدلمعادالتساختاریکردیم.
تعریف عملیاتی متغیرها

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

 .1متغیر وابسته

هایفرهنگدیعیندی،
برایسنجشسرمای فرهنگیمعلمانطبقنظربوردیو،هدریدتازسدرمای  
سدازیوابعدادآنهدامشدخصودرقالدبطیدف

نهادیشده ،ومتجسدب طورجداگاند شاخص

لیلرتسنجیدهشد.

جدول  .6شاخصهای سنجش سرمایه فرهنگی
شاخصها
سرمایه فرهنگی
مدارکتحصیلی،رشت تحصیلی،دانشگاهمحلتحصیل،مدارکمهارتیشاملمیزانآشناییبامهارتهایی
نهادیشده

ازقبیلنقاشی،موسیقی،زبانهایخارج ،رایان واینترنت.

میزانانتشاروتیلیفکتداب،انتشداروتدیلیفمقداالتعلمی دپژوهشیوهمایشدی،میدزانارا د اختدراعو
ابتلاراتعلمی،میزانارا آ ارآزمایشگاهی،میزانشدرکتوارا د آ داردرنمایشدگاههایعلمدی،هندریو
عینی
فرهنگیوهمچنینمیزانارا آ ارنرمافزاری.
رفتنب سینماوتئاتر،تماشایتلویزیونووید و،گوشکردنب رادیو،


مطالع کتاب،روزنام یامجل ،استفادهازاینترنتورایان ،ع دویت


میزانفعالیت
درکتابخاندد ومیددزانمراجعدد بدد کتابخاندد وهمچنددینسددفرهای


فرهنگیوگذران
هایورزشی،شدرکتدرمهمانیهدا،بازدیدد


تی،فعالیت
سیاحتیدزیار



اوقاتفرارت
هاوگالریها،رفتنب کالسهدایآموزشدیوتقدویتی،گدوش


ازموزه


کردنب موسیقی،انجامدادنبازیهایفلری.
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سرمایه فرهنگی






متجسد
عادتواره)
( 

سبتزندگی

شاخصها
هنجارهایمصرف
روابطبینشخصی


انتخددابپوشدداکولددوازممنددزلواولویتهددایهزین د ای_ریددراز
مایحتاجزندگی.
مناسباتخانوادگی،رابط بادوستانورفقدا،اسدتقاللفدردیوآزادی
عمل،رضایتازکار،رضایتازتحصیلوهزین کردنبرایخود.
.6نبایدب کودکاناجازهدهدیمبداوالددینبحد کننددچدوناحتدرام
نمیرود.
والدینازبی 

چگونگیتقسیم
جنسیتیوظایف
خانگی
وروابطمیان
اع ایخانواده

.6اگربچ هاشلوغونامرتبباشند،تقصیرازمادراستن ازپدر.
.9خیروصال آیندهفرزندداندرایدناسدتکد تداب سدلیق ونظدر
والدینخودباشند.
.8درامورخانوادهبرابریزنومردتاحدیخوباست،امداهمیشد 
حرفآخررامردبایدبزند.
.1درانجامدادنامورخان مثلآشپزیبایدب زنکمتکرد.


مدیریتبدن
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هنری
سلیق 

موسیقیایی

کنترلوزنباورزش،ر یمرذاییویدادارو،مراقبتهدایبهداشدتیو
آرایشینظیراستحمامروزان ،استفادهازعطدرواودکلدنواسدتفادهاز
کرمضدآفتاب.
کتابهدای
هدایکالسدیت،رمانهدایتداریخیو 

میزانمطالع کتاب
فلسفی.
هاینقاشیوموزههاوتابلوهداینقاشدی،میدزان

میزانعالق ب گالری
تماشایفیلمهاینمایشنام ایواقتباسادبی.

.6موسیقیکالسیترادوستدارم.
.6عالق خاصیب آوازهایسنتیایرانیهمچونشجریانوبناندارم.
دهمبارذاهایدلچسبو

.6هنگامدعوتمهمانب خان ترجیلمی

رذایی

مهارتهددددای

زبانی
کالمی

درج یتازاوپذیراییکنم.
.6تزیینرذا،سفرهویامیزرذاخوریبرایمنبسیاربااهمیتاست.
کنمارلباوقاتنمیتوانممنظدورخدودرابد دیگدران


احساسمی
.6
بیانکنم.
صحبتکردندچارللنتزبانوتپقمیشوم.

.6هنگام
درستیمیتوانمب فارسیمعیارصحبتکنم.

.9بدونلهج وب 
.6هنگدامصدحبتدربددینگروههدایزیدادیازافدراددچداراسددترس

جمعی

میشوم.

.6ازسخنرانیدرکنفرانسهاومراسمرسمیواهم دارم.
(منبع :نگارندگان)

 .2متغیرهای مستقل

شاخصهایسنجشسرمای اقتصادی؛سرمای اولی فرداست،امامملناستپسازکسدبآن،
صاحبسرمای درمعر تی یراتعمیقوبزرگدیقدرارگیدرد.سدرمای اقتصدادیبرابدربدامیدزان
ً
روت یادرآمد است.درآمدمعموالباحقوقماهیان درمقایس باهزیند هایماهیاند زنددگی،و
دستمیآید.بدینترتیدبمیدزان

هایفردپسازکمکردنبدهیهایاوب 

روتبامحاسب دارایی
درآمدماهیان  پاسخگویان،درسطلترتیبیودرقالبیتمقیداسپدنجدرجد ایبد شدر زیدر
ارزیابیشدد .مندزلمسدلونیومحدلسدلونتازعال دممهدم دروتوموقعیدتاجتمداعیدر
ق اوتهایروزمرهاجتماعیاست.برایناساسقیمتتقریبیمنزلمسلونیپاسخگویتحقیق
مشخصمیکندک معرفسلونتچ امتیازیبایدبگیدرد.قیمدتمندزلمسدلونینیدزهمانندد

معرفهایقبلیب یتمقیاسترتیبیپنجدرج ایتبدیلشدهاست.همچنینوضدعیتماللیدت

مسلونیپاسخگویاننیزدرقالبسؤاالتی،مانندنوعماللیتمنزلمسلونی،نوعمنزلمسدلونی
هایمنزلمسلونیسنجیدهمیشود .املاناتزندگینیزبااستداللیمشاب املانات


وتعداداتاق
زندگیمعلمانبرآوردمیشدود،املانداتیازقبیدلرایاند شخصدی،اتداقشخصدی،تختخدواب،

ماشدینظرفشدویی،اتومبیدل،مددلوندوعاتومبیدل

استخر،مبلمانومیز،ماشینلباسشدویی،

شخصیوهمچنینهزین هایماهیان خانوادهپاسخگویان.
بدرایسدنجشوبددرآوردخاسدتگاهاجتماعی داقتصادیمعلمددانازگوید هایی،ماننددسددطل
تحصیالتوالدینوهمسرپاسخگویان،شغلپدروشغلهمسراستفادهشد.
سرمای نمادین؛اینسرمای معلمانباشاخصهایاحترام،پرستیژاجتماعیومشروعیت،در
سطلترتیبیودرقالبیتمقیاسپنجدرج ایسنجیدهشد.

جدول  .2شاخصهای سنجش سرمایه نمادین

احتراموپرستیژ
اجتماعی

 .6میزاناحترامافرادجامع ب شمادرجایگاهمعلمچقدراست؟
.6میزانشهرتشمادرمیاناقوامودوستاندرجایگاهمعلمچقدراست؟
 .9چنانچ بخواهیددرمواق ضروریضمانتفرددیگریرابرعهدهبگیرید،دیگرانچقدرروی
حرفشماحسابکردهوضمانتشماراقبولمیکنند؟


مشروعیت

.6تاچ اندازهدرامورمشورتیموقعیتمحوریدارید؟
فلرمیکنیدشغلیک داریدچ منزلتواعتباریدرجامع دارد؟

.6
.9عقیدهاطرافیانب درآمدماهیان شماچگون است؟
(منبع :نگارندگان)
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کمتشاخصهایزیردرسطلترتیبیودرقالبطیفلیلرتسنجیده

سرمای اجتماعی؛ب 
ّ
گدروهدوسدتان،
شد:فعالیتدرتشللهایاجتماعی،ع ویتدرروابطوشبل هایاجتمداعی( 
خانوادهوهمسایگان)واعتماداجتماعی.

جدول  .3شاخصهای سنجش سرمایه اجتماعی
فعالیتدر
ّ
تشللهای
اجتماعی

وکانونهایعلمیوفرهنگی،شهرداری،دهیداری،شدورایاسدالمیشدهروروسدتا،

ع ویتدرانجمن
مسجد،انجمنهایخیری وعامالمنفع ،انجمناولیاومربیان.


روابطدوستان 
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ع ویتدر
روابطو
شبل های
اجتماعینظیر روابطخانوادگی
گروهدوستان،

خانوادهو
همسایگان
روابط
محلیدهمسایگی


.6ب هنگاموقوعمشللیدابرخدوردبدامسدئل ایتداچد حددبدادوسدتانمشدورت
میکنید؟

.6تاچ حدموق احتیاجب مقداریپولمیتوانیدب دوستانتانمراجع کنید؟
هااختصاصدادهاید؟

.9برایرف مشللدوستانتانتاچ حدوقتخودراب آن
.8درمواق دلتنگیتاچ حدبادوستانتانصحبتمیکنید؟
.6تاچ حدب همراهخانوادهتانب مسافرتوگردشمیروید؟
خانوادهتاناستفاده

.6هنگاممواج شدنبامشللتاچ حدمیتوانیدازکمتفلری
کنید؟

برپامیشود.

شرکتدرجشنهاومراسمیک درمحل 

.6
.6کمتوهمیاریشمادرعمرانوآبادانیمحلزندگی.
.9شماتاچ حدباهمسایگانرفتوآمددارید؟
.8تاچ حددوستانوهمسایگانشمارابرایصرفناهاریداشدامبد مندزلدعدوت
میکنند؟

درعصرحاضرمیتوانب کسانیاعتمادکردک پیوست دردسترسمانیستند.

.6
هدافوقالعداده

اعتمادتعمیمیافت  .6ازآنجاک شناختهم مملننیسدت،لدذابایدددربرخدوردبداآن


محتاطبود.

.6ب افراداطرافخوددرمحل ماناعتماددارم.
اعتماداجتماعی اعتمددددددددددددداد
.6درتعاملبادیگرانعلیررماینل احتمالمدیدهمرفتداراودرآینددهبدامدنفدرق
بینشخصی

خواهدکرد،امابازرویحرفشحسابمیکنم.

(منبع :نگارندگان)

روایی و پایایی

1

برایاستانداردسازیابزاراندازهگیری،توج بد قابلیدتاعتمدادآنازاهمیدتخاصدیبرخدوردار
است.بدینمنظوربااستفادهازتلنیتآلفایکرونباخ وب دسدتآوردنسدهمواریدانسواقعدی
نسبتب واریانسکل ،باتدرنتدایجوقابلیدتاعتمدادپرسشدنام ارزیدابیشدد.مقدادیرآلفدای
کرونباخ،بیشاز1/16ب دستآمد(جدول.)8همچنینبرایارزیابیرواییازمیانشدیوههدای
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد



اعتبارسنجی،تحقیقحاضرازدوشیوهرواییمحتواییوسازهسدودمدیجویدد.روایدیمحتدوایی
ویژگیساختاریابزاراستک همزمانباتدوینآزموندرآنتنیدهمیشود.حالباتوج ب اینلد 
ً
اعتبارمحتواییپرسشنام رامعموالافرادمتخصدصدرموضدوعمدوردمطالعد تعیدینمدیکنندد،
اساتیدمحترمودانشجویانمرتبطبارشدت پدژوهشاجتمداعیوجامع شناسدیروایدیمحتدوای
آزمونمذکوررابعدازذکراصالحاتیتیییددکردندد.شدایانذکدراسدتبعددازتجزید وتحلیدل
پرسشنام  هایاصلی،دراینمرحل نیزبداتحلیدلعداملیتیییددیبد بررسدیروایدیگوید هاو
متغی رهایموردبررسیپرداخت شد،ک نتایجتحلیلعاملیتیییدینشانازهمسازیدرونیباالی
گوی ها،متغیرهایتحقیقونیزبرازشمدلدارد .تحلیلعاملیتلنیلدیآمداریاسدتکد بدرای
برآوردعامل هایامتغیرهایپنهانوکاهشتعدادزیادیازمتغیرهدابد تعددادکمتدریازعاملهدا

ستفادهمیشود .شایانذکراستنتایجتحلیلعداملیتیییددیدرمددلنهداییآزمدونمعدادالت

ا
ساختاریذکرشدهاست(شلل.)6


جدول  .4مقادیر آلفاي کرونباخ براي تعیین پایایی
مفاهیم

نهادیشده
عینیتیافت 


ابعاد
گذراناوقاتفرارت
هنجارهایمصرف

معیارانتخاب
اولویتهایهزین ای


سبت
زندگی
روابطبینشخصی
سرمای 
چگونگیتقسیمجنسیتیوظایفخانگیدرخانواده
فرهنگی
مدیریتبدن
عادتواره)
متجسد( 
ادبی
هنری
سلیق
موسیقیایی
رذایی
مهارتکالمی
فعالیتدرتشللهایاجتماعی

سرمای 
روابطوشبل هایاجتماعی
اجتماعی
اعتماداجتماعی
سرمای نمادین
سرمای اقتصادی
خاستگاهاجتماعیداقتصادی

(منبع :نگارندگان)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

آلفاي کرونباخ
1/16
متغیراسمی
1/18
1/16
1/11
1/11
1/16
1/16
1/11
1/14
1/16
1/41
1/11
1/43
1/41
1/18
1/44
1/18
1/11

12
تحلیل و واکاوی روند
شکلگیری ...

یافتههای توصیفی
الف) توصیف ویژگیهای فردی و خانوادگی افراد مورد مطالعه

سال،کوچتترینفردموردمطالع 69

براساسنتایججدول،1میانگینسنينمون آماري91-81
سالومسنترینفرد19سالسنداشت است.نتایجتجزی وتحلیلسطلتحصیالتنموند آمداری

نشانمیدهدک میانگینرتب ایسطلتحصیالتافراد6/31است؛ب اینمعناکد میدانگینسدطل

تحصیالتافرادحدودلیسانساستواینمتغیربیندیپلمتافوقلیسانسدرنوساناست.همچندین
میانگینتعدادفرزندانافرادموردمطالع برابربا6/68نفرواینتعدادبین1تا4نفدردرحدالتغییدر
است.میانگینسابق کارپاسخگویاننیز61-94سالودامن اینمتغیربین6تا86سالاست.

جدول  .5ویژگيهاي فردی و خانوادگی نمونه مورد مطالعه
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متغیر
سن
سطلتحصیالت
تعدادفرزندان
سابق کار

میانگین
91/81
6/31
6/68
61/94

انحراف معیار
4/14
1/11
6/648
4/1

ضریب تغییرات
66/61
63/63
11/1
11/11

حداقل
69
دیپلم
1
6

حداکثر
19
فوقلیسانس

4
86

(منبع :نگارندگان)


عالوهبراطالعاتجدولفوق،ازمجموعپاسخگویان81/1درصدمدردو19/1درصددزن
درصدآنهامتیهلبودندوفقطیدتنفدر(1/6درصدد)

درصدآنهامجردو44/1

بودهاند66/6.

درصدآنهاشهرو99/4درصددنیدزروسدتابدودهاسدت،

آنهامتارک کردهبود.محلتولد11/6

درصدآنهاشدهروفقدط1/8درصدددرمنداطقروسدتایی

درحالیک محلسلونتفعلی36/1

سلونتداشت اند،باوجوداینموضوع،محلکاراکثریتپاسخگویان(14/3درصد)شهربدوده
و38نفر(66/6درصد)نیزمحلکارشانروستاست.
ب ارزیابی میزان سرمایه فرهنگی و اقتصادی معلمان مورد مطالعه

همانطورک درجدول1مالحظ میشود،سرمای فرهنگیپاسخگویانبامیدانگینرتبد ای6/11و
ضریبتغییرات61/38درجایگاهمتوسطوسرمای اقتصادیافرادموردمطالع بدامیدانگینرتبد ای
6/66وضریبتغییرات86/19درجایگاهمتوسطروب پاییناسدت.درحدالیکد طبدقتعبیدرپیدر
فرهنگیمعلماناساسیترینسرمای برایکنشگرانمیدانآموزشوپرورشاست.

بوردیو،سرمای 


جدول .1آمارههای توصیفی سرمایه فرهنگی و اقتصادی پاسخگویان
باال

میانگین
رتبهای

انحراف
معیار

ضریب
تغییر

موقعیت
اجتماعی

سرمای فرهنگی 11/1

68/1

18/4

1/1

11/1

6/11

1/88

61/3

61/8

16/3

66/1

68/4

1/8

6/66

1/38

86/1

سرمای 
اقتصادی

متوسط رو
متوسط رو به
متوسط
پایین
به باال
پایین

درصد ردیفی
(تعداد)
611/1
()841
611/1
()841

(منبع :نگارندگان)


آزمون مدلیابی معادالت ساختاری

ایننرمافدزاردرآزمدون

تریننرمافزارهایمدلیابیمعادالتساختاری است.


یلیازقوی
ِاموس
تحقیقاتونظریاتبااستفادهازتحلیلهایچندمتغیرهاستاندارد،مانندتحلیلرگرسیون،تحلیدل

کارمیرود.همچنیناملانایجادفرضدیاتتحقیقدیرا

عاملی،همبستگیهاوتحلیلواریانسب 

درقالبمدلهاینموداریفراهمکردهوسپسب کمتآمارههایمقت یآنهاراآزمونمیکند.

برایآزموناینفرضیاتمتغیرسرمای فرهنگیراب مثاب متغیدروابسدت واردمددلکدردهوبدا
استفادهازنرمافزار ِاموسا راتهریتازمتغیرهایمستقلبررویمتغیروابست راتحلیلکدردیم

ک درادام ب اینموضوعاشارهمیشود.
نشانمیدهدبراساستبییننظریتحقیقیتمدلنظریطراحیشدد

همانگون ک شلل6

ک درچهارمسیرمجزاسرمای فرهنگیمعلمانراتبیینمیکند،امدابداتوجد بد شدلل6نتدایج
تبیینیوبرساخت ازمدلساختاریحاکیازآناستک درس مسیرترسیمشدهسدرمای فرهنگدی
معلمانشهرستانبیرجندافزایشمییابد:
درمسیراول،خاستگاهاجتماعیداقتصادیمعلمانب صدورتجداگاند بدرسدرمای فرهنگدی

معلمانا رمثبتمیگذارد.درنتیج بداافدزایشخاسدتگاهاجتماعی داقتصادیمعلمدانسدرمای 
فرهنگیآنهاافزایشمییابد.

ّ
درمسیرعلیدوم،سرمای اقتصادیمعلمانب صورتجداگان ومستقیمبرسدرمای فرهنگدی
فرهنگیآنهدانیدز

معلمانا رمثبتمیگذارد.بنابراینباافزایشسرمای اقتصادیمعلمانسرمای 
افزایشمییابد.
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

.
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درمسیرسوممنتجشدهازمدلساختاری،سرمای اقتصادیمعلمانموجدبافدزایشسدرمای 

هامیشود.لذاسرمای اقتصادیعالوهبرتی یرریرمستقیمیک ازطریقسرمای نمدادین
نمادینآن 

اجتماعیمیگذارد،ب صورتمستقیمنیزبرسرمای اجتماعیا رمثبتمیگدذاردودر

برسرمای 
فرهنگیمعلمانمیشود.

پایانمجموعاینمواردموجبافزایشسرمای 
دسدتآمدهبد نظدرمیرسددنتدایجآزمدونمعدادالتسداختاریتحقیدق

باتوج ب نتدایجب 
تیییدکنندهنظری بوردیودرموردجامع آماریاینتحقیقاست؛اینسدرمای هادرجوامد مددرن
ً
اندوهمچنیناینشللهایسرمای قابلتبدیلب یلدیگرند.

رالباباهممرتبط
براساسنتایجمدلتصحیلشدهزیر ،ضریبکیدومدلبرابر641/118شدهاستک با
درج آزادی46درسطلمعناداری  1/11ازلحداظآمداریمعنداداراسدت،چدونایدنسدطل
معناداریکمتراز1/11است .بنابراینآزمونمجذورکایبدرازشدقیدقمددلرابدادادههدای
مشاهدهشدهردمی کند،اماباتوج ب حجمباالینمون ( )841وحساسیتضریبکیدوبد 
حجمنمون می توانسایرضرایبنیلوییبرازشرابررسیکرد .جذربدرآوردواریدانسخطدای
تقریب برابربا1/116شدهک ازمرزقابلقبول1/11کمتراستومی تواننتیج گرفدتکد 
اندازهخطایب رآوردمدلدرجامع چندانبزرگنیسدتومیدزانقابدلقبدولیاسدت.ضدرایب
شاخصبرازشمقایس ایوشاخصبرازشهنجارشدهازمعتبرترینشداخصهاییهسدتندکد 
برایبررسیبرازندگیمدلب کارمی روند؛هرچ ضدرایبایدندوشداخصنزدیدتتربد 6/1
باشدمدلبادادههابرازشبهتریدارد.شاخصبرازشمقایس ایوشاخصبرازشهنجارشدده
دراینمدلب ترتیببرابربا1/391و1/319است،ک باالتراز1/31ونشانگربرازشخوب
مدلبردادههااست .بنابراینبرازشمدلنظریبردادههاتیییدمیشدود.عدالوهبدرایدن،همد 
ضرایبمسیرنیزدرسطل33درصدمعنادارند .بارهایعاملیاستانداردمعرفهایمتغیرهدای
ً
وابست ومستقلنیزاکثرا باالی 1/11هستندک میزانقابلقبولیاستونشانگرشاخصبودن
معرف هابرایمتغیرهاینهفت است.
مشاهدهمیشود،متغیرنهفتد سدرمای اجتمداعیبداضدریبمسدیر

همانطورک درشلل9

استاندارد1/91تی یربیشتریبرسرمای فرهنگدیمعلمداندارد.پدسازآن،متغیدرنهفتد سدرمای 
اقتصادیباضریبمسیراستاندارد1/98برمتغیروابست تحقیقا رمیگدذارد.همچندین،متغیدر
خاستگاهاجتماعیداقتصادی63درصدواریانسسرمای فرهنگیراتبیینمیکند (نمودار.)6

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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(منبع :نگارندگان)

ّ
جدول  .7ضرایب و شاخصهای نیکویی مدل علی
کیدومدل
درج آزادیمدل
کیدومدلاستقاللبا611درج آزادی
شاخصبرازشمقایس ای
شاخصبرازشهنجارشده
جذربرآوردواریانسخطایتقریب 

01

641/118
46
6181/161
1/391
1/319
1/116

(منبع :نگارندگان)
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

نتیجه
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براساسنتایجآزمونمعدادالتسداختاری،سدرمای اجتمداعی،سدرمای اقتصدادی،وخاسدتگاه
اجتماعید اقتصادیمعلمانشهرستانبیرجندب ترتیببیشترینتی یرمستقیمرابرسرمای فرهنگی

معلماندارند.سرمای نمادیندراینمدلمتغیریاستک ن ب صدورتمسدتقیم،بللد ب واسدط 
متغیروابست میانیسرمای اجتماعیبرسدرمای فرهنگدیتدی یرگذاشدت اسدتوافدزایشسدرمای 
اجتماعیآنهداخواهددشدد.بداافدزایشسدرمای اجتمداعی

نمادینمعلمانسببافزایشسرمای 
سرمای فرهنگیمعلماننیزافزایشخواهدیافت.همچنینمتغیرهایسرمای اقتصادیوخاسدتگاه
اجتماعیداقتصادیب صورتریرمستقیمنیزبرسرمای فرهنگیمعلمانتی یرگذاشت است.آنچد 

ازاینمدلبرمیآیدایناستک هم متغیرهاقابلیتتبدیلب سدرمای فرهنگدیرادارندد؛بددین

صورتک سرمای نمادینب صورتریرمستقیم،سرمای اجتمداعیب صدورتمسدتقیموسدرمای 
اقتصادیوخاستگاهاجتماعی داقتصادیمعلمدانب صدورتمسدتقیموریرمسدتقیما ربخشدیو
قابلیتتبدیلب سرمای فرهنگیرادارند.
هایریرمدادیافدراد(فرهنگدی،
امروزهباتشدیدجریانتجددگراییدگرگونیهاییدرسدرمای  
ایجادشدهاستوعواملیازقبیلتفاوتنسلهادرعال قوانتظارات،تغییدر

اجتماعیونمادین)
درنحوهگذراناوقاتفرارتازشیوهسنتیب مدرن،افزایشمیزاناستفادهازوسایلاللترونیلی،
همبودناع دایخدانواده،کداهشف دایصدمیمیتو
ماننداینترنتوتلویزیون،کاهشزمانبا 

کاستیاعتمادبینافرادجامع نشان هاییازضرورتبازاندیشیمجددنقشآمدوزشوپدرورشو
ب ویژهمعلماندارد .درایدنراسدتاتحقیدقحاضدربدرایآمدوزشوپدرورشوآنچد درسدازمان
اجتماعیایننهادتربیتیمؤ راست،نقشوجایگاهیویژهقا لاست.
نپژوهشمیتواننتیج گرفتک زندگیاجتماعیمعلماندرایراندسدتخوش

ازیافت هایای
هایریرمادیآنهاشدهاست،امازندگیدرایدنسداختار

تغییراتزیادیازجمل کاهشسرمای 
جدیدومتفاوتازگذشت مستلزمروحی ،اعتمداد،حمایدتعداطفی،اجتمداعی،مدالیوعملدی
جامع ازمعلمانشوهمچنینمستلزمهملاریوصدمیمیتوصدداقتبیشدتریاسدت.درایدن
راستابرمبناینتایجتحقیقپیشنهادهاییب شر ذیلارا میشود:
فرهنگیآنهاراتحتتی یرقدرارمیدهدد،لدذا

ازآنجاک سرمای اقتصادیمعلمان،سرمای 
هرراهلاریک بتواندب اشلالگوناگونمنجرب افزایشسرمای اقتصادیمعلمانشود،بدرسدایر
سرمای هایریرمادیب ویژهسرمای فرهنگیمعلمانتی یرمثبتخواهدگذاشت،زیدرامادامیکد 
هدابدرآوردهنشدوند،آنهدااز

معلمانازنیازهایاساسیشانفاصل نگیرند،یعنیایننیازهدادرآن


مسا لاصلیوروزمرهب سویمسا لوموضوعاتتئوریت،نظریوفرهنگی،ک سدرمای اصدلی
درهرمیدانآموزشیاست،گامبرنخواهندداشت.بوردیوبرآناستک کارگرانسادهدرفرانسد 
نزدیتب فقرزندگیمیکنندواینفقرتواناییتفلرونوآوریفرهنگیرادرآنانازبینمیبرد،لذا
رروشهایآموزشیبایدازنیازهایاساسیخویشفاصدل 

معلماننیزبرایرشدتفلرونوآورید
گرفت وایننیازهادرآنهابرآوردهشود.
فرهنگیآنهامدؤ راسدت،

باتوج ب اینل خاستگاهاجتماعیداقتصادیمعلمانبرسرمای 
خانوادگیآنهارامدنظرقرارداد،چراک خاستگاهاجتمداعی

دررونداستخداممعلمانبایدزمین 
ً
نسبتاپایینمعلمانازعواملمهموتی یرگذاردرضعفآموزشوپرورشاست.
فرهنگدیعینیتیافتد و

فرهنگینهادیشدهمعلمانبداسدرمای 

باتوج ب اینل بینسرمای 
ایمعناداربرقراراست،بایدبسترهایب کارگیریواستخدامرتبد هایبداالی
آنهارابط  
عادتواره 

دانشگاهیب ویژهاستعدادهایبرتررافراهمکرد.همچنینباتوجد بد اینلد ندوعدانشدگاهمحدل
تحصیلیلیازشاخص هایسرمای  فرهنگیمعلماناست،نظارتدقیدقبدرآمدوزشمعلمدانو
التحصدیالندانشدگاههایمعتبدرکشدوربایدد

دادنامتیازویژهب مددارکبداالیتحصدیلیوفارغ

سیستمهایآموزش

سرلوح کاربرنام ریزانآموزشکشورقرارگیرد.اینب ایجادفرصتوتوسع 
ویژهدگرگونیشیوههایتربیتمعلمومدیریتمعلماننیزبستگیدارد.ازسویدیگدر،

معلمانب 
شرایطکارینامناسب،حقوقاندکونداشتنتیمینشدغلیدرایدنحرفد سدبباجتنداببیشدتر
معلمدیمیشدود،زیدراآندانامیدددسدتیابیبد مشدارل

فارغالتحصیالنمستعدازورودب حوزه

هایاداریباحقوقبیشتروچشماندازشغلیبهتردارند.


خصوصییاسایربخش
درپایانبایدگفتاگرچ تالششدهاستباساختنچارچوبنظریدقیقتبیدینمناسدبیاز
پژوهشعلمدیکدنشعقالندیمبتندیبدر
مسئل تحقیقارا شود،اینواقعیترابایدپذیرفتک
ِ
آزمونوخطاستوپایانهرپژوهشیآرازمسئل جدیداست.باتوج ب اینل واریانسباقیماندده
متغیروابست اینپژوهشب عواملدیگریمربدوطمیشدودکد درایدنپدژوهشنیسدت،توصدی 
نقداینتحقیقجستوجودربارهسرمای هایچهارگان مدوردبررسدی

ميشودسایرپژوهشگرانبا

ایننوعپژوهشها:

دراینتحقیقراادام دهند.باهدفادام 
روندشلل گیریمیدانآموزشیدرایران،تحلیلانواعسرمای وتی یرآنهابرمیدانآموزش


وپرورش
تحلیلوواکاویناسازیاجتماعیدرمیدانآموزشی
برایموضوعاتجدیدپژوهشیپیشنهادمیشود.
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منابع
ابراهیمی،قربانعلی؛وضیاءپور،آرش(.)6936بررسیجامع شدناختیتدی یرسدرمای فرهنگدیبدرمددیریتبددن
تجربیجوانانشهرگیالنررب).فصنامه جمهع شامس کمربردی دانشگمه اصلهام -684،)6(69،

(مطالع 
.661
ادیبیسده،مهدی؛وکریمی،یوسف(.)6936بررسیارتباطبینسدرمای اجتمداعیوندوعمصدرفبداتیکیددبدر
موسیقی،فیلموکتاب(مطالع موردی:دانشجویاندانشگاهاصفهان).جمهع شامس اقتصمدی و توسع ،)6(6،
.6-61
مترجم:جهانگیرجهانگیری،وحسنپورسفیر).

بونویتز،پاتریس(.)6936درسهمی از جمهع شامس پیر بوردیو(
تهران:آگ .
پرستش،شهرام(.)6941صور بادی هیدا تولید ادب در ایرا هعمصر(رسال دکتری).دانشلدهعلوماجتمداعی،
دانشگاهتهران،تهران،ایران.
پیروزان،محبوب (.)6931هطملع رابط سرهمی فرهاگ بم نگرش زنم هعنم شار شیراز نسبت ب تبعیض جاسلیت 
پایاننام کارشناسیارشد).دانشلدهعلوماجتماعی،دانشگاهتهران،تهران،ایران.
( 
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تاجبخش،کیان؛خاکباز،افشین؛وپویان،حسن(.)6943سرهمی اجتممعي :اعتممد ،دهوکراسلي ،توسلع .تهدران:
شیرازه 
تیموری،محمود(.)6936تحنیل جمهع شامخت هوقعیت اجتممع هعنمم ؛ بم تأکید بر زهیا هادی انلوا سلرهمی ،
قمبنیت تبدیل و اثربخش آ هم بر یکدیگر(هطملع تجربي هعنمم شارستم بیرجاد) (پایداننامد کارشناسدی
ارشد).دانشلدهعلوماجتماعی،دانشگاهتهران،تهران،ایران.
بستی،حیددر؛خدوشفر،رالمرضدا؛وسدپهر،مهددی(.)6943درجسدتجویسدنجشسدرمای 

جانعلیزادهچوب
فرهنگی.هطملعم فرهاگ و ارتبمطم .661-694،)61(1،
بستی،حیدر؛خوشفر،رالمرضا؛وسپهر،مهدی(.)6931سرمای فرهنگیوموفقیتتحصیلی:

جانعلیزادهچوب
پژوهشنامددد مبدددانیتعلدددیموتربیدددت.49-618،)6(6،

ارزیدددابیتجربدددیمددددلهاینظدددری.

چاوشیانتبریزی،حسن( .)6946سبک زندگ و هویت اجتممع و انتخمبهمي ذوقي بل عالوا شلملوده تملمی و
تشمب اجتممعي در دوره اخیر هدرنیت (رسال دکتری).دانشلدهعلوماجتماعی،دانشگاهتهران،تهران،ایران.
ذکایی،محمدسعید(.)6938نابرابریسرمای هایفرهنگیدرشهرتهران.فصنامه تحقیقم فرهاگي ایرا ،)8(4،

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

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

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

رحمتی،محمدمهدی؛ومرادی،سجاد(.)6943توزی اجتماعیالگویمصرف(بررسیسلیق هایهنریدرشهر
تهران).جمهع شامس هار و ادبیم .1-96،)6(6،
زنجانیزاده،هما(.)6949مقدم ایبرجامع شناسیپیربوردیدو.دوفصدلنام علدوماجتمداعیدانشدگاهفردوسدی

مشهد.69-93،)6(6،
ساعی،علی؛وکاکاوند،اکرم( .)6944بررسیعواملمو ربرسرمای اجتماعیجوانانباتیکیدبرنقدشخدانواده.
دانشامه عنوم اجتممع .43-669،)6(6،
سوری،علی(.)6948سرمای اجتماعیوعمللرداقتصادی.هجن تحقیقم اقتصمدی.41-614،)6(81،
سیدمن،استیون(.)6941کشمکش آراء در جمهع شامس (مترجم:هادیجلیلی).تهران:نشرنی.
پور،محمود؛وخوشفر،رالمرضا(.)6946رابط سرمای فرهنگیباهویتاجتماعیجوانان؛مطالع موردي

شارع
شهرتهران.نمه عنوم اجتممع .699-681،)61(61،
علیبابایی،یحیی؛وباینگانی،بهمن(.)6943بررسیمیزانتدی یرسدرمای هایاقتصدادیواجتمداعیبدرسدرمای 

فرهنگی(مطالع جوانانشهرستانپاوه).فصنامه هطملعم فرهاگ و ارتبمطم .41-661،)64(1،
پایاننامد 
را باناقز،فریده(.)6941سرهمی فرهاگ و تأثیر آ بلر سلبک زنلدگ دختلرا نوجلوا شلار تالرا ( 
کارشناسیارشد).دانشلدهعلوماجتماعی،دانشگاهتهران،تهران،ایران.
فاضلی،محمد(.)6946هصرف و سبک زندگ .قم:صبلصادق.
قادرزاده،امید(.)6944هویت جمع غملب کردهم در کشورهمی ایرا و علرا (رسدال دکتدری).دانشدگاهعالمد 
طباطبایی،تهران،ایران.
گرنفل،مایلل(.)6943ههمهیم کنیدی بوردیو(مترجم:محمدمهدیلبیبی).تهران:نشرافلار.
گلندینینس،آنتونی؛هندری،لیو؛الو،جان؛وشاکسدمیت،جندت(.)6949اوقلم فراغلت و سلبکهمی زنلدگ
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