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ABSTRACT 
Educational research is an interdisciplinary research. Therefore, for 

the purpose of accurately explaining and analyzing the educational 

issues, a researcher in this field needs to use social research methods 

and related theories. One of the research approaches in the social 

sciences is the result of Bourdieu's approach to the twentieth century 

sociologist who has had a significant impact on social theory and 

sociology and has created methodological developments in various 

social areas, including education. Purpose After presenting an 

introduction to Pierre Bourdri's theoretical work, the main article of 

this paper introduces the methods of educational research based on 

his approach. To do this, we rely on a wide range of Bourdieu's 

writings published individually or with colleagues, especially in 

relation to educational issues. Not only on the basis of his analysis of 

his work and his views on research on educational issues, but on the 

basis of the approaches of researchers with Bourdieu's view, we have 

analyzed the method of social research in educational issues based 

on his viewpoint. The result of the analytical-descriptive study of the 

relevant documentation has shown that the Bourdieu study is the 

beginning of experimental facts in the field of educational practice. 

Educational research is also based on the analysis of the distinction 

between successful and unsuccessful students from the perspective 

of the social base and is necessary during the The distinction between 

what is created in the interaction of education in terms of social 

differences is analyzed and the educational content is explained in 

terms of the cultural symbols of the criterion. 
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 یتیترب پژوهش در یاجتماع مسائل لیتحل و ویبورد

 (       M.aali@ut.ac.ir تهران،دانشگاه ) عالیمرضیه 
 

  

 چکیده

 
له  از ها یرو جم ماع  علوم در هشپژو یکرد عه   ،ویبورد کردیرو یاجت  قرن شننن ا  جام
 و  یتعل یشنن اسننجامعه و یاجتماع یهایتئور بر یتوجه قابل ریثأت که اسنن  ،سننت یب

شته   یترب    یعلت جمله از یاجتماع مختلف یهاحوزه در یش اخت روش یتحوالت و گذا
 .  اس  دهکر جادیا  یترب و

له   نیا یاصنننل هدف      قا ئه  از پس م مه   ارا قد   یمعرف ،ویبورد ریپ ینظر کار  بر یام
 - طلیتحل مطالعه   جه ینت. اوسننن  کردیرو بر یمبت  یتیترب پژوهش خاص  یها شرو

 ، یترب و  یتعل در ییویبورد پژوهش آغازگاه که ددهمی نشننان مسننت دات یفیتوصنن
 لیتحل رب یمبت  یتیترب پژوهش سنن س و یتیترب عمل یفضننا در یتجرب یها یواقع
  .اس  یاجتماع گاهیپا م ظر از موفقنا و موفق انآموزدانش زیتما
 یها تفاوت  برحسننن  یتیترب تعامل   در آنچه  انی م زیتما  ،آن خالل در باید   روازاین    

 ینمادها م ظر از یآموزشنن یمحتوا و ردیگ قرار لیتحل مورد ،شننودیم جادیا یاجتماع
 قرار گیرد نییتب مالک یفره گ
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 مقدمه

 دردر نخستین آثار خود  (2002-1930) 1ویبورد ریپ
 نظام قیطر از یاجتماع دیبازتول به پرورش، و آموزش
 در که یفرهنگ هیسرما یو نظر از .پردازدیم یآموزش
 دیبازتول به ،شودیم فتهگر کاربه مدرسه یدرس برنامه
 یها برنامه نیا رایز؛ کندیم کمک یاجتماع یهاینابرابر

. است توجهیب یفرهنگ یها تفاوت به عموماً یدرس
 یاداقتص مختلف طبقات جامعه، در که است معتقد ویبورد

 دیبازتول را طبقات نیا مدرسه که دارند وجود یفرهنگ و
 . کندیم

 هب یاجتماع تحول یجابه مدرسه که معناست بدان نیا
 ساختار یعنی ؛کندیم کمک یاجتماع یساختارها ثبات

 لیتحص از محروم طبقة فرزندان که یهنگام یحت جامعه
 نیا تقابل در آنچه .کرد نخواهد یرییتغ شوند برخوردار

 که بود 1970 دهه یتیترب یهاهینظر داشت قرار کردیرو
 رییتغ یاصل محل کی عنوانبه پرورش و آموزش آن یط
 نیهم و شدیم گرفته نظر در یاجتماع ینهادها اصالح و

 یظنسوء گاه و یانتقاد یاهینظر ویبورد هینظر شدیم باعث
  .شود گرفته نظر در پرورش و آموزش به نسبت
 در من هینظر نویسدمی یکردیرو نیچن به پاسخ در او
 عامل را پرورش و آموزش که قرار ندارد ییهاهینظر مقابل
 رد و خود کردیرو نییتب در وی. دانندیم یاجتماع تحول

 گونهنیا و کندیم مطرح را نیزم جاذبه هینظر ،تقابل نیا
 نیهم و میدار اعتقاد جاذبه یروین به ما» که کندیم استدالل

 روازپ میبتوان ما است شده باعث جاذبه یروین به اعتقاد
 دگاهید توانیم ،نیبنابرا  .(49: 2008، ویبورد)« میکن

 دیبازتول به که دانست یپرورش و آموزش ناقد را ویبورد
 که فتگر نظر در یتیترب باید را او هیتوص و کندیم کمک
 آنچه .دهدیم حرکت یاجتماع تحرک یسوبه را جامعه
 قدن به تیترب و میتعل در ویبورد هینظر شودیم باعث
 و هیاسرم انواع به او که است یکردیرو ،بپردازد دیبازتول

                                                           
1. Pierre Bourdieu 

 ویبورد نظر از. دارد گریکدی به آنها لیتبد یچگونگ
 ذاردگ اثر یخاص عرصه در که ندیگو را یمنبع هر ،هیسرما

 رقابت در مشارکت راه از ژهیو یسود دهد امکان فرد به و
 .(23: 1383 ،یاکبر) آورد دست به آن سر بر

 هیسرما بر که مسیمارکس کردیرو برخالف ویبورد
 یریگشکل در را هیسرما چهارگونه ،کندتأکید می یاقتصاد
 هیسرما، یاقتصاد هیسرما :دهدیم قرار توجه مورد جامعه
 که یفرهنگ هیسرما ،(یاجتماع روابط دامنه) یاجتماع
 دنید و هکتابخان کنسرت، به رفتن) افتهیتجسم انواع شامل

 ک،یرونالکت لیوسا داشتن) افتهی تینیع ،(برتر یهالمیف
 شده نهینهاد و یفرهنگ یکاالها دیگر و هاکتاب تعداد

 هیسرما نهایت در و، (مدارک و یلیتحص یهاتیموفق)
 . نینماد

 دیازتولب کانون ،تیترب و میتعل در ویبورد دگاهید اساس
یم حیتوض نینماد هیسرما یمبنا بر را مدرسه در یفرهنگ

 که است قدرت از یشکل ،نینماد هیسرما او منظر از. دهد
 به یبرا مشروع یتقاضا عنوانبه بلکه ،قدرت عنوانبه نه

 قابل گرانید خدمات و اطاعت احترام، شناختن، تیرسم
 .(92: 1381 2اسوارتز،) است مشاهده
 و یاقتصاد هیسرما تجمع زانیم برحسب ویبورد

 کندیم نییتع را یاجتماع دانیم چهار جامعه در یفرهنگ
 وارهعادت براساس را هادانیم نیا در یاجتماع تحرک و
دانش که است باور نیا بر او .دهدیم حیتوض منش و

 یاجتماع مختلف یهادانیم از یافراد ،مدارس انآموز
 یاجتماع گاهیپا برحسب را ییهاهیسرما و نمادها و هستند

 مدرسه در نینماد صورتبه که هاهیسرما نیا. نددار خود
 زانیم و نوع دهندهنشان ،شودیم دهیکش ریتصو به

 کنندهنییتع و یفرهنگ هیسرما از آموزدانش هر یمندبهره
 . استآنه یاجتماع گاهیپا

 رییتغ به وارهعادت ای منش مفهوم در ویبورد اگرچه
 است اعتقاد نیا بر و پردازدیم جامعه در فرد رفتار مداوم

2. Swartz 
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 مختلف یهادانیم در قرارگرفتن با توانندیم افراد که
 وطمرب ینمادها و پرداخته خود رفتار قیتطب به یاجتماع

 نینماد خشونت اما ؛کنند انینما خود در را أمبد دانیم به
 هک داندیم جامعه دیبازتول در مدرسه نقش یاصل عامل را

 در او .دینمایم سلب فرد از را گاهیپا رییتغ امکان درواقع
 یوعن به یآموزش یهاطیمح در متقابل کنش از خود لیتحل

 یندهایافر و کشدیم ریتصو به را ساختار و تیعامل تقابل
 . ددانیم یدارهیسرما ساختار تیتثب عامل را مدرن مدرسه

 انیمان ساختارها تیتثب در مدرسه نقش یهنگام درواقع
 عمل مشخص یدانیم نفع به مدرسه در هاکنش که شودیم

 یاجتماع طبقات و هاگروه دیگر یسرکوب باعث و دنکن
 یبرخ به یاهگونبه مدرسه در یآموزش یرفتارها. دنشو

 ،ینژاد ضیتبع آموزش حاصل که دهدیم زایامت نمادها
 گونهنیا. است آن دیبازتول تینها در و یاجتماع و یتیجنس

 یرتصوبه و یکیزیف خشونت نیگزیجا ،نینماد خشونت
 . شودیم منجر یاجتماع جبر جیترو به نرم

 در که یکیزیف خشونت یهاوهیش اگرچه ویبورد نظر از
 قیطر از حذف به داشت رواج یسنت موزشآ یهانظام

 تخشون از وهیش نیا کهدرحالی، است هپرداختیم یگرید
 قیطر از حذف به نمادها قیطر از نگرش رییتغ با نینماد
 یآموزش یندهایفرا در کهیطوربه ؛پردازدیم خود

 با را خود و شده محروم خود ابراز قدرت از آموزدانش
 گرید و دکنیم همانند یاجتماع مسلط گروه ینمادها

 لطمس طبقه یصدا بلکه ؛رسدیمن گوش به او از ییصدا
 روابط در یهژمون گونهنیا نتیجه در. شودیم دهیشن

 مفهوم (5: 2016) 1بنرت گمان به. دشویم جادیا یآموزش
ارزش ها،تیاولو چگونه که دهدیم نشان نینماد خشونت

 ندهایفرآ ،یفرهنگ یهاوهیش قیطر از احساسات یحت و ها
  .شودیم دیبازتول نهادها و

 آن است تامل و تیاهم قابل ویبورد هینظر در آنچه
 و قیتحق قابل یآموزش نظام در یفرهنگ هیسرما که است

                                                           
1. Boehnert 

 یگفرهن دیبازتول که است باور نیا بر او.  است پژوهش
 .است یلیتحص تیموفق در عامل نیترمهم مدرسه در

 انآموزدانش آن لیذ در که ییهامالک قیطر از نیبنابرا
 ینامگذار مدارس در خوب و موفق انآموزدانش عنوانبه
  .نمود یابیرد را یفرهنگ هیسرما زانیم نتوایم ،شوندیم

 استخراج برای مطالعه نیا در هدف، نیا به توجه با
 به نظر با تیترب و میتعل در یاجتماع پژوهش یراهکارها

. است دهش انجام یپژوهش یاصل مرحله دو ویبورد دگاهید
 و میتعل نهیزم در ویبورد آثار و اسناد لیتحل اول مرحله

. است نهیزم نیا در ینظر یهامفروضه استخراج و تیترب
 کار وهیش و روش یبررس و لیتحل به نیز دوم بخش
 به ییویبورد کردیرو با که است یافته اختصاص یمحققان

 دو نیا جینتا. اندپرداخته تیترب و میتعل مسائل در پژوهش
 یراهکارها عنوانبه یبندمقوله از پس ،بیترک مرحله

 . است شده ارائه تیترب و میتعل در ییویبورد پژوهش
 
  ویبوردناظر بر پژوهش از منظر  ییمبنا یهارضفپیش

 و کندیم مطرح یاجتماع مسائل لیتحل در ویبود آنچه
 به یتیترب یهانظام یبرا او نظر مورد یهافرضپیش
 منتج یاجتماع مسائل پژوهش در ییربنایز یهایفرضپیش

 آن ویبورد پژوهش یشناسروش برجسته نقاط از. شودیم
 یهایگدوگان از ییهافیط انهیم در نموده یسع که است
 ینگرکل و یاجتماع ینگرجزء همچون ،یمفهوم

 ،قیطر نیا از و ردیگ قرار تیعامل -ساختار و یاجتماع
 .دینما ارائه پژوهش در را منحصر یکردیرو

 یپژوهش ،ییویبورد پژوهش گفت توانیم تینها در
 با را لیتحل ساًاسا که است یتجرب یهاافتهی بر متمرکز

 یطرفیب او .کندیم استوار دیبازتول بر یپژوهش یکردیرو
 کردیرو قلب را نکته نیا و کندیم رد را 2یختشنامعرفت
 ،ارزشمند علم ویبورد نظر از. داندیم خود یِسشنامعرفت

 کهبل؛ باشد نداشته یکار ساختارها با که ستین یعلم

2. epistemological innocence 
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 نیا خواه ؛شود منجر ساختارها رییتغ به که است یعلم
 ارک نیح در دیبا او اما ؛باشد ناآگاهانه ای و آگاهانه ،رییتغ

 ،رییتغ رایز ؛باشد آگاه ییربنایز یساختارها از یعلم
 نیریز یساختارها به نسبت که است یپژوهش حاصل
  .است آگاه یاجتماع
 ویبورد یپژوهش کردیرو در گرید مهم نکات جمله از
 و تینیع انهیم در یاجتماع مسائل لیتحل بر او توجه

 ییهادهیپد یاجتماع مسائل ویبورد نظر از .است تیذهن
 هیظرن از فارغ که معنا بدان نه اما ؛هستند نهیزم به وابسته

 هانهیزم از هاهداد بلکه ؛باشند داشته ریتفس و لیتحل تیقابل
 .دنشویم فیتوص و معنا ،هینظر با و دنیآیم دستبه

 یاههیال در یپژوهش اگرچه ییویبورد پژوهش نیبنابرا
 رد همواره درواقع اما ،است اجتماع افتهیتینیع و نییرو

 .است النیس در نییرو نماد و نیریز ساخت انیم تعامل
 ییهابرساخت یاجتماع یهاسازه ویبورد دیدگاه از

 هیسودو تعامل نیا وهستند  یمعنابخش ازمندین که هستند
 :3199 1،واکانت و ویبورد) دارد انیجر پژوهش در همواره

 هینظر انهیم در ویبورد کردیرو قیطر نیبد .(19-44
 را هیتک و ردیگیم قرار یعلم یهاحوزه استقالل و یاسیس
 دونیپ ییسو از لیتحل در روازاین و داردیمبر هینظر از

 سمیمارکس انهیگراساخت یهانییتب با همچنان را خود
 کنش سراغ به گرید ییسو از و کندیم حفظ کیکالس

 یهاادنم لیتحل و یبررس در رفته بوم و نهیزم در یاجتماع
. کندیم دیتاک ساختارها یرونیب ظهور بر یاجتماع مناسبات

 به شناسانهجامعه نگاه که است رباو نیا بر ویبورد
 و اتیواقع از که است زیآمطعنه ینگاه ،موضوعات
 بدان نه تا کندیم افشا دارد،یبرم پرده نیریز یساختارها

 یاجامعه که جهت آن از بلکه ؛کند نابود را آن که جهت
 .(4: 2004 و،یبورد) سازدب بهتر

                                                           
1. Bourdieu & Wacquant  

2. Wacquant 

3. relational 

4. agonistic 

5. synthetic 

 کردیرو که است اعتقاد نیا بر( 2013) 2واکانت 
 4یانتقاد ،(ربنایز و روبنا نیب ارتباط) 3یارتباط ،ویبورد

 ذهن و نیع به توجه) 5یبیترک و ،(یاجتماع ییدگرایبازتول)
 یحال در این. است (تیذهن و تینیع بر زمانهم توجه ای و

 وجوه کیکالس سمیمارکس با ویبورد هینظر انیم که است
 ییویبورد خوانش حاصل که دارد وجود زین یمهم زیتما
 را هاتفاوت نیترمهم بتوان دیشا. است مسیمارکس هینظر
 :کرد خالصه ریز ریتعاب در

 
 7یطبقات ساختار از 6یاجتماع یفضا ریتعب

 8وبر مارکس هینظر به یاجتماع یفضا طرح در ویبورد
 کنش بر ریتعب نیا در و شودیم کینزد (1864-1920)
 بر یطبقات یهاتفاوت اساس ،ریتعب نیا در. کندیم دیکأت

 رمنظ از دیعقا و نظام در که یروابط ؛است استوار روابط
 باطاتارت یرونیب ظهور در که یروابط بلکه ؛داردن قرار وبر

 مشاهده لقاب روابط یرونیب تجسم ،یریتعب به و یاجتماع
 قیطر از و رنددا یجسمان یظهور ،روابط نیا هستند.
یم بروز و ظهور ینیع یهاتیموقع در و یجسمان عادات

روش رمنظ از ،نیبنابرا .دندار ویسوبژکت یتیماه اما ؛دنابی
 و دنریگیم قرار تیذهن و تینیع فیط انهیم در یتاخشن

 یبنارو و نیریز ساختار درک ،ارتباط نیا قیطر از گونهنیا
 . شودمی پذیرامکان یاجتماع

  
 10داشتن یطبقات یآگاه از 9وارهعادت ریتعب

 اسطوره، زبان، قیطر از یاجتماع یزندگ ویبورد نظر از
 محل، و ردیگیم شکل یاطالعات یساختارها و علم ن،ید

 نییتع عامل رهیغ و مذهب سن، ت،یجنس ت،یمل ت،یقوم
 یدگنز ،نیبنابرا. است جامعه در آن سر بر رقابت و گاهیجا

 نیب یمرزکش نماد و است آن سر بر نزاع محل یگروه

6. social space 

7. class structure 

8. Max Weber 

9. habitus 

10. class consciousness 
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 جامعه در. دارد برعهده را اجتماع مختلف یهاگروه
 و هاهموسس در متخصصان توسط نمادها نیا شرفتهیپ

 و هازهیجا قیطر از و شودیم یدستکار مختلف ینهادها
 یگرید ینمادها بر را یینمادها ،یاجتماع یهامشوق

 گفتگوی و تحرک امکان گونهنیا و دهدمی یبرتر
  (.156: 2001 و،یبورد) شودیم گرفته افراد از یاجتماع

 

  2یدئولوژیا از 1نینماد خشونت ریتعب

 یباورها از یامجموعه سمیمارکس هینظر در یدئولوژیا
 دادنجلوه مشروع آن جهینت که است ینادرست اما عیشا

 3،روت) ندارند تیمشروع که است یینهادها ای کردارها
 ینوع پروتستان اخالق مارکس دگاهید طبق (.173: 1389

هیسرما جامعه کی در اخالق نیا مطابق .است یدئولوژیا
 به در افراد همه هستند آزاد بازارها همه ازآنجاکه یدار

 فرصت یدارا یاجتماع تیمز هرگونه آوردن دست
 طبقه هک هستند ییزهایچ تنها ،تالش و سخت کار. برابرند
 .ددار ازین بدان دارهیسرما به شدن لیتبد یبرا جامعه کارگر

 اسبراس دیبا را درآمد ای ثروت در ینابرابر نیبنابرا
 نظر از دیعقا نیا. نمود نییتب منفعت ای زهیانگ در تتفاو

 جامعه شودیم باعث که است ینادرست دیعقا مارکس
 ییویبورد کردیرو در. برسد نظر به عادالنه یدارهیماسر

 رایز ؛شودیم نیگزیجا نینماد خشونت با مفهوم نیا
 پنهان ،فاعل یآگاه از کیدئولوژیا تیخاص کهگونههمان
 یآگاه از فارغ ها،تیفعال به زین نینماد خشونت ،است
 ینیع ظهور بر فرد اعتقاد ،نجاکهآاز اما ؛دهدیم شکل فاعل
 کمک ساختارها دیبازتول به همواره است استوار گزاره

 . کندیم
 

 
                                                           

1. symbolic violence 

2. ideology 

3. Root 

4. field of power 

5. ruling class 

 5حاکم طبقه از 4قدرت دانیم ریتعب

 روزمره یزندگ و عامه فرهنگ در ویبورد هینظر در قدرت
 مادن مفهوم در را انیجر و النیس نیا نییتب او .است یجار

 و مناسبات آنچه ویدبور نظر از .ندیبیم نینماد هیسرما و
 تعامل و تقابل دهدیم شکل را یاجتماع یندهایفرا

 لیتحل در نینماد قدرت جهت نآ از و است یاجتماع
 از .است قدرت نوع نیترمشروع که دارد یوافر رزشا

 حتراما با جامعه از یخاص طبقه ینمادها وندیپ ویبورد منظر
 جامعه در نهاآ یبخشتیعمشرو به یاجتماع یهاارزش و

. است لیتحل و یواکاو ازمندین رونیازا و شودیم منجر
عادت بر یمبتن یپژوهش ییویبورد پژوهش اساس،براین
 در قیتحق مرکز وارهعادت در نتیجه و هاستواره

: 2008 6،گرنفل( است پرورش و آموزش یشناسجامعه
 یشناختروش یهامولفه نیترمهم مبنا نیا بر.  (227

 :گرفت نظر در لیذ شرح به توانیم را ویدربو
 

 7قیتحق موضوع از یشکنساخت. الف
 موضوعات مداوم دنیکش چالش به یمعنا به اصل نیا

 ینظر کردیرو در (227-219: 2008) 8گرنفل نظر از .است
 ،وهشپژ که شودیم منجر آن به یانتقاد کردیرو ییویبورد
 چالش به را موضوعات مدام و رددا زیآمطعنه یتیخاص

 حال در خود یاجتماع کردیرو در او. کشدمی
 . است نیشیپ یساختارها مداوم شکنیِساخت

 

 9موضوعات به یوجه سه ینگرش. ب
 یبررس یاصل وجه سه از دیبا موضوعات ویبورد نظر از

 یاجتماع دانیم یبررس :از نداعبارت وجه سه نیا ؛ندشو
 همطالع مورد دانیم تیموقع لیتحل ؛یبررس مورد موضوع

6. Grenfell 

7. deconstruction of the research object 

8. Grenfell 

9. three-level approach 
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 تیموقع از یبردارنقشه و ؛قدرت یاصل نهیزم با ارتباط در
 و وارهعادت لیتحل و هیتجز و دانیم درون عوامل

 .(25-14: 1989 و،یبورد) عوامل نیا اراتیاخت
 

 قیتحق سازمنحرف عوامل از زیپره. ج
 یاجتماع یهاپژوهش اغلب که است اعتقاد نیا بر ویبورد

 از است الزم که شوندیم انحراف دچار مختلف لیدال به
 یهاپژوهش بیشتر ،آنکه همه از اول. کرد زیپره آن

 یذهن یهایریگسو ای تعصبات ریثأت تحت یاجتماع
 تیموقع شامل تعصبات نیا .ردیگیم قرار انپژوهشگر

 یمذهب و ینید اعتقادات ،اجتماع یفضا در پژوهشگر خود
 یهاپژوهش به یزمان ندادن تیاهم ،سرانجام و او

 زمان دبای ییویبورد پژوهشگر معناکهنیبد ؛است یاجتماع
 کند درک را موضوع تیاهم و صرف  موضوع در یادیز
 .(220: 2008 گرنفل،)

 
  تیتربو  میتعلدر  ییویبورد پژوهش یراهکارها

 در مدرسه درباره ییربنایز یهاضرفپیش به توجه با
 تیترب و میتعل در ییویبورد یهاپژوهش ،ویبورد دگاهید
 که درنیگیم کلش سؤاالت این مورد در هاییفرضشیپ با

 ای و یلیتحص نییپا و باال سطح انآموزدانش انیم تفاوت
 توانندیم یاجتماع مراتبسلسله در که یرانیفراگ یعبارت به

 و کنند صعود اجتماع باالتر طبقات به التیتحص برحسب
 در یینمادها چه و چگونه و ستیچ توانندیمن که آنان
 یوهگر بر یگروه سلطه و خشونت به یتیترب یها نظام

نهانپ به احترام از یپوشش با ،دهیبخش تیمشروع گرید
 یهالفهؤم به توجه با ؟دینمایم کمک نیریز سلطه یساز

 یراهکارها نیترمهم ویبورد یشناختروش و ینظر یاساس
 نداعبارت ویبورد هینظر بر یمبتن تیترب و میتعل در پژوهش

 :از
 

                                                           
1. Lingard & Rawolle 

  عمل یفضا در تیترب یتجرب یهاتیواقع یواکاو. 1

 عمل حوزه در یتیترب مسائل در پژوهش ویبورد نظر از
 ویدبور گفته،پیش مباحث بر بنا درواقع .شودیم انجام

 آغاز هانگرش و دیعقا نظام از وبر و مارکس برخالف
 ینمادها در متجسم نظر از را لیتحل او بلکه ؛کندیمن

 نآ به یمعناده و لیتحل به سپس و کندیم آغاز یرفتار
 . (17-1: 2009 1،راول و نگاردیل) پردازدیم

 هم ،را یاجتماع یهاسازه میدورک با همسو او ،رواقعد
 و داندیم یتجرب یهاتیواقع یحاو هم و یذهن برساخته

 تیواقع نیا یواکاو را پژوهشگر نقش ویبورد رونیازا
 جهات، یاریبس از عمل، ویبورد نظر از .داندیم دوگانه
 یاجرا و روند در و بوده یاجتماع یزندگ یاصل عنصر

 مانند ،یاجتماع یزندگ گرید یهاجنبه که است یعمل
 انینما آن در مبارزه، و یبندطبقه تیمحروم و انحصار

 در ییجا تا عمل در پژوهش به یوابستگ نیا .شودیم
 2«لک روشنفکر» مقابل در او که کندیم ییخودنما او افکار
 پژوهشگر را خود ،درمقابل و کندیم یریگموضع سارتر
  .نامدیم عمل حوزه
 کندیم وادار را محقق ییویبورد پژوهش یوابستگ نیا

 یتیترب عمل دانیم در یفیک و یکمّ یهاداده یورآجمع به
 ،هاوارهعادت و بپردازد نگارانهقوم یاوهیش به اغلب و
 در که مورد شناسایی قرار دهدرا  ییهاهیسرما و هادانیم

 برابر در آموزدانش که یاهنگامه ؛شودیم ییبازنما عمل
 وردم نینماد یصورتبه ای و دارد زیآماحترام یسکوت معلم
 . ردیگیم قرار او طرد ای توجه
 

  موفقان و موفق انآموزدانش یاجتماع گاهیپا زیتما لیتحل .2

 مرکز ویبورد کردیرو با یتیترب نظام در یاجتماع پژوهشگر
 از هک بگذارد دیبا ییارهایمع و استاندارها بر را خود توجه

 ردهاااستاند نیا. شوندیم یابیارز انآموزدانش آن قیطر

2. total intellectual 
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 یهاآزمون قالب در که یآموزش یاستانداردها از اعم
 یرهاایمع و استانداردها ای و شده ارائه یلیتحص تیموفق

 و یانضباط یهانمره قالب در که است یرفتار و یاخالق
 مدرسه از اخراج از اعم یاخالق قیتشو و یهیتنب موارد

 . کندیم ییخودنما
 که ییهاخانواده( 43: 1999) 1هارواتو  الرو نظر از
 ،ربهت مدارس انتخاب در عموماً نددار یباالتر التیتحص

 هاموزشگاهآ انتخاب و یصخصو یهاکالس از استفاده
 ار آموزاندانش تیموفق امکان گونهنیا و بوده ترتوانمند
 مشق گفتن توان بر خود پژوهش در نهاآ .کنندیم فراهم
 در یعامل تواندیم که اندکرده دیکأت نیوالد یبرا شب

 رگید یمنظر از. باشد آموزاندانش رشد به یبخشسرعت
 یتیترب تعامل( 148: 2003) 2کارتر یتیترب یهاپژوهش در
 مواهب از یمندبهره یمبنا یآموزش روابط یمعنا به

 یبررس در کارتر، .است شده شناخته یاجتماع
 هک دباییم دست افتهی نیا به ویبورد هایفرضپیش
 شانفرزندان و معلمان با یشتریب تعامل امکان که ینیوالد

 عیوقا درباره مثال عنوانبه دارند یفرهنگ و یزبان نظر از
 مدرسه ریمس در یحت و کنندیم گفتگو آنها با مدرسه

 مدرسه در انشانآموزدانش ،کنندیم یهمراه را فرزندانشان
 به گونهنیا و دارندبرخور یباالتر نفس به اعتماد از

  .ابندییم دست یشتریب یهاتیموفق
یژگیو یبررس در زین( 92: 2000) 3و همکاران گراف

 پس هلند مدارس در موفق آموزاندانش یهاخانواده یها
 از که ییهاخانواده که افتندی دست جینتا نیا به یبررس از

..( .و تئاتر و کیموز موزه،) بایز یهنرها از یمندبهره نظر
 ،ارندد نهیزم نیا در یشتریب تجارب و هستند توانمندتر

 کهدرحالی ؛هستند ترموفق مدرسه در انآموزانشدانش
 خشونت قیطر از ینوع به اجتماع طبقات دیگر آموزاندانش
  .شوندیم محروم یلیتحص تیموفق و رشد از نینماد

                                                           
1. Lareau & Horvat 

2. Carter 
3. Graaf, Graaf, and Kraaykaamp 

 کردیرو با خود پژوهش در زین( 2001) 4وانیسول
 از یکی که نمود دیکأت نکته نیا بر یپژوهش یط در ویبورد
 ،آموزاندانش تیموفق در کنندهنییتع عوامل نیترمهم

 از شتریب که ینیوالد ؛است نیوالد خواندن یهامهارت
 و کتاب و کنندیم استفاده یفرهنگ خوانداری محصوالت

 یهاآزمون در فرزندانشان خوانندیم یشتریب روزنامه
 کار گونهنیا وا. هستند ترموفق یخواندار یهامهارت
 موفق آموزاندانش انیم یاجتماع زیتما از را خود یپژوهش

 بر( 44: 2002) 5سیدومائ نیهمچن .نمود آغاز موفقنا و
 که ییهاخانواده کندیم دیکأت خود پژوهش در افتهی نیا

 ترموفق مدارس در عموماً دارند یباالتر یفرهنگ هیسرما
  .هستند

 یتوانمند و استفاده امکان ،یفرهنگ هیسرما از منظور
 ساعات داشتن و کتابخانه از یوربهره و یریکارگهب در

 زا دیبازد ،موزه از دیبازد تر،ئات از دیبازد ،مداوم مطالعه
 در که یگرید شاخص. است یخیتار یهاساخته
 نظام در آموزاندانش زیتما عامل عنوانبه هاشپژوه

 .است مدرسه انتخاب شاخص ،شده مطرح یآموزش
 

 یهااوتتف برحسب یتیترب تعامل در مداخله نییتب. 3
 ناآموزدانش یاجتماع

 نقد پژوهش در تیفرد ویبورد شناسانهروش کردیرو در
. شودیم هادهیپد درک اساس ،یارتباط تیخاص و دشویم

 و معلم تعامل نیز و ،آموزدانش و معلم تعامل مبنا نیا بر
 ؛دنریگیم قرار مسائل لیتعل اساس ،آموزدانش و نیوالد

 . ردیگیم شکل تعامل در معنا رایز
 بخش که است باور نیا بر( 1015: 2014)6کاراکو

 در که است ییهامداخله بر یتیترب پژوهش تمرکز از عمده
 در نابرابر داخالتم یریتعب به. دینمایم رخ تعامالت

4. Sullivan 

5. Dumais 
6. Calarco 
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 به انآموزدانش یدسترس بر مدارس و درس یهاکالس
 رایز ؛گذاردیم ریثأت یآموزش جینتا کنترل قیطر از منابع

 ،تعامالت در ناخودآگاه طور به مدرسه مداخالت و معلمان
 یبنددسته یاجتماع یهاتفاوت برحسب را آموزاندانش

 .کنندیم
 عامل نیا یبررس در( 249: 2015) 1اموندید و سیلوئ

 انآموزدانش کایامر مدارس در که دندیرس جهینت نیا به
 و پاداش ستمیس در پوستاهیس انآموزدانش ویژهبه ت،یاقل

 محروم یاجتماع یایمزا یاریبس از مدارس در مجازات
  .شوندیم

 یپژوهش در( 275-257: 2018) 2گست نهیزم نیمه در
 کنندهنییتع نقش بر نینماد خشونت تیمحور با یدانیم

 دیکأت آنان یلیتحص سرنوشت در انآموزدانش با معلم
 در یطبقات و ینژاد یهاتفاوت یذارگریثأت بر او .کندیم

 آموزدانش-معلم روابط بر حاکم یانضباط نیقوان اعمال
 یبندهطبق با مدرسه که است باور نیا بر او. کندیم دیکأت

 ریثأت تحت را یلیتحص تیموفق ،یاجتماع طبقه و ینژاد
 در یتجرب صورتبه را خود باور گست. دهدیم قرار

 که ردیگیم جهینت آن براساس و کندیم مطالعه مدرسه
 نییپا طبقات و پوست اهیس انآموزدانش با معلمان روابط

 .است یشتریب یهیتنب وجوه یدارا و ترخشن اجتماع

 کردیرو با یتیترب پژوهش وجوه از گرید یکی نیبنابرا
 اگردش و معلم انیم روابط یچگونگ بر تمرکز ،ییویبورد
 .است
 

 و یفرهنگ ینمادها منظر از یآموزش یمحتوا نییتب. 4
 آن بر حاکم یهژمون

 هک کنندیم دیکأت نکته نیا بر( 1996) 3پاسرون و ویبورد
 خاص یهاروش به یآموزش یهانظام در رندگانیادگی

 در خود به را یمشخص تیموقع و شوندیم یبندطبقه
                                                           

1. Lewis and Diamond 

2. Gast 

3. Bourdieu& Passeron 

 یهاتیفعال قیطر از ندیفرا نیا. دهندیم اختصاص جهان
 نیتدو و یدرس برنامه نظام همچون یتیترب یتخصص
 اهتیفعال نیا یط در .رسدیم انجام به یآموزش یمحتوا
 تیاولو در یمشخص یاجتماع دانیم انتظارات و ادراک

 یتیترب موضوعات عرصه از هادانیم دیگر و یردگمی قرار
 ،(130: 2012) 4سیهر مانند یشناسانزبان .شودیم خارج

 نظم جادیا یاصل عامل را زبان (55: 2014) 5کلیپر و ول و
 یتماعاج ینابرابر دیبازتول عامل گرید ییسو از و یاجتماع

 . دانندیم
 مختلف نواعا عیتوز قیطر از ،کردیرو نیا براساس

 ،مدارس در یاجتماع مختلف یهاگروه به یآگاه و دانش
 کیهژمون صورتبه را خود یخودبرتر ،غالب فرهنگ

 خشونت» ،یهیتنب یسنت یهاوهیش برخالف و کندیم حفظ
 و گذاردیم ریتأث او خود بر یاجتماع عامل یهمکار با

 واکانت، و ویبورد)« کندیم فراهم را شحذف موجبات
1992 :167). 
 خانواده در افتهیساختار یهاوارهعادت ویبورد نظر از

 آموزش نظام در مطرح یهاوارهعادت با آنها فاصلة زانیم و
 بدان نیا ؛است انآموزدانش ندةیآ کنندةنییتع پرورش، و

 یزبان بر تسلط زانیم ،استعداد و تالش یجابه که معناست
 اریمع انزب که شودمیآموز آینده دانش موفقیتکنندة تعیین

 شکل به فرد درون در یهژمون نیا .است یآموزش نظام در
 آموزدانش و ردیگیم قرار خود و ادراک یذهن یهاطرح

 .پردازدیم خود حذف به پنهان یصورتبه
 نیا بر خود پژوهش در( 155-136: 2003) 6کارتر

 حذف اب کایامر یآموزش نظام چگونه که کندیم دیکأت نکته
 و قرار هیحاش در را اهانیس ،یزندگ سبک و شیگو

 تیموفق مرکز در را دپوستانیسف یفرهنگ ینمادها
 است شده دیکأت پژوهش نیا در. دهدیم قرار یلیتحص
 یژادن ضیتبع مورد ییکایآمر-ییقایآفر نیوالد یهنگام

4. Harris 

5. Vogl, Preckel 

6. Carter 
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 ،یآموزش یندهایفرا به نسبت ای شوندمی دیمانا ای  واقع
 رشتیب حذف و اخراج به عموماً که دارندیم بروز را یخشم

 آنها اغلب شودیم باعث عوامل نیهم .شودیم منجر آنها
 یاستانداردها به باشند داشته یترراحت یزندگ نکهیا یبرا

 رابطه و کنند اعتماد مدرسه و نامعلم لیم مطابق
 احترام آنها به و باشند داشته مدرسه با یارخصمانهیغ

 . بگذارند

 

 یریگجهینت

پژوهش در مغفول یاحوزه یتیترب مسائل یاجتماع لیتحل
 هب کنونتا که ییهاپژوهش انیم در. است یتیترب یها

پژوهش ،اندپرداخته مدرسه در یاجتماع مسائل لیتحل
 هایفرضپیش به نظر با که خوردیم چشم به ییها
 از او لیتحل براساس و تیترب و میتعل به ویبورد کردیرو

 تیمحور با هاپژوهش نیا. است گرفته شکل مسائل
 ونهچگ که کنندیم دیکأت نکته نیا بر یفرهنگ هیسرما

 ینمادها در نینماد خشونت اعمال قیطر از مدرسه
 هب و کندیم ییخودنما یکیزیف و یزبان از اعم یآموزش
 . شودیم منجر جامعه یطبقات نظام دیبازتول
 یبرا یفرهنگ هیسرما فهم ویبورد هینظر در رونیازا
 ظرن از رایز ؛است ضرورت کی یپژوهش هینظر قیدق درک
 هیسرما نیمأتدر  را نقش نیترمهم پرورش و آموزش وی

 .است هیسرما جادکنندهیا آن از یمندبهره که دارد یفرهنگ
 یلتعام یارهایمع ،درس کالس ویبورد هینظر یمبنا بر

 ارانحص که گذاردیم صحه یینمادها بر و کندمی جیترو را
 هانماد نیا درواقع. دارد اجتماع از یخاص طبقه ای و قشر در

 ویبورد منظر از. باشدیم درس کالس و جامعه اتصال خط
 دتوانیم شود وارد یآموزش یندهایفرا به مسائل نیا اگر
 پنهان طور به مدرسه و درس کالس که شود منجر آن به

 یهاضیتبع رشد به و شود یاجتماع دیبازتول عامل
 . نجامدیب یاجتماع
 قیطر از یفرهنگ دیبازتول از نوع نیا ویبورد منظر از

 حرمت نقصان مقابل در و احترام حس جادیا و جیترو
 نکته نیا بر هاپژوهش نیا ،مثال عنوانبه. ابدییم رواج

 و انهیعام واژگان ،یمبو یهاشیگو که ندینمایم دیکأت
 در نینماد خشونت قیطر از هیحاش یزندگ یهاسبک

 ،یتیترب مناسبات عمل، در رونیازا و شودیم طرد مدرسه
 رخ یآموزش یمحتوا و یلیتحص تیموفق یارهایمع
 .دینمایم

 در یاجتماع مختلف طبقات مطالعه با ویبورد هینظر
 یهاگروه در جامعه افراد یهارابطه و مدرسه خانواده،
 یریتعب به و یفرهنگ هیسرما نقش به یاجتماع مختلف

 لعام را مدرسه او. پردازدیم یاعماجت منزلت و التیتحص
 تیحصال یارهایمع نییتع با که داندیم یاجتماع دیبازتول

 قیطر از انآموزدانش یرفتارها یدهشکل به قیوفت و
 راماحت قیطر از که نینماد یخشونت با و پردازدیم نینماد
 جامعه در تحول و تعامل یفضا دهدیم رواج مدرسه در
  .دکنیم مسدود را

 در را ییهاتیصالح چه مدرسه نکهیا اساس،براین
 ،آوردیم عمل به ریتقد آن از ونماید می دییأت انآموزدانش
 نچهآ ،واقعدر. است ییویبورد یپژوهشگر لیتحل کانون
 کردیرو نیا در یتیترب وهشگرژپ یبرا یالزامات جادیا باعث

 هیسرما منظر از یآموزش نظام لیتحل حاصل ،شودیم
 ،گذشته دهه دو طول در ،اساس نیهم بر .است یفرهنگ

 ردهک دایپ توسعه مدرسه در ییویبورد کردیرو با پژوهش
 هیسرما دیبازتول کانون یآموزش یهانظام رایز ؛است

 یابیارز عامل ،میرمستقیغ ای میورمستقطبه و یفرهنگ
 . هستند خاص یاجتماع یهاطیمح در هاخانواده و کودکان

 جادیا یآموزش یهانظام در یاساس هدف ،درواقع
 آن جادیا مانع نینماد خشونت که است یاجتماع عدالت

 در نینماد یاگونهبه که تخشون از گونهنیا. است
 جادیا مانع مدرسه در ابدییم رواج یآموزش تعامالت

فرصت و اجتماع مختلف یهادانیم انیم یاجتماع الوگید
 هدف رونیازا .است هیسرما کسب در یاجتماع برابر یها
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 یواملع ییشناسا ،کردیرو نیا در یتیترب پژوهش یاساس
 یهژمون به مدرسه یآموزش تعامل دانیم در که است

. دنشویم منجر یاجتماع دیبازتول ،تینها در و یفرهنگ
 به یتیبتر عمل دانیم در یتیترب پژوهشگر باید نیبنابرا
 در یاجتماع اندازچشم از که بپردازد ییهامالک یبررس

 را نآ یردپا و شودیم منجر یلیتحص تیموفق به مدرسه
 روزمره یآموزش تعامالت و محتوا ،یتیترب ینمادها در

 . کند یریگیپ انآموزدانش
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