
   171 -153ص  ،1393زمستان ، 4شناسي ايران، دورة پانزدهم، شمارة  مجلة جامعه
153 

 

  
  
  
  
  
  

عوامل موثر بر تعامالت و ارتباطات دانشجويان با استادان 
 )پيام نور و غير انتفاعي آزاد،( هاي مطالعه موردي دانشگاه

  
  فاطمه باقري حيدري

  
  )09/10/94، تاريخ پذيرش 24/10/93تاريخ دريافت (

  

-ترين عرصهادان يكي از مهمتتعامالت و روابط بين دانشجويان و اس: چكيده

هدف از اين مقاله بررسي عوامل . آيدهاي ساختار اجتماعي علم به شمار مي
. باشدجامعه شناختي موثر بر تعامالت و ارتباطات دانشجويان با استادان مي

شناسي علم  و با هاي جامعههاي مختلف تعامالتي با توجه به نظريهعرصه
اين پژوهش كه از نوع در . اندبررسي قرار گرفته مورد، چارچوب نظري بورديو

انجام ها با استفاده از پرسشنامه و جمع آوري داده بوده، تحقيقات پيمايشي
هاي پيام  واحد تحليل فرد و جمعيت آماري دانشجويان دانشگاه. گرفته است

هاي پژوهـش در راستـاي يافته. نور، غير انتفاعي و آزاد شهرستان پلدختر است
دهد موقعيت فرد در قلمرواجتماعي علم با توجه ائيد نظـريه بورديو نشان ميت

تعامالت استادان و .او تعيين مي شود  فرهنگيهاي  به ميزان تركيب سرمايه
ها در بيرون و درون فضاي آكادميك رابطه  هاي آن دانشجويان با ميزان سرمايه

  .مثبت و معناداري دارد
  

تاد و دانشجو، سرمايه فرهنگي فراآكادميك، تعامالت اس: مفاهيم كليدي
  . سرمايه فرهنگي آكادميك

 
  .مربي گروه جامعه شناسي دانشگاه پيام نور                                            bagheri_ttt@yahoo.com   



  1393، زمستان 4شناسي ايران، دوره پانزدهم، شمارة  مجله جامعه

154  

  طرح مساله
ها، مراكز تحقيقاتي عناصر متعددي نظير دانشمندان، دانشجويان، دانشگاه، نشريات دانشگاهي، كتاب

ي حاكم بر رفتارهاي كنشگران درون هاي علمي، قواعد، هنجارهاآكادميك، ناشران دانشگاه، انجمن
هاي جمعي هاي كنشهاي توليد علم مناسب، تعامل بين كنشگران و موقعيتاع علمي، فراينداجتم

در ارتباطات سازماني از قبيل كنش ابزاري،  ارتباطي هايكنش همايي و سمينارهاي علمينظير گرد
و پور شارع(هاي سازنده اجتماع علمي هستند ترين موجوديتارتباطي، گفتماني و استراتژيك عمده

شناختي درباره اجتماع علمي يا توليد دانش بايد يك يا هر بررسي جامعه). 63: 1385فاضلي، 
به هر جهت بررسي اجزاي اجتماع علمي به صورت . اي از اين عناصر را به دقت بررسي كندمجموعه

در .است هاي جاري در آنمجزا در ارتباط با بقيه عناصر آن راهي براي مطالعه اجتماع علمي و فرايند
ايران به برخي از اين عناصر كم و بيش پرداخته شده است، از جمله اين  موضوعات ارتباطات و 

  .باشد تعامالت در اجتماع علمي مي
منظور از ارتباطات و تعامالت مزبور روابط و مناسبات دانشجويان با استادان در درون و بيرون از 

ها و تمايالت دانشجويان  هاي عيني، براساس نگرشهاين متغير عالوه بر جنب. هاي درس است  كالس
  ).1385: 14قانعي راد، (شود  نيز ارزيابي مي

هاي اطالعات و ارتباطات، اجتماعات علمي را مي توان به دو نوع  با توجه به گسترش فناوري
يم فناوري اطالعات و ارتباطات با گسترش مناسبات اجتماعي غير مستق. واقعي و مجازي تقسيم كرد

وگو و مبادالت علمي را به فضاي  نوعي از تعامالت به نام اجتماع علمي مجازي ايجاد كرده و گفت
اعضاي اجتماعات علمي جايگاه و محل يكساني ندارند، ولي از عاليق مشتركي  .مجازي كشانده است

ورت همچنين اجتماعات علمي را بر حسب گستردگي و دامنه جغرافيايي آن به دو ص.برخوردارند 
هاي محلي تعامالت و  در موقعيت. هاي اجتماعي مي توان بررسي كرد هاي محلي و شبكه موقعيت

ها ارتباطات غير  دهد و مناسبات غيررسمي اهميت دارد، ولي در شبكه ارتباطات رويارو رخ مي
هاي آموزشي و پژوهشي در جهان بيش  هر چند فعاليت. مستقيم و اغلب به شكل رسمي غلبه دارد

هاي اطالع رساني از طريق اينترنت و تعامالت همزمان كامپيوتري وابسته مي  پيش به ظرفيت از
هاي تكوين علم در كشور ايران را بايد در وهله اول در روابط و  شود، ولي به نظر مي رسد كه ريشه

ان، نواح و همكار(الت واقعي در اجتماع واقعي و موقعيت محلي، نه شبه اجتماع، جستجو كرد متعا
1391  :27.(  

ها بيانگر جدي بودن آموزش  وجود تعامالت و ارتباطات عميق بين ذي نفعان آموزش در دانشگاه
باشد و ضعف مناسبات دانشگاهي برعكس با ديگر  هاي علمي مي تر توسعه يافتگي رشته طور كلي و به

هاي با اهميت و  از عرصهارتباط دانشجويان با اساتيد خود يكي . هاي علمي پيوند دارد مشكالت رشته
اهميت روابط اساتيد با دانشجويان تاحدي است كه آموزش عالي . تاثيرگذار تعامل دانشگاهي است
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هاي دانشگاهي آكسفورد و كمبريج از طريق ايجاد ارتباطات غيررسمي استاد و  بريتانيا با نمونه
  ).4: 1385قانعي راد، (شود  دانشجو از ساير الگوهاي آموزش عالي متمايز مي

اي بر رشد و توسعه  هاي دانشجويان و اساتيد تاثير قابل مالحظه فراواني، كميت و استحكام تعامل
هاي غير رسمي  فراواني تماس) 1980(در مطالعه پارسكارالو ترنزيني . فكري دانشجويان دارد

ين و كوه نيز تعامل براساس مطالعه ب. اند باالترين همبستگي جزيي را با نمرات دانشجويان نشان داده
تعامالت دانشجويان و اساتيد داراي پيامدهاي . گذارد دانشجو و استاد برموفقيت آكادميك تاثير مي

هاي مختلف تجربه زندگي  عاطفي نيز بوده و تاثير زيادي بر رضايتمندي دانشجويان از جنبه
ل پيچيدگي شناختي تاثير تعامالت دانشجويان و اساتيد بر عوامل شخصيتي مث. دانشگاهي آنان دارد

گذارد و براي بيشتر دانشجويان روابط شخصي با اساتيد به طور معناداري احترام به خويش  مي
  ).1610-1608:  1992واتكينز،(بخشد  اجتماعي و ادراك خويش دانشجويان را بهبود مي

استادان در  ها با هاي دانشجويان بر تعامل آنتأثير ويژگي 1975و همكاران در سال  1ويلسون
دهد كه نتايج اين پژوهش نشان مي. اندي مختلف را مورد مطالعه قرار دادههشت دانشكده

گرا و هنري با احتمال بيشتري با استادان در درون و بيرون از دانشجويان با جهت گيري فكري عمل
  را مطرح  وگوها بيشتر موضوعات مورد عالقه خود پردازند و در اين گفتوگو مي كالس به گفت

كنند، اي كه بيشترين انرژي را در خود صرف ميگيري علمي يا حرفهدانشجويان با جهت. كنندمي
نمرات "اين دانشجويان معموال. كنندتر به استادان و دروس خويش اتخاذ ميرويكردي انفعالي

ها آمادگي  ؛ آنآورند، ولي نه با نفوذ بر استادان يا تالش براي تغيير قواعدباالتري به دست مي
  .).1610-1611 : همان( اند تا بر طبق قواعد بازي كنند هيافت

دانشجويان داراي احترام به خويش، بيشتر با استادان  1977در سال  2بر اساس گزارش آستين
كند كه تجربه دانشجويان در استدالل مي 1980در  3با وجود اين، پاسكارال. در تعامل هستند

اين ديدگاه با . ها بر تعاملشان با استادان تأثير دارد فات شخصيتي و ثابت آندانشگاه بيشتر از ص
ها در  آن. شودتأييد مي 1982در  4تحليل اسنادي مددجويي دانشجويان بوسيله آمز و سينگ

خصوص تصميمات دانشجويان براي مددجويي از استادان بوسيله جلسات جبراني قبل از يك 
آمز و سينگ دريافتند كه بيشتر دانشجويان . اندداني را ترتيب دادهاي ميامتحان اصلي، مطالعه

دادند كه از اند و اين نتايج نامطلوب را اسناد ميمددجو در گذشته عملكرد بدي در امتحانات داشته
ارزش  ةتوانستند برطرف شوند، و يا  دانشجوياني بودند كه اطالعاتي را دربارطريق جلسه جبراني مي
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ها قوميت نيز تماس دانشجو با استاد را تحت تأثير  به اعتقاد آن. ر دريافت كرده بودندجلسات مزبو
تري را ها سؤاالت ساده استادان اغلب با دانشجويان اقليت تماس كمتري دارند و از آن. دهدقرار مي

ها  با آنهاي غيركالمي استادان ممكن است دانشجويان را به برقراري تماس  برخي از رفتار. پرسندمي
هاي ويدئويي با سبك بيان متفاوت را پخش   دانشجو سخنراني 160پژوهشگران براي . تشويق كند

دانشجويان تماس با سخنران داراي سبك آموزشي صميمي را براي ارتباط با سخنران با . كردند
  ).1610-1611:  همان(سبك آموزشي ابزاري ترجيح دادند 

نقش تعامالت دانشجويان واستادان در تكوين سرمايه "عنوان در پژوهشي با ) 1385(قانعي راد 
با بررسي تعامالت و ارتباطات بين دانشجويان واستادان به اين مفهوم به عنوان "اجتماعي دانشگاهي 

هاي ارتباطات در آموزش عالي و به مثابه مهمترين سرمايه دانشگاهي اشاره  ترين عرصه يكي از اصلي
نامه، مناسبات بين  اين پژوهش به روش پيمايش وكابرد ابزار پرسش او با انجام. كرده است

هاي تربيت معلم، تهران، شهيدبهشتي، الزهرا  دانشجويان و استادان رشته علوم اجتماعي در دانشگاه
و عالمه طباطبايي را بررسي كرده و با مطالعه قلمروهاي گوناگون ارتباطي با توجه به آراي 

است كه افزايش ارتباطات دانشجويان با استادان بر  ين نتيجه رسيدهشناسان علم به ا جامعه
دانشجويان  متغيرتحصيلي و روانشناختي از قبيل ميزان پيشرفت تحصيلي، احساس غرور و اثربخشي

همچنين در اين پژوهش به اهميت تعامالت و ارتباطات در بهبود فضاي آموزشي و  .است تاثيرگذار
  .ه استارتقاي يادگيري اشاره شد

بررسي عوامل موثربرتعامالت و ارتباطات  "در پژوهشي باعنوان)1390(نواح و همكاران 
با روش پيمايشي به كمك نظريه بورديو به بررسي تعامالت بين دانشجويان "دانشجويان با استادان 

كه هاي پژوهش نشان داد يافته.  اند و استادان در بين دانشجويان دانشگاه شهيد چمران پرداخته
ها قابل تبديل به يكديگرند و موقعيت فرد در قلمرو اجتماعي علم با توجه به ميزان و تركيب  سرمايه
شود و تعامالت دانشجويان با استادان با ميزان  هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اوتعيين مي سرمايه
  .دها دربيرون و درون فضاي آكادميك رابطه مثبت و معنادار دار هاي آن سرمايه

عوامل موثر بر برقراري ارتباط بين دانشجو و استاد از ديدگاه  )1386(قدمي و همكاران 
هاي  نتايج نشان داد كه بعضي ويژگي. دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اراك را بررسي كردند

هاي اخالقي و فردي   هاي تدريس اوست و همچنين بعضي ويژگي آموزشي استادكه نمايانگر مهارت
ايشان . نگر روابط انساني است از ديدگاه دانشجويان در برقراري ارتباط، موثر تلقي شده استكه نشا

) 1391(عابديني و همكاران . هاي آموزشي براي بهبود اين ارتباط را توصيه نمودند ارائه كارگاه
شكي عوامل موثر در برقراري ارتباط بين دانشجو و استاد از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پز

هاي اخالقي استاد، در كنار  بيرجند را بررسي كردند، نتايج مطالعه نشان داد كه شخصيت و جنبه
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تواند در بهبود روابط بين استاد و دانشجو و در نتيجه  هاي علمي و نحوه تدريس وي، مي دانسته
  .افزايش و بهبود فرايند ياددهي و يادگيري موثر باشد

نگي به عنوان تبيين كننده تفاوت در مشاركت آموزش سرمايه فره"در پژوهشي باعنوان
ها در آموزش به  محققان با برشمردن سرمايه فرهنگي به عنوان يك سازه براي تحليل نابرابري"عال

ها با در نظر گرفتن سرمايه فرهنگي در قالب شغل و  آن. آزمون اين متغير جامعه شناختي پرداختند
ه فرهنگي فرد به اين نتايج دست يافتند كه سرمايه فرهنگي تحصيالت والدين و بخش ميزان سرماي

شان در دانشگاه لحاظ شود  تواند به عنوان عاملي موثر و مهم در مشاركت دانشجويان در همكاري مي
  ).2008نوبل و ديويس، (

. شودهاي دانشگاهي ديده مي طور فراگير در كليه رشته در ايران ضعف روابط استاد با دانشجو به
دان مناسبات ارتباطي در بين دانشجويان با اساتيد به نوبه خود بر ايجاد و گسترش مشكالت ديگر فق

ترين كاركردهاي آموزش عالي را به چالش خواهد زند و اين فرايند دير يا زود اساسيدانش  دامن مي
دانشگاه   باشد؛ ورود بهدر حال حاضر نيز برخي از پيامدهاي اين وضعيت قابل رديابي مي. كشيد

ها، برخالف بايد با تعميق فرهنگ علمي در بين دانشجويان همراه باشد اما يافتهعلي االصول، مي
ها، باورها و دهند كه دانشجويان پس از ورود به دانشگاه بيشتر از حيث ارزشانتظار، نشان مي

در . هاي علمعرصه كنند تاهاي خانواده، سياست، و دين تغيير پيدا ميرفتارهاي مربوط به عرصه
قانعي راد، (ها با كاركردهاي آن همخواني ندارند ها و الگوهاي تعامالتي در دانشگاهحال حاضر شيو

1385  :3.(  
  هاي ايران چندان به با توجه به شواهد تجربي به دست آمده از چندين پژوهش در دانشگاه

اعم از  -قال آن توسط كارگزاران دانشتوليد دانش و بسته بندي و انت - هاي اساسي و اوليه آننقش
  هاي دانشجو پس از ورودش به دانشگاه تنها از حيث كنش. گردداست توجه نمي - استاد و دانشجو

هاي اساسي دانشگاه كه توليد ها و رسالتتواند به كاركردگردد و چندان نميمتحول مي - آكادميكغير
  ).48:  1383بهروان،(و گفتماني است دست يابد  دانش و انتقال آن و به عبارتي، كنش ارتباطي

دست آمده است كه در نظام آموزش عالي كنوني  هاي داخلي انجام شده اين نتايج بهدر پژوهش
دليل  در حال حاضر، به. گيردگرايانه و غير جمعي صورت ميايران،كارهاي دانشجويان به صورت فرد

و طرفه و مورد قبول، افراد روحيه استبدادي دارند و گيري نقد و بررسي در يك فرايند دعدم شكل
دانند و در عين حال تمايل به تحكيم برتري و هژموني انديشه خود انديشه خود را عاري از خطا مي

فضاي . باشدمي 2به تعبير كالينز 1دارند، تعامل و روابط بين دانشجويان و اساتيد فاقد مراكز گرم
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ها به  وگو و يا كشش و جاذبه آن ت كنشگران اجتماع علمي در گفتيا به عبارتي مشارك 1وگو گفت
باشد هاي سرد ميوگو منفعالنه و داراي اليه فضاي گفت. باشدوگو چندان عميق نمي اين گفت

  ).1381؛ مرجايي و طباطبايي، 1385راد، قانعي و 1386طايفي، (
روزمره و به عبارت گافمني مراسم هاي متقابل هاي ايران نقش كنشرسد در دانشگاهنظر مي به

هاي دانشگاهي در ايران ضعف ارتباطات و مبادالت رشته اغلب مثالَ در . باشدرنگ ميتعاملي كم
  ). 21:   1375عبدالهي، (علمي بين استاد و دانشجو وجود دارد 

كلي است در ساختار اجتماعي محيط علمي ايران تعامالت و روابط بين استادان  و دانشجويان به ش
هاي كه در آن روابط و تعامالت شكلي شكننده و زودگذر و ناپايدار دارند و ساختار اجتماعي در دانشگاه

  ).1380: 32قاضي طباطبايي و مرجايي، (باشد روابط و تعامالت نهادينه نشده مي معطوف به
ارتباطات  توان گفت در حال حاضر با توده اي شدن آموزش عالي، در اهميت پژوهش حاضر مي

توان انتظارداشت كه اين فرايند به بحران  اساتيد و دانشجويان روز به روز در حال كاهش است و مي
اي شدن و  هاي فرايند توده همچنين از آسيب. در تربيت دانشجويان يا كيفيت آموزش بينجامد

ت علمي، هاي دانشگاهي اين است كه دانشجويان بيش از پيش ارتباطا ضعف تعامالت در ميدان
دهند و حداكثر اين كه توجه خود را به كتاب و  اخالقي وعاطفي خود با اساتيد را از دست مي

تاثيرپذيري از اساتيد و تاثير  بنابراين الگويابي و). 26:  1385قانعي راد، (كنند  ها معطوف مي نوشته
خواهند داد اين  هاي دانش را  از دست آن بر شور و انرژي عاطفي دانشجويان براي گسترش افق

  .تواند به نوعي به اهميت پژوهش حاضر اشاره داشته باشد پيامدها مي
با توجه به طرح مسأله مذبور هدف اصلي اين پژوهش توصيف و تبيين ارتباطات و تعامالت 

دنبال پاسخ به اين  باشد و بهمي) آزاد، پيام نور و غيرانتفاعي(هاي  دانشجويان با استادان در دانشگاه
رسش است كه وضعيت ارتباط و تعامالت دانشجويان با استادان چگونه است؟ و عوامل تأثيرگذار بر پ

خيزد يا عوامل بروني فضاي آكادميك ؟ آن كدامند آيا اين عوامل تنها از درون فضاي آكادميك برمي
  : رنداي از اهداف فرعي زيرنيز مورد توجه اين پژوهش قرار دا عالوه بر اين هدف كلي مجموعه

  هاي مزبور استادان در دانشگاهن با بررسي ميزان تعامالت دانشجويا-
  بررسي رابطه بين سرمايه فرهنگي اكادميك دانشجو با ميزان تعامالت دانشجويان با استادان -
  بررسي رابطه بين سرمايه فرهنگي والدين دانشجو با ميزان تعامالت دانشجويان با استادان-
  مايه فرهنگي فراآكادميك دانشجو با ميزان تعامالت دانشجويان با استادان  بررسي رابطه بين سر-
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  رويكردهاي مفهومي و نظري
اجتماع علمي "و  "سازمان"ارتباطات و تعامالت استادان  و دانشجويان را مي توان با دو مفهوم 

نش را در پرتو مفهوم اجتماع علمي امكان بررسي مناسبات كارگزاران دا .مورد مطالعه قرار داد"
 اجتماعات علمي برحسب. سازد هاي اعتماد، هنجارهاي مشترك، انسجام و هويت فراهم مي مولفه

گستردگي و دامنه جغرافيايي آن به دو صورت موقعيت محلي و شبكه اجتماعي وجود دارند و 
سمي هاي محلي بر اساس تعامالت روياروي و وجود مناسبات غير رسمي در كنار روابط ر موقعيت

قانعي راد، (هاي اجتماعي ارتباطات ناروياروي و غير مستقيم غلبه دارد  گيرد ولي در شبكه شكل مي
اين مقاله نيز با توجه به ساختارهاي علمي موجود در حدود مكاني مورد مطالعه بيشتر ). 7:  1385

گراتري از اجتماع  گرا مفهوم درون هاي پژوهشي، بازارگرا و برون جاي شبكه هاي محلي به به موقعيت
تاكيد بر اجتماع علمي در مقابل سازمان : ترجيحات نظري آن عبارتند از. گيرد علمي را به كار مي

علمي، تاكيد بيشتر بر اجتماع واقعي در مقابل اجتماع مجازي و توجه به موقعيت محلي در مقابل 
جتماعي، واقعي، رويارو و هاي ا هاي اجتماعي، و متناسب با وضعيت علم در ايران بر جنبه شبكه

 .محلي تاكيد شده است
در اين مقاله براي تبيين مسئله تعامالت و روابط دانشجويان با استادان از نظريه پير بورديو 

هاي بورديو از جامعه مفهوم فضا نقطه عزيمت بسيار مهمي براي تدارك تفسير. استفاده شده است
تجمعي از صرفاً اجتماعي فضاي .ن و آخرين واقعيت استواقع اولي درفضاي اجتماعي  يرااست، ز

يا آرايشي از  1اجتماعي توزيعي از منابع و اعمال متجسد فضاي). 6: 1383توسلي،(افراد نيست 
پايان است باعث رقابتي شديد و بي اين فضاي اجتماعي كه جايگاه. هاي اجتماعي متفاوت استمقام
كند كه ماده و چارچوب الزم براي هستي يي ظهور ها ها تفاوتتشود كه در جريان اين رقابمي

هاي  فضاي اجتماعي موجوديتي يكپارچه است كه در آن مدل. آورنداجتماعي را فراهم مي) هويت(
  ).29:  1385فاضلي،  شارع پور و(ها، مقررات و اشكال قدرت وجود دارد  كوچك متمايزي از قاعده

فعاليت متفاوت سازمان يافته  2هايك كليت در قالب تعدادي ميدانفضاي اجتماعي به منزلة ي
هاي ميداني ديگر وزني با مقامهاي يك ميدان ممكن است به دليل شباهت يا هم است و جايگاه

اي از افراد، با بورديو تلقي جامعه به منزلة مجموعه). 36: 1385شارع پور و فاضلي، (شوند مرتبط مي
هاي اجتماعي ها يا ميدانعوض، از حوزهدر. كندهاي اجتماعي را رد مييا سيستمواحدهاي ارگانيك، 

. دهدهمچنين اصرار دارد كه هر ميداني به نوع خاصي از سرمايه يا منابع اهميت مي. گويدسخن مي
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يا دانش و صالحيت درحوزه آكادميك بيش از اقتصاد ارزشمند تلقي  1براي مثال، سرمايه فرهنگي
  ).198: 1387سيدمن، (آيد املي كليدي درتالش براي كسب برتري به حساب ميشده و ع

كند كه مناصبي را اي براي مبارزه و نبرد با مردمي تلقي ميبورديو ميدان را، طبق تعريف، عرصه
شان يا ها براي دفاع از مناصب كنونيكنند و خواه به مثابه افراد، خواه جمعها اشغال ميدرون ميدان

كار رفته براي  هاي بهساختار ميدان هم در شالوده راهبرد. اندريزي شدهكردن آن برنامه بهتر
: 1389ريتزر، (كند ها را هدايت ميها قرار دارد و هم آن راهبرد كردن آنمحافظت از مناصب يا بهتر

وشاني اثرات پها واجد اتصاالت درهم پيچيده هستند و عالوه بر تقاطع و هم اين ميدان). 332- 317
هاي اجتماعي كه دامنه و واقعيت ميدان بورديو معتقد است با وجود اين. كنندهمديگر را تقويت مي

ها، صحنة مبارزه ميدان. ها امكان پذير است هاي عام آنبسيار عظيم است، اما شناخت برخي ويژگي
ها را سرمايه  كه بورديو آن -اين منابع. هاست آفريني منابعي هستند كه مختص آنبراي مالكيت و باز

ها بدون نظم و ترتيب اين منابع و سرمايه. قدرت اجتماعي هستند "مقوالت وضعي" -نامد مي
شوند و شالودة مناسبات سلطه و تبعيت و هاي گوناگون يك ميدان پخش ميناموزون در ميان مقام

در  هاي اجتماعي راه مقامككساني.دهدمبارزه عليه سلطه را در درون يك ميدان را تشكيل مي
شوند برميدان سلطه دهد، قادر مياشغال دارند مزيت دسترسي به منابع را در اختيارشان قرار مي

  .)29: 1386پور و فاضلي،شارع(آورند مي دست دارد بههايي را كه ميدان عرضه مييابند و پاداش
توان تنها با بيان سلسله  را نميبورديو معتقد است كه ساختار اجتماعي يك جامعه پيشرفته 

بلكه ساختار اجتماعي چنين جوامعي فضاي . مراتبي ساده درآمد و سرمايه اقتصادي تحليل كرد
هاي اجتماعي  ها بر اساس موقعيت اجتماعي گروهاي است كه در آن انواع سرمايهپيچيده 2اجتماعي

هر نوع دارايي، منابع يا ) 1985(يو از نظر بورد). 316: 2006و همكاران،  3ونگ(توزيع شده است 
  ).7: 1996اسوارتز، (تواند نوعي سرمايه محسوب شود كاالهايي كه در جامعه داراي ارزش باشند مي

سرمايه اقتصادي .1:كند  از چهار نوع سرمايه ياد مي"انواع سرمايه "اي با عنوان  بورديو در مقاله
ها را  ت و مدارك تحصيلي كه نهادهاي آموزشي آندانش، مهار(سرمايه فرهنگي .  2)پول، دارايي(

سرمايه . 4)روابط و تعامالت افراد و عضويت در يك گروه (سرمايه اجتماعي .  3)توليد مي كنند
در ميان اشكال متفاوت سرمايه، سرمايه اقتصادي و فرهنگي مناسب ترين ) صالحيت، اعتبار(نمادين 

بورديو، ( كنند اختن فضاي اجتماعي در جوامع فراهم ميمعيار هاي تمايز گذاري را به منظور بر س
فضاي اجتماعي،  نوعي فضاي . ها قابل تبديل به يكديگرند بنابر استدالل بورديو سرمايه). 10: 1986

در اين خصوص عامالن . ها تناسب متغيري دارند چند بعدي از مختصات است كه در آن ارزش
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اساس حجم كلي سرمايه در اختيار و در بعد دوم بر اساس در اين فضا در بعد اول بر) دانشجويان(
نواح ( شوند توزيع مي -وزن نسبي مجموع فضاهاي متفاوتي كه در اختيار دارند -شان تركيب سرمايه

  ).30: 1390و همكاران، 
هاي اجتماعي از نظر بورديو به يكديگر و  بااين تفاسير و با توجه به تداخل و اتصاالت ميدان

توان تعامالت و روابط دانشجو با  ها از ميداني به ميدان ديگر، مي به كارگيري سرمايه وجود توان
استاد را با عنايت به چارچوب تئوريك بورديو را اين گونه تبيين كردكه دانشجويان با انباشت، حجم 

و آن  هاي فرهنگي و اقتصادي زيادي كه از طريق خانواده و عامالن ديگر سرمايه گذاري كرده سرمايه
ها رابه  توانند اين تركيب و حجم سرمايه اند، وارد فضاي علمي مي شوند و به سهولت مي را انباشته

تعامالت و ارتباطات با ساير (هاي فرهنگي و اجتماعي  سرمايه–هاي موجود در فضاي علم  نوع سرمايه
و اجتماعي را استمرار  هاي فرهنگي تبديل كنند و فرايند باز توليد سرمايه -)كارگزاران حوزه علم 

  ).30:1391نواح و همكاران، (بخشند 
برداري با دانش كامل از  در ميدان دانشگاهي، دانشجويان و اساتيد نه برمبناي آگاهي و فرمان

بندي ساختارهاي شناختي پايدار و  ها، بلكه طبق نظامي از ترجيحات اندوخته، تقسيم واقعيت
  ).189: 2011ريزند،(كنند  در گروه اجتماعي، عمل مي هاي كلي و ترتيبات كنشي مشترك طرح

هاي  هاي زير با لحاظ كردن تفاوت براساس الگو ي نظريه بورديو به عنوان چارچوب اصلي، فرضيه
  .دانشگاهي مورد بررسي قرار مي گيرد 

  .بر ميزان روابط دانشجويان با اساتيد تاثيرگذار است) سن و جنس(متغيرهاي زمينه اي -
  .بر ميزان روابط دانشجويان با اساتيد تاثيرگذار است) آزاد، پيام نور، غير انتفاعي(انشگاه نوع د-
  .ميزان سرمايه فرهنگي آكادميك دانشجويان بر روابط آنان  با استادان تاثيرگذار است-
  .ميزان سرمايه فرهنگي والدين دانشجو بر روابط آنان  با استادان تاثيرگذار است-
  .فرا آكادميك دانشجويان بر روابط آنان با استادان تاثيرگذار است ميزان سرمايه-
  

  روش پژوهش
مهمترين متغيرهاي اين مقاله عبارتنداز تعامالت دانشجويان با استادان، سرمايه  :تعريف مفاهيم

فرهنگي فرا آكادميك، سرمايه فرهنگي آكادميك، و سرمايه فرهنگي والدين كه آن رابه ترتيب زير 
  :تعريف كرد توان مي

اين متغير به عنوان متغير وابسته داراي دو بعد مفهومي و : تعامالت دانشجويان با اساتيد
در تعريف مفهومي منظور از تعامالت مزبور روابط، مناسبات دانشجويان با . عملياتي مي باشد
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بر اساس  هاي عيني، اين متغير برعالوه بر جنبه. هاي درس است استادان در درون و بيرون كالس
  ).32: 1391نواح و همكاران، (شود  ها و تمايالت دانشجويان نيز ارزيابي مي نگرش

در تعريف عملياتي تعامالت و ارتباطات دانشجويان با استادان، از ميزان تاثير پذيري فكري در 
هاي آموزشي شخصي، ميزان پسنديدن منش و رفتار استادان، روحيه  حوزه رشته تحصيلي، روش

ها بر ديگر استادان گروه، ميزان ترغيب  ها با ديگر استادان، ميزان اثرگذاري آن ي آنهمكار
دانشجويان به انجام دادن كارهاي گروهي، ميزان موفقيت استادان در پرورش توانايي دانشجويان 
براي حل مسائل علمي، مشاوره تحصيلي، ميزان ترغيب دانشجويان به انجام كارهاي گروهي توسط 

، ميزان توبيخ و تنبيه توسط استادان، ميزان موفقيت استادان در پرورش توانايي حل مسئله، ها ن آ
ميزان آگاهي استادان از مسائل علمي، ميزان صميميت با استادان، تعداد دفعات كسب مشاوره 

اي به كمك طيف ليكرت  اين متغير در سطح فاصله. تحصيلي و غير تحصيلي، استفاده شده است
  .يري شده استگاندازه

تمامي تحقيقاتي كه در رابطه با سرمايه فرهنگي انجام شده است، از سه شيوه : سرمايه فرهنگي
هاي هنري  سنجش ميزان دانش و فعاليت) الف: اند براي سنجش سرمايه فرهنگي استفاده كرده

ن هاي هنري والدين شركت كنندگا سنجش ميزان دانش و فعاليت) كنندگان در پژوهش ب شركت
  . شان كنندگان در پژوهش و والدين هاي هنري شركت سنجش ميزان دانش و فعاليت)در پژوهش،  ج

سرمايه فرهنگي فراآكادميك به مجموعه كاالها، ابزار و وسايل فرهنگي اشاره دارد كه دانشجو و 
هاي  گويهبراي عملياتي كردن اين متغير از . والدين او در خارج از فضاي آكادميك از آن برخوردارند

  رفتن به   ،هاي سرگرم كننده از تلويزيونتماشاي برنامه ،هاي علمي تلويزيوني تماشاي برنامه
، گوش دادن به موسيقي ،هاي موسيقيرفتن به كنسرت، رفتن به تئاتر  ،هاهاي هنري و موزهگالري

دنبال كردن ،ديودنبال كردن وقايع جاري از طريق را ،دنبال كردن وقايع جاري از طريق تلويزيون
خواندن  ،دنبال كردن وقايع جاري از  طريق ماهواره ،هاوقايع جاري به وسيله خواندن روزنامه

اي با استفاده از طيف ليكرت  اين متغير در سطح فاصله. استفاده شده است هاي داستان كتاب
  ).32: 1391نواح و همكاران، (سنجيده شده است 

هاي نماديني اشاره  وعه كاالها، ابزار،  وسايل دانش و ثروتبه مجم: سرمايه فرهنگي آكادميك
براي عملياتي كردن اين متغير از . ها برخوردارند در دانشگاه از آن –دانشجويان-دارد كه افرد 

ها و  هاي رشته تخصصي خود، مطالعه در سالن هاي خريدو مطالعه مجالت علمي و كتاب گويه
هاي علمي رشته خود در  هاي همايش همايش ، شركت درهاي داخل و خارج دانشگاه پژوهشكده

هاي علمي و  شركت در انجمن هاي آموزشي دانشگاه، خارج و داخل دانشگاه، شركت در كارگاه
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هاي  ها و مناظره ، شركت در مسابقات علمي خارج و داخل دانشگاه، شركت در سخنراني ورزشي
  ).33:منبع همان (علمي، در قالب طيف ليكرت استفاده شده است 

در اين مقاله براي گردآوري اطالعات و  :ها  آوري و تجزيه و تحليل دادههاي جمع روش
نامه كتبي در قالب تعدادي  هاي الزم به منظور سنجش روابط اساتيد و دانشجويان از پرسش داده

سنجش  براي  .استفاده شده است) به روش طيف ليكرت(اي و چند گزينه اي  سواالت بسته دو گزينه
جهت .ها و آلفاي كرونباخ استفاده شده  هاي اصلي از روش همبستگي دروني گويه پايايي مقياس

، تحليل Tضريب همبستگي پيرسون، آزمون هاي  ، و آزمونspssها، از نرم افزار  تجزيه و تحليل داده
تغير و رگرسيون چند متغيري براي تحليل رابطه متغيرهاي مورد نظر با م (ANOVA)واريانس 

  . استفاده شده است) طور جداگانه در مجموع و به(وابسته 
در پژوهش حاضر، جمعيت آماري شامل دانشجويان : گيريجمعيت آماري و روش نمونه.

باشد، كه از اين جمعيت  مي1391در سال تحصيلي  پلدختر هاي پيام نور آزاد و غير انتفاعي دانشگاه
هاي متناسب با جحم و فرمول كوكران حجم  گيري طبقمونهنفري  با استفاده از روش ن3400آماري 
  .نفري در نظر گرفته شده است 315نمونه 
  

  هاي پژوهش يافته
 هاي تحصيلي و فردي دانشجويان ويژگي

درصد كل   7/19باشند كه معادل  نفر مرد  مي  62كننده در پژوهش،   نفر شركت 315از مجموع 
 315از  . كنندگان است درصد كل شركت 3/80باشند كه معادل  ينفر زن م 253كنندگان بوده و  شركت

نفر دانشگاه خود را خود را   94نفر دانشگاه خود را خود را  پيام نور، 128كنندگان،   نفر شركت
با توجه به نتايج به دست آمده . اند زاد پاسخ دادهنفر ديگر  دانشگاه خود را خود  را  آ  93غيرانتفاعي و 

رسد كه بيشترين تعداد دانشجو در بين شركت كنندگان اين تحقيق را دانشجويان دانشگاه پيام  نظر مي به
ميانگين سن . باشدسال مي  45تا   19دهند، دامنه سني در گروه نمونه، بين   نور تشكيل مي

    32/15  كنندگانو واريانس سن شركت 3/ 91عيار آن اف مانحر سال،  24/ 80 كنندگان شركت
  . باشدمي

از . باشد مي) تعامالت دانشجويان با اساتيد(مربوط به نتايج آمار توصيفي متغير وابسته ) 1(جدول 
هاي پراكندگي به واريانس، انحراف معيار، حد   هاي مركزي به ميانگين و از بين شاخص بين شاخص

آزاد، پيام نور، (هاي مورد بررسي  ميزان شاخص ميانگين در بين دانشگاه. داخته استباال و پايين پر
دهد ميزان تعامالت و ارتباطات  مي باشد كه نشان مي 45/2و  05/3، 23/2به ترتيب ) غيرانتفاعي
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ها  دانشجويان با اساتيد دانشجويان در دانشگاه پيام نور از وضعيت به نسبت بهتري از بقيه دانشگاه
  .برخوردار است

  
  تعامالت دانشجويان با اساتيد برحسب نوع دانشگاه). 1(جدول شماره 

  تعداد  حدباال  حدپايين  ميانگين  انحراف معيار  واريانس  تعامالت دانشجويان با اساتيد
 93 4/53 1/40 2/23 0/56  31/0  دانشگاه آزاد

 128  1  5  05/3  75/0  57/0  پيام نور

 94  60/4  67/1  45/2  60/0  37/0  غير انتفاعي

  
  متغير سرمايه فرهنگي آكادميك ).2(جدول شماره 

سرمايه فرهنگي 
انحراف   واريانس  آكادميك

  تعداد  حدباال  حدپايين  ميانگين  معيار

 93  5,00  58/1  2,26  0,668  0,447  دانشگاه آزاد

  1,75  3,58  0,858 0,736  پيام نور
 

5,00  128 

 94 4,75 1,58  2,49  0,796 0,635  غير انتفاعي

  
ميزان . باشد مربوط به نتايج آمار توصيفي متغير سرمايه فرهنگي آكادميك مي) 2(جدول 

، 28/2به ترتيب ) آزاد، پيام نور و غيرانتفاعي(هاي مورد بررسي  شاخص ميانگين در بين دانشگاه
ر از دهد ميزان سرمايه فرهنگي آكادميك در دانشگاه پيام نو مي باشد كه نشان مي 49/2و  58/3

  .ها برخوردار است وضعيت به نسبت بهتري از بقيه دانشگاه
  

  متغير سرمايه فرهنگي فرا آكادميك دانشجويان). 3(جدول شماره 
سرمايه فرهنگي 

انحراف   واريانس  فراآكادميك دانشجويان
  تعداد  حدباال  حدپايين  ميانگين  معيار

 93  38/3  56/1  07/2  0,257  0,066  دانشگاه آزاد

 128  88/3  25/1  51/2  0,556  0,309  پيام نور

 94 63/3  67/1  23/2  0,412  0,170  غير انتفاعي
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  دانشجويان فرا آكادميك فرهنگي مربوط به نتايج آمار توصيفي متغير سرمايه) 3(جدول 
به ) آزاد، پيام نور، غيرانتفاعي( هاي مورد بررسي ميزان شاخص ميانگين در بين دانشگاه. باشدمي

مي باشد كه نشان مي دهد ميزان سرمايه فرهنگي فراآكادميك  23/2و  51/2، 07/2ترتيب 
  .ها برخوردار است دانشجويان در دانشگاه پيام نور از وضعيت به نسبت بهتري از بقيه دانشگاه

  
  سرمايه فرهنگي والدين دانشجويان بر حسب  نوع دانشگاه ).4( جدول شماره

سرمايه فرهنگي 
انحراف   واريانس  والدين

  تعداد  حدباال  حدپايين  ميانگين  معيار

 93  00/4  69/1  27/2  331/0  011/0  دانشگاه آزاد

 128  13/4  31/1  47/2  553/0  307/0  پيام نور

 94  88/3  63/1  26/2  414/0  172/0  غير انتفاعي
  

مربوط به نتايج آمار توصيفي متغير سرمايه فرهنگي والدين دانشجويان مي ) 4(جدول شماره 
به ترتيب ) آزاد، پيام نور، غيرانتفاعي(هاي مورد بررسي  ان شاخص ميانگين در بين دانشگاهميز. باشد
دهد ميزان سرمايه فرهنگي والدين دانشجويان در  باشد كه نشان مي مي 26/2و  47/2، 27/2

  .ها برخوردار است دانشگاه پيام نور از وضعيت به نسبت بهتري از بقيه دانشگاه
  

  هاي تبييني يافته
  مربوط به رابطه بين متغيرجنسيت و  تعامالت  دانشجويان و اساتيد Tآزمون   ).5( جدول شماره

  سطح T مقدار  انحراف معيار ميانگين  فراواني  جنس
 معني داري

 0,71959  2,6719 62  مرد
1,238 0,217 

 0,72233 2,5453 253  زن
  

دار وجود ندارد د رابطه معنيدر اين پژوهش بين متغير جنسيت و تعامالت دانشجو با استا
)05/0 >  217 /0si g= (  . به اين صورت كه تعامالت دانشجو با استاد در بين دو جنس با هم

  .شود تفاوتي ندارد و فرضيه مورد نظر رد مي
از آزمون آناليز واريانس تعامالت دانشجويان با اساتيد در اين تحقيق براي آزمون رابطه بين دانشگاه و 

محاسبه گرديده  =sig(, )017/ 41 (F  = 0/ 000(  داريسطح معني. ايماستفاده كرده) Fآزمون (
  . است كوچكتر) = α 05/0 (داري مورد نظر، معني داري از سطحاز آن جائي كه سطح معني. است
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يكديگر با ) آزاد، غير انتفاعي، و پيام نور(هاي مورد بررسي  توان گفت،  بين تمام دانشگاهاين، ميبنابر
  .داري وجود داردتفاوت معنيتعامالت دانشجويان با اساتيد از نظر  پس از واقعه شفهبراساس آزمون 

  

 بين نوع  دانشگاه و تعامالت دانشجويان با اساتيد طرفه واريانس يكآزمون آناليز  ).6( شماره جدول

درجه   منبع تغييرات
  يآزاد

  جذوراتمجموع م
SSF

  جذوراتم ميانگين
MSF 

  دارمق
F 

  سطح
 معني داري

 17,058  34,116 2  گروهيميان

  0,416  129,754 312  گروهيدرون  000/0  017/41
   163,869 314  كل

  
  

  رابطه بين سن و تعامالت و ارتباطات دانشجويان و اساتيد: ضريب همبستگي پيرسون). 7(  جدول شماره
  
  

  

اي سن و تعامالت دانشجويان با اساتيد نشان بررسي ضريب همبستگي بين متغير زمينه
دست آمده تاييد   دهد كه رابطه اين دو متغير با توجه به سطح معناداري و ضريب همبستگي به مي
  .ها با اساتيد كمتر است كه هر چه سن افراد باالتر باشد تعامالت آن طوري به. شود مي

ر اين پژوهش براي آزمون متغيرهاي مستقل اصلي پژوهش و متغير وابسته از آزمون ضريب د
  .نمايش داده شده است) 8جدول شماره  (همبستگي پيرسون استفاده شده است كه در ماتريس 

براي بررسي روابط همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته، ابتدا با استفاده ار تركيب 
ها رابطه برقرار شد و  سپس بين تمامي متغير. يك متغير كلي ساخته شدهاي هر متغير  معرف

صورت ماتريس در  اين روابط همبستگي به. ها با يكديگر مورد بررسي قرار گرفت همبستگي آن
دهد بين تمامي متغيرهاي طور كه نتايج جدول نشان مي همان. آورده شده است 8شماره  جدول

به عبارت ديگر، هرچقدر ميزان . مثبت و معناداري وجود دارد جدول با يكديگر رابطه همبستگي
  .شود يابد به ميزان تعامالت و ارتباطات او با استادان  افزوده مي هاي دانشجو افزايش مي سرمايه

   

  ضريب همبستگي پيرسون  سطح  معناداري  تعداد
315  000/0 286/0-  
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 ماتريس ضرايب همبستگي متغيرهاي مستقل و وابسته ).8( جدول شماره

  ها شاخص
تعامالت 

دانشجويان 
  با اساتيد

نگي سرمايه فره
شخصي فرا 
  آكاداميك

سرمايه 
فرهنگي 
  آكادميك

سرمايه 
  فرهنگي
 والدين

تعامالت 
دانشجويان با 

  اساتيد

    1ضريب پيرسن
    000  سطح معني داري

    315تعداد
سرمايه فرهنگي 

شخصي 
  فراآكاداميك

   1  (**)0,323  ضريب پيرسن
   0,000 0,000سطح معني داري

   315 315تعداد

مايه فرهنگي سر
 آكادميك

  1 0,364 (**) 0,748 (**)  ضريب پيرسن
  0,000 0,000 0,000سطح معني داري

  315 315 315تعداد

  سرمايه فرهنگي
 والدين

 1 0,233 (**) 0,488 (**) 0,122 (*)  ضريب پيرسن
 0,000 0,000 0,000 0,030سطح معني داري

 315 315 315 315  تعداد
  .مي باشد/. 99همبستگي در سطح  **مي باشد/. 95سطح همبستگي در *

  

  هاي تحقيق تجزيه واريانس رگرسيون چند متغيره فرضيه. 9جدول 

درجه   مدل
  آزادي

مجموع 
  مجذورات

ميانگين 
سطح  F  مجذورات

 Fمعناداري 
رگرسيون 
    چندگانه

  576/0  759/0  000/0  963/83  18,879  94,393 5  رگرسيون
    163,869 314  كل   0,225  69,477 309  باقيمانده

  
ضريب تعيين تعديل شده برابر  دهد كهنتايج مربوط به تحليل رگرسيون چند متغيره نشان مي

 )تعامالت استادان و دانشجويان( درصد از كل تغييرات متغيير 6/57باشد يعني   مي) = 576/0(
ويان و سرمايه فراآكادميك وابسته به سرمايه فرهنگي والدين، سرمايه فرهنگي آكادميك دانشج

به عبارت ديگر مجموعه متغيرهاي سرمايه فرهنگي والدين، سرمايه فرهنگي . باشد دانشجويان مي
درصد از واريانس متغير 6/57آكادميك دانشجويان و سرمايه فرهنگي فراآكادميك دانشجو نزديك به 

)f داريهمچنين باتوجه به معني.كنند  هويت دانشگاهي را برآورد مي در سطح خطاي  (83/963=
سرمايه (نتيجه گرفت كه مدل رگرسيون تحقيق مركب از سه متغير توان  مي )0/000(  كوچكتر از

و يك ) فرهنگي آكادميك دانشجو، سرمايه فرهنگي والدين و سرمايه فرهنگي فرا آكادميك  دانشجو

2R

2R



  1393، زمستان 4شناسي ايران، دوره پانزدهم، شمارة  مجله جامعه

168  

وعه متغيرهاي مستقل قادرند مدل خوبي بوده و مجم) تعامالت استادان و دانشجويان(متغير وابسته 
  . تغييرات متغير وابسته را تبيين نمايند

 

  رگرسيون تعامالت دانشجويان با اساتيد و متغيرهاي مستقل ).10(جدول

  ها  شاخص
 b  متغيرها

اشتباه 
سطح  T مقدار Beta  استاندارد

  معناداري

 0,014 2,476  0,106 0,069  0,171  سرمايه فرهنگي والدين
ه فرهنگي فرااكادميك سرماي

 0,043 2,036  0,093 0,072 0,146  دانشجو

 0,000  12,138 0,755 0,047 0,573  سرمايه فرهنگي اكادميك

  :باشد به صورت زير مي 10شكل كلي معادله پيش بيني نهايي با توجه به نتايج جدول 

Y=b1(x1)+b2(x2)+b3(x3)  

سرمايه فزايش يك واحد انحراف استاندارد در ارقام مندرج در معادله باال به اين معناست با ا
انحراف استاندارد  75/0ميزان تعامالت و روابط دانشجويان با اساتيد به اندازه   فرهنگي آكادميك

سرمايه فرهنگي فراآكادميك يابد، عالوه براين با افزايش يك واحد انحراف استاندارد در  افزايش مي
يابد و در آخر با  انحراف استاندارد افزايش مي. /09دان  به اندازه ها با استا ميزان تعامالت آن دانشجو

ميزان تعامالت و روابط  سرمايه فرهنگي والدينافزايش يك واحد انحراف استاندارد در متغير 
در اين معادله به خاطر اين . يابد انحراف استاندارد افزايش مي. /10دانشجويان با استادان  به اندازه 

توان به نسبت تأثير هريك از متغيرها بر متغير وابسته پي اند، به خوبي مياندارد شدهكه ضرايب است
 و سرمايه فرهنگي والدين در مقايسه با سرمايه فرهنگي آكادميكشود كه  جا مالحظه مي در اين. برد

ا سهم بيشتري در تبيين متغير تعامالت و روابط دانشجويان ب سرمايه فرهنگي فراآكادميك دانشجو
  .اساتيد دارد

  
  نتايج تحقيق

هدف اصلي اين تحقيق، بررسي تعامالت و ارتباطات دانشجويان با استادان  در شرايط كنوني ايران 
هاي تأثيرگذاري آن، از نظريه پير بورديو الهام گرفته  به منظور بررسي ابعاد مسئله و مكانيسم. بود

هاي مختلف آماري، مدل  با استفاده از آزمونهاي بدست آمده از پيمايش،  شده و با توجه به داده
هاي آن مورد آزمون قرار گرفته و در نهايت نيكويي برازش آن  توسعه داده شده و روابط بين سازه

  دست آمد؛ بدين صورت فرضيات اصلي تحقيق مورد آزمون واقع شده و نتايج زير به. مشخص شد
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اي و تعامالت و روابط  بين متغيرها زمينه توان گفت كههاي تحقيق حاضر مي با توجه به يافته
نتايج پژوهش حاضر با نتايج تحقيق نواح و . دانشجويان با اساتيد رابطة معناداري مشاهده نشد

توان گفت كه نمونه پژوهش نواح و همكاران  در تبيين اين امر مي. در تناقض است) 1390(همكاران 
پژوهش حاضر مقايسه سه دانشگاه با سه نوع شيوه در يك دانشگاه  جمع آوري گرديده در حالي كه 

گزيني  هايي كه بومي عالوه بر اين امر عوامل فرهنگي در دانشگاه. اي آموزشي متفاوت بوده است
تواند به عنوان يك عامل  بيشتري دارند مانند دانشگاه پيام نور، دانشگاه غير انتفاعي و آزاد  مي

  .دهدمداخله گر نتايج را تحت تاثير قرار 
نتايج نشان داد كه بين اين .در بررسي رابطه بين نوع دانشگاه و تعامالت  دانشجويان با استادان 

طور كه در بخش  همان. ها  از نظر تعامالت دانشجويان با اساتيد تفاوت معنادار وجود دارد دانشگاه
 3ستادان در هر آمار توصيفي اين تحقيق نشان داده شده است ميانگين تعامالت دانشجويان با ا

آميزي قرار دارد كه بايد به اين وضعيت  در وضعيت مسئله) آزاد، پيام نور و غير انتفاعي(دانشگاه 
در تبيين يافته حاضر شايد بتوان مجموعه قوانين و ضوابط حاكم بر ساختار . گيري داشت توجه چشم

ن دانشگاهي ايران در قالب آيين هاي ميدا هاي آزاد، پيام نور وغير انتفاعي به عنوان سلول دانشگاه
ها را  اي بودن آموزش در اين نو ع دانشگاه هاي سازماني، نوع مديريت و توده ها، ضوابط و ويژگي نامه

ها  حساب آورد همچنان كه طبق چهار چوب نظري تحقيق،  بورديو به دانشگاه عامل تفاوت به
) 1385(تيجه با نتايج تحقيق قانعي راد اين ن. هاي ميدان  دانشگاهي تاكيد دارد عنوان سلول به

  . همخواني دارد
براي بررسي روابط همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته، ابتدا با استفاده از تركيب 

ها رابطه برقرار شد و  سپس بين تمامي متغير. هاي هر متغير يك متغير كلي ساخته شد معرف
دهند بين تمامي طور كه نتايج نشان مي همان. رفتها با يكديگر مورد بررسي قرار گ همبستگي آن

به عبارت ديگر، هرچقدر . هاي با يكديگر رابطه همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد متغير
هاي دانشجو افزايش يابد به ميزان تعامالت و ارتباطات او با استادان افزوده مي   ميزان سرمايه

با توجه به تداخل و اتصاالت  . اح و همكاران هم خواني داردهاي نو  نتايج يافته حاضر با يافته. شود
ها از ميداني به   هاي اجتماعي از نظر بورديو به يكديگر و وجود توان به كارگيري سرمايه ميدان

توان اين گونه تعامالت و روابط دانشجو با استاد را با عنايت به چارچوب تئوريك  ميدان ديگر، مي
هاي فرهنگي و اقتصادي زيادي كه از   شجويان با انباشت، حجم سرمايهدان. بورديو تبيين كرد

شوند و  اند، وارد فضاي علمي مي گذاري كرده و آن را انباشته طريق خانواده و عامالن ديگر سرمايه
–هاي موجود در فضاي علم   ها را به نوع سرمايه  توانند اين تركيب و حجم سرمايه به سهولت مي

تبديل كنند -)تعامالت و ارتباطات با ساير كارگزاران حوزه علم (نگي و اجتماعي هاي فره  سرمايه
  .هاي فرهنگي و اجتماعي را استمرار بخشيد  و فرايند باز توليد سرمايه
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از طرف ديگر، بين سرمايه فرهنگي والدين دانشجو و تعامالت و ارتباطات او رابطه وجود 
شجو از سرمايه فرهنگي باالتري برخوردار باشند دانشجو بدين معني كه هرچقدر والدين دان. دارد

اين يافته با يافته تحقيق . نيز از ميزان تعامالت و ارتباط بيشتري با استادان برخوردار مي باشد
ها واجد اتصاالت درهم پيچيده هستند  ميدان از ديد بورديو. تطابق دارد) 1390(نواح و همكاران 

دانشجويان با انباشت، حجم  ... كننداني اثرات همديگر را تقويت ميپوشو عالوه بر تقاطع و هم
اند، وارد فضاي علمي  هاي فرهنگيكه از خانواده سرمايه گذاري كرده و آن را انباشته  سرمايه

د اين سرمايه فرهنگي كه دانشجويان با خوددارند برتعامالت آنان با ديگر كارگزاران ميدان شون مي
  . گنجد ر است پس اين نتيجه در اين گستره ميدانشگاهي تاثيرگذا

در پژوهش حاضر رابطه بين سرمايه فرهنگي فراآكادميك دانشجو با روابط و تعامالت او با 
هاي بدين معني كه هرچه بر سرمايه. ها اين پژوهش بوده است  استادان يكي ديگر از فرض

بنابراين، . شوداو با اساتيد افزوده ميفرهنگي فرد در خارج دانشگاه افزوده شود بر ميزان تعامل 
هاي فراآكادميك دانشجو و ارتباطات او در ساختار اجتماعي علم رابطه مثبت و معني بين سرمايه

قاضي ) 1390(اين يافته با نتايج تحقيق با نتايج تحقيق نواح و همكاران . داري وجود دارد
نيز از منظر ديدگاه بورديو قابل تبيين  اين يافته. همخواني دارد) 1381(طباطبايي و مرجاني 

  .  باشد هاي فر هنگي دانشجويان متاثر از سرمايه فرهنگي خارج دانشگاه مي باشد يعني سرمايه مي
سرمايه فرهنگي آكادميك و  -بنابراين، نتايج نشان داده است كه بين متغيرهاي مستقل

  .ر رابطه مستقيم و مثبت وجود داردبا يكديگ -فراآكادميك، سرمايه فرهنگي والدين دانشجو،  
در تحقيقات ديگر كه در حوزه تعامالت اساتيد و دانشجويان صورت گرفته نياز به انجام 
تحقيقي به صورت تطبيقي كه عامل تفاوت دانشگاهي و تاثير آن بر تعامالت اساتيد و دانشجويان 

ش حاضر ازاين نظر توانسته يك پژوه). 1385قانعي راد، (را بسنجد مورد تاكيد قرار گرفته است 
هاي دانشگاهي صورت دهد و به  مقايسه در مورد تعامالت اساتيد و دانشجويان براساس تفاوت

  .هاي گذشته تا حدودي كمك نمايد  هاي پژوهش كاهش كاستي
با توجه به اين كه تحقيق حاضر در گسترة دانشجويان يك شهرستان بوده، بنابراين تعميم 

شود در  همچنين پيشنهاد مي. ضر به جامعه بايستي با احتياط صورت پذيردنتايج پژوهش حا
تا تعميم نتايج و  گردد هاي مختلف كشور انتخاب تري از دانشگاه تحقيقات آينده نمونة گسترده

  .قابليت مقايسه نتايج فراهم گردد
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