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 چکيده

پژوهش حاضر تالشیی اسیت بیراي تنییین رابثیب ایربمشیی  موزشیی معلمیان بیا سیرمایب           
دیگر، این پژوهش قصد دارد پدیدۀ ایربمشی  موزشی را در ارتنیا    بیان فرهنگی  نان. به اجتماعی/

هاي محوري  ن، حیول ایین    مثابه امري اجتماعی مثالعه کند. لذا پرسش با متغیرهاي اجتماعی و به
و اند که تعامل بین فضاي اجتماعی و میدان  موزشی چگونه اسیت   بندي شده مسئلب اصلی صورت
هیاي   تناسب سرمایب اجتماعی )اعتماد اجتمیاعی، هنجارهیاي همییاري و شین ه     معلمان چگونه به

شیده(، در مییدان    یافتیه و نهیادي   یافتیه و عینییت   شان )تجسی   روابط اجتماعی( و سرمایب فرهنگی
هاي بوردیو و کلمن و  کنند. چارچوب مفهومی و نظري پژوهش، از نظریه  موزشی ایفاي نقش می

پیرورش   و استمراج شده است. جامعب  ماري تحقیق شامل دبییران مقثیع متوسیثب  میوزش     پاتنام
نفر بودنید و بیا اسیتفاده از     12۶2بود که کالً  90-89شهر سنندج، در سال تحصیلی  2و  1ناحیب 

هیاي   هیا انتمیاب شیدند. یافتیه     نفیر از  ن  ۳00اي نسنی،  گیري طنقه فرمول کوکران و روش نمونه
هاي هر دو متغیر سرمایب اجتماعی و فرهنگیی،   ز  ن است که از میان تمام شاخصا پژوهش حاکی

بستگی و ضریب تعیین با ایربمشی  موزشی  شاخص همیاري اجتماعی داراي بیشترین ضریب ه 
هاي سرمایب فرهنگیی، نتیاین نشیان     معلمان است. درخصوص رابثب ایربمشی  موزشی با شاخص

هنیتیاس  »هیا، شیاخص    بسیتگی، از مییان ایین شیاخص     ضریب هی  دهد که با توجه به مقادیر  می
بستگی بیا ایربمشیی  موزشیی اسیت و بعید از  ن، شیاخص        داراي بیشترین ضریب ه « فرهنگی

سرمایب فرهنگی نهادي قرار دارد. نتاین تحقیق در کل گوییاي  ن اسیت کیه در مییدان  موزشیی،      
سیتند، ایربمشیی  موزشیی بیشیتري نیی       معلمانی که داراي سرمایب فرهنگی و اجتماعی بیشتري ه

هیاي فیردي )مهیارت،     دارند. درنتیجه براي دستیابی به ایربمشی  موزشی، فقط توجه بیه ویژگیی  
هیاي عینیی    ها و استعدادها( کافی نیست؛ بل ه تالش براي تغییر و بهنیود وضیعیت   دانش، توانایی

 اجتماعی و فرهنگی نی  ضرورت دارد.
 موزشی، سرمایب اجتماعی، سیرمایب فرهنگیی، مییدان  موزشیی،     ایربمشی  هاي کليدي: واژه

 همیاري اجتماعی، هنیتاس فرهنگی، اعتماد اجتماعی، شن ب روابط اجتماعی.
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 مقدمه و طرح مسئله
مثابه امري اجتماعی  معلمان به 1مسئلب اصلی پژوهش حاضر، تنیین پدیدۀ ایربمشی  موزشی

پذیرکردن افراد،  پرورش، جامعه و ارکرد نهاد  موزشاست. اگر این فرض راین را بپذیری  که ک

ها و  هاي نوظهور و ایجاد تغییرات مثلوب در نگرش انتقال میراث فرهنگی جامعه به نسل

شود که  (،  نگاه این پرسش مثرح می۳89: 1۳88رفتارهاي  دمیان است )درسلر و ویلیس، 

رساند. تعامل  انجام می ي اجتماعی بهپرورش این رسالت را در چه بافت، زمینه یا فضا و  موزش

و فضاي اجتماعی چگونه است؟ متصدیان تعلی  و تربیت چگونه به  2«میدان  موزشی»بین 

شان، در میدان  موزشی ایفاي نقش کرده و با ه  رقابت  هاي فرهنگی و اجتماعی فراخور سرمایه

هاي اجتماعی و  می ان سرمایهکنند؟ تنیین سازوکارهاي تأییرپذیري میدان  موزشی از نوع و  می

حیث واجد اهمیت است که امروزه نهاد  اندرکاران تعلی  و تربیت، از ن فرهنگی دست

پرورش ی ی از عوامل اصلی توسعه و تغییرات اجتماعی/سیاسی یا بالع س، بازتولیدگر  و  موزش

اعی/فرهنگی کوشد با بررسی رابثب سرمایب اجتم وضع موجود است. بنابراین، پژوهش حاضر می

معلمان با ایربمشی  موزشی  نان، گامی در جهت تنیین تعامل دیال تی ی فضاي اجتماعی و 

سازمانی است و در  اي درون میدان  موزشی بردارد. بر این اساس، ایربمشی  موزشی که پدیده

ها و  گیرد، از فضاي اجتماعی که متش ل از ساختارها و ام ان میدان  موزشی ش ل می

پذیرد. با این وصف، مثالعب ایربمشی  موزشی  هاي اجتماعی و فرهنگی است، تأییر می سرمایه

مثابه امري اجتماعی، نمست مستل م تعریف این مقوله در چارچوب خود نظام  موزشی است.  به

هاي  موزشی به اهدافی که از پیش، در  هاي دستیابی نظام ترین شیوه طور کلی، ی ی از محوري به

اند، تقویت می ان ایربمشی  موزشی معلمان  ها تدوین کرده نامه نامه و بمش ن و  یینقالب قوانی

بمشی اهداف  ن نهاد  پرورش، ازجمله عوامل اصلی تحقق و است. معلمان در نهاد  موزش

توانند اهداف  ها زمانی می ها، منو  به ایربمشی عمل ردشان است.  ن هستند؛ اما این نقش  ن

فر و هم اران،  رش را تحقق بمشند که عمل ردشان واجد ایربمشی باشد )امینپرو و نهاد  موزش

هاي مناسب، در جهت نیل به اهداف.  دادن وظایف و فعالیت (. ایربمشی یعنی انجام41: 1۳88

: 1۳8۷نقل از: گرجی،  سازمانی ایربمش است که به اهداف یا نتاین خود نائل  ید )دراکر پ.، به

                                                           
1. educational efficacy 
2. educational field 
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 مده از عمل رد سازمان  دست یربمشی عنارت است از درجب همموانی نتاین بهدیگر، ا بیان (. به۳

سان،  (. بدین۷1: 1۳88نقل از: بهرنگی و طناطنایی،  با نتاین مورد نظر سازمان )هوي و میس ل، به

شده است )صادقی،  تعیین پیش معناي دستیابی به اهداف  موزشی از ایربمشی  موزشی نی  به

شر  درک ایربمشی  ترین پیش پرورش، اصلی و ین تشمیص اهداف  موزش(. بنابرا22: 1۳82

پذیري و مشارکت اجتماعی،   موزشی معلمان است. اهدافی همچون پرورش روحیب مسئولیت

جویی، ایجاد روحیب انتقادي و انتقادپذیري و نی   تقویت تعقل و تف ر، تقویت روحیب حقیقت

پرورش در کشور  و ه اهداف اساسی وزارت  موزشپرورش روحیب نظ  در روابط گروهی، ازجمل

هاي ارزیابی ایربمشی  (. لذا ی ی از مالک14: 1۳۷9پرورش،  و ما هستند )وزارت  موزش

شده است )سلثانی،  تعیین پیش  موزشی، سنجش عمل رد معلمان براساس اهداف  موزشی از

یستی هماهنگ با اهداف هاي ایربمشی  موزشی معلمان با دیگر، شاخص بیان (. به1۷9: 1۳8۶

هایی که محققانی چون راجر اسمیت براي متغیر ایربمشی  پرورش باشد. شاخص و نظام  موزش

اند، سنمیت بسیاري با اهداف نظام  موزشی در کشور ما دارند:   موزشی درنظر گرفته

یلب وس  موزان در کالس درس، انجام تحقیق و کنفرانس به هایی نظیر مشارکت فعال دانش شاخص

 موزان و کسب نمرۀ قابل قنول در امتحانات، انتقادکردن و   موزان، ایجاد یادگیري در دانش دانش

 (.1۶۵: 1۳8۶پرسیدن از معل ، انجام کار گروهی و رعایت نظ  در کالس درس )اسمیت،  سؤال

قصد اصلی این پژوهش، مثالعه و تنیین این مسئله است که ایربمشی  موزشی معلمان )کیه   

هاي نظام  موزشی جامعب ما تعریف نظري و عملیاتی خواهد شد(، بیه     نناي اهداف و شاخصبرم

پیذیرد. تحلییل وضیعیت سیرمایب      هاي اجتماعی و فرهنگیی  نیان تیأییر میی     سرمایه چه می ان از

جهت واجد ضرورت است که به درک این مثلیب کیه    اجتماعی و فرهنگی افراد در جامعه، از ن

توانند عمل رد افراد را در جهت دستیابی به اهداف متفیاوت تقوییت    عی میچگونه عناصر اجتما

(. سرمایب اجتماعی، انناشت منابع بالفعل و  ۳۳1: 200۷کند )لین و جونموسون،  نمایند، کمك می

شیدۀ  شینایی متقابیل مربیو       اي نسنتاً پایدار از روابط نهادینیه  اي است که به داشتن شن ه بالقوه

هیا و   دیگر، سرمایب اجتماعی بر یند روابط میان افیراد، گیروه   بیان (. به49: 198۶، شود )بوردیو می

 فریند و این روابط و اعتماد در جاي خود، کنش جمعی را در رسیدن  اجتماع است که اعتماد می

رساند. سرمایب اجتماعی بمشی از ساختار اجتماعی است کیه   به هدف یا اهداف جمعی یاري می

سازد و به کنشیگر ام یان    پذیر می ولّدبودنش، دستیابی به اهداف معیّنی را ام انسنب م درست به
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(. سرمایب اجتماعی وجوه گوناگون سیازمان  4۶2: 1۳۷۷دهد به منافع خود دست یابد )کلمن،    می

توانند با تسهیل اقدامات  هاي مشارکت اجتماعی را که می اجتماعی مانند اعتماد، هنجارها و شن ه

(. سرمایب فرهنگی نی  28۵: 1۳۷9گیرد )پاتنام،  کارایی جامعه را بهنود بمشند، دربر میهماهنگ، 

پیذیري   ها و عیاداتی کیه طیی فراینید جامعیه      دربرگیرندۀ تمایالت پایدار فرد است؛ یعنی گرایش

ها و انواع دانش مشیروعه را   شوند. این نوع سرمایه همچنین کاالهاي فرهنگی، مهارت حاصل می

(. برمنناي تعریف دیگري، سرمایب فرهنگی به سه نیوع تقسیی    4۷: 198۶شود )بوردیو،  شامل می

واسیثب تیالش، تجربیه و اسیتعداد فیرد حاصیل        که بیه  1یافته . سرمایب فرهنگی تجس 1شود:  می

. سیرمایب  2را بیه دیگیران انتقیال داد؛     تیوان  ن  رود و نمیی  شود و با مرگ دارندۀ  ن ازبین می می

هاي فرهنگی مانند  یار هنري، فناوري ماشیینی و   که عنارت است از میراث 2یافته فرهنگی عینیت

هاسیت و     صورت کتب، اسناد و اشییا در تملیك اختصاصیی افیراد و خیانواده      قوانین علمی که به

کمك ضیوابط اجتمیاعی و    که به ۳شده . سرمایب فرهنگی نهادي۳قابلیت انتقال به دیگران را دارد؛ 

کند؛ مانند مدرک تحصیلی و تصیدیق حرفیه    ن معتنر براي افراد، موقعیت کسب میبا ایجاد عناوی

 (.49تا4۷: 198۶و کار )بوردیو، 

و کیف ایربمشی  موزشی معلمان، تا چه اندازه تحت تأییر عواملی چیون   این پرسش که ک   

هیاي  هیا، مصیرف کاال   هاي روابط اجتماعی، مهیارت  اعتماد اجتماعی، هنجارهاي همیاري، شن ه

فرهنگی و هنیتاس فرهنگی است، پرسش اساسی تحقیق حاضر است. در اینجیا فیرض بیر ایین     

افتد و مهارتی ذاتی در درون معل  نیست؛ بل ه در  است که ایربمشی  موزشی، در خأل اتفاق نمی

گیرد. معل  ایربمش موجودي انت اعی نیست که در هر فضیاي   فضایی اجتماعی/نمادین ش ل می

و تأییرگذاري باشد. معل  در مییدانی  موزشیی فعالییت     چی ، واجد کارایی رغ  همه  موزشی و به

سیازند و   هاي او را متأیر و محدود می کند که قواعد و ام انات و ساختارهاي عینی  ن، تالش می

هیاي موجیود در    خودِ این میدان  موزشی، تعاملی دیال تی ی با فضاي اجتماعی یا با دیگر مییدان 

د. بر این اساس، کوشش پژوهش حاضر تنیین پدیدۀ ایربمشیی  موزشیی )کیه اساسیاً     جامعه دار

مثابه امري اجتماعی اسیت؛ یعنیی امیري     سازمانی و مربو  به میدان  موزش است( به امري درون

 گیرد.   که در تعامل با سازوکارهاي اجتماعی/فرهنگیِ بیرون از میدان  موزشی ش ل می

                                                           
1. embodied cultural capital 
2. objectified cultural capital 
3. institutionalized cultural capital 
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 پيشينة موضوع
پیرورش بیه مثالعیب تعامیل فضیاهاي اجتمیاعی و        و شناسی  موزش در حوزۀ جامعهتحقیقاتی که 

طور مشمص، ایربمشیی  موزشیی را    هایی که به اند، بسیارند؛ اما تعداد  ن میدان  موزشی پرداخته

ِک  در داخل کشور زیاد نیستند. در اینجیا بیه    اي اجتماعی بررسی کرده باشند، دست مثابه پدیده به

نظري با تحقییق حاضیر دارنید، اشیاره      هایی که قرابت موضوعی و مفهومی  پژوهشچند مورد از 

 شود. می

، در میورد مقایسیب ییادگیري در میدارس دولتیی و      1980نتاین تحقیق جیم  کلمن در دهیب  

ترین عامل در این زمینه، تأییر هنجارهاي اجتمیاعی )سیرمایب    مدارس خصوصی نشان داد که مه 

تیرین مننیع سیرمایب اجتمیاعی      شاگردان است. از دید او، اجتماعات مهی  اجتماعی( بر والدین و 

ماندگی اجتماعی و اقتصادي خیانواده را جنیران نماینید       توانند مقداري از تأییر عقب هستند و می

، بیه  اف ایش ایربمشی معلمیان در فراینید تیدریس   ( در ایرش 1۳۷۷(. اندرسون )1۳88:41)فیلد، 

عوامل مؤیر بر  ن پرداخته است. او ایربمشی را دسیتیابی بیه اهیداف    بررسی ایربمشی معلمان و 

هیاي معلمیان    کند و عواملی چون افی ایش حقیوق، افی ایش دانیش و مهیارت      خاص تعریف می

هاي کار موزيِ قنل از خدمت و ضمن خدمت را سنب تقویت ایربمشیی  موزشیی    ازطریق دوره

سرمایب اجتماعی در »نش در پژوهشی با عنوان داند. در تحقیقی دیگر، وندي استون و هم ارا می

هیا در بمیش    (، تأییر سرمایب اجتماعی در بازار کار را در استرالیا بررسی نمودنید.  ن 2001« )کار

کمّیی   نظري تحقیق، از نظریات رابرت پاتنام بهره بردند و در بمش عملی نیی  از روش تحقییق   

گییري   هیا نیی  نمونیه    گییري  ن  د و روش نمونیه نفر بیو  1۵00ها  استفاده نمودند. حج  نمونب  ن

تصادفی ساده بود. نتاین تحقیق بیانگر  ن بود که بین سرمایب اجتماعی و موفقییت در بیازار کیار    

هاي ارتناطی در موفقیت کاري مؤیر هستند و هیر انیدازه    دیگر، شن ه عنارت رابثه وجود دارد. به

کننید )   ي داشته باشند، موفقیت بیشیتري کسیب میی   تر هاي ارتناطی گسترده افراد در بازار، شن ه

سیرمایب  »(. همچنین، نتاین پژوهش لوسیا ترامونت و داگالس ویلیم  با عنوان  24: 2001استون، 

(، نشانگر  ن است کیه مییان سیرمایب فرهنگیی     2009« )فرهنگی و تأییر  ن بر پیامدهاي تحصیلی

دارد: هیر انیدازه سیرمایب فرهنگیی والیدین      والدین و عمل رد تحصیلی فرزندانشان رابثه وجود 

در تحصیل عمل رد بهتري خواهند داشت. دیگر نتیجب تحقیق  ن بود که سیرمایب    بیشتر، فرزندان



 

 

 

 

 

 187-221(: 1)19ناختی شمطالعات جامعه   192 

 

 

 میوزان   به سرمایب فرهنگی ایستا، تأییر بیشتري بیر عمل یرد تحصییلی دانیش     فرهنگی پویا نسنت

 دارد.

سرمایب اجتماعی بر فعالیت شغلی دبییران   تأییر»حقیقتیان و هم ارانش در پژوهشی با عنوان 

(، با استفاده از  را پاتنام و کلمن، در ابتدا به سینجش میی ان   1۳8۷« )مقثع متوسثب شهر اصفهان

سرمایب اجتماعی درمیان دبیران رسمی شهرستان اصیفهان پرداختنید. سیپس، چگیونگی رابثیه و      

هیاي سیرمایب    ررسیی نمودنید. مؤلفیه   تأییر سرمایب اجتماعی معلمیان و فعالییت شیغلی  نیان را ب    

اجتمییاعی در اییین تحقیییق عنییارت بودنیید از: کیفیییت روابییط )اعتمییادورزي( و کمیییت روابییط  

نامه جهیت   ها از نوع پیمایشی بود و از ابراز پرسش هاي گروهی و انجمنی(. تحقیق  ن )عضویت

ر از دبیران زن و میرد  نف ۵44۳ها استفاده نمودند. جامعب  ماري این تحقیق، شامل  گرد وري داده

نفیر از   ۳29بود که با استفاده از فرمول کیوکران،   1۳8۵-8۶شهرستان اصفهان، در سال تحصیلی 

اي انتماب شدند. نتاین تحقیق بییانگر  ن بیود کیه بیین سیرمایب       گیري طنقه ها به روش نمونه  ن

 (.  1۳8۷یان و هم اران، اجتماعی و ابعاد فعالیت شغلی معلمان، رابثب معنادار وجود دارد )حقیقت

 چارچوب نظري 
نمیادین و مییدان  موزشیی ییا تحلییل تیأییر سیازوکارها و         تنیین تعامل بین فضاي اجتماعی/

هیاي معثیوف بیه     هیا و فعالییت   هاي عینیِ اجتماعی و فرهنگی، بر فرم و محتواي کنش وضعیت

اند کیل   قرن بیست  کوشیدهبوده است که در نیمب دوم   تعلی  و تربیت، دغدغب روی ردهایی نظري

هیاي   اي که در دل وضیعیت  مثابه پدیده جریان تعلی  و تربیت را همچون امري اجتماعی )یعنی به

گیرد و پیوندي ناگسستنی با روابیط و مناسینات قیدرت و سیاختارهاي      عینیِ اجتماعی ش ل می

وجیوه گونیاگون    سلثه و توزیع یروت دارد( مثالعه کنند. در تحقیق حاضر، براي ایضاح نظیري 

این موضوع، منظومه یا برساختی نظیري از  را پییر بوردییو، جیمی  کلمین و رابیرت پاتنیام )بیا         

 بندي شده است.   محوریت دیدگاه بوردیو( صورت

هییایی چییون   بییر دوگرایییی  اش بییراي غلنییه  وقفییه پیییر بوردیییو در جریییان تییالش بییی   

، «هنیتیاس »، «مییدان »اهیمی مثیل  و ساختار/عاملیت، دسیت بیه ابیداع مفی     گرایی گرایی/عین ذهن

زد. طرح چنین مفاهیمی در جهت تحلییل ایین مسیئله بیود کیه سیاختارهاي       « ذائقه»و « سرمایه»

هاي فردي و جمعی کنشیگران بازتولیید    نابرابر سلثه و یروت، چگونه به میانجی فرهنگ و کنش
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مییدان اسیت؛ یعنیی از    اي گنگ و دوپهلو بین هنیتاس و  محصول رابثه  شود. از دید او، کنش می

شیود.   رابثب بین تمایالت شمصیِ فیرد )هنیتیاس( و جایگیاه او در مییدان )سیرمایه( ناشیی میی       

ها صرفاً نتیجب هنیتاس فرد نیستند؛ بل ه نتیجب رابثب بیین هنیتیاس شیمص بیا      دیگر، کنش بیان به

 (.10۷: 1۳89وضعیت فعلی او هستند )گرنفل، 

جتماعی است. هر میدان، قوانین و منثق عمل خاص خیود  هاي ا اي از میدان جامعه مجموعه

هاي معیّنیی در   هایی که در تملك دارند، در جایگاه را دارد و عامالن اجتماعی با توجه به سرمایه

کننید و جهیت افی ودن     ریی ي میی   گیرند، براي بهنود جایگاه خود، مدبرانه برنامیه  میدان قرار می

پردازنید.   رقابت می صورت فردي و جمعی به ر  ن میدان، بهسرمایه و دستیابی به اهداف مورد نظ

رساند و نتیجیب رقابیت     نچه کنشگران را در دستیابی به اهداف میدان یا اف ودن سرمایه یاري می

اي کیه کنشیگران در تملیك     نماید، عنارت است از: حج ، ترکیب و مقیدار سیرمایه   را تعیین می

مایب کلی بیشتري دراختیار داشته باشند، درزمینب دسیتیابی بیه   دیگر، کنشگرانی که سر بیان دارند. به

 (.1۶9تا1۵۳: 1۳89تر خواهند بود )گرنفل،   اهداف مورد نظر  ن میدان یا اف ودن سرمایه موفق

هاي متعددي وجود دارد؛ مانند میدان قدرت، میدان اقتصاد، میدان  موزشیی،   در جامعه میدان

ها، وضعیت متفاوت و خاص خود را دارند؛ زییرا متغیرهیاي    یدانمیدان هنر و... . هریك از این م

تر از سرمایب  هاي متفاوتی دارند. مثالً سرمایب فرهنگی در میدان  موزشی، بسیار مه  فرهنگی وزن

هیاي   هیا ییا مییدان    توانند به زیرمییدان  هاي اجتماعی ب رگ می این، میدان بر اقتصادي است. اف ون

بر میدان اصلی خیود    ن ه از قواعد عمومی حاک  بر  ها عالوه ن زیرمیدانتر تقسی  شوند. ای کوچك

کنند، منثق، قواعد و قوانین خاص خود را نی  دارند. ی ی از میادین اجتماعی، مییدان   متابعت می

 موزشی است که عامالن اجتماعی در  ن، براي دستیابی به اهیداف  موزشیی و افی ودن سیرمایه     

بیه سیایر    در میدان  موزشی سیرمایب فرهنگیی و سیرمایب اجتمیاعی، نسینت      پردازند. رقابت می به

 (.۳44: 1۳89ها از اهمیت و وزن بیشتري برخوردار هستند )گرنفل،  سرمایه

هایی مانند میدان  موزشی دانشگاهی و میدان  موزشی  توان به زیرمیدان میدان  موزشی را می

، معلمان در مقام عامالن اجتماعی، برحسیب  بندي کرد. در میدان  موزشی مدارس مدارس تقسی 

پردازند.  رقابت می اند، به هاي متفاوتی که تصرف نموده هایی که در تملك دارند و موقعیت سرمایه

دیگیر،   سو، در تعاملی دیال تی ی با قوانین و منثق عمل میدان قرار دارنید و ازسیوي   ها از یك  ن

هت اف ودن سیرمایه و دسیتیابی بیه اهیداف مییدان      ها و موقعیتشان در میدان، ج برحسب سرمایه
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 موزشی )که همان ایربمشی  موزشی است(، در چارچوب قوانین میدان  موزشی بیه رقابیت بیا    

پردازند. در این رقابت، کنشگرانی که از ترکیب و حج  سرمایه )ه  ازلحاظ کمّی و  همدیگر می

بیه اهیداف مییدان  موزشیی و افی ودن      ه  ازلحاظ کیفی( بیشتري برخوردار باشند، در دستیابی 

دیگر، معلمانی که از حج  و ترکیب سرمایب اجتماعی و سرمایب فرهنگی  بیان ترند. به سرمایه موفق

تیر هسیتند و ایربمشیی  موزشیی      بیشتري برخوردار باشند، در دستیابی به اهداف  موزشی موفق

 شوند.  ها بیشتر است و معلمان ایربمش محسوب می  ن

اي اسیت کیه بیه     معناي انناشت منابع بالفعل و بالقوه نظر بوردیو، سرمایب اجتماعی بهبراساس 

شود و ابی اري جهیت    شدۀ  شنایی متقابل مربو  می اي نسنتاً پایدار از روابط نهادینه داشتن شن ه

هاي زبانی،  اي از نمادها، عادات، شیوه دستیابی به منافع فردي است. سرمایب فرهنگی نی  مجموعه

ها و انواع دانیش اسیت. ایربمشیی  موزشیی      ها، مهارت مدارک  موزشی، کاالهاي فرهنگی، ذائقه

شود که ج ئی از سرمایب فرهنگی است و معلمان بیا دسیتیابی    نوعی سرمایب نمادین محسوب می

نظرییب  »اف ایند. در روی رد نظري جیم  کلمن کیه بیه     به  ن، درواقع بر سرمایب فرهنگی خود می

مشهور اسیت، مفهیوم سیرمایب اجتمیاعی جایگیاهی محیوري دارد. کلمین در         1«عقالنیانتماب 

 نویسد: تعریف سرمایب اجتماعی می

سرمایب اجتماعی شیء واحدي نیست؛ بل ه داراي عناصیر متعیددي اسیت. ولیی همیب ایین       

 هییا همگییی شییامل برخییی     عناصییر داراي دو ویژگییی مشییترک هسییتند: نمسییت  ن ییه  ن    

تماعی هستند؛ بدین معنیی کیه سیرمایب اجتمیاعی در سیاختار روابیط مییان        هاي ساختار اج جننه

کنید. سیرمایب    هاي اجتماعی را تسهیل می کنشگران نهفته است؛ دوم  ن ه سرمایب اجتماعی، کنش

اجتماعی مانند سایر اش ال سرمایه، مولد است؛ یعنیی تحقیق اهیداف معینیی را کیه در ننیودش       

 (.4۶2: 1۳۷۷گرداند )کلمن،  پذیر می شود، ام ان   محقق نمی

 اي که در متن روابط اجتماعی پیدا  گانه واسثب اَش ال پنن در این روی رد، سرمایب اجتماعی به

شود: ت الیف و انتظارات، مجاري اطالعاتی، هنجارهاي اجتماعی،  کند، سنب تسهیل کنش می می

(. کلمین بیر جننیب عمیومی     4۶۶: 1۳۷۷پذیر )کلمین،   روابط اقتدار و نی  سازمان اجتماعی انثناق

را بییرخالف سییرمایب فی ی ییی و اقتصییادي کییه کییاالیی  کنیید و  ن سییرمایب اجتمییاعی تأکییید مییی

فقط شامل خود فرد، بل ه شامل افرادي که در  داند که سودش نه اند، کاالیی عمومی می خصوصی

                                                           
1. rational choice theory 
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هیر نیوع سیرمایب    (. النته سرمایب اجتماعی مثیل  ۳۶: 2000شود )کلمن،   ن ساختار هستند نی  می

تیدرین از بیین    شود. روابط اجتماعی اگیر حفین نشیود، بیه     دیگري، با گذشت زمان مستهلك می

(. 491: 1۳۷۷شیود )کلمین،      رود. انتظارات و تعهدات با گذشت زمان ضیعیف و ناپدیید میی    می

ه  ورد کیه افیراد را قیادر بی     هیا را فیراه  میی    اي از هنجارها و ضمانت سرمایب اجتماعی مجموعه

(. وجه مشترک کلمن و بوردییو،  ن  49: 1۳84سازد )تاجنمش،    هم اري براي منفعت متقابل می

بیننید و بیه تعیامالت اجتمیاعی      است که سرمایب اجتماعی را مننعی براي موفقیت  موزشیی میی  

نگرند. از دیید کلمین، سیرمایب اجتمیاعی داراي کیارکرد اسیت؛ امیا         عنوان ش لی از منادله می به

 ن منحصر به محیط خانواده نیست و همواره در شن ب روابثی که میان کنشگران برقیرار  کارکرد 

 ورد. ایین کنشیگران    اي را براي کنشیگران حاضیر و فعیال پدیید میی      هاي ویژه شود، فرصت می

شمصی خود را در   ها و نی  با پشتوانب همان روابط، اهداف گرفتن از این فرصت توانند با بهره می

هیاي فیردي  نیان را در     ها و توانمندي ها، قابلیت و در جمع دننال کنند. این فرصت شن ب روابط

 دهد. بمشد و احتمال موفقیتشان را اف ایش می تحقق اهدافشان ارتقا می

هیاي   رابرت پاتنام متف ر دیگري است که مفهوم سرمایب اجتماعی را در  یار نظري و پژوهش

. از دیید او، سیرمایب اجتمیاعی عنیارت اسیت از وجیوه       تجربی خود تئوری ه و تنیین کرده است

توانند بیا   هاي مشارکت اجتماعی که می گوناگون سازمان اجتماعی مانند اعتماد، هنجارها و شن ه

تسهیل اقدامات هماهنگ، کارایی جامعه را بهنود بمشند. سرمایب اجتماعی امري مولد اسیت کیه   

سازد؛ براي مثال، گروهی که اعضایش به ی دیگر  ام ان دستیابی به اهداف مشمصی را فراه  می

ترند و کیارایی بیشیتري    ها هستند، موفق   به گروهی که فاقد این ویژگی اعتماد زیادي دارند، نسنت

گییرد و بیه    کیار میی   (. پاتنام سرمایب اجتماعی را فراتر از سثح فردي به28۵: 1۳۷9دارند )پاتنام، 

اي و ملی و تأییر  ن بیر نهادهیاي دم راتییك     سثح منثقهچگونگی کارکرد سرمایب اجتماعی در 

دانید )توسیلی و موسیوي،     را تأمین دم راسی کار مد و توسعب اقتصادي می پردازد و هدف  ن می

هاي مشیارکت اجتمیاعی    هاي سرمایب اجتماعی شامل اعتماد، هنجارها و شن ه (. مؤلفه14: 1۳84

 بمشند. بهنود میها، کارایی جامعه را  است که با تسهیل کنش
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 هاي پژوهش   فرضيه
 هاي کلی فرضیه 

o اي )جنسیت، در مد و تحصیالت( و ایربمشیی  موزشیی معلمیان،     متغیرهاي زمینه بین

  داري وجود دارد. رابثب معنا

o داري وجود دارد )هر  بین سرمایب فرهنگی معلمان و ایربمشی  موزشی  نان، رابثب معنا

 یشتر/کمتر باشد، ایربمشی  موزشی  نان بیشتر/کمتر است(.اندازه سرمایب فرهنگی معلمان ب

o    داري وجیود دارد   بین سرمایب اجتماعی معلمان و ایربمشی  موزشی  نیان، رابثیب معنیا

 )هر اندازه سرمایب اجتماعی معلمان بیشتر/کمتر، ایربمشی  موزشی  نان بیشتر/کمتر است(.

 هاي ج ئی  فرضیه 

o داري وجیود   و ایربمشی  موزشی  نان، رابثیب معنیا   بین سرمایب فرهنگی نهادي معلمان

 دارد.

o داري  یافتب معلمان و ایربمشیی  موزشیی  نیان، رابثیب معنیا      بین سرمایب فرهنگی عینیت

 وجود دارد.

o هاي  موزشی، هنیري و فنیی معلمیان و ایربمشیی  موزشیی  نیان، رابثیب          بین مهارت

 داري وجود دارد.  معنا

o داري وجود دارد. ایربمشی  موزشی  نان، رابثب معنا بین هنیتاس فرهنگی معلمان و 

o  داري  یافتب معلمان و ایربمشیی  موزشیی  نیان، رابثیب معنیا      بین سرمایب فرهنگی تجس

 وجود دارد.

o    داري وجیود   بین شن ب روابط اجتماعی معلمان و ایربمشی  موزشی  نیان، رابثیب معنیا

 دارد. 

o داري وجود دارد.  زشی  نان، رابثب معنابین هنجارهاي همیاري معلمان و ایربمشی  مو 

o داري وجود دارد. بین اعتماد اجتماعی معلمان و ایربمشی  موزشی  نان، رابثب معنا 

o داري وجود دارد.  بین مشارکت اجتماعی معلمان و ایربمشی  موزشی  نان، رابثب معنا 

o دارد.داري وجود  بین تنادل نظر معلمان و ایربمشی  موزشی  نان، رابثب معنا 
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 روش پژوهش
ها استفاده شید. جهیت    نامه جهت گرد وري داده در این تحقیق، از روش پیمایشی و اب ار پرسش

نامیب   عمیل  مید. پرسیش     زمیون بیه   هیا در مرحلیب اول، پییش    سنجش پایایی اب ار گرد وري داده

اسیتفاده از   هیا، بیا   نفر زن و مرد توزیع شد و پس از گرد وري داده 40شدۀ اولیه، درمیان  طراحی

هیاي مربیو  بیه     ، ضریب پایایی مقیاس1دست  مد. جدول  ،  لفاي کرونناخ  ن بهSPSSاف ار  نرم

 دهد. متغیرهاي اصلی تحقیق را نشان می

 . ضرايب پايايي مقياس سرماية اجتماعي۱جدول 

 نام متغير
تعداد 

 ها گويه
 تعداد مشاهدات

ضريب آلفاي 

 کرونباخ
 وضعيت روايي

 980/0 ۳9 41 عیسرمایب اجتما
 داراي روایی

(۷/0 < α) 

 9۳۵/0 ۳9 24 سرمایب فرهنگی
 داراي روایی

(۷/0 < α) 

 9۷۳/0 ۳9 11 ایربمشی  موزشی
 داراي روایی

(۷/0 < α) 

شهر سنندج،  2و  1پرورش ناحیب  و جامعب  ماري تحقیق شامل دبیران مقثع متوسثب  موزش 

 ر بودند.نف 12۶2بود که کالً  89-90در سال تحصیلی 

 . جامعة آماري معلمان مقطع متوسطة شهر سنندج۲جدول 

 ۲ناحية  ۱ناحية 

 مرد زن مرد زن

۳10 ۳۵8 282 ۳12 

هیا انتمیاب    نفیر از  ن  ۳00اي نسینی،   گیري طنقیه    با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه

قیرار   دي مورد اسیتفاده متعدهاي کمّی  شده، ت نیك هاي گرد وري وتحلیل داده براي تج یهشدند. 
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، جیداول  ویژه جداول توزییع فراوانیی   هاي  مار توصیفی به از ت نیك ،ها در توصیف داده .گرفت

هاي  میاري ماننید    نی  از  زمون ها تحلیل دادهو براي  دیگرده استفاداي  متقاطع و نمودارهاي میله

  تفاده شد.بستگی و رگرسیون ساده و رگرسیون چندمتغیره اس ، ضرایب ه T زمون

 تحليل عاملي متغيرهاي مستقل و وابسته
 تیوان مل یب   سنب نیرومندي، ظرافت و ن دی ی  ن به هستب هدف علمیی، میی   تحلیل عاملی را به

گییري بیه    ها یا وسایل انیدازه  گوید که کدام  زمون هاي تحلیل نامید. تحلیل عاملی به ما می روش

منظیور   هیاي مربیو  بیه متغییر، بیه      اوش در زمینیه ی دیگر تعلق دارند. هدف از تحلیل عاملی، ک

(. النتیه انتمیاب تعیداد     ۳99: 1۳۷4ساز متغیرهاست )کرلینجر،  شناسایی عوامل زیربنایی یا زمینه

صیورت   هی  بیه   SPSSافی ار   هیا کیه در نیرم    ها به چند روش مم ن اسیت. ی یی از روش   عامل

از عیدد ییك اسیت.     1دار وییژه تربیودن مقی   گردد، اسیتفاده از شیر  بی رگ    فرض لحاظ می پیش

گیرند که مقدار وییژۀ مربیو  بیه     هایی درنتیجب نهایی مورد توجه قرار می ترتیب، تنها عامل این به

هیایی هسیتند کیه بیشیترین      هیا، عامیل   دیگر بهترین عامل بیان تر از عدد یك باشد. به ها، ب رگ  ن

(. بنیابراین در ایین    2۵۷: 1۳88کننید )دواس،   واریانس مجموعب متغیرهاي منفیرد را تنییین میی   

ها )سیرمایب اجتمیاعی، سیرمایب فرهنگیی و      تحقیق، براي بررسی و یافتن عوامل زیربنایی مقیاس

 41شود. در اینجا با توجه بیه تحقیقیات پیشیین،     ایربمشی  موزشی( از تحلیل عاملی استفاده می

نتاین تحلیل عیاملی مقییاس   گویه براي سنجش مقیاس سرمایب اجتماعی درنظر گرفته شد. برپایب 

ترتییب بیا عنیاوین روابیط اجتمیاعی، اعتمیاد        دست  مید کیه بیه    سرمایب اجتماعی، شش عامل به

گروهیی، تنیادل نظیر و     گروهیی، مشیارکت اجتمیاعی درون    اجتماعی، مشارکت اجتمیاعی بیرون  

 گذاري شدند.    همیاري نام

                                                           
1. eigen value 
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. نتايج تحليل عاملي مقياس سرماية اجتماعي۳جدول   

 گويه فردي
نام  بارهاي عاملي

 ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ها   عامل

۱ 
رابثب دوستی و معاشرت 

 با خویشاوندان
 ۵۷2/0     

عي
ما

جت
ط ا

واب
ر

 

۲ 
رابثب دوستی و معاشرت 

 با دوستان
 49۳/0     

۳ 
رابثب دوستی و معاشرت 

 با هم اران
 ۷۳8/0     

۴ 
رابثب دوستی و معاشرت 

 با مدیر
 ۷۵۷/0     

۵ 
ثب دوستی و معاشرت راب

  موزان  با دانش
 ۷۶9/0     

۶ 
می ان اعتماد به 

 خویشاوندان
    ۶۵4/0  

عي
ما

جت
د ا

ما
اعت

 

  ۶0۶/0     می ان اعتماد به دوستان ۷

  ۶1۳/0     می ان اعتماد به هم اران ۸

  ۵۳۷/0     می ان اعتماد به مدیر ۹

۱۰ 
می ان اعتماد به 

  موزان  دانش
    ۵۳8/0  
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 . نتايج تحليل عاملي مقياس سرماية اجتماعي۳ادامة جدول 

 گويه رديف
نام  بارهاي عاملي

 ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ها عامل

 ۷۳2/0      ادبی حضور در انجمن علمی ۱۱

ت 
رک

شا
م

ون
بر

  
هي

رو
گ

 

۱۲ 
کمك ف ري و مالی به 

 ادبی انجمن علمی
     ۵9۵/0 

۱۳ 
حضور در جلسات دبیران 

 در مدرسه
   ۶۳8/0   

ون
در

ت 
رک

شا
م

  
هي

رو
گ

 

۱۴ 
هاي   حضور در گروه
  موزشی

   ۵80/0   

۱۵ 
حضور در انجمن اولیا و 

 مربیان
   ۶8۵/0   

۱۶ 
کمك ف ري و مالی به 
 انجمن اولیا و مربیان

   ۷1۵/0   

۱۷ 
کمك ف ري و مالی به 

 جلسات دبیران
   ۷۵۳/0   

۱۸ 
کمك ف ري و مالی به 

 شیهاي  موز  گروه
   ۶00/0   

۱۹ 
تنادل نظر اطالعات علمی 

 با خویشاوندان
۳9۷/0      

ظر
ل ن

باد
ت

 

۲۰ 
تنادل نظر اطالعات علمی 

 با دوستان
۵۷۳/0      

۲۱ 
تنادل نظر اطالعات علمی 

 با هم اران
۵۵۵/0      

۲۲ 
تنادل نظر اطالعات علمی 

 با مدیر
4۷4/0      

۲۳ 
تنادل نظر مش الت  موزشی 

 یشاوندانبا خو
۳10/0      

۲۴ 
تنادل نظر مش الت  موزشی 

 با دوستان
۵۶۵/0      

۲۵ 
تنادل نظر مش الت  موزشی 

 با هم اران
811/0      
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۲۶ 
تنادل نظر مش الت  موزشی 

 با مدیر
۷۷۶/0      

۲۷ 
تنادل نظر اخنار و وقایع با 

 خویشاوندان
۶۷2/0      

۲۸ 
تنادل نظر اخنار و وقایع با 

 وستاند
۷8۷/0      

۲۹ 
تنادل نظر اخنار و وقایع با 

 هم اران
۷92/0      

۳۰ 
تنادل نظر اخنار و وقایع با 

 مدیر
۷0۶/0      

۳۱ 
تنادل نظر در مورد زندگی 

 روزمره
49۳/0      

    4۷۷/0   کمك ف ري به دوستان ۳۲

ري
ميا

ه
 

۳۳ 
کمك به مدیر در حل 
 مش الت مدرسه

  ۵1۷/0    

    441/0   کمك مالی به هم اران ۳۴
    48۷/0   گرفتن از دوستان کمك ۳۵

۳۶ 
گرفتن از مدیر در  کمك

 راستاي کسب امتیاز
  ۵0۳/0    

۳۷ 
گرفتن از هم اران  کمك

 درزمینب ف ري
  4۳۶/0    

۳۸ 
نظرخواهی در مورد 

 کردن کمك
  ۶۵۳/0    

۳۹ 
قرارندادن اطالعات  موزشی 

 براي هم اران
  80۵/0    

۴۰ 
کردن برابر با سرِانسان  کمك

 رفتن است کاله
  8۳4/0    

    ۷99/0   بودن خودخواهی مثنت ۴۱

 

دلییل   گویه درنظر گرفته شد. اما بیه  24در این تحقیق براي سنجش مقیاس سرمایب فرهنگی، 

نیستند، در تحلییل   اي یا ترتینی چندسثحی گیري فاصله ها داراي سثح اندازه  ن ه برخی از گویه

گیرند؛ زیرا شیر  اصیلی تحلییل عیاملی  ن اسیت کیه متغیرهیاي         عاملی مورد بررسی قرار نمی
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: 1۳8۷اي یا نهایتاً ترتینی چندسثحی باشند )غیایوند،  گیري فاصله ورودي باید داراي سثح اندازه

گیرنید.   ار میی گویه میورد بررسیی قیر    1۳(. بنابراین در تحلیل عاملی سرمایب فرهنگی، فقط 228

ترتییب بیا      ، سرمایب فرهنگی داراي دو عامیل اسیت کیه بیه    4براساس نتاین تحلیل عاملی جدول 

 گذاري شدند.  وارۀ فرهنگی و مهارت نام عناوین عادت

 . نتايج تحليل عاملي مقياس سرماية فرهنگي۴جدول 

 گويه رديف
 بارهاي عاملي

 ها     نام عامل
۱ ۲ 

  0 .848 مثالعب کتب علمی ۱

ت
عاد

   
گي

رهن
ۀ ف

وار
 

  0 .۷8۳ استفاده از اینترنت ۲

  0 .۷۵4 خواندن روزنامه ۳

  0 .802 استفاده از منابع  موزشی ۴

  0 .۶4۶ بازدید از نمایشگاه ۵

  0 .491 رفتن به سینما و کنسرت ۶

  0 .۷۷8 گنجینب لغات ۷

  0 .۳28 داشتن تألیفات ۸

 0 .۷9۷  مهارت زبان ۹

ت
ار

مه
 

 0 .۷۵8  مهارت کامپیوتر ۱۰

 0 .۷۶۳  مهارت هنري ۱۱

 0 .898  مهارت موسیقی و نمایش ۱۲

 ۶00  مهارت دوربین ع اسی ۱۳
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نتاین تحلیل عاملی متغیر وابسته )ایربمشی  موزشی( بیانگر  ن بیود کیه ایربمشیی  موزشیی     

هاست. این عامل با همیان عنیوان     ن داراي یك عامل است که این امر، گویاي انسجام ساختاري

 ، بیانگر تحلیل عاملی ایربمشی  موزشی است.  ۵جدول  1گذاري شد.   نام ایربمشی  موزشی

 . نتايج تحليل عاملي مقياس اثربخشي آموزشي۵جدول 

 گويه رديف

بارهاي 

 عاملي
نام 

 ها  عامل
۱ 

 0 .88۶ هاي کالسی  موزان در بحث  مشارکت دانش ۱

خش
ثرب

ا
شي

وز
 آم

ي
 

 0 .۷8۵  موزان از رفتار و تدریس معل  انتقادکردن دانش ۲

 0. 8۷0  موزان در کارهاي گروهی  مشارکت دانش ۳

 0 .8۵0  موزان از معل  پرسیدن دانش   سؤال ۴

 0 .8۵۵ دادن تحقیق و کنفرانس   انجام ۵

 0 .۶01 کردن نظمی  بی ۶

 0. 8۷2 جدیدکارگیري دروس گذشته در دروس   به ۷

 0. 884  موزان به درس مندي دانش عالقه ۸

 0. 82۳  موزان در امتحانات     میانگین نمرات دانش ۹

 0. 8۷۳  موزان در امتحانات  درصد قنولی دانش ۱۰

 0. ۷14 نظر معل  در مورد انتقادکردن از وي ۱۱

 

                                                           
 گویه براي سنجش ایربمشی  موزشی درنظر گرفته شدند. 11. الزم به ذکر است که در این تحقیق، 1
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 هاي تحقيق يافته  

 اي توصيف متغيرهاي زمينه  

شیهر سینندج    2و  1پرورش ناحییب   و نب این تحقیق را معلمان مقثع متوسثب  موزشجمعیت نمو

هیا را   اي  ن هاي زمینه توان ویژگی ، می۶دهند که با توجه به خالصب اطالعات جدول    تش یل می

 شرح زیر توصیف نمود.   به

 ان میرد  گوی درصد پاسخ ۳/۵۳لحاظ جنسیت  با توجه به جدول زیر، در نمونب مورد بررسی به

 درصد از معلمیان میدرک فیوق دییپل ،     8لحاظ مدرک تحصیلی نی   درصد زن هستند. به ۷/4۶و 

هیا   درصید  ن  ۳/1درصید داراي میدرک کارشناسیی ارشید و      ۷/20درصد میدرک لیسیانس،   ۷0

هی ار  ۵00درصید معلمیان در مید زییر     1/18لحاظ در مد ه   باشند. به دانشجوي مقثع دکترا می

هی ار تومیان در مید    ۷۵0درصید بیاالي    ۳/۵ه ار تومان و ۷۵0تا۵00در مد  درصد 8/۷۵تومان، 

 دارند. 

 اي . توزیع فراوانی متغیرهاي زمینه۶جدول 

 درصد تجمعي درصد فراواني فراواني نام متغير

 جنسيت
 ۳/۵۳  ۳/۵۳ 1۶0 مرد

 100 ۷/4۶ 140 زن

 تحصيالت

 8 8 24 فوق دیپل 

 ۷8 ۷0 210 لیسانس

 ۷/98 ۷.20 ۶2 کارشناسی ارشد

 100 ۳.1 4 دانشجوي دکترا

 درآمد

 1/18 1/18 4۳ ه ار تومان۵00زیر

 ۷/94 8/۷۵ 1۷2 ه ار تومان۷۵0تا۵00

 100 ۳.۵ 12 ه ار تومان۷۵0بیشتر از 
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 بيين رابطة جنسيت معلمان با اثربخشي آموزشيت
سب میانگین متغیر وابسیته  هدف از بررسی رابثب جنسیت معلمان با ایربمشی  موزشی  نان، مقای  

خواهی  میانگین ایربمشی  موزشی معلمیان زن   در سثوح ممتلف متغیر جنسیت است؛ یعنی می

مستقل خواهد بود. نتیاین   tو مرد را مقایسه کنی . اب ار  ماري مورد استفاده در این رابثه،  زمون 

 نشان داده شده است. ۷در جدول  t  زمون

 

 هاي مستقل جنسيت و اثربخشي آموزشي مونهن t. نتايج آزمون ۷جدول 

 نتيجه سطح معناداري درجة آزادي tآمارۀ  معيار  انحراف ميانگين جنسيت

 100/9 0۶/40 زن
 عدم تأیید رابثه 24۶/0 29۳/8 1۶1/1

 ۶41/11 ۶۶/۳8 مرد

 

اسیت، فیرض    0۵/0(، چون این مقدار بیشیتر از  24۶/0) tبا توجه به سثح معناداري  زمون 

اي بیین   توان گفت رابثه شود؛ لذا می برابري میانگین ایربمشی  موزشی معلمان زن و مرد رد نمی

ایربمشی  موزشی و جنسیت معلمان وجود نیدارد. ایین نتیجیه بییانگر  ن اسیت کیه ایربمشیی        

 موزشی، به جنسیت معلمان اصالً بستگی ندارد و همب معلمان، چیه زن و چیه میرد، داراي ایین     

 قابلیت هستند که به ایربمشی  موزشی دست یابند.توانایی و 

 معلمان با اثربخشي آموزشي ۱رابطة تحصيالت -۴-۳-۳

هدف از بررسی این رابثه، مقایسب میانگین ایربمشی  موزشی در چهار سثح متغییر تحصییالت   

کنیی . نتیاین    بررسیی میی   هاي توصیفی ایربمشی  موزشی در این چهار دسته را است. ابتدا  ماره

  مده است. 8مربوطه در جدول 

                                                           
. الزم به ذکر است که رابثب تحصیالت، یك بار همراه با شاخص سرمایب نهادي با متغیر وابسته بررسی شده است 1

 شود. رابثب  ن با متغیر وابسته بررسی میصورت مج ا،  اي( به  و در این قسمت نی  )متغیرهاي زمینه
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 هاي توصيفي اثربخشي آموزشي و تحصيالت . آماره۸جدول 

 معيار  انحراف ميانگين تعداد تحصيالت

 8.۷۷2 4۶.۳۳ 24 فوق دیپل 

 10.۳۵4 4۷.۳۷ 209 لیسانس

 ۷.2۵۳ 08.4۷ ۶2 کارشناسی ارشد

 ۵.۵00 2۵.۵0 4 دانشجوي دکترا

 

گیري ترتینی است، بهتر و مفیدتر است که از  اي سثح اندازهدلیل  ن ه متغیر تحصیالت دار به

اي )کنیدال و اسیپیرمن( بیراي ارزییابی رابثیب تحصییالت و ایربمشیی         بستگی رتنیه  ضرایب ه 

 مشهود است.   9بستگی این دو متغیر، در جدول   موزشی معلمان استفاده نمود. نتاین ه 

ي این دو متغیر بییانگر  ن اسیت کیه مقیدار     ا بستگی رتنه با توجه به جدول مذکور، نتاین ه 

اسیت کیه    0.۵0( کمتیر از  0.000و سیثح معنیاداري  ن )   0.۳4۵بستگی کندال، برابر  ضریب ه 

بیانگر وجود رابثب خثی مثنت بیین سیثوح تحصییالت و ایربمشیی معلمیان اسیت. همچنیین        

  هماننید ضیریب   ( نیی 0.000و سثح معنیاداري  ن )  0.42۷بستگی اسپیرمن نی  برابر  ضریب ه 

بسیتگی   است و مؤید وجیود رابثیب خثیی مثنیت و شیدت هی        0.0۵بستگی کندال، کمتر از  ه 

 باشد. متوسط، بین این دو متغیر می

 بستگي تحصيالت و اثربخشي آموزشي . نتايج ضريب هم۹جدول 

 بستگي اسپيرمن ضريب هم بستگي کندال ضريب هم

 يسثح معنادار بر ورد سثح معناداري بر ورد

۳4۵ .0 000 .0 42۷ .0 000 .0 
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 آموزشي رابطة درآمد معلمان با اثربخشي -۴-۳-۴
اي  بستگی رتنه گیري ترتینی است؛ بنابراین، استفاده از ضرایب ه  متغیر در مد داراي سثح اندازه

تیر خواهید بیود. قنیل از محاسینب ضیرایب        براي ارزیابی رابثب  ن با ایربمشی  موزشی، مناسیب 

ی، بهتر است که میانگین ایربمشی  موزشی معلمان با سیثوح ممتلیف در مید محاسینه     بستگ ه 

 دهد.  ، میانگین ایربمشی  موزشی معلمان با سثوح در مدي ممتلف را نشان می10گردد. جدول 

 هاي توصيفي اثربخشي آموزشي و درآمد . آماره۱۰جدول 

 معيار   انحراف ميانگين تعداد درآمد

 ۳.۵۳۶ 40.۵0 2 ه ار2۵0زیر 

 ۷.9۶8 ۳4.۵۵ 40 ه ار۵00ه ار تا 2۵0

 9.84۵ 41.۶0 1۷2 ه ار۷۵0ه ار تا ۵00

 11.۷۵1 41.۵8 12 ه ار۷۵0باالي 

اي متغیر در مد با ایربمشی  موزشی،  بستگی رتنه نتاین مربو  به بر ورد و  زمون ضرایب ه 

سیتگی کنیدال و هی     ب  مده است. با توجه به سثوح معنیاداري، هی  ضیریب هی      11در جدول 

بستگی اسپیرمن، وجود رابثب خثی مثنت بین در مد و ایربمشی  موزشیی معلمیان را    ضریب ه 

 ها ضعیف است. بستگی  ن دهند؛ النته شدت ه  وضوح نشان می به

 بستگي درآمد و اثربخشي آموزشي . نتايج ضريب هم۱۱جدول 

 بستگي اسپيرمن ضريب هم بستگي کندال ضريب هم

 سثح معناداري بر ورد ثح معناداريس بر ورد

21۵ .0 000 .0 2۶۵ .0 000 .0 
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 جزئي هاي  آزمون فرضيه
و « ایربمشیی  موزشیی  »فرضیات اول تا پنج  تحقییق، در میورد رابثیب بیین متغییر وابسیتب       

هسیتند. در سیاخت   « سیرمایب فرهنگیی  »دهندۀ متغیر مسیتقل   باشد که ابعاد تش یل متغیرهایی می

بندي پاسخ به سؤاالت داراي طیف لی رت ساخته شده است؛  غیرهاي فوق، از جمعهرکدام از مت

 1(.88: 1۳8۷اي دانسیت )سیاعی،    گییري فاصیله    توان داراي مقیاس انیدازه  لذا این متغیرها را می

 بستگی پیرسون استفاده نمایی . توانی  از ضریب ه  ها، می بنابراین براي ارزیابی رابثه

بستگي پيرسون ابعاد سرماية فرهنگي و اثربخشي  ب هم. نتايج ضري۱۲جدول 

 آموزشي

 نتيجة ارزيابي فرضيه سطح معناداري بستگي ضريب هم نام متغير

 تأیید رابثه 0. 000 0. ۷۳1 نهادي

 تأیید رابثه 0. 000 0. ۶۵۶ یافته  عینیت

 تأیید رابثه 0. 000 0. ۷2۶  می ان مهارت

 تأیید رابثه 0. 000 0. 8۶۶ وارۀ فرهنگی عادت

 تأیید رابثه 0. 000 0. 8۵4 یافته تجس 

 

هیاي سیرمایب فرهنگیی )سیرمایب فرهنگیی       بستگی میان شیاخص  ، بیانگر رابثب ه 12جدول 

یافتیه( بیا    یافته، مهارت، هنیتاس فرهنگی و سرمایب فرهنگی تجس  نهادي، سرمایب فرهنگی عینیت

هیا و ایربمشیی    شود، میان این شاخص ده میکه مشاه طور ایربمشی  موزشی معلمان است. همان

بستگی مثنیت بیین ایین     بستگی نی  بیانگر ه  داري وجود دارد و ضرایب ه   موزشی، رابثب معنا

هاي اول تا پنج  مورد تأیید قیرار   هاي ج ئی، فرضیه ترتیب درمیان فرضیه این باشد. به متغیرها می

بسیتگی،    ن است که با توجه به مقادیر ضریب ه گرفتند. ن تب معنادار در مورد سرمایب فرهنگی 

بندي دربارۀ می ان تأییر پنن متغیر مستقل، بر متغیر وابسیتب ایربمشیی  موزشیی     توان یك رتنه می

بستگی بیا   که داراي بیشترین ضریب ه « هنیتاس فرهنگی»ترتیب، متغیر مستقل  این ارائه نمود. به

                                                           
 کند. اي را پیدا می ها، متغیر ترتینی، ویژگی یك متغیر فاصله ازطریق محاسنب مجموع نمره .1
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عوامل سرمایب فرهنگی است که بر ایربمشی  موزشی ترین عامل از  ایربمشی  موزشی است، مه 

ایربمشیی  »معلمان ایرگذار است. فرضیات شش  تیا دهی ، در میورد رابثیب بیین متغییر وابسیتب        

 هستند.« سرمایب اجتماعی»دهندۀ متغیر مستقل  باشند که ابعاد تش یل و متغیرهایی می«  موزشی

ية اجتماعي و اثربخشي آموزشيبستگي پيرسون ابعاد سرما . نتايج ضريب هم۱۳جدول   

 نتيجة ارزيابي فرضيه سطح معناداري بستگي ضريب هم نام متغير

 تأیید رابثه 0. 000 0. ۷91 روابط اجتماعی

 تأیید رابثه 0. 000 0. 8۷۶ همیاري

 تأیید رابثه 0. 000 0. ۷۶8 اعتماد اجتماعی

 تأیید رابثه 0. 000 0. 812 مشارکت اجتماعی

 تأیید رابثه 0. 000 0. 844 تنادل نظر

 

هاي سرمایب اجتماعی )روابط اجتماعی،  بستگی میان شاخص دهندۀ رابثب ه  ، نشان1۳جدول 

همیاري، اعتمیاد اجتمیاعی، تنیادل نظیر و مشیارکت اجتمیاعی( بیا ایربمشیی  موزشیی اسیت.           

اري وجیود  د ها و ایربمشی  موزشی، رابثیب معنیا   شود، میان این شاخص که مشاهده می طور همان

ترتییب   ایین  باشید. بیه   بستگی مثنت بین این متغیرهیا میی   بستگی نی  بیانگر ه  دارد و ضرایب ه 

هاي شش  تا ده  نی  مورد تأیید قرار گرفتند. ن تب قابیل توجیه    هاي ج ئی، فرضیه درمیان فرضیه

تیوان   مینشان داده شده است،  1۳بستگی که در جدول   ن است که با توجه به مقادیر ضریب ه 

بندي دربارۀ می ان تأییر این پنن متغیر مستقل، بر متغیر وابستب ایربمشی  موزشیی ارائیه    یك رتنه

بسیتگی بیا ایربمشیی     که داراي بیشترین ضیریب هی   « همیاري»ترتیب، متغیر مستقل  این نمود. به

 است.   ترین عامل از عوامل سرمایب اجتماعی است که بر ایربمشی معلمان ایرگذار است، مه 

 هاي اصلي  آزمون فرضيه
صورت کلی( بیا میی ان ایربمشیی     فرضیب اول تحقیق، در مورد رابثب سرمایب فرهنگی معلمان )به

و ضیریب   0۵.0( کمتیر از  0 .000، سیثح معنیاداري )  14 موزشی  نان است. با توجه به جدول 

بسییار قیوي ایین دو    بستگی مثنت و شیدت رابثیب    است که بیانگر ه  0. 8۶2بستگی برابر با  ه 

ها تأیید   ن« ایربمشی  موزشی»معلمان و « سرمایب فرهنگی»متغیر است. بنابراین رابثب خثی بین 
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یابد. بیا   گردد؛ یعنی با اف ایش سرمایب فرهنگی معلمان، ایربمشی  موزشی  نان نی  اف ایش می می

ایربمشیی، در   درصید از اطالعیات   ۷4.۳تیوان گفیت کیه حیدود      توجه به ضریب تعیین ه  می

تنهیایی، النتیه بیدون     دیگیر، شیاخص سیرمایب فرهنگیی بیه      بییان  سرمایب فرهنگی نهفته است. بیه 

درصد از تغییرات شیاخص ایربمشیی  موزشیی را تنییین      ۷4.۳کردن سایر متغیرها، حدود  کنترل

 کند.  می

بستگي و رگرسيون سادۀ سرماية فرهنگي و اثربخشي  . نتايج ضريب هم۱۴جدول 

 آموزشي

 نام متغير
ضريب 

 بستگي هم

ضريب تعيين 

(R
2) 

سطح 

 معناداري

نتيجة ارزيابي 

 فرضيه

سرمایب 

 فرهنگی
 تأیید رابثه 0. 000 0. ۷4۳ 0. 8۶2

 

باشد؛ زیرا بوردیو  معناي تأیید نظریب کنش و میدان پیر بوردیو می تأیید این فرضیه، درواقع به

هاي اجتماعی است که هر میدان، قوانین و منثق  اي از میدان بر این باور است که جامعه مجموعه

هیایی کیه در تملیك دارنید، در      عمل خاص خود را دارد و عامالن اجتماعی با توجه به سیرمایه 

ری ي  گیرند و براي ارتقا و بهنود جایگاه خود، مدبرانه برنامه هاي معیّنی در میدان قرار می جایگاه

صیورت فیردي و    به اهداف مورد نظیر  ن مییدان، بیه    کنند و جهت اف ودن سرمایه و دستیابی می

پردازند. اما  نچه که کنشگران را در دسیتیابی بیه اهیداف مییدان ییا افی ودن        رقابت می جمعی به

نماید، عنارت است از: حج ، ترکیب و مقدار  رساند و نتیجب رقابت را تعیین می سرمایه یاري می

ب ایین فرضییه نیی  بییانگر  ن اسیت کیه در مییدان        اي که کنشگران در تملك دارند. نتیج سرمایه

 موزشی، معلمانی که سرمایب فرهنگی بیشتري در تملك دارند، ایربمشی  موزشیی بیشیتري نیی     

 دارند.  

صیورت کلیی( بیا میی ان      فرضیب دوم تحقیق، در مورد رابثب سیرمایب اجتمیاعی معلمیان )بیه    

و  0 .0۵( کمتیر از  000.0معنیاداري )  ، سثح1۵ایربمشی  موزشی  نان است. با توجه به جدول 

بستگی مثنت و شدت رابثب بسیار قوي این  است که بیانگر ه  0. 894بستگی برابر با  ضریب ه 
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هیا    ن« ایربمشی  موزشیی »معلمان و « سرمایب اجتماعی»دو متغیر است. بنابراین رابثب خثی بین 

ایربمشیی  موزشیی  نیان نیی  افی ایش       گردد؛ یعنی با اف ایش سرمایب اجتماعی معلمان، تأیید می

درصد از اطالعات ایربمشی، در 80توان گفت که حدود  یابد. با توجه به ضریب تعیین نی  می می

تنهیایی، النتیه بیدون     دیگیر، شیاخص سیرمایب اجتمیاعی بیه      بییان  سرمایب اجتماعی نهفته است. به

بمشیی  موزشیی را تنییین    درصید از تغیییرات شیاخص ایر    80کردن سایر متغیرها، حدود  کنترل

 کند.  می

بستگي و رگرسيون سادۀ سرماية اجتماعي و اثربخشي  . نتايج ضريب هم۱۵جدول 

 آموزشي

 نام متغير
ضريب 

 بستگي هم

ضريب تعيين 

(R
2) 

سطح 

 معناداري

نتيجة ارزيابي 

 فرضيه

سرمایب 

 اجتماعی
 تأیید رابثه 0. 000 0. 800 0. 894

 

ظریب کنش و میدان پیر بوردیو است و ه  مؤیید نظرییب سیرمایب    تأیید این فرضیه، ه  مؤید ن

اجتماعی جیم  کلمن؛ زیرا کلمن بر این باور است که سرمایب اجتمیاعی، در شین ب روابثیی کیه     

اي را براي کنشگران حاضر و فعیال در  ن شین ه    هاي ویژه شود، فرصت میان کنشگران برقرار می

ها و نی  پشتوانب همیان روابیط،    گرفتن از این فرصت با بهره توانند  ورد. این کنشگران می پدید می

هیا و   هیا، قابلییت   شمصی خود را در شن ب روابط و در جمع دننیال کننید. ایین فرصیت      اهداف

بمشد و احتمال موفقیت  نان را اف ایش  هاي فردي  نان را در تحقق اهدافشان ارتقا می توانمندي

هیا   دهد که سرمایب اجتماعی معلمان سینب دسیتیابی  ن   می دهد. نتاین تحقیق حاضر نی  نشان می

 شود.   به اهداف  موزشی می

تیوان گفیت کیه بیا افی ایش سیرمایب فرهنگیی و اجتمیاعی          بنابراین برمنناي نتاین تحقیق می

هیاي میذکور، در    ترتیب کیارایی نظرییه   این یابد. به معلمان، ایربمشی  موزشی  نان نی  اف ایش می

دهد که در  خوبی نشان می گیرند. نتاین تحقیق حاضر به مان مورد تأیید قرار میوضعیت فعلی معل
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میدان  موزشی، معلمیانی کیه داراي سیرمایب فرهنگیی و اجتمیاعی بیشیتري هسیتند، ایربمشیی         

  موزشی بیشتري نی  دارند.

 آزمون اثر متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته
مرحلیه بیراي متغییر وابسیتب      بیه  شییوۀ مرحلیه   ا به، نتاین تحلیل رگرسیون چندمتغیره ر1۶جدول 

توان گفت که متغیرهاي واردشیده در میدل    دهد. با توجه به جدول مذکور می ایربمشی نشان می

درصد از تغیییرات ایربمشیی  موزشیی معلمیان را تنییین       8۷رفته ن دیك به  ه    رگرسیونی، روي

 کند. می

 . نتايج رگرسيون چندمتغيره۱۶جدول 

 بستگي ضريب هم
ضريب تعيين 

(R
2) 

ضريب تعيين 
 يافته  تعديل

 سطح معناداري

94۳ .0 889 .0 88۶ .0 000 .0 

 0 .۳۵۵با ضریب استانداردشیدۀ  « همیاري»ه  بیانگر  ن است که متغیر  1۷هاي جدول    ماره

(0.۳۵۵B=       میؤیرترین متغییر مسییتقل در میدل رگرسییونی اسییت؛ یعنیی در پیشیگویی مقییدار ،)

« وارۀ فرهنگیی  عادت»موزشی، بیشترین تأییر را خواهد داشت. بعد از این متغیر، متغیر ایربمشی  

بیا ضیریب   « سرمایب فرهنگی نهادي»و سپس متغیر  (=0.2۷۳B) 0 .2۷۳با ضریب استانداردشدۀ 

 (، مؤیرترین متغیرهاي الگوي رگرسیونی هستند.=0.1۳8B) 0 .1۳8استانداردشدۀ 

 متغيره. نتايج رگرسيون چند۱۷جدول 

 مستقل ريمتغ
برآورد 
 ضريب

انحراف استاندارد 
 برآورد

ضريب 
 استانداردشده

 رتبه

 1 0. ۳۵۵ 0. 0۵۶ 0. ۵09 همیاري
 2 0. 2۷۳ 0. 0۶9 0. ۳82 وارۀ فرهنگی  عادت

 ۳ 0. 1۳8 0. ۳0۵ 2۳0.1 سرمایب فرهنگی نهادي
 4 0. 1۳1 0. 04۵ 0. 1۵9 اجتماعی مشارکت

 ۵ 0. 110 0. 084 0. 2۵1 روابط اجتماعی
 ۶ 0. 09۷ 0. 0۳4 0. 0۷9 تنادل نظر
 ۷ -0. 0۳1 0. 091 -0. 0۷4 مهارت

سرمایب فرهنگی 
 8 -0. 012 0. 1۳4 -0. 0۵۶ یافته عینیت

 9 -0. 010 0. 0۷۶ -0. 020 اجتماعی اعتماد
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 توان نتیجه گرفت که ایربمشی  موزشی فقط یك امیر فیردي   هاي تحقیق، می با توجه به یافته

شناسی و علوم تربیتی نیست. ایربمشی  موزشیی امیري اجتمیاعی اسیت؛      به علوم روان و ممتص

از  ن است که متغیر همیاري )که یك متغیر اجتمیاعی اسیت(، داراي    زیرا نتاین این تحقیق حاکی

بستگی و ضریب تعیین بیا ایربمشیی  موزشیی معلمیان اسیت و متغیرهیاي        بیشترین ضریب ه 

هیاي بعید از    و سرمایب فرهنگی نهادي )که متغیرهاي فردي هستند(، در رتنیه  وارۀ فرهنگی عادت

همیاري قرار دارند. بنابراین براي دستیابی به ایربمشی  موزشیی ییا افی ایش  ن، ننایید فقیط بیه       

بیر   ها و استعدادهاي افراد تأکید شود؛ بل ه عیالوه  هاي فردي مانند مهارت، دانش، توانایی ویژگی

هیا بیا    هاي اجتماعی افراد یعنی می ان همیاري و روابط اجتمیاعی  ن  یستی به ویژگیاین موارد، با

هیاي  موزشیی،    دیگر، نتاین تحقیق بیانگر  ن است کیه در زمینیه   سوي همدیگر نی  توجه شود. از

شناسی باز نمایند و اجیازه دهنید    ویژه ایربمشی  موزشی، باید فضا را براي فعالیت عل  جامعه به

هیاي  موزشیی    شناسیی و علیوم تربیتیی، در زمینیه     شناسی نی  همراه با علیوم روان  معهکه عل  جا

 مداخله نماید. 

 گيري نتيجه
ترین یافتب تحقیق حاضر، تأیید این فرض بنیادین بود که پدیدۀ ایربمشی  موزشی اساسیاً   عمده  

بمشیی  موزشیی در   هاي عینیی اسیت. ایر   ها و زمینه امري اجتماعی و متأیر از ساختارها و ام ان

افتد و مهارتی ذاتی در درون معل  نیست؛ بل ه در فضایی اجتماعی/نمادین شی ل   خأل اتفاق نمی

هیاي   شیود. میروري بیر یافتیه     محدود میی « میدان  موزشی»گیرد و ازطریق روابط و مناسنات  می

. نتیاین  تنیینی پژوهش، براي درک این قضیه که این فرض بنیادین چگونه تأیید شید، الزم اسیت  

هاي ج ئی و کلی تحقیق، گویاي  ن است که در مورد اولیین فرضییب ج ئیی تحقییق کیه        فرضیه

توان گفت که سیثح   هاست، می  ن« ایربمشی  موزشی»معلمان و « روابط اجتماعی»دربارۀ رابثب 

بستگی، بیانگر وجود نوعی رابثب خثیی مثنیت بیین ایین دو متغییر       معناداري و نتاین ضریب ه 

این معنا که با اف ایش روابط اجتمیاعی معلمیان، ایربمشیی  موزشیی  نیان نیی  افی ایش         بهاست. 

درصید از   ۳.۶2دیگر، نتاین تحلیل رگرسیون سادۀ این دو متغیر نی  نشان داد کیه   سوي یابد. از می

دیگیر، شیاخص    بییان  اطالعات ایربمشی  موزشی معلمان، در روابط اجتماعی  نان نهفته است. به
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درصید از تغیییرات   ۳.۶2کردن سایر متغیرهیا، حیدود    تنهایی، النته بدون کنترل   اجتماعی بهروابط 

 ترتیب، این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت. این کند. به شاخص ایربمشی  موزشی را تنیین می

ها، دومین فرضیب ج ئی تحقیق   ن« ایربمشی  موزشی»معلمان و « هنجارهاي همیاري»رابثب 

بستگی، نشان از وجود نوعی رابثب خثی مثنت بیین ایین    ناداري و نتاین ضریب ه بود. سثح مع

ترتیب، با اف ایش همیاري معلمان، ایربمشیی  موزشیی  نیان نیی  افی ایش       دو متغیر داشت. بدین

دیگر، نتاین تحلیل رگرسیون سادۀ این دو متغیر نی  نشان داد که شاخص همیاري  سوي یابد. از می

درصد از تغییرات شاخص ایربمشیی   8.۷۶کردن سایر متغیرها، حدود  ته بدون کنترلتنهایی، الن به

 ترتیب، این فرضیه نی  مورد تأیید قرار گرفت.   این  کند. به  موزشی را تنیین می

 نیان، فرضییب بعیدي بیود. سیثح      « ایربمشیی  موزشیی  »معلمیان و  « اعتماد اجتماعی»رابثب 

سیان،   ؤید رابثب خثی مثنت بین این دو متغیر است. بیدین بستگی، م معناداري و نتاین ضریب ه 

یابید. براسیاس تحلییل     با اف ایش اعتماد اجتماعی معلمان، ایربمشی  موزشی  نان نی  اف ایش می

درصد از اطالعات ایربمشی  موزشی معلمان، در اعتماد اجتماعی  نان نهفتیه  ۵9رگرسیون ساده، 

 کیردن سیایر متغیرهیا، حیدود      هایی، النته بیدون کنتیرل  تن است؛ یعنی شاخص اعتماد اجتماعی به

 کند.   درصد از تغییرات شاخص ایربمشی  موزشی را تنیین می۵9

مربیو   « ایربمشیی  موزشیی  »معلمیان و  « مشارکت اجتمیاعی »فرضیب ج ئی دیگر، به رابثب 

متغیر  اي خثی و مثنت بین این دو بستگی، وجود رابثه است. سثح معناداري و نتاین ضریب ه 

کند: معلمانی که مشارکت اجتماعی بیشتري دارند، ایربمشیی  موزشیی بیشیتري نیی       را تأیید می

تنهیایی، النتیه بیدون     دارند. طنق تحلییل رگرسییون سیاده نیی  شیاخص مشیارکت اجتمیاعی بیه        

 کند. درصد از تغییرات شاخص ایربمشی را تنیین می9.۶۵کردن سایر متغیرها، حدود  کنترل

 نان، فرضیب بعدي بود. سیثح معنیاداري و   « ایربمشی  موزشی»معلمان و « دل نظرتنا»رابثب 

بستگی، نشانگر وجود نوعی رابثب خثی مثنیت بیین ایین دو متغییر اسیت کیه        نتاین ضریب ه 

براساس  ن، با اف ایش تنادل نظر معلمان درزمینب علمی و  موزشی و زندگی روزمیره، ایربمشیی   

تنهیایی،   نظیر بیه    یابد. طنق تحلیل رگرسیون ساده نی  شاخص تنادل ی موزشی  نان نی  اف ایش م

درصد از تغییرات شاخص ایربمشی  موزشی را 2.۷1کردن سایر متغیرها، حدود  النته بدون کنترل

 کند.   تنیین می
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هاي سرمایب اجتماعی معلمیان بیا ایربمشیی     هاي ج ئی اول تا پنج ، به رابثب شاخص فرضیه

داراي « همییاري اجتمیاعی  »هیا، شیاخص    شدند. از مییان ایین شیاخص      می موزشی  نان مربو

تیرین عامیل از    ، مهی  «همیاري»بستگی با ایربمشی است؛ یعنی متغیر مستقل  بیشترین ضریب ه 

هیاي   عوامل سرمایب اجتماعی است که بر ایربمشی  موزشی معلمان ایرگیذار اسیت. در اولوییت   

مشارکت اجتماعی، روابط اجتماعی و اعتماد اجتمیاعی،   هاي تنادل نظر، ترتیب شاخص بعدي، به

 بر ایربمشی  موزشی معلمان تأییرگذار هستند.

ایربمشیی  »معلمیان و  « سرمایب فرهنگیی نهیادي  »ششمین فرضیب ج ئی تحقیق، دربارۀ رابثب 

بستگی، مؤید نوعی رابثیب خثیی مثنیت      نان است. سثح معناداري و نتاین ضریب ه «  موزشی

و متغیر است: با اف ایش سرمایب فرهنگی نهادي معلمان، ایربمشیی  موزشیی  نیان نیی      بین این د

تنهیایی، النتیه    یابد. براساس تحلیل رگرسیون ساده، شاخص سرمایب فرهنگی نهادي به اف ایش می

درصد از تغیییرات شیاخص ایربمشیی  موزشیی را     4.۵۳کردن سایر متغیرها، حدود  بدون کنترل

« ایربمشی  موزشیی »معلمان و « یافتب سرمایب فرهنگی عینیت»ب بعدي به رابثب کند. فرضی تنیین می

بسیتگی نشیان داد کیه بیا افی ایش سیرمایب        شود. سثح معناداري و نتاین ضیریب هی    مربو  می

یابد و نتاین تحلیل رگرسییون    یافتب معلمان، ایربمشی  موزشی  نان نی  اف ایش می فرهنگی عینیت

درصد از اطالعات ایربمشی  موزشی معلمان، در سرمایب فرهنگیی  4۳است که از  ن    ساده، حاکی

 یافتب  نان نهفته است. عینیت

 نان، فرضیب بعدي بود. « ایربمشی  موزشی»معلمان و « مهارت  موزشی، فنی و هنري»رابثب 

بستگی، رابثب خثی مثنت بین ایین دو متغییر وجیود     براساس سثح معناداري و نتاین ضریب ه 

رد؛ یعنی با اف ایش مهارت  موزشی، فنی و هنري معلمان، ایربمشی  موزشی  نان نیی  افی ایش   دا

دیگر، نتاین تحلیل رگرسیون سادۀ این دو متغیر نی  نشان داد که شاخص مهیارت   یابد. ازسوي می

درصید از   8.۵2کیردن سیایر متغیرهیا، حیدود      تنهایی، النته بدون کنترل  موزشی، فنی و هنري به

کنید. درخصیوص فرضییب بعیدي، یعنیی رابثیب        یرات شاخص ایربمشی  موزشی را تنیین میتغی

بستگی   نان، سثح معناداري و نتاین ضریب ه « ایربمشی  موزشی»معلمان و « هنیتاس فرهنگی»

هایی مثل مثالعب کتاب، خواندن روزنامه و استفاده از اینترنت  واره نشان داد که معلمانی که عادت

کیه طنیق    طوري به سایر معلمان، واجد ایربمشی  موزشی بیشتري هستند. به ند، نسنتبیشتري دار
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درصید از تغیییرات   ۷۵تنهایی، حدود   وارۀ فرهنگی به نتاین تحلیل رگرسیون ساده، شاخص عادت

 کند. شاخص ایربمشی  موزشی را تنیین می

ایربمشیی  »علمیان و  م« یافتب سرمایب فرهنگی تجس »دست  خر در  زمون فرضیب ده ، رابثب 

بستگی، رابثیب خثیی مثنیت      نان نمایانگر این بود که در سثح معناداري و ضریب ه «  موزشی

یافتب معلمان، ایربمشیی  موزشیی    بین این دو متغیر وجود دارد: با اف ایش سرمایب فرهنگی تجس 

درصید   9.۷2داد کیه  یابد. نتاین تحلیل رگرسیون سادۀ این دو متغیر نی  نشان   نان نی  اف ایش می

یافتب  نان نهفته اسیت. در کیل،    از اطالعات ایربمشی  موزشی معلمان، در سرمایب فرهنگی تجس 

هاي ج ئی شش  تا ده ، به بررسی رابثیب ابعیاد سیرمایب فرهنگیی معلمیان بیا ایربمشیی         فرضیه

اس هنیتی »پرداختند. براساس نتاین حاصیل از  زمیون ایین فرضییات، شیاخص        موزشی  نان می

ترین عامل از عوامل سرمایب فرهنگیی اسیت کیه بیر ایربمشیی  موزشیی معلمیان         ، مه «فرهنگی

یافته، سیرمایب   هاي سرمایب فرهنگی تجس  ترتیب شاخص هاي بعدي، به ایرگذار است. در اولویت

یافتیه، بیر ایربمشیی  موزشیی      فرهنگی نهادي، می ان مهارت  موزشی و سرمایب فرهنگی عینییت 

 رگذار هستند.معلمان تأیی

سیرمایب  »کنید. رابثیب    هاي اصیلی تحقییق نیی  نتیاین قنلیی را تأییید میی        نتاین  زمون فرضیه

اي معنیادار و خثیی اسیت: بیا افی ایش سیرمایب        ، رابثه«ایربمشی  موزشی»معلمان و « اجتماعی

ن دو یابد. نتاین تحلیل رگرسیون سادۀ ای اجتماعی معلمان، ایربمشی  موزشی  نان نی  اف ایش می

درصد از اطالعات ایربمشی  موزشیی معلمیان، در سیرمایب اجتمیاعی      80متغیر نی  نشان داد که 

کیردن سیایر    تنهایی، النته بیدون کنتیرل   دیگر، شاخص سرمایب اجتماعی به بیان  نان نهفته است. به

یب سیرما »کند. رابثب  درصد از تغییرات شاخص ایربمشی  موزشی را تنیین می 80متغیرها، حدود 

که بیا افی ایش    طوري مؤید همین سثح معناداري بود؛ به« ایربمشی  موزشی»معلمان و « فرهنگی

یابد. نتاین تحلیل رگرسیون سادۀ ایین دو   سرمایب فرهنگی، ایربمشی  موزشی  نان نی  اف ایش می

رهیا،  کیردن سیایر متغی   تنهایی، النته بدون کنترل متغیر نی  نشان داد که شاخص سرمایب فرهنگی به

توان  طور خالصه می کند. به درصد از تغییرات شاخص ایربمشی  موزشی را تنیین می۳.۷4حدود 

 هاي ج ئی و اصلی تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند. گفت که تمام فرضیه

اي با ایربمشی  موزشی معلمان نی  بایید گفیت کیه     دست  خر، دربارۀ رابثب متغیرهاي زمینه

بستگی این متغیرها نشیان داد کیه    هاي مستقل و ضرایب ه  نمونه tمون نتاین تحلیل واریانس،  ز
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ها با ایربمشی  موزشی معلمان،  بین متغیرهاي در مد، تحصیالت معلمان و تحصیالت والدین  ن

رابثب معناداري وجود دارد. اما در مورد رابثب جنسیت و ایربمشی  موزشی معلمیان بایید گفیت    

مستقل و سثح معناداري این متغیرها نشیان داد کیه بیین دو متغییر،      هاي نمونه tکه نتاین  زمون 

رابثب معناداري وجود ندارد. این نتیجه بیانگر  ن است که ایربمشی  موزشی به جنسیت معلمیان  

 اصالً بستگی ندارد و به عواملی غیر از جنسیت وابسته است.  

 ن، با توجه به مقادیر متغیرهاي  درنهایت، براي یافتن مدل و الگوي مناسنی که بتوان برمنناي

مستقل اقدام به پیشگویی متغیر وابسیته نمیود، از تحلییل رگرسییونی چنیدمتغیره اسیتفاده شید.        

همچنین با استفاده از ضرایب استانداردشدۀ این نوع تحلیل، ایر هر متغیر مستقل بیر روي متغییر   

تغیره، بییانگر  ن بیود کیه متغییر     وابسته مورد مقایسه قرار گرفت. نتاین تحلیل رگرسیونی چنیدم 

(، مؤیرترین متغیر مستقل در مدل رگرسیونی =0.۳۵۵B) 0. ۳۵۵همیاري با ضریب استانداردشدۀ 

است؛ یعنی در پیشگویی مقدار ایربمشی  موزشی، بیشترین تأییر را خواهد داشیت. بعید از ایین    

سیپس متغییر    ،(=0.2۷۳B) 0 .2۷۳بیا ضیریب استانداردشیدۀ    « وارۀ فرهنگی عادت»متغیر، متغیر 

(، میؤیرترین متغیرهیاي   =0.1۳8B) 0 .1۳8بیا ضیریب استانداردشیدۀ    « سرمایب فرهنگی نهیادي »

 الگوي رگرسیونی هستند. 

نتاین تحقیق حاضر در تأیید نظریب کینش و مییدان پییر بوردییو اسیت. از دیید       ، طور کلی به

و منثق عمیل خیاص خیود اسیت و      هاي اجتماعی با قوانین اي از میدان بوردیو، جامعه مجموعه

هاي معیّنی در میدان قرار  هایی که در تملك دارند، در جایگاه عامالن اجتماعی با توجه به سرمایه

کنند و جهت اف ودن سیرمایه   ری ي می گیرند و براي ارتقا و بهنود جایگاه خود، مدبرانه برنامه می

پردازند. اما  نچه  رقابت می ي و جمعی بهصورت فرد و دستیابی به اهداف مورد نظر  ن میدان، به

رساند و نتیجیب رقابیت را    که کنشگران را در دستیابی به اهداف میدان یا اف ودن سرمایه یاري می

اي کیه در تملیك دارنید. نتیاین      نماید، عنارت است از: حج ، ترکیب و مقدار سیرمایه  تعیین می

زشی، معلمانی که داراي سرمایب فرهنگیی و  دهد که در میدان  مو خوبی نشان می تحقیق حاضر به

اجتماعی بیشتري هستند، ایربمشی  موزشی بیشتري نی  دارند. همچنین نتاین این تحقییق، مؤیید   

این نظریه بود که معلمانی که داراي سرمایب اجتماعی و فرهنگی باالیی هستند، در میدان  موزش 

ترتییب،   ایین  نماینید. بیه   میی  1اي خود )ایربمشی(ه ها، اقدام به اف ودن سرمایه کمك این سرمایه  به

                                                           
 شود.   مثابق نظریب بوردیو، ایربمشی ج ء سرمایب نمادین محسوب می .1
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همین دلیل اسیت   بمشند. به هاي اجتماعی را تداوم می کنند و نابرابري جایگاه خود را بازتولید می

 (. 1۷: 1۳8۳زند )ممتاز،  ویژه سرمایب فرهنگی را با تمای  پیوند می ها و به که بوردیو سرمایه

ماعی، در شین ب روابثیی کیه مییان کنشیگران برقیرار       کلمن بر این باور است که سرمایب اجت

 ورد.  اي را بیراي کنشیگران حاضیر و فعیال در  ن شین ه پدیید میی        هاي وییژه  شود، فرصت می

شیود و   هاي اجتمیاعی میی   دیگر، کلمن معتقد است که سرمایب اجتماعی سنب تسهیل کنش بیان به

دهد که سیرمایب   تحقیق حاضر نی  نشان میسازد. نتاین  پذیر می دستیابی به اهداف معینی را ام ان

شود. همچنین نتاین این تحقیق مؤید  ها به اهداف  موزشی می اجتماعی معلمان سنب دستیابی  ن

(، نظییري و 1۳8۷(، حقیقتیییان و هم ییاران )1۳82(، صییادقی )1۳۷2مثالعییات داخلییی اییی دي )

 باشد. ( می1۳۷۷رسون )( و مثالعات خارجی، اند1۳8۷(، کریمی و فرجیان )1۳8۷فراهانی )

به علیوم   نتاین این تحقیق بیانگر  ن است که ایربمشی  موزشی فقط یك امر فردي و ممتص

شناسی و علوم تربیتی نیست. ایربمشی  موزشی امري اجتماعی است؛ زیرا نتاین این تحقیق  روان

یب از  ن اسیت کیه متغییر همییاري )کیه متغییري اجتمیاعی اسیت( داراي بیشیترین ضیر           حاکی

بستگی و ضریب تعیین با ایربمشی  موزشی معلمان اسیت و متغیرهیاي هنیتیاس فرهنگیی و      ه 

هیاي بعید از همییاري قیرار دارنید. بنیابراین بیراي دسیتیابی بیه           سرمایب فرهنگی نهادي، در رتنه

هیا   هاي فردي مانند مهارت، دانش، توانیایی  ایربمشی  موزشی یا اف ایش  ن، نناید فقط به ویژگی

هیاي اجتمیاعی افیراد     بر این موارد، بایستی به ویژگی تعدادهاي افراد تأکید شود؛ بل ه عالوهو اس

ها با ی یدیگر نیی  توجیه شیود. نتیاین تحقییق حاضیر         یعنی می ان همیاري و روابط اجتماعی  ن

هیا(   )معناداربودن رابثب سرمایب اجتماعی و سرمایب فرهنگیی معلمیان بیا ایربمشیی  موزشیی  ن     

هییاي افیی ایش ایربمشییی  موزشییی در نهییاد  حییل هییا یییا راه عنییوان ی ییی از روش بییه توانیید مییی

 پرورش مورد استفاده قرار گیرد. و  موزش
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