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Introduction
The condition of educational habitus of teachers in Iran, and how it is
changed over the time, Or what conditions has shaped it, Are the main
purposes of this study. Accordingly the main purpose of this study is to
investigate the status and evolutions of teacher’s educational habitus in the
field of education.

Conceptual framework
In order to answer questions above, we built the conceptual framework
based on the Bourdieu’s theories. Bourdieu perceived habitus as a relatively
stable system of qualities (characteristics, values and desires) that is
provided in the agent’s personality by experience and in interaction with
others, while identifying life styles, manages to deal with different situations
and finally governs the actions respectively (Bourdieu, 1995, 6). From
Bourdieu’s point of view, habitus are the basis for action (Bourdieu, 2008,
100). If the habitus of social agents does not match the purposes of the field
or is not logical, the field will not achieve its goals.

Methodology
To gather and analyze the data we used thematic analysis method.
Participants were Mashhad high school teachers. In this study 31 teachers
interviewed using purposeful sampling and theoretical saturations. For
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gathering data, choosing samples and determining samples size we used
semi-deep interviewing method, purposeful sampling and theoretical
saturation criterion respectively. For data analysis open and axial coding
methods were used.

results
The results indicates that teachers educational habitus is influenced by
some conditions such as: economic, discrimination problems, having other
training careers, having non educational careers, loosing educational habitus
and the anti-training procedures of the field, has been descended recently.
Regarding the interaction between production and consumption fields, the
formation of the decreasing trend of educational habitus phenomenon in the
production field, educational habitus influenced social agents of the
consumption field either and made it decreased.

Conclusion
Since teachers are the most important social agents in the field of
education production and they must have provided high levels of educational
habitus to fully implement the professional field of education, the results are
not satisfactory. Therefore one of the key challenges in the field of education
which is affected the efficiency either, is the weakness in the educational
habitus of social agents in the field of production.
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چکیده
پژوهش حاضر سعی در تبيين اين مسأله را دارد که وضعيت عادتواره آموزشی معلماان در اياران
چگونه است ،در طول زمان دستخوش چه تغييراتی شده است ،چه شارايیی در شا دهای آن نقاش
داشته است و چه پيامدهايی به دنبال داشته است؟ بر اين اساس هدف اصلی در تحقيق حاضر بررسای
وضعيت و تحوالت عادتواره آموزشی معلمان در ميدان آماوزش اساتد در راساتای پاساخ باه مساأله
تحقيق ،چارچوب مفهومی پژوهش بر اساس نظريات بورديو تدوين گرديدد جهت گردآوری و تحليا
دادهها از روش تحلي موضوعی بهره گرفته شدد مشارکتکنندگان اين تحقيق عبارت بودند از معلماان
شهر مشهد که با استفاده از نمونهگيری هدفمند و معيار اشباع نظری با  32نفر از آنها مصاحبه گرديادد
جهت گردآوری دادهها نيز از ت نيک مصاحبه نيمه عميق و برای تحلي دادهها نيز از ت نيک کدگاذاری
باز و محوری استفاده گرديدد نتايج تحقيق بيانگر آن است که عادتواره آموزشی معلماان تحات تاأ ير
شرايیی مانند مش الت اقتصادی ،مش الت منزلتی-تبعيضی ،اشتغال به شغ دوم آموزشی ،اشتغال باه
شغ دوم غير آموزشی ،کاهش عادتواره آموزشی و منیق ضد آموزش ميادان آماوزش در ساالهاای
اخير کاهش يافته استد با توجه به رابیه متقاب بين ميدان توليد و مصرف ،شا گياری پدياده ساير
نزولی عادتواره آموزشی عامالن اجتماعی ميدان توليد ،عادتواره آموزشای عاامالن اجتمااعی ميادان
مصرف را نيز تحت تأ ير قرار داده و موجب کاهش آن شده استد بنابراين ي ی از چاالشهاای ميادان
آموزش که کارآمدی آن را نيز با مشا مواجاه سااخته اسات ،ضاعت عاادتواره آموزشای عاامالن
اجتماعی ميدان توليد استد
واژههای کلیدی :ميدان آموزش ،عادتواره آموزشی ،معلمان ،بورديود
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مقدمه
ش

گيری آموزش و پرورش مدرن در ايران دگرگونی عميقی را در فرايندهای تربيتی

ايجاد کرد () Aali, 2018, 8د البته اين دگرگونی و تأ يرگذاری فقط به امور تربيتی محدود نشد،
بل ه در امور سياسی و اجتماعی نيز تأ ير گذاشت؛ به طوری که در اواي قرن حاضر (قرن
چهاردهم شمسی) با تدوين برنامههای توسعه به آموزش و پرورش توجه فراوانی شدد
بعد از پيروزی انقالب اسالمی نيز ،نه تنها در قانون اساسی جمهوری اسالمی و برنامههای پنج
ساله اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم توسعه ،و اسناد راهبردی به آموزش و پرورش و نقش آن
در توسعه توجه شد ،بل ه در زمينه نظام آموزشی کشور و مش الت آن میالعات گستردهای
آغاز گرديد و در باب اهداف و ساختار آموزش و پرورش و ح مش الت آن در راستای
دستيابی به توسعه طرحهای اصالحی متعددی انجام گرفتد اما به رغم تالشهای گسترده،
تغييرات و اصالحات انجام شده ،آموزش و پرورش در ايران نيز ناگزير با چالشهای عمدهای
روبرو شده و همين امر م وجب شده است که نتواند متناسب با تغييرات ايجاد شده تحوالت
الزم را در ساختار و کارکردهای خود ايجاد کرده باشد و به اهداف مورد نظر خود دست يابد و
از کارايی و ا ربخشی میلوب در جامعه برخوردار گردد (.)Kamali & Khavari, 2011, 161

در اين راستا گروهی از انديشمندان از جمله تودارو ،1هريسون ،2مککلهلند ،3گريفين و

مککنلی 4بر اين امر تأکيد دارند که آموزش و پرورش در توسعهيافتگی نقش بسيار مهم و
کارآمدی دارد ،اما نه هر گونه آموزش و پرورشی ) .(Todaro, 1988به عبارت ديگر ،آنها
معتقدند که آموزش و پرورش برای آن که نقش کارآمدی در توسعه داشته باشد بايد از شرايط
و ويژگیهای خاصی (مانند ويژگیهای سازگار با توسعه) برخوردار باشدد ي ی از مهمترين

اين ويژگیها واال بودن سیح عادتواره نهادی 5معلمان و کيفيت آن استد عادتواره 6عبارت

است از نظامی از طبايع و قريحههای (خویها ،خصلتها ،ارزشها و تمايالت) نسبتاً
ماندگار که در شخصيت کنشگر به وسيله تجربه و در تعام با ديگران فراهم آمده که
Todaro
Harrison
Mc-clelland
Griffin & Mckinly
Institutional Habitus
Habitus
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نحوه مواجهه او با موقعيتهای مختلت را جهت میبخشد و کنش وی را اداره میکند
( .)Bourdieu, 1995, 6عادتواره نهادی نيز عبارت است از تأ ير يک گروه فرهنگی يا يک
طبقه اجتماعی بر رفتار افراد که از طريق يک سازمان اعمال میشود ()Thomas, 2002, 431د به
عبارت ديگر ،عادتواره نهادی شام مجموعه تمايالت ،ساليق ،نگرشها و ارزشهايی است
که يک نهاد يا سازمان به مرور زمان آن را در عامالن اجتماعی درونی میکند (

Darmody,

 .)2012, 534بورديو معتقد است که عادتواره وجوه مختلفی از قبي احساس ،اقتصادی و
آموزشی دارد (Bourdieu, 2015, 194؛  .)Grenfell, 2011, 123بر اين اساس عادتواره

آموزشی 1نظامی از تمايالت ،ساليق ،نگرش ،ارزشها و رفتارهای آموزشی است که در وجود
عامالن اجتماعی (معلمان و دانشآموزان) درونی شده استد نظريه بورديو به طور کلی بيانگر
آن است که عادتواره آموزشی ،کنش آموزشی توليد میکندد اين امر بدان معناست هر اندازه که
معلمان از تمايالت ،عاليق ،ارزشها ،ساليق ،و نگرشهای آموزشی بيشتری برخوردار باشند،
آموزش بهتری ارائه میدهند و ميدان آموزش از توانايی بيشتری برای نقشآفرينی در توسعه
برخوردار خواهد شدد حال با توجه به اين موضوع و با توجه به ناکارآمدی ميدان آموزش ايران
در نقشآفرينی در توسعه( ،)Kamali & Khavari, 2011, 161مسأله اساسی تحقيق آن است که
عادتواره آموزشی معلمان در ايران چگونه است؟ در طول زمان دستخوش چه تغييراتی شده
است؟ چه شرايیی در ش

دهی آن نقش داشته است؟ و وضعيت کنونی عادتواره آموزشی

معلمان ،ميدان آموزش را با چه پيامدهايی مواجه ساخته است؟ با توجه به آن که ميدان
آموزش از زير ميدانهای مختلفی تش ي شده است در اين تحقيق سعی بر آن است که عادت-
واره آموزشی معلمان در زير ميدان آموزش متوسیه دوم مورد بررسی قرار گيردد

پیشینه تجربي تحقیق
در اين بخش به چند مورد از پژوهشهايی که قرابت موضوعی و مفهومی-نظری با تحقيق
حاضر دارند اشاره میشودد نتايج تحقيق ) Banitaba, Shahtalebi and Karimi (2009که با
استفاده از روش پيمايش و ت نيک پرسشنامه انجام شده بود ،بيانگر آن بود که دبيران و مديران
مدارس از تعهد شغلی مناسبی برخوردار هستندد در تحقيقی ديگر

Mirfardi, Ahmadi and

) Rafiee Baldaji (2012با استفاده از روش پيمايش و ت نيک پرسشنامه اولويتهای ارزشی
1- Educational Habitus
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معلمان و عوام مرتبط با آن را در شهر بروجن مورد بررسی قرار دادندد نتايج بيانگر آن بود که
معلمان دارای اولويتهای ارزشی مادیگرايانه و احساس امنيت اجتماعی ،جنسيت و درآمد با
اولويتهای ارزشی معلمان رابیه معناداری داردد نتايج تحقيق

Hejazi, Sadeghi and Khatoon

) khaki (2014نيز که با استفاده از روش پيمايش و ت نيک پرسشنامه انجام شده بود ،بيانگر
وجود رابیه معنادار بين نگرش شغلی معلمان و تعهد شغلی آنها بودد
( Engstrom & Carlhed )2014نيز در تحقيقی با استفاده از نظريه بورديو و روش ترکيبی،
سنخشناسی عادتواره معلمان فيريک را مورد بررسی قرار دادندد نتايج تحقيق نشان داد که
عادتواره معلمان فيزيک متفاوت است و آن را میتوان در سه دسته مديريت سنتی ،چالشگران
ت نولوژی و چالشگران شهروندی تقسيمبندی نمودد نتايج تحقيق

)Zrim Martinjak (2015

نيز نشان داد عالوه بر آن که بين عادتواره و عمل رد آموزشی رابیه معنادار وجود دارد ،بين
عادتواره نهادی معلمان و عادتواره خانوادگی آنها ش اف وجود داردد مرور تحقيقات مذکور
ضمن آن که نشان میدهد در تحقيقات اجتماعی در زمينه تحلي عادتواره آموزشی معلمان
خالء اساسی وجود دارد ،بيانگر عدم شناخت دقيق وضعيت عادتواره آموزشی معلمان استد
با توجه به اين نتيجه ،تحقيق حاضر با استفاده از روي رد نظری و روششناسی بورديو سعی بر
آن دارد که تحليلی دقيق از وضعيت عادتواره آموزشی معلمان ارائه دهدد

چارچوب مفهومي تحقیق
بورديو عادتواره را نظامی از طبايع و قريحههای (خویها ،خصلتها ،ارزشها و تمايالت)
نسبتاً ماندگاری میداند که در شخصيت کنشگر به وسيله تجربه و در تعام با ديگران فراهم آمده
که ضمن تعيين شيوههای زندگی (،)Bourdieu, 2013, 316; Bourdieu, 2002, 6; beck, 2016, 21
نحوه مواجهه او با موقعيتهای مختلت را جهت میبخشد و کنش وی را اداره میکند
()Bourdieu, 1995, 6د بورديو بر اين باور است که عادتوارهها قاب تغيير هستند و با ميدانهای
جديد يا با تغييرات جديد ميدان منیبق میشوند ()Jalaiypour & Mohammadi, 2009, 318د در
دهههای اخير به دلي پيچيدگی و گستردگی عادتواره ،دستهبندیهای مختلفی از آن شده است که
میتوان به عادتواره خانوادگی 2و نهادی ( ))Thomas, 2002, 431يا سازمانی 2اشاره کرد
1- Domestic Habitus
2- Organizational Habitus
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()Kitchin & Howe, 2013, 129د عادتواره نهادی عبارت است از تأ ير يک گروه فرهنگی يا يک
طبقه اجتماعی بر رفتار افراد که از طريق يک سازمان اعمال میشود ()Thomas, 2002, 431د
نهادها يا سازمانهای مختلت عادتوارههای نهادی مختلفی دارندد ()Thomas, 2002, 438د بنابراين
عادتواره نهادی همانند عادتواره فردی 2است؛ بدان معنا تاريخی دارد و به مرور زمان ش

و

گسترش يافته است و قابليت تغيير دارد()Darmody, 2012, 534د بنابراين عادتواره نهادی شام
مجموعه تمايالت ،ساليق ،نگرشها و ارزشهايی است که يک نهاد يا سازمان به مرور زمان آن
را در عامالن اجتماعی درونی میکندد بورديو معتقد است که عادتواره وجوه مختلفی داردد به عنوان
مثال عادتواره اقتصادی 2که مختص ميدان اقتصاد است ( )Bourdieu, 2015, 194يا عادتواره
احساسی ()Grenfell, 2011, 123د بنابراين میتوان گفت عادتواره فردی و نهادی وجوه مختلفی
دارند ،به طوری که میتوان وجوه آموزشی عادتواره فردی يا وجوه آموزشی عادتواره نهادی ميدان
آموزش را عادتواره آموزشی نام نهاد که دربرگيرنده نظامی از تمايالت ،ساليق ،نگرش ،ارزشها و
رفتارهای آموزشی استد درباره وجوه عادتواره نهادی الزم به ذکر است که صفتی که به عادتواره
نسبت داده میشود مم ن است متناسب با اهداف ميدانی باشد که عامالن اجتماعی در آن فعاليت و
رقابت میکنندد به عنوان مثال از آنجا که هدف ميدان اقتصاد ،حفظ يا افزايش سرمايه اقتصادی و
هدف ميدان آموزش ،حفظ يا افزايش سرمايه فرهنگی است ،بنابراين عادتواره نهادی ميدان
اقتصاد و ميدان آموزش به ترتيب عادتواره اقتصادی و عادتواره فرهنگی (يا آموزشی) خواهد بودد
ي ی ديگر از مفاهيم کليدی بورديو ،مفهوم ميدان است از ديدگاه بورديو ميدان ،3فضا يا
پهنه اجتماعی محدودی است که قوانين و منیق خاصّ خود را دارد و عامالن اجتماعی که در
اين ميدانها جايگاههای خاصّی را تصرّف کردهاند بايستی اين قوانين را فرا گرفته باشند و اين
قوانين را پذيرفته باشند()Bourdieu, 1997, 97د ميدانها (به ويژه ميدانهای فرهنگی) در يک
تقسيمبندی کلی به دو زير ميدان توليد و مصرف نيز تقسيم میشوندد منظور از ميدان توليد،
ميدانی است که در آن کاالهای مادی و کاالهی فرهنگی (مانند ارزشها ،باورها و دانش) توليد
و عرضه میشودد منظور از ميدان مصرف ميدانی است که کاالهای توليدی به مصرف میشوند
و کنشگران آن متقاضی مصرف کاالهای توليدی هستند (

;Bourdieu, 2013, 315-314

1- Personal Habitus
2- The Economic Habitus
3- Field
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)Grenfell, 2011, 138د در اين راستا بورديو بر اين امر تأکيد دارد که بين ميدان توليد و
مصرف رابیه متقاب وجود دارد؛ به طوری که کارآمدی يک ميدان نتيجه هماهنگی ميدان
مصرف و توليد آن استد در اين راستا وی معتقد است در بازارهای فرهنگی میابقت عرضه و
تقاضا نه معلول ساده تحمي شدن توليد به مصرف است و نه معلول تالش آگاهانه برای تأمين
نيازهای مصرفکنندگان ،بل ه نتيجه هماهنگی عينی دو منیق نسبتاً مستق است ،ي ی منیق
ميدان توليد و ديگری منیق ميدان مصرف ()Bourdieu, 2013, 315-314د

روششناسي پژوهش
در تحقيق حاضر جهت دستيابی به پاسخ مسأله و اهداف تحقيق از روش کيفی تحلي

موضوعی1استفاده شدد تحلي موضوعی عبارت است از عم کُدگذاری و تحلي دادهها با اين
هدف که دادهها چه میگويندد اين نوع تحلي

به دنبال الگويابی در دادههاست

()Mohammadpour, 2011د موضوع يا تم 2نيز ويژگی ت رای و متمايزی در متن است و مبين
اطالعات مهمی درباره دادهها و سؤاالت تحقيق است ()Sajadieh & Azadmanesh, 2016, 115د
ميدان مورد میالعه در اين مرحله شام معلمان شهر مشهد بود که در موقعيتهای مختلت و در
م انهای مختلت در اين ميدان مشغول به فعاليت بودند و از تجارب آموزشی گستردهای
برخوردار بودندد جهت گردآوری داده از ت نيک مصاحبه نيمه عميق ،جهت انتخاب نمونهها نيز

از روش نمونهگيری هدفمند و جهت تعيين حجم نمونه نيز از معيار اشباع نظری 3استفاده گرديدد
در نهايت با  32نفر از معلمان مصاحبه گرديدد سپس دادههای کيفی گردآوری شده با استفاده از

نرمافزاز  maxqdaمورد تحلي قرار گرفتندد برای تحلي دادهها نيز از ت نيک کدگذاری باز 4و

محوری 5استفاده گرديد6د به طوری که دادهها به بخشهای مجزا خرد شدند و با دقت مورد
بررسی قرار گرفتند و از جهت شباهتها و تفاوتها با ي ديگر مقايسه شدند (

& Strauss

1- Thematic Analysis
2- Theme
3- Theoretical Saturation
4- Open coding
5- Axial Coding
6ا -ين ت نيکها از ت نيکهای اصلی روش نظريه زمينهای میباشند ،اما در ساير روشها از جمله روش تحلي
موضوعی قاب استفاده هستند) (Mohammadpour, 2011د

تحلیل کیفيِ شرایط ،وضعیت و پیامدهای عادتواره آموزشي عامالن اجتماعي ...

)Corbin, 2012, 214د کدگذاری باز در اين تحقيق با

01

توجه به نظريه (Strauss & Corbin )2012

در دو مرحله مفهومسازی و مقولهبندی انجام گرديدد در مرحله مفهومسازی برای بخشبندی و
تقیيع دادهها از روش سیر به سیر استفاده شد و به هر کدام از بخشها با توجه به بار معنايی
يا ايده اصلی موجود در آن سیر ،عناوين مفهومی اختصاص گرديدد در مرحله مقولهبندی نيز
مفاهيم بر اساس ويژگیهای مشترک در يک مقوله قرار گرفتندد در مرحله «کُدگذاری
محوری» ،مقولهها و زير مقولههای به دست آمده در سیح ويژگیها و ابعاد به ي ديگر مرتبط
شدند ()Birks &Mills, 2011, 97; Kendall, 1999, 747; Walker & Myrick, 2006د در نهايت
در اين پژوهش برای رسيدن به معيار قابليت اعتماد ،از سه ت نيک متعارف اعتباريابی توسط
اعضا مقايسههای تحلي و ت نيک مميزی2بهره گرفته شدد

یافتههای پژوهش
الف» یافتههای توصیفي
مشارکتکنندگان اين مرحله از تحقيق به لحاظ جنسيت  21/3درصد زن و  70/17درصد مرد
بودندد به لحاظ تحصيالت نيز  58درصد از آنها دارای مدرک تحصيلی کارشناسی 38/7 ،درصد
دارای مدرک کارشناسی ارشد و  3/3درصد نيز دارای مدرک تحصيلی دکتری بودندد دامنه سنی
مشارکتکنندگان نيز بين  27تا  52سال قرار داشت و ميانگين سنی آنها  40/83سال میباشدد
سابقه شغلی مشارکتکنندگان بين  5تا  30سال قرار دارد و ميانگين آن نيز  20/5سال بودد

ب» یافتههای تحلیلي
به طور کلی در مرحله کدبندی باز  35مفهوم استخراج شدند که در قالب  1مقوله قرار
گرفتند که عبارتند از:
مقوله شدت عادتواره آموزشي در اوائل خدمت
اين مقوله بيانگر آن است که معلمان در ابتدای خدمت دارای عالقه شغلی زيادی بودهاند
و با عالقه فراوان اين شغ را انتخاب کرده بودندد معلمان عالوهبر عالقه شغلی زياد ،انگيزه
زيادی هم به شغ معلمی داشتند که اين امر موجب میشد تدريس ،مدرسه و بودن با دانش-
آموزان برای آنها لذتبخش باشدد
1- Auditing
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جدول  : 3مفاهيم و مقولههای عادتواره آموزشی معلمان

Table 1: rows, concepts and educational habits of teacher’s issues

ردیف
rows

2

2

3
4

5

6

7

مفاهیم

concepts

مقوله

category

انگيزه شغلی زياد در سالهای ابتدايی ،تعهد شغلی زياد در سالهای ابتدايی،
شدت عادتواره
عالقه شغلی زياد در سالهای ابتدايی ،نگرش شغلی مثبت در سالهای ابتدايی،
آموزشی در اوائ
سیح باالی میالعه در سالهای ابتدايی ،لذت از تدريس در سالهای ابتدايی،
خدمت
خالقيت در تدريس در سالهای ابتدايی
کاهش نگرش نسبت به شغ معلمی در سالهای اخير ،کاهش سیح میالعه
تضعيت عادتواره
معلمان در سالهای اخير ،کاهش عالقه شغلی در سالهای اخير ،کاهش انگيزه
آموزشی در
شغلی در سالهای اخير ،کاهش تعهد شغلی در سالهای اخير ،کاهش فعاليت
سالهای اخير
شغلی در سالهای اخير
مش الت اقتصادی؛
تأ ير منفی مش الت اقتصادی بر نحوه تدريس ،تأ ير مش الت اقتصادی بر کاهش
مانع ارتقای عادت-
میالعه معلمان ،تأ ير مش الت اقتصادی بر کاهش عالقه و انگيزه معلمان
واره آموزشی
مش الت منزلتی-
تأ ير مش الت منزلتی بر کاهش عالقه شغلی معلمان ،تأ ير مش الت منزلتی بر
تبعيضی؛ مانع ارتقای
کاهش انگيزه شغلی معلمان ،تأ ير تبعيض سازمانی برکاهش انگيزه شغلی معلمان
عادتواره آموزشی
تأ ير سياست آموزشی عدم تمايز بر کاهش عادتواره معلمان ،تأ ير افزايش
منیق ضدآموزش؛
آمار قبولی بر کاهش سیح آموزشی معلمان ،تأ ير افزايش آمار قبولی بر کاهش
مانع ارتقای عادت-
انگيزه و عالقه شغلی معلمان ،تأ ير تغيير نقش معلمی بر آموزش حداقلی ،تأ ير
واره آموزشی
قوانين آموزشی تسهيلی بر کاهش انگيزه شغلی معلمان
تأ ير منفی شغ دوم آموزشی بر کاهش میالعه معلمان ،تأ ير منفی شغ دوم شغ دوم آموزشی؛
آموزشی بر نحوه تدريس معلمان ،تأ ير منفی شغ دوم آموزشی بر کاهش انگيزه مانع ارتقای عادت-
واره آموزشی
شغلی معلمان ،تأ ير منفی شغ دوم آموزشی بر کاهش تعهد شغلی معلمان
تأ ير منفی شغ دوم غير آموزشی بر به روزنبودن اطالعات معلمان ،تأ ير منفی
شغ دوم
شغ دوم غير آموزشی بر کاهش عالقه شغلی معلمان ،تأ ير منفی شغ دوم غير
غيرآموزشی؛ مانع
آموزشی بر کاهش انگيزه شغلی معلمان ،تأ ير منفی شغ دوم غير آموزشی بر
ارتقای عادتواره
کاهش میالعه معلمان ،تأ ير منفی شغ دوم غير آموزشی بر نحوه تدريس معلمان،
آموزشی
1
تأ ير منفی شغ دوم غير آموزشی بر کاهش تعهد شغلی معلمان

 -1خصلتهايی که عادتواره را تش ي میدهند عبارتند از نگرشها ،تمايالت ادراکی ،احساسات ،کردارها و
انديشههايی که افراد به علت شرايط عينیِ وجودیشان درونی کردهاند و از اين رو ،به صورت اصول ناآگاهانهی کنش،
ادراک و بازانديشی عم میکنند ()Bonnewitz, 2012, 91د به عقيده بورديو عادتواره عالوه بر آنکه بسياری از امور
ذهنی مانند انديشيدن ،احساس کردن و تمايالت را در برمیگيرد ،در اکثر فعاليتهای عينی و عملی انسان از قبي نحوه
خوردن ،راه رفتن و صحبت کردن و غيره نيز خود را نشان میدهدد بنابراين انگيزه ،نگرش ،عالقه و حتی تعهد از جمله
مصاديق و شاخصهای عادتواره آموزشی تلقی میشوندد البته در اينجا منظور از تعهد شغلی ،رعايت نظم ،انضباط و
مقررات آموزشی است که در ميدان آموزش از طريق آموزش مستقيم يا غيرمستقيم يا به مرور زمان در وجود عامالن
اجتماعی (معلمان) حک شده است و در ناخودآگاه آنها قرار گرفته استد
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تأ ير کاهش انگيزه تحصيلی دانشآموزان بر انگيزه شغلی معلمان ،تأ ير کاهش
میالعه دانشآموزان بر میالعه معلمان ،تأ ير کاهش عادتواره آموزشی دانش-
آموزان بر نحوه تدريس معلمان

1

تأ ير کاهش انگيزه معلمان بر کاهش انگيزه دانشآموزان ،تأ ير کاهش عالقه
معلمان بر کاهش عالقه دانشآموزان ،تأ ير کاهش میالعه معلمان بر کاهش
عالقه دانشآموزان ،تأ ير کاهش عادتواره معلمان بر کاهش سیح سواد دانش-
آموزان

04
تضعيت عادتواره
آموزشی ميدان
توليد تحت تأ ير
ميدان مصرف
تضعيت عادتواره
آموزشی ميدان
مصرف تحت تأ ير
ميدان توليد

حقيقتش من به تدريس عالقمند بودم و معلمی رو دوس داشتم و وقتی که شرايیی فراهم
شد بيام آموزش و پرورش خوشحال شدم (مصاحبه شماره )4د

در سالهای ابتدای خدمت معلمان نگرش مثبت به شغ معلمی داشتندد آنها به شعار «معلمی
شغ انبيا است» اعتقاد راستين داشتند و به شغ معلمی افتخار میکردندد همچنبن معلمان در
گذشته نسبت به مدرسه ،کالس ،دانشآموزان و شغ معلمی احساس مسئوليت و تعهد بسيار
زيادی داشتهاند و همواره سعی کردهاند با آمادگی الزم و میالعه کافی در کالس درس حاضر
شوند و به تدريس بپردازند و حتیالمقدور از غيبت و تأخير اجتناب کنندد
هميشه سعی مي ردم به موقع در مدرسه حاضر بشم حتی در مواردی که مش

حنجره

داشتم (مصاحبه شماره )22د

مقوله تضعیف عادتواره آموزشي در سالهای اخیر
اين مقوله بيانگر آن است که عادتواره آموزشی معلمان در ميدان توليد آموزش ابت و
اليتغير نبوده ،و در طول زمان کاهش يافته استد به طوری که امروزه ميزان عاليق معلمان نسبت
به آموزش ،تدريس ،حضور در مدرسه و بودن با دانشآموزان کم رنگ شده است و با اشتياق
فراوان در کالسهای درس حاضر نمیشوند و برای تدريس و حضور در مدرسه و تعليم و
تربيت دانشآموزان لحظهشماری نمیکنندد کاهش عادتواره آموزشی معلمان در سالهای اخير
به گونهای است که اکثر سیوح عادتواره نهادی معلمان را دربرگرفته استد به طوری که انگيزه
شغلی معلمان نيز کاهش يافته است و معلمان انگيزه زيادی برای تدريس و حضور در مدرسه
ندارند و از رفتن به کالس درس رنج میبرند و از معلمی و فضای آموزشی دلسرد شدهاندد
قبالً معلمی عشق بود و نه به عنوان يک شغ د ولی هر چقدر جلوتر اومديم کمرنگتر شد
(مصاحبه شماره )5د
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در سالهای اخير نگرش معلمان نيز تغيير يافته استد به طوری که معلمان امروزه مانند
گذشته به داشتن شغ معلمی افتخار نمیکنندد همچنين در سالهای اخير سیح میالعه معلمان
نيز کاهش يافته است و به همان معلومات و دانش قبلی خود بسنده میکنند و در راستای به
روز کردن دانش خود نيز رغبت فراوانی ندارندد
ديگر نگرش مثبت اوليه را ندارم و حتی به کسانی که درباره اين حرفه از من میپرسند
میگويم که اگر درآمد و مسائ اقتصادی برايشان مهم است و ام ان داشتن شغ دولتی
ديگری را دارند و عالقه چندانی به آن ندارند ،انتخابش ن نند (مصاحبه شماره )30د
از اون موقعی که فارغالتحصي شديم میالعاتمون به تدريج کم شد و بيشتر بنا به ضرورت
کار میالعات مختصری داشتيم (مصاحبه شماره )22د

مقوله مشکالت اقتصادی؛ مانع ارتقای عادتواره آموزشي
اين مقوله بيانگر آن است که شرايط اقتصادی معلمان وضعيت مناسبی نداردد به طوری که
وضعيت مالی معلمان به گونهای است که حقوق آنها پاسخگوی نيازهای ضروری زندگی
روزمره نيستد همچنين افزايش سیح تورم نيز موجب شده که معلمان همواره دغدغه
اقتصادی داشته باشندد اين شرايط موجب شده است که معلمان از وضعيت شغلی خود ناراضی
باشند و سیح عاليق و تمايالت و انگيزه و تعهد شغلی آنها در ميدان آموزش کاهش يابدد
معلمی در شرايط االن دو مش

اساسی که داره ي ی بعد ماليش و درامدشه که مشخصه

درآمدی که از اين طريق به دست مياد با هزينه های زندگی قیعا سازگار نيست و ي ی هم اين
است که اون احترام و وجهه اجتماعيش خيلی اومده پاييند يعنی اون احترامی که دانش آموز يا
والدينش بايد به معلم داشته باشند کمهد قیعا اينا بر عالقه و انگيزه ما در شغ معلمی تأ ير
ميذاره (مصاحبه شماره )7د

مقوله مشکالت منزلتي-تبعیضي؛ مانع ارتقای عادتواره آموزشي
مواجه با مش الت منزلتی در جامعه موجب شده است ،سیح عادتواره آموزشی معلمان
به ويژه سیح عالقه شغلی ،تعهد و انگيزه شغلی آنها در ميدان آموزش کاهش يابدد به طوری
که معلمان همانند گذشته عالقه و انگيزهای برای تدريس و حضور در مدرسه ندارندد
ارزشها در جامعه تغيير کرده ببينيد يه موقع ارزش ارش علمی بود ،يه موقع ارزش ارزش
مذهبی بودد االن ارزشها شده ارزشهای مادی و مردم به همه چيز با ديد مادی نگاه میکنند و
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وقتی با اين ديد نگاه میکنند و معلم از نظر حقوقی و از نظر ام انات و جايگاهی که داره
ضعيفه ،قیعا احترام و شخصيتش هم به همين اندازه مياد و اين نداشتن جايگاه هم عالقه و
انگيزه و تالش معلمو کم مي نه (مصاحبه شماره )22د

از جمله شرايط ديگر که موجب کاهش سیح عادتواره آموزشی معلمان در ميدان
آموزش شده است ،تبعيض سازمانی يا ميدانی استد تجربه معلمان بيانگر آن است که ميدان
دولت در دهههای اخير بين ميدان آموزش با ساير ميدانها تبعيض قائ شده ،به طوری که به
ساير ميدانهای اجتماعی و عامالن آنها به لحاظ مالی و منزلتی توجه بيشتری مینمايد و اين
امر موجب شده که معلمان از اين تبعيض رنجيده شوند و ميزان عاليق ،تمايالت و انگيزه و
رفتار آموزشیشان کاهش يابدد
هيچ انگيزهای نيست که ما دلگرم باشيم و وقتی خودمون را با يه کارمند يه نهاد ديگه مقايسه
مي نيم که ديپلم ولی به اندازه من حقوق ميگيره انگيزهای ايجاد نميشه (مصاحبه شماره )8د

مقوله منطق ضدآموزش؛ مانع ارتقای عادتواره آموزشي
اين مقوله بيانگر آن است که قوانينی وجود دارند که موجب شدهاند که سیح عادتواره
آموزشی معلمان کاهش يابد ،زيرا اين قوانين (چه منیق آش ار ،چه منیق پنهان ميدان آموزش)
بر تسهي شرايط آموزشی و افزايش آمار قبولی دانشآموزان تأکيد میکنند و معلمان را مجبور
(با توجه به قدرتی که دارند) به انجام چنين خواستهای مینمايندد در چنين شرايیی است که
معلمان ارتقای سیح دانش ،مهارت ،عالقه ،میالعه ،انگيزه و تعهد شغلی را بیفايده میدانندد
مؤلفه عدم تمايز ي ی از مهمترين قوانين ضد آموزشی است که سیح عادتواره نهادی ميدان
آموزش را دستخوش تغيير و تحول قرار داده استد تجربه آموزشی معلمان بيانگر آن است که
در ميدان آموزش ميان معلمان دلسوز ،تالشگر و با سواد و ساير معلمان در ميدان آموزش هيچ
تفاوتی وجود ندارد و همين امر موجب دلسردی و کاهش انگيزه و عالقه آنان شده استد
سالهای اوليه از تدريسم خيلی لذت ميبردم االن هم اون لذت هست ولی االن چون ميبينم
هيچ تفاوت بين دبير خوب و زحمت کش و دبيرهای ديگه نيست عالقه ام کم شدهد مثال
همين امسال (مصاحبه شماره )23د

قوانين آموزشی تسهي کننده نيز از جمله شرايط ديگری هستند که موجبات کاهش عادت-
واره نهادی معلمان را فراهم نمودهاندد تجربه آموزشی معلمان بيانگر آن است که قوانين
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آموزشی ميدان آموزش به دلي تأکيد بر دريافت نمره حداقلی و عدم مردودی ،شرايیی را
فراهم نموده که دانشآموزان به راحتی پايههای تحصيلی را پشت سر بگذارند و مدرک
تحصيلی ديپلم را دريافت کنند با وجود اين که سیح سواد آنها برابر با مدرک يا پايه تحصيلی
آنها ،نيستد چنين شرايیی سبب شده که معلمان عالقه و انگيزهای برای تدريس و به
کارگيری روشهای جديد نداشته باشندد همچنين تجربه آموزشی معلمان در سالهای اخير
بيانگر آن است که سیح عادتواره آموزشی آنها بيشتر تحت تأ ير منیق پنهان افزايش آمار
قبولی استد اين منیق موجب شده که معلمان در پايان سال با توجه به پيشنهاد مسئوالن
مدارس و با استدالت توجيهی همچون شرايط خانوادگی دانشآموزان ،شرايط سنی و شرايط
نابهسامان جامعه و جلوگيری از افزايش هزينه ميدان آموزش ،به دانشآموزانی که سیح نمره
آنها پايين است و شرايط الزم برای قبولی را ندارند ،نمره قبولی را بدهند يا شرايط کسب
نمره قبولی را برای دانشآموزان فراهم نمايندد اين منیق موجب دلسردی و عدم اختيار معلمان و
در نهايت کاهش عالقه ،انگيزه ،میالعه و تعهد شغلی آنها در ميدان آموزش شده استد
روز آخر مدير مياد ميگه حتما به اينا نمره بدهيد اينا سال سوم هستن برند ددد پيش-
دانشگاهی رو نمره بدهيد برند (مصاحبه شماره )23د

مقوله شغل دوم غیرآموزشي؛ مانع ارتقای عادتواره آموزشي
با توجه به تورم جامعه و با توجه به آن که معلمان از وضعيت اقتصادی مناسبی برخوردار
نيستند ،گروهی از معلمان برای تأمين نيازهای ضروری خانوادهشان به شغ دوم غير آموزشی
گروييده اندد گرايش معلمان به شغ دوم و اشتغال به آن موجب شده که گروهی از معلمان
وارد ميدانهای ديگری شوند و سیح عاليق ،نگرش ،رفتار و سیح میالعه آنها کاهش يابدد
اين کارهای جانبی فرصت میالعه و انگيزه رو از ما گرفته ددد وقتی که من بعد از ظهر
ساعت  2از مدرسه بيام بيرون و برم دنبال کار تا ساعت  1شب يا  20شبد قیعا هيچ فرصتی
برای میالعه روز بعد ندارم (مصاحبه شماره )3د

مقوله شغ دوم آموزشي؛ مانع ارتقای عادتواره آموزشي
اين مقوله بيانگر آن است که گروهی ديگر از معلمان برای تأمين نيازهای اساسی زندگی
به شغ دوم آموزشی اشتغال دارندد اشتغال در اين شغ اگرچه معلمان را از محيط آموزشی
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دور نساخته ،اما به دلي اشتغال زياد ،عدم وقت و خستگی مفرط موجب کاهش سیح میالعه،
انگيزه و رفتارهای آموزشی و فرهنگی معلمان شده استد
اين اضافهکاری و پر کردن هفته به خاطر معيشت حقيقتا ميزان انگيزه و عالقه ما
رو کم کرده و بيشتر ن رده چون که من خودم چند روز تو متوسیه دوم هستم و
اضافهکاريم تو دوره راهنمايی است چون متوسیه نداره ،دانشآموزهای راهنمايی هم
خيلی پر شور هستند و اذيت مي نن و اون دو روز خسته ميشيم و از اون انگيزهای که
تو متوسیه دوم هم تا حدودی دارم ازم گرفته ميشه(مصاحبه شماره )8د

مقوله تضعیف عادتواره آموزشي میدان تولید تحت تأثیر میدان مصرف
اين مقوله بيانگر آن است کاهش عادتواره آموزشی در ميدان مصرف ،عادتواره آموزشی
ميدان توليد را نيز تحت تأ ير قرار داده و موجبات کاهش آن را فراهم آورده استد در اين
راستا الزم به ذکر است که کاهش انگيزه تحصيلی ،سیح پايين میالعه و کاهش عالقه تحصيلی
دانشآموزان موجب کاهش انگيزه ،تعهد و عالقه شغلی معلمان در مدرسه ،فرايند آموزش و
کالس درس شده استد
منشأش همون بیانگيزگی است که هم در محيط دانشآموز ميبينيم که هيچ انگيزهای برای
درس ندارندد همين بی انگيزگی رو هم به معلم انتقال دادند (مصاحبه شماره )1د

همچنين اين کاهش انگيزه و سیح میالعه دانشآموزان بر نحوه تدريس ،فعاليت آموزشی
و سیح میالعه معلمان تأ ير منفی گذاشته و موجب کاهش سیح میالعه و فعاليتهای
آموزشی معلمان در مدارس شده استد اين پيامده به گونهای است که معلمان مث گذشته در
کالسهای درس به فعاليت نمیپردازند و به آموزش سیحی و سنتی بسنده میکنندد
وقتی معلم ما ميدونه که هيچ دانشآموزی رغبتی به مدرسه و درس نداره و اومده فقط
مسخره بازی کنه با چه انگيزهای بره برای جلسه بعد خودش رو آماده کنه و میالعه کنه
(مصاحبه شماره )26د

مقوله تضعیف عادتواره آموزشي میدان مصرف تحت تأثیر میدان تولید
اين مقوله بيانگر آن است که سير نزولی عادتواره نهادی در ميدان توليد آموزش امری
خنثی نيست ،بل ه دارای ا رات و پيامدهای منفی میباشدد به طوری که سير نزولی عادتواره
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نهادی در ميدان توليد ،عادتواره نهادی ميدان مصرف را نيز تحت تأ ير قرار داده و موجبات
کاهش آن را فراهم آورده استد در اين راستا الزم به ذکر است که کاهش انگيزه شغلی معلمان
موجب کاهش انگيزه دانشآموزان شده استد همچنين سیح پايين میالعه ،کاهش عالقه
شغلی و تعهد شغلی معلمان عالوهبر کاهش سیح انگيزه و عالقه دانشآموزان سیح میالعه و
سواد آنها را نيز تحت تأ ير قرار داده استد
وقتی معلم ما خسته است و انگيزه ای نداره و سیح میالعاتش هم پايينهد خود به خود اين
بر دانش آموز هم تأ ير ميذارهد دانشآموز هم عالقه اش کم ميشه ،انگيزه اش مياد پايين و سیح
سوادش هم مياد پايين (مصاحبه شماره )24د

کدگذاری محوری
در اين مرحله با توجه به ارتباط و پيوندی که بين مقولهها وجود داشت ،مقولههای مذکور
مجدداً مورد دستهبندی و در ذي سه مقوله انتزاعی و عمده با عناوين «سير نزولی عادتواره
آموزشی ميدان توليد ،شرايط مؤ ر بر سير نزولی عادتواره آموزشی ميدان توليد ،پيامدهای
منفی سير نزولی عادتواره آموزشی ميدان توليد بر ميدان مصرف» قرار گرفتند ،سپس در ي ی
از ابعاد شرايیی ،پديده و پيامدی قرار داده شدندد نتايج اين مرحله حاکی از آن است که
معلمان در سالهای گذشته از عادتواره آموزشی بااليی برخوردار بودند ،اما تحت تأ ير
شرايیی مانند مش الت اقتصادی ،مش الت منزلتی-تبعيضی ،اشتغال به شغ دوم آموزشی،
اشتغال به شغ دوم غير آموزشی ،کاهش عادتواره آموزشی ميدان مصرف و منیق ضد
آموزش ميدان آموزش ،سیح عادتواره آموزشی آنها در سالهای اخير کاهش يافته است و
اين امر موجب ش

گيری پيامدهايی از قبي کاهش سیح عادتواره آموزشی دانشآموزان

شده استد به عبارت ديگر ،کاهش عادتواره آموزشی در ميدان توليد ،سیح عادتواره
آموزشی ميدان مصرف را نيز تحت تأ ير خود قرار داده استد

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر جهت تحلي کيفی وضعيت ،شرايط و پيامدهای عادتواره آموزشی
معلمان در ايران ،چارچوب مفهومی تحقيق مبتنی بر ديدگاه بورديو و منابع تجربی مرتبط با آن
تنظيم گرديد و بر مبنای آن سؤاالت اصلی تحقيق تدوين و مورد بررسی قرار گرفتندد نتايج
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 .2مدل وضعيت ،شرايط و پيامدهای عادتواره آموزشی معلمان

Picture 1: conditional and situational model and the consequences of educational
habitus of teachers

تحقيق حاکی از آن است که عادتواره آموزشی معلمان در ميدان توليد آموزش ابت و اليتغير
نبوده ،بل ه در طول زمان دستخوش فراز و نشيبهای زيادی قرار گرفته استد در اين راستا
نتايج به دست آمده بيانگر آن است معلمان در سالهای ابتدای خدمت دارای عالقه شغلی فراوان،
میالعه زياد ،نگرش مثبت ،انگيزه زياد ،احساس مسئوليت و تعهد شغلی زيادی بودند ،اما
متأسفانه در سالهای اخير تحت تأ ير شرايیی مانند مش الت اقتصادی ،مش الت منزلتی-
تبعيضی ،اشتغال به شغ دوم آموزشی ،کاهش عادتواره آموزشی ميدان مصرف ،اشتغال به شغ
دوم غير آموزشی و منیق ضد آموزش ميدان آموزش ،سیح عادتواره آموزشی آنها کاهش
يافته استد به طوری که امروزه معلمان انگيزه زيادی برای تدريس و حضور در مدرسه ندارند ،از
معلمی و فضای آموزشی دلسرد شدهاند ،همانند گذشته به داشتن شغ معلمی افتخار نمیکنند،
تعهد شغلی آنها کاهش يافته است ،و به همان معلومات و دانش قبلی خود بسنده میکنندد
وضعيت موجود بيانگر ش

گيری پديده «سير نزولی عادتواره آموزشی عامالن اجتماعی ميدان

توليد آموزش» استد با توجه به آن که از ديدگاه پير بورديو بين ميدان توليد و ميدان مصرف
رابیه متقاب وجود دارد (« ، )Bourdieu, 2013, 315-314سير نزولی عادتواره آموزشی عامالن
اجتماعی» در ميدان توليد ،عادتواره آموزشی عامالن اجتماعی ميدان مصرف را نيز تحت تأ ير
قرار داده و موجب کاهش آن شده استد اين نتيجه ضمن آن که مؤيد نظريه تاريخی بودن
عادتواره بورديو

است(،)Reay., Crozier; & Clayton., 2009, 1105; Darmody, 2012, 534

مؤيد نظريه تأ ير و تأ ر ميدان توليد و مصرف وی نيز میباشدد
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از آنجا که معلمان مهمترين عامالن اجتماعی ميدان توليد آموزش هستند و بايستی از
عادتواره آموزشی وااليی برخوردار باشند تا بتوانند کارکرد تخصصی ميدان آموزش که همان
توليد و افزايش سرمايه فرهنگی به ويژه سرمايه فرهنگی تجسميافته و عادتواره آموزشی و
فرهنگی دانشآموزان است ،را به خوبی تحقق بخشند ،نتايج به دست آمده رضايتبخش
نيستد زيرا ضعت عادتواره آموزشی عامالن اجتماعی ميدان توليد ،ميدان مصرف را تحت
تأ ير گذاشته و اين امر موجب شده است که ميدان آموزش با چالشهای کارآمدی در دو زير
ميدان توليد و مصرف مواجه گردد و نتواند در ابعاد اقتصادی ،سياسی ،فرهنگی و اجتماعی
تحوالت الزم را ايجاد کندد بنابراين ي ی از چالشهای ميدان آموزش که کارآمدی آن را نيز با
مش

مواجه ساخته است ،ضعت عادتواره آموزشی عامالن اجتماعی ميدان توليد استد با

توجه به آن که عادتواره آموزشی در ميدان آموزش امری مهم و کارکردی است ،ضروری
است که به اين چالش توجه شود و راهبردهای فرهنگی گستردهای در راستای ارتقای آن به
ويژه در راستای ارتقای تمايالت ،باورها ،ارزشها ،نگرش و رفتارهای آموزشی معلمان
صورت گيردد در غير اين صورت ميدان آموزش با چالشهای بيشتری به ويژه در فرايند توسعه
انسانی مواجه خواهد شد ،زيرا ميدان آموزش نقش مهمی در ارتقای شاخص توسعه انسانی
داردد در اين راستا پيشنهاد میشود که ميدان آموزش با تغيير منیق ميدان آموزش و رفع
مش الت اقتصادی معلمان و ميدان دولت نيز با رفع مش الت منزلتی معلمان و تخصيص
بودجه مناسب به ميدان آموزش زمينههای ارتقای عادتواره آموزشی معلمان را فراهم نمايندد
نتايج تحقيق حاضر از آن جنبه که بيانگر تغيير و تحول سیح عادتواره آموزشی عامالن
اجتماعی ميدان توليد در طول زمان است مؤيد آن بخش از نظريه بورديو است که عادتوارهها
قاب تغيير هستند و با ميدانهای جديد يا با تغييرات جديد ميدان منیبق میشوند

( Jalaiypour

)& Mohammadi, 2009, 318د به لحاظ تجربی نيز اين نتيجه با نتايج تحقيق

Mirfardi,

) Ahmadi and Rafiee Baldaji (2012که حاکی از تغييرات عادتواره آموزشی و مؤلفههای
آن در ميدان آموزش میباشند ،همخوانی داردد
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