
  
  1386، 3، سال هشتم، شماره 31؛ مطالعات مليفصلنامه 

  
 
 
 

شناختي رابطه سرمايه فرهنگي خانواده با هويت  تبيين جامعه
  اجتماعي جوانان

  *محسن نيازي
  **ن محمد كاركنان

E-mail:  
E-mail: Mkarkonan54@yahoo.com 

  
  :چكيده 

تماعي جوانان مورد در اين مقاله، رابطه سرمايه فرهنگي خانواده با هويت اج
هدف اصلي اين پژوهش، مطالعه ابعاد نظري سرمايه . مطالعه قرار گرفته است

فرهنگي و هويت اجتماعي به عنوان متغيرهاي اصلي مستقل و وابسته تحقيق و نيز 
  .باشد مطالعه سرمايه فرهنگي و هويت اجتماعي جوانان و نيز چگونگي پيوند آن دومي

شناسي، از اهميت خاصي  ن يكي از مفاهيم كليدي جامعهسرمايه فرهنگي، به عنوا
سرمايه فرهنگي به تمركز و انباشت انواع مختلف كاالهاي ملموس . برخوردار است

فرهنگي و نيز قدرت و توانايي در اختيار گرفتن اين كاالها و همچنين استعداد و 
نظران و  باز نظر صاح. شود ظرفيت فرد در شناخت و كاربرد اين وسايل گفته مي

شده، سرمايه  شناسي، سرمايه فرهگي به سه مقوله فرهنگي دروني متفكرين جامعه
  .شده، قابل تفكيك است فرهنگي عيني و سرمايه فرهنگي نهادينه

بعد تمايز آن در . شود مفهوم هويت نيز به دو معني تشابه و تمايز معني مي
تمامي ابعاد . رح استعرصه زندگي فردي و بعد تشابه آن در عرصه اجتماعي مط

  .گيرند ديني، خانوادگي، ملي، قومي و فرهنگي هويت در قالب هويت اجتماعي قرار مي
جامعه آماري اين تحقيق، دانشجويان شاغل به تحصيل دانشگاه كاشان در سال 

 نفر به عنوان نمونه 350باشند كه با استفاده از فرمول كوكران، تعداد   مي1385
  .اند ي قرار گرفتهانتخاب و مورد بررس

نتايج به دست آمده از اين پژوهش، بيانگر وجود رابطه معنادار بين دو متغير 
  .دهند  درصد را نشان مي95سرمايه فرهنگي و هويت اجتماعي در سطح اطمينان 

  
  

سرمايه فرهنگي، هويت اجتماعي، بازتوليد فرهنگي، جوانان،  :ها كليدواژه
 محصوالت فرهنگي
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   همقدم
 نقش ،عنوان دو مؤلفه اساسي در زندگي اجتماعي افراد  به،  فرهنگ و هويتمفاهيم

اي داشته و از موضوعات  بسزايي در پايداري و تداوم شيوه زندگي و پويايي هر جامعه
عنوان  بررسي و مطالعه فرهنگ به. رود شمار مي  شناسي به اي در جامعه مهم و ريشه

باز مورد توجه   از دير،گي اجتماعيگيري و تداوم زند ترين عنصر شكل اصلي
عنوان يكي از  فرهنگي، بهفرهنگ و سرمايه . استشناسان بوده و  انديشمندان و جامعه

در واقع . آيد بخش آن به شمار مي مهمترين عامل وحدتعوامل اساسي جامعه و 
ها و هنجارهاي هر  توان فرهنگ را منشاء و مهمترين عامل بقا و گسترش ارزش مي

ها، نقش بسزايي در تمايز جوامع با يكديگر دارند  اين هنجارها و ارزش.  دانستجامعه
  .شوند و موجب شناسايي جوامع از همديگر مي

اگر چه مفهوم فرهنگ سابقه بسيار طوالني دارد؛ اما سرمايه فرهنگي مفهوم جديدي 
 وسيع استفاده كاربردي. است كه بررسي و شناخت ابعاد مختلف آن قدمت زيادي ندارد

شناسي غرب معمول  از مفهوم سرمايه فرهنگي، در نيمه دوم قرن بيستم، در حوزه جامعه
قدرت شناخت و قابليت استفاده از كاالهاي فرهنگي در هر فرد «گشت و به معني 

  ).300: 1381فكوهي، (» است
 اي  نزد پژوهشگران بودن مفهوم سرمايه فرهنگي، اين مفهوم جايگاه ويژه رغم تازه به

 1پردازان مشهور علوم اجتماعي، پيربورديو يكي از نظريه. علوم اجتماعي پيدا كرده است
. اي انجام داده است است كه در زمينه سرمايه فرهنگي، مطالعات و تحقيقات گسترده

سرمايه فرهنگي (اين انديشمند فرانسوي، سرمايه فرهنگي را در ابعاد مختلف آن 
تفكيك و ) اي يافته، سرمايه فرهنگي نهادي و ضابطه نيتيافته، سرمايه فرهنگي عي تجسم

در نظريه سرمايه فرهنگي بورديو، مالكيت . اي ژرف مورد بررسي قرار داده است گونه به
با . دهد در حوزه توليد فرهنگي اعمال كنترل نمايد سرمايه فرهنگي به فرد اجازه مي
 منتقل كند و بايد در فرايند توليد تواند آن را به ديگران وجود اين، سرمايه فرهنگي نمي

  ).14: 1984ناخاني و كارتيس، (آن را مورد استفاده قرار دهد 
در عين حال، پرداختن به مسأله هويت از اهميت نظري و كاربردي فراواني 

هاي اخير موضوع هويت در ابعاد فردي و اجتماعي، يكي از  در دهه. برخوردار است
گرچه سابقه موضوع . ر حوزه فرهنگ بوده استمهمترين موضوعات مورد بحث د

هويت و منشاء و ريشه آن همزاد با انسان است، اما بروز حوادث مختلف اجتماعي در 
                                                           
1- Pierre Bourdieu 
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هاي اخير كه به طور عمده ناشي از تغيير و تحوالت اقتصادي و صنعتي و به تبع  سال
ورده اي براي جوامع پديد آ آن گسترش شهرنشيني است، معضالت و مشكالت عديده

و روند روزافزون مشكالت ناشي از اين تحوالت، اهميت و نقش هويت اجتماعي را 
  .ريزان اجتماعي و فرهنگي نمايان ساخته است براي برنامه

هاي اساسي كه  يعني تفاوت) فرديت(در يك معنا به ويژگي يكتايي «واژه هويت 
 اشاره دارد و در كند، شخص را از همه كسان ديگر به واسطه هويت خودش متمايز مي

هم پيوسته باشند و يا از  توانند به معنايي ديگر، به ويژگي همساني كه در آن اشخاص مي
هاي قومي به  اي نظير ويژگي ها يا مقوالت، بر اساس صور مشترك برجسته طريق گروه

  ).128: 1381فكوهي و پارساپژوه، (» كند ديگران بپيوندد، داللت مي
قتصادي و صنعتي، تحوالت اجتماعي و فرهنگي بديهي است كه تحوالت ا

اي را موجب شده و بافت اجتماعي را از حالت سنتي به شكل مدرن و يا  گسترده
عالوه بر آن، اين امر موجب گسترش فزاينده شهرنشيني و . مدرن درآورده است شبه

. تغيير روحيات و طرز نگرش مردم جامعه نسبت به مسايل مختلف اجتماعي شده است
هاي ناشي از دگرگوني در نظام فرهنگي و ارزشي، تغيير الگوهاي  وارض و آسيبع

هاي جديد و به تبع  ها و آرزوهاي جديد، افزايش گرايش سنتي زندگي، پيدايش آرمان
هاي بسياري را براي  آن تمايالت جديد و بسياري از موارد مشابه ديگر، پرسش

در قبال جايگاه هويت انساني، هويت انديشمندان در حوزه علوم انساني و اجتماعي 
نظران  بررسي دقيق آثار صاحب. فردي و هويت اجتماعي، موجب گرديده است

ها به تغيير ماهيت انسان جديد و  دهد كه حجم وسيعي از تالش اجتماعي، نشان مي
تغيير هويت اجتماعي و فردي جوامع ديگر اختصاص يافته و اين امر ناشي از آثار و 

هاي اجتماعي و  زايي شهرنشيني، زوال همبستگي  جديد صنعتي، آسيبعوارض تمدن
زدايي اجتماعي بوده  هاي فردطلبانه و غيراجتماعي و در مجموع، هويت افزايش انگيزه

  .است
هدف اساسي اين تحقيق، مطالعه وضعيت سرمايه فرهنگي و هويت اجتماعي و نيز 

  .باشد  جامعه مورد مطالعه ميمطالعه همبستگي و چگونگي پيوند اين دو متغير در
  

  سرمايه فرهنگي
 

سازد تا ارزشي  شما را قادر مي«واژه سرمايه، تأكيد بر اين امر دارد كه مولد است و 
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نايل شويد، مأموريتي را در زندگي انجام  وجود آوريد، كاري انجام دهيد، به هدفي  به 
سرمايه « معتقد است 1واگت). 66: 1381پور،  شارع(» داده و نقشي در جهان ايفا كنيد

 ايجاد درآمد يا منابع اضافي ديگر برايتواند  ثروتي است مولد يا منبعي كه شخص مي
  ).29: 1993واگت، (» به كار برد

در واقع، . تر از معناي پولي سرمايه در اقتصاد است  وسيع،دريافت بورديو از سرمايه
پولي و همچنين ملموس و غير تواند شكل پولي و غير ي عام است كه ميمنبعسرمايه 

اگر در صدد  «:به تعبير بورديو). 826: 1995آنهيير و گرهادز، (ملموس به خود گيرد 
 بايد ايده سرمايه، انباشت آن و تأثيرات آن را مجدداً به ،فهم جهان اجتماعي هستيم
در تعبيري ديگر، ). 134: 1381فر،  پور و خوش شارع( »جهان اجتماعي معرفي كنيم

سرمايه در ).  81: 1997گالوني، (» كند سرمايه را به مفهوم انباشت تعريف مي«رديو بو
 و در يك مناسبت اجتماعي قرار استشده  اقتصاد سياسي ماركس، كار مجسم يا انباشته

 2آگرن. شود كار گرفته مي گيرد كه در آن، كار مولد براي انباشت بيشتر سرمايه به مي
پا   چيزي دير،بريم كار مي هاي ديگر به  سرمايه را در عرصهكه واژه معتقد است هنگامي

 همچنين رساننده چيزي است كه ،واژه سرمايه. كند يا ماندگار را در ذهن تداعي مي
توان بارها به كارش برد،   چيزي كه مي؛كند هويت خود را پس از استفاده مكرر حفظ مي

  ).6: 1999آگرن، (دست آورد يا بهبود بخشيد  نابودش كرد و به
هاي رسمي و  هاي فرهنگي خاصي كه در روند آموزش سرمايه فرهنگي به شيوه
 اشاره دارد و نيز ظرفيت شناخت افراد در كاربرد لوازم ،خانوادگي در افراد تثبيت شده

كاربرد ابعاد مختلف سرمايه فرهنگي موجب تفاوت در نحوه . گيرد فرهنگي را دربرمي
هاي  ناگون گرديده و به تبع آن تفاوت در كسب موقعيتهاي گو زندگي و بروز سليقه

برتر اجتماعي و استفاده از امكانات  مختلف از قبيل كتاب، روزنامه، سينما، و انواع 
را مانند آن سواري، گلف و  هاي خاص طبقات باالي اجتماعي مانند اسب ورزش

 در ،شربندي اجتماعي در ق،كنندگان از سرمايه فرهنگي در واقع، استفاده. شود موجب مي
 دارندگان امتيازات اقتصادي كه در ،به عبارت ديگر. گيرند طبقه باالي اجتماع قرار مي
. يابند راحتي به ابعاد مختلف سرمايه فرهنگي دست مي   به،طبقه باالي جامعه قرار دارند

همچنين، سرمايه فرهنگي در اشكال مختلف وجود داشته و شامل تمايالت و عادات 
اي است كه در فرايند انباشت اشياي فرهنگي با ارزش مثل نقاشي و  نهديري

                                                           
1- Wogt, W.P       3- Quality Study 
2- Agren, P.O       4- Turner 
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 سرمايه فرهنگي را ،4ترنر.  حاصل آمده است، و آموزش رسمي3هاي تحصيلي صالحيت
ها و  هاي زباني، مدارك آموزشي، ذوق و سليقه ها، شيوه مجموعه نمادها، عادات، منش

 ،1كالينز. كند شايع است، تعريف ميرسمي بين افراد  هاي زندگي كه به طرز غير شيوه
اندوخته در حافظه، شيوه زباني،  منابعي نظير مكالمات از پيش«شامل سرمايه فرهنگي را 

» داند گيري و حق دريافت احترام مي انواع خاص دانش يا مهارت، حق ويژه تصميم
  ).300: 1381مالحسني، (

شده در طول فرايند  ثبيتهاي پابرجا و ت ها و عادت سرمايه فرهنگي شامل گرايش
). 17: 1383نوغاني، (هاي تحصيلي و فرهيختگي است  پذيري و نيز صالحيت جامعه

اصطالح سرمايه فرهنگي از قياس با سرمايه اقتصادي در نظريات و قوانين و تحليل 
همچنين، ). 116: 1377االميني،  روح(داري رواج يافته است  مباحث مربوط به سرمايه

ي قدرت شناخت و قابليت استفاده از كاالهاي فرهنگي در هر فرد تعريف سرمايه فرهنگ
اساس  ، در تحقيقي كه بر2پير بورديو و ژان كلود پاسيرون). 300: 1381فكوهي، (شده است

كنند كه نابرابري  گيري مي اند، چنين نتيجه فرضيه عدم تساوي سرمايه فرهنگي انجام داده
ها مقدور است، مشخص  هنگي كه براي افراد و گروهفرهنگي فقط با رفتار و اعمال فر

تئاتر و اپرا رفتن، مجله و روزنامه خواندن، سينما رفتن، دوربين عكاسي داشتن . شود مي
شمار آيند كه  ها و امكانات سرمايه فرهنگي به  عنوان نشانه توانند به و امثال آنها مي

تواند  د كه سرمايه اقتصادي ميبورديو عقيده دار. طور يكسان در دسترس همه نيست به
براي صاحب خود، سرمايه فرهنگي و اجتماعي ايجاد كند و سرمايه فرهنگي نيز با 

 سرمايه). 118 و 117: 1377االميني،  روح(وجود آورد كاركرد خود، سرمايه اقتصادي  را به 
 نمادينمادي و غيراقتصادي است و در برگيرنده سرمايه  فرهنگي شامل اشكال سرمايه غير

از نظر بورديو و بولتانسكي، در استراتژي باز توليد طبقات . باشد و فرهنگ خاص مي
 به نظر آنها، قبالً طبقات مسلط تداوم موقعيت. صاحب سرمايه، تغييراتي ايجاد شده است

  ).81: 1384نوغاني، (كردند  شايع را از طريق انتقال مستقيم سرمايه اقتصادي تضمين مي
خچه سرمايه فرهنگي، بايد گفت كه سرمايه فرهنگي حداقل در نواحي در زمينه تاري

هاي مختلف مسلط بر كار دفتري، نمايندگان  مدت دويست سال براي گروه شهري، به 
مدارس (در طي اين دوره، وسايل بازتوليد.  است دستگاه دولتي و روشنفكران، مؤثر بوده

طور گسترده  اين نخبگان، به. اند رل گرديدهوسيله نخبگان جامعه كنت به ) با اعتبار و غيره
در واقع، . وسيله كساني كه محروم هستند، مورد احترامند اند و حتي به تصديق شده

                                                           
1- Collins        2- J.C.Passeron 
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  ).49: 2000رزنلوند، (سرمايه فرهنگي پوشش متنوعي از فضاهاي مختلف سرمايه است
     ابعاد سرمايه فرهنگي-1

  :واند به سه صورت تجلي يابدت ابعاد سرمايه فرهنگي، از ديدگاه بورديو، مي
هاي سرمايه فرهنگي را از  توان بيشتر ويژگي مي: 1يافته  سرمايه فرهنگي تجسم-1

يابد، ارتباط  اين واقعيت استنباط كرد كه اين سرمايه، با شخصي كه در آن تجسم مي
عنوان بخش  يافته، نوعي ثروت بيروني است كه به سرمايه فرهنگي تجسم. نزديك دارد

اين همان بخشي است كه بورديو آن را ابعاد . آمده است ناپذيري از فرد در يجداي
توان آن را ازطريق هديه، خريد يا مبادله  نامد كه نمي سرمايه فرهنگي همراه با تولد مي

هاي مداوم ذهن و جسم  صورت آمادگي اين نوع سرمايه، به . به ديگري منتقل نمود
شده  در واقع، سرمايه فرهنگي دروني). 137: 1381، فر پور و خوش شارع(يابد  تجلي مي
اند  تدريج بخشي از وجود فرد شده و در او تثبيت شده اي دارد كه به هاي بالقوه توانايي

گذاري زمان در شكل يادگيري  تواند با سرمايه اين سرمايه مي). 137: 1383نوغاني، (
شود و بنابراين،  رفتار فرد مياين سرمايه در فرد عجين شده و نوعي از . افزايش يابد

  ).2000هيوز، (طور آني انتقال يابد  تواند به نمي
ترين و آشكارترين نوع  اين سرمايه از بديهي: 2يافته  سرمايه فرهنگي عينيت-2

مند گردند و بيشتر در كاالها  توانند از آن بهره سرمايه فرهنگي است كه افراد جامعه مي
. هاي بارز آن، قابل انتقال بودن آن است و از ويژگييابد  و اشياء مادي تجسم مي

تواند جنبه  باشد و نيز مي نوعي در شكل اقتصادي هم مطرح مي بنابراين، اين سرمايه به 
طور خالصه، به تمامي اشياء و كاالهاي فرهنگي، سرمايه  به. نمادي آن هم حفظ گردد

ر اين است كه اثر آموزشي گويند؛ اما خصلت اساسي اين سرمايه، د فرهنگي عيني مي
  ).181: 1367محسني، (گذارد  بر دارندگان آن مي

الزمه سرمايه فرهنگي نهادي، قبل از هر : اي  سرمايه فرهنگي نهادي و ضابطه-3
چيز، وجود افراد باصالحيت و مستعد در جهت كسب انواع مدارك تحصيلي و 

، كه هم اين مدارك از طرف ديگر، مستلزم وجود نهادهاي رسمي. دانشگاهي است
هاي بارز اين سرمايه،  از ويژگي. باشد تحصيلي را صادر و هم به آن رسميت بخشند، مي

كند و اين توانايي را دارد كه  اين است كه به شكل پلي ميان اقتصاد و فرهنگ عمل مي
طرق معقول و رسمي، به نوعي سرمايه  سرمايه فرهنگي را، از طريق كاربرد آن به

، با قوانين و مقررات نهادينه شده حاصل 3سرمايه فرهنگي نهادي. ديل نمايداقتصادي تب
                                                           
1- Embodied Cultural Capital   3- Institutionalized Cultural Capital 
2- Objective Cultural Capital 



...شناختي رابطه سرمايه فرهنگي خانواده با  تبيين جامعه  

  

 

61

  .كند شود و براي دارنده آن پايگاه اجتماعي ايجاد مي مي
هايي مانند مدارك  دست آوردن عنوان اين سرمايه، به كمك ضوابط اجتماعي و به

مايه، اين سر. كند تحصيلي، تصديق حرفه و كار، براي افراد، كسب موقعيت مي
دست آوردن آن براي افراد به شرايط معيني  همچنين، قابل واگذاري و انتقال نيست و به

  ).118: 1365االميني،  روح(بستگي دارد 
  

     منابع سرمايه فرهنگي-2
شدن كودكان  ها، خانواده ركن و عامل اصلي اجتماعي  در همه فرهنگ: خانواده-1
 كوچك است، اما كودكان به نحوي تربيت با وجود اينكه عرصه خانواده بسيار. است
عبارتي، تمامي عمر، ضمن پذيرش جامعه، انتظارات  شوند كه ساليان متوالي و يا، به  مي

هاي رفتاري  دادن به انتظارات جامعه، ناشي از شيوه پاسخ. آن را از خود برآورده كنند
، 1محيط اجتماعياست كه فرد در زمان كودكي، از طريق ارتباط تنگاتنگ خانواده با 

گذارد، با خود الگوهايي به  به اين دليل، وقتي كودك پا به مدرسه مي. برقرار كرده است
  گرفته از خانواده است و همين الگوها تأثير بسيار زيادي در برد كه نشأت مدرسه مي

هاي  ها به نحوي در تقويت رفتارها و منش شده دارد و اين آموزش هاي نهادينه آموزش
  .نمايند دگي دخالت ميخانوا
شدن بيش از همه در زمينه كوچك   اجتماعي ، در جوامع امروزي،2زعم گيدنز به

ها، به طور معمول، يكي از عوامل عمده  دهد و با وجود اين تفاوت خانوادگي رخ مي
صورت سلسله  شدن، از دوران كودكي تا نوجواني و پس از آن است كه به اجتماعي

  ).75: 1378گيدنز، (سازد  ها را به يكديگر مربوط مي ل، انساندرپي رشد و تكام  پي
هاي ديگر،  واسطه آن از طريق تماس با انسان شدن، فرايندي است كه به اجتماعي

ويژه فرهنگ و  هاي رفتار، به تدريج به انساني آگاه، دانا و ماهر در شيوه كودك ناتوان، به 
  .شود محيط معيني تبديل مي
همراه تمامي  كردن موجوديت اجتماعي انسان، به يل به جاودانهخانواده، نوعي م

براي . ها و امتيازات وابسته به آن است كه ريشه در راهبردهاي بازتوليد دارد قدرت
مثال، راهبردهاي باروري و زايمان، راهبردهاي مربوط به ازدواج، وراثت و جانشيني، 

شمار  از كاركردهاي خانواده بهخصوص راهبردهاي تربيتي و پرورشي،  اقتصادي و به

                                                           
1- Social Environment     2- Giddens 



  1386، 3سال هشتم، شماره 

  

 

62

شان بيشتر و وزن نسبي سرمايه فرهنگي  ها به تناسبي كه سرمايه فرهنگي خانواده. آيد مي
 بيشتري به امر آموزش و  شان بزرگتر باشد، سرمايه آنها در قياس با سرمايه اقتصادي

ويژه  ا، به ه بر اساس اين الگو، امروزه  خانواده. دهند پرورش فرزندان خود تخصيص مي
هاي روشنفكران، اساتيد دانشگاه و سطوح باالي  هاي و ممتاز همچون خانواده خانواده

مشاغل آزاد، در تمامي كشورهاي پيشرفته، اهميت آموزش و پرورش فرزندان خود 
ترين  مرتبه ترين و بلند بزرگ«كند كه  دهند اين الگو به فهم اين موضوع كمك مي مي

كنند،  هاي اجتماعي را اشغال مي التحصيالن آن برترين موقعيت غمراكز آموزشي، كه فار
» گيرد هاي ممتاز جامعه قرار مي هر روز بيش از پيش مورد استفاده اعضاي فرزندان اليه

  ).55: 1380بورديو، (
هاي فرهنگي و يا عادات، كه در مراحل اوليه زندگي  گيري به عقيده بورديو، جهت

ها در  گيري پاسخ سختي تغيير نموده و در شكل شود، به  ميطور ناخودآگاه آموخته  به
كودكان، عادات فرهنگي طبقاتي را . نمايد تجربيات بعدي زندگي، بسيار فعال عمل مي

كودكان . كند آموزند و اين عادات، مسير زندگي آنان را تعيين مي از والدين خود مي
پذير شده و فرهنگ پايگاه باالتر را  طور طبيعي همانند والدين خود، جامعه طبقه باال، به

گذارند و همين  شود، به نمايش مي كه توسط سيستم آموزش تجربي پاداش داده مي
كساني كه مجهز به فرهنگ و تربيت . شود مسأله سبب تراكم سرمايه فرهنگي آنان مي

  .)1378آزاده، (ترند  هاي اجتماعي باالتري باشند، در كسب مشاغل پروجهه موفق پايگاه
 بحث اصلي بورديو، در مورد سرمايه فرهنگي، در ارتباط با : طبقات اجتماعي-2

زعم بورديو، اين طبقات اجتماعي باال هستند كه سرمايه  به . طبقات اجتماعي است
اند؛ به   به خود اختصاص داده1مراتب قشربندي اقتصادي فرهنگي خاصي را در سلسله

جتماعي و اقتصادي باالتر قرار دارند، نوع مراتب ا نحوي كه افرادي كه در سلسله 
ها و الگوهاي متفاوتي دارند و از نظر 2 ها، منش مصرف كاالهاي فرهنگي، ارايه روش

. يابند  فرهنگي دست مي تحصيلي، فرزندان اين طبقات باال هستند كه بيشتر به سرمايه
يقه و ذائقه متفاوت، واسطه برخورداري از امكانات بيشتر و نوع سل افراد اين طبقات، به 

طور كلي،  ها و به  هاي فرهنگي، خريد كتاب، مسافرت در انجام بازديدها از نمايشگاه
بورديو معتقد . يابي به امكانات و لوازم فرهنگي، از منزلت برتري برخوردارند دست

بندي شده و يكديگر را تقويت  صورت عمودي رتبه است كه طبقه و فرهنگ، به 
خاطر  خاطر برتري خود و در واقع، به  نگ طبقات باال، در ظاهر، به فره. نمايند مي
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از طرف ديگر، فرهنگ به . گردد تسلط طبقه حاكم، فرهنگي متمايز و قابل تشخيص مي
هاي مادي و اقتصادي، به  ايفاي تمايزات طبقاتي كمك كرده و همانند سرمايه

كننده سطح پرستيژ  يينسرمايه فرهنگي، تع. دهد هاي زندگي افراد شكل مي فرصت
بورديو، از سرمايه فرهنگي . باشد فرهنگي سطوح مختلف ساختار طبقاتي در جامعه مي

بعد عمودي، نشانگر حجم . كند و مادي، براي توصيف مدل طبقاتي دوبعدي استفاده مي
ها و يا شدت سرمايه فرهنگي  سرمايه مادي است و بعد افقي، بيانگر تركيب اين سرمايه

هاي علمي و  سرمايه فرهنگي، بيشتر در محيط. باشد ل سرمايه اقتصادي ميدر مقاب
  .شود سرمايه مادي، در دنياي اقتصادي يافت مي

هايي اشاره دارد كه در آن،  هاي اجتماعي و يا زمينه به محيط«بورديو، همچنين، 
ها به لحاظ تركيب و يا تقابل سرمايه  اين محيط. گيرد تحركات اجتماعي شكل مي

افراد هميشه توسط تركيبي از اين دو . باشند رهنگي و مادي، داراي اهميت نسبي ميف
شوند و اين دو محيط، به لحاظ سطح و گستره فرهنگي، از  بندي مي سرمايه رتبه

اگرچه افراد در طول زندگي خود، به طور دايم، مجهز به ابعاد . گردند يكديگر متمايز مي
گزينند،  مي اي آزادانه از بين تجربيات مطلوب بر نهگو شوند كه به فرهنگي جديدي مي

ها  گيري گيرد كه با جهت هايي از فرهنگ صورت مي ها تنها از آن جنبه ولي اين انتخاب
آموزند كه شبيه عادات و ساليق  بنابراين، تنها چيزهايي را مي. و عادات آنان منطبق باشد

كند و بدين ترتيب،  آنان ايجاد نميباشد و تغيير چنداني در سرمايه فرهنگي  آنان مي
به عقيده ). 17: 1379سميعي،(» نمايد طور مرتب خود را بازتوليد مي سرمايه فرهنگي به

هاي فرهنگي و  ، غالباً، در منزل، در جريان فعاليت1بورديو، كودكان متعلق به طبقه مرفه
بيشتري قرار ) كتاب، منابع و امكانات آموزشي و تحصيلي(كاالها و منابع فرهنگي 

گيرند و از نظر تحصيلي، در مقايسه با كودكان طبقات محروم كه دسترسي كمتري به  مي
به نظر بورديو، طبقه مسلط به ). 19: 1383نوغاني، (ترند  سرمايه فرهنگي دارند، موفق

ها و تئاترها، و انجام  ها، كتابخانه دليل برخورداري از امكان بيشتر براي بازديد از موزه
هاي فرهنگي، از جايگاه  يابي به ثروت طور كلي، دست ها و خريد كتاب، و به فرتمسا

شود و   صورت نابرابر پخش مي هاي فرهنگي، به در واقع، ثروت. برتري برخوردار است
اين، نه نابرابري اقتصادي، بلكه انعكاس استراتژي تشخيص و تمايز، يعني مبارزه 

بورديو، مبارزه طبقاتي در قالب روزمره خود بيشتر از ديدگاه .  طبقاتي، در فرهنگ است
صورت مبارزه براي مشروعيت رفتارهاي فرهنگي يا مبارزه براي  به شكل ناشناخته و به 

هاي فرهنگي در  همين دليل، از نظر او دارايي به . گيرد بندي اجتماعي صورت مي طبقه
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ها و تئاترها و  وع فيلمبراي مثال، ن. شوند مراتب خود شناخته مي جايگاه و سلسله
  ).15: 1383توسلي، (بندي اجتماعي آنهاست  تفريحات طبقات مختلف، عامل طبقه

    هويت اجتماعي
بودن موصوف با صفات  يكي«يا » بودن با ذات يكي«اي عربي و به معني  هويت كلمه

گوييم فالن شخص هويت  براي مثال، وقتي مي. است» اصلي و جوهري مورد نظر
رود، مطابقت  رد، به اين معناست كه صفات او با آنچه از انسان انتظار ميانساني دا

گوييم فالن كس از هويت انساني خارج است، به معني آن  برعكس، وقتي مي. كند مي
اند يا  اش، از داشتن صفاتي كه در تعريف انسان گفته است كه با وجود ظاهر انساني

  ).20: 1383جو،  سبحاني(باشد  بهره مي الزمه انسان بودن است، بي
. هاي اروپايي به زبان فارسي وارد شده است طريق ترجمه معني جديد، از  هويت، به 

يابيم كه واژه هويت، ريشه در زبان التين  مي با رجوع به فرهنگ انگليسي آكسفورد، در
 ).5: 1381جنكينز، ) (گيرد  يعني مشابه و يكسان ريشه مي2 كه از آيدم1آيدنتيتس(دارد 

   همساني و يكنواختي مطلق؛-1واژه هويت، به دومعناي به ظاهر متناقض، شامل 
گرچه دو . رود كار مي  تمايز كه در برگيرنده ثبات يا تداوم در طول زمان است، به-2

 ولي در اصل، به دو جنبه اصلي و  آيند، نظر مي برده، متناقض و متضاد به  معناي نام
بنابراين، هويت از چيستي و ). 222: 1377مدي، مح گل(مكمل هويت معطوف هستند 

كند، دايره و حدود و ثغوري معين و مشخص براي فرد، اجتماع، نماد،  كيستي سؤال مي
نمايد كه قرارگرفتن اين مفاهيم در آن دايره و حدود و  جنس و مانند آن ترسيم مي

 عبارتي، هويت به. ثغور، نشان از هويت و خارج شدن از آن، نشان از عدم هويت دارد
  .كند همانند تعريف است كه فضاي آن مفاهيم را در عمل مشخص مي

  
     ابعاد هويت-1

در بعد فردي هويت،  مفهوم شخصي و . هويت، داراي ابعاد فردي و اجتماعي است
اين مفهوم، از يك . شناسي مطرح شده است  طور كلي، در حوزه روان فردي آن، به

ز طرف ديگر، به ارتباطي كه فرد با محيط اجتماعي برقرار گردد و ا برمي» خود«طرف به 
بخش . بخشد، اشاره دارد شدن خود را شكل مي كند و از اين ارتباط، نحوه اجتماعي مي

شده در فرد هستند كه فرد را متمايز از ديگران  هاي فردي تثبيت فردي هويت، ويژگي
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در واقع، هويت فرد شبيه . زدسا عبارتي، شخصيت فرد را نمايان مي دهد و به جلوه مي
هويت فردي، . دهد آيينه است كه او را همانند خودش و متفاوت از ديگران نشان مي

وقت سابقه خود را گم  فرد با داشتن آن، هيچ. كند كاركرد آدرس و شناسنامه را ايفا مي
 شناساند و اين شناسايي مورد تأييد ديگران قرار شناسد و مي كند و خود را مي نمي
پردازان شخصيت، هويت را در درجه نخست،  شناسان و نظريه بيشتر روان. گيرد مي

هاي  جنبه اصلي هويت، به ويژگي«دانند و معتقدند كه  امري فردي و شخصي مي
پردازان، هويت  البته اكثر اين دسته از نظريه. شخصي و احساس فرد معطوف هستند

ع هويت را متمايز و مستقل از يكديگر كنند، بلكه اين دو نو اجتماعي را انكار نمي
به هر حال، از اين ديدگاه، هويت عبارت است از احساس تمايز . كنند قلمداد مي

  ).222: 1377محمدي،  گل(» شخصي، احساس تداوم شخصي و احساس استقالل شخصي
بعد تمايز آن در . شود بعد اجتماعي هويت، به دو معني تشابه و تمايز تعبير مي

تمامي ابعاد . گي فردي و بعد تشابه آن در عرصه اجتماعي، مطرح استعرصه زند
 و فرهنگي هويت در قالب هويت اجتماعي قرار 3، نژادي2، خانوادگي، ملي1ديني
هاي  بنابراين، هويت اجتماعي مجموعه افراد جامعه را كه در برخورد با قالب. گيرند مي

. سازند با ديگران، تمايز دارند، ميديني، خانوادگي، ملي، قومي و فرهنگي مشابهت و 
ها در  ها و تمايز با غيرخودي به عبارت ديگر، هويت اجتماعي تشابه و يكساني خودي

  .عرصه روابط اجتماعي است
ها در  واسطه آنها افراد و جماعت هايي كه به  به نظر جنكينز هويت اجتماعي به شيوه

شوند، اشاره دارد و برقراري و  يهاي ديگر متمايز م روابط اجتماعي خود از جماعت
ها و ميان  هاي شباهت و تفاوت ميان افراد، ميان جماعت مند نسبت متمايزساختن نظام
شباهت و تفاوت با هم، اصول پوياي هويت و كنه زندگي . هاست افراد و جماعت
واسطه  ها براي يكديگر، به  به نظر وي، ارج و قرب عملي انسان. اجتماعي هستند

شباهت، خواه واقعي و خواه ناشي از . گردد هاي ميان آنها تعيين مي ها و تفاوت شباهت
هاي  اين دو مفهوم، در اغلب شكل. ميل و گرايش باشد، اهميت كمتري از تفاوت ندارد

در واقع، تاريخ . هاي دروني و بروني هستند گوناگون، اصول بزرگ همه پيشرفت
جويانه  هاي مسالمت ها و كوشش ريخ مخاصمهتوان به منزله تا فرهنگي نوع بشر را مي

                                                           
1- Religious       3- Race 
2- National 
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  :بنابراين. ميان اين دو مفهوم دانست
شود، هويت  هويت اجتماعي يك بازي است كه در آن رودررو بازي مي

اجتماعي، درك ما از اين مطلب است كه چه كسي هستيم و ديگران كيستند و از 
از . چيست) ود مااز جمله خ(آن طرف، درك ديگران از خودشان واز افراد ديگر 

اين رو، هويت اجتماعي نيز همانند معنا ذاتي نيست؛ و محصول توافق و عدم 
  ).7: 1381جنكينز،(توان در باب آن نيز به چون و چرا پرداخت  توافق است و مي

، منظور هويتي است كه توسط »هويت اجتماعي«گوييم  به عبارتي ديگر، وقتي مي
شود؛ يعني اجتماع، در اين مورد، مجموعه  د داده مي ايل يا قبيله به افرا خانواده،

محدودي از افراد هستند كه در خوي، خون، خلق، خاك، فرهنگ و چيزهاي مشابه 
  ).4: 1381شيخاوندي، (مشترك هستند 

نياز  توان گفت كه هويت از نيازهاي رواني انسان و پيش در مورد اهميت هويت، مي
حور و مبناي زندگي اجتماعي را برقراري ارتباط اگر م. هر گونه زندگي اجتماعي است

به بيان . كند پايدار و معنادار با ديگران بدانيم، هويت اجتماعي چنين امكاني را فراهم مي
ديگر، بدون چارچوبي براي تعيين هويت اجتماعي، افراد مانند يكديگر خواهند بود و 

بنابراين، . ار به ديگران پيوند يابندتوانند به صورتي معنادار و پايد كدام از آنها نمي هيچ
هويت اجتماعي نه . اي وجود نخواهد داشت بدون هويت اجتماعي، در واقع، جامعه

هويت . دهد كند، بلكه به زندگي افراد هم معنا مي پذير مي فقط ارتباط اجتماعي را امكان
   بهنه فقط فرآيندي براي خودشناسي كنشگران اجتماعي است، بلكه معناسازي نيز

شدن معنا  فرايند ساخته«امانوئل كاستلز، هويت را همچون . گيرد واسطه آن صورت مي
هاي فرهنگي كه بر ديگر منابع معنا  بر پايه يك ويژگي فرهنگي با يك دسته ويژگي

ها را سازمان  ها كارويژه به نظر او، همانگونه كه نقش. كند ، تعريف مي»برتري دارند
از اين ديدگاه، هويت مفهومي است كه . دهند نا را سازمان ميها هم مع دهند، هويت مي

دنياي دروني يا شخصي را با فضاي جمعي اشكال فرهنگي و روابط اجتماعي تركيب 
دهند و مردم به  ها معناهايي كليدي هستند كه ذهنيت افراد را شكل مي هويت. كند مي

گويند چه كسي  ن نيز ميكه به خودشا گويند چه كسي هستند و مهمتر اين ديگران مي
كنند هستند،  اي رفتار كنند كه از آن كسي كه تصور مي گونه كوشند به هستند و سپس مي

در اين مفهوم، هويت سرچشمه معنا و ). 225: 1377محمدي،  گل(» رود انتظار مي
نامي  ما هيچ مردم بي«: نويسد همانطور كه كالهن مي.  براي مردم است تجربه
چ زبان يا فرهنگي سراغ نداريم كه بين خود، ديگري، ما و آنها تمايز شناسيم، هي نمي
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كاستلز معتقد است اصطالح هويت در صورتي كه سخن از . برقرار نساخته باشد
كنشگران اجتماعي باشد عبارت است از فرايند معناسازي براساس يك ويژگي فرهنگي 

نابع معنايي ديگر اولويت داده هاي فرهنگي كه بر م اي از ويژگي يا مجموعه بهم پيوسته
 هر ملت،  بدين ترتيب، هويت اجتماعي مهمترين ويژگي). 22: 1380كاستلز، (» شود مي

كاربرد هويت اصوالً هنگامي خود را نشان . فرهنگ، تاريخ و سرزمين مشترك است
طور كلي، جزيي از متعلقات و  دهد كه منافع، موقعيت، آبرو و اعتبار، و به مي

، )1992 (1كروكن و لوتانن). 306: 1379مهيمني، (هاي فرد، تهديد شده باشد  وابستگي
عقيده دارند كه احساس عزت نفس جمعي همگاني، عامل بسيار مهمي در نحوه 

  ).16: 1381بارت، (» هاي اجتماعي مردم هر كشور است گيري هويت شكل
اي كه  هشود، مسأله فلسفي محض يا مسأل مسأله هويت، برعكس آنچه تصور مي

نياز به احساس هويت، از شرايط هستي انسان . مربوط به تخيل و تفكر ما باشد نيست
چون شخص بدون . هاست ها و كشمكش گيرد و منبع شديدترين كوشش سرچشمه مي

دست  تواند از سالمت رواني برخوردار باشد، بنابراين، براي به بودن، نمي» من«احساس 
اين نياز، در فراسوي ميل شديد به موقعيت . گذارد يآوردن آن، هيچ كاري را فرو نم

مردم، . اجتماعي و انطباق نهفته است و گاهي شديدتر از ميل به زندگي جسمي است
كنند، از آزادي خود  نظر مي اندازند، از عشق خود صرف زندگي خود را به خطر مي

 شوند و در كنند تا جزيي از گروهي پوشند، فكر و انديشه خود را فدا مي چشم مي
فرق انسان با حيوان ابتدا در «: اريك فروم معتقد است. نتيجه، احساس هويت كنند

نيازهاي اختصاصي اوست، از اين رو شناخت او بدون آشنايي با اين نيازها ميسر 
اين نيازها، عبارتند از نياز به وابستگي، نياز به هويت ). 86: 1368فروم، (» نخواهد بود

هر فرد آدمي «: زعم فروم به. يابي رجوع به اصل و نياز به وسايل راه، نياز )همانندي(
كوشد كه خويشتن را  روي مي مايل است به اينكه هويت خاصي داشته باشد، از اين

و براي رسيدن به اين » ممتاز«خواهد فردي باشد  در عين حال مي. دريابد و بشناسد
برز و تشخصي كه آن فرد يا آن مقام خود را به شخص يا گروهي از اشخاص نسبتاً م

هر انسان به «به بيان ديگر، . »ها دارند تا حدي صاحب تشخص و امتياز گردد گروه
اگر نتواند اين احساس را از طريق . احساس خاص و منحصر به فرد بودن نياز دارد
از اين رو . بخشد هاي ديگر تحقق مي خالقيت ايجاد كند، آن را از راه همانندي با انسان

ها و امكاناتي كه شرايط جامعه و فرهنگش براي  شخصيت هر انساني بر اساس فرصت
                                                           
1- Crocken & Lutanen 
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  ).16: 1381شرفي، (گيرد  آورند، شكل مي او فراهم مي
با توجه به اهميت رابطه سرمايه فرهنگي و هويت اجتماعي، اين موضوع در طي 

و افرادي چند دهه اخير مورد توجه دانشمندان و محققين علوم اجتماعي قرار گرفته 
چون بورديو، برنشتاين، پاسرون، ماجيو، ترنر و ديگران، به بررسي درباره  اين موضوع 

، )1368(» پيشرفت و توسعه بر بنياد هويت فرهنگي«ورجاوند در كتاب . اند پرداخته
به . مفهوم فرهنگ و هويت فرهنگي و نقش آنها در توسعه اجتماعي را نشان داده است

بندي و دفاع  ها از عوامل اساسي پاي خي و فرهنگي جوامع و ملتنظر وي، سابقه تاري
همچنين، رابطه بين سرمايه فرهنگي . آيد از موجوديت و هويت اجتماعي به شمار مي

  فر پور و خوش و شارع) 1383(واجتماعي با هويت اجتماعي جوانان، توسط فاتحي 
اتحي، كه جامعه آماري آن هاي تحقيق ف يافته. ، مورد مطالعه قرار گرفته است)1381(

باشند، همبستگي   مي1382-83دانشجويان دانشگاههاي شهر تهران در سال تحصيلي 
داري بين سرمايه اجتماعي و فرهنگي با هويت اجتماعي جوانان را نشان  مثبت و معني

  .داده است
  

    روش تحقيق
فاده از تكنيك  با است،هاي پژوهش  بوده و داده1اين مطالعه از نوع پيمايش اجتماعي

ها و ورود  آوري داده پس از جمع. آوري گرديده است  جمع،نامه توأم با مصاحبه پرسش
انجام و رابطه بين ، spssافزار  آنها به كامپيوتر، محاسبت آماري با استفاده از نرم
  .متغيرهاي تحقيق مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است

 با استفاده از مقياس ،ابسته و اصلي تحقيق به عنوان متغير و،مفهوم هويت اجتماعي
 اغلب مجموع ،با توجه به اينكه محققين علوم اجتماعي. گيري شده است ليكرت اندازه

اي در نظر گرفته و از   در سه سطح فاصله رانمرات به دست آمده از مقياس ليكرت
 در نظر ،كنند فنون آماري متناسب با اين سطح براي تجزيه و تحليل آن استفاده مي

 ،اي بودن آنها  با وجود رتبه،اي گرفتن طيف ليكرت به عنوان متغيرهايي در سطح فاصله
همچنانكه ديويد . توسط بسياري از محققين علوم اجتماعي مورد تأييد قرار گرفته است

 طيف ،)1999 (5 وماريون جوپه4، جيسون نيوسام)2000 (3، مري بنت)1999(2ريكه
). 178: 1380قاسمي، ( اند اي مورد تأييد قرار داده ر سطح فاصلهبه عنوان متغيرا ليكرت 
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اي توليد  هاي رتبه  داده،هايي از نوع ليكرت طيفكه دارد   بيان مي6همچنين وولف
 شوند اي در نظر گرفته و تحليل مي هاي فاصله  اما اغلب به عنوان داده؛كنند مي

  ).6  :2001وولف،(
  

    تعريف مفاهيم
تمركز و انباشت انواع مختلف كاالهاي ملموس فرهنگي و نيز قدرت  :سرمايه فرهنگي

و توانايي در اختيار گرفتن اين كاالها و همچنين استعداد و ظرفيت فرد در شناخت و 
اين سرمايه در سه مقوله سرمايه . گويند كاربرد اين وسايل را سرمايه فرهنگي مي

  .العه استيافته و نهادي قابل مط يافته، عينيت فرهنگي تجسم
ناپذير از فرد است   نوعي ثروت دروني و بخش جدايي،يافته سرمايه فرهنگي تجسم

يافته به تمامي  سرمايه عينيت.  عجين شده است،يابد كه با شخصي كه در آن تجسم مي
شده  سرمايه فرهنگي نهادي با مقررات نهادينه. شود اشيا و كاالهاي فرهنگي گفته مي

  . در ارتقا پايگاه اجتماعي مؤثر است، انواع مدارك تحصيليحاصل گرديده و از طريق
هاي ميزان آشنايي و  يافته از طريق شاخص  سرمايه فرهنگي تجسم،در اين تحقيق

هاي هنري مانند موسيقي، خط و نقاشي، ورزش، زبان خارجي و مانند آنها مورد  فعاليت
افزاري  هاي موارد نرم فهيافته با مؤل سرمايه فرهنگي عينيت. سنجش قرار گرفته است

افزاري مانند كامپيوتر،  و وسايل سخت) كتاب، تابلوهاي نقاشي، عضويت در كتابخانه(
 سرمايه فرهنگي ،همچنين. ماهواره، دوربين و مانند آنها مورد مطالعه قرار گرفته است

هاي معتبر فني و  هايي چون داشتن مدارك تحصيلي و يا گواهينامه نهادي با شاخص
  .اي مورد سنجش قرار گرفته است هحرف

 احساس تعلق به مقوله فرهنگي يا ،مفهوم هويت اجتماعي: هويت اجتماعي
 فرد با عضويت در اجتماع خاص كه خود را ،در اين حالت. اجتماعي خاص است

 به ،هاي اجتماع خودش با سايرين داند و در واقع با تشخيص تفاوت متعلق به آن مي
 متغير هويت اجتماعي با استفاده از ،در اين تحقيق. رسد ود ميدركي از هويت جمعي خ

بندي و افتخار به زبان فارسي،  هاي هويت ملي و خانوادگي مانند ميزان پاي شاخص
هاي علمي و آموزشي و پيوند و توافق  بودن، تاريخ ايران و موفقيت پرچم ملي، ايراني

  .با خانواده مورد سنجش قرار گرفته است
پايگاه اقتصادي و اجتماعي به معناي موقعيت و : تصادي و اجتماعيپايگاه اق
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نيازي، ( مراتب نظام اجتماعي كسب نموده است جايگاهي است كه فرد در سلسله
 استفاده شده 1 از روش ذهني،در اين مطالعه، براي سنجش پايگاه افراد). 201: 1384
ق اجتماعي خود را بر  از پاسخگويان درخواست مي شود تا تعل،اين روش در. است

 گيدنز و ديگران ،2روش مطالعه ذهني توسط سنترز. روي يك طيف مشخص نمايند
  ).237: 1374گيدنز، ( براي مطالعه پايگاه استفاده شده است

  
    جامعه آماري و تعداد نمونه

 عبارت از كليه دانشجويان شاغل به تحصيل دانشگاه كاشان ،جامعه آماري پژوهش
نمونه تحقيق شامل آن . باشند  نفر مي4000برابر با است كه  85-84در سال تحصيلي 

 از ميان كل ،گيري احتمالي  كه با روش نمونهباشد ميعده از دانشجويان اين دانشگاه 
با توجه به حجم نمونه و واريانس . اند دانشجويان انتخاب و مورد بررسي قرار گرفته

 حجم نمونه برابر ،2اده از فرمول كوكرانشده متغيرهاي مورد بررسي و با استف محاسبه
اي متناسب، حجم  گيري طبقه  به شيوه نمونه،پس از تعيين حجم نمونه.  برآورد شد351

افراد مورد تعيين و , نمونه در هر دانشكده به تناسب جمعيت دانشجويي هر دانشكده
  .اند به روش تصادفي انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتهبررسي 

  
    ي تحقيقها يافته

 62مذكر و از آنها  درصد 38  كهدهد  نشان مي،مشخصات فردي افراد مورد بررسي
 درصد متأهل 10گويان مجرد و   درصد پاسخ90همچنين . باشند درصد مؤنث مي

محل سكونت . اند  سال قرار داشته19-24 درصد افراد در گروه سني 95. اند بوده
 درصد 6هاي استان و   درصد در شهرستان58 درصد افراد در مركز استان، 35خانواده 

  .باشد در روستاهاي منطقه كاشان مي
  

    سرمايه فرهنگي -1
هايي چون ميزان اطالعات، مهارت، دانش، شناخت،    اغلب با معرف،سرمايه فرهنگي

در اين مطالعه، سرمايه فرهنگي خانواده . شود هنر، نوع موسيقي و ورزش شناخته مي

                                                           
1- Subjective Method 
2- Centers        2- Kocran 
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،  هايي نظير سطح تحصيالت والدين، طبقه اجتماعي خانواده از شاخص با استفاده ،افراد
ها، بازديد از  هاي خارجي، عضويت والدين در كتابخانه ميزان آشنايي والدين با زبان

هاي  ها و كالس ها و آثار فرهنگي و تاريخي و نيز ميزان مشاركت افراد در فعاليت موزه
هاي   داده،در ذيل. ند آنها بررسي شده است موسيقي، خط و نقاشي، ورزش و مان زبان،

  .هاي سرمايه فرهنگي ارايه گرديده است مربوط به هر يك از شاخص
   توزيع فراواني سطح تحصيالت والدين:1جدول  شماره 

سطح تحصيالت   مادر  پدر
  درصد  فراواني  درصد  فراواني  والدين

  3/10  36  5/5  30  سواد بي
  2/29  102  1/21  73  ابتدايي
  2/25  88  7/23  83  متوسطه

  3/29  103  2/29  102  ديپلم و فوق ديپلم
  6  21  5/20  72  ليسانس و باالتر

  100  350  100  350  جمع
  

گويان،   درصد پاسخ3/50دهند كه سطح تحصيالت پدر  هاي پژوهش، نشان مي يافته
 درصد ليسانس و باالتر از 5/20 درصد ديپلم و فوق ديپلم و 2/29كمتر از ديپلم، 

  .  باشد ليسانس مي
گويان،   درصد پاسخ7/64دهند كه سطح تحصيالت مادر  ها نشان مي همچنين، يافته

 درصد ليسانس و باالتر از ليسانس 6 درصد ديپلم و فوق ديپلم و 3/29كمتر از ديپلم، 
  .باشد مي

پايگاه اقتصادي و اجتماعي خانواده افراد، با استفاده از روش ذهني، مورد بررسي 
گويان را نشان  هاي زير، پايگاه اقتصادي و اجتماعي خانواده پاسخ يافته.  گرفته استقرار
  .دهند مي

  گويان توزيع فراواني پايگاه اقتصادي و اجتماعي خانواده پاسخ: 2 شماره جدول
  درصد  فراواني  پايگاه
  4/5  19  پايين
  8/86  304  متوسط
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  8/7  27  باال
  100  350  جمع

  
گويان؛  دهند كه پايگاه اقتصادي و اجتماعي اكثريت پاسخ  ميهاي فوق نشان يافته

  . باشد  درصد باال مي8/7 درصد پايين و 4/5 درصد آنها متوسط، 8/86يعني 
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  هاي خارجي گويان با زبان توزيع فراواني ميزان آشنايي والدين پاسخ : 3 شمارهجدول
  موارد  مادر  پدر

  درصد  فراواني  درصد  فراواني
  7/81  286  4/71  250  عدم آشنايي

  7/13  48  22  77  آشنايي نسبي به يك زبان خارجي
  6/4  16  6/6  23  آشنايي با دو زبان خارجي

  100  350  100  350  جمع
  

 درصد 4/71گويان؛ يعني  دهند كه والدين اكثريت پاسخ هاي تحقيق نشان مي يافته
 درصد 22. ايي ندارندهاي خارجي آشن يك از زبان  درصد مادران، با هيچ 7/81پدران و 
   درصد پدران و6/6 درصد مادران، تا حدي با يك زبان خارجي و فقط 7/13پدران و 

  .  درصد مادران با دو زبان خارجي آشنايي دارند6/4
هاي سنجش سرمايه فرهنگي خانواده، عضويت والدين در كتابخانه  از ديگر شاخص

ها  ان عضويت والدين در كتابخانهدر نگاره زير، ميز. باشد هاي فرهنگي مي و انجمن
  .مورد بررسي قرار گرفته است

  ها توزيع فراواني ميزان عضويت والدين در كتابخانه: 4 شماره جدول
  موارد  مادر  پدر

  درصد  فراواني  درصد  فراواني
  4/83  292  7/75  265  اصالً عضو نيستند

  4/11  40  4/15  54  عضويت در يك كتابخانه
  1/3  11  7/5  20  ت در دوكتابخانهعضوي

  1/2  7  1/3  11  عضويت در سه كتابخانه و بيشتر

  100  350  100  350  جمع
  

 درصد پدران و 7/75(گويان  دهند كه والدين بيشتر پاسخ هاي تحقيق، نشان مي يافته
 4/11 درصد پدران و 4/15. اي عضويت ندارند در هيچ كتابخانه)  درصد مادران4/83

 درصد مادران 2/5 درصد پدران و 8/8نه عضويت دارند و درصد مادران در يك كتابخا
  . نيز در دو كتابخانه و يا بيشتر عضويت دارند
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عنوان يكي از  ها و آثار فرهنگي و تاريخي، به  در اين تحقيق، بازديد از موزه
در نگاره  زير، ميزان . هاي سرمايه فرهنگي، مورد مطالعه قرار گرفته است شاخص

  .ها ارايه گرديده است ا از آثار فرهنگي، تاريخي و موزهه بازديد خانواده
  ها گويان از اماكن و آثار تاريخ و موزه توزيع فراواني ميزان بازديد خانواده پاسخ: 5 شماره جدول

  درصد  فراواني  موارد
  6/51  179  صفر

  3/38  130  يك تا دوبار
  6/6  26  سه تا چهار بار
  5/3  15  پنج بار و بيشتر

  100  350  جمع
  

گويان، تا كنون از   درصد خانواده پاسخ6/51است كه  هاي پژوهش، بيانگر آن  يافته
 1/10 درصد، يك يا دوبار و 3/38. اند ها بازديد نداشته يك از آثار تاريخي و يا موزه هيچ

  .اند درصد، سه بار و بيشتر، از اين اماكن ديدن كرده
هاي فوق برنامه مانند زبان،  ها و كالس ميزان فعاليت و نيز حضور افراد در برنامه

هاي سرمايه   عنوان يكي از شاخص موسيقي، خط و نقاشي، ورزش و مانند آنها به
  .فرهنگي در نظر گرفته شده است

  هاي فوق برنامه گويان در برنامه توزيع فراواني ميزان فعاليت پاسخ: 6 شماره جدول
  درصد  فراواني  نوع برنامه

  8/4  17   و حضورعدم فعاليت
  2/41  44  ...)زبان، موسيقي، خط، نقاشي، ورزش و (شركت و حضور در يك فعاليت 

  54  189  فعاليت در بيش از يك برنامه
  100  350  جمع

  
گويان در بيش از يك برنامه فوق   درصد پاسخ54دهند كه  هاي جدول نشان مي يافته

 5فوق برنامه فعاليت وحدود  درصد فقط در يك برنامه 2/41. برنامه فعاليت داشته اند
  .هاي فوق برنامه فعاليت ندارند درصد در هيچ يك از برنامه

شده، ميزان برخورداري افراد از امكانات و تجهيزات فرهنگي  عالوه بر موارد ياد
 عنوان يكي مانند كامپيوتر، خط اينترنت، ماهواره، موبايل، دوربين عكاسي و مانند آنها، به 
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هاي تحقيق، در  يافته. ايه فرهنگي، مورد بررسي قرار گرفته استهاي سرم از شاخص
  .گويان از امكانات فرهنگي، در نگاره زير ارايه شده است مورد ميزان برخورداري پاسخ

  گويان از تجهيزات فرهنگي توزيع فراواني ميزان برخورداري پاسخ: 7 شماره جدول
  تجهيزات فرهنگي  ندارند  دارند

  درصد  فراواني  ددرص  فراواني
  5/34  120  5/65  230  كامپيوتر

  7/56  198  3/43  152  خط اينترنت
  2/87  305  8/12  45  ماهواره
  1/56  196  9/43  154  موبايل
  26  73  74  277  دوربين

  
 8/12گويان داراي كامپيوتر،   درصد پاسخ5/65دهند كه  هاي تحقيق، نشان مي يافته

 درصد از خط 3/43د دوربين بوده و  درص74 درصد موبايل 9/43درصد ماهواره، 
هاي  ميزان سرمايه فرهنگي خانواده افراد با توجه به شاخص. كنند اينترنت استفاده مي

گانه سطح تحصيالت والدين، پايگاه اقتصادي و اجتماعي خانواده، ميزان آشنايي  هفت
نگي، هاي فره ها و انجمن هاي خارجي، عضويت والدين در كتابخانه والدين با زبان

ها و آثار و اماكن تاريخي و فرهنگي، ميزان فعاليت در  ميزان بازديد خانواده از موزه
هاي فوق برنامه و نيز برخورداري از امكانات و تجهيزات فرهنگي، مورد بررسي  برنامه

هاي فوق  هر يك از شاخص zبراي محاسبه و تعيين اين سرمايه، ابتدا . قرار گرفته است
در واقع، ميزان . ها تقسيم گرديده است مع آن بر تعداد شاخصمحاسبه و حاصل ج

براين . باشد هاي فرهنگي ارائه شده مي ها، معدل تمامي شاخص سرمايه فرهنگي خانواده
  .باشد گويان به شرح جدول زير مي اساس، ميزان سرمايه فرهنگي خانواده پاسخ

  گويان اده پاسختوزيع فراواني ميزان سرمايه فرهنگي خانو: 8 شماره جدول
  درصد  فراواني  موارد
  6/32  114  پايين
  8/55  195  متوسط
  6/11  41  باال
  100  350  جمع
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گويان، در حد متوسط از سرمايه   درصد خانواده پاسخ8/55شود كه  مالحظه مي
گويان، در حد بسيار   درصد از خانواده پاسخ6/11سرمايه فرهنگي . فرهنگي برخوردارند

  .باشد  درصد آنان، در حد پايين مي6/32مايه فرهنگي باال و ميزان سر
    هويت اجتماعي -2

هايي مانند ميزان  مفهوم هويت اجتماعي، به عنوان متغير وابسته تحقيق، با شاخص
بودن،  احترام و پايبندي به زبان فارسي، پرچم ملي، دفاع از وطن، افتخار به ايراني

ميادين ورزشي و افتخار به تاريخ ايران، مورد مباهات به موفقيت در المپيادهاي علمي و 
  .مطالعه قرار گرفته است كه در جداول اين بخش آمده است

  هاي طيف هويت اجتماعي گويان به گويه جدول توزيع فراواني پاسخ: 9جدول شماره 
 جمع زياد متوسط كم

 گويه

ني
اوا
فر

 

صد
در

ني 
اوا
فر

 

صد
در

ني 
اوا
فر

 

صد
در

ني 
اوا
فر

 

صد
در

 

 100 350 8/90 318 7/5 7 5/3 12 بندي و عالقه زياد به زبان فارسي پاي

 100 350 8/90 318 8/6 24 4/2 8 ميزان احترام به پرچم ملي كشور

 100 350 1/80 280 4/15 54 5/4 16 بندي به دفاع از وطن پاي

 100 350 5/75 294 2/18 64 3/6 22 بودن افتخاركردن نسبت به ايراني

ها در  افتخار به كسب مقام ايراني
 المپيادهاي جهاني

9 3/2 31 7/8 310 89 350 100 

 100 350 3/76 267 18 63 7/5 20 افتخار كردن به تاريخ سرزمين ايران

  
 8/90دهند كه اكثريت مطلق پاسخگويان، يعني  هاي جدول فوق، نشان مي يافته

 درصد در اين 7/5ن، همچني. اند بندي و عالقمندي زياد داشته درصد به زبان فارسي پاي
  .اند  درصد، عالقه كم ابراز نموده5/3ارتباط نظر متوسط داشته و 

گويان، به ميزان   درصد پاسخ8/90دهند كه تعداد  هاي تحقيق نشان مي همچنين، يافته
 درصد، در حد متوسط و 8/6گذارند و  بسيار زياد به پرچم ملي كشور خود احترام مي

  .اي پرچم كشور خود ارزش و احترام قائلند درصد، به مقدار كم بر4/2
 درصد 1/80يابيم كه تعداد   باال، درميجدولعالوه بر آن، براساس مندرجات 

 درصد، در حد 5/4 درصد، در حد متوسط و 4/15گويان، به ميزان زياد و تعداد  پاسخ
  .كم به دفاع از وطن خود پايبندند

دهند كه اكثريت  هاي پژوهش نشان مي بودن، يافته در مورد گويه افتخار به ايراني
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. كنند بودن خود افتخار مي  درصد، به ميزان زياد به ايراني5/75گويان، يعني  پاسخ
 درصد، در حد كم نسبت به 3/6 درصد، در اين مورد ديدگاه متوسط و2/18همچنين 

  .اند بودن خود احساس افتخار داشته ايراني
 درصد، به ميزان 89عبارتي  گويان يا به پاسخها، اكثريت مطلق  بر اساس اين يافته

 درصد، در حد 7/8كنند و  هاي ايران در المپيادهاي جهاني افتخار مي زياد به موفقيت
  .بالند ها مي  درصد، در حد كم به اين موفقيت3/2متوسط و 

 18 درصد، در حد بسيار زياد، 3/76گويان يعني  در نهايت اينكه، اكثريت پاسخ
  .كنند زمين افتخار مي  درصد آنها در حد كم، به تاريخ ايران7/5 متوسط و درصد، در حد

بندي به زبان فارسي، احترام به پرچم ملي،  هاي ميزان پاي با توجه به شاخص
بندي به دفاع از وطن، افتخار به ايراني بودن، مباهات به موفقيت در المپيادها و  پاي

بر اين اساس، . گويان بررسي شده است اسخافتخار به تاريخ ايران، هويت اجتماعي پ
  .گويان در نگاره زير ارايه گرديده است ميزان هويت اجتماعي پاسخ

مورد بررسي قرار گرفته و با 1روايي اين طيف با استفاده از ضريب كرونباخ آلفا 
مجموع .  است، در سطح قابل قبولي قرار دارد78/0توجه به مقدار ضريب آلفا كه 

 به دست 9 و دامنه تغييرات آن در جامعه مورد مطالعه، 18ن طيف، برابر با هاي اي نمره
ها و تقسيم آن به  گو به تعداد گويه هاي هر پاسخ پس از تقسيم مجموع نمره. آمده است

  .هاي جدول زير حاصل گرديده است سه مقوله با فواصل برابر، داده
  گويان اسختوزيع فراواني ميزان هويت اجتماعي پ: 10 شمارهجدول

  درصد  فراواني  موارد
  6/5  20  كم 
  1/35  123  متوسط
  3/59  207  زياد

  
همانگونه . دهد هاي جدول فوق، ميزان هويت اجتماعي پاسخگويان را نشان مي يافته

                                                           
1- Kiaser- Meyer - Olin Measure of Sampling Adequacy 

ها براي تحليل عامل است و معموالً مقدار آن براي مناسب بودن   تعيين مناسب بودن دادهيترين آزمون برا مناسب
آلفا ضريب . ها براي تحليل عامل است نشانگر قابليت داده معناداري اين آزمون.  به باال باشد7/0ها بايد از  داده

  . طيف روايي دارد، باشد75/0زماني كه باالتر از و معموالً  نمايد كرونباخ بين صفر  تا يك تغيير مي
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 درصد، در حد 3/59دهند، اكثريت افراد مورد بررسي يعني  هاي جدول نشان مي كه داده
 درصد، 6/5 درصد از افراد در حد متوسط و 1/35، زياد از هويت اجتماعي برخوردارند

  .از هويت اجتماعي در سطح پايين برخوردارند
  
    گيري نتيجه

در اين مطالعه، چگونگي پيوند بين دو متغير سرمايه فرهنگي خانواده و هويت 
هاي  هاي تحقيق و نتايج آزمون يافته. اجتماعي جوانان، مورد مطالعه قرار گرفته است

دار بين دو متغير سرمايه  دست آمده، وجود ارتباط معني هاي به  مورد دادهآماري در 
  .دهند فرهنگي خانواده و هويت اجتماعي جوانان را نشان مي

دهند كه سرمايه فرهنگي،  هاي موجود در تحقيق، نشان مي بدين ترتيب، فراواني
فرهنگي، هويت اثرات مستقيمي بر هويت اجتماعي جوانان داشته و با افزايش سرمايه 

شود كه افراد  به عبارت ديگر، سرمايه فرهنگي موجب مي. شود اجتماعي نيز تشديد مي
در . بند باشند تري، خود و محيط اجتماعي خود را شناخته و به آن پاي به گونه مناسب

هاي  واقع، سرمايه فرهنگي در ابعاد گوناگون تأثير بسزايي در شناخت انسان در زمينه
با توجه به اينكه متغيرهاي سرمايه فرهنگي و هويت اجتماعي .  اعي داردفردي و اجتم

اند، براي تعيين رابطه و  گيري قرار گرفته اي مورد سنجش و اندازه در سطح  فاصله
نتايج . داري آن، از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است سنجش معني

. باشد وق، بيانگر وجود رابطه بين آنها مياين آزمون در ارتباط با رابطه بين دو متغير ف
 003/0داري آن برابر با   و سطح معني)r=312/0( درصد 31ميزان همبستگي دو متغير، 

داري بين دو متغير سرمايه فرهنگي خانواده و   وجود رابطه معني،در نتيجه. باشد مي
وجه به با ت. گردد  تأييد مي،درصد 95هويت اجتماعي جوانان در سطح اطمينان 

بودن ضريب همبستگي، نوع رابطه مستقيم بوده و با افزايش سرمايه فرهنگي،  مثبت
ماتريس همبستگي زير رابطه بين اين . يابد ميزان هويت اجتماعي افراد نيز افزايش مي

  :دهد دو متغير را نشان مي
   بين سرمايه فرهنگي و  هويت اجتماعيماتريس همبستگي:  11جدول شماره 

  ماعيهويت اجت  سرمايه فرهنگي  متغيرها
  312/0  1  سرمايه فرهنگي
  1  312/0  هويت اجتماعي



...شناختي رابطه سرمايه فرهنگي خانواده با  تبيين جامعه  

  

 

79

  
كه حاكي از وجود رابطه بين دو متغير سرمايه  ، هاي اين مطالعه و نتايج آن  يافته

شده در  فرهنگي و هويت اجتماعي است، مؤيد قابل قبول بودن مباحث نظري ارايه
همانگونه كه يافته هاي تحقيق بورديو و . اشدب هاي اين مطالعه مي تحقيق با يافته

 طبقات مختلف جامعه از سرمايه فرهنگي يكسان برخوردار ،اند ابراهيمي لويه نشان داده
 بر وضعيت ،نيستند و سطح برخورداري افراد در طبقات اقتصادي و اجتماعي جامعه

نديشه همانگونه كه در مباني نظري و ا. گذارد هويت اجتماعي آنان تأثير مي
 ،نظران اجتماعي در بحث سرمايه فرهنگي و هويت اجتماعي ذكر گرديده است صاحب

ها و هنرها مؤثر بوده و  ها، باورها، دانش سرمايه فرهنگي در افزايش آگاهي از آيين
 نحوه ،سرمايه فرهنگي. آورد موجبات شناسايي عوامل پيوند جامعه را فراهم مي

مندي از سرمايه  عالوه بر آن ميزان بهره. كند گيري هويت جمعي را بيان مي شكل
.  نوع رفتار جامعه را مشخص نموده و وجود آن نشان از توسعه جامعه دارد،فرهنگي

ها نقش داشته و موجبات رشد  همچنين، سرمايه فرهنگي در بازتوليد ديگر سرمايه
هنگي و نيز عدم متقابالً، فقدان سرمايه فر. آورد فكري و نيز پويايي جامعه را فراهم مي

تعادل در توزيع سرمايه فرهنگي، نقش اساسي در ايستايي جامعه و ايجاد اختالل در 
  .كند هويت جمعي ايفا مي



  1386، 3سال هشتم، شماره 
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