
 

 ،پناهخالق و مهدی ،کرماني ،محسن ، بهمني دخت نوغاني فردین، ،محمّدی

 معلمان موردی مطالعه) معلمان نهادی وارهعادت نزولي (. سیر139۸) کمال

-3۸(، 13)۶ اجتماعي،شناسي نهادهای جامعه .(مشهد شهر دوم متوسطه دوره

9. 

 واره نهادی معلمانسیر نزولی عادت

 )مطالعه موردی معلمان دوره متوسطه دوم شهر مشهد(

 4پناهکمال خالقو  3مهدی کرماني، 2، محسن نوغاني دخت بهمني1فردین محمّدی

 ۱۷/۴/۱۳۹۸تاریخ پذیرش:                                                            ۲۵/۶/۱۳۹۷تاریخ دریافت: 

 چکیده

در چه سطحي قرار  مشهدواره نهادی معلمان در عادتکه  استپژوهش حاضر سعي در تبیین این مسأله 

واره که معلمان در گذشته از چه عادت به این معنا .دارد و در طول زمان تغییرات آن چگونه بوده است

بدین منظور چارچوب مفهومي  .واره نهادی برخوردار هستندنهادی برخوردار بوده و امروزه از چه عادت

یل و تحل پیمایشروش از ها جهت گردآوری و تحلیل داده تدوین گردید. بوردیو ژوهش بر اساس نظریاتپ

معلمان شهر مشهد از  بودعبارت  روش پیمایشمورد مطالعه در آماری جامعه  بهره گرفته شد. موضوعي

ها به عنوان نمونه انتخاب نفر از آن 3۶0بندی و فرمول کوکران گیری خوشهنمونهکه با استفاده از روش 

نفر از  31گیری هدفمند و معیار اشباع نظری با  فاده از نمونهدر روش تحلیل موضوعي با استشدند. 

ر از تواره نهادی معلمان پایینبیانگر آن است که سطح عادتنتایج بخش کمي  .گردیدمعلمان مصاحبه 

ای هدر سال واره نهادی معلمانسطح متوسط قرار دارد و نتایج بخش کیفي نیز نشان دهنده کاهش عادت

واره نهادی معلمان بنابراین  نتایج بخش کمي و کیفي تحقیق بیانگر کاهش سطح عادتاست.  اخیر

ترین کارکردهای میدان اجتماعي را بر عهده چنین وضعیتي برای میدان آموزش که یکي از مهمباشند. مي

با توجه به آن که رابطه متقابل بین میدان تولید و مصرف آموزش وجود دارد  بخش نیست.دارد، رضایت

 ضروری است که این چالش مورد بررسي و اصالح قرار گیرد.

 .بوردیو ؛معلمان ؛واره نهادیعادت ؛آموزشمیدان ها: کلیدواژه
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و بیان مسأله مقدمه -۱  

 در نیمه دوم قرن بیستم با پیدایش رویکردهای جدید توسعه )توسعه همه جانبه و الگوهای آن(

آموزش و پرورش به عنوان صنعت رشد، کلید توسعه و بستری مناسب برای دستیابي به اهداف 

؛ احمد و 347: 2013، 1اودفانا و همکارانتلقي گردید )نادوزیملي، ایجاد رفاه و کاهش فقر 

 ترسریع توسعه باشد، بیشتر آموزش هر چه آمد که پدید نگرش این و( ۸0: 2014، 2همکاران

با مطرح شدن آموزش و پرورش به عنوان کلید توسعه، کشورهای در حال توسعه  افتد.مي اتفاق

 ای نمودندبه آن توجه ویژه مّليهای در برنامه وتوسعه را تغییر دادند راهبردهای دستیابي به 
و  (10: 13۶7، 4؛ کارنوی و لوین۸0: 2014؛ احمد و همکاران، 53: 201۶، 3ماسینو و نینوزارازوا)

های شخصي را به های دولتي و هزینهدر این راستا بخش عظیمي از منابع مادی در قالب بودجه

و به وارد کردن و گسترش سریع الگوهای آموزش و  (93: 1391)جهانیان، آن تخصیص دادند 

، 5پرورش جدیدی که فواید آن در کشورهای پیشرفته به اثبات رسیده بود، اقدام نمودند )کومبز

1373 :20.) 

های زیادی که با آن مواجه شدند علي رغم مشکالت و چالش 6این کشورها در طي سه دهه

العاده زیادی را در زمینه ( در راستای دستیابي به توسعه کوشش فوق1: 201۶، 7)نینوزارازوا

این   تا اکنون در پرورش و آموزش (، لیکن15: 1371، ۸آموزش و پرورش به کار بستند )هلک

 رغمر، عليبه عبارت دیگ. گردد تبدیل توسعه تحقق برای مناسب بستری به است نتوانسته کشورها

 فرآیند کل در و شدن صنعتي اقتصادی، رشد در پرورش و آموزش که ایکننده تعیین نقش

 ایفا ار نقشي چنین نتوانسته در حال توسعه کشورهای در است، داشته غربي کشورهای در توسعه

توان به تجربه تاریخي در این راستا مي  .(۸4: 13۶۸، 10؛ تودارو325: 1377 ،9هریسون) کند

( اشاره نمود 2014( و پاکستان )احمد و همکاران، 2013، 11کشورهای کنیا )موریچو و شانگاک

 

1- Nnadozi-udefuna et al 

2- Ahmad et al 

3- Masino & Nino-zarazua 

4- Carnoy & Levin 

5- Coombs 

 قرن بیستم و دهه اول قرن بیست و یکم. 90و  ۸0دهه  - ۶
7- Nino-zarazua 

8- Hallak 

9- Harrison 

10- Todaro 

11- Muricho & changach 



 ۱۱....................دوم   ........ متوسطه دوره معلمان موردی مطالعه) معلمان نهادی وارهعادت نزولی سیر

 

 اند. که بعد از چند دهه هنوز به توسعه دست نیافته

 ننخستی توسعه هایبرنامه تدوین با( شمسي چهاردهم قرن) حاضر قرن اوایل در نیز، ایران در

-مایهسر و پرورش و آموزش اهمیت به توجه با و شد برداشته توسعه به دستیابي راستای در گام

ه طوری شد. ب فراواني توجه امر این به توسعه هایبرنامه در توسعه، به دستیابي در انساني گذاری

ای، در برنامه عمراني های فني و حرفه( به توسعه آموزش1327در برنامه عمراني اول )سال  که

( به برنامه 1341) ای و سپس در برنامه عمراني سوم( به تعلیمات فني حرفه133۶دوم )سال 

های آموزشي در پرتو انضباط و قواعد یک برنامه درازمدت ای شد و فعالیتآموزشي توجه ویژه

نیز، نه تنها در قانون اساسي  اسالمي انقالب پیروزی از (. بعد32-29: 13۸2اجرا گردید )آقازاده، 

توسعه، و اسناد راهبردی های پنج ساله اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم جمهوری اسالمي و برنامه

-ترین زیرساختآن به مثابه یکي از مهمبه آموزش و پرورش و نقش آن در توسعه توجه شد و از 

های تعالي و پیشرفت همه جانبه کشور و ابزار جدی برای ارتقای سرمایه انساني شایسته کشور 

 نظام زمینه در بلکه، (5: 1390، شورای عالي انقالب فرهنگيهای مختلف یاد گردید )در عرصه

 آموزش ساختار اهداف و باب در و گردید آغاز ایگسترده مطالعات آن مشکالت و کشور آموزشي

 انجام متعددی اصالحي هایو حل مشکالت آن در راستای دستیابي به توسعه طرح پرورش و

 در ایران ، آموزش و پرورششده انجام اصالحات و تغییرات، گسترده یهاتالش رغم بهاما  .گرفت

 آموزاندانش ضعیف عملکرد به توانمي جمله از کهای روبرو شده عمده هایناگزیر با چالش نیز

 آراني، سرکار و آراني دارمعدن)  2011 2پرلز و 1تیمز هایآزمون به ویژه الملليبین هایآزمون در

 و قادرزاده) معلمان شغلي زندگي کیفیت بودن پایین ،(1391وزارت آموزش و پرورش، ؛ 13۸۸

 اردکاني، داوری و 13۸7 هاشمي، حاجي) آموزان دانش در باال تحصیلي افت و( 1393 فرجي،

آموزش و پرورش با »سند تحول بنیادین نیز اشاره شده است که حتي در   .داشت اشاره( 1390

و های جدی روبه رو است و برونداد آن در طراز جهموری اسالمي ایران مشکالت و چالش

تحول بنیادین در آن باید معطوف به »و « باشدپاسخگوی تحوالت محیطي و نیازهای جامعه نمي

شورای عالي « )یافته ... استگر ایراني توسعهترسیم 1404اندازی باشد که در افق روشن چشم

ب سدر نتیجه مي توان ادعا کرد این نظام عمالً نتوانسته است متنا(. ۸، 5: 1390، انقالب فرهنگي

با تغییرات ایجاد شده در ابعاد اقتصادی، سیاسي، فرهنگي و اجتماعي جامعه ایران، تحوالت الزم 

 خود، از کارایي نظر مورد اهداف ضمن دستیابي به تا را در ساختار و کارکردهای خود ایجاد کند

 

1- Timms  

2- Pirls  
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تحقیق آن مسأله اصلي  با توجه به مطالب مذکور،. شود برخوردار جامعه در مطلوب و اثربخشي

 ها و اصالحات انجام شده، علت ناکارآمدی میدان آموزش در ایران چیست؟رغم تالشاست که علي
های اجتماعي به ویژه آموزش و پرورش، رویکردها و نظریات در راستای تحلیل ناکارآمدی نظام

 1کنليگریفین و مکمایکل تودارو و  توان به نظریاتکه در این راستا ميمتعددی وجود دارد 

آموزش و پرورش برای آن که نقش کارآمدی در توسعه داشته باشد باید اشاره کرد که معتقدند 

مطالعه مستمر معلمان و فراهم کردن فرصت آن، به های خاصي )مانند از شرایط و ویژگي

-۸۶: 1377کنلي،( برخوردار باشد )گریفین و مککارگیری معلمان متخصص، متعهد و با انگیزه

 این راستاشناس برجسته قرن بیستم نیز در جامعه 2(. پیر بوردیو520 -473: 13۶۸ارو، ؛ تود9۶

توانند کارکرد تخصصي خود را به خوبي ایفا مي هنگامي 3های اجتماعيبر این باور است میدان

برخوردار آن با میدان مربوطه  4واره عامالن اجتماعيعادت هایي مانند انطباقاز ویژگي نمایند که

 5واره نهادیاز عادات باید معناست که عامالن اجتماعياین بدان  (.113 ،1390، پرستش) دنباش

های اجتماعي از در چنین شرایطي است که میدان .باشند ی برخوردارآن میدان در سطح زیاد

در غیر این صورت میدان با توانند کارکرد تخصصي خود را ایفا نمایند. جمله میدان آموزش مي

واره میزان عادتهر اندازه معلمان از  بر اساس نظریه بوردیو شود.های کارآمدی مواجه ميچالش

بیشتری برخوردار باشند، میدان  (های آموزشيها، سالیق، و نگرشتمایالت، عالیق، ارزشنهادیِ )

 آفریني در توسعه برخوردار خواهد شد. از دیدگاه بوردیوآموزش از توانایي بیشتری برای نقش

وند شهای جدید یا با تغییرات جدید میدان منطبق ميها قابل تغییر هستند و با میدانوارهعادت

ها به وضعیت نظام وارهعادت»(. همچنین وی معتقد است 31۸: 13۸7پور و محمدی، )جالیي

( عرضه شده بستگي دارند؛ هر تغییر در نظام کاالها موجب تغییری در یهاکاالهای )سرمایه

(. حال با توجه به این موضوع و با توجه به ناکارآمدی 31۶: 1391شود )بوردیو، ها ميوارهعادت

واره نهادی آفریني در توسعه، مسأله اساسي تحقیق آن است عادتمیدان آموزش ایران در نقش

به معلمان در ایران در چه سطحي قرار دارد؟ و در طول زمان تغییرات آن چگونه بوده است؟ 

واره واره نهادی برخوردار بوده و امروزه از چه عادتمعلمان در گذشته از چه عادتدیگر  عبارت

 

1- Mc-clelland 

2- bourdieu 

3- Social Field 

ها که در شخصیت کنشگر به عبارت است از نظامي از تمایالت، عالیق، سالیق و ارزش (Habitusواره )عادت -4

 هایهای زندگي نحوه مواجهه او با موقعیتوسیله تجربه و در تعامل با دیگران فراهم آمده که ضمن تعیین شیوه

  (. 95: 1995کند )بوردیو، بخشد و کنش را اداره ميمختلف را جهت مي
5- Institutional habitus 
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های مختلفي تشکیل شده نهادی برخوردار هستند؟ با توجه به آن که میدان آموزش از زیر میدان

 واره نهادی معلمان در زیر میدان آموزش متوسطه دوم در این تحقیق سعي بر آن است که عادت

 بررسي قرار گیرد. مورد

 پژوهشپیشینه  -۲

 های تجربیپژوهش -۲-۱

شناسي آموزش و پرورش به مطالعه تعامل فضاهای اجتماعي و تحقیقاتي که در حوزه جامعه

 واره نهادی معلمانعادتاند بسیارند، اما تعداد آنهایي که به طور مشخص میدان آموزشي پرداخته

 در اینجا به چند مورد از .باشند، خیلي کم ميبررسي کرده باشندای اجتماعي را به مثابه پدیده

با طبني شود.نظری با تحقیق حاضر دارند اشاره مي-هایي که قرابت موضوعي و مفهوميپژوهش

وضعیت  بررسي بهبا استفاده از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه در تحقیقي ( 13۸۸)و همکاران 

ختند. پرداهای دولتي شهر اصفهان اعتماد درون سازماني و تعهد شغلي مدیران و دبیران دبیرستان

بود.  ۸۸-۸7در سال تحصیلي جامعه آماری این تحقیق شامل دبیران و مدیران شهر اصفهان 

واره ادتلفه عکه دبیران و مدیران مدارس از تعهد شغلي )به مثابه مؤ بیانگر آن بودنتایج تحقیق 

با استفاده از ( 1390)و همکاران  میرفردیدر تحقیقي دیگر  نهادی( مناسبي برخوردار هستند.

های ارزشي معلمان و عوامل مرتبط با آن را در شهر روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه اولویت

 در سال جامعه آماری این تحقیق شامل دبیران شهرستان بروجنبروجن مورد بررسي قرار دادند. 

-های ارزشي مادیمعلمان دارای اولویتبیانگر آن بود که تحقیق نتایج بود.  ۸9-90تحصیلي 

های ارزشي معلمان رابطه معناداری و احساس امنیت اجتماعي، جنسیت و درآمد با اولویتگرایانه 

در تحقیقي رابطه نگرش شغلي و تعهد شغلي معلمان ( نیز 1391)و همکاران   حجازی دارد.

نتایج  .با استفاده از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه مورد بررسي قرار دادند را منطقه کهریزیک

ی هاها )مؤلفهبین نگرش شغلي معلمان و تعهد شغلي آن وجود رابطه معناداربیانگر تحقیق 

  بود.واره نهادی( عادت

نگاری و تکنیک قومفاده از روش ( با است1391) و همکاران ضيمیر عرب ر دیگر تحقیقيدر 

دبیران  را کنندگان این تحقیقمشارکت. معلمي را مورد بررسي قرار دادند مصاحبه فرهنگ

اکي حنتایج تحقیق  .دادندتشکیل مي (استان گلستان شهرهای رامیان، مینودشت  و آزاد شهر )

 يهمگون حالهای فراوان، در تباهضمن داشتن شآن بود فرهنگ معلمان کم سابقه و با سابقه  از

در ( نیز 1393قادرزاده و فرجي ) ترین مشخصه آن، مقاومت در برابر تغییر است.است و مهم
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های معلمان از دو شغله بودن را مورد بررسي تجربهای تحقیقي با استفاده از روش نظریه زمینه

 جشهر سنند امل آن دسته از معلماني بود که در نواحي آموزشيشقرار دادند. جامعه مورد مطالعه 

بودند. نتایج تحقیق  دارای تجربه شغل دوممشغول به خدمت بودند و  93-92در سال تحصیلي 

در اثر دو شغله بودن کاهش یافته است و مروزه سطح کیفیت آموزشيِ معلمان که ا بودبیانگر آن 

ت طولي ( در تحقیقي با استفاده از مطالعا2002)  1دومایس اند.معلمان دچار تعارض نقشي شده

رسي مورد بر را آموزان دختر و پسردانشبر موفقیت تحصیلي واره تأثیر سرمایه فرهنگي و عادت

تر از تأثیر شبی آموزاندانش واره بر موفقیت تحصیلينتایج بیانگر آن بود که تأثیر عادتقرار داد. 

با  ترکیبي  در تحقیقينیز ( 2014) 2انگستروم و کارلهدنسبت به  هاست.سرمایه فرهنگي آن

 وئددر کشور س واره معلمان فیریک رااستفاده از نظریه بوردیو و روش ترکیبي تیپولوژی عادت

نشان داد که عادتواره معلمان فیزیک متفاوت است و آن را  دادند. نتایج تحقیقمورد بررسي قرار 

بندی تقسیم گران شهروندیمدیریت سنتي، چالشگران تکنولوژی و چالش توان در سه دستهمي

 اسنادی پیمایش و روش با استفاده از روشکه  ز( نی2015) 3جکزریم مارتیننتایج تحقیق  نمود.

بین عادتواره و عملکرد بیانگر وجود رابطه معنادار بر آن که  عالوهدر اسلوانیا انجام شده بود، 

 ها بود.خانوادگي آنمعلمان و عادتواره بود، بیانگر وجود شکاف بین عادتواره نهادی آموزشي 

ن سازگاری معلماچگونگي ( در تحقیقي کیفي تغییرات آموزش و پرورش و 2017) 4فلدمن و فاتار

را مورد بررسي قرار دادند. نتایج حاکي از آن بود که تغییر مداوم آموزش و پرورش با تغییر 

 واره آموزشي معلمان همراه است.عادت

حاکي از آن است که بیشتر تحقیقات مذکور پوزیتویستي هستند و با  مرور تحقیقات تجربي

ای هواره نهادی معلمان از قبیل تعهد شغلي، نگرش شغلي، اولویتهای عادتمؤلفهرویکرد کمي 

. تحقیقات کیفي انجام اندها را مورد آزمون قرار دادهو رابطه آن اندمورد بررسي قرار داده ارزشي را

و از نقطه نظر افراد درگیر )نگاه از درون( به  5م آن که با استفاده از رویکرد امیکرغشده نیز علي

اند، ها و پیامدهای کنش عامالن اجتماعي میدان آموزش پرداختهبازسازی معنایي دالیل، زمینه

اند. مورد توجه قرار ندادهرا  و تغییرات آن واره نهادی معلمان در میدان آموزشوضعیت عادتاما 

این امر نشان دهنده این واقعیت است که در تحقیقات تجربي خالء بزرگي در زمینه تحلیل 

سعي بر آن است که با در این تحقیق . در میدان آموزش وجود دارد واره نهادیعادتوضعیت 
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های کمي و کیفي بر اساس نظریه ی پلورالیستي که شامل استفاده از روشاستفاده از رویکرد

 و تغییرات در میدان آموزشواره نهادی معلمان عادتتحلیلي دقیق از وضعیت  باشد، يبوردیو م

 صورت گیرد. آن

 ارچوب مفهومی هچ -۲-۲

ها از مفاهیم های کمي و کیفي در شیوه بکار گیری و استفاده آنیکي از وجوه تمایز پژوهش

وب فرضیات مستخرج شده از چارچنظری است؛ بدین معنا که تحقیقات کمي بیشتر بر پایه آزمون 

شوند، اما در پژوهش کیفي از نظریه به شیوه هدایتي در جهت صورتبندی نظری هدایت مي

بر این (. 12: 139۶، همکارانشود )قادرزاده و مفاهیم اصلي و سواالت پژوهش بهره گرفته مي

 و سرمایه مبتني استاساس، پژوهش حاضر بر  مفاهیم نظری پیر بوردیو از قبیل میدان، منازعه 

 شود:پرداخته ميکه در زیر بدان

، فضا یا پهنه اجتماعي محدودی است که منطق خاصّ خود 1از دیدگاه بوردیو میدان میدان:

ای که دارند در جایگاهي خاصي از آن را دارد و عامالن اجتماعي بر اساس حجم و ترکیب سرمایه

منطق و یادگیری میدان، بر اساس آن در میدان  اند. عامالن اجتماعي ضمن پذیرشقرار گرفته

شود که میدان از پویایي و کارآمدی برخوردار پردازند و این امر موجب ميبه فعالیت و رقابت مي

های متعددی وجود دارد که هر کدام با کاالی خاصي )با باشد. از نظر بوردیو در جامعه میدان

هر فردی در  اهداف و قوانین خاص خود را دارند وشوند و منافع، سرمایه خاص خود( تعریف مي

 ،13۸۸های بسیاری است و در هر میداني جایگاه متفاوتي دارد )بوردیو، آن واحد، عضو میدان

بر اساس مفهوم میدان،  (.133، 13۸9، 3؛ گرنفل471 ،2009، 2؛ کلوت97 ،1375؛ بوردیو، 44

ود که دارای قوانین و اهداف خاصي است شآموزش و پرورش ایران یک میدان اجتماعي تلقي مي

 و افرادی از جمله معلمان در آن عضویت دارند.
که در  (391: 2004، 4وماسي است )واکووانتت -واره مفهومي ارسطویيعادت: وارهعادت

نقش اساسي دارد.  وی در نظریه میدان و فلسفه کنشبه ویژه شناسانه بوردیو رویکرد جامعه

ها و تمایالت گذرا و در عین حال )نسبتاً( ها، ارزشها، خصلتنظامي از خویواره را بوردیو عادت

داند که در شخصیت کنشگر به وسیله تجربه و در تعامل با دیگران فراهم آمده که ميماندگاری 

 

1- Field 

2- Kloot 

3- Grenfell 

4- Wacquant 



 ۹۸ تابستانو  بهار/  ۱۳/ شماره  ششمشناسی نهادهای اجتماعی/ دوره جامعه .......................... ۱۶

 

-(، نحوه مواجهه او با موقعیت21: 201۶، 1؛ بیک۶: 13۸1های زندگي )بوردیو، ضمن تعیین شیوه

واره بنابراین عادت. (95: 1995کند )بوردیو، بخشد و کنش را اداره ميمختلف را جهت ميهای 

ها را اداره های افراد است  و کنش آنمنبع انتخاب دراکات، ارزیابي و اعمال است و ماتریس ا

واره محصول تجربیات دوران کودکي است (. بوردیو معتقد است عادت95: 1995کند )بوردیو، مي

شود )ری و پذیری در درون خانواده، البته در مواجهه با جهان خارج اصالح ميویژه جامعهبه 

واره واره خانوادگي و عادتواره به دو دسته عادت(. از نظر بوردیو عادت1105 : 2009 ،2همکاران

 (.129: 2013، 4شود )کیچین و هوه( یا سازماني تقسیم مي431: 2002، 3نهادی )توماس

کند به دلیل آن که هر جایگاهي در فضای اجتماعي به واره اشاره ميدر تفسیر عادتبوردیو 

ای خاصي دارد، عامالن قرار گرفته لحاظ سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگي وزن و ترکیب سرمایه

 هایهای جایگاهپذیری تحت تأثیر شرایط وجودی و ویژگيها در اثر فرایند جامعهدر آن جایگاه

ي )متأثر از سرمایه فرهنگي و سرمایه اقتصادی آن( قرار گرفته و این شرایط بیروني در اجتماع

شود و ترجیحات، سلیقه، ادراک، نگرش، ها به طور ناخودآگاه و غیرارادی دروني ميوجود آن

ها که تحت تأثیر شرایط این ویژگي .دهدها را شکل ميها( آناحساسات و عمل )انواع فعالیت

یابد و راهنمای ادراک و اعمال شود و تجسم ميهای اجتماعي در افراد دروني ميیگاهوجودی جا

واره اکتسابي و امری دهند. بنابراین از نظر بوردیو عادتواره را تشکیل ميشود، عادتها ميآن

، )بوردیو های آن استاجتماعي است و برآیند خاستگاه اجتماعي افراد و  شرایط وجودی و ویژگي

1391 :23 ،239 .) 

به زعم بوردیو عادتواره شامل توانش فرهنگي، آشنایي با رمزگان فرهنگي، سلیقه، قریحه، 

: 1391، احساسات، عالیق، کنش، نگرش، عقیده، آداب معاشرت و رفتار است )بوردیو، مهارت

های دهکند، جهان و پدیواره به جهان نگاه ميهای عادت(. عامالن اجتماعي از طریق مؤلفه75

کند. این امر بدان معناست که از یک سو، کند و بر اساس آن عمل مياجتماعي را درک مي

یابند. به همین شان درميوارههای ادراک و ارزیابي عادتعامالن هر چیزی را از مجرای شاکله

بر اساس  از سوی دیگر،(. 2۸7: 1391نامد )بوردیو، واره را ماتریس ادراکات ميدلیل بوردیو عادت

از  یافته است وواره از یک سو، ساختاری ساختپردازند. بنابراین عادت، به کنش مياین ماتریس

 (. 471: 2009؛ کلوت، 44:  13۸۸دهنده است )بوردیو، سوی دیگر، ساختاری ساخت
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بوردیو معتقد است عادتواره عامالن اجتماعي با یکدیگر متفاوت است، زیرا عادتواره برآمده از 

های اجتماعي جایگاه اجتماعي عامالن اجتماعي است. از آنجا که عامالن اجتماعي دارای جایگاه

های ها نیز متفاوت است. بنابراین عامالن اجتماعي که عادتوارهمتفاوتي هستند، عادتواره آن

یق، عال ،مختلفي دارند به لحاظ توانش فرهنگي، آشنایي با رمزگان فرهنگي، سلیقه، قریحه، مهارت

(. در 75: 1391کنش، نگرش، عقیده، آداب معاشرت و رفتار با هم دیگر متفاوت هستند )بوردیو، 

ها از سرمایه ها و میزان برخورداری آنضمن شباهت عامالن اجتماعي به جایگاه اجتماعي آن

الزم به ذکر است هرگاه موقعیت فرد در یک میدان  .اقتصادی، فرهنگي و اجتماعي بستگي دارد

واره وی نیز تغییر کند، اگر این تحول رخ ندهد، فرد در جایگاه جدید دچار تغییر کند، عادت

 (.21: 1392حسني و ساالرکیا، اجوری در میان جمع خواهد بود )شود و وصله ناضطراب مي

ا های جدید یا قابل تغییر هستند و با میدانهوارهدر نهایت بوردیو بر این باور است که عادت

(. همچنین وی 31۸: 13۸7پور و محمدی، شوند )جالیيبا تغییرات جدید میدان منطبق مي

ها( عرضه شده بستگي دارند؛ هر ها به وضعیت نظام کاالهای )سرمایهوارهعادت»معتقد است  

شود، امّا عکس این مطلب نیز صادق است. ها ميوارهتغییر در نظام کاالها موجب تغییری در عادت

ها مستقیم یا غیر مستقیم موجب دگرگوني میدان تولید خواهد وارهیعني هر تغییری در عادت

 های این میدان بهتر از بقیهشود که در مبارزههایي مي، زیرا پشتوانه موفقیت تولیدکننده«شد

(. بنابراین 31۶: 1391تولید کنند )بوردیو،  هایي جدیدقادرند نیازهایي متناسب با طبع و قریحه

هایي که برای دهد، بلکه میدانهای فرد را تحت تأثیر قرار ميواره نه تنها عاملیت و کنشعادت

 ،وارهعادتبر اساس مفهوم (. 13: 1394سازد )دلیرپور، کنش خود برگزیده است، را متأثر مي

ها، تمایالت، عالیق، ارزشدارای نظامي از  علمان(عامالن اجتماعي میدان آموزش )با تأکید بر م

ها را در میدان آموزش هدایت که کنش آن هستند های آموزشيو نگرش سالیق، رفتارها، عادات

 کند. مي

 روش تحقیق -۳

به را « 1شناختيگرایي روشرابطه» ،رویکرد ساختارگرایي تکویني شناسيِدر سطح روش بوردیو

ي شناختي نوعگرایي روشرابطه. نموددر تحقیقات اجتماعي پیشنهاد منزله راهبردی جایگزین 

ند کهای اثباتي احتراز ميگیری طرحرویکرد پژوهشي است که به منظور شکار روابط، هم از سخت

در گرایانه و نه های کمي عینهای تأویلي. بنابراین نه خود را در روشگیری طرحو هم از سهل

 

1- Methodological Relationism 
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های کند، بلکه به فراخور تحقیق از روشگرایانه محدود و محصور ميهای کیفي ذهنروش

رویکرد ساختارگرایي تکویني به  به عبارت دیگر،(. 134: 1390برد )پرستش، گوناگون بهره مي

های گرایانه و روشهای کميِ عین، خود را در روش«گرایيرابطه»دلیل برخورداری از ویژگي 

 های کمي و کیفي و ترکیبيکند، بلکه به فراخور تحقیق از روشگرایانه محدود نميذهنکیفيِ 

  .(13۸: 201۶، 3؛ سالمون173: 199۸، 2گرنفل و جیمز؛ 15: 199۶، 1گریلر)برد از آن دو بهره مي

در این پژوهش جهت دستیابي به پاسخ به مسأله و هدف پژوهش  مطالب مذکور،  با توجه به

ستفاده موضوعي پیمایش و تحلیل  هایروشاز   برای تعیین در مرحله اولبه طوری که  .گردیدا

همچنین این  لید از روش پیمایش اسططتفاده گردید.واره عامالن اجتماعي میدان توسطططوح عادت

از نظر بُعد زماني از نوع مقطعي، از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر سطططح از تحقیق بخش از 

ا ههگردآوری دادبرای  مرحلهدر این . باشد( ميمعلمانباشد و واحد تحلیل نیز فرد )نوع خُرد مي

قیق تح برای تهیه پرسشنامةاستفاده شده است. ساخته از پرسشنامه محققسنجش متغیرها و 

های مربوط به هر کدام از متغیرهای تحقیق، با توجّه به مباني نظری و پژوهشطططي و شطططاخص

صي  ستفاده از طیف خا سنجش و با ا سطح  سب با  شاخص متنا ستخراج و هر  تحقیقات قبلي ا

. سپس، پرسشنامه مخصوص پاسخگویان از طریق مراجعه پرسشگر داده شدمورد سنجش قرار 

ها نیز بر اسطططاس طیف جمع نمرات لیکرت طراحي ویهبه خود پاسطططخگویان تکمیل گردید. گ

و  5باشططد )خیلي زیاد ن نمره ها نیز بر مبنای یک تا پنج ميگذاری گویهاند. مقیاس نمرهشططده

شامل جمعیّت آماری تحقیق نیز (. 1خیلي کم ن نمره  شهد معلمان نواحي هفتنیز  شهر م گانه 

جهت برآورد  باشططند.نفر مي 5104باشططد که به صططورت تقریبي مي 95- 9۶در سططال تحصططیلي 

ستفاده گردید که  نیز حجم نمونه ها نفر برآورد شد و برای انتخاب نمونه 3۶0از فرمول کوکران ا

بر همین اسططاس برای و تصططادفي سططاده بکار برده شططد.  ایخوشططهگیری تلفیقي نیز روش نمونه

سب  شهانتخاب نمونه، جمعیّت بر ح شهبافت  شد. در این خو سیم  شه تق سه خو بندی ری به 

در خوشه سوم قرار  4و  7در خوشه دوم و نواحي  ۶و  3در خوشه اول، نواحي  5و  2، 1نواحي 

انتخاب گردید، به  ایناحیهها از هر خوشططه به طور تصططادفي گرفتند. با توجه به همگني خوشططه

شه دوم، ناحیه  شه اول، ناحیه یک، در خو سوم ناحیه  ۶طوری که در خو شه  انتخاب  7و در خو

سپس از  سان نواحي مذکور تعدادی مدارس انتخاب  ناحیهشدند.  شنا مذکور با توجه به نظر کار

ه بهای انتخاب شده، سعي گردید که نسبت حجم خوشه ی خوشهشدند. در تعیین حجم نمونه

 

1- Griller 

2- Grenfell & James 

3- Salmon 
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ها در هر خوشططه نیز سططعي گردید که نسططبت حجم جامعه آماری رعایت گردد. در انتخاب نمونه

 زنان به مردان رعایت شود.

 : حجم نمونه به تفکیک عامالن اجتماعی، خوشه و جنسیت۱جدول 

 خوشه عامالن اجتماعی
 حجم نمونه

 کل مرد زن

 معلمان

 139 55 ۸4 اول

 100 47 53 دوم

 122 47 75 سوم

 و نظرات نقطه از گرفتنبهره با سؤاالت صوری اعتبار ابتدا نامه،پرسش اعتبار بردن باال برای

صاحب شاورت  سي مورد نظران م  هایگویه یا سؤاالت تدوین در براین، عالوه گرفت. قرار برر

 مورد داخلي و خارجي فراگیر هایپرسطشطنامه در مشطابهي که از سطؤاالت اصطلي هایمقیاس

ستفاده ستفاده بود، گرفته قرار ا  ها،داده تحلیل و تجزیه برای که جااز آن بعد، مرحله شد. در ا

ستفاده هاشاخص 1اعتباریابي روش از سازی بود، شاخص به نیاز  هایمعرف طریق این از و ا

 هاشاخص دروني اعتبار سنجش برای گرفت. قرار استفاده ها موردشاخص ساخت برای مناسب

نفر  40آزمون، پرسشنامه اولیه در میان در مرحله اول پیششد.  استفاده ،2گویه تحلیل روش از

سخ10معلم ) صد از کل پا شد و در شنامه هایمقیاس پایایي تحلیل برایگویان( توزیع  س  از پر

  .شد استفاده آلفا یا پایایي ضریب

 نتایج تحلیل  پایایی متغیرهای اصلی تحقیق:  ۲جدول 

 وضعیت روایی ضریب آلفای کرونباخ هاتعداد گویه متغیرنام  ردیف

 دارای روایي 733/0 ۸ عادتواره عیني 1

 دارای روایي ۸34/0 14 عادتواره ذهني 2

 دارای روایي 7۸0/0 22 وارهعادت 3

شنامه س شده از نمونهدادهها، پس از گردآوری پر ها به تفکیک وارد نرم افزار های گردآوری 

های آماری متعدد، نتایج به دسططت آمده مورد بررسططي گردید و بعد از انجام آزمون spssآماری 

 

1- validation 

2- item analysis 
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سأله  سخ به م ستای پا صلي پژوهش در را شي از نتایج ا سي، بخ قرار گرفتند و با انجام این برر

 پژوهش به دست آمد. 

واره را به مثابه نظامي از بوردیو عادت :تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

داند که در شخصیت کنشگر به وسیله تجربه و در تعامل با دیگران فراهم آمده که یالت ميتما

-(، نحوه مواجهه او با موقعیت21: 201۶؛ بیک، ۶: 13۸1های زندگي )بوردیو، ضمن تعیین شیوه

(. به عبارت دیگر 95: 1995کند )بوردیو، بخشد و کنش وی را اداره ميهای مختلف را جهت مي

ها و تمایالت گذرا و در عین حال )نسبتاً( ماندگار ها، ارزشها، خصلتره، نظامي از خویواعادت

ری دهد، به درک و داوها از دنیا را شکل ميدر ناخودآگاه افراد است که فهم، برداشت و نگرش آن

، 1پنگ و سونگ؛ 95: 1995بوردیو، ها است )های آنانجامد، منبع انتخابها درباره جهان ميآن

واره عالوه بر به عقیده بوردیو عادتکند. ها را اداره مي( و کنش آن21: 201۶؛ بیک، ۸۶: 201۶

-گیرد )خوشآن که بسیاری از امور ذهني مانند اندیشیدن، احساس کردن و تمایالت را دربرمي

رفتن و های عیني و عملي انسان از قبیل نحوه خوردن، راه (، در اکثر فعالیت1۶1: 13۸۸آمدی، 

 نهادی معلمانواره عادت (.707: 1393، 2دهد )ریتزرصحبت کردن و غیره نیز خود را نشان مي

بر اساس مطالعاِت تجربيِ خارجي و داخلي و منابع موجود در دو ُبعد عیني و ذهني به صورت 

ه کعملّیاتي شده است  آموزشي و فرهنگيتمایالت، عالیق، ارزش، عادات مطالعاتي و رفتارهای  

زاده، ؛ نقیب1391؛ پرستش و قرباني، 13۸1( آمده است )بوردیو،  ۶ -3( و ) 5-3در جدول )

؛ 2004؛ ری، 1394دلیرپور،  ؛1392میرحسني و ساالرکیا، ؛ 1391؛ بوردیو، 1391؛ برین، 1391

 (.201۶: ؛ پنگ و سونگ، 201۶؛ ؛ بیک، 2002توماس، 

جهت تبیین تغییرات  واره نهادی معلمان،عادتدر مرحله دوم بعد از مشخص نمودن تعیین سطح 

تحلیل موضوعي عبارت است از عمل  از روش تحلیل موضوعي استفاده گردید. آن در طول زمان

گویند. این نوع تحلیل به دنبال الگویابي ها چه ميها با این هدف که دادهکُدگذاری و تحلیل داده

مطالعه در این مرحله شامل معلمان شهر مشهد میدان مورد (. 13۸9هاست )محمدپور، در داده

های مختلف در این میدان مشغول به فعالیت بودند و های مختلف و در مکانبود که در موقعیت

با توجه  هادر پژوهش حاضر جهت انتخاب نمونه ای برخوردار بودند.از تجارب آموزشي گسترده

استفاده گردید. الزم به ذکر است   3دگیری هدفمنبه خاص بودن موضوع تحقیق از روش نمونه

 

1- Pang & Soong  

2- Ritzer 

3- Purposive Sampling 
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و  يلی، رشته تحصيسن یهافی، طیو اقتصاد يگاه اجتماعیت تنوع در پایبا رعاها انتخاب نمونه

ي ها از تکنیک مصاحبه کیفانجام گردید. برای گردآوری دادهدر پژوهش،  یشتر به همکاریل بیتما

 ۶0تا  30ها در قالب فایل صوتي بین مصاحبهیافته استفاده گردید و عمیق به شیوه نیمه ساخت

ها حاصل اشباع داده 25ای پیش رفت که در مصاحبه دقیقه گردآوری شدند. روند پژوهش به گونه

ویان گها حاصل نگردید و پاسخشد. یعني هیچ ایده و بینش جدیدی از گسترش بیشتر نمونه

دادند. البته برای اطمینان بیشتر از پدید های کسب شده پیشین ارائه ميهای مشابه با دادهداده

 ادامه داده شد. 31ها را تا مصاحبه نیآمدن مقوله جدید مصاحبه

 واره نهادی: تعریف عملیاتی عادت۳جدول 

واره ابعاد عادت

 نهادی
 شاخص مؤلفه

سطح 

 سنجش

دامنه 

 تغییر

 ذهني

یالت  تمططا عالیق و 

 آموزشي و فرهنگي
ضور در  عالقه و تمایل به مطالعه و ح

 اماکن فرهنگي، هنری و آموزشي 
 1 - 5 ترتیبي

های آموزشططي ارزش

 و فرهنگي

 اهمیت مطالعه و یادگیری

 رضایت از تدریس و تحصیل 
 1 - 5 ترتیبي

 عیني

 عادات مطالعاتي
 های درسي و غیردرسيمطالعه کتاب

 یادگیری مطالب آموزشي جدید
 1 - 5 ترتیبي

رفتارهای آموزشي و 

 فرهنگي

 آموزشي-بازدید از مراکز فرهنگي

آموزشططي -مصططرف کاالهای فرهنگي

 )به جز کتاب(

 1 - 5 ترتیبي

های ثابت در سه سطح با استفاده از مقایسه 1کیودامکس افزازبا استفاده از نرمها نیز تحلیل داده 

کدگذاری باز  مرحله انجام گردید. 2بازکدگذاری مفاهیم، مقوله و مقوله عمده و در جریان مرحله 

بندی انجام سازی و مقوله( در دو مرحله مفهوم1391با توجه به نظریه استراوس و کوربین )نیز 

های مجزا تفکیک ها به بخشسازی با استفاده از روش سطر به سطر  داده. در مرحله مفهومشد

موجود بین واحدهای متني مورد نظر، به هر های ها و تفاوتشدند و پس از بررسي دقیق شباهت

ها با توجه به بار معنایي یا ایده اصلي موجود در آن، عناوین مفهومي معیني کدام از بخش

 هایگذاری مفاهیم سعي گردید که از کدهای جنیني )برگرفته از دادهاختصاص گردید. در نام

ی نیز بر بندده شود. در مرحله مقولهشوندگان( و تفسیری )بر اساس تفسیر محقق( استفامصاحبه

 

1 - Maxqda 

2- Open coding 
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های معین قرار اساس تکنیک مقایسه، مفاهیم بررسي شدند و مفاهیم مشترک در ذیل مقوله

های دارای اشتراکاتي با توجه به این که مقولهمقوله به دست آمد که  دوگرفتند. در این مرحله 

های مشترک ذیل یک مقوله مقولهبر اساس تکنیک مقایسه، بندی شدند و بودند، مجدداً مقوله

 (.200۶، 3؛ والکر و مایریک747: 1999، 2؛ کندال97: 2011، 1)بیرکس و میلز عمده قرار گرفتند

ی به دست آمده از چندین تکنیک هابرای اطمینان از اعتبار و پایایي داده حاضر در پژوهش

ده در های استفاده شتحلیلي، دادههای استفاده گردید. به طوری که با استفاده از تکنیک مقایسه

سازی و کدگذاری، مفهومفرایند پژوهش چندین بار بررسي و ارزیابي شدند. همچنین مراحل  

-اساتیدی که در زمینه روش تحقیق کیفي وجامعه مقوالت با راهنمایي و تحت نظارت استخراج

سات مکرر تحلیل شناسي آموزش و پرورش تخصص داشتند، انجام گردید. به طوری که در جل

رسید و اصالحات مورد نظر ها ميگرفت یا بعدًا به تأیید آنای صورت ميداده به صورت مباحثه

. در مرحله پایاني نیز نتایج تحقیق جهت ارزیابي و 4)تکنیک ممیزی( گردید ها اعمال ميآن

 ها تأیید گردیدکنندگان قرار داده شد و توسط آنتعیین صحت، در اختیار تعدادی از مشارکت

 )اعتباریابي توسط اعضا(.

 ی پژوهشهایافته-۴

 های توصیفییافته -۴-۱

 گویانهای جمعیتی پاسخویژگی-۴-۱-۱

سیت، در  سي به لحاظ جن سخگویان مرد و  3/41نمونه مورد برر صد پا صد زن و به  5۸/ 7در در

درصططد متأهل هسططتند. بر اسططاس ناحیه   9/90درصططد از پاسططخگویان مجرد و  1/9لحاظ تأهل 

صد در ناحیه  ۶/3۸خدمت نیز،  صد در ناحیه  4/27، 1در صد در ناحیه  34و  ۶در شغول  7در م

درصد پاسخگویان دارای مدرک تحصیلي کارداني،  2/2ر تحصیالت نیز، به فعالیت هستند. از نظ

سي،  1/۶9 شنا صد کار سي  7/25در شنا صد کار شد و در صد نیز دارای مدرک دکتری  ۶/1ار در

شند و مي ستند.  4/1با صیل ه شغول به تح صد  9/1۸به لحاظ درآمد، نیز در دوره دکتری م در

درصططد درآمد تقریبي دو میلیون  3/44هزار تومان،  معلّمان درآمد تقریبي یک میلیون و پانصططد

 

1- Birks &Mills 

2- Kendall 

3- Walker. Diane & Myrick. Florence 

4- Auditing  
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درآمد تقریبي سططه درصططد  9/7درآمد تقریبي دو میلیون و پانصططد هزار تومان ،  2/2۶تومان و 

به لحاظ سن، دامنه سني  درصد بیشتر از سه میلیون تومان درآمد دارند.  7/2و  میلیون تومان

باشند سال مي 3۸بیشترین افراد در گروه سني سال قرار دارد که  5۸تا  25جمعیّت نمونه بین 

باشد. به لحاظ سابقه شغلي نیز، دامنه سابقه خدمت سال مي ۸/41و میانگین سني پاسخگویان 

شترین افراد در گروه  31تا  1جمعیّت نمونه بین  سابقه خدمت  20سال قرار دارد که بی سال 

 باشد.مي سال 77/20باشند و میانگین سابقه خدمت پاسخگویان مي

 واره نهادی معلمان در میدان تولید سطح عادت توصیف آماری-۴-۱-۲

سطح عالیق و تمایالت آموزشي و  در نمونه مورد بررسي، دهد کهمي نشان آمده، دست نتایج به

درصد زیاد است.  ۸/15درصد متوسط و در  2/37درصد از معلمان ضعیف، در  47فرهنگي در 

است  4/2میانگین مؤلفه عالیق و تمایالت آموزشي و فرهنگي معلمان در میدان آموزش معادل 

شود. ( ارزیابي مي3ر تر از سطح متوسط )یعني مقدادرجه پایین 5که بر مبنای یک مقیاس یک تا 

این امر بدان معناست که میزان عالیق و تمایالت علمي، آموزشي، فرهنگي و ادبي معلمان در 

های آموزشي و توزیع فراواني پاسخگویان بر حسب ارزش سطح متوسط به پایین قرار دارد.

گي ضعیف، های آموزشي و فرهندرصد معلمان، سطح ارزش 32فرهنگي نیز بیانگر آن است که در 

های باشد. میانگین مؤلفه ارزشدرصد زیاد مي 7/19درصد در سطح متوسط و در  4۸/ 4در 

تر از درجه پایین 5تا  1است که بر مبنای یک مقیاس  74/2آموزشي و فرهنگي معلمان معادل 

-های علميشود. این امر بدان معناست که سطح ارزش( ارزیابي مي3سطح متوسط )یعني مقدار 

زشي و فرهنگي در سطح متوسط به پایین قرار دارد. توزیع فراواني پاسخگویان بر حسب آمو

درصد معلمان، سطح عادات مطالعاتي ضعیف،  ۸/۶7عادات مطالعاتي نیز بیانگر آن است که در 

باشد. میانگین مؤلفه عادات مطالعاتي درصد زیاد مي 2/3درصد در سطح متوسط و در  29در 

تر از سطح متوسط )یعني درجه پایین 5تا  1است که بر مبنای یک مقیاس  15/2معلمان برابر با 

شود. این امر بدان معناست که میزان مطالعه کتب درسي و غیر درسي، ( ارزیابي مي3مقدار 

 ها و مقاالت علمي در سطح متوسط به پایین قرار دارد. مجالت و روزنامه

ای آموزشي و فرهنگي نیز بیانگر آن است که در توزیع فراواني پاسخگویان بر حسب رفتاره

درصد در سطح متوسط  3/47درصد معلمان، سطح رفتارهای آموزشي و فرهنگي ضعیف، در  2/4۶

 49/2باشد. میانگین مؤلفه رفتارهای آموزشي و فرهنگي معلمان برابر با درصد زیاد مي ۶/۶و در 

( ارزیابي 3از سطح متوسط )یعني مقدار تر درجه پایین 5تا  1است که بر مبنای یک مقیاس 

آموزشي از قبیل رفتن به کتابخانه، -شود. این امر بدان معناست که سطح رفتارهای فرهنگيمي
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های هنری، آموزشي؛ بازدید از نمایشگاه-های علميها و همایشامانت کتاب، شرکت در جشنواره

های علمي، آموزشي و هده برنامهفروشي و خرید کتاب، مشاعلمي، آموزشي؛ مراجعه به کتاب

ای هفرهنگي؛ تبادل اطالعات علمي و آموزشي، رعایت نظم و انضباط در مدرسه، نوشتن یادداشت

ای هعلمي و فرهنگي، جستجوی مطالب آموزشي، ادبي، فرهنگي و علمي در شبکه -آموزشي، ادبي

زیست در سطح متوسط  اجتماعي مجازی و اینترنت؛ و تالش برای حفظ میراث فرهنگي و محیط

 به پایین قرار دارد.

واره نهادی معلمانهای عادت: نتایج سطوح توصیفی مؤلفه۴جدول   

 متغیر
سطوح 

 توصیفی
 فراوانی

درصد 

 فراوانی

فراوانی 

 تجمعی
 میانگین

انحراف 

 معیار

عالیق و تمایالت 

آموزشي و 

 فرهنگي

 47 47 172 سطح پایین
 

4/2 

 

 2/۸4 2/37 13۶ سطح متوسط 95/0

 100 ۸/15 5۸ سطح زیاد

های ارزش

آموزشي و 

 فرهنگي

 32 32 117 سطح پایین
 

74/2 

 

97/0 
 3/۸0 4/4۸ 177 سطح متوسط

 100 7/19 72 سطح زیاد

 عادات مطالعاتي

 ۸/۶7 ۸/۶7 24۸ سطح پایین
 

15/2 

 

۶4/0 
 7/9۶ 29 10۶ سطح متوسط

 100 3/3 12 سطح زیاد

رفتارهای 

آموزشي و 

 فرهنگي

 2/4۶ 2/4۶ 1۶9 سطح پایین
 

49/2 

 

۶4/0 
 4/93 3/47 173 سطح متوسط

 100 ۶/۶ 24 سطح زیاد

در میان بیانگر آن است که واره نهادی معلمان نتایج توصیفي ابعاد ذهني و عیني عادت

 2/49در درصد از معلمان ضعیف،  1/42واره ذهني در سطح عادت جمعیت نمونه مورد بررسي،

واره ذهني معلمان در میدان آموزش نیز درصد زیاد است. میانگین عادت 7/۸درصد متوسط و در 

تر از سطح متوسط )یعني مقدار درجه پایین 5است که بر مبنای یک مقیاس یک تا  57/2معادل 

 هواره عیني معلمان بیانگر آن است کشود. همچنین نتایج سطوح توصیفي عادت( ارزیابي مي3

درصد  ۶/1درصد متوسط و در  44/ ۸درصد معلمان، ضعیف؛ در  ۶/53واره عیني در سطح عادت

است که بر مبنای یک  32/2واره نهادی معلمان برابر با باشد. میانگین بُعد عیني عادتزیاد مي

شود. نتایج به دست ( ارزیابي مي3تر از سطح متوسط )یعني مقدار درجه پایین 5تا  1مقیاس 
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واره نهادی معلمان در ده بیانگر آن است که به طور کلي میانگین ابعاد عیني و ذهني عادتآم

ي نتایج توصیف تر از سطح متوسط است و وضعیت چندان مناسبي ندارند.میدان آموزش پایین

 در میان جمعیت نمونه مورد بررسيبه طور کلي بیانگر آن است که واره نهادی معلمان عادت

درصد  ۶/1درصد متوسط و در  ۶/53درصد از معلمان ضعیف، در  ۸/44ره نهادی در واسطح عادت

است که بر مبنای  45/2واره نهادی معلمان در میدان آموزش برابر با زیاد است. میانگین عادت

به طور  شود.( ارزیابي مي3تر از سطح متوسط )یعني مقدار درجه پایین 5یک مقیاس یک تا 

واره نهادی معلمان در میدان آموزش آمده بیانگر آن است که میزان عادتکلي نتایج به دست 

 باشد و از وضعیت چندان مناسبي برخوردار نیست. تر از سطح متوسط ميپایین

 و ابعاد آن  واره نهادی معلمان: نتایج سطوح توصیفی عادت۵جدول 

 فراوانی سطوح متغیر
درصد 

 فراوانی
 میانگین تجمعی

انحراف 

 معیار

 بُعد ذهني

واره عادت

 نهادی

 1/42 1/42 154 سطح پایین
 

57/2 

 

 3/91 2/49 1۸0 سطح متوسط 73/0

 100 7/۸ 32 سطح زیاد

 بُعد ذهني

واره عادت

 نهادی

 ۶/53 ۶/53 19۶ سطح پایین
 

32/2 

 

53/0 
 4/9۸ ۸/44 1۶4 سطح متوسط

 100 ۶/1 ۶ سطح زیاد

واره عادت

 نهادی

 ۶/53 ۸/44 1۶4 سطح پایین
 

45/2 

 

49/0 
 4/9۸ ۶/53 19۶ سطح متوسط

 100 ۶/1 ۶ سطح زیاد

 میدان تولید  معلمان درواره نهادی عادتکیفی  هاییافته -۴-۲

از روش پیمایش، سعي گردید که با  استفادهنهادی معلمان با  رهواپس از تعیین سطح عادت

تغییرات آن در طول زمان مورد تحلیل قرار  و تکنیک مصاحبه، تحلیل موضوعياستفاده از روش 

درصد  97/70درصد زن و  3/29تحقیق به لحاظ جنسیت مرحله از کنندگان این مشارکت گیرد.

 7/3۸ها دارای مدرک تحصیلي کارشناسي، درصد از آن 5۸مرد بودند. به لحاظ تحصیالت نیز 

دامنه  د نیز دارای مدرک تحصیلي دکتری بودند.درص 3/3درصد دارای مدرک کارشناسي ارشد و 

سال  ۸3/40ها سال قرار دارد و میانگین سني آن 52تا  27کنندگان نیز بین سني مشارکت

 5/20سال قرار دارد و  میانگین آن نیز  30تا  5کنندگان بین باشد. سابقه شغلي مشارکتمي

بندی و مفهومهای با استفاده از تکنیک ،هاو گردآوری داده هابررسي مصاحبهپس از  سال است.
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 2قالب  مفهوم استخراج شدند که در 14در این مرحله انجام گردید. ها تحلیل دادهبندی مقوله

 . قرار گرفتند واره نهادی میدان تولیدسیر نزولي عادتبا عنوان  و یک مقوله عمده مقولة اصلي

 میدان تولید واره نهادیمقوله عمده: سیر نزولی عادت -۴-۲-۱

واره نهادی معلمان در میدان تولید آموزش در دو های تحقیق در رابطه با وضعیت عادتیافته

واره نهادی معلمان در میدان تولید از گذشته اند تا بر مبنای آن، تحوالت عادتمقوله کُدبندی شده

ان در گذشته از چه کنندگان بازسازی معنایي شود. این که معلمتا به امروز، از منظر مشارکت

مایه اصلي بن ،واره نهادی برخوردار هستندواره نهادی برخوردار بوده و امروزه از چه عادتعادت

سطح »مفهوم است که در دو مقوله  14این مقوله عمده شامل دهد. مقوله حاضر را تشکیل مي

واره نهادی معلمان کاهش سطح عادت»و « های ابتدایيواره نهادی معلمان در سالواالی عادت

واره نهادی معلمان را از منظر معلمان بندی شده است که تحوالت عادتمقوله« های اخیردر سال

 نماید. بازسازی مي

 واره نهادی میدان آموزشهای عمده وضعیت عادت: مقوله و مقوله ۶جدول 

 مقوله مفاهیم ردیف
مقوله 

 عمده

 ابتدایيهای انگیزه شغلي زیاد در سال 1

واره سطح واالی عادت

نهادی معلمان در سال

 های ابتدایي

ت
اد

 ع
ي

زول
ر ن

سی
ید

تول
ن 

دا
می

ی 
اد

 نه
ره

وا
 

 های ابتدایيتعهد شغلي زیاد در سال 2

 های ابتدایيعالقه شغلي زیاد در سال 3

 های ابتدایينگرش شغلي مثبت در سال 4

 های ابتدایيفعالیت شغلي زیاد در سال 5

 های ابتدایيسطح باالی مطالعه در سال ۶

 های ابتدایيلذت از تدریس در سال 7

 های ابتدایيخالقیت در تدریس در سال ۸

 های اخیرکاهش نگرش نسبت به شغل معلمي در سال 9

واره کاهش سطح عادت

نهادی معلمان در سال

 های اخیر

 اخیرهای کاهش سطح مطالعه معلمان در سال 10

 های اخیرکاهش عالقه شغلي در سال 11

 های اخیرکاهش انگیزه شغلي در سال 12

 های اخیرکاهش تعهد شغلي در سال 13

 های اخیرکاهش فعالیت شغلي در سال 14
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 های ابتداییمعلمان در سال نهادیواره مقوله اول: سطح واالی عادت -۴-۲-۱-۱

 اند و باکه معلمان در ابتدای خدمت دارای عالقه شغلي زیادی بوده مقوله بیانگر آن استاین 

 های درسها همچنین با اشتیاق فراوان در کالسعالقه فراوان این شغل را انتخاب کرده بودند. آن

شماری آموزان لحظهشدند و برای تدریس و حضور در مدرسه و تعلیم و تربیت دانشحاضر مي

ا های بود که صرفاً به امیال دروني آنو اشتیاق گسترده معلمان به گونهکردند. همچنین عالقه مي

ها را نیز تحت تأثیر قرار داده بود و برای آن که رسالت شد، بلکه رفتارهای آموزشي آنمحدود نمي

 پرداختند.   معلمي را به خوبي جامه عمل بخشند، همواره به مطالعه و کسب دانش مي
القمند بودم و معلمي رو دوس داشتم و وقتي که شرایطي حقیقتش من به تدریس ع

 .(4)مصاحبه شماره فراهم شد بیام آموزش و پرورش خوشحال شدم 

 .(15)مصاحبه شماره  عشقم معلمي بود من با هدف تأثیرگذاری وارد این شغل شدم

ام به شغل معلمي وحشتناک بود به حدی بود که تو در سالهای اولیه میزان عالقه

ساعت دوره مکالمه  500دبیرهای دیني خیلي کم هست به دنبال مکالمه باشه ولي من 

عربي رو تو دفتر تبلیغات گذروندم ولي متأسفانه اعمال نشد که بمونه و هیچ بهایي بهش 

 .(10)مصاحبه شماره  داده نشد که من بخاطر اون هیچ ضمن خدمتي نرم

خدمت عالقه شغلي زیادی به مدرسه و کالس  های ابتدایبر آن که در سال معلمان عالوه

 شد تدریس، مدرسهدرس داشتند، انگیزه زیادی هم به شغل معلمي داشتند که این امر موجب مي

 بخش باشد.ها لذتآموزان برای آنو بودن با دانش
در ابتدا خیلي انگیزه داشتم که وارد این شغل بشم و با انگیزه هم وارد این شغل شدم 

 (.15شماره )مصاحبه 

سال اول که رفته بودیم ما رو فرستادند به سرخس در یه دبیرستان. روزهای اول معموال 

ا هایستاند. ولي ما به مدیر میگفتیم آقا بچهدبیرستانها کالس ندارند. بچه ها بیرون وا مي

 الرو آماده کن که ما بریم کالس. اینقدر شوق داشیتم. انگیزه زیادی داشتیم با این که قب

 (21)مصاحبه شماره  تمرین دبیری هم داشتیم

در اون سالها انگیزه ه بیشتری برای حضور مؤثر در کالس درس داشتم به همین دلیل 

 (.27)مصاحبه شماره  مطالعه بیشتری داشتم

 هایواره نهادی است که در سالهای عادتنگرش مثبت به شغل معلمي یکي دیگر از مؤلفه

های گذشته به شعار ها لبریز بوده است. معلمان در سالر وجود آنابتدای خدمت معلمان د

ای هاعتقاد راستین داشتند و و با این نگرش نقش معلمي در کالس« معلمي شغل انبیا است»

لکه ها شعار نبود ببرای معلم« شعار معلمي شغل انبیا است»کردند. به عبارت دیگر، درس ایفا مي
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کردند های ابتدای خدمت به شغل معلمي افتخار ميعلمان در سالنگرش و باور بود. همچنین م

 ها ارزشمند و قابل احترام بود. بالیدند و این شغل برای آنو به آن مي
اون زمان من برای خودم کسي بودم، به خودم افتخار میکردم و خوشحال بودم که در 

ه معلم خیلي باالتر و جامعه یکي از مراتب باال رو دارم حداقل ارزش من به عنوان ی

  (.22)مصاحبه شماره ارزشمند بود

نگرشم این بود که معلم از نظر وجهه و از نظر منزلت باالتر است از مشاغل دیگه و یک 

  (.19)مصاحبه شماره  شدمارزش دیگه براش قائل مي

 های اولیه نگرشمون به شغل معلمي خیلي خوب بود و به این شغل افتخار میکردیمسال

  (.14)مصاحبه شماره 

های آغازین فقط به همچنین مفاهیم این مقوله بیانگر آن است که تجربه معلمان در سال

های آموزشي زیادی نیز همراه بوده امیال دروني مانند عالقه و انگیزه محدود نشده، بلکه با فعالیت

ود یعني معلمي شغل اند که به نگرش خها علي رغم مشکالت نظام آموزشي سعي نمودهاست. آن

 انبیا است جامه عمل بپوشانند. 
چون که در منطقه بیرجند خدمت میکردم و مردمش انسانهای دوس داشتني و فقیر 

ها بدهم و هدفم بودند خیلي از خودم مایه میذاشتم که اطالعات خوب و کاملي رو به بچه

ی بهشون میدادم های خوبي بیارند و جزوه کنکورشون تو کنکور رتبهاین بود همه

 (.4)مصاحبه شماره 

توان کاری باالیي داشتم به قول یکي از دوستان میگفت شما روی دور تند زندگیت 

ایستادم برای ميها وایشنبه و جمعه5هستي. من حتي وقتي که تو بخش زاوه بودم 

  (.14اهلل )مصاحبه شماره سبیلاش فيها کالس میذاشتم مطالعه میکردم همهبچه

آموزان و شغل معلمي احساس مسئولیت لمان در گذشته نسبت به مدرسه، کالس، دانشمع

اند که با آمادگي الزم و مطالعه کافي در کالس اند و همواره سعي کردهو تعهد بسیار زیادی داشته

درس حاضر شوند و به تدریس بپردازند. از غیبت و تأخیر اجتناب کرده، نسبت به اموال مدرسه 

کردند که شغل خود را به کردند و تالش ميآموزان احساس مسئولیت مياد دانشو سطح سو

 خوبي ایفا کنند.
همیشه سعي میکردم به موقع در مدرسه حاضر بشم حتي در مواردی که مشکل حنجره 

 داشتم یا حتي شرایطي که مشکلي برای فرزندم بوده تا جایي که به تعهدم پایبند بودم

 (.11)مصاحبه شماره 

از همون اول من احساس مسئولیتم در قبال کارم خیلي زیاد بود چون انتخاب کردم 
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 (.۸)مصاحبه شماره پاش هم وایستادم

در سال های اولیه هر چند تجربه کاریمون از االن کمتر بود اما تعهد شغلیمون بهتر از  

  (.7)مصاحبه شماره االن بود و تالش و بیشترمون بیشتر بود 

وله بیانگر آن است که معلمان در سالهای ابتدای خدمت، از تدریس لذت همچنین این مق

بردند و نسبت به آموزش و تدریس احساس خوبي داشتند و با ورود به مدرسه و بودن با مي

 کردند.های زندگي را فراموش ميآموزان همه سختيدانش
در سالهای اولیه از تدریس خیلي لذت میبردم و همیشه میگم کاشکي به اون سالهای 

اولیه خدمتم برگردم. اون زمان با عشق معلمي رو انتخاب کرده بودم ولیکن در مناطق 

محروم استخدام شده بودیم، مشکالت اقتصادی، بلیط پیدا نمیشد حتي ما بعضي وقتا 

وقتي وارد مدرسه میشدیم همه این مشکالت فراموش نفت نداشتیم ولي با تموم سختیها 

 (. 1۸میکردیم)مصاحبه شماره 

در سالهای اولیه من از تدریس خیلي لذت میبردم من تو اون سالها بگم که معلمي من 

 (.21)مصاحبه شماره  به عنوان یک قصه یا داستان میماند

توسطه دوم تدریس در اون سالهای اول از تدریس خیلي لذت میبردم و چون که در م

ز و امیکردم و تفاوت سني زیادی هم با بچه ها نداشتم یه جورایي برام لذتبخش بود 

  (.11)مصاحبه شماره  انرژی بچه ها انرژی میگرفت

معلمان ضمن آن که به معلمي نگرش مثبتي داشتند و به آن عالقه وافری داشتند، برای 

ها اوقات فراغت خود را به رمندان سایر سازمانایفای نقش مطلوب خود، بر خالف بسیاری از کا

دادند و همواره سعي بر آن داشتند که اطالعات کامل، مطالعه درسي و غیر درسي تخصیص مي

 سازان جامعه هستند، انتقال بدهند. آموزان که آیندهدقیق و به روزی را به دانش
ود چون رشته ما هم ام خیلي زیاد باوایلي که مشغول به خدمت شدم میزان مطالعه

ریاضي بود و اون چیزی که ما خونده بودیم با کتابهایي که میخواستیم تدریس کنیم 

 متفاوت بود مجبور بودم که مطالعه کنم، طرح درس بنویسم، کم و زیاد کنم و اینا

 (.20)مصاحبه شماره 

. سعي کردم آموزها عالقمند شدمام خیلي زیاد بود. به دانشدر ابتدا هم میزان مطالعه 

آموزان رو بدهم و که تو این شغلي که هستم بیشتر مطالعه کنم و جواب سواالت دانش

 (. 19)مصاحبه شماره  در پاسخگویي آماده باشم

ها بگم به همین خاطر سعي میکردم که مطالب دانشگاهي رو به زبون ساده برای بچه

. مطالعات غیر درسیم هم ها مطالب آماده کنممینشستم و وقت میذاشتم که برای بچه
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 (.15خیلي زیاد بود )مصاحبه شماره 

 های اخیر واره نهادی معلمان در سالمقوله دوم: کاهش سطح عادت -۴-۲-۱-۲

واره نهادی معلمان در میدان تولید آموزش ثابت و الیتغیر مقوله بیانگر آن است که عادتاین 

میزان عالیق معلمان نسبت به  که امروزهبه طوری نبوده، و در طول زمان کاهش یافته است. 

رنگ شده است و با اشتیاق فراوان  آموزان کمآموزش، تدریس، حضور در مدرسه و بودن با دانش

-شوند و برای تدریس و حضور در مدرسه و تعلیم و تربیت دانشهای درس حاضر نميدر کالس

 کنند. شماری نميآموزان لحظه
 )مصاحبهام زیاده ولي نه مثل گذشته زیاد بود االن هم عالقهدر ابتدا عالقه ام خیلي 

  (.15شماره 

از همون بچگي عالقه شدیدی به معلمي و تدریس داشتم. همیشه دوست داشتم 

ام در این انتخاب زیاد تأثیر نداشت. فقط عالقه شخصیم بود ولي تدریس کنم. خانواده

 (.13)مصاحبه شماره  االن دیگه اون عالقه رو ندارم

ر تقبال معلمي عشق بود و نه به عنوان یک شغل. ولي هر چقدر جلوتر اومدیم کمرنگ

 (.5)مصاحبه شماره شد

واره ای است که اکثر سطوح عادتهای اخیر به گونهواره نهادی معلمان در سالکاهش عادت

و  ه استنهادی معلمان را دربرگرفته است. به طوری که انگیزه شغلي معلمان نیز کاهش یافت

معلمان انگیزه زیادی برای تدریس و حضور در مدرسه ندارند و از رفتن به کالس درس رنج 

 اند.برند و از معلمي و فضای آموزشي دلسرد شدهمي
االن هم اون تعهده هست ولي متأسفانه نسبت به سالهای اولیه ذوق و شوقي که داشتیم 

  (.10)مصاحبه شماره  که خیلي بیشتر بود، کمتره

از وقتي که مشکالت حقوقي و منزلتي مواجه شدم نسبت به معلمي سرد شده ام و انگیزه 

اولیه را ندارم که خود را موظف کنم حتما از بهترین شیوه های آموزشي استفاده کنم. 

  (.31ه )مصاحبه شماره سطح برخوردها موجب دلسردیم شد

نمیخونند، منزلت معلم کاهش پیدا آموزها درس انگیزه ام ضعیف شده، میببینم دانش

نند کبینند و به حالتي سرزنش و تحقیرآمیز نگاه ميها معلم رو رونده مونده ميکرده، بچه

  (.1۸)مصاحبه شماره  و به همین خاطر دلزده شدم تا حدودی

های اخیر در معلمان به شدت کاهش یافته واره نهادی که در سالیکي دیگر از سطوح عادت

رش مثبت به معلمي است. معلمان امروزه مانند گذشته به داشتن شغل معلمي افتخار است، نگ
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کنند و گاهي اوقات در مجالس و اماکن عمومي و خصوصي از معرفي کردن خود به عنوان نمي

 اند که خود را با مشاغل دیگر معرفي نمایند.معلم اجتناب کرده و سعي نموده
ي خیلي خوب بود ولي االن نه اون نگرش رو ندارم های اولیه به معلمنگرشم در سال

 (.13)مصاحبه شماره 

دیگر نگرش مثبت اولیه را ندارم و حتي به کساني که درباره این حرفه از من مي پرسند 

مي گویم که اگر درآمد و مسائل اقتصادی برایشان مهم است و امکان داشتن شغل دولتي 

  (.30)مصاحبه شماره  ندارند ،انتخابش نکننددیگری را دارند و عالقه چنداني به آن 

اما متاسفانه امروزه دیگه افتخار قبلي رو بهش ندارم. نه که اصال بهش افتخار نکنم. افتخار 

 (.4)مصاحبه شماره  میکنم ولي کم

واره نهادی را واره نهادی معلمان نه تنها ابعاد و سطوح ذهني عادتکاهش سطح عادت

عیني و سطوح آن را نیز دستخوش تغییر و تحول قرار داده است. به طوری  دربرگرفته، بلکه بُعد

آموزان و رسالت معلمي احساس که معلمان همانند گذشته نسبت به شغل معلمي و دانش

شود و در ها به طور فراوان مشاهده ميکنند و تأخیر و غیبت در ورود و خروج آنمسئولیت نمي

 کنند.نمي راستای امر آموزش تالش فراواني
معلمها هم همینطور. چند سالي هست که معاونا و مدیرا باید مواظب معلما هم باشند 

 (.۶)مصاحبه شماره که اونا هم فرار نکنند 
سعي میکنم حقوق خود را حالل کنم. اما به خاطر شرایط اقتصادی که معلمان دارند 

  (.31به شماره )مصاحمقداری از انرژی خودم رو برای شغل دوم هم حفظ میکنم 

احساس مسئولیت ها و تعهدها هم کم شده متأسفانه. هر کسي به نحوی فقط انجام 

  (.12)مصاحبه شماره وظیفه میکنه 

بر کاهش عالقه، انگیزه و تعهد شغلي، سطح مطالعه معلمان نیز های اخیر عالوهدر سال

نند و از علوم روز و دانش ککاهش یافته است و به همان معلومات و دانش قبلي خود بسنده مي

نوین عقب هستند و در راستای به روز کردن دانش خود نیز رغبت فراواني ندارند. در این زمینه 

الزم به ذکر است که سطح مطالعه غیر درسي معلمان بسیار کاهش یافته و بیشتر به مطالعه 

-ت تثبیت شده و کتابههای درسي محدود شده است و از آنجا که به مرور زمان این اطالعاکتاب

های درسي نیز های درسي نیز تغییرات چنداني در دو دهه اخیر نداشتند، سطح مطالعه کتاب

کاهش یافته است و این امر موجب شده که علم و دانش معلمان به روز نباشد. همچنین با توجه 

ها و ابعاد هفبه آن که بوردیو معتقد است، انسجام، پیوستگي و همبستگي خاصي بین سطوح، مؤل

واره وجود دارد، تحت تأثیر کاهش عالقه، انگیزه، نگرش، تعهد شغلي و سطح مطالعه، میزان عادت
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فعالیت آموزشي معلمان نیز کاهش یافته است و معلمان بر خالف گذشته، امروزه فقط به مطالب 

 کنند.کتاب درسي اکتفا مي
در مورد مطالعه هم بگم مطالعه دارم ولي خیلي کمه فقط در حد کتابهایي است که 

  (.25)مصاحبه شماره تدریس میکنم 

التحصیل شدیم مطالعاتمون به تدریج کم شد و بیشتر بنا به از اون موقعي که فارغ

ضرورت کار مطالعات مختصری داشتیم. بیشتر از این نبود چون که گرفتاریهای زندگي 

اره )مصاحبه شم شغلي اجازه مطالعات بیشتر رو نداد فقط در حد ضرورتهایي کالس بود و

12.)  

ولي االن مطالعه ام کم شده. چون که مطالب تو ذهنم تثبیت شده و خودم هم فرصت 

   (.4)مصاحبه شماره مطالعه ندارم 

 گیریبحث و نتیجه -۵

در طول تغییرات آن و واره نهادی معلمان در ایران عادتدر پژوهش حاضر جهت تحلیل سطح 

و منابع تجربي مرتبط با آن تنظیم بوردیو  مفهومي تحقیق مبتني بر دیدگاهچارچوب  ،زمان

ج قرار گرفتند. بر مبنای نتای بررسياصلي تحقیق تدوین و مورد  سؤاالتگردید و بر مبنای آن 

تر از سطح متوسط است. در میدان آموزش پایینواره نهادی معلمان عادت ذهنيبُعد  بخش کمي

د عالقه زیادی ندارنتمایل و علمي، آموزشي، فرهنگي و ادبي معلمان به امور  این بدان معناست که

)مانند مطالعه، آراستگي، حفظ میراث فرهنگي( از قبیل آموزشي و فرهنگي -علميو برای امور 

ز سطح تر اواره نهادی معلمان نیز پایینیني عادتارزش چندان زیادی قائل نیستند. نتایج بُعد ع

مطالعه کتب درسي و غیر درسي، سطح  در حال حاضر حاکي از آن است که متوسط است و

آموزشي از قبیل رفتن به کتابخانه، -رفتارهای فرهنگيسطح ها و مقاالت علمي؛ روزنامه ،مجالت

های هنری، آموزشي؛ بازدید از نمایشگاه-علميهای ها و همایشامانت کتاب، شرکت در جشنواره

های علمي، آموزشي و فروشي و خرید کتاب، مشاهده برنامهعلمي، آموزشي؛ مراجعه به کتاب

ای هفرهنگي؛ تبادل اطالعات علمي و آموزشي، رعایت نظم و انضباط در مدرسه، نوشتن یادداشت

ای هادبي، فرهنگي و علمي در شبکه علمي و فرهنگي، جستجوی مطالب آموزشي، -آموزشي، ادبي

در بین عامالن اجتماعي مجازی و اینترنت؛ و تالش برای حفظ میراث فرهنگي و محیط زیست 

ابعاد عیني و ذهني وضعیت نامناسب  دارد.نوضعیت مناسبي اجتماعي میدان تولید )معلمان( 

در میدان  هاآن نهادی وارهعادت کلي بیانگر نامناسب بودن وضعیتمعلمان واره نهادی عادت

علمي، آموزشي، های ارزشوالت تمای ،عالیقطح سکه این امر بدان معناست آموزش است. 

مناسب میدان  هاآنسطح مطالعه و انجام رفتارهای فرهنگي، آموزشي و علمي  ،فرهنگي و ادبي



 ۳۳....................دوم   ........ متوسطه دوره معلمان موردی مطالعه) معلمان نهادی وارهعادت نزولی سیر

 

  تر از سطح متوسط قرار دارد. آموزش نیست و پایین

معلمان در میدان تولید آموزش نهادی واره عادتنتایج بخش کیفي نیز حاکي از آن است که 

این راستا  در است. قرار گرفتهزیادی  تغییراتثابت و الیتغیر نبوده، بلکه در طول زمان دستخوش 

ابتدای خدمت دارای عالقه شغلي  هایسال معلمان درنتایج به دست آمده بیانگر آن است که 

، احساس مسئولیت و تعهد شغلي فراوان، مطالعه زیاد، نگرش مثبت به شغل معلمي، انگیزه زیاد

در میدان تولید آموزش  هاآنواره نهادی عادتسطح های اخیر در سال متأسفانهزیادی بودند، اما 

معلمان انگیزه زیادی برای تدریس و حضور در مدرسه امروزه به طوری که کاهش یافته است. 

مانند گذشته به داشتن شغل معلمي افتخار ه ،انداز معلمي و فضای آموزشي دلسرد شده ،ندارند

به همان معلومات و دانش قبلي خود بسنده  ها کاهش یافته است،تعهد شغلي آن ،کنندنمي

 نیز رغبتکنند و از علوم روز و دانش نوین عقب هستند و در راستای به روز کردن دانش خود مي

سطح واالی عالیق، انگیزه، احساس مسئولیت، تعهد شغلي، مطالعه و ش فراواني ندارند. و تال

های از یک سو، و سطح پایین مؤلفه های ابتدای خدمتنگرش مثبت به شغل معلمي در سال

واره نهادی معلمان در میدان سیرنزولي عادت»بیانگر  از سوی دیگر، های اخیرمذکور در سال

   است.« تولید آموزش

ي که در آن به فعالیت و های عامالنوارهعادتهای اجتماعي و  میدان میانبا توجه به آن که 

 واره نهادیسیرنزولي عادت»همخواني و مطابقت وجود داشته باشد، بایستي پردازند، رقابت مي

در  متوسطسطح تر از پایینآن به سطحي کاهش و  « ایران معلمان در میدان تولید آموزش

)معلمان( با  واره نهادی عامالن اجتماعيعادت فرسایشي انطباق فرایندحاکي از های اخیر  سال

ل از جمله اختال پیامدهای منفي متعددیفرسایشي بودن این فرایند میدان تولید آموزش است. 

ترین عامالن مهمبه دلیل آن که معلمان به دنبال خواهد داشت، زیرا  را کارکردی میدان آموزش

واره نهادی واالیي برخوردار باشند تا بتوانند بایستي از عادت ،هستند آموزش تولید میداناجتماعي 

که همان تولید و افزایش سرمایه فرهنگي به ویژه سرمایه )کارکرد تخصصي میدان آموزش 

ند. تحقق بخش ، را به خوبي(وزان استآمواره آموزشي و فرهنگي دانشیافته و عادتفرهنگي تجسم

شود های زیادی مواجه خواهد شد و موجب ميدر غیر این صورت تحقق چنین کارکردی با چالش

در ابعاد اقتصادی، سیاسي، فرهنگي و اجتماعي تحوالت الزم را ایجاد کند.  میدان آموزش نتواند

أثر تأثیر و تاز سوی دیگر، با توجه به آن که میان میدان تولید و میدان مصرف رابطه متقابل و 

واره نهادی عامالن اجتماعي میدان تولید در ایران، میدان مصرف را تحت وجود دارد، ضعف عادت

کما این های کارآمدی خواهد شد. تأثیر خواهد گذاشت و موجب مواجهه میدان آموزش با چالش

های نآموزان در آزموعملکرد ضعیف دانشهایي )های اخیر چنین چالشکه در ایران در سال
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 افت تحصیلي باال در دانش آموزان( ،2015و  2011 های تیمز و پرلزالمللي به ویژه آزمونبین

های میدان آموزش که کارآمدی آن را نیز با مشکل بنابراین یکي از چالش مشاهده شده است. نیز

به آن با توجه  واره نهادی عامالن اجتماعي میدان تولید است.مواجه ساخته است، ضعف عادت

ها، نگرش و از تمایالت، باورها، ارزش مواره نهادی امری گسترده است و نظامي منسجکه عادت

-در راستای ارتقای آن برنامهبه این چالش توجه شود و گیرد، ضروری است که رفتارها را دربرمي

ه مواجهای بیشتری . در غیر این صورت میدان آموزش با چالشای صورت گیردهای گستردهریزی

نقش مهمي که در ارتقای شاخص توسعه انساني دارد، میدان  آن که این خواهد شد و با توجه به

 . شدند دستیابي به توسعه نیز  مختل خواهد رایف

واره نهادی عامالن تحقیق حاضر از آن جنبه که بیانگر تغییر و تحول سطح عادت نتایج

ها وارهعادت آن بخش از نظریه بوردیو است که اجتماعي میدان تولید در طول زمان است مؤید

حاظ به لشوند. غییرات جدید میدان منطبق ميهای جدید یا با تقابل تغییر هستند و با میدان

میر عرب رضي،   ،(1390میرفردی، احمدی و رفیعي ) تجربي نیز این نتیجه با نتایج تحقیق

واره نهادی و حاکي از تغییرات عادت که( 2017و فلدمن و فاتار ) (1391فردانش و طالیي )

  .همخواني داردباشند، های آن در میدان آموزش ميمؤلفه

 منابع

 مباني پژوهش کیفي: فنون و مراحل تولید (. 1391کربین ) ،استراوس، انسلم و جولیت
 ترجمة ابراهیم افشار، تهران: ني. .، اینظریة زمینه

 ( تاریخ آموزش  و 13۸2آقازاده، احمد .).پرورش ایران. تهران: انتشارات ارسباران 

 ( 1391برین، زهرا .)ها بر طالق عاطفي بین وارهبررسي تأثیر سرمایه فرهنگي و عادت
نامه کارشناسي ارشد، دانشکده پایان) .کننده به مراکز مشاوره در شهر تهرانزنان مراجعه

 .(علوم اجتماعي و اقتصاد، دانشگاه الزهرا

 (. بررسي وضعیت تعهد شغلي 13۸۸کریمي، فریبا ) و طالبي، بدریشاهطبا، مصطفي؛ بني

-9۸(، 7) 2 مجله علوم تربیتي،های شهر اصفهان. و اعتماد درون سازماني در دبیرستان

۶7. 

 ( جامعه1375بوردیو، پیر .)شناسي و ادبیات؛ آموزش عاطفي فلوبر. ترجمه یوسف اباذری،. 

 .7۶-112، 10-9، فصلنامه ارغنون

 ( کنش13۸1بوردیو، پیر .)های اجتماعي. ترجمه محمد رضا فرزاد، های ورزشي و کنش

 .101-110، 20، فصلنامه ارغنون
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 ( 13۸۸بوردیو، پیر .).ترجمه ناصر فکوهي، تهران: نشر ني. درسي درباره درس 

 ( 1391بوردیو، پیر .)ترجمه حسن چاوشیان،  های ذوقي.تمایز؛ نقد اجتماعي قضاوت

 تهران: نشر ثالث.

 ( 1390پرستش، شهرام .) روایت نابود ناب، تحلیل بوردیویي بوف کور در میدان ادبي
 . تهران: نشر ثالث. ایران

 (. سرگذشت سیمین دانشور در میدان ادبي ایران. 1391قرباني، ساناز ) و پرستش، شهرام

 .31-52(، 1) 4 شناسي هنر و ادبیات،جامعه

 ( 13۶۸تودارو، مایکل .).تهران:  .علي فرجادترجمه غالم توسعه اقتصادی در جهان سوم

 سازمان برنامه و بودجه.

 تهران: شناسيهای متأخر جامعهنظریه(. 13۸7پور، حمیدرضا و محمدی، جمال )جالیي .

 نشر ني.

 ،ایران پرورش و آموزش ایتوسعه هایسیاست تحلیل و بررسي(. 1391) رمضان جهانیان 

 .93-117 ،19 ،. سیاسي علوم فصلنامه. معاصر دوره در

 ( 13۸7حاجي هاشمي، سعید .)نیافتگي؛ روش تفکر و عقالنیت در توسعه: توسعه و توسعه
 اصفهان: وسپان.مطالعه موردی ایران. 

 (. رابطه نگرش شغلي، 1391خاتون خاکي، سکینه ) و حجازی، الهه؛ صادقي، ناهید

 های آموزشي،فصلنامه نوآوریرآمدی جمعي با تعد شغلي معلمان. احساس کارآمدی و کا

11 (42 .)30- 7. 

 های زنان بر نقش سلطه در (. بررسي تأثیر سرمایه1392ساالرکیا، مژده ) و حسني، مریم

-40(، 4) 1 فصلنامه ادبیات داستاني،رمان رویایي تبت بر اساس نظریه کنش پیر بوردیو. 

17. 

 شناسي بوردیوگفتمان، فقر، قدرت با تمرکز بر جامعه(. 13۸۸آمدی، مرتضي )خوش .

 تهران، بینش نو.

 ( 1390داوری اردکاني، رضا .)تهران: سخن.درباره تعلیم و تربیت در ایران . 

 ( امکان1394دلیرپور، پرویز .)شناسي پیر سنجي انقالب اسالمي بر پایه نظریه جامعه

 .120-201(، 17) 4، انقالب اسالميپژوهشنامه بوردیو. 

 ( 1393ریتزر، جورج .)ترجمه هوشنگ نایبي، تهران: نشر ني.نظریه جامعه شناسي . 

 ( 1390شورای عالي انقالب فرهنگي .).وزارت  تهران: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش،دبیرخانه شورای عالي انقالب فرهنگي.
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 های معلمان از دو شغله بودن؛ (. تحلیل تجربه1393فرجي، سیروان ) و قادرزاده، امید

 .119-147، 2۶ فصلنامه راهبرد فرهنگ،مطالعه کیفي دالیل و پیامدها. 

 (. جوانان و روابط پیش از 139۶محمدی، حسین ) و قادرزاده، امید؛ محمدی، فردین

 .7-34، 3۸ راهبرد فرهنگ،ازدواج. 

 های اصالحات آموزشي؛ بحثي در بستبن(. 13۶7ری. ام. )لوین، هن و کارنوی، مارتین
ترجمه محمد حسن امیر تیموری، تهران: نشر  شناسي آموزش و پرورش.اقتصاد و جامعه

 روز.

 ( .1373کومبز، فیلیپ. اچ .)انداز آن از دهه هشتاد.بحران جهاني آموزش و پرورش، چشم 

 ني و مطالعات فرهنگي.ل آقا، تهران: پژوهشگاه علوم انساآترجمه فریده 

 ( 13۸9گرنفل، مایکل .).محمد مهدی لبیبي، تهران: نشر ترجمه  مفاهیم کلیدی بوردیو

 افکار.

 ترجمه ها و راهبردهادیدگاه :توسعه انساني(. 1377کنلي، کیث )گریفین، کیت و مک .

 پور. تهران: وداد.رضا خواجهغالم

 ( 13۸9محمدپور، احمد). تهران:  .،کیفي شناسيروش در طرح و منطق روش؛ ضد

 شناسان.انتشارات جامعه

 تهران: ني.آموزش و توسعه(. 13۸۸دار آراني، عباس و سرکار آراني، محمد رضا )معدن . 

 (. فرهنگ معلمي: عاملي 1391طالیي، ابراهیم ) و میرعرب رضي، رضا؛ فردانش، هاشم

فصلنامه مطالعات برنامه ای. مهم در تحقیق یا عدم تحقیق اصالحات برنامه درسي مدرسه
 .۸3 -104(، 2۶) 7 درسي ایران،

 های ارشي (. بررسي اولویت1390رفیعي، زهره ) و میرفردی، اصغر؛ احمدی، سیروس

 مجله مطالعات اجتماعي ایران،اجتماعي.  –معلمان و ارتباط آن با برخي عوامل اقتصادی 

5 (3.) 1۶۸- 14۶ . 

 279 -294(، 2) 42 فصلنامه سیاست،(. بوردیو و قدرت نمادین. 1391زاده، احمد )نقیب. 

 ( 1377هریسون، پل .).تهران: مؤسسه خدمات  .،ترجمه محمود طلوع فردای جهان سوم

 فرهنگي رسا.

 ( 1371هَلَک، ژاک .)ترجمه عبدالحسین  گذاری برای آینده.آموزش و پرورش: سرمایه

 تهران: انتشارات مدرسه. .نفیسي

 و 2011 پرلز و تیمز نتایج ترینمهم از اجمالي گزارش(. 1391) پرورش و آموزش وزارت 
 مطالعات ملي مرکز: تهران. قبل هایدوره در ایران آموزاندانش عملکرد با آن مقایسه
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