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تالش پژوهش حاضر ،پاسخگویی به این سؤال است که معلمان در ميدان آموزش براي دستيابي به کدام
سرمايه با يکديگر رقابت دارند؟ و شرايط و پيامدهاي اين رقابت را چگونه تجربه ميکنند؟ بدينمنظور
چارچوب مفهومي پژوهش براساس نظريات بورديو تدوين گرديد .مشارکتکنندگان اين تحقيق عبارت
بودند از معلمان نواحي هفتگانه آموزش و پرورش شــهر مشــهد که با استفاده از نمونهگيري هدفمند،
نمونهگيري نظري و معيار اشباع نظري با  31نفر از آنها مصاحبه گرديد .نتايج تحقيق حاکي از آن است
معلمان در ســالهاي گذشــته براي کسب و ارتقاي سرمايه فرهنگي تجسميافته در ميدان آموزش تالش
ميکردند ،اما در ســالهاي اخير (اواخر دهه هشتاد) تحت تأثير صوريشدن ضمن خدمت ،بازدارندگي
قوانين ميدان آموزش ،مشــکالت منزلتي ،محوريتيافتن مدرک تحصيلي ،محوريتيافتن ضمن خدمت،
عوامل فردي ،مشــکالت اقتصادي و اقتصادگرايي ،اين شــکل از رقابت رو به کاهش بوده و بهجاي آن
رقابت اقتصادي و رقابت براي دستيابي به سرمايه فرهنگي نهادي شکل گرفته است .اين امر بيانگر «تغيير
ســرمايه مورد منازعه از سرمايه فرهنگي تجسميافته به سرمايه فرهنگي نهادي /اقتصادي در ميدان توليد
آموزش» است .شکلگيري اين پديده از يک سو ،موجب ا ُفت فعاليت فراغتي ،تضعيف سالمت جسماني
ـ رواني و تضعيف عادتواره نهادي آنها است و از سوي ديگر ،توانمندسازي اقتصادي و توانمندسازي
علمي ضعيف معلمان را در پي داشته است.
واژگان كلیدی:
مطالعه ،کتاب خواندن ،نظریه ابرتابع رفتار ،دانشجویان.
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مقدمه

آموزش و پرورش بهدلیل نقشآفرینی در ایجاد فرهنگ سیاســی مطلوب ،انتقال علم و

دانــش ،افزایش آگاهی تاریخی ،اجتماعی و سیاســی ،افزایش خالقیت و نوآوری ،تغییر

نگرش به جهان (نگرش مطلوب) ،تقویت تفکر و تعقل ،آموزش مهارتهای فنی با کیفیت،
تقویت هویت ملی ،القای باور به پیشرفت و آموزش مشارکت در حیات اجتماعی ،سیاسی

و اقتصادی یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی است که میتواند زمینهساز توسعهیافتگی و
پیشرفت جوامع باشد( .علیبابایی و دیگران2 :1396 ،؛ قادرزاده 82 :1393 ،و برادرانحقیر،

 )22 :1390بــه همیــن دلیل آمــوزش و پرورش در نیمه دوم قرن بیســتم با پیدایش
رویکردهای جدید بهعنوان بستری مناسب برای دستیابی به توسعه تلقی گردید .با مطرح

82

شدن آموزش و پرورش بهعنوان کلید توسعه ،کشورهای در حال توسعه توجه ویژهای به

آن نمودند و برنامههای توسعه را بر محوریت آن تدوین کردند( .نادوزیاودفانا 1و دیگران،

347 :2013؛ احمد80 :2014 ،2؛ ماسینو و نینوزارازوا)53 :2016 ،3

در ایران نیز در اوایل قرن چهاردهم شمســی ،با تدوین برنامههای نوین ،نخســتین

گام در راســتای دستیابی به توسعه برداشته شــد و با توجه به نقش آموزش و پرورش

در این حوزه ،اهمیت خاصی به آن داده شــد ،بهطوری که در برنامه عمرانی اول (ســال

 )1327توسعه آموزشهای فنی و حرفهای ،در برنامه عمرانی دوم (سال  )1336تعلیمات

فنی حرفهای و در برنامه عمرانی ســوم ( )1341برنامه آموزشــی مورد توجه ویژه قرار

گرفت و فعالیتهای آموزشی در پرتو انضباط و قواعد یک برنامه درازمدت اجرا گردید.

(آقازاده )29-32 :1382 ،بعد از پیروزی انقالب اسالمی نیز ،در قانون اساسی جمهوری
اسالمی ،برنامههای پنجساله اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم توسعه و اسناد راهبردی ،به
آموزش و پرورش و نقش آن در توسعه اهمیت داده شد و از آن بهمثابه یکی از مهمترین

زیرساختهای تعالی و پیشرفت همهجانبه کشور و ابزار جدی برای ارتقای سرمایه انسانی

شایسته کشــور در عرصههای مختلف یاد گردید .اما امروزه بهرغم تالشهای گسترده،

تغییرات و اصالحات انجامشده ،آموزش و پرورش در ایران با چالشهای عمدهای روبرو
شده و همین امر موجب گردیده تا نتواند به اهداف مورد نظر خود دست یابد و از کارایی

و اثربخشــی مطلوب در جامعه برخوردار گردد .طبق ســند تحول بنیادین نیز «آموزش
1. Nnadozi-Udefuna
2. Ahmad
3. Masino & Nino-Zarazua
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و پرورش با مشــکالت و چالشهای جدی روبرو اســت و برونداد آن در طراز جهموری

اســامی ایران و پاســخگوی تحوالت محیطی و نیازهای جامعه نمیباشــد»( .کمالی و

خاوری 161 :1390 ،و شــورایعالی انقالب فرهنگی 5 :1390 ،و  )8با توجه به مطالب

مذکور ،مسئله اصلی تحقیق آن است که چرا نظام آموزشی ایران (با تأکید بر آموزش و

پروش) علیرغم تالشها و اصالحات انجامشــده ،با چالشهای کارآمدی مواجه گردیده
و از کارایی و اثربخشی مطلوب برخوردار نیست؟

در راستای تحلیل ناکارآمدی نظامهای اجتماعی بهویژه آموزش و پرورش ،رویکردها

و نظریات متعددی وجود دارد مانند نظریه میدان پیر بوردیو 1جامعهشناس برجسته قرن

بیســتم .وی بر این باور است که جامعه از میدانهای اجتماعی 2مختلفی با کارکردهای

تخصصی تشکیلشــده که در هر کدام از آنها یک شــکل از سرمایه (فرهنگی ،اقتصادی،
اجتماعی) ،محوریت دارد .میدانها شــامل نهادها یا مؤسسات مادی ،اجتماعی و نمادین

مثل دانشگاه ،بهداشت ،ورزش ،آموزش و مذهب میباشند که فعالیتهای اجتماعی خاصی

در آنهــا رخ میدهد .از دیدگاه بوردیو میدانهای اجتماعــی هنگامی میتوانند کارکرد
تخصصی خود را تحقق بخشند که دارای پویایی باشند؛ یعنی عامالن اجتماعی آن برای
افزایش ســرمایه خود در راستای دستیابی به سرمایه محوری میدان با یکدیگر به رقابت

و منازعه بپردازند و این رقابت همواره رقابتی نو باشــد( .بوردیو133 :1394 ،؛ لســرد 3و

دیگران 1952 ،2010 ،و هِرد )378 :2013 ،4حال اگر رقابت برای دســتیابی به سرمایه

محوری تضعیف شــود و سرمایه دیگری بر میدان ســلطه یابد و عامالن اجتماعی برای

دســتیابی به سرمایه دیگری رقابت کنند ،کارکرد میدان دچار اختالل میگردد( .بوردیو،
165 :1394؛ کیچیــن و هــوه 129 :2013 ،5و آروین )227 :1390 ،بهعبارت دیگر ،هر

گاه رقابت برای دســتیابی و افزایش ســرمایه محوری به هر دلیلی از جمله نقشآفرینی
مؤث ِر دیگر اشــکال سرمایه در آن میدان ،تضعیف شود و عامالن اجتماعی برای دستیابی

به سرمایههای غیرمحوری میدان رقابت کنند ،میدان در راستای تحقق کارکرد تخصصی
خود با چالش مواجه خواهد شــد .بنابراین از دیدگاه بوردیو ،کارکرد یک میدان ،متأثر از

رقابت برای دســتیابی به سرمایه محوری است .بهطوری که اگر عامالن اجتماعی میدان
1. Bourdieu
2. Field
3. Lessard
4. Herd
5. Kitchen & Howe
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برای دســتیابی به ســرمایه محوری میدان رقابت نمایند ،کارکرد میدان تحقق مییابد،
اما اگر ســرمایه محوری میدان تحت تأثیر سایر میدانها ،تغییر یابد و عامالن اجتماعی

برای دستیابی به سرمایههای غیرمحوری میدان تالش نمایند (یعنی تغییر سرمایه مورد
منازعه در میدان از سرمایه محوری به سرمایههای غیرمحوری) ،کارکرد میدان با مشکل
مواجه خواهد شد.

از آنجا که براســاس دیدگاه بوردیو سرمایه محوری میدان آموزش ،سرمایه فرهنگی

(بهویژه سرمایه فرهنگی تجسمیافته) است (گرنفل ،)344 :1389 ،میدان آموزش هنگامی

میتواند از کارآمدی برخوردار باشــد که عامالن اجتماعی آن برای دســتیابی به سرمایه

فرهنگی با یکدیگر رقابت کنند .براساس این دیدگاه ،مواجهه میدان آموزش با چالشهای
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کارآمدی ،بدانمعناست که رقابت برای سرمایه محوری در میدان آموزش (یعنی سرمایه

فرهنگی) دستخوش تغییر و تحول گردیده است .بنابراین مسئله اساسی تحقیق این است

که امروزه عامالن اجتماعی میدان آموزش در ایران (با تأکید بر معلمان) برای دســتیابی

به کدام یک از اشکال سرمایه (فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی) رقابت میکنند؟ این رقابت
نسبت به گذشته دستخوش چه تغییری شده است؟ (در گذشته برای دستیابی به کدام
ســرمایه رقابت میکردند؟) چه شرایطی بر شــکلگیری رقابت کنونی عامالن اجتماعی

میدان آموزش یا تغییر سرمایه مورد منازعه اثرگذار بوده است؟ عامالن اجتماعی پیامدهای

ایــن رقابت را چگونه تجربه میکنند؟ و در نهایت راهبرد فرهنگی متناســب با وضعیت
رقابت حاکم بر میدان آموزش چیســت؟ با توجه به مسئلههای مطرحشده ،هدف اساسی

تحقیق حاضر بررســی وضعیت سرمایه مورد منازعه در میدان آموزش ،تغییرات ،شرایط

و پیامدهای آن میباشد.
پیشینه تجربی تحقیق

تحقیقات داخلی و خارجی که بهطور مشــخص رقابت معلمان برای دستیابی به سرمایه

مورد منازعه در میدان آموزش را بهمثابه پدیدهای اجتماعی بررســی کرده باشند ،خیلی

کماند ،اما بهطور کلی در حوزه ســرمایه در این میدان تحقیقات زیادی انجام شده است

که در اینجا به چند مورد از پژوهشهایی که قرابت موضوعی و مفهومی ـ نظری با تحقیق
حاضر دارند ،اشاره میشود.

علیبابایــی و همکاران ( )1396در تحقیقی با اســتفاده از روش پیمایش و تکنیک

تحلیل وضعیت ،شرایط و پیامدهای سرمایه ...

پرسشنامه جایگاه اجتماعی معلمان شهرستان بیرجند را بهلحاظ سرمایه فرهنگی/اقتصادی
مورد بررســی قرار دادند .نتایج تحقیق نشــان داد که جایگاه اجتماعی معلمان بهلحاظ
سرمایه فرهنگی در سطح متوسط و بر حسب سرمایه اقتصادی در سطح متوسط به پایین

است .در تحقیقی دیگر قادرزاده و فرجی ( )1393در شهر سنندج تجربههای معلمان از

دو شغله بودن را با استفاده از روش نظریه زمینهای و تکنیک مصاحبه مورد بررسی قرار

دادنــد .نتایج بیانگر آن بود که معلمان تحت تأثیر فضای اجتماعی مخاطرهآمیز ،تناقض
پایگاهی ،محدودیتهای ســازمانی ،مقایسه درون /برون سازمانی ،اصالتزدایی به شغل
دوم گرایش پیدا کردهاند و در این زمینه پیامد دو وجهی توانمندســاز ـ فشــارآفرین را
تجربه نمودهاند .نتایج تحقیق پیمایشی محمدی و همکاران ( )1391نیز بیانگر آن است

که بین متغیرهای سرمایه اجتماعی /فرهنگی و اثربحشی آموزشی رابطه مثبت و معنادار
وجود دارد و از میان تمام شاخصهای هر دو متغیر سرمایه اجتماعی و فرهنگی ،شاخص
همیاری اجتماعی و شــاخص «هبیتاس فرهنگی» دارای بیشــترین ضریب همبستگی با
اثربخشی آموزشی است.

در تحقیقات خارجی نیز جاگر و مولگارد )2017( 1با استفاده از روش پیمایش رابطه

سرمایه فرهنگی و موفقیت تحصیلی دانشآموزان را مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق

بیانگر آن بود که سرمایه فرهنگی بر موفقیت دانشآموزان تأثیرگذار است .البته این تأثیر

بین دانشآموزانی که در جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی واالتری بودند و دانشآموزانی که
در جایگاه پایینتری قرار داشــتند ،متفاوت بود .نتایج تحقیق چنج و کاپلویتز)2016( 2

نیز که با استفاده از تحلیل ثانویه تأثیر سرمایه فرهنگی و اقتصادی خانواده را بر موفقیت

دانشــگاهی دانشآموزان در تایوان مورد بررســی قرار داده بودند ،حاکی از آن بود که
سرمایه فرهنگی والدین بر موفقیت دانشگاهی دانشآموزان تأثیر مثبت قوی دارد .دیگر

نتیجه تحقیق حاکی از رابطه معنادار بین وضعیت اقتصادی والدین و موفقیت دانشگاهی
دانشآموزان بود .در اینراستا نتایج تحقیق پیمایشی مولگارد و جاگر ( )2015نیز بیانگر
تأثیر مثبت ســرمایه فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی والدین پدری و مادری بر موفقیت
آموزشــی و انتخابهای آموزشــی دانشآموزان بود .نتایج تحقیق سوتگیت)2013( 3

در زمینه ســرمایه فرهنگی خانوادهها و آموزشهای تکمیلی دانشآموزان ،حاکی از آن
1. Jager & Mollegaard
2. Chang & Kaplowitz
3. Soutghgate
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بود که خانوادههایی که ســطح باالیی از سرمایه فرهنگی را دارند ،آموزشهای تکمیلی
بیشتری را برای فرزندانشــان فراهم میکنند .نتایج تحقیق کیفی الندستروم و هولم

1

( )2011در زمینه تحلیل تجربههای دانشآموزان و کارمندان مدارس در رابطه با رقابت

بازاری و بازاریابی معلمان در مدارس بیانگر آن بود که این رقابت ضمن آنکه پیامدهای

متناقضی داشــته ،موجب شده است که ارزشها و هویتهای حرفهای آموزش سنتی به
چالش کشــیده شــود .بهعالوه این رقابت بر کیفیت آموزشی تأثیرگذار نبوده است .در

تحقیقی دیگر ،نتایج تحقیق پیمایشــی ترامونــت و ویلیمز )2010( 2نیز بیانگر آن بود
که ســرمایه فرهنگی پویا تأثیر مثبت زیادی بر پیامدهای آموزشــی دانشآموزان دارد،

اما ســرمایه فرهنگی ایستا تأثیر نســبتاً کمتری دارد .دومایس و وارد )2010( 3در یک
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تحقیق پیمایشی به بررســی تأثیر سرمایه فرهنگی بر موفقیت دانشگاهی دانشآموزان

پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه فرهنگی بر موفقیت دانشگاهی تأثیر مثبت
و معنادار دارد.

مرور تحقیقات تجربی حاکی از آن اســت که بیشــتر تحقیقات مذکور پوزیتویستی

هســتند و با رویکرد کمی تأثیر مثبت ســرمایه فرهنگی و دیگر اشــکال ســرمایه را بر
موفقیت آموزشــی عامالن اجتماعی میدان آموزش مورد بررســی قرار دادهاند .تحقیقات

کیفی انجامشده نیز علیرغم آنکه با استفاده از رویکرد امیک 4و از نقطه نظر افراد درگیر

(نگاه از درون) به بازســازی معنایی دالیل ،زمینهها و پیامدهای کنش عامالن اجتماعی

میدان آموزش پرداختهاند ،اما رقابت معلمان در میدان آموزش برای دستیابی به سرمایه

مورد منازعه را مورد توجه قرار ندادهاند .این امر نشــاندهنده این واقعیت اســت که در
تحقیقــات تجربی خأل بزرگی در زمینه تحلیل وضعیت ســرمایه مورد منازعه در میدان

آموزش و اینکه معلمان برای دســتیابی به کدام ســرمایه رقابت میکنند ،وجود دارد .در
این تحقیق ســعی بر آن است که با اســتفاده از رویکرد کیفی و امیک ،تحلیلی دقیق از

وضعیت ســرمایه مورد منازعه در میدان آموزش ،شــرایط اثرگذار بر آن و پیامدهایی که
معلمان در این زمینه تجربه میکنند ،صورت گیرد.

1. Lundstrom & Holm
2.Tramount & Douglas
3. Dumais & Ward
4. Emic

تحلیل وضعیت ،شرایط و پیامدهای سرمایه ...

چارچوب مفهومی

پژوهش حاضر بر مفاهیم نظری پیر بوردیو از قبیل میدان ،منازعه و سرمایه مبتنی است
که در زیر بدانپرداخته میشود:

میــدان :از دیدگاه بوردیو میدان ،1فضا یا پهنه اجتماعی محدودی اســت که منطق

خاص خود را دارد و عامالن اجتماعی براســاس حجم و ترکیب ســرمایهای که دارند در
ّ

جایگاهــی خاصی از آن قرار گرفتهاند .عامالن اجتماعی ضمن پذیرش منطق و یادگیری
میدان ،براساس آن در میدان به فعالیت و رقابت میپردازند و این امر موجب میشود که

میدان از پویایی و کارآمدی برخوردار باشد .از نظر بوردیو در جامعه میدانهای متعددی
وجود دارد که هر کدام با کاالی خاصی (با سرمایه خاص خود) تعریف میشوند و منافع،
اهداف و قوانین خاص خود را دارند و هر فردی در آن واحد ،عضو میدانهای بســیاری
اســت و در هر میدانی جایگاه متفاوتی دارد( .بوردیــو44 :1388 ،؛ بوردیو97 :1375 ،؛

کلوت 471 :2009 ،2و گرنفل )133 :1389 ،براســاس مفهوم میدان ،آموزش و پرورش
ایران یک میدان اجتماعی تلقی میشود که دارای قوانین و اهداف خاصی است و افرادی

از جمله معلمان در آن عضویت دارند.

سرمایه :بوردیو به سرمایه نگاه فرامارکسیستی دارد و معتقد است سرمایه عبارت است

از منابع ،کاالها و ارزشهای در دسترس افراد که در میدان میتوانند برای دارندگانشان
قدرت بهدســت آورند .بهعبارت دیگر ،ســرمایه یک منبع عام و عینی است که میتواند
شکل پولی و غیرپولی و همچنین ملموس و غیرملموس به خود گیرد( .ویلیامز و چودری،3

5 :2016؛ لسرد و دیگران 1952 :2010 ،و کیچین و هوه )126 :2013 ،بوردیو سرمایه
را در رابطــه بــا موقعیتهای میدان تعریف میکند نه بهمثابه ا ُبژهها و کاالهای مادی که

توسط افراد و گروهها تصرف شدهاند .این بدانمعناست که همه عامالن اجتماعی که در

ذیل یک میدان فعالیت میکنند از نوعی ســرمایه برخوردارند که بنا به کمیت و کیفیت

آن متفاوت اســت( .فریدلند 889 :2009 ،4و گرنفل )129 :1389 ،بوردیو معتقد اســت

که سرمایه اشــکال مختلفی دارد که عبارتاند از :سرمایه اقتصادی ،5سرمایه فرهنگی،6
1. Field
2. Kloot
3. Williams & Choudry
4. Friedland
5. Economic Capital
6. Cultural Capital
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سرمایه اجتماعی .1سرمایه اقتصادی شامل سرمایههای مالی ،میراث منقول و غیرمنقول

و داراییهای گوناگون اســت که میتواند برای تولید کاال و خدمات بهکار روند .ســرمایه

اجتماعی بهمعنای انباشــت منابع بالفعل و بالقوهای اســت که به داشتن شبکهای نسبتاً

پایدار از روابط نهادینهشــده آشــنایی متقابل مربوط میشود و ابزاری جهت دستیابی به

منافع فردی است؛ ســرمایه فرهنگی نیز مجموعهای از عادات ،شیوههای زبانی ،مدارک

آموزشــی ،کاالهای فرهنگی ،ذائقهها ،مهارتها و انواع دانش اســت .هر کدام از اشکال
ســرمایه با میدان خاصی ارتباط دارند و در آن میدان میتوانند کارکرد داشته باشند .به

بیان دیگر ،ســرمایه جز در ارتباط با یک میــدان خاص وجود و کارکرد ندارد .همچنین
این اشــکال ســرمایه ضمن آنکه با یکدیگر ارتباط دارند ،به یکدیگر نیز تبدیلپذیرند .به
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همین دلیل عامالن اجتماعی در رقابتهای خود ،سعی در تبدیل سرمایه خاصی به سایر
اشــکال ســرمایه دارند( .بوردیو47 :1986 ،؛ کلوت471 ،2009 ،؛ لوین 80 :2015 ،2و

گرنفل )311 :1389 ،بوردیو بر این امر تأکید دارد که در هر میدانی یک شکل از سرمایه،
محوری است .بهعنوان مثال در میدان اقتصاد سرمایه اقتصادی و در میدان آموزش سرمایه
فرهنگی تجسمیافته محوریت دارد .از دیدگاه بوردیو سرمایههای محوری میدان بر کارکرد

تخصصی میدان تأثیرگذار هستند( .بوردیو 1394 ،و گرنفل)344 :1389 ،

براساس مفهوم سرمایه ،در میدان آموزش سرمایههای مختلفی مانند سرمایه فرهنگی،

اقتصادی ،اجتماعی و نمادین وجود دارد و هر کدام از معلمان بهمثابه اعضای این میدان

از حجم و ترکیبی خاصی از این اشکال سرمایه را در تملک دارند( .علیبابایی و دیگران،

 )1396بهعبارت دیگر ،در میدان آموزش ســرمایه اقتصادی (درآمد) ،ســرمایه فرهنگی
تجســمیافته (دانش و مهارت) ،سرمایه فرهنگی نهادی (مدرک تحصیلی ،مدارک ضمن

خدمت) ،سرمایه نمادین (شهرت) و ســرمایه اجتماعی (شبکه روابط اجتماعی) موجود

اســت و برای دستیابی به آنها معیارهایی نیز مشخص شده است .علیرغم وجود اشکال
مختلف ســرمایه در میدان آموزش ،سرمایهمحوری آن ،سرمایه فرهنگی بهویژه سرمایه

فرهنگی تجسمیافته است ،زیرا افزایش این نوع سرمایه در تحقق کارکرد تخصصی میدان
نقش مهمی دارد.

رقابت و منازعه :بوردیو میدان را بهمثابه «توپولوژی اجتماعی» 3در نظر میگیرد ،زیرا
1. Socila Capital
2. Levien

 .3توپولــوژی  Topologyبهمعنای مکانشناســی اســت و توپولوژی اجتماعــی  Social Topologyبهمعنای
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عامالن اجتماعی با توجه به ســرمایههایی که در تملک دارند ،در جایگاههایی معینی در

میدان قرار میگیرند .اســتقرار افراد در جایگاههای مختلف میدان موجب شــکلگیری

ســاختار روابط عینی میدان به شــکل سلسله مراتبی میشود و این امر ساختار میدان و

روابط قدرت بین عامالن اجتماعی را تعیین میکند( .بوردیو 434 :1391 ،و 83 :1386؛
مارتین 32 :2003 ،1و کلوت )963 :2015 ،همچنین سلسلهمراتبی بودن ساختار میدان

موجب نابرابری و رقابت در میدان میشــود .بنابراین میدان ،فضای منازعه و رقابت است

و منازعه و رقابت عامالن اجتماعی در آن برای حفظ یا تغییر ساختار روابط میدان است.

(بوردیو75 :1390 ،؛ ساوج و سیلوا 113 :2013 ،2و کلوت )471 :2009 ،در نهایت در اثر

منازعــه و رقابت عامالن اجتماعی در میدان ،امکان دارد موقعیت آنها در میدان یا تغییر

کند یا حفظشود .بنابراین میدان «فضای امکانها» است .آنچه نتیجه رقابت و منازعه را
مشــخص میکند ،حجم و ترکیب سرمایهای است که عامالن اجتماعی در اختیار دارند.

(بوترو و کروسلی)100 :2011 ،3

بوردیو بر این امر تأکید دارد که در هر میدانی رقابت عامالن اجتماعی برای دستیابی

به ســرمایهمحوری موجب پویایی میدان ،تولید ســرمایه بیشتر و در نهایت کارآمدی (یا
تحقق کارکردی میدان) آن میشــود .بنابراین منازعه برای کسب سرمایهمحوری میدان

در بین گروههای تشکیلدهنده ساختار میدان یکی از سازوکارهای پویایی میدان و موتور

تغییرات میدان است .البته بوردیو معتقد است که منازعات درون میدان باید نو باشند یا

جدید باقی بمانند .اما اگر سرمایه مورد منازعه در میدان از سرمایهمحوری به سرمایههای
غیرمحوری تغییر یابد ،کارکرد میدان دچار اختالل میشود( .بوردیو1394 ،؛ بوردیو:1386 ،

143 ،94؛ کیچین و هوه 129 :2013 ،و آروین )227 :1390 ،درباره میدان آموزش ـ که
در این پژوهش بر آن تمرکز شده است ـ  ،بوردیو تأکید دارد سرمایه فرهنگی بهویژه بعد
تجسمیافته آن نسبت به سایر سرمایهها از اهمیت و وزن بیشتری برخوردار است و سرمایه

محوری میدان است و باید مورد رقابت عامالن اجتماعی قرار گیرد( .گرنفل)344 :1389 ،

براســاس مفهوم رقابت و منازعه ،در میدان آموزش هر کدام از معلمان در مقام عامالن

اجتماعی ،از حجم و ترکیبی خاصی از ســرمایه برخوردارند که موجب قرارگیری آنها در
مکانشناسی اجتماعی است.

1. Martin
2. Savage & Silva
3. Bottero & Crossley
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موقعیتهای متفاوت و نابرابر در میدان آموزش میشود؛ موقعیت مسلط و موقعیت تحت

ســلطه .با توجه به آنکه بهبود موقعیت معلمان در میدان آموزش منوط به دســتیابی به
سرمایه بیشتر (با تأکید بر سرمایه فرهنگی) براساس معیارهای تعیین شده است ،آنها با
یکدیگر به رقابت میپردازند .بنابراین معلمان از یکســو ،در تعاملی دیالکتیکی با قوانین

میدان قرار دارند و از ســوی دیگر ،بر حســب سرمایهها و موقعیتشان در میدان ،جهت

دســتیابی به سرمایه فرهنگی و افزایش آن در چارچوب قوانین میدان آموزش ،به رقابت
با یکدیگر میپردازند .رقابت برای دســتیابی به سرمایه فرهنگی بهویژه سرمایه فرهنگی
تجسمیافته و افزایش آن موجب پویایی میدان آموزش و تحقق کارکردهای آن میشود.

در غیر این صورت ،اگر رقابت معلمان برای دستیابی به سرمایه فرهنگی تجسمیافته جای
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خود را به اشــکال دیگر ســرمایه دهد ،میدان دچار اختالل کارکردی میشود و کارکرد
تخصصی میدان تحقق نمییابد.

ش تحقیق
رو 

در این پژوهش بهدلیل تناســب روششناسی کیفی برای کشف پیچیدگیها و زوایای

پنهان یک پدیده ،همچنین برای تفســیر تجربه زیسته معلمان از روششناسی کیفی و
از تحلیل موضوعی 1بهره گرفته شــد .میدان پژوهش شامل آندسته از معلمان (مقطع

متوســطه) نواحی هفتگانه آموزش و پرورش شهر مشهد بود که از سابقه شغلی نسبتاً

واالیی برخوردار بودند 2.جهت انتخاب نمونهها با توجه به خاص بودن موضوع تحقیق از
دو روش نمونهگیری هدفمند 3و نمونهگیری نظری استفاده گردید .بهطوری که براساس

نمونهگیری هدفمند ،معلمانی که از سابقه شغلی نسبتاً باالیی برخوردار بودند ،به کمک
مدیران شناســایی شدند و بعد از هماهنگیهای الزم با آنها ،در فضای مدرسه یا بیرون

از آن ،مصاحبه گردید .ســپس از نمونهگیری نظری برای تشخیص تعداد افراد ،تعیین
محل دادههای مورد نیاز و تعیین مســیر پژوهش اســتفاده گردید .انتخاب نمونهها با

رعایت تنوع در پایگاه اجتماعی و اقتصادی ،طیفهای ســنی ،رشــته تحصیلی و تمایل

بیشتر به همکاری در پژوهش ،صورت گرفت .همچنین گردآوری و تحلیل دادهها بهطور
1. Thematic Analysis

 .2با توجه به ویژگیهای تحقیقات کیفی در فرایند تحقیق برای دستیابی به دادههای مکمل به معلمان
کمسابقه نیز مراجعه گردید.
3. Purposive Sampling
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همزمان انجام شد .برای گردآوری دادهها از تکنیک مصاحبه کیفی عمیق به شیوه نیمه
ســاختیافته اســتفاده گردید و مصاحبهها در قالب فایل صوتی بین  45تا  100دقیقه

گردآوری شــدند .روند پژوهش بهگونهای پیش رفت که در مصاحبه  25اشباع دادهها
حاصل شد .یعنی هیچ ایده و بینش جدیدی از گسترش بیشتر نمونهها حاصل نگردید
و پاســخگویان دادههای مشابه با دادههای کسبشده پیشین ارائه میدادند .البته برای

اطمینان بیشــتر از پدید نیامدن مقوله جدید مصاحبهها تا مصاحبه  31ادامه داده شد.

تحلیل دادهها نیز با اســتفاده از نرمافزاز  maxqdaو مقایســههای ثابت در ســه سطح

مفاهیــم ،مقوله و مقوله عمده و در جریــان دو مرحله کدگذاری باز 1و محوری 2انجام

گردیــد .همچنین کدگذاری باز با توجه به نظریه اســتراوس و کوربین ( )1391در دو

مرحله مفهومسازی و مقولهبندی انجام گرفت .در مرحله مفهومسازی برای بخشبندی

و تقطیع دادهها از روش ســطر به ســطر استفاده شد بهطوری که دادهها به بخشهای
مجزا تفکیک شدند و پس از بررسی دقیق شباهتها و تفاوتهای موجود بین واحدهای

متنــی مورد نظر ،به هر کدام از بخشها با توجه به بار معنایی یا ایده اصلی موجود در

آن ،عناوین مفهومی معینی اختصاص گردید .در نامگذاری مفاهیم ســعی شــد که از

کدهای جنینی (برگرفته از دادههای مصاحبهشــوندگان) و تفســیری (براساس تفسیر
محقق) اســتفاده شــود .در مرحله مقولهبندی نیز براســاس تکنیک مقایسه ،مفاهیم

بررسی شــدند و مفاهیم مشترک در ذیل مقولههای معین قرار گرفتند .در این مرحله

 20مقوله بهدســت آمد که با توجه به اینکه مقولهها دارای اشــتراکاتی بودند ،مجددا ً
مقولهبندی شدند و براساس تکنیک مقایسه ،مقولههای مشترک ذیل یک مقوله عمده
قرار گرفتند .در نهایت  8مقوله عمده بهدســت آمــد .در مرحله «کُدگذاری محوری»،

با اســتفاده از تکنیک «مقایســه ثابت» مقولهها و زیر مقولههای بهدست آمده در سطح

ویژگیها و ابعاد به یکدیگر مرتبط شدند( .بیرکس و میلز97 :2011 ،3؛ کندال:1999 ،4

 747و والکر و مایریک)2006 ،5

1. Open Coding
2. Axial Coding
3. Birks &Mills
4. Kendall
5. Walker & Myrick
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جدول  :1مفاهیم سرمایه مورد منازعه در میدان تولید
عبارت

مفاهیم

مقوله

تضعیف عادتواره
وقتی که من بعد از ظهر ساعت  2از مدرسه بیام بیرون
اثــر منفــی شــغل دوم
نهادی معلمان دو
و برم دنبال کار تا ساعت  9شب یا  10شب .قطعا هیچ
غیرآموزشی بر مطالعه
شغله غیر آموزشی
فرصتی برای مطالعه روز بعد ندارم
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تأثیــر مثبت شــغل دوم
غیرآموزشــی بــر افزایش
بهکمک شغل کشاورزی درآمدم زیاد شده.
درآمد
توانمندسازی رقابت
اقتصادی
کالسهــای کنکوری و تقویتی خوبه و درآمدی ازش تأثیــر تبدیــل ســرمایه
بهدســت میاد و تا حدودی مشکالتمون رو حل کرده فرهنگــی بــه اقتصادی بر
رفع مشکالت اقتصادی
ولی نه زیاد

رقابت اقتصادی توانمندساز-فشارآور

وقتی بنده در نوبت دوم (عصر) دو برابر نوبت اول رفتم
کار کردم ،کالس خصوصی داشتم کالس کنکور داشتم اثر منفی شغل دوم آموزشی
تضعیف عادتواره
تا ســاعت  9و  10شب اینجا و اونجا کار کردم قطعاً بر عالقه آموزشی
نهادی معلمان دو
روز بعد اون شور و شوق رو نداشتم
شغله آموزشی
ایــن اضافهکاری و پر کردن هفته بهخاطر معیشــت اثر منفی شغل دوم آموزشی
بر انگیزه آموزشی
حقیقتاً میزان عالقه ما رو کم کرده

مقوله
عمده

شکل  :1نمونهای از مقولهبندی مفاهیم سرمایه مورد منازعه در میدان تولید با کمک نرمافزار
مکس کیو دی ای

تحلیل وضعیت ،شرایط و پیامدهای سرمایه ...

برای اطمینان از اعتبار و پایایی دادههای بهدســت آمده از چندین تکنیک اســتفاده

گردید .بهطوری که با استفاده از تکنیک مقایسههای تحلیلی ،دادههای استفاده شده در
فرایند پژوهش چندین بار بررسی و ارزیابی شدند .همچنین مراحل کدگذاری ،مفهومسازی

و استخراج مقوالت با راهنمایی و تحت نظارت اساتیدی که در زمینه روش تحقیق کیفی
وجامعهشناسی آموزش و پرورش تخصص داشتند ،انجام گردید .بهطوری که در جلسات

مکرر تحلیل داده بهصورت مباحثهای صورت میگرفت یا بعدا ً به تأیید آنها میرســید و
اصالحــات مورد نظر آنها اعمال میگردید( .تکنیک ممیزی) 1در مرحله پایانی نیز نتایج

تحقیق جهت ارزیابی و تعیین صحت ،در اختیار تعدادی از مشــارکتکنندگان قرار داده
شد و توسط آنها تأیید گردید( .اعتباریابی توسط اعضا)
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یافتههای تحقیق

میدان مورد مطالعه در این تحقیق شــامل  31نفر از معلمان شهر مشهد بود که بهلحاظ

جنسیت  29/03درصد زن و  70/97درصد مرد و بهلحاظ تحصیالت نیز  58درصد از آنها

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی 38/7 ،درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و  3/3درصد

نیز دارای مدرک تحصیلی دکتری بودند .دامنه سنی مشارکتکنندگان نیز بین  27تا 52

سال قرار دارد و میانگین سنی آنها  40/83سال میباشد .سابقه شغلی مشارکتکنندگان

بین  5تا  30ســال قرار دارد و میانگین آن نیز  20/5سال است .پس از گردآوری دادهها،

با اســتفاده از تکنیکهای مفهومبنــدی و مقولهبندی تحلیل دادهها انجام گردید .در این
مرحله  54مفهوم استخراج شدند که در قالب  20مقوله و  8مقوله عمده قرار گرفتند.
جدول  :2مقوله و مقولههای عمده سرمایه مورد منازعه در میدان تولید
ردیف

مقوله

مقوله عمده

1

رقابت مبتنی بر سرمایه فرهنگی تجسمیافته در سالهای ابتدایی
سیر نزولی رقابت سرمایه
کاهش رقابت مبتنی بر سرمایه فرهنگی تجسمیافته در سالهای اخیر فرهنگی تجسمیافته

3

ارزشیشدن مدرک تحصیلی

4

مدرکگرایی درون سازمانی

2

سیر صعودی رقابت
سرمایه فرهنگی نهادی

1. Auditing
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ردیف

مقوله

5

تبدیل سرمایه فرهنگی به سرمایه اقتصادی

6

اشتغال معلمان به شغل دوم غیرآموزشی

7

صوریشدن ضمن خدمت؛ بازدارنده سرمایه فرهنگی تجسمیافته

8

بازدارندگی قوانین میدان آموزش

9

مشکالت اقتصادی ـ منزلتی؛ بازدارنده رقابت علمی

 10محوریت مدرک تحصیلی
 11محوریت ضمن خدمت
 12عوامل فردی مؤثر بر مدرکگرایی
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 13مشکالت اقتصادی؛ بهمثابه محرک اقتصادی
 14اقتصادگرایی

مقوله عمده
شکلگیری رقابت
اقتصادی
موانع رقابت سرمایه
فرهنگی تجسمیافته

محرکهای رقابت سرمایه
فرهنگی نهادی
محرکهای رقابت سرمایه
اقتصادی

 15توانمندسازی رقابت اقتصادی
 16ا ُفت فعالیت فراغتی و سالمت جسمانی ـ روانی
 17تضعیف عادتواره نهادی معلمان دو شغله غیرآموزشی

رقابت اقتصادی
توانمندساز ـ فشارآور

 18تضعیف عادتواره نهادی معلمان دو شغله آموزشی
 19توانمندسازی علمی ضعیف سرمایه فرهنگی نهادی
 20توانمندسازی اقتصادی ضعیف سرمایه فرهنگی نهادی

نتایج دو بعدی رقابت
سرمایه فرهنگی نهادی

سیر نزولی رقابت سرمایه فرهنگی تجسمیافته

مقوله عمده حاضر تغییر و تحول ســرمایه مورد منازعه در میدان آموزش در ســالهای

گذشــته و در ســالهای اخیر را مطرح میکند .معلمان در سالهای اولیه خدمت برای

دســتیابی به سرمایه فرهنگی تجسمیافته تالش و رقابت میکردند و سعی بر افزایش آن

داشــتند ،اما در ســالهای اخیر تالش و رقابت در این زمینه تضعیف گشته و رقابت آنها

در راستای دستیابی به این سرمایه کاهش یافته است .این مقوله عمده دارای مقولههای
«رقابت مبتنی بر سرمایه فرهنگی تجسمیافته در سالهای ابتدایی» و «کاهش رقابت مبتنی

بر سرمایه فرهنگی تجسمیافته در سالهای اخیر» میباشد .براساس مقوله «رقابت مبتنی

بر سرمایه فرهنگی تجسمیافته در سالهای ابتدایی» معلمان در سالهای اولیه خدمت از

شــور و اشتیاق فراوانی برخوردار بودند و در زمینههای علمی و آموزشی با همکارن خود

تحلیل وضعیت ،شرایط و پیامدهای سرمایه ...

رقابت میکردند و سعی مینمودند که بهعنوان یک معلم تالشگر ،خوب و با سواد در میدان

آموزش شناخته شــوند و حس برتریجویی علمی در آنها زنده بود .این حس بهگونهای

بود که آنها را به تالش و کوشــش در زمینه علمی و آموزشی هدایت میکرد .همانطور

ال در آن با یکدیگر رقابت میکردند ،زمینه
که گفته شد یکی از زمینههایی که معلمان قب ً
یا حوزه آموزش بود .معلمان همواره درصدد بودند که بهترین آموزش و تدریس را داشته

باشند و از بهلحاظ آموزشی از سایر معلمان بهتر و برتر باشند.

اون زمان همیشــه دوس داشــتم جلوی چشم باشم و ازم تعریف کنند و به همین
خاطر سعی کردم که بهترین آموزش رو بدهم و همیشه بهترین معلم باشم و مدیر
و بچهها ازم تعریف کنن( .مصاحبه شماره )25

همیشه سعی میکردم طوری عمل کنم طوری تدریس کنم درصد قبولیم باال بره

اطالعات بیشتری به بچهها بدم خودم مطالعه بیشتری داشته باشم ،حتی زمانیکه
در زاوه بودم سعی کردم که سابقه خوبی از خودم بهجا بذارم( .مصاحبه شماره )14

یکــی دیگر از زمینههایی که معلمان با یکدیگــر رقابت میکردند ،زمینه علمی بود.

معلمان ســعی میکردند که بهلحاظ علم و دانش از همکاران خود بهتر و برتر باشــند و

بهعنوان معلمی با سواد شناخته شوند.

اون ســالهای ابتدای خدمتم خیلی دوست داشــتم که بچهها من و درسم رو از
سایر همکارها و سایر دروس بیشتر دوس داشته باشند .به همینخاطر خیلی برای

بچهها زحمت میکشــیدم و عالقمند بودم که من رو یه فرد باسواد و اهل مطالعه
بشناسند .آره یه حس رقابت باهاشون داشتم( .مصاحبه شماره )4

در چند سال اول دوست داشتم که جلوی همکارانم خودمو نشون بدهم و بهلحاظ
سواد منو بشناسن( .مصاحبه شماره )1

«کاهش رقابت مبتنی بر سرمایه فرهنگی تجسمیافته در سالهای اخیر» مقوله دیگری

است که در این مقوله عمده قرار دارد .این مقوله بیانگر آن است که رقابت و تالش معلمان

در میدان آموزش برای دستیابی به سرمایه فرهنگی تجسمیافته در سالهای اخیر نسبت

به ســالهای گذشته کاهش یافته اســت و معلمان همانند گذشته درصدد برتریجویی

علمی و افزایش علم و دانش خود نیستند و این حس و تالش که بهعنوان یک معلم برتر
شــناخته شوند ،در آنها کاهش یافته است .رقابت علمی ـ آموزشی در میدان آموزش نه
تنها کاهش یافته است ،بلکه حالت صوری نیز پیدا کرده است.
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ال رقابت علمی بین همکارها وجود نداره من خودم بهعنوان ســرگروه
امــروزه اص ً

ال
آموزشــی میبینم که در همه فراخوانها و برنامههایی که ما در ناحیه داریم اص ً

همکاران همکاری نمیکنند .بهندرت استقبال میکنند .رقابت علمی مثل گذشته
دیگه برای همکارها ارزشمند نیست( .مصاحبه شماره )19

من فکر میکنم رقابت باید برای خود همکار ارزشــمند باشــه ولی امروزه رقابتی

نیست و بیشتر جنبه صوریش اهمیت داره( .مصاحبه شماره )11

سیر صعودی رقابت سرمایه فرهنگی نهادی

برخالف آنکه منازعه و رقابت معلمان برای دســتیابی به سرمایه فرهنگی تجسمیافته در
سالهای اخیر در میدان آموزش ،کاهش یافته است ،این مقوله بیانگر آن است که سرمایه
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فرهنگی نهادی معلمان در ســالهای اخیر افزایش یافته اســت .مقولههایی که ذیل این
مقوله عمده قرار میگیرند عبارتاند از« :مدرکگرایی درون ســازمانی» و «ارزشیشــدن

مدرک تحصیلی» .براساس مقولههای بهدست آمده یکی از زمینههایی که معلمان امروزه

درصدد دســتیابی به آن هستند و برای دستیابی به آن یا افزایش آن با یکدیگر رقابت و
مبــارزه میکنند ،مدارک درون میدانی از قبیل گواهیهای شــرکت در همایش و ضمن

خدمت است .معلمان در سالهای اخیر در همایشها و کارگاههای همایشی بهوفور شرکت
میکنند و ســعی بر آن دارند که تعداد این مدارک و گواهیها را افزایش دهند .معلمان

همچنین در کالسهای ضمن خدمت خیلی زیاد شرکت میکنند و یکی از اهداف اصلی
آنها از شــرکت در این کالسها کســب گواهی آن است .بهعبارت دیگر ،معلمان سعی بر

افزایش تعداد گواهیهای ضمن خدمت دارند.

البته بین معلما برای ارتقای رتبه و ارتقای مدرک ،رتبهبندی و اون چیزهایی که

سبب افزایش حقوق میشه ،رقابت هست .یک رقابت توی مدرک گرفتن و گواهی
همایش و ضمن خدمت هست( .مصاحبه شماره )3

همه ما بهدنبال ضمن خدمتیم که هر سال اون سقف ساعت مجاز رو داشته باشیم.

تو اینزمینه رقابت هست( .مصاحبه شماره )31

ک تحصیلی» معلمان عالوهبر مدارک درون میدانی در
براســاس «ارزشیشــدن مدر 

راســتای دســتیابی به مدارک برون میدانی از جمله مدرک تحصیلی نیز رقابت میکنند

و ســعی بر آن دارند که در دوران حضور و فعالیت خود در میدان آموزش ،با حضور در

تحلیل وضعیت ،شرایط و پیامدهای سرمایه ...

میدان دانشــگاهی مدرک تحصیلی خود را نیز ارتقا بخشند و به مدارک باالتری از جمله
مدرک کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دست یابند.

به هر صورت در محیطهای علمی و آموزشــی نگاه رقابت علمی ناخودآگاه در بین

همکارها هست .این ادامه تحصیل یکی از نمونههاشه( ...مصاحبه شماره )17

اینجا خوشــبختانه بیشــتر همکارهامون مدرک کارشناسی ارشد دارن و لیسانس

خیلی کم داریم( .مصاحبه شماره )16

شکلگیری رقابت اقتصادی

این مقوله بیانگر آن است که معلمان در سالهای اخیر بهسوی میدان اقتصادی گرایش

پیدا کردهاند و ســعی در دستیابی به سرمایه اقتصادی دارند .رقابت برای کسب سرمایه

اقتصادی برای معلمان با اشــتغال به مشــاغل آموزشی و غیرآموزشی همراه است .هدف

معلمان از اشتغال به مشاغل دیگر ،کسب درآمد و رفع نیازهای رایج و ضروری میباشد.

این مقوله عمده شامل مقولههای «تبدیل سرمایه فرهنگی به سرمایه اقتصادی» و «اشتغال
معلمان به شغل دوم غیرآموزشی» میباشد.

مقوله «تبدیل ســرمایه فرهنگی به ســرمایه اقتصادی» بیانگر آن اســت که برخی از

معلمان که رشــته تحصیلی و رشته تدریس آنها در کنکور و در جامعه از اهمیت زیادی

برخوردار اســت و از توانایی تدریس و سطح سواد باالیی برخوردارند ،به مشاغل آموزشی
دوم روی آوردهاند .در اینراستا میتوان به معلمان زبان انگلیسی ،عربی ،فیزیک ،شیمی،
ریاضی اشــاره کرد .این گروه از معلمان در مؤسســههای آموزشی خصوصی در بیرون از
مدرسه و در اوقات فراغت خود مشغول به فعالیتاند تا درآمدی بیشتر از حقوق ماهیانه

خود دریافت کنند .در اینراستا میتوان گفت که این گروه از معلمان در راستای تبدیل
سرمایه فرهنگی بهویژه سرمایه فرهنگی تجسمیافته به سرمایه اقتصادی فعالیت میکنند.
تنها ابزاری که تونستم از طریقش پولی بهدست بیارم همین مدرک ارشد و سوادم

بوده که رفتم در دانشــگاه علمی کاربردی یه ســال تدریس بهعنوان اضافهکاری و

چند تا پژوهش هم برای سازمانها هم انجام دادم که پول زیادی ندادن و نتونستم
روی این کار حسابی باز کنم .یهمدتی هم برای سازمانها مقاله نوشتم و بهازاء هر
مقاله  10تومان میدادند( .مصاحبه شماره )1

با توجه به مدرکی که دارم و رشتهای که تدریس میکنم کالس کنکوری زیاد دارم.

یــه منبع درآمدیه برام ولی هرگز اون ضعف مالی ما رو جبران نمیکنم( .مصاحبه
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شماره )28

مقوله «اشــتغال معلمان به شــغل دوم غیر آموزشی» حاکی از آن است گروهی دیگر

از معلمان که رشــته تحصیلی و رشته تدریس آنها در جامعه و در کنکور اهمیت زیادی

ندارد یا توانایی تدریس ضعیفی دارند به مشاغل دوم غیرآموزشی روی آوردهاند .این گروه
از معلمان در بنگاههای مسکن ،اتومبیل ،آژانسهای مسافرکشی و سرویس دانشآموزان
و در مغازهها و فروشگاهها مشغول به فعالیتاند تا درآمد ماهیانه خود را افزایش دهند و

بتوانند نیازهای زندگی را تأمین نمایند.

چون که خودمون کارهای کشــاورزی داریم و از پدرمون بهمون رســیده چارهای

نیست اونجا برای کسب درآمد کار میکنیم البته هر چند در کشاورزی خردهمالکی
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هم درآمدی نیست( .مصاحبه شماره )7

من یه معلم هســتم و شــأن باالیی برای خودم قائل هستم ولی بهدلیل مشکالت

اقتصادی و گذران اموراتم مجبور به شــغل دیگهای شــدم که اصال در شأن شغل

معلمی نیست روی آوردم( .مصاحبه شماره )22

موانع رقابت سرمای ه فرهنگی تجسمیافته

این مقوله دربرگیرنده موانعی است که در میدان آموزش موجب کاهش رقابت مبتنی بر
سرمایه فرهنگی تجسمیافته شدهاند .این موانع عبارتاند از :مشکالت اقتصادی ـ منزلتی؛

بازدارنده رقابت علمی ،بازدارندگی قوانین میدان آموزش و صوریشــدن ضمن خدمت؛
بازدارنده سرمایه فرهنگی تجسمیافته .براساس مقوله مشکالت اقتصادی ـ منزلتی ،معلمان
در ســالهای اخیر به علتهای مختلفی با مشــکالت زیادی مواجه شدهاند .از جمله این

مشــکالت میتوان به مشکالت اقتصادی اشــاره کرد .امروزه وضعیت اقتصادی معلمان

بهگونهای است که حقوق ماهانه آنها فقط نیازهای ضروری و اساسی آنها را برطرف میکند

و حتی برای برخی از آنها این حقوق جوابگوی این نیازها نیست و برطرف کردن این نیازها
به آرزو تبدیل شده است .مشکالت اقتصادی موجبشده که معلمان انگیزهای برای ارتقای

دانش و مهارتهای آموزشی و فرهنگی خود نداشته باشند .همچنین درگیری معلمان با

مشکالت مذکور موجبشده است که فرصت کافی برای ارتقای علم و دانش خود نداشته

باشند .از دیگر مســائلی که امروزه دامنگیر معلمان شده است ،مشکالت منزلتی است.
احترام و منزلت معلمان در ســالهای اخیر نزد مردم و دانشآموزان کاهش یافته اســت

و جامعه همانند گذشــته برای معلمان ارزش و احترام باالیی قائل نیست .این مشکالت

تحلیل وضعیت ،شرایط و پیامدهای سرمایه ...

موجب شــده اســت که معلمان نسبت به شغل معلمی و نسبت به میدان آموزش دلسرد

شوند و انگیزهای برای ارتقای دانش و مهارتهای علمی ـ آموزشی خود نداشته باشند.

عالوه بر افزایش ســن ،مسائل اقتصادی ،مشکالت رفاهی خیلی بر کاهش عالقه و
رقابت و مطالعه تأثیر گذاشته( .مصاحبه شماره )20

ال هم اشاره کردم یکی از این عوامل که باعث شد من اون انگیزه ،عالقه و مطالعه
قب ً
یا رقابت اولیه رو از دست بدهم مشکالت اقتصادی است( .مصاحبه شماره )27

مــردم به همه چیز با دید مادی نــگاه میکنند و لذا معلم از نظر حقوقی و از نظر
امکانــات و جایگاهی که داره ضعیفه و این نداشــتن جایــگاه هم عالقه و انگیزه و
تالش معلمو کم میکنه( .مصاحبه شماره )12

«بازدارندگی قوانین میدان آموزش» یکی دیگر از موانعی اســت که ســطح علمی ـ

آموزشی و مهارتی معلمان را در سالهای اخیر کاهش داده است .قوانین میدان آموزش بر

اموری مانند عدم تمایز تأکید مینماید .این قوانین موجبشده است که در میدان آموزش
تفاوت و تمایزی میان عامالن اجتماعی که برای ارتقای سطح سرمایه فرهنگی تجسمیافته
تالش میکنند و عامالنی که در اینراستا تالش و رقابتی نمیکنند ،وجود نداشته باشد.

ســلطه این قوانین موجب شده است که پویایی میدان آموزش در زمینه ارتقای سرمایه
فرهنگی تجســمیافته کاهش یابد و عامالن اجتماعی میدان تولید (معلمان) برای ارتقای

ســطح ســرمایه مذکور تالش و رقابت نکنند .این عدم تمایز در وهله اول جنبه حقوقی
دارد .بهعبارت دیگر ،در میدان آموزش بهلحاظ حقوقی میان معلمانی که ســطح سرمایه

فرهنگی تجسمیافته باالیی داشته ،برای دستیابی و ارتقای آن رقابت و تالش میکنند و
سایر معلمان هیچ تفاوتی وجود ندارد و هر دو گروه از حقوق یکسانی برخوردارند .جنبه

دیگر بازدارندگی قوانین میدان آموزش ،جنبه منزلتی اســت .این امر بدینمعناســت که

معلمانی که برای سطح ارتقای سرمایه فرهنگی تجسمیافته تالش و رقابت میکنند ،در

میدان آموزش از احترام و منزلتی متفاوت و متمایزی نســبت به سایر معلمان برخوردار

نیســتند .ناگفته نماند که تمایز منزلتی وجود دارد ،اما به اندازهای نیست که به معلمان
مذکور انگیزهای دهد که رقابت علمی ـ آموزشی خود را ادامه دهند.

منِ معلم که تالش میکنم بچههام رو بکشم باال با یه معلمی که این تالش رو نداره

و فقط میاد وقتش رو میگذرونه .از دیدگاه آموزش و پرورش و مدیر هیچ تفاوتی

نداریــم و تــو هفته معلم به هر دوتامون یه لوح تقدیری میدن و لذا وقتی میبینم
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فرقی نیست من هم سست میشم .یعنی نسبت به  16سال پیشم وقتی اینا رو هی

توی  16سال میبینم آروم آروم ذوقم کم میشه تالشم کم میشه( .مصاحبه شماره )6

از مصادیق دیگر بازدارندگی قوانین میدان آموزش ،وجود شرایط رقابتی ضعیف است.

میدان آموزش با توجه به قوانین خاصی که دارد شرایط رقابت علمی ـ آموزشی ضعیفی را

برای معلمان فراهم میکند و این شرایط موجب شده است که معلمان در راستای ارتقای
علم ،دانش و مهارتهای فرهنگی ـ آموزشی با یکدیگر زیاد رقابت نکنند.

ال رقابتی که بین من و شمای معلم باشه نهایتش شما میشید یه معلم نمونه و
مث ً
یه تقدیرنامه ســادهای بهتون میدن که هیچ انگیزهای ایجاد نمیکنه و برای سال

بعد رقابتی ایجاد نمیکنه( .مصاحبه شماره )10
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تو مدارس خاص شــرایط رقابت بین همکارها امــروزه وجود داره ولی تو مدارس
عادی نه( .مصاحبه شماره )13

یکی دیگر از اشکال بازدارندگی قوانین میدان آموزش« ،قوانین آموزشی تسهیلکننده»

است که موجبشده است دانشآموزان از طریق افزایش آمار قبولی یا از طریق تبصره و
تکماده و یا از طریق قانون عدم مردودی ،بدون کسب نمره قبولی یا با کسب نمرههای

بسیار پایین و بدون یادگیری ،پایههای تحصیلی را پشتسر گذارند و به پایه بعدی روند و
مدرک تحصیلی دریافت کنند .این امر موجبشده است که سطح علمی و آموزشی میدان

مصرف (دانشآموزان) کاهش یابد ،معلمان با دانشآموزان ضعیفی تعامل داشــته باشند

و احســاس نیاز به ارتقای علم و دانش و جنبههای مهارتی خود نداشته باشند .همچنین
این قوانین موجبشده است که معلمان این استنباط را داشته باشند که دانشآموزان در

هــر صورتی (خواه دروس مربوطه را یاد بگیرند ،خواه یاد نگیرند) نمره قبولی را دریافت
میکنند و پایههای تحصیلی را پشتسر میگذارند و دیگر لزومی نیست که علم و دانش
خود را ارتقا بخشــند ،زیرا قوانین میدان آموزش ایــن امر را به معلمان القا میکنند که

علم ،دانش و مهارت در میدان آموزش زیاد حائز اهمیت نیست و هدف آموزش یادگیری

دانشآموزان نیست ،بلکه هدف فقط درصد قبولی است.

قوانیــن ،تبصره و تکمادهها قطعاً بر کاهش منزلــت معلمها نزد دانشآموزا تأثیر

گذاشــته ،وقتی دانشآموز احساس کنه چه بخونه چه نخونه ،چه نمره بگیره ،چه

نگیره ،یکی هســت که بهش نمره بده ...دبیر هم علم و دانشــش رو ارتقا نمیده.
(مصاحبه شماره )7

تحلیل وضعیت ،شرایط و پیامدهای سرمایه ...

یکی دیگر از موانعی که در کاهش ارتقای سرمایه فرهنگی تجسمیافته تأثیر فراوانی

دارد ،مقوله «صوریشــدن ضمن خدمت» است .آموزش ضمن خدمت ،آموزشی است که
جهت ارتقای علم و دانش و مهارت کارمندان در حین خدمت انجام میشود .این آموزش

ویژه میدان تولید است و در میدان تولید آموزش نیز در چند دهه اخیر انجام شده است.

ش در سالهای اخیر در میدان آموزش ایران جنبه صوری یافته است.
متأسفانه این آموز 

بهعبارت دیگر ،امروزه هدف معلمان از شــرکت در کالسهای ضمن خدمت ارتقای علم

و دانش و مهارتهای علمی ـ آموزشی نیست ،بلکه فقط کسب گواهی و امتیاز آن است.

همچنین شرایط و ج ّو حاکم بر این کالسها موجبشده که معلمان فقط برای ثبت حضور
در این کالسها حضور یابند و بعد از ثبت حضور از کالس خارج شوند .از سوی دیگر ،سطح

علمی این کالسها بهگونهای است که دانش مهارت علمی ـ آموزشی جدیدی به معلمان

انتقال نمیدهد .این امر موجبشده است معلمان دانش و مهارت جدیدی یاد نمیگیرند.
گاهی همکارها به قصد اســتفاده از کالسها و اینکه اطالعاتشون رو بهروز کنند
نمیان و همه چیز شــده تظاهر یعنی اینکه در همایش شــرکت میکنه بهمحض

اینکه برگه حضور کارگاه یا همایش رو امضا کرد یا دریافت کرد ،ســریع میخواد

از کارگاه خارج بشه که زودتر بره به کار و زندگیش برسه( .مصاحبه شماره )11

متأسفانه کالسها بار علمی خاصی نداره بیشتر جنبه حضور غیاب و جنبه کلیشهای
پر رنگه نه بار علمی( .مصاحبه شماره )8

محرکهای رقابت سرمای ه فرهنگی نهادی

مقوله حاضر دربرگیرنده عواملی اســت که موجب شــدهاند معلمان بهسوی دستیابی به
ســرمایه فرهنگی نهادی گرایش یابند و برای دستیابی و افزایش آن به رقابت با یکدیگر

بپردازنــد .این عوامل عبارتاند از «محوریتیافتن مدرک تحصیلی ،محوریتیافتن ضمن
خدمت و عوامل فردی مؤثر بر مدرکگرایی».

در دهههای اخیر تغییرات فرهنگی شکلگرفته در جامعه موجبشده است افرادی که

دارای مدارک تحصیلی باالیی هستند از منزلت و احترام خاصی در میدانهای اجتماعی

برخوردار شوند .همین امر موجب شکلگیری «محوریت مدرک تحصیلی» در میدانهای
مختلف از جمله میدان آموزش شــده اســت .اهمیت مدرک تحصیلی و احترام و منزلت
برآمده از آن از یکســو و یکسان شــدن ارزش مدارک دانشگاهی و شرایط نسبتاً آسان

دستیابی به آن از سوی دیگر ،موجبشده است که گروه زیادی از معلمان در دهه گذشته
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ادامه تحصیل دهند و موفق به کسب مدارک دانشگاهی کارشناسی ارشد و دکتری شوند.

همچنین با توجه به قوانین میدان آموزش ،داشتن مدرک تحصیلی یکی از عوامل مؤثر در
سازماندهی ساالنه معلمان است .بهعبارت دیگر ،در فُرم سازماندهی و براساس شرایط آن،

به مدارک تحصیلی باال امتیاز بیشــتری تعلق میگیرد و معلمانی که از مدارک تحصیلی
باالیی برخوردارند ،در ســازماندهی امتیاز بیشــتری کسب میکنند و میتوانند مدارس

بهتر و با موقعیت بهتری برای تدریس خود انتخاب نمایند .به همین دلیل این شــرایط
نیز موجبشده است که معلمان برای کسب مدارک تحصیلی باال تالش و رقابت نمایند.
وقتی توی مدارس میدیدم یکی که مدرکش باالتر بود علیرغم اینکه کالسداری و

تدریس ما از اون خیلی بهتر بود ،توجه خاصی بهش میکنند ،رفتم مدرک لیسانس

102

گرفتم( .مصاحبه شماره )3

ارتقای مدرک روی افزایش حقوق تأثیر زیادی نداره و چشــم و همچشمی نبوده.

فقط بهخاطر موقعیت کاری که از محیط روستایی بیرون بیایم و در جایی بهتری

خدمت کنم و بتونم در دبیرستان ساعات کاریم کمتر بشه و اوقات فراغت بیشتری
داشته باشم اینا بیشتر برام مهم بوده( .مصاحبه شماره )7

از دیگر محرکهای رقابت مبتنی بر سرمایه فرهنگی نهادی در میدان آموزش «محوریت

ضمن خدمت» است .در ســالهای اخیر داشتن گواهیهای ضمن خدمت و گواهیهای

حضور در همایش در کســب امتیاز ارزشیابی ساالنه و کسب رتبه حرفهای معلمان نقش
و جایگاه مهمی یافته اســت .بهطوری که امتیاز مشــخصی در ارزشیابی ساالنه و در فُرم

سازماندهی ســاالنه برای ضمن خدمت و برای گواهیهای همایشی بهطور مجزا در نظر

گرفته شــده اســت .برای هر کدام نیز سطوح حداقلی و حداکثری مشخص شده است و
معلمان تنها در صورتی امتیاز مربوط به ضمن خدمت یا همایش را دریافت میکنند که

گواهیهای مربوط به آنها را در ارزشــیابی ســاالنه خود ارائه دهند و پیوست نمایند .این
امر موجبشده است که معلمان برای کسب گواهیهای ضمن خدمت تالش نمایند.

شرکت در ضمنخدمتها یه درصد کمی برای آشنایی با اطالعات و دانش جدیده

ولی بخش عمدهاش رفع تکلیف هستش چون که باید ساالنه  60ساعت ضمنخدمت
داشته باشیم در غیر اینصورت نمره ارزشیابیمون کم میشه( .مصاحبه شماره )4

ضمن خدمت هم بهخاطر همین ارزشهای ادرای و ارزشیابی است که همکارها ازش

استقبال میکنند .بهخاطر امتیازاتی که برای ارزشیابی داره( .مصاحبه شماره )19

تحلیل وضعیت ،شرایط و پیامدهای سرمایه ...

گواهیهای ضمنخدمت نه تنها بر ارزشــیابی ساالنه تأثیرگذار است ،بلکه بر افزایش

حقوق معلمان بهطور غیر مستقیم تأثیرگذار است .بهعبارت بهتر ،داشتن تعداد مشخصی

از گواهیهای ضمنخدمت (بههمراه سایر شرایط) ،موجب دریافت رتبه حرفهای باالتر و

کسب رتبه حرفهای باالتر موجب افزایش حقوق میشود .بدینترتیب کسب رتبه حرفهای
باالتر برای معلمان در صورتی امکانپذیر است که دارای ضمنخدمت مشخصی باشند.

ما ســاالنه باید حدود  60ساعت موظفی داشته باشیم و برای کسب رتبه هم باید

حدود  120یا 150ســاعت کمتر نداشــته باشــه و گرنه شاملش نمیشه .من یکی
از همکارام همین امســال بهخاطر اینکه ضمنخدمت نداشــت رتبه شاملش نشد.
(مصاحبه شماره )1

اگه تعداد ســاعات ضمنخدمت کافی نداشته باشــی رتبه بهت تعلق نمیگیره و
افزایش حقوقت چند ماه عقب میافته( .مصاحبه شماره )27

از دیگر محرکهای رقابت ســرمایه فرهنگی نهادی «عوامل فردی» است .این مقوله

بیانگر آن است که عالوهبر مواردی مانند محوریت مدرک تحصیلی و مدارک ضمنخدمت
در میدان آموزش ،عوامل فردی نیز در گرایش و تالش معلمان برای دستیابی به سرمایه
فرهنگی نهادی نقش مهمی دارد .از جمله عوامل فردی میتوان به عالقه معلمان اشــاره

کرد .دادههای تحقیق بیانگر آن اســت که بســیاری از معلمان به ادامه تحصیل و کسب
مدرک باال عالقمند بودهاند.

مــن بعد از اســتخدام مدرک تحصیلــی خودم رو یه مقطع ارتقــا دادم و اون هم

کارشناســی ارشد بود .خیلی برام اهمیت داشــت و عالقمند بودم از همون ابتدا.
(مصاحبه شماره )11

من ابتدا با مدرک لیسانس استخدام شدم بعدش فوق لیسانس گرفتم .فقط بهخاطر
عالقه مدرکم رو ارتقا دادم( .مصاحبه شماره )13

محرکهای رقابت سرمای ه اقتصادی

مقوله حاضر بیانگر عواملی است که موجب شدهاند عامالن اجتماعی میدان تولید بهسوی

دســتیابی به سرمایه اقتصادی گرایش یابند و برای دســتیابی و افزایش آن به رقابت با
یکدیگر بپردازند .این عوامل عبارتاند از« :اقتصادگرایی» و «مشــکالت اقتصادی؛ بهمثابه

محرک اقتصادی» .مقوله اقتصادگرایی حاکی از آن است که میدان اقتصاد سرمایه مورد

منازعه خود را بر میدان آموزش تحمیل نموده اســت و کســب ســرمایه اقتصادی برای
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معلمان اهمیت یافته است.

حقیقتش نمیگم شــغل دوم دارم ولی دنبال شــغل دوم میگردم و خیلی پیگیرم.
(مصاحبه شماره )15

البته اغلب قریب به اتفاق همکاران فرهنگی بهدنبال منبع درآمد دیگری برای جبران

کمبود درآمد خود هستند و بنده نیز از این امر مستثنا نیستم( .مصاحبه شماره )27

از دیگر عوامل تأثیرگذار بر رقابت ســرمایه اقتصادی« ،مشکالت اقتصادی» است .این

مقوله بیانگر آن اســت که معلمان در ســالهای اخیر با توجه به مشــکالت اقتصادی و

مالــی زیــادی که دارند و با توجه به آنکه حقوق دریافتی آنها از میدان آموزش جوابگوی
نیازهای ضروری زندگی روزمره آنها نیست ،مجبور شدهاند در اوقات فراغت خود مشغول
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به فعالیتهای اقتصادی شــوند و مشــاغل دومی برگزینند تا بتوانند نیازهای ضروری و

اساسی خانواده خود را تأمین کنند.

وقتی که ما مشکل اقتصادی داریم مجبوریم اون نصف روز دیگه یا دو سه روز دیگه
که مدرسه نمیایم مجبوریم جایی دیگه کار کنیم تالش کنیم که حداقل حاال جلو
نمیزنیم ،حداقل درجا بزنیم( .مصاحبه شماره )6

خدا رو شکر چون که رشتهام ریاضیه ...کمبود مالی رو سعی میکردم با این اضافهکار
و کالس جبرانیها جبران کنم( .مصاحبه شماره )20

از نظــر فعالیت هم من بهعنوان یه معلم خانم مجبور بودم که در این ســالها در

کنار شــغل معلمی شغل جانبی هم داشته باشــم تا بتونم زندگیم رو تأمین کنم.
(مصاحبه شماره )22

رقابت اقتصادی توانمندساز ـ فشارآور

این مقوله بیانگر آن اســت که شــکلگیری رقابت اقتصادی در میدان تولید آموزش از
یکســو ،موجب توانمندی معلمان بهلحاظ اقتصادی شــده اســت .بهطوری که معلمان

توانستهاند نیازهای مالی و معیشتی خود را در جامعه در سطح مقبولی برآورده سازند .از

سوی دیگر ،زندگی معلمان را بهلحاظ آموزشی ،فراغتی و سالمت جسمانی ـ روانی تحت
تأثیر قرار داده اســت و موجب تأثیرات منفی بر زندگی آنها شــده است .بنابراین تجربه
رقابت اقتصادی معلمان دربرگیرنده پیامدهای متناقضی اســت .این پیامدها عبارتاند از:

«تضعیف عادتواره نهادی معلمان دوشــغله آموزشی ،تضعیف عادتواره نهادی معلمان

دوشــغله غیرآموزشی ،توانمندســازی اقتصادیِ رقابت اقتصادی و ا ُفت فعالیت فراغتی و

تحلیل وضعیت ،شرایط و پیامدهای سرمایه ...

ســامت جسمانی ـ روانی» .براســاس مقوله «تضعیف عادتواره نهادی معلمان دوشغله

غیرآموزشــی» اشتغال معلمان به شغل دوم غیرآموزشــی برای تأمین نیازهای معیشتی
موجبشــده که گروهی از آنها وارد میدانهای دیگری شــوند و مدت زمان زیادی را به

فعالیت در آن میدانها تخصیص دهند .حضور در سایر میدانها و تخصیص ساعاتهای

غیرآموزشی به فعالیتهای اقتصادی و کسب درآمد موجبشده است که معلمان فرصت
الزم برای مطالعه و بهروز کردن اطالعات علمی و آموزشی خود نداشته باشند.

ایــن کارهای جانبی فرصت مطالعــه و انگیزه رو از ما گرفته ...وقتی که من بعد از
ظهر ســاعت  2از مدرســه بیام بیرون و برم دنبال کار تا ساعت  9شب یا  10شب.
قطعاً هیچ فرصتی برای مطالعه روز بعد ندارم( .مصاحبه شماره )3

خوب مســلمه که وقتی خســته هســتم تأثیرش رو هم روی کار تدریسم میذاره

و تأثیرش کم نیســت .به همون نســبت مطالعاتم کم میشه ،تحقیقاتم کم میشه.
(مصاحبه شماره )22

براســاس مقوله «تضعیف عادتواره نهادی معلمان دوشغله آموزشی» تبدیل سرمایه

فرهنگی به سرمایه اقتصادی اگرچه معلمان را از محیط آموزشی دور نساخته ،اما بهدلیل

اشتغال زیاد ،عدم وقت و خستگی مفرط موجب کاهش سطح مطالعه ،انگیزه و رفتارهای
آموزشی و فرهنگی معلمان شده است .بنابراین پیامد کاهش عادتواره نهادی را معلمانی

که در مشاغل دوم آموزشی مشغول به فعالیتاند نیز تجربه کردهاند ،البته بهشکلی دیگر.
این اضافهکاری و پر کردن هفته به خاطر معیشت حقیقتا میزان انگیزه و عالقه ما

رو کم کرده و بیشــتر نکرده چونکه من خودم چند روز تو متوسطه دوم هستم و
اضافهکاریم تو دوره راهنمایی است .چون متوسطه نداره ،دانشآموزهای راهنمایی

هم خیلی پرشور هستند و اذیت میکنن و اون دو روز خسته میشیم و اون انگیزهای
که تو متوسطه دوم تا حدودی دارم ازم گرفته میشه( .مصاحبه شماره )8

ببینیــد وقتی بنــده در نوبت دوم (عصر) دو برابر نوبت اول رفتم کار کردم ،کالس

خصوصی داشــتم کالس کنکور داشــتم تا ساعت  9و  10شــب اینجا و اونجا کار
کردم قطعاً روز بعد اون شور و شوق رو نداشتم قطعاً این تأثیر میذاره و مؤثر هست.
(مصاحبه شماره )12

یکی دیگر از پیامدهای منفی رقابت اقتصادی معلمان «ا ُفت فعالیت فراغتی و سالمت

جســمانی ـ روانی» آنهاست .براســاس یافتههای بهدست آمده ،اگرچه معلمان با اشتغال
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در مشاغل دوم آموزشی و غیرآموزشی توانستهاند سطح درآمد خود را افزایش دهند ،اما

متأسفانه اشتغال آنها به شغل دوم پیامدهای منفی نیز به همراه داشته است .بهطوریکه
اشــتغال به مشاغل دوم موجب شده است که وضعیت ســامتی و جسمانی معلمان به
خطر بیفتد و به بیماریهای جســمانی ـ روانی مبتال شــوند .عالوهبر بیماری جسمانی ـ

روانی ،اشــتغال معلمان به مشاغل دوم موجبشده است که معلمان اوقات فراغت زیادی
نداشته باشند.

برای رفع مشــکالت اقتصادیم من االن شغل دوم دارم .در میزان استراحتم خیلی
تأثیرگذار بوده ،حتی با خانواده هم تفریح زیادی هم ندارم( .مصاحبه شماره )9

این کالسهای جبرانی و کنکوری ...روی جســم و روانم خیلی اثر منفی داره .االن
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من عینکم رو بردارم شــما رو تار میبنیم .چشام ضعیف شده .بعضی وقتا به قلبم

فشــار میاد ،زانوها درد میکنه ،کف پام میســوزه .پس روی همه اینها اثر میذاره.
(مصاحبه شماره )20

تنهــا پیامد مثبتی کــه معلمان در رقابت اقتصادی تجربه نمودهاند ،توانمندســازی

اقتصادی اســت که البته این امر نیز موجب رفع کامل نیازهای اقتصادی و معیشتی آنها

نشده است .بنابراین افزایش درآمد و تأمین نیازهای معیشتی از طریق مشاغل دوم آموزشی
و غیر آموزشی تاحدودی موجب بهبود وضعیت مالی و اقتصادی معلمان شده است.

برای جبران مشــکالت اقتصادیم چون که خودمون کارهای کشــاورزی داریم و از
پدرمون بهمون رســیده چارهای نیست اونجا برای کسب درآمد کار میکنیم البته

هر چند در کشاورزی خردهمالکی هم درآمدی نیست( .مصاحبه شماره )7

کالسهــای کنکوری و تقویتی خوبه و درآمدی ازش بهدســت میاد و تا حدودی
مشکالتمون رو حل کرده ولی نه زیاد( .مصاحبه شماره )29

نتایج دو ب ُعدی رقابت سرمایه فرهنگی نهادی

این مقوله بیانگر آن اســت تالش معلمان در میدان تولید برای کســب و ارتقای سرمایه

فرهنگی نهادی موجب توانمندسازی اقتصادی و علمی آنها شده است .این امر بیانگر آن

است که رقابت سرمایه فرهنگی نهادی معلمان در میدان آموزش دربرگیرنده پیامدهای
مختلفی اســت که عبارتاند از« :توانمندسازی اقتصادی ضعیف سرمایه فرهنگی نهادی

و توانمندســازی علمی ضعیف سرمایه فرهنگی نهادی» .وجه مشترک این پیامدها تأثیر
ضعیف سرمایه فرهنگی نهادی بر آنهاست .براساس پیامد «توانمندسازی اقتصادی ضعیف

تحلیل وضعیت ،شرایط و پیامدهای سرمایه ...

ســرمایه فرهنگی نهادی» رقابت معلمان برای کسب و ارتقای سرمایه فرهنگی نهادی از

قبیل مدرک تحصیلی و مدارک درون سازمانی (مانند ضمنخدمت و گواهیهای همایشی)
موجب افزایش حقوق معلمان شــده است و از این طریق تاحدودی توانستهاند مشکالت
اقتصادی خود را رفع نمایند .البته نکته حائز اهمیت آن اســت که ســطح حقوق افزایش

یافته بسیارپایین است.

ولی االن این مدرک هم ارزشــی نداره بعدش هــم پول خیلی کمی به حقوقمون
اضافه میشه( .مصاحبه شماره )25

ضمنخدمت روی ارزشیابی ساالنه و کسب رتبه حرفهای تأثیر داره و رتبه هم روی

حقوقمون تأثیر گذاشــته ولی کم ...آموزش و پرورش ارتقا مدرک را تا یک مقطع

بعد قبول میکند و از ســوی دیگر ارتقا مدرک از فوق لیســانس به دکتری نهایتاً

 150تومان افزایش حقوق دارد( .مصاحبه شماره )31

مقوله «توانمندســازی علمی ضعیف ســرمایه فرهنگی نهادی» بیانگر آن است رقابت

معلمان در میدان تولید آموزش جهت ارتقای سرمایه فرهنگی نهادی عالوهبر پیامدهای

مادی ،پیامدهای علمی نیز بهدنبال داشــته است .کالسهای ضمنخدمت و کارگاههای

آموزشــی علیرغم صوری بودن و پایین بودن سطح کیفیتشان موجبات ارتقای علمی
ضعیف معلمان را فراهم نمودهاند.

شرکت در ضمن خدمتها یه درصد کمی برای آشنایی با اطالعات و دانش جدید
خوب بوده( .مصاحبه شماره )4

من خودم سعی میکنم که به کالسهای ضمنخدمت برم .بهخصوص وقتی کتابها
تغییر میکنه کتابهای جدیدالتالیف میاد دوست دارم که ببینم چه تغییراتی کرده

و اطالعات بیشتری کسب کنم .در همین حد ،نه بیشتر( .مصاحبه شماره )19

کدگذاری محوری

در این مرحله با توجه به ارتباطی که بین مقولهها وجود داشت ،مقولههای مذکور مجددا ً

طبقهبندی شــدند ،سپس ارتباط منطقی بین مقوالت و زیرمقوالت برقرار گردید و ذیل
ابعاد «پدیده ،شرایط و پیامد» بهصورت یک شبکه در ارتباط با یکدیگر قرار گرفتند.

پدیده :بررســی مفاهیم و مقولههای بهدســت آمده بیانگر آن اســت پدیدهای که

امروزه در میدان تولید آموزش شــکلگرفته« ،تغییر ســرمایه مورد منازعه از ســرمایه
فرهنگی تجسمیافته به سرمایه فرهنگی نهادی /اقتصادی در میدان تولید آموزش» است.
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مقولههایی که بیانگر شــکلگیری این پدیده در میدان آموزش هستند عبارتاند از :سیر
صعودی رقابت سرمایه فرهنگی نهادی ،سیر نزولی رقابت سرمایه فرهنگی تجسمیافته و

شکلگیری رقابت اقتصادی.

شرایط :بــا توجه به یافتههای تحقیق ،شرایطی که موجب شکلگیری «تغییر سرمایه

مورد منازعه از ســرمایه فرهنگی تجســمیافته به ســرمایه فرهنگی نهــادی /اقتصادی

در میدان تولید آموزش» شــدهاند ،عبارتاند از مقولههای عمده :موانع رقابت ســرمایه
فرهنگی تجســمیافته ،محرکهای رقابت ســرمای ه فرهنگی نهادی و محرکهای رقابت

سرمای ه اقتصادی .گفتنی است که این مقولههای عمده نیز شامل مقولههای صوریشدن

ضمنخدمت؛ بازدارنده ســرمایه فرهنگی تجسمیافته ،بازدارندگی قوانین میدان آموزش،
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مشکالت اقتصادی ـ منزلتی؛ بازدارنده رقابت علمی ،محوریت مدرک تحصیلی ،محوریت

ضمــن خدمت ،عوامل فردی مؤثر بر مدرکگرایی ،مشــکالت اقتصادی؛ بهمثابه محرک

اقتصادی و اقتصادگرایی هستند .با الهام از مدل پارادایمی استراوس و کوربین ،مقولههای

مذکور ذیل شرایط زمینهای ،مداخلهگر و علّی تفکیک و دستهبندی شدند که عبارتاند از:
شرایط زمینهای :عوامل فردی مؤثر بر مدرکگرایی

شــرایط مداخلهگر :بازدارندگی قوانین میدان آموزش ،مشکالت اقتصادی ـ منزلتی،

صوریشدن ضمنخدمت؛ بازدارنده سرمایه فرهنگی تجسمیافته

شرایط علّی :محوریتیافتن ضمنخدمت ،مشکالت اقتصادی؛ بهمثابه محرک اقتصادی،

محوریتیافتن مدرک تحصیلی ،اقتصادگرایی.

پیامد :بررســی یافتههای بهدست آمده بیانگر آن است که شکلگیری پدیده «تغییر

سرمایه مورد منازعه از سرمایه فرهنگی تجسمیافته به سرمایه فرهنگی نهادی /اقتصادی

در میدان تولید آموزش» موجب پیامدهای متناقضی از قبیل توانمندسازی رقابت اقتصادی،
ا ُفت فعالیت فراغتی و سالمت جسمانی ـ روانی ،تضعیف عادتواره نهادی معلمان دوشغله
غیرآموزشی ،تضعیف عادتواره نهادی معلمان دوشغله آموزشی ،توانمندسازی علمی ضعیف

ســرمایه فرهنگی نهادی و توانمندســازی اقتصادی ضعیف سرمایه فرهنگی نهادی شده

اســت که در دو مقوله عمده «رقابت اقتصادی توانمندســاز ـ فشارآور» و «نتایج دو بعدی
رقابت سرمایه فرهنگی نهادی» کدبندی شدهاند .بهطور کلی این مقولهها بیانگر «تناقض

پیامدی تغییر ســرمایه مورد منازعه از سرمایه فرهنگی تجسمیافته به سرمایه فرهنگی
نهادی /اقتصادی در میدان تولید آموزش» است.

تحلیل وضعیت ،شرایط و پیامدهای سرمایه ...

بحث و نتیجهگیری

تالش پژوهش حاضر ،بررسی وضعیت و تغییرات سرمایه مورد منازعه در میدان آموزش،

شرایط اثرگذار بر آن و پیامدهای آن بود .جهت پاسخ به مسئله تحقیق ،چارچوب مفهومی

مبتنی بر دیدگا ه بوردیو (مفاهیم میدان ،ســرمایه و رقابت) و منابع تجربی مرتبط با آن

تنظیم گردید و بر مبنای آن ،ســؤاالت اصلی تحقیق تدوین و مورد بررسی قرار گرفتند.

بر مبنای نتایج بهدست آمده ،سرمایه مورد منازعه در میدان تولید آموزش ثابت و الیتغیر

نبوده ،بلکه در طول زمان دســتخوش تغییر شده است .بهطوریکه معلمان در سالهای
ابتدای خدمت برای کســب و ارتقای ســرمایه فرهنگی تجســمیافته رقابت میکردند و

درصدد بودند که در میدان آموزش این شکل از سرمایه خود را افزایش دهند .اما متأسفانه

در ســالهای اخیر (در اواخر دهه هشــتاد) رقابت برای کسب و ارتقای سرمایه فرهنگی
تجســمیافته در میدان تولید تحت تأثیر شرایطی مانند مشــکالت اقتصادی ـ منزلتی،

بازدارندگی قوانین میدان آموزش و صوری شــدن ضمنخدمت کاهش یافته اســت .در
مقابل از یکســو ،رقابت برای کسب ســرمایه اقتصادی تحت تأثیر مشکالت اقتصادی و

اقتصادگرایی شــکل گرفته است .بهطوری که گروهی از معلمان تحت تأثیر اقتصادگرایی

و مشــکالت اقتصادی با توجه به رشــته تحصیلی ،توانایی تدریس ،سطح سواد و اهمیت

رشته تدریس آنها در کنکور ،اقدام به تبدیل سرمایه فرهنگی به سرمایه اقتصادی (تدریس

خصوصی ،تقویتی ،کنکوری ،اضافهکاری) نمودهاند و گروهی نیز به مشــاغل غیرآموزشی

(بنگاههای مسکن ،اتومبیل ،آژانسهای مسافرکشی و سرویس دانشآموزان و در مغازهها

و فروشــگاهها) روی آوردهاند تا درآمد ماهیانه خود را افزایش دهند .از ســوی دیگر ،با
توجه به قابلیت تبدیل ســرمایه فرهنگی نهادی به سرمایه اقتصادی در میدان آموزش و

تأثیرگذاری شرایط و محرکاتی از قبیل محوریت مدرک تحصیلی ،محوریت ضمنخدمت

و عوامل فردی ،رقابت برای کســب و ارتقای سرمایه فرهنگی نهادی افزایش یافته است.
در اینراســتا معلمان جهت ارتقای رتبه شــغلی و کسب نمره باالی ارزشیابی که بهطور
مســتقیم بر جایگاه اجتماعی معلمان در میدان آموزش و بهطور غیرمســتقیم بر درآمد
آنها تأثیرگذار اســت ،اقدام به گــردآوری مدارک ضمنخدمت و ارتقای مدرک تحصیلی

خود نمودهاند .افول رقابت برای کســب و ارتقای سرمایه فرهنگی تجسمیافته از یکسو،

شکلگیری و افزایش رقابت برای کسب سرمایه فرهنگی نهادی و سرمایه اقتصادی از سوی

دیگر ،بهتدریج موجب شکلگیری پدیده «تغییر سرمایه مورد منازعه از سرمایه فرهنگی
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تجسمیافته به سرمایه فرهنگی نهادی /اقتصادی در میدان تولید آموزش» شده است.

شکلگیری این پدیده بدانمعناست که معلمان امروزی برای افرایش سرمایه فرهنگی

تجسمیاقته رقابت نمیکنند ،بلکه برای دستیابی به سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی

نهادی تالش میکنند و این امر موجبشــده اســت که معلمان پیامدهای متناقض و

چندب ُعدی را در اینزمینه تجربه کنند .بهطوری که این پدیده از یکســو ،موجب رفع

نیازهای معیشــتی معلمان شــده و از ســوی دیگر ،موجب ضعف جسمانی و روحی و

کاهــش میزان عادتواره نهادی آنها (مانند میزان عالیق و تمایالت علمی ،آموزشــی،
فرهنگی و ادبی؛ سطح ارزشهای علمی ـ آموزشی و فرهنگی مانند مطالعه ،آراستگی،
میزان مطالعه کتب درســی و غیردرسی ،مجالت و روزنامهها و مقاالت علمی؛ و سطح
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رفتارهــای فرهنگی ـ آموزشــی از قبیــل رفتن به کتابخانه ،امانت کتاب ،شــرکت در

همایشهای علمی ـ آموزشــی؛ مراجعه به کتابفروشی و خرید کتاب ،تبادل اطالعات
علمی و آموزشی ،رعایت نظم و انضباط در مدرسه ،انگیزه شغلی ،سطح رفتار آموزشی

و تعهد شغلی) گردیده است.

شکل  :2تغییر سرمایه مورد منازعه از سرمایه فرهنگی تجسمیافته به سرمایه فرهنگی نهادی/
اقتصادی در میدان تولید آموزش

وجود عواملی مانند محوریت مدرک تحصیلی و ضمنخدمت در قدرت یافتن سرمایه

فرهنگی نهادی بهعنوان ســرمایه مورد منازعــه در میدان آموزش و وجود عواملی مانند

بازدارندگی قوانین میدان آموزش و صوریشــدن ضمنخدمت در افول سرمایه فرهنگی

تحلیل وضعیت ،شرایط و پیامدهای سرمایه ...

تجســمیافته بهعنوان ســرمایه مورد منازعه در میدان آموزش بیانگر آن است که تغییر

سرمایه مورد منازعه از سرمایه فرهنگی تجسمیافته به سرمایه فرهنگی نهادی /اقتصادی
امری درون میدانی است .همچنین وجود عواملی مانند اقتصادگرایی ،مشکالت اقتصادی

و منزلتــی نیز حاکی از نقش عوامل برون میدانی ماننــد میدان اقتصاد (اقتصادگرایی)،

میدان دولت (مشــکالت اقتصادی) و میدان اجتماعی (مشکالت منزلتی) در شکلگیری
پدیده مذکور است .بنابراین تغییر سرمایه مورد منازعه در میدان آموزش فقط امری درون

میدانی نیســت ،بلکه عوامل برون میدانی نیز در آن نقش دارند .همچنین تغییر سرمایه
مورد منازعه از سرمایه فرهنگی تجسمیافته به سرمایه فرهنگی نهادی /اقتصادی در میدان
تولید آموزش ایران بیانگر ســلطه ســرمایه فرهنگی نهادی و اقتصادی بر میدان آموزش
و اســتعمار آن اســت .این نتیجه با نظریه پیر بوردیو بهویژه نظریه تبدیلپذیری اشکال

سرمایه به یکدیگر و تالش میدانهای مختلف برای سلطه بر سایر میدانها همخوانی دارد.
(لوین 80 :2015 ،و گرنفل )311 :1389 ،بهلحاظ تجربی نیز نتایج پژوهش حاضر با نتایج

پژوهشهای قادرزاده و فرجی ( )1393و الندستروم و هولم ( )2011همخوانی دارد .زیرا

پژوهشهای مذکور بیانگر وجود رقابت بازاری در میدان آموزش و تأثیر شرایط اقتصادی
و منزلتی بر شــکلگیری رقابت اقتصادی و تجربه پیامدهای متناقض آن (توانمندساز ـ
فشارآفرین) است.

از آنجا که میان زیر میدانهای تولید و مصرف در هر میدان رابطه و بر هم کنش متقابل

وجود دارد (بوردیو ،)1391 ،تغییر سرمایه مورد منازعه از سرمایه فرهنگی تجسمیافته به
ســرمایه فرهنگی نهادی /اقتصادی در زیر میدان تولید میدان آموزش (یعنی معلمان) و

پیامدهای آن از قبیل کاهش عادتواره نهادی و ضعف سالمت جسمانی ـ روانی معلمان،

زیرمیــدان مصرف و عامالن حاضر در آن یعنی دانشآمــوزان را تحت تأثیر قرار خواهد

داد و موجب میشــود که میدان آموزش با چالشهای جدی در زمینه کارآمدی مواجه
شود و نتواند موجبات ارتقای ســرمایه فرهنگی تجسمیافته عامالن اجتماعی زیرمیدان

مصــرف را فراهم نماید .بــا توجه به اهمیت پیامدهای پدیده مذکور برای جامعه (بهویژه
میدان آموزش) ضروری است که به آن توجه شود و در راستای اصالح آن برنامهریزیها و

راهبردهای فرهنگی گستردهای صورت گیرد .بهطوریکه میدان دولت با اتخاذ راهبردهای

فرهنگی و سیاستهای آموزشی مناسب از جمله تخصیص بودجه و افزایش حقوق معلمان
از گرایــش آنها به رقابت اقتصادی و ســرمایه فرهنگی نهــادی جلوگیری نماید و زمینه
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رقابت در راســتای دستیابی به سرمایه فرهنگی تجسمیافته را تقویت کند و منافع مادی

و غیرمادی عامالن اجتماعی میدان تولید بر محوریت آن قرار دهد .همچنین سطح کیفی
کالسهای ضمنخدمت را ارتقا بخشد و از صوری شدن آن جلوگیری نماید .در راستای

مشکالت و تنگناهای تحقیق باید گفت از آنجا که آموزش و پرورش نهادی دولتی است،

ورود به مدارس مســتلزم داشــتن مجوز از اداره آموزش و پرورش بود .در راستای کسب
مجوز محقق با مشکالت و موانع خاصی از سوی برخی از مسئوالن اداره آموزش و پرورش

مواجه شد .همین امر موجب شد که در برخی از نواحی محقق مصاحبهها را در خارج از
فضای مدرسه انجام دهد.
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