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diskussioon)

Hüpotees

Majanduslik kapital: näiteks, reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstav toetus ja transpordi
kompensatsioon
Kultuuriline kapital: (1) kehastatud kultuuriline kapital on militaarväljal toimimiseks vajalikud ja n.ö lihasmällu
talletunud teadmised, oskused ja vilumused; (2) objektiveeritud kultuuriline kapital on näiteks, reservväelase
individuaalvarustus ja militaarelu kajastav isiklik meediakogum; ja (3) institutsionaliseeritud kultuuriline kapital on
näiteks auaste ja erialast kvalifikatsiooni tõendav tunnistus.
Sotsiaalne kapital: näiteks, reservüksuse ühtekuuluvustunne.
Sümboolne kapital: võib olla ükskõik milline kapital, mida militaarväljal eriliselt hinnatakse. Näiteks, distsipliin.

Esmane nägemus: reservväelaste militaarpärandi dünaamika mudel

Kapitalide konverteeritavus militaar- ja tsiviilväljade
vahel ja selle teadvustamine loob positiivse
militaarpärandi ja suurendab seeläbi reservväelaste
teenistusvalmisolekut.

Uuringu järgmised etapid:
Peamine uurimisküsimus
Millest tuleneb reservväelaste õppekogunemistel
osalemise määra muutus?

Eesmärk
Töö eesmärgiks on selgitada välja reservväelaste
sõjalist teenistusvalmisolekut kujundavad mõjutegurid
ja nende tegurite vahelised seosed (põhjuslikkuse
mehhanism).
?

(1) Hüpoteesi kontrollimine Kaitseväe inimvara
kompleksuuringu reservväelaste küsitluse tulemuste
analüüsile tuginedes ja luues vajadusel kapitalide
põhjalikumaks vaatluseks vajalikke mõõdikuid.
(2) Erinevatele väljadele omaste rollide vaheliste võimu- ja
mõjusuhtete vaatlemine Erving Goffmani (1922 - 1082)
dramaturgilise sotsioloogia rollipositsioonide ja
nendevaheliste võimusuhete kontekstis.

Eeldatav tulem
Reservväelaste teenistusvalmisoleku sotsiaalsete ja
individuaalsete faktorite kui õppekogunemistel osalemise
otsustusmehhanismi mõjutegurite mudel.

Teoreetilised alused
Pierre Bourdieu (1930-2002) välja, habituse
ja kapitalide kontseptsiooni alusel kujuneb
militaarväljal militaarhabitus, mis on
militaarpärandi põhikomponendiks.
Väli on suhteliselt autonoomne sotsiaalne ruum,
kus kehtivad oma “mängureeglid”, mis dikteerivad väljal
tegutsevate inimeste ehk “sotsiaalsete agentide” käitumist.
Habitus on elu jooksul omandatud käitumis- ja
mõtlemisviiside süsteem, mis suunab individuaalset
tegutsemist ning võimaldab väljale omast teatud kindlat
kultuurilist käitumist.
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