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نوشــتار حاضر ســعی در تبیین این مسئله دارد که آیا غیر از قوانین مکتوب میدان آموزش، قوانین 
دیگــری )نامکتوب( نیز وجود دارند که کنش عامالن اجتماعی )معلمان و دانش آموزان( را در میدان 
آموزش به طور پنهانی تحت تأثیر قرار  دهند. بدین منظور چارچوب مفهومی پژوهش بر اساس نظریات 
بوردیــو تدوین گردید. جهت گردآوری و تحلیل داده  ها از روش تحلیل موضوعی بهره گرفته شــد. 
جامعه مورد مطالعه عبارت بودند از معلمان شــهر مشهد که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و معیار 
اشــباع نظری با 31 نفر از آنها مصاحبه گردید. ســپس مصاحبه  ها با اســتفاده از نرم افزاز Maxqda و 
تکنیک  هــای کدگذاری باز و محوری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق بیانگر آن اســت که در 
سال  های اخیر سیاست  های آموزشی نامناســب از جمله سیاست آموزشی غیرمنصفانه، اولویت بندی 
نادرســت سیاست  های آموزشــی و سیاست آموزشی کمیّت گرا موجب شــکل گیری قوانین پنهانـ  
نانوشــته ای مانند منطق یکسان انگاری/ نادیده انگاری شایستگی  ها، اولویت نقش مبصری بر معلمی و 
منطق افزایش آمار قبولی غیرواقعی در میدان آموزش شده اند که دارای قدرت قهری و الزام می باشند. 
قوانین مذکور به طور کلی بیانگر منطق پنهان ـ نانوشــته ای هســتند که از ویژگی غیرآموزشی و ضد 

آموزش برخوردارند. 
 واژگان كلیدی: 

میدان آموزش، منطق میدان، معلمان، منطق پنهان ـ نانوشته، بوردیو.
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مقدمه
 در اوایل قرن چهاردهم شمســی، با تدوین برنامه  های نوین، نخســتین گام در راستای 
دســتیابی به توســعه در ابران برداشته شــد و با توجه به نقش آموزش و پرورش در این 
حوزه، اهمیت خاصی به آن داده شــد، به طوری که در برنامه عمرانی اول )ســال 1327( 
توســعه آموزش  های فنی و حرفه ای، در برنامه عمرانی دوم )سال 1336( تعلیمات فنی 
حرفه ای و در برنامه عمرانی سوم )1341( برنامه آموزشی مورد توجه ویژه  قرار گرفت و 
فعالیت  های آموزشــی در پرتو انضباط و قواعد یک برنامه درازمدت اجرا گردید. )آقازاده، 
1382: 32-29( بعد از پیروزی انقاب اســامی نیز، نه تنها در قانون اساســی جمهوری 
اســامی و برنامه  های پنج ساله اول، دوم، ســوم، چهارم، پنجم توسعه و اسناد راهبردی، 
به آموزش و پرورش و نقش آن در توســعه توجه شــد و از آن به مثابه یکی از مهم ترین 
زیرساخت  های تعالی و پیشرفت همه جانبه کشور و ابزار جدی برای ارتقای سرمایه انسانی 
شایســته کشــور در عرصه  های مختلف یاد گردید )شورای عالی انقاب فرهنگی، 1390: 
5(، بلکه در زمینه نظام آموزشــی کشور و مشکات آن مطالعات گسترده ای آغاز گردید 
و در باب اهداف و ســاختار آموزش و پرورش و حل مشکات آن در راستای دستیابی به 
توســعه، طرح  های اصاحی متعددی انجام گرفت. اما امروزه به رغم تاش  های گسترده، 
تغییرات و اصاحات انجام شده، آموزش و پرورش در ایران با چالش  های عمده ای روبرو 
شده و همین امر موجب گردیده تا نتواند به اهداف مورد نظر خود دست یابد و از کارایی 

و اثربخشی مطلوب در جامعه برخوردار گردد. )کمالی و خاوری، 1391: 161( 
در راستای تحلیل ناکارآمدی نظام  های اجتماعی به ویژه آموزش و پرورش، رویکرد ها 
و نظریات متعددی وجود دارد که در این راستا می توان به نظریات مایکل تودارو، گریفین 
و مک کنلــی اشــاره کرد که معتقدند آموزش و پرورش بــرای آن که نقش کارآمدی در 
توســعه داشته باشد باید از شــرایط و ویژگی  های خاصی )مانند مطالعه مستمر معلمان 
و فراهــم کردن فرصت آن، به کارگیری معلمان متخصــص، متعهد و باانگیزه( برخوردار 
باشــد. )گریفین و مک کنلــی، 1377: 96-86 و تودارو، 1368: 520-473( پیر بوردیو1 
جامعه شناس برجسته قرن بیستم نیز در این راستا بر این باور است میدان  های اجتماعی2 
هنگامــی  می توانند کارکرد تخصصی خود را به خوبــی ایفا نمایند که از ویژگی هایی عام 

1. Bourdieu
2. Social Field
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و خاص متعددی برخوردار باشــند. )پرســتش، 1390: 113( بر اساس رویکرد بوردیو، 
میدان  هــای اجتماعی عاوه بر ویژگی  های فرامیدانی، باید از ویژگی  های درون میدانی از 
جمله منطق قدرتمند که با اهداف میدان هماهنگ اســت، نیز برخوردار باشند. )بوردیو، 
1386: 87-86( در چنین شرایطی است که میدان  های اجتماعی از جمله میدان آموزش 
می توانــد کارکرد تخصصی خود را ایفا نمایــد. منظور از منطق میدان، مجموعه قوانینی 
اســت که کنش عامان اجتماعی را در میــدان هدایت می کند. )گرنفل1، 1389: 322( 
بر این اســاس میدان آموزش به مثابه یکــی از میدان  های اجتماعی دارای قوانین خاصی 
اســت و معلمان، به مثابه مهم ترین عامان اجتماعی این میدان، بر اساس این قوانین به 
آموزش و تدریس می پردازند. بوردیو معتقد اســت که منطق میدان  های اجتماعی ممکن 
است عینی یا ضمنی )پنهان( باشد. )بوردیو، 1395: 90 و کلوت، 2015: 963( با توجه 
به آنکه در تحقیقات اجتماعی منطق پنهان ـ نانوشته میدان  های اجتماعی نادیده گرفته 
شــده است، در این تحقیق سعی بر آن اســت که این بُعد از منطق میدان بررسی شود. 
هدف از بررســی بُعد پنهان ـ نانوشته منطق میدان آموزش آن است که تعیین گردد آیا 
غیــر از قوانین مکتوب میدان آموزش، قوانیــن دیگری )نامکتوب( نیز وجود دارند که بر 
کنش عامان اجتماعی )معلمان و دانش آموزان( در میدان آموزش به طور پنهانی تأثیرگذار 
باشــند. بنابراین مســئله اساسی تحقیق آن است که آیا در میدان آموزش منطق ضمنی 
)پنهان ـ نانوشــته( وجود دارد یا خیر؟ در صورت وجود، این منطق از چه ابعاد و از چه 
ویژگی هایی برخوردار اســت؟ چه پیامدهایی دارد؟ آیا با اهداف میدان آموزش هماهنگ 

است؟ و در نهایت تحت تأثیر چه شرایطی به وجود آمده اند؟
بررسی پیشینه تجربی پژوهش بیانگر آن است که اکثر پژوهش  های انجام شده در این 

حوزه، دو ویژگی دارند که عبارت اند از: 
ـ تأکید بر بررسی قوانین مکتوب و برنامه درسی پنهان

ـ استفاده از روش  های کّمی به شکل غالب.
 این نتایج حاکی از آن است که پژوهش  های انجام شده )با تأکید بر ایران( بیشتر با 
هدف تأثیر برنامه درسی پنهان و منطق مکتوب میدان بر کنش عامان اجتماعی، منطق 
میدان آموزش را بررســی کرده اند2. به عبارت دیگر، تحقیقات انجام شــده در این زمینه، 

1. Grenfell
2. البته تا جایی که محقق اطالع دارد.
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وجود بُعد پنهان-نانوشــته منطق میدان آموزش را که ضمنی است نادیده  گرفته اند، در 
حالی که در پژوهش حاضر محقق بر آن اســت که با روش کیفی منطق پنهان ـ نانوشته 

میدان آموزش را بررسی نماید. 

پیشینه تجربی 
تحقیقاتی که در حوزه جامعه  شناسی آموزش و پرورش به مطالعه نظام آموزشی پرداخته اند 
بسیارند، اما تعداد تحقیقاتی که به طور مشخص منطق میدان آموزش را به مثابه پدیده ای 
اجتماعی بررسی کرده باشند، خیلی اندک است. در این بخش به چند مورد از پژوهش هایی 

که قرابت موضوعی و مفهومی ـ نظری با تحقیق حاضر دارند اشاره می شود. 
تقی پور و غفاری )1388( در تحقیقی با استفاده از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه 
نقش برنامه درسی پنهان در رفتار انضباطی دانش آموزان از دیدگاه مدیران و معلمان مقاطع 
راهنمایی دخترانه شهرســتان خلخال در سال تحصیلی 1389-1388را بررسی نمودند. 
نتایج تحقیق نشــان داد که برنامه درسی پنهان و ابعاد آن )ساختار فیزیکی مدرسه، جو 
اجتماعی مدرســه، ساختار سازمانی و روابط موجود در مدرسه، تشویق و تنبیه، فّناوری 
اطاعات و ارتباطات( رابطه مستقیم معناداری با رفتار انضباطی دانش آموزان دارد. نتایج 
تحقیق زبردست و همکاران )1390( نیز که با استفاده از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه 
در زمینه رابطه وضعیت اعتماد دبیران و بوروکراســی توانمند انجام شــده بود، نشان داد 
که در بوروکراسی توانمند، دبیران به دانش آموزان، مدیر، همکاران و والدین دانش آموزان 
اعتماد بیشتری دارند. ستاری و همکاران )1390( نیز در تحقیقی میزان اجرای ویژگی  های 
سازمان بوروکراسی و تمایات دیوان ساالرانه مدیران مدارس شهر تهران را مورد بررسی 
قرار دادند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که ویژگی  های سازمان بوروکراسی در مدارس 
شهر تهران در حد متوسط اجرا می شود. در تحقیقی دیگر سبحانی نژاد و امیری )1393( 
به بررسی تأثیر مؤلفه  های برنامه درسی پنهان بر هویت اسامی ایرانی دانش آموزان )فقط 
بُعد اجتماعی(، برحســب ابعاد سه گانه نگرش اسامی ایرانی پرداختند. آنها برای نیل به 
این مقصود با بهره گیری از روش  های تحلیل اســنادی، قوم نگاری، تحلیل محتوای کیفی 
و تکنیک  های مشــاهده، مصاحبه و فیش برداری، 5 مدرسه و 30 دانش آموز را به صورت 
هدفمند مورد مطالعه قرار دادند. نتایج تحقیق نشان داد که مؤلفه  های برنامه درسی پنهاِن 
بررسی شده بر هویت اسامی ایرانی دانش آموزان در سه بُعد  شناختی، عاطفی و رفتاری 
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مؤثر بوده اســت و دارای تأثیرات مثبت و منفی اســت. شیربگی و همکاران )1394( در 
تحقیقی سعی نمودند که باور های مشــترک انضباطی اعضای جامعه مدرسه )مسئوالن 
مدرسه، دبیران، والدین و دانش آموزان( را بررسی و شناسایی کنند. رویکرد پژوهش، کیفی 
و مبتنی بر روش پدیدارنگاری1 و تکنیک مصاحبه بود. میدان تحقیق شامل دبیرستان  های 
پسرانه شهر سنندج بود که با استفاده از نمونه گیری هدفمند با 29 نفر مصاحبه گردید. 
نتایج پژوهش نشان داد که آیین نامه  های انضباطی به دلیل عدم توجه به نقش مسئوالن 
مدرسه و بیان کلیات، نمی تواند جوابگوی تمام مشکات دانش آموزان باشد. در این راستا 
مســئوالن مدرسه و دبیران به ســاختار کلی آیین نامه انضباطی ایراد داشته اند و معتقد 

بودند که مشکات اساسی در تدوین و اجرای آن وجود دارد. 
نجات و همکاران )1395( نیز در پژوهشی نقش برنامه درسی پنهان در جامعه پذیری 
دانش آموزان در مدارس مقطع متوسطه اول شهر بوشهر را با بهره گیری از روش پیمایش و 
تکنیک پرسشنامه مورد بررسی قرار دادند. جامعه آماری مورد بررسی این تحقیق شامل 
کلیه دانش آموزان مقطع متوســطه شهر بوشهر در سال تحصیلی 1394-1393 بوده که 
تعداد 362 نفر از آنها بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه مورد استفاده 
قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که برنامه  های درسی پنهان و ابعاد آن )جّو اجتماعی 
مدرسه، ساختار فیزیکی مدرسه، ساختار سازمانی، روابط درونی مدرسه و تشویق و تنبیه( 
با جامعه پذیری همبســتگی معناداری دارد. به عبــارت دیگر، دانش آموزان از طریق ویژه 
برنامه درسی پنهان با انواع دانش علمی، اجتماعی، تاریخی، اقتصادی و سیاسی، مهارت  ها 
و نگرش  های مختلفی همچون احترام، صداقت، همدردی، وطن پرستی، مسئولیت پذیری، 
رعایت قانون و مقررات و غیره آشــنا می شوند. محمدی و خالق پناه )1395( در تحقیقی 
هم ســویی و سازگاری بوروکراسی آموزشــی با تجربه آموزشی معلمان و نقش آن را در 
اثربخشی آموزشی بر اساس آرای ماکس وبر، مارکس و تلفیقی از دیدگاه الگوی اثربخشی 
و روش ترکیبِی تحلیل روایت و روش اسنادی بررسی نمودند. نتایج تحقیق حاکی از آن 
بود که بوروکراســی آموزشی در ایران از طریق مؤلفه  های معیار های قبولی دانش آموزان، 
بی انضباطی، هنجارشــکنی و بوروکراسی نانوشته در تقابل با تجربه آموزشی معلمان قرار 
دارد. این تقابل به گونه ای است که آزادی، اراده فردی، اقتدار، خاقیت و نوآوری آموزشی 
را از معلمان سلب کرده است و معلمان را ملزم نموده تا در چهارچوب قوانین و مقررات 

1. Phenomenography
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اجرایی و آموزشــی )بوروکراسی آموزشی( بدون آزادی عمل به امر خطیر تعلیم و تربیت 
بپردازند. لذا معلمان در قفس آهنین آموزشــی که بوروکراســی آموزشی آن را به وجود 
آورده، اســیر شــده اند. محمدی و همکاران )1396( در تحقیقی تطابق یا تناقض میان 
محتوای قوانین رسمی ـ مکتوب و اهداف میدان آموزش )زیر میدان مدرسه( را بر اساس 
نظریات بوردیو و مرتون و با اســتفاده از روش تحلیل اسنادی و تکنیک تحلیل موضوعی 
مورد بررســی قرار دادند. نتایج به دســت آمده نشان داد که میان اهداف و قوانین میدان 
آمــوزش در زمینه  های گوناگون تناقض وجود دارد، به طوری که میان مقوله  های افزایش 
ســطح اخاقیات و افزایش ســطح دانش در اهداف میدان آمــوزش با مقوله  های حذف 
پیش نیاز های پایه  های باالتر، کاهش سطح معیار نمره قبولی در آیین نامه آموزشی و نبود 
ابزار کنترل مناسب در آیین نامه  های اجرایی تناقض وجود دارد و این تناقض سبب بروز 

مشکات آموزشی شده است. 
جان بوت1 )2001( به دلیل اهمیت نقش بوروکراسی آموزشی بر عملکرد دانش آموزان 
در مدارس ایاالت متحده و اختاف نظر اندیشمندان در این زمینه، به طور تجربی به بررسی 
این موضوع پرداخت. نتایج حاکی از آن بود که رابطه منفی بین بوروکراســی آموزشــی 
و عملکرد آموزشــی در ســطوح مختلف وجود دارد. اســمیت و الریمر2 )2004( نیز در 
تحقیق خود رابطه بین بین بوروکراســی مدارس و عملکرد مدارس را مورد بررســی قرار 
دادند. نتایج تحقیق بیانگر آن بود که بین بوروکراســی مدارس و عملکرد مدارس رابطه 
منفی وجود دارد. چارلتون3 )2010( در مقاله ای تحت عنوان »سرطان بوروکراسی« تأثیر 
بوروکراسی بر علم، پزشکی و آموزش و پرورش را مورد بررسی قرار داد. وی در این مقاله 
از بوروکراسی با عنوان انگل یاد می کند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بوروکراسی بر 
عملکرد ســازمانی تأثیرات منفی دارد. ازدمیر )2018( در تحقیقی با بهره گیری از روش 
پیمایش و تکنیک پرسشــنامه به بررســی دریافت برنامه درسی پنهان و کیفیت زندگی 
دانشگاهی پرداخت. جامعه آماری این تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه عدنان مندرس 
ترکیه بود که از بین آنها 159 نفر به عنوان نمونه انتخاب شــدند. نتایج تحقیق نشان داد 
که بین دریافت برنامه درسی پنهان و کیفیت زندگی دانشگاهی رابطه مثبت و معناداری 
وجود دارد. به عبارت دیگر، هر اندازه دریافت دانشجویان از برنامه درسی پنهان )ساختار 
1. John Boht
2. Smit & Larimer
3. Charlton
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فیزیکی دانشگاه، ساختار سازمانی، روابط دانشجویان و تعامل بین دانشجویان و اساتید( 
مثبت باشد، سطح کیفت زندگی دانشگاهی دانشجویان نیز باالتر خواهد بود.

چارچوب مفهومی 
یکی از وجوه تمایز پژوهش  های کمی و کیفی در شیوه به کارگیری و استفاده آنها از مفاهیم 
نظری است؛ بدین معنا که تحقیقات کّمی بیشتر بر پایه آزمون فرضیات مستخرج شده از 
چارچوب نظری هدایت می شوند، اما در پژوهش کیفی از نظریه به شیوه هدایتی در جهت 
صورت بندی مفاهیم اصلی و ســؤاالت پژوهش بهره گرفته می شود. )قادرزاده و دیگران، 
1396: 12( بر این اســاس، پژوهش حاضر بر نظریه و مفاهیم نظری پیر بوردیو از قبیل 

میدان و سرمایه مبتنی است که در زیر بدان پرداخته می شود: 
میــدان: از دیدگاه بوردیو میدان1، فضا یا پهنه اجتماعی محدودی اســت که منطق 
خاص خود را دارد و عامان اجتماعی بر اســاس حجم و ترکیب ســرمایه ای که دارند در 
جایــگاه خاصی از آن قرار گرفته اند. عامــان اجتماعی ضمن پذیرش منطق و یادگیری 
میدان، براساس آن در میدان به فعالیت و رقابت می پردازند و این امر موجب می شود که 
میدان از پویایی و کارآمدی برخوردار باشد. از نظر بوردیو در جامعه میدان  های متعددی 
وجود دارد که هر کدام با کاالی خاصی )با سرمایه خاص خود( تعریف می شوند و منافع، 
اهداف و قوانین خاص خود را دارند و هر فردی در آن واحد، عضو میدان  های بســیاری 
اســت و در هر میدانی جایگاه متفاوتــی دارد. )بوردیو، 1388: 44 و 1375: 97؛ کلوت، 

2009: 471 و گرنفل، 1389: 133(
بوردیو معتقد اســت که عامان اجتماعی در جایگاه خود در ســاختار روابط میدان 
با توجه به عادت واره، ســرمایه و منافع مــورد نظر خود برای بهبود جایگاه خود و جهت 
افزودن ســرمایه و دستیابی به اهداف مورد نظر آن میدان برنامه ریزی نموده و به صورت 
فردی و جمعی به رقابت و منازعه می پردازند )گرنفل، 1389: 169-153(، اما کنش آنها 
توسط قوانین میدان محدود و مشروط می شود. به عبارت دیگر، میدان با اعمال قوانین و 
منطق خود بر کنشگران اجازه هر نوع کنشی را به کنشگران نمی دهد و آنها را در انجام 
کنــش محدود می کند، زیرا منطق هر میــدان تعیین می کند چه خصوصیاتی در میدان 
خریدار دارد و چه خصوصیاتی در این رقابت مهم اســت. این بدان معناســت که در هر 

1. Field
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میدان معینی، به دلیل وجود منطق و قوانین خاص آن میدان، خصوصیاتی که در طبع  ها 
و قریحه  ها درونی شده اند یا به صورت کاال های اقتصادی یا فرهنگی عینیت یافته اند و به 
عامان متصل می شــوند، همگی همزمان فعال و کارساز نیستند. )بوردیو، 1391: 168( 
شایان ذکر است که بوردیو معتقد است منطق میدان ممکن است عینی یا ضمنی باشد. 
)بوردیــو، 1395: 90 و کلوت، 2015: 963( به عبارت دیگر، منطِق میدان  های رســمی 
مانند میدان دانشگاه، مدرسه، بورس و غیره که از سوی میدان قدرت شکل گرفته اند، تک 
بُعدی نیست، زیرا از یک سو، میدان  های رسمی همواره دارای قوانین مکتوبی هستند که 
همه عناصر میدان )از جمله کنِش عامان اجتماعی( را هدایت، کنترل و تنظیم می کند. 
از سوی دیگر، ممکن است که میدان مربوط یا میداِن قدرت با توجه به ساختار و اهداِف 
نهانــی خــود، قوانینی را در میدان وضع و اجرا کنند، اما بنا به برخی از مصلحت  ها آن را 
مکتوب ننمایند. به همین دلیل منطِق میدان  های اجتماعی دو بُعدی است: الف. بُعد عینی 
و آشــکار که عبارت است از منطق یا قوانین آشکاری که از سوی میدان جهت هدایت و 
کنترِل کنِش عامان اجتماعی به شــکل ســند مکتوب وضع شده و با عناوین خاصی در 
میدان وجود دارد. ب. بُعد ذهنی و پنهان که عبارت است از منطق پنهان1 که مکتوب و 
آشکار نیست و به صورت ضمنی از سوی میدان بر عامان اجتماعی تحمیل شده و کنش 
آنها را هدایت، کنترل و محدود می کند. براســاس مفهوم میدان، آموزش و پرورش ایران 
یک میدان اجتماعی تلقی می شــود که دارای قوانین و اهداف خاصی اســت و افرادی از 

جمله معلمان در آن عضویت دارند و بر اساس قوانین میدان به کنش می پردازند.
سرمایه: بوردیو به سرمایه نگاه فرامارکسیستی دارد و معتقد است سرمایه عبارت است 
از منابع، کاال ها و ارزش های در دسترس افراد که در میدان می توانند برای دارندگان شان 
قدرت به دســت آورند. به عبارت دیگر، ســرمایه یک منبع عام و عینی است که می تواند 
شکل پولی و غیرپولی و همچنین ملموس و غیرملموس به خود گیرد. )ویلیامز و چودری، 
2016: 5؛ لســرد و دیگران، 2010: 1952 و کیچین و هوه، 2013: 126( گفتنی اســت 
بوردیو سرمایه را در رابطه با موقعیت  های میدان تعریف می کند نه به مثابه اُبژه  ها و کاال های 
مادی که توسط افراد و گروه  ها تصرف شده اند. این بدان معناست که همه عامان اجتماعی 
که در ذیل یک میدان فعالیت می کنند از نوعی ســرمایه برخوردارند که بنا به کمیت و 

1. این اصطالح از اصالح برنامه  درســی پنهان که یکی از مهم ترین مفاهیم جامعه  شناســی آموزش و 
پرورش است، الهام گرفته شده است و بدان معناست که برخی از قوانین میدان آموزش پنهان و ضمنی اند.
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کیفیت آن متفاوت است. )فریدلند1، 2009: 889 و گرنفل، 1389: 129( بوردیو معتقد 
است که سرمایه اشکال مختلفی دارد که عبارت اند از: سرمایه اقتصادی2، سرمایه فرهنگی3، 
سرمایه اجتماعی4. سرمایه اقتصادی شامل سرمایه  های مالی، میراث منقول و غیرمنقول 
و دارایی  های گوناگون اســت که می تواند برای تولید کاال و خدمات به کار روند. ســرمایه 
اجتماعی به معنای انباشــت منابع بالفعل و بالقوه ای اســت که به داشتن شبکه ای نسبتاً 
پایدار از روابط نهادینه شــده آشنایی متقابل مربوط می شود و ابزاری جهت دستیابی به 
منافع فردی است؛ ســرمایه فرهنگی نیز مجموعه ای از عادات، شیوه  های زبانی، مدارک 
آموزشــی، کاال های فرهنگی، ذائقه  ها، مهارت  ها و انواع دانش اســت. هر کدام از اشکال 
ســرمایه با میدان خاصی ارتباط دارند و در آن میدان می توانند کارکرد داشته باشند. به 
بیان دیگر، سرمایه جز در ارتباط با یک میدان خاص وجود و کارکرد ندارد. همچنین این 
اشکال سرمایه ضمن آنکه با یکدیگر ارتباط دارند، به یکدیگر نیز تبدیل پذیرند. به همین 
دلیل عامان اجتماعی در رقابت  های خود، سعی در تبدیل سرمایه خاصی به سایر اشکال 
سرمایه دارند. )بوردیو، 1986: 47؛ کلوت، 2009، 471؛ لوین، 2015: 80 و گرنفل، 1389: 
311( بوردیو بر این امر تأکید دارد که در هر میدانی یک شکل از سرمایه، محوری است. 
به عنوان مثال در میدان اقتصاد ســرمایه اقتصادی و در میدان آموزش ســرمایه فرهنگی 
تجسم یافته محوریت دارد. از دیدگاه بوردیو سرمایه  های محوری میدان بر کارکرد تخصصی 

میدان تأثیرگذارند. )بوردیو، 1394 و گرنفل، 1389: 344( 
براساس مفهوم سرمایه، در میدان آموزش سرمایه  های مختلفی مانند سرمایه فرهنگی، 
اقتصادی، اجتماعی و نمادین وجود دارد و هر کدام از معلمان به مثابه اعضای این میدان 
از حجم و ترکیبی خاصی از این اشکال سرمایه را در تملک دارند. )علی بابایی و دیگران، 
1396( به عبارت دیگر، در میدان آموزش ســرمایه اقتصادی )درآمد(، ســرمایه فرهنگی 
تجســم یافته )دانش و مهارت(، سرمایه فرهنگی نهادی )مدرک تحصیلی، مدارک ضمن 
خدمت(، سرمایه نمادین )شهرت( و سرمایه اجتماعی )شبکه روابط اجتماعی( سرمایه هایی 
هستند که وجود دارند و برای دستیابی به آنها معیارهایی نیز مشخص شده است. علی رغم 
وجود اشــکال مختلف ســرمایه در میدان آموزش، سرمایه محوری آن، سرمایه فرهنگی 

1. Friedland
2. Economic Capital
3. Cultural Capital
4. Social Capital
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به ویژه سرمایه فرهنگی تجسم یافته است، زیرا افزایش این نوع سرمایه در تحقق کارکرد 
تخصصی میدان نقش مهمی دارد. 

روش  تحقیق
در این پژوهش به دلیل تناسب روش تحقیق برای کشف پیچیدگی  ها و زوایای پنهان یک 
پدیده، از روش تحقیق کیفی و از روش تحلیل موضوعی1 بهره گرفته شد. میدان پژوهش 
شامل آن دسته از معلمان )مقطع متوسطه( نواحی هفت گانه آموزش و پرورش شهر مشهد 
بود که از ســابقه شغلی نســبتاً واالیی برخوردار بودند.2 در پژوهش حاضر جهت انتخاب 
نمونه  ها از دو روش نمونه گیری هدفمند3 و نمونه گیری نظری استفاده گردید. به طوری که 
بر اساس نمونه گیری هدفمند، معلمانی که از سابقه شغلی نسبتاً واالیی برخوردار بودند، 
به کمک مدیران شناسایی شدند و بعد از هماهنگی  های الزم با آنها، در فضای مدرسه یا 
بیرون از آن، مصاحبه انجام گرفت. سپس از نمونه گیری نظری برای تشخیص تعداد افراد، 
تعیین محل داده  های مورد نیاز و تعیین مسیر پژوهش استفاده گردید. شایان ذکر است 
انتخاب نمونه  ها با رعایت تنوع در پایگاه اجتماعی و اقتصادی، طیف  های ســنی، رشــته 
تحصیلی و تمایل بیشــتر به همکاری در پژوهش و تحلیل داده  ها به طور همزمان صورت 
پذیرفت و برای گردآوری داده  ها از تکنیک مصاحبه کیفی عمیق به شیوه نیمه ساخت یافته 
اســتفاده شــد و مصاحبه  ها در قالب فایل صوتی بین 45 تا 100 دقیقه گردآوری شدند. 
روند پژوهش به گونه ای پیش رفت که در مصاحبه 25 اشباع داده  ها حاصل شد. یعنی هیچ 
ایده و بینش جدیدی از گســترش بیشتر نمونه  ها حاصل نگردید و پاسخ گویان داده  های 
مشــابه با داده  های کسب شده پیشــین ارائه می دادند. البته برای اطمینان بیشتر از پدید 
نیامدن مقوله جدید مصاحبه  ها تا 31 مورد ادامه داده شــد. تحلیل داده  ها نیز با استفاده 
از مقایسه  های ثابت در دو سطح مفاهیم و مقوله ها و در جریان دو مرحله کدگذاری باز4 
و محوری5 انجام گردید. کدگذاری باز با توجه به نظریه استراوس و کوربین )1391( در 
دو مرحله مفهوم سازی و مقوله  بندی انجام گردید. در مرحله مفهوم سازی برای بخش بندی 

1. Thematic Analysis
2. با توجه به ویژگی  های تحقیقات کیفی در فرایند تحقیق برای دستیابی به داده  های مکمل به معلمان 

کم سابقه نیز مراجعه گردید.
3. Purposive Sampling
4. Open Coding
5. Axial Coding
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و تقطیع داده  ها از روش سطر به سطر استفاده شد. به طوری که داده  ها به بخش  های مجزا 
تفکیک شدند و پس از بررسی دقیق شباهت  ها و تفاوت  های موجود بین واحد های متنی 
مورد نظر، به هر کدام از بخش  ها با توجه به بار معنایی یا ایده اصلی موجود در آن، عناوین 
مفهومی معینی اختصاص یافت. در نام گذاری مفاهیم سعی گردید که از کد های جنینی 
)برگرفته از داده  های مصاحبه شــوندگان( و تفســیری )بر اساس تفسیر محقق( استفاده 
شود. در مرحله مقوله بندی نیز بر اساس تکنیک مقایسه، مفاهیم بررسی شدند و مفاهیم 
مشترک در ذیل مقوله  های معین قرار گرفتند. در نهایت در این مرحله 6 مقوله به دست 
آمد. در مرحله »ُکدگذاری محوری«، با اســتفاده از تکنیک »مقایسه ثابت« مقوله  ها و زیر 
مقوله  های به دســت آمده در سطح ویژگی  ها و ابعاد به یکدیگر مرتبط شدند. )بیرکس و 

میلز1، 2011: 97؛ کندال2، 1999: 747 و والکر و مایریک3، 2006( 

یافته  های تحقیق 
میدان مورد مطالعه در این تحقیق شــامل 31 نفر از معلمان شهر مشهد بود که به لحاظ 
جنسیت 29/3 درصد زن و 97/70 درصد مرد و به لحاظ تحصیات نیز 58 درصد از آنها 
دارای مدرک تحصیلی کار شناســی، 38/7 درصد دارای مدرک کار شناســی ارشد و 3/3 
درصد نیز دارای مدرک تحصیلی دکتری بودند. دامنه ســنی مشارکت کنندگان نیز بین 
27 تا 52 ســال و میانگین سنی آنها 40/83 ســال بود. سابقه شغلی مشارکت کنندگان 
بین 5 تا 30 سال و میانگین آن نیز 20/5 سال بود. پس از گردآوری داده  ها، با استفاده 
از تکنیک  هــای مفهوم بندی و مقوله بندی، تحلیل داده  ها انجام گردید. در این مرحله 29 

مفهوم استخراج شدند که در قالب 7 مقوله قرار گرفتند. 

1. Birks & Mills
2. Kendall
3. Walker & Myrick
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جدول 1: مفاهیم و مقوله  های منطق پنهان ـ نانوشته میدان آموزش

مقولهمفاهیمردیف

نمره غیرواقعی در دوره  های تحصیلی گذشته1

منطق افزایش آمار قبولی 
غیرواقعی

عدم نقش معلمان در امتحانات شهریور2

افزایش آمار قبولی از سوی مدرسه3

تصحیح برگه امتحانی شهریور توسط دیگران4

قبول کردن دانش آموزان غیر واجد شرایط در شهریور5

دریافت نمره قبولی غیرواقعی توسط دانش آموزان6

غیرواقعی بودن نمره دانش آموزان7

مخالفت ابتدایی معلمان در برابر افزایش آمار قبولی غیرواقعی8

تسلیم و اقدام معلمان به افزایش آمار قبولی غیرواقعی9

ارفاق به دانش آموزان10

غیرمستقیم مطرح شدن افزایش آمار قبولی از سوی مدیران11

درخواست مستقیم مدیران برای افزایش آمار قبولی غیرواقعی12

توبیخ غیررســمی معلمان مخالف افزایــش آمار غیرواقعی 13
توسط مدیران

اولویت نقش مبصری بر معلمیتغییر نقش معلمی به مبصری14

فاقد ارزش بودن رقابت علمی ـ آموزشی15

منطق یکسان انگاری/ نادیده انگاری 
شایستگی ها

عدم تمایز حقوقی بین معلمان مختلف16

تمایز منزلتی ضعیف بین معلمان مختلف17

سیاست آموزشی عدم تمایز بین معلمان مختلف18

تأثیر سیاست آموزشی بر تغییر نقش معلمی19
  اولویت بندی نادرست سیاست  های 
آموزشی؛ شکل دهنده تغییر نقش 

معلمی
تأثیر قوانین آموزشی آشکار بر تغییر نقش معلمی20

تأثیر شرایط آموزشی نامناسب بر تغییر نقش معلمی21

تأکید نظام آموزشی بر کّمی گرایی22
سیاست آموزشی کمیت گرا

سیاست آموزشی مبتنی بر افزایش آمار قبولی23

سیاست آموزشی غیرمنصفانه؛ سیاست حقوقی برابر24
شکل دهنده منطق بی عدالتی سیاست منزلتی ضعیف25
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مقولهمفاهیمردیف

تأثیر سیاست آموزشی عدم تمایز بر کاهش عادت واره معلمان26
منطق ضدآموزش میدان آموزش؛ 

مانع ارتقای سطح عادت واره 
نهادی معلمان

تأثیر افزایش آمار قبولی بر کاهش سطح آموزشی 27

تأثیر افزایش آمار قبولی بر انگیزه و عاقه شغلی 28

تأثیر تغییر نقش معلمی بر آموزش حداقلی29

مقوله اول: منطق افزایش آمار قبولی غیرواقعی
افزایش آمار قبولی یکی از اهداف بســیارمهم میدان آموزش است و میدان  های آموزشی 
درصدد تحقق چنین هدفی هســتند، اما در شرایط فعلی تحقق چنین هدفی در میدان 
آموزش ایران بنا به دالیل مختلفی امکان پذیر نبوده و نیست. اهمیت افزایش آمار قبولی 
برای میدان آموزش از یک سو و عدم وجود شرایط تحقق آن از سوی دیگر، موجب شده 
اســت میدان آموزش درصدد افزایش آمار قبولی »غیر واقعــی« دانش آموزان برآید و در 
این راســتا اقدام به تهیه و تنظیم قوانین پنهانی و نانوشــته ای نماید که بر افزایش آمار 
قبولی دانش آموزان و کمی گرایی تأکید دارند. با توجه به این منطق آنچه از دیدگاه میدان 
آموزش در شــرایط فعلی اهمیت دارد، کّمی گرایی و افزایش کمیت است، اما غیر واقعی. 
منطق پنهانـ  نانوشته موجب شده است که دانش آموزان نمرات غیرواقعی دریافت نمایند 
و بــا این نمرات مجوز قبولی به پایه تحصیلی باالتر را دریافت کنند.  به عبارت دیگر، این 
امر موجب شده است که گروهی از دانش آموزان در کارنامه امتحانی خود نمراتی دریافت 
نمایند که واقعی نیســتند و شایستگی دریافت آن را به لحاظ علمی ـ آموزشی ندارند. به 

همین دلیل مجوز قبولی  این دانش آموزان غیرواقعی است. 
این افزایش آمار قبولی از سوی مدیران و معاونین مطرح میشه )مصاحبه شماره 2( 
در بسیاری از مدارس غیرانتقاعی که من اونجا تدریس کردم یه جاهایی من احساس 
می کردم که این دانش آموز لیاقت نداره بیاد مرتبه باالتر. ولی می دیدم که مدرسه 

یا مدیر نمره رو بهش داده. )مصاحبه شماره 17( 
نکته ای که مهمه اینه که این دانش آموز که با نمره 17 یا 18 فارغ التحصیل میشه 

معدل یا نمره واقعی اش نیست. )مصاحبه شماره 1( 
تجربه آموزشــی معلمان بیانگر آن است که افزایش آمار قبولی بیشتر در شهریور ماه 
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اتفاق می افتد و در این راستا به معلمان اطاع رسانی نمی شود و معلمان مربوط در تصحیح 
برگه  های امتحانی شهریور ماه نقش چندانی ندارند. به طوری که از دانش آموزانی که دروس 
افتاده دارند، امتحان گرفته می شود و بدون اطاع رسانی به دبیر مربوط مجدداً برگه امتحانی 
توسط مسئوالن مدرسه تصحیح می شود و به دانش آموزان نمره قبولی داده می شود. این 
بدان معناست که برگه  های امتحانی توسط افرادی غیر از معلمان مربوط تصحیح می شود.

دانش آموز میگه چه بخونم چه نخونم قبول میشــم. حاال این معلم نمره نداد یکی 
دیگه تو شهریور میده. )مصاحبه شماره 14(

قوانین مذکور اگر چه پنهانی اند و در اسناد میدان آموزش )زیر میدان مدرسه( اشاره ای 
به آنها نشــده اســت، اما در میدان آموزش در دهه  های اخیر اجرا می شوند و دارای الزام 
و اجبار قوه قهریه غیرمســتقیم و پنهانی اند. معلمان از جمله مهم ترین عامان اجتماعی 
میدان تولیدند که ملزم به اجرای این قانون اند و مجبورند که بر اساس آن استراتژی  های 
خاصی را اتخاذ نمایند. آنها با توجه به عادت واره خود ابتدا در برابر چنین منطقی مخالفت 

نموده اند و سعی نموده اند که از این قوانین سرپیچی نمایند.
من به شــدت با افزایش آمار قبولی مخالفم... من معتقدم که باید ســفت و سخت 
بگیریم. بذار دانش آموز بیفته هر چند آموزش و پرورش میگه برای ما خرج و هزینه 

داره. )مصاحبه شماره 5(
من این چیز ها رو می دیدم چند بار هم اعترض کردم دیدم گوش شنوایی نیست و 
من هم عذرشون رو خواستم و دیگه به اون مدرسه برنگشتم. )مصاحبه شماره 17( 
معلمان از آنجا که با قدرت و فشــار منطق میدان مواجه شدند، در برابر فشار میدان 
نتوانســته اند مقاومت نمایند و مجبور به اجرای چنین قانونی برخاف میل باطنی خود 
شده اند. البته آنها در اجرای چنین قانونی با توجه به عادت واره نهادی خود سعی نموده اند 
که وجهه مثبتی به این قانون دهند و سعی نمایند از پیامد های منفی آن بر میدان مصرف 
بکاهنــد و از آن با عنــوان »ارفاق« نام برده اند. معلمان در برابر منطق پنهانـ  نانوشــته 
میدان آموزش، به ویژه در برابر افزایش آمار قبولی، اســتراتژی  های متفاوتی داشته اند، اما 
در نهایت در برابر فشار و الزام منطق افزایش آمار قبولی قدرت مقاومت نداشته و مجبور 

به اجرای آن شده اند. 
واکنش من و همکارام اینه که قبول کردیم. به مرور زمان این حرفای مدیر و معاون 

تأثیر گذاشته. )مصاحبه شماره 12( 
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حقیقتش من در برابر خواسته مدیران که آمار قبولی رو باال ببرم، تن دادم. واقعیته 
دیگــه. این رو گفتم چون با یه گل بهار نمیشــه. ما باید از اصل قانون تغییر ایجاد 

کنیم. )مصاحبه شماره 14( 
بحث ارفاق هم حقیقتش باید بگم که اگه به دانش آموز ها ارفاق نکنی 90 درصدشون 
می افتن. اون ها به این ارفاق امیدوار شدند و ما هم چاره ای جز این نداریم و چون ماک 
ارزشــیابی این اســت که چند درصد قبولی دادی و نگاه نمی کنند تو نمره دادی یا نمره 
گرفتند مجبوری برای اینکه خراب نشی هم رنگ جماعت شی دیگه. )مصاحبه شماره 14( 
مدیران مدارس نیز از جمله عامان اجتماعی میدان مدرسه اند که نسبت به معلمان در 
جایگاه بهتری قرار دارند و دارای قدرت و اختیارات بیشتری هستند. این گروه نیز همانند 
سایر عامان اجتماعی میدان علی رغم آنکه از جایگاه و اختیار بیشتری برخوردارند، تابع 
قوانین میدان و ملزم به رعایت و اجرای آن هستند. مدیران نیز در اجرای منطق پنهان ـ 
نانوشته میدان آموزش استراتژی  های متفاوتی اتخاذ نموده اند. به طوری که در مرحله اول 
ســعی نموده اند به شیوه غیرمستقیم و با استدالل های توجیهی و با مطرح کردن شرایط 
کلــی میدان اجتماعی، معلمان را مجاب بــه انجام منطقـ  پنهان میدان آموزش به ویژه 

منطق افزایش آمار قبولی غیرواقعی نمایند. 
مدیر و معاون به ما میگن آقا هوای بچه  ها رو داشته باشید، اینها سال آخرند، اینها 
امتحان نهایی دارند حاال مستمرهاشــون رو باال بدهید و تو امتحانات داخلی زیاد 
سخت نگیرید، شما بیشتر روی کنکور بچه  ها برنامه ریزی کنید، نمره باال به بچه  ها 

انگیزه درس خوندن میده،. )مصاحبه شماره 4(
در گام دوم مدیران مدارس تحت الزام قدرت منطق نانوشته میدان، اجرایی شدن منطق 
افزایش آمار قبولی غیرواقعی را به طور مســتقیم مطرح نموده  اند و از معلمان خواسته اند 
که بــه دانش آموزان نمره قبولی غیرواقعی دهند و در برخی مواقع نیز معلمان را مجبور 

نموده اند که فهرست نمرات دانش آموزان را اصاح نمایند. 
وقتــی نمرات رو رد می کنی مدیرا و معاونا نگاه می کنن و وقتی ببینند که نمرات 
پایینه ســریع تذکر میدن و میخوان نمرات عوض بشه و ژوری ها رو تغییر بدهیم. 

)مصاحبه شماره 12( 
در گام سوم مدیران هنگامی که با مقاومت برخی از معلمان در برابر منطق میدان مواجه 
شده اند، با توجه به اختیاراتی منطق نانوشته میدان آموزش در اختیار آنها قرار داده است، 
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از ابزار های قهری اســتفاده کرده، معلمان را به طور غیرمستقیم توبیخ نموده اند. به طوری 
که به معلمان مخالف، نمره ارزشــیابی ساالنه کمتری داده  و یا شرایطی فراهم نموده اند 
که این گروه از معلمان در سال  های آینده نتوانند در مدرسه ذی ربط به فعالیت بپردازند.

نتیجه مقاومت ما در برابر خواســته مدیر در برابر نمره نابه جا چی بوده، نتیجه اش 
برای خیلی از ما وقتی وایمی ایســتیم، بیرون شدن از اون مدرسه برای سال دیگه 
اســت. اینکه میگم یعنی اتفاق افتاده. برای برخی از مدیر ها این خوشــایند نبوده. 

)مصاحبه شماره 11( 
همکارانــی که نمره واقعی میدن اینا زیاد تو مــدراس مورد توجه قرار نمی گیرن، 
چون نُرمشون میاد پایین و برآیند کاریشون میاد پایین و مدرسه هم براش برایند 

مهم تره تا چیز دیگه. )مصاحبه شماره 17( 

مقوله دوم: اولویت نقش مبصری بر معلمی
این مقوله بیانگر آن اســت که میدان آموزش شرایطی ایجاد کرده است که نقش معلمی 
به حاشــیه رفته و معلمان نقش مبصری، مربی یا نگهبان را برعهده گرفته اند. به عبارت 
دیگر، میدان آموزش معلمان را در شــرایطی قرار داده است که اولویت شغلی خود را به 

مهار کاس اختصاص دهند و آموزش و تدریس را در اولویت دوم یا سوم قرار دهند. 
مــا انگار نقش پلیس رو داریم انجام میدیم ما معلم نیســتیم ما باید مدام مواظب 
باشیم که اینها سروکله هم نزنند همدیگر رو لت و پار نکنند. ما معلمی نمی کنیم 

انگار ما انتظامات اینجا هستیم. نگهبانیم. )مصاحبه شماره 6( 
در کلیت مدرســه مسئوالن مدرسه تصمیم میگیرن ولی در کاس این معلمه که 
همه کاره اســت و به شخصیتش برمی گرده. معلم اختیار کاس دستش هست. اما 
بیشتر مدرسه ساکت بودن کاس رو توقع داره تا کاس  های تیمی و شلوغ. مدارس 
خیلی به این قضایا عاقه ای ندارن. یعنی اینکه معلم باید کاسش رو مدیریت کنه 

و یک مبصر خوبی باشه تا یه معلم خوب. )مصاحبه شماره 7( 
سیستم آموزشی در شرایط فعلی باید هر دو انتظار رو داشته باشه. معلمی خوبه که 
هم خوب بتونه مدیریت کنه و هم اینکه خوب تدریس کنه. اما چیزی که آموزش 
و پرورش ما میخواد نمیشه گفت صد در صد فقط مهار کاس رو می خواند. نتیجه 
رو هم می خواند ولی نتیجه رو زیاد بها نمیدن. ولی اولویت رو به همون مهار کاس 

میدن و نگهداری بچه  ها. )مصاحبه شماره 21(
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مقوله سوم: منطق یکسان انگاری/ نادیده انگاری شایستگی ها
از دیگر قوانین نانوشته میدان آموزش، منطق یکسان انگاری/ نادیده انگاری شایستگی هاست. 
با توجه به این قانون در میدان آموزش بین معلمانی که دارای سرمایه فرهنگی تجسم یافته 
و عادت واره نهادی هستند و سایر معلمان، تفاوت و تمایزی وجود ندارد. به عبارت دیگر، 
بر اساس این قانون بین معلمانی که تاشگر و دلسوزند، از روش  های تدریس مؤثر و مدرن 
بهــره می گیرند، برای تحقق اهــداف میدان آموزش تاش می کنند، اهل مطالعه و به روز 
کردن علم و دانش خود هســتند و تعهد شــغلی باالیی دارند با سایر معلمان که چنین 
ویژگی هایی ندارند، تفاوتی وجود ندارد. منطق یکسان انگاری/ نادیده انگاری شایستگی  ها 
دارای جنبه  های متفاوتی اســت. اوالً به لحاظ حقوقــی بین این دو گروه از معلمان هیچ 

تفاوت حقوقی وجود ندارد.
متأسفانه بین این دو گروه از همکار ها به لحاظ حقوقی تفاوتی وجود نداره و این هم 
ضعف بزرگیه. انصافاً باید تفاوت باشه. یعنی بین همکاری که انصافاً زحمت می کشه 
با اون همکاری که زحمت کمتری می کشه باید تفاوت باشه. )مصاحبه شماره 21(
به لحاظ عددی نه. یعنی به لحاظ حقوقی بین همکار ها تفاوتی نیست تا به حال به 

این شکل نبوده. )مصاحبه شماره 11(
 وضعیت مالی تو زندگی آدم تأثیر می ذاره. روحیه ات بهتر میشــه، انگیزه ات بیشتر 
میشه. وقتی من می بینم هیچ تفاوتی هیچ فرقی بین من و همکار ها به لحاظ حقوقی 

نیست خوب عاقه و انگیزه ام کم میشه. )مصاحبه شماره 13( 
به لحاظ حقوقی نظام آموزشی بین معلمی که خوب تدریس می کنه و زحمت می کشه 

با معلمی که اینطوری نیست تفاوتی نمی ذاره. )مصاحبه شماره 20( 
ثانیــاً نزد عامان اجتماعی میدان آموزش نیز به ویژه نزد خود معلمان، بین گروه  های 
مذکور تفاوت منزلتی خاصی وجود ندارد و تفاوت منزلتی بین این دو گروه ضعیف است.

مدیر مدرسه ای که می بینه یکی از همکارهاش زیاد زحمت می کشه و تاش می کنه 
نگاهش و صحبت کردنش با اونی که تاش نمی کنه خیلی فرق می کنه ولی به لحاظ 

حقوقی هیچ فرقی نمی کنه. )مصاحبه شماره 20(
شاید بین خود همکارها و دبیرستان هایی که تا حدودی استقال دارند که خودشون 
دبیر ها رو انتخاب کنند، تا حدودی تفاوت وجود داشته باشه. )مصاحبه شماره 7(

این نوع نگاه درون ســازمانه که داره به معلم مدارس خاص به دید بهتری از نظر 
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اجتماعــی نگاه می کنه در ادارات آموزش و پرورش هم همینه. میگن کجا تدریس 
می کنی میگه فان مدرســه نمونه یا تیزهوشــان. اون ها برای خودشون یه جایگاه 
باالتری قائل اند حتی مدیر مدرسه هم برای خودش جایگاه باالتری قائله. )مصاحبه 

شماره 14( 

مقوله چهارم: سیاست آموزشی کمیت گرا
این مقوله بیانگر دخالت  های میدان قدرت در میدان آموزش اســت. به طوری که میدان 
قدرت با تدوین سیاســت  های آموزشــی در میدان آموزش مداخله می کند. سیاست  های 
آموزشی میدان قدرت بر کّمی گرایی تأکید دارد و درصدد است که میدان آموزش به لحاظ 

کمی ارتقا یابد. 
ببینید یک بحث در جامعه ما هســت که آمارزدگی اســت و آمار های کذایی. این 
آمارزدگی و آمار های کذایی که بر اساس واقعیت نیست مخل جامعه است. ما امروز 
میخوایــم یه مدیری رو بگیم خوبه یا بده به آمار های کذاییش نگاه می کینم. ازش 
راهکار نخواســتیم، خاقیت نخواستیم چون ساختار معیوب است. به همین خاطر 
معلم مدرســه، مدیر مدرســه، مدیر اداره، مدیران کل ما تابع آمار های کذایی اند و 

این آمار ها هر چه باالتر باشه اینا الیق ترند، شایسته ترند. )مصاحبه شماره 14(
متأسفانه در آموزش و پرورش ما درصد قبولی آزمون می خواند یا اینکه اگه درصد 
قبولی تــون بره باال، فان میشــه. ولی به نظر من این درصــد قبولی چیز غلطیه... 
متأسفانه تأکید بیش از حد اداره بر این افزایش آمار روش غلطی است که جا افتاده 
و بر مبنای درصد های قبولی اســت که ادارات با همدیگه رقابت می کنن، معاونین 
آموزشــی ادارات با هم رقابت می کنند که درصد قبولی ناحیه بره باال. دیگه اینها 

ثبت میشن تا وزارت میرن باال. )مصاحبه شماره 21(
افزایش آمار قبولی از مهم ترین شاخص  های میدان آموزش تلقی می گردد. در این راستا 
تفاهم نامه و میثاق نامه هایی قبل از شروع سال تحصیلی مبنی بر افزایش آمار قبولی بین 
مســئوالن اداره آموزش و پرورش با مدیران مدارس منعقد می گردد و مدیران را مکلف 

به انجام مفاد آن می کنند.
نظام آموزشی در پی افزایش آمار قبولی است. به عنوان مثال اگه من احیاناً دانش اموزا 
رو در دروسم بندازم اداره میگه بازدهیت مشکل داره. در صورتی که نمیگن دانش آموز 
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مشــکل داشته میگن شما نتونستید ُدرست تدریس کنید. درس دادن شما مشکل 
داشته نه اینکه دانش آموز مشکل داشته... کل سیستم، یعنی حرف حرف مدیر هم 
نیست از اون مدیر هم اداره می خواد که آمار رو باال ببره. متأسفانه اشکال در باب 

سیستِم نه در مدیر و معلم. )مصاحبه شماره 10( 
وقتی که بنا به مصلحت ها و ضرورت ها دولت ها این تصمیمات رو می گیرن، به خاطر 
اینکه تعداد مردودی ها کاهش پیدا کنه و پیشرفت علم آمارش پایین نیاد. خوب میان 
این کار ها رو می کنن که دانش آموزا هدایت بشن برن، نمونن. )مصاحبه شماره 12(

مقوله پنجم: اولویت بندی نادرست سیاست  های آموزشی؛ شکل دهنده تغییر نقش معلمی
اولویت بندی نادرست سیاست  های آموزشی از جمله اموری هستند که موجب تغییر نقش 
معلمی )اولویت مبصری بر معلمی( در میدان آموزش شــده اند. سیاست   های آموزشی با 
تأکید بر ثبت نام دانش آموزان بدون در نظر گرفتن شــرایط انضباطی آنها، ســازماندهی 
نیروی انســانی با اولویت کاس درس، عدم قوانین حمایتی از معلمان، تأکید بر سکوت، 
سلب اختیارات معلمان و سازماندهی نیرو  های مازاد متوسطه در دوره ابتدایی بدون دوره 
آموزشــی موجب شــده اند که معلمان نقش معلمی و آموزشی خود را به نقش مبصری و 
نگهبانی در مدرســه تغییر دهند. به عبارت دیگر، سیاست  های آموزشی حضور فیزیکی و 
نقش مبصری معلمان را در کاس بر ســایر جنبه  ها از جمله شایستگی معلمان، آموزش 

و تربیت اولویت داده است.
امروزه در آموزش و پرورش با شرایط کاسی امکان تدریِس خوب نیست، باال رفتن 
تعداد دانش آموز ها روی این خیلی تأثیر گذاشته و فقط خواستن دانش آموز بی معلم 

نباشه. )مصاحبه شماره 11( 
در ســازماندهی ما یه پروســه ای داریم با نام ســازماندهی نیروی انسانی و کاس 
درس. که از اواخر بهمن ماه یا اوایل سال فروردین شروع میشه و تا شهریور ادامه 
داره. در شهریور ما یه گزارشی می دادیم تحت عنوان گزارش مهر. این سازماندهی 
کاس درس به این مفهومه که ما باید دانش آموز ها رو تو کاس  ها سازماندهی کنیم 
معلمین هم به عنوان معلمین اون کاس سازماندهی کنیم. اولین و مهم ترین اصل 
برای سیستم آموزشی ما امروزه اینه که کاسی بدون معلم نمونه. کاس بدون معلم 
نباشه. یعنی حضور فیزیکی معلم در کاس. حاال هر کی می خواد باشه... در بحث 
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سازماندهی هدف اینه که کاسی باشد که دانش آموز به کاس برود و معلمی باشد 
که به لحاظ فیزیکی در کاس حضور داشــته باشــد. وقتی برنامه و هدف ما حضور 
فیزیکــی یک فرد با عنوان معلم در کاس درس اســت پس آموزش هیچ معنایی 
ندارد. یعنی معلمان نقش مبصر رو بازی می کنند حاال این معلم می خواد از مدرک 

کار شناسی ارشد برخوردار باشد یا دکتری. )مصاحبه شماره 14( 
سیاســت  های آموزشی با تأکید بر کاهش اختیارات و اقتدار معلم در میدان آموزش، 
قدرت آموزش مناسب را از معلمان سلب نموده اند. به طوری که فضای کاس یک فضای 
آموزشــی نیســت که معلمان بتوانند امر آموزش را انجام دهند. این شرایط موجب شده 
است که معلمان مدت زمان زیادی را برای تبدیل فضای غیرآموزشی به فضای آموزشی 

تخصیص دهند. و لذا مدت زمان باقی مانده پاسخگوی آموزشی مناسب نباشد. 
نــه می تونم بگم نمره ازت کم می کنم نه می تونم بگم اخراجت می کنم چون با یه 
تعهد الکی دوباره میاد ســرکاس. ما مجبوریم تحملشــون کنیم و به هر طریقی 
که شــده یه تدریســی هم داشته باشیم. ما می تونیم بهتر از این درس بدهیم ولی 
شــرایطش نیست. در شــرایط فعلی ابتدا ما یه مربی مهدکودکیم بعدش یه معلم. 

)مصاحبه شماره 29(
ما حتی قوانینی هم نداریم که از معلم حمایت کنه معلم مجبوره که بســازه و این 
دانش آموز ها رو تحمل کنه. تعداد دانش آموز زیاده و معلم قدرتی نداره، حتی قدرت 
نمره. قانونی هم نیســت که پشــتش بهش گرم باشه که سخت گیری کنه و بتونه 
دانش آموز رو وادار به مطالعه و درس خوندن کنه به همین خاطر معلم مجبوره که 
کاس رو تا پایان زنگ فقط اداره کنه و بگه سؤاالت رو یادداشت کنید. )مصاحبه 

شماره 25(
عاوه بر اولویت بندی نادرست سیاست  های آموزشی؛ شرایط نامناسب و عدم امکانات 
آموزشی نیز بر تغییر نقش معلمی بی تأثیر نبوده اند. به طوری که تعداد زیاد دانش آموزان، 
فضای شــلوغ کاس، فضای کوچک کاس، عدم امکانات سرمایشی و گرمایشی مناسب 
در مدارس، عدم نیمکت  های مناسب در کاس درس و غیره شرایطی را برای بی انضباطی 
دانش آموزان فراهم آورده است که معلمان مجبورند که مدت زمان زیادی از زمان آموزش 
را به آرام نگه داشتن دانش آموزان اختصاص دهند و به تدریس معمولی و سنتی که همان 

سؤال طرح کردن، عامت زدن و روخوانی است، بسنده کنند. 
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امروزه آموزش و پرورش با شــرایط کاسی امکان تدریس خوب نیست، باال رفتن 
تعداد دانش آموز ها روی این خیلی تأثیر گذاشته و فقط خواستن دانش آموز بی معلم 
نمونه... این یه رابطه مســتقیم داره. وقتی آمار کاس میره باال، خواه ناخواه شــأن 
یا وظیفه یه معلم تبدیل به کســی میشــه که فقط کاس رو اداره کنه و این خواه 

ناخواه اتفاق می افته. )مصاحبه شماره 11( 
نظام آموزشــی یه معلم خوب می خواد، یه معلم باســواد می خواد ولی کاس های 
30 نفــری 40 نفــری با این قواعدی کــه اینا گفتند و برای ما مشــخص کردن 
نمیشــه ساکت شون کرد و اداره شون کرد. مجبوری داد بکشی، سروصدا بکنی. اینا 
واقعیت هاست. کتک زدن که نمی تونی چون که االن ممنوعه. ولی مجبوری از گوشت 
بدن خودت، از وجود و انرژی خودت بزنی که بتونی اینها رو آروم کنی که تدریس 
کنی. با این اوضاع در اصل اول باید مبصری کنی بعد معلمی. )مصاحبه شماره 20( 

مقوله ششم: سیاست آموزشی غیرمنصفانه؛ شکل دهنده منطق بی عدالتی
تجربه آموزشــی عامان اجتماعی میدان تولید بیانگر آن اســت که علت شــکل گیری 
منطق یکسان انگاری/ نادیده انگاری شایستگی  ها در میدان آموزش، سیاست  های آموزشی 
تســاوی گرایانه و غیرمنصفانه در میدان آموزش است. عامان اجتماعی میدان آموزش بر 
این باورند که در میدان آموزش سیاســت  های آموزشی تساوی گرایانه و غیرمنصفانه اجرا 
می شــود و این سیاست حاکی از آن اســت که بین معلمان مختلف به ویژه معلمانی که 
در راســتای تحقق اهداف میدان آموزش تاش و رقابت می کنند با سایر معلمان، تفاوتی 
به لحاظ مالی وجود نداشته باشد. این سیاست عاوه بر جنبه مالی، جنبه منزلتی نیز دارد. 
به طوری که مسئوالن اداره به لحاظ منزلتی بین گروه  های مختلف معلمان تمایزی چندان 
زیادی قائل نمی شوند. تمایز منزلتی که اداره بین گروه  های معلمان مختلف قائل می شود 
بســیار ناچیز اســت و یک لوح تقدیر یا تشویقی را شامل می شــود. بدین ترتیب اعمال 
این سیاســت در میدان آموزش موجب شــکل گیری منطق یکسان انگاری/ نادیده انگاری 

شایستگی  ها در میدان آموزش شده است. 
در نظام آموزشی فقط در فیش حقوقی یا حکم های کارگزینی فقط مدرک تحصیلی 
رو در نظــر می گیرنــد و بحث کیفی رو در نظــر نمی گیرند و به همین خاطر بین 
معلم هایی که دلســوز هســتند و اهل مطالعه هستند و معلم هایی که اهل مطالعه 
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نیستند، تفاوتی قائل نمیشه. )مصاحبه شماره 19(
بین معلم هایی که تو مدارس نمونه و مدارس عادی تدریس می کنند یه تفاوت هایی 
هســت اما به لحاظ حقوقی تفاوتی ندارنــد. چون که طبق نظام هماهنگ پرداخت 

میشه. )مصاحبه شماره 8( 

مقوله هفتم: منطق ضد آموزش؛ مانع ارتقای عادت واره نهادی معلمان
این مقوله بیانگر آن اســت که افزایش آمار قبولی، سیاست آموزشی عدم تمایز و قوانین 
آموزشی تسهیلی موجب شده اند که سطح مطالعه، عایق، نگرش، تعهد شغلی و رفتار های 
آموزشی معلمان کاهش یابد، زیرا این قوانین )چه منطق آشکار، چه منطق پنهان میدان 
آموزش( بر تســهیل شرایط آموزشــی و افزایش آمار قبولی دانش آموزان تأکید می کنند 
و معلمان را مجبور )با توجه به قدرتی که دارند( به انجام چنین خواســته ای می نمایند. 
در چنین شــرایطی است که معلمان ارتقای سطح دانش، مهارت، عاقه، مطالعه، انگیزه 
و تعهد شــغلی را بی فایده می دانند. عدم تمایز یکی از مهم ترین قوانین و سیاســت  های 
آموزشــی پنهان میدان آموزشی است که عادت واره نهادی معلمان را دستخوش تغییر و 
تحول قرار داده است. تجربه آموزشی معلمان بیانگر آن است که در میدان آموزش میان 
معلمان دلســوز، تاشگر و با سواد و ســایر معلمان در میدان آموزش هیچ تفاوتی وجود 

ندارد و همین امر موجب دلسردی و کاهش انگیزه و عاقه آنان شده است. 
االن حدود سه ساله وقتی می بینم هیچ فرقی بین دبیری که خوب تدریس می کنه 
و اون دبیری که میاد کاس رو ســمبل می کنه و میره هیچ تفاوتی نیســت هیچ 
امتیازی به دبیر نمیدن اصًا عاقه ام کم شــده. من می گفتم حداقل 35 ســال رو 
تدریس می کنم ولی االن متأسفانه دیدم این طوری نیست همون 30 سال رو تموم 
کنیم کافیه. با این نظام آموزشی که هست... سال های اولیه از تدریسم خیلی لذت 
می بردم االن هم اون لذت هســت ولی االن چــون می بینم هیچ تفاوت بین دبیر 
خوب و زحمت کش و دبیر های دیگه نیســت عاقه ام کم شده. مثًا همین امسال. 

)مصاحبه شماره 13( 
تجربه آموزشی معلمان در سال  های اخیر بیانگر آن است که سطح عادت واره نهادی 
آنها تحت تأثیر منطق پنهان افزایش آمار قبولی نیز قرار گرفته است. این منطق موجب 
شــده که معلمان در پایان ســال با توجه به پیشــنهاد مســئوالن مدارس و با استدالت 
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توجیهی همچون شرایط خانوادگی دانش آموزان، شرایط سنی و شرایط نابه سامان جامعه 
و جلوگیری از افزایش هزینه میدان آموزش، به دانش آموزانی که ســطح نمره آنها پایین 
است و شرایط الزم برای قبولی را ندارند، نمره قبولی را بدهند یا شرایط کسب نمره قبولی 
را برای دانش آموزان فراهم نمایند. این منطق موجب دلســردی و عدم اختیار معلمان و 
در نهایت تضعیف عاقه، انگیزه، مطالعه و تعهد شغلی آنها در میدان آموزش شده است.

البته این بر معلم هم تأثیر گذاشــته و معلم های ما رو کم انگیزه کرده و زیاد دیگه 
تاش نمی کنند، چون که می دونن در نهایت باید نمره قبولی رو به این دانش آموز ها 

بدهند. )مصاحبه شماره 25(
ایــن افزایش آمار روی من تأثیر منفی گذاشــته و باعث شــده که زیاد خودم رو 
با مشــکل آموزشــی دانش آموز ها درگیر نکنم زیاد سخت گیری نکنم که چرا این 
دانش آموز درس نخونده و یاد نگرفته. چون که تو این ســال ها فهمیدم که هدف 
فقط قبولی دانش آموزهاســت نه یادگیری. به همین خاطر انگیزه ام کمتر شــده. 

)مصاحبه شماره 27(

کدگذاری محوری
در این مرحله مقوالت بر اساس الگو و روندی که در بین داده  ها آشکار می شود، طبقه بندی 
می گردند و ارتباط منطقی بین مقوالت و زیرمقوالت برقرار می شود و آنها به صورت یک 
شبکه در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند. نتایج مرحله کدگذاری باز در این بخش بیانگر 
وجود 29 مفهوم و 7 مقوله می باشد. مقوله  های به دست آمده عبارت اند از: منطق افزایش 
آمار قبولی غیرواقعی، اولویت نقش مبصری بر معلمی، منطق یکسان انگاری/ نادیده انگاری 
شایستگی  ها، اولویت بندی نادرست سیاست  های آموزشی؛ شکل دهنده تغییر نقش معلمی، 
سیاست آموزشی کمیت گرا، منطق ضد آموزش؛ مانع ارتقای عادت واره نهادی و سیاست 
آموزشی غیرمنصفانه؛ شــکل دهنده منطق بی عدالتی. مقوله  های عمده نیز عبارت اند از: 
»منطق پنهان ـ نانوشــته ضد آموزش« و »اولویت بندی نادرســت سیاست  های آموزشی؛ 
شکل دهنده منطق پنهان ـ نانوشته«. با توجه به ابعاد شرایطی، پیامدی و پدیده می توان 

مقوله  های مذکور را در دو بُعد شرایطی و پدیده ای قرار داد. 
پدیده: مقوله  های که بیانگر شــکل گیری پدیده در میدان آموزش هستند عبارت اند 
از: منطق یکســان انگاری/ نادیده انگاری شایســتگی  ها، اولویت نقش مبصری بر معلمی و 
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منطق افزایش آمار قبولی غیرواقعی. به طور کلی این مقوله  ها بیانگر شکل گیری پدیده ای 
با عنوان »منطق پنهان ـ نانوشته ضد آموزش میدان آموزش« می باشند.

شرایط: مقوله  های شرایطی عبارت اند از: اولویت بندی نادرست سیاست  های آموزشی؛ 
شــکل دهنده تغییر نقش معلمی، سیاســت آموزشــی کمیت گرا و سیاســت آموزشی 
غیرمنصفانه؛ شکل دهنده منطق بی عدالتی. به طور کلی این مقوله  ها بیانگر شرایط اثرگذار 

بر شکل گیری منطق پنهان ـ نانوشته ضد آموزش میدان آموزش می باشند.
پیامد: مقوله  های پیامدی عبارت اند از: منطق ضــد آموزش؛ مانع ارتقای عادت واره 
نهادی. این مقوله بیانگر پیامدهایی اســت که تحت تأثیر منطق پنهان میدان آموزش در 

این میدان شکل  گرفته است.
نتایج کدگذاری محوری حاکی از آن است که در سال  های اخیر سیاست  های آموزشی 
نامناسب از جمله سیاست آموزشی غیرمنصفانه؛ شکل دهنده منطق بی عدالتی، اولویت بندی 
نادرســت سیاست  های آموزشی و سیاست آموزشی کمیت گرا موجب شکل گیری قوانین 
پنهانـ  نانوشــته ای مانند منطق یکسان انگاری/ نادیده انگاری شایستگی  ها، اولویت نقش 
مبصری بر معلمی و منطق افزایش آمار قبولی غیرواقعی در میدان آموزش شــده اند که 
دارای قدرت قهری و الزام می باشــند. قوانین مذکور به طــور کلی بیانگر منطق پنهان ـ 
نانوشته ای هستند که از ویژگی غیرآموزشی و ضد آموزش برخوردارند. این قوانین موجب 
تضعیف انگیزه شغلی، عاقه شغلی، تدریس و به طور کلی عادت واره نهادی معلمان شده اند. 

شکل 1: مدل وضعیت، شرایط و پیامد های منطق میدان پنهان ـ نانوشته میدان آموزش
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بحث و نتیجه گیری
تاش تحقیق حاضر بررســی منطق پنهانـ  نانوشــته میدان آموزش بود. جهت پاسخ به 
مســئله تحقیق، چارچوب مفهومی مبتنی بر دیدگاه  بوردیو )مفاهیم میدان، ســرمایه( و 
منابع تجربی مرتبط با آن تنظیم گردید و بر مبنای آن ســؤاالت اصلی تحقیق تدوین و 
مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس این رویکرد، منطق میدان بر کنش عامان اجتماعی 
اثرگذار اســت. در این نوشتار ســعی گردید که این موضوع در تجارب آموزشی معلمان 
مورد بررســی قرار گیرد. بررسی منطق پنهان میدان آموزش بیانگر این واقعیت است که 
میدان آموزش عاوه بر قوانین آشــکارـ  مکتوب که در اســناد رســمی درج شده است و 
به زیر میدان مدارس اباغ شــده است و به صورت آشــکار اجرا می شود، دارای قوانین و 
منطق پنهان ـ نانوشته نیز می باشد. این قوانین به صورت آشکار و مکتوب در آیین نامه  ها، 
بخشــنامه  ها و اسناد میدان آموزش درج نشده است، اما در میدان آموزش اجرا می شود 
و دارای قوه قهریه پنهان می باشــد و عامان اجتماعی میدان آموزش به ویژه زیر میدان 
تولید را ملزم به خواســته  ها و فرامین خود می نماید و کنش آنها را هدایت می کند. این 
قوانین عبارت اند از: منطق افزایش آمار قبولی غیرواقعی، اولویت نقش مبصری بر معلمی 
و منطق یکســان انگاری/ نادیده انگاری شایستگی ها. قوانین مذکور بر افزایش آمار قبولی 
غیر واقعی، اولویت بخشــیدن به نقش مبصری بر معلمــی و عدم تفاوت حرفه ای تأکید 
دارند و عامان اجتماعی میدان آموزش را ملزم به اجرای موارد مذکور می نمایند. ماهیت 
و ویژگی  های قوانین مذکور حاکی از ضد آموزشی بودن این قوانین است. به عبارت دیگر، 
ماهیت قوانین پنهان ـ نانوشــته میدان آموزش با ماهیت تعلیم و تربیت میدان آموزش 
همخوانی ندارند و بر ضد ماهیت میدان آموزش عمل می کنند. نکته حائز اهمیت آن است 
که سیاست  های آموزشــی از جمله سیاست آموزشی غیرمنصفانه، اولویت بندی نادرست 
سیاست  های آموزشی و سیاست آموزشی کمیت گرا در شکل گیری قوانین پنهانـ  نانوشته 
میدان آموزش نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. به عبارت دیگر، استقال ضعیف میدان 
آموزش از میدان قدرت که با وابستگی مالی شدید نیز همراه است، موجب شده که میدان 
قدرت در میدان آموزش دخالت  های فراوانی نماید و با اعمال سیاست  های آموزشی که بر 
اساس سیاست  های کان کشور تدوین شده است، قوانین پنهان و نانوشته میدان آموزش 
را شکل بخشد. وجود عواملی مانند سیاست آموزشی غیرمنصفانه، اولویت بندی نادرست 
سیاســت  های آموزشی و سیاست آموزشی کمیت گرا حاکی از نقش عوامل برون میدانی 
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در شکل گیری پدیده مذکور است. بنابراین شکل گیری منطق پنهان ـ نانوشته در میدان 
آموزش فقط امری درون میدانی نیست، بلکه عوامل برون میدانی نیز در آن نقش دارند. 
شکل گیری منطق پنهان با ماهیت ضد آموزشی در میدان آموزش موجب شکل گیری 
پیامدهایی از قبیل تضعیف عاقه، تعهد، انگیزه، تدریس، مطالعه و به طور کلی عادت واره 
نهادی معلمان در میدان آموزش شده است. با وجود قوانین نانوشته ای مانند افزایش آمار 
قبولی غیرواقعی و اولویت نقش مبصری بر معلمی که ماهیت ضد آموزشی دارند، اهداف 
میدان آموزش که بر ارتقای سرمایه فرهنگی تجسم یافته تأکید دارند )محمدی و دیگران، 
1396(، تحقــق نمی یابند، زیرا این قوانین متناقــض با این اهداف اند و با تأثیرگذاری بر 
کنش عامان اجتماعی، رقابت و فعالیت معلمان و دانش آموزان را در مسیری غیر از رقابت 
برای کســب یا افزایش سرمایه فرهنگی تجسم یافته هدایت می کنند. با توجه به اهمیت 
پیامد های پدیده مذکور برای جامعه )به ویژه میدان آموزش( ضروری است که به آن توجه 
شود و در راستای اصاح آن برنامه ریزی  ها و راهبرد های فرهنگی گسترده ای صورت گیرد. 
به طوری که میدان دولت با اتخاذ راهبرد های فرهنگی و سیاست  های آموزشی مناسب از 
جمله اصاح قوانین میدان آموزش، ایجاد تمایز و فراهم نمودن امکانات آموزشــی زمینه 

رقابت در راستای دستیابی به سرمایه فرهنگی تجسم یافته را تقویت کند.
 نتایج تحقیق حاضر از آن جهت که بیانگر آن است که قوانین میدان آموزش با اهداف 
این میدان مغایرت و تناقض دارد مؤید تحقیقات تجربی شــیربگی و همکاران )1394(، 
محمدی و خالق پناه )1395( و محمدی و همکاران )1396( می باشد. همچنین از آن جهت 
که بیانگر وجود عوامل و شــرایط غیرآشکار و پنهانی است که بر کنش عامان اجتماعی 
میدان آموزش و فرایند یادگیری در آن میدان است، با نتایج تحقیقات تقی پور و غفاری 
)1388(، ســبحانی نژاد و امیری )1393(، نجات و همکاران )1395( و ازدمیر )2018( 
همخوانی دارد. شایان ذکر است که وجه تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات موجود در این 
حوزه آن است که این تحقیقات )خواه تحقیقات حوزه بوروکراسی، خواه تحقیقات حوزه 
برنامه درســی پنهان( فقط بر بررســِی تأثیِر جنبه آشکار قوانین بر کنش  های آموزشی و 
فراینــد یادگیری تأکید کرده اند و از بررســی جنبه پنهانی ایــن قوانین غفلت نموده اند، 
در حالی که تحقیق حاضر با بهره گیری از روش تحقیق کیفی توانســته اســت ویژگی  ها 
و مؤلفه هایی منطق پنهان میدان آموزش و پیامد های آن را بررســی نماید. در راســتای 
مشکات و تنگنا های تحقیق باید گفت از آنجا که آموزش و پرورش نهادی دولتی است، 
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ورود به مدارس مســتلزم داشــتن مجوز از اداره آموزش و پرورش بود. در راستای کسب 
مجوز محقق با مشکات و موانع خاصی از سوی برخی از مسئوالن اداره آموزش و پرورش 
مواجه شد. همین امر موجب شد که در برخی از نواحی محقق مصاحبه  ها را در خارج از 

فضای مدرسه انجام دهد. 

منطق پنهان حاکم بر میدان آموزش و پرورش ...
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