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 بیان مسألهمقدمه و 

 تارين نمادهااي   خصمفهوم طبقۀ اجتمااعي، كاه يکاي از مشا    

ۀ حاوز مباحا  در   نيتار  مهم ازجمله نابرابري اجتماعي است،

ي اجتماعي است كاه از ديربااز هام در    ها پژوهشمطالعات و 

شناساي باه آن    آراء انديشمندان كالسيک و هم متاأخر جامعاه  

 طبقاۀ اجتمااعي در مفهاوم كلاي خاود باه      . توجه شده اسات 

ه امتياازات و مزايااي   دستيابي متفاوت و نابرابر افراد جامعه با 

پاژوهش باه مفهاوم طبقاه باه       کارد يرو .اجتماعي اشااره دارد 

ها كاه در آن   فضاي تفاوت» يعنفضايي اجتماعي اشاره دارد؛ ي

چين و ناه   صورت نقطه به اي بالقوه وجود دارند، گونه طبقات به

صورت چيزي كه قرار است انجاام   به بلکه صورت يک داده؛ به

طبقۀ اجتماعي نياز باه دو    مفهوم (.19: 6983بورديو، ) «داده شود

اينکاه، از   نخسات  :دليل عمده با بازتوليد فرهنگي پيوناد دارد 

انداز اين پژوهش، سنجش طبقاۀ اجتمااعي باا ساه ناوع       چشم

در ارتباا  اسات و    6ي و فرهنگاي اجتمااع  سرمايۀ اقتصاادي، 

بر اسا  اين، بر . تأكيد صرف بر سرمايۀ اقتصادي كافي نيست

ناپاذيري در   فۀ سرمايۀ فرهنگاي، كاه بخاش جادايي    سهم مؤل

اين نوشتار بسيار تأكيد شده اسات؛   در فضاي اجتماعي است،

زيرا طبقاۀ اجتمااعي، باه زباان بوردياو در فضاايي اجتمااعي        

كه عامالن ...فضاي اجتماعي» ،گريدبيان  به تصوركردني است؛

هاي اجتماعي بر اسا  جايگاهشان در توزياع آمااري    و گروه

يۀ سارما  :عبارتناد از ... شاوند  گذار تقسايم ماي   اصل تفاوتدو 

ميازان فاصاله    نيبنابرا ؛(99: 6983بورديو، )« اقتصادي و فرهنگي

ها به يکديگر به ميزان اشاتراک   بندي و نزديکي عامالن و دسته

دليال بساتگي و    نيدوم .ها در دو اصل مذكور بستگي دارد آن

طبقاه، برخاورداري   ناپاذير سارمايۀ فرهنگاي باا      پيوند جدايي

. هاي اجتمااعي از آن اسات   دار عامالن و گروه متفاوت و معني

هااي   ، اگار ترجيحاات فرهنگاي را ويژگاي    ويبورد ريپبه زبان 

ي فرهنگاي  ها حيترج»ساختمان ذهني و زمينه در نظر بگيريم؛ 

ي درون هاا  جناا  طبقات و  ژهيو به)ي گوناگون جامعه ها گروه

سااختمان ذهناي و    ژهيو بهساختاري  دليل عوامل ثابت به (ها آن
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 Social, Cultural & Economic Capital

 

 بار  .(106: 6986ريتازر،  ) «سازند يمي منسجمي را ها نظامزمينه، 

ي عماده و در  هاا  تفاوتاسا  اين، توجه به سرمايۀ فرهنگي، 

برخاورداري و   لحاا   ازخور توجه برخي طبقاات اجتمااعي   

در كناار و در مقابال مفهاوم    . اهميت زيادي دارد بازتوليد آن،

نيز، كاه ياک ويژگاي فرهنگاي      0ييرگرايتقد رهنگي،سرمايۀ ف

طاور متماايزي     است، در برخي طبقاات اجتمااعي جامعاه باه    

بررساي ارتباا  مفهاومي     .ياباد  شود و تاداوم ماي   بازتوليد مي

تقديرگرايي و طبقۀ اجتماعي را باا اساتفاده از مفهاوم كليادي     

 ويوردبنظر  از .توان تبيين كرد مدّنظر بورديو مي( 9ذائقه) ۀقيسل

كننااده را نيااز  بناادي بناادي اساات و طبقااه سااليقه عاماال طبقااه»

وجااود اينکااه  بااا (.03: 6936بورديااو،)« كنااد بناادي مااي طبقااه

طور مستقيم و واضح در مباح  بورديو وجاود   تقديرگرايي به

ندارد؛ در پيوند با سرمايۀ فرهنگاي، فرهناو و فقار و مفهاوم     

نياز نشاان   برخاي مطالعاات    جينتاا  .شادني اسات   سليقه تبيين

رابطۀ معکو  ميان فرهنو فقر و ( 90: 6931 بسااطيان، )د نده مي

اگر تقديرگرايي، ويژگاي   نيبنابرا سرمايۀ فرهنگي وجود دارد؛

و (  Ross & et al., 1983)باشاد  باارز طبقاات پاايين جامعاه     

ميازان   باه  هاي بورديو، سرمايۀ فرهنگي نيز با توجه به استدبل

باه چناد    قهيسال  ابي جامعاه باشاد،  زيادي در اختيار طبقات ب

ناب زيباشناسي »يکسو  از .كند صورت، اين ارتبا  را تبيين مي

بار پاياۀ اخاالا ياا خصالت      { سرمايۀ فرهنگي متعالي}(هنر)

هاي دنياي طبيعي و اجتماعي اساتوار   گزيني از ضرورت فاصله

طبقات باب، آن را دارند و از سوي  كه (08: 6936 بورديو،)« است

درواقع بستگي قريحاۀ زيباشاناختي باه شارايط وجاود      » ديگر

گياري و   شار  شاکل   مادي گذشته و حال است كه هام پايش  

شار  انباشاتن سارمايۀ     كاربرد اين قريحه هستند و هام پايش  

كه فقط با نوعي رهايي و خروج از جبار ضارورت   ...فرهنگي 

طبقاات   كاه  (83: 6936بوردياو،  )« كردناي اسات   اقتصادي كسب

هار دو خصالت در باين     نيبناابرا  اناد؛  رها نشاده پايين از آن 

ي ديگار طبقاات پاايين    ژگيو .طبقات به بازتوليد گرايش دارند

كند، وجاود فرهناو    كه تقديرگرايي و بازتوليد آن را تبيين مي
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شنا  امريکاايي، باراي اولاين     مردم 6اسکار لوئيس،. فقر است

. كارد  را وارد مباني نظري علوم اجتماعي 0بار واژۀ فرهنو فقر

از  وسااتهيپ هام  باه  يا فرهناو فقاار مجموعاه  »نظار لاوئيس،    از

هاي خانوادگي، رفتاري، نگرشي و شخصيتي است كاه   ويژگي

فقرا در طول زندگي خويش در شرايط نامسااعد ماالي باه آن    

اناد كاه حاصال ايان      و باا آن ساازگار شاده    اناد  عادت كارده 

  تقلهاي فرهنگي است كه از نسلي به نسلي من مجموعه، ارزش

تقاديرگرايي نياز در نظرياۀ     (.685: 6931، محمادپور ). شده است

ها  هايي است كه پژوهش ترين شاخص فرهنو فقر يکي از مهم

 ،6936 ي و همکااران، همازاد  ،6931بسااطيان، )اناد   بدان اشاره كارده 

 دياابازتول همچنااين(. 6985 ي،زاهااد، 6931 پور و علياازاده،محمااد

در اجتمااعي فقيار و پاايين    اجتماعي تقديرگرايي ميان طبقات 

شادني   پاذيري و اقتادار خاانواده تبياين     پيوند با جريان جامعه

معتقد اسات  ( 6939نيازي و شفايي مقدم، )به نقل از  سيلوئ .است

تقديرگرايي به ساخت مقتدرانۀ خانواده بساتگي دارد و سابب   

اراده و مطياع تربيات    صورت افارادي باي   ترها به شود جوان مي

با توجه به اينکه خصلت باارز  (. شده گي آموختهدرماند)شوند 

فقرا براي رهايي از فقار باياد   » طبقات پايين جامعه، فقر است،

هايشان آموزش ببيند؛ زيرا الگوهااي   براي تغيير رفتار و ارزش

پذيري دروناي شاده    ها با جامعه ها با نسل رفتاري و ارزشي آن

لوييس  نيهمچن (.60، 6931 به نقل از بساطيان، 6916افروغ، )« است

فرهنو فقر به مرور زمان بار جامعاه حااكم و از    »معتقد است 

شود و در صورتي كه در جامعاه   نسلي به نسل ديگر منتقل مي

ي پاس از  حتا  و ذهنيت ساكن افراد ساكن در آن ريشه بدواند،

باه حياات    هاا  مدت هاي بيروني براي رفع فقر، كسب موفقيت

 (.606: 6959 لوئيس،)« دهد خود ادامه مي

بايد دقت كرد بخشي از تداوم ساز و كار بازتولياد در باين   

ايان رابطاۀ    ماذكور،  طبقۀ پايين بدين دليل است كاه طبقاات  

 .دهناد  كنند و بدان مشاروعيت ماي   نابرابر را طبيعي قلمداد مي

فقارا  »ي از علت وجود چنين ساز و كاري اين اسات كاه   بخش

                                                      
1
 Lewis 

2 Culture of Poverty 

كنناد؛ بلکاه    نماي صورت خودآگاهاناه ساتايش    فقر خود را به

 البته (.1: 6931بساطيان،)« كنند صورت ناآگاهانه آن را حفظ مي به

ي اين جنبه از بازتولياد و سااز و كاار آن    بررسبايد اشاره كرد 

خالصاه در ايان نوشاتار،     طاور  هب .مدّنظر پژوهش نبوده است

مفهوم طبقه، تقديرگرايي و بازتوليد فرهنگي بر اسا  مباني و 

؛ اناد  شدهرابطۀ متقابل با هم فرض  در ژوهش،رويکرد نظري پ

اي دياالکتيکي مياان ايان دو متغيار وجاود دارد و       يعني رابطه

صورت يک چرخاه، يکاديگر و درنهايات طبقاۀ اجتمااعي       به

باه بازتولياد نياز باه دو      .كنناد  متناسب با خود را بازتوليد ماي 

اول، مفهاوم كالسايک و اولياۀ    . صورت كلي توجه شده است

خصوص بازتوليد فرهنگي است كه با برخاورداري   به بازتوليد

رود  انتظار ماي  طبقات اجتماعي باب از ميزان بابي سرمايۀ فرهنگي

دوم، مفهاوم  . تار، ساهم كمتاري از آن داشاته باشاند      طبقات پايين

بازتوليد در بين طبقات پايين اجتماعي كه نگارش تقديرگراياناه را   

رود  كناد و انتظاار ماي    صورت عنصري فرهنگاي بازتولياد ماي    به

اسا  اين، يکاي   بر .نگرش تقديرگرايانه در ميان آنان بيشتر باشد

كردن زمينه باراي ورود   ي انجام اين پژوهش، فراهمها ضرورتاز 

هااي سانجش طبقاۀ     عنوان يکي از مؤلفه مؤلفۀ سرمايۀ فرهنگي به

اجتماعي و ساز و كار بازتوليد آن با تأكيد بر مفهاوم تقاديرگرايي   

عمادۀ ايان نوشاتار، كاه در باين       هادف  اساا  ايان،   بار  .تاس

ي ميازان  بررسا  سرپرستان خانوار شهر اصفهان انجام شاده اسات،  

تقديرگرايي و ارائه و تحليل ساز و كاار بازتولياد فرهنگاي آن در    

دنبال پاساخگويي   پژوهش همچنين به. بين طبقات اجتماعي است

بين طبقۀ اجتمااعي و   ايآ اي است، مانند اينکه، ويژه هاي به پرسش

مياازان تقااديرگرايي، رابطااه وجااود دارد و كاادام يااک از مفاااهيم 

بازتوليد فرهنگي يا تحرک فرهنگاي باا توجاه باه نقاش سارمايۀ       

 كنند؟ اين رابطه را تأييد مي فرهنگي،

 

 ي عمدۀ پژوهشها پرسشپیشینه، چارچوب نظري پژوهش و 

 مساتلزم  روند حركت به سمت طر  مباح  نظري پاژوهش، 

اسات كاه در چناد     شاده   انجامپيشينۀ مطالعات برآيند گذر از 

خااص   کارد يرو، مفهاوم طبقاه و   اول :شود محور، خالصه مي
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از طار  اناواع    باا اساتفاده  در پژوهش حاضار   كه سنجش آن

ۀ طبقۀ اجتماعي طر  دهند ليتشکي ها مؤلفهصورت  بهسرمايه 

ه ويژه بار مفهاوم سارمايۀ فرهنگاي كا      ديتأك دوم،. شده است

مؤلفۀ تأثيرگذار در سنجش طبقۀ اجتماعي است و تبيين ساز و 

نياز بار مفهاوم تقاديرگرايي      ساوم، . كار بازتوليد فرهنگاي آن 

پيوناد و در ارتباا  باا سارمايۀ      عناوان يکاي از عناصار هام     به

بر اساا  ايان،   . فرهنگي و بازتوليد فرهنگي تأكيد شده است

 :توان تقسيم كرد يشدۀ داخلي را به چند دسته م انجاممطالعات 

 در اين حاوزه،  شده انجام هاي پژوهش و تقديرگرايي دربارۀ

هااي   زميناه  باه  عطا   باا  بيشاتر ايان مطالعاات    گفتني اسات 

 تکاوين  و گيري شکل جريان و تاريخي و فرهنگي و اجتماعي

 ماؤثر  يا عوامل گسترش آن و ميزان يا انجام شده و پديده اين

 و كاالن  مساائل  در آن آثاار  صارفا   و يا تقديرگرايانه نگرش در

ايان در حاالي    .است شده بررسي  توسعه جريان مانند ساختاري

باا   افاراد،  رواباط  كيفيات  در تقديرگرايي تأثير بر است كه كمتر

اجتماعي و طبقاتي و با محور قراردادن سارمايۀ   به جايگاه توجه

امااا برخااي مطالعااات داخلااي   اساات؛ شااده فرهنگااي توجااه 

( 6931،پور و عليازاده محماد و  6936، ي و همکااران مزاده ؛6931،بساطيان)

هااي مهام آن    اند كه ازجمله شااخص  بر فرهنو فقر تأكيد كرده

باا عناوان   ( 6981)محسان تبريازي    پژوهش .تقديرگرايي است

وجاود   ۀبه مطالع و سنجش فاتاليسم در ميان زنان مناطق شهري

( 6916) آزاد ارمکاي تأكياد   و نگرش تقديرگرايانه در ميان زنان

 تقديرگرايي فرهنگي در اياران  ۀموردي دربار ۀمطالعدر پژوهش 

ي مطالعات برخ .هستند ها پژوهشۀ اين ازجملبا رويکرد توسعه 

خارجي نيز بر رابطۀ ميان تقديرگرايي و طبقاۀ اجتمااعي تأكياد    

پژوهشاي   در (1983)همکاران عنوان نمونه رو  و  به اند؛ داشته

اناد كاه    نتيجه رسيده نيبد اند، داده كه در فرهنو مکزيک انجام

 بيشاتري  تر، باه تقاديرگرايي تمايال    افراد متعلق به طبقات پايين

شاناختي   افازايش درمانادگي روان   باع  دارند كه البته همزمان،

 (.Ross & et al., 1983) شود آنان نيز مي

پاژوهش را در مطالعاات    دساته  دودربارۀ سانجش طبقاه،   

مطالعاتي كه بار سانجش    ،اول :كرد يبند جمع توان يمداخلي 

كاه از تركياب سارمايۀ     اناد  كارده سنتي طبقۀ اجتماعي تأكياد  

 (تحصايالت ) ياجتمااع و وجهاۀ  ( درآماد و شاغل  ) ياقتصاد

اين پاژوهش ساعي شاده اسات سانجش       در .اند كرده استفاده

 هاا  هيسرماجديدي از طبقۀ اجتماعي با استفاده از تركيب انواع 

 .در مطالعات داخلي وجود نداشاته اسات   تاكنونارائه شود كه 

، مطالعاتي كه طبقه را جدا از فضاي مکاني قرار داده و در دوم

مفهوم فضاي اجتماعي، كه بورديو بر آن تأكيد كرده اسات، در  

، سبک مصرف ، هويت،ها ارزشارتبا  با مفاهيم انواع سرمايه، 

 ۀايسارم »( 6936)ادريسي و همکااران  . اند قرار داده...زندگي و

باا رويکارد    را فراغتاي دانشاجويان   ۀفرهنگي خاانواده و ذائقا  

از اناواع   متأثردر ميان دانشجويان دانشگاه تهران  نظري بورديو

 (6986)اباااذري و چاوشاايان . انااد كااردهبررسااي « هااا هيساارما

 ،اجتماااعي تااا ساابک زناادگي ۀطبقاااز »پژوهشااي بااا عنااوان 

« اجتمااعي هويات   يشناخت رويکردهاي نوين در تحليل جامعه

پيشانهاد   ضمن تأكيد بر چندپارگي طبقااتي در جامعاۀ مادرن   

علاي  . از طبقاه اسات   تار  مناسبمفهوم سبک زندگي،  اند كرده

 تأثير نيز در مطالعۀ پيمايشي خود بر( 6983)بابايي و باينگاني 

فرهنگي با استفاده  سرمايۀ در اجتماعي و اقتصادي هاي سرمايه

 .اند كردهاز رويکرد بورديو تأكيد 

ي باه بازتولياد   نوع به يي است كهها پژوهشمحور سوم نيز 

محماود علماي   . اناد  كارده  توجهاجتماعي و طبقۀ اجتماعي را 

ي ارزشاي دانشاجويان و   هاا  تيا اولوو  ها شيگرا»در ( 6988)

را در  هاا  نگرشو  ها ارزشتفاوت  «رابطۀ آن با طبقۀ اجتماعي

لويه به نقال از   عادل ابراهيمي. ي كرده استبررسميان طبقات 

نقاش و تاأثير توزياع سارمايۀ فرهنگاي را در      ( 6983عليخواه، )

بازتوليد نابرابري اجتماعي بررسي و به دسترسي طبقات بابتر 

 مقاد  و ساروش،  . )كرده است توجهجامعه به سرمايۀ فرهنگي 

 فضاي اجتماعي و سبک زنادگي زناان را در شايراز باا     (6931

ي كارده  بررسا  ها آنادي اجتماعي طبقۀ اجتماعي و پايگاه اقتص

 .است

 بار  شاتر يب كشاور،  از خارج در شده انجام اخير مطالعات اما

قديمي طبقات اجتماعي  يها سنجش كهدارند تأكيد   لهأمس اين
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و  هيا ما كمدر جامعه بدون توجه به فرهنو و سرمايۀ فرهنگي، 

سطحي هستند و در پاژوهش حاضار نياز بار دخالات عامال       

ي مهام سانجش طبقاه    هاا  شااخص يکي از صورت  فرهنو به

بادان   تااكنون هاي داخلي  تأكيد شده است كه متون و پژوهش

اند و اگر هم به مفهوم فرهنو و سرمايۀ فرهنگاي   توجه نکرده

هاا بار ارتباا  دو سارمايۀ      اند، بيشاتر تأكياد آن   نيز توجه كرده

 از يکاي  عناوان  باه  اقتصاادي  سارمايۀ  باا  فرهنگي و اجتمااعي 

مادل  » .اسات  باوده  منزلات  /طبقاه  سانجش  ممه يها شاخص

نياا  تايبردر  (2013)ساوج و همکاران  «...جديد طبقۀ اجتماعي

 و فرهنگاي،  اجتماعي ي اقتصادي،عني  سرمايهبا اعمال سه نوع 

عناوان   باا ( Kraus et al., 2011)كاراو  و همکااران    پاژوهش 

به ارتباا  طبقاۀ اجتمااعي باا      ...فرهنو مثابه بهطبقۀ اجتماعي 

 سابک  ،فرهناو  باه جواناان،   و كنناد  يما بک زندگي اشاره س

 (Tolonen, 2013)ۀ فنالند نياز  در جامعزندگي و طبقۀ اجتماعي 

با تحت تأثير قرارگرفتن سبک زندگي با زمينۀ اجتماعي و طبقاۀ  

درباارۀ تقاديرگرايي و نياز     .اجتماعي توجه و تأكيد كرده اسات 

نشاان  ( Goodwin & Allen, 2000)اجتمااعي    ارتبا  آن باا طبقاۀ  

ي خاصاي مانناد كاارگران بادون مهاارت و      هاا  گاروه دهند  مي

 .اناد  داشاته گارايش را باه تقاديرگرايي     نيتار  يقو، ها بازنشسته

ي از جريان بازتوليد فرهنگي در قالب مدل تحرک فرهنگي بخش

و  زادهيااعل جاان )بررساي شاده  كااه موضاوع پاژوهش      6ديمااجيو 

برخاي مطالعاات خاارجي     نيهمچنا  .بوده است( 6983همکاران، 

شده دربارۀ مفهوم بازتوليد اجتماعي، رابطۀ ميان اين مفهوم  انجام

اناد كاه موضاوعي جداگاناه و      و تحرک طبقاتي را بررسي كرده

 .خارج از رويکرد پژوهش حاضر بوده است

 

 تقدیرگرایی، طبقۀ اجتماعی و بازتولید اجتماعی

، يناسااش روانمختلا    هااي  نظاران متعادد در حاوزه    صااحب 

را بررساي  مفهوم تقديرگرايي  ...ي وشناس جامعه ي،شناس انسان

آن  مفهوم اند دهيخود كوش دگاهيو هر يک از د اند و تبيين كرده

آراء  .را بررساااي كننااادپيااادايش آن  ۀو زمينااا را تعريااا 

                                                      
1
 Paul Di Maggio 

هااي   جزء نظرياه مانفرد و ردفيلد  راجرز،مانند  ينظران صاحب

 دگاهيا از د؛ اماا  شاناختي اسات   مطر  در ساطح خارد و روان  

يک ويژگي  ،مفهوم تقديرگرايي ،شناختي و مردم يشناخت جامعه

و در رابطااه بااا مفاااهيمي از قبياال مااذهب،    فرهنگااي مطاار 

ياافتگي   و بيشاتر در مبااني توساعه    ييگرايي، اقتادارگرا  خرافه

 مفهوم تقاديرگرايي باا   ،عالوه بر آن. شده است بررسي جوامع

مي ازجملااه درماناادگي مفاااهيشااناختي بااا  نگرشااي جامعااه

، مفهاوم بيگاانگي در ديادگاه    0ساليگمن ماارتين   ۀشاد  آموخته

شاباهت  نياز  لوكاا   ( زدگاي  يءش)سيمن و مفهوم چيزوارگي 

ي كلا  طاور  باه . شدني هستند طر  هم  باپيوند  و هم دارد زيادي

كاه   كنند يمفرايندي را توصي   ،اين مفاهيم ۀهم گفتني است

را كار خاود   ۀجيل بر عمل و نتكنتر كند مي آن فرد احسا  در

اسااا  اياان، در فراينااد بررسااي    باار .از دساات داده اساات 

هاااي  ي ماادل مفهااومي تقااديرگرايي، نظريااه   ريااگ شااکل

 تبيااين وانااد  شااناختي تفکيااک نشااده شااناختي و روان جامعااه

و چندسطحي در نظار   هيچندبصورت مفهومي  بهتقديرگرايي 

 نظرمدّي تقديرگرايي اه نهيزم عنوان نمونه، به است؛ شده  گرفته

 ۀآمااوزش در خااانواده، طبقاا»: عبارتنااداز 9مااک للنااد ديويااد

اجتماعي والدين، تحارک اجتمااعي، ايادئولوژي، محروميات     

راجرز تقديرگرايي را وضعيت فکاري   .(016: 6985 ملاک، ) «...و

از تواناايي خاود    يدرک ناازل  ،كاه در آن فارد  كند  تعري  مي

راجرز تقديرگرايي را يکي از  .خود دارد ۀنسبت به كنترل آيند

كناد كاه ماانع     فرهناو دهقااني مطار  ماي     هاي خرده ويژگي

نظار   باه  .شاده اسات  پذيرش تغيير و نوسازي در اين جواماع  

 مانناد  وجه نظرهاايي  آينده،دهقانان در كنترل حوادث  ،راجرز

« دارناد  زيا ، نرمش و گري، بدگماني، تسليم و بردباريارادگ يب

سااليگمن در اياان مااورد،   نيمااارت (.8: 6981 محسااني تبرياازي،)

را به كار برده اسات؛ يعناي   1 هشد درماندگي آموختهاصطال  

 ۀشاد  فرد، مساتقل از اعماال انجاام    يآمده از سو دست نتايج به

اياان فراينااد، بااه تکمياال مفهااوم   در (.6981 ،كريمااي)ساات او

                                                      
2 Seligman 
3 McClelland 
4 Learned-helplessness 
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ي بسااترهابايااد در كنااار اسااتفاده از  شااده آموختااهدرماناادگي 

ي و بازتولياد اجتمااعي و   ريا گ شکلشناختي  هفرهنگي و جامع

 .فرهنگي مفهوم تقديرگرايي توجه شود

ي بساترها ي بسايار مهام درباارۀ زميناه و     ها هينظر ازجمله

ياۀ فرهناو   نظر اجتماعي تقديرگرايي و ارتبا  آن با بازتوليد،

 .است كه اسکار لاوئيس اولاين باار باه كاار بارده اسات        6فقر

يي است كه ها نييتبي از اولين يک اصطال  فرهنو فقر درواقع

مستقيم، فرهنو طبقات فرودست جامعه و ارتبا  آن را  طور به

الگوهااي ذهناي و    با نگرش اين قشر بررساي كارده اسات و   

نظار   از. اقشار فرودست جامعه اسات  ويژۀ كه دارد اي رفتاري

هااي   از ويژگاي  اي وستهيپ هم به ۀمجموع ،فرهنو فقر»لوئيس، 

ي، نگرشي و شخصيتي است كه فقرا در طول خانوادگي، رفتار

زندگي خويش در شرايط نامساعد مالي به آن عادت كرده و با 

هااي   اناد كاه حاصال ايان مجموعاه، ارزش      آن سازگار شاده 

 «شااده اساات  فرهنگااي اساات كااه از نساالي بااه نساالي منتقاال

نظر مادّ  فرهنو فقار  هاي ازجمله ويژگي .(685: 6931 ،محمدپور)

لحظاه،   باه  تمايل شاديد باه زنادگي لحظاه    »ز د اتن لوئيس عبار

باراي   يكش نفس و نقشه يۀكتزنشدن به  ناتواني نسبي در تسليم

 يهاا  تيا آينده، احسا  رضا و تسليم و قدرگرايي كه از واقع

ياۀ  نظر .(099: 6985 زاهادي، )« شاود  يزندگي دشوارشان ناشي م

فرهنو فقر لوئيس، رابطۀ نزديکي هام باا تقاديرگرايي و هام     

وليد اجتماعي آن در ميان اقشار و طبقات اجتمااعي پاايين   بازت

ي، وجاود فرهناو   كل طور بهديگر و  عبارت   به اجتماعي دارد؛

 .شود ي در طبقات پايين جامعه ديده مينوع  بهفقر 

مفهوم تقديرگرايي از سويي با مفاهيمي در پيوند است كاه  

فااهيم  م. كنناد  يمضمني يا آشکار همان معني را منتقل  طور به

در  شاده  مطار   0زدگاي  ء يشا انگاري يا  ء يشي و گانگيازخودب

 از .ۀ ايان مفااهيم اسات   ازجملو لوكا   منيس نظريۀ ماركس،

شارايطي   ،مادرن  ۀجامع يسابر وانيد يساختارهاسيمن،  نظر

كنترل بر عواقب  ۀها نحو انسان ،كه در آناند  را به وجود آورده

يا مراحل  انواع. راگيري كنندتوانند ف را نمياعمال و رفتار خود 

                                                      
1 

culture of poverty 
2 reification 

 ي،هنجاار  يبا : د ازنا مختل  بيگانگي در ديدگاه سايمن عبارت 

بيگاانگي از   ،بيگاانگي از جامعاه   ،بيهودگي يا پاوچي  ،ناتواني

ياا   يزدگا  ءيشا لوكا  نيز ايادۀ   گئورگ (.6986، بخارايي)خود 

 (فساونگري )انگاري را باا اقتباا  از مفهاوم فتيشيساتي     ء يش

اين » .توسعه داده است آن را  كرده و البته ي ماركس مطركاب

ۀ جادشاد يااز نظار مااركس در مفهاوم كااب و رواباط       فراگرد

اين فتيشيسم ... آن نهفته است( كاب زياسرارآمصفت ) ياجتماع

شاود   جهان كاب از خاصيت اجتماعي مخصوص كار ناشي ماي 

ز نيا  لوكا  (.608: 6989 اديبي و انصاري،)« كه خود مولد كابست

كه در  است كار بردهه اين اصطال  را براي توصي  وضعيتي ب

فراتر از كنترل آدميان قارار   ،روابط اجتماعي رسد يآن به نظر م

و  ...كنناد  كساب ماي   ريرناپاذ ييزيرا كيفيتاي ثابات و تغ   ؛دارند

  يعا يي مظاهري از جهاان طب يكه گو نديآ يدرم يا گونه تقريبا  به

(. 966: 6961 ابركرامبي،)ق ندارند و به جهان اجتماعي تعل ندهست

كاه در   انگاري به شرايطي اشاره داردء يشبر اسا  اين، مفهم 

ساااختارها و روابااط اجتماااعي را چياازي فراتاار از   ،آن افااراد

 .پندارند يافراد جامعه م ۀخواست و اراد

 ي منفاي از مفهاوم تقادير و سرنوشات،    ها برداشتدر كنار 

ثباات و تأثيرگااذار از  ي مهااا برداشاات نيتاار مهاامي از کااي

كه  تطبيقي ماكس وبر است –گرايي، تحليل تاريخي  سرنوشت

در بررسي نقش اعتقاد به تقادير ازلاي در آياين كاالون، آن را     

 باه  ؛داناد  يمي دار هيسرماي عقالنيت و توسعۀ ريگ شکلمبناي 

ي زهاد  ناوع  بهديگر، اعتقاد به تقدير ازلي در اين آيين  عبارت  

اين زهد متضمن انجام ساه ویيفاۀ مهام     اخالا منجر شد كه

و ي کارگيب بر اسا  اين، تنبلي،. ویيفه، كار است نياول :است

البته منظاور از كاار   . شود ، از گناهان كبيره محسوب ميبطالت

 .و در خدمت توليد باشاد  ديمفهر كاري نيست؛ بلکه كار بايد 

ماؤمن در ايان    اگر :زندگي سخت و دشوار براي مؤمن داشتن

رفااه و   راه درآورد، نباياد آن را   باه دسات  ان ثروتي نياز  جري

ديگر، ثروت باياد   ي به كار گيرد؛ به عبارت پرست تجمللذت و 

باه   توجاه  .ي توليدي جديد به كار گرفته شودها تيفعال راه در

ي براي درک آثار ا لهيوساين آيين، علم تجربي  در :علم تجربي
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وزش را داشاته باشاد   هر مؤمن بايد حداقل آم. پروردگار است

 (.6911 روشه،)

باه  با توجه  مفهوم تقديرگرايينظري  نييتب طور خالصه، به

شاکل  ) يمفهاوم ي كلي پژوهش و در قالب ارائۀ مدل ها گزاره

ي نگرش تقديرگرايانه و ارتباا  آن  ريگ شکلسيکل بستۀ ( يک

 .شده است با خصلت بازتوليدي طبقۀ اجتماعي مطر  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي نگرش تقدیرگرایی و بازتولید در طبقۀ اجتماعیریگ شكلمدل مفهومی چرخۀ بستۀ  -شكل ا

 

سنجش مفهوم تقديرگرايي،  تر ينيعشناختي و  تحليل جامعه

ي اتيا عملي پژوهش و در قالاب تعريا    شناس روشدر بخش 

 .و مفاهيم پژوهش مطر  شده است رهايمتغ

 

 ۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگیطبق

از  الصه در پژوهش حاضر سنجش طبقه باا اساتفاده  خ طور به

يۀ اجتمااعي و سارمايۀ   سرما سرمايۀ اقتصادي، سه مؤلفۀ اصلي

 مطالعاات  .ي شاده اسات  هم بررسا  با ها آنفرهنگي و تركيب 

اناد   خصوص مطالعاات اخيار نشاان داده    چند دهۀ گذشته و به

ي بسايار  كلا  طاور  باه ماهيت مفهوم طبقه و قشربندي اجتماعي 

. و سنجش آن نيز ماهيت ويژه و جديادي يافتاه اسات    پيچيده

كاه از  »بوردياو اسات    ديدگاه ي جديد،کردهايروۀ اين ازجمل

ي است از افرادي كه شارايط ياا   بند گروهنظر او طبقه، هر نوع 

ياا   وخاو  خلقو  0ها شيگرا ،6معيشت لحا  ازجايگاه مشابهي 

                                                      
1 Existance 
2 Tendencies 

نصار  اساا  ايان، ع   بر(. Nesbit, 2006:174) «دارند 9تمايالت

مهم و تأثيرگذار در ارتبا  جايگاه طبقاتي افراد و تقاديرگرايي  

بااا اسااتفاده از مفهااوم ساارمايۀ  هاام  آندر مفهااوم بازتوليااد و 

بوردياو  . كرده است  مطر فرهنگي نهفته است  كه پير بورديو 

واره، ميدان  مفهوم طبقه را در ارتبا  با فضاي اجتماعي، عادت

و توزيع اناواع سارمايه    بيترك ،يا عرصه و نيز بر مبناي حجم

مفااهيم   اماا  خصوص سرمايۀ فرهنگي بررسي كارده اسات؛   به

واره و ميدان، درواقع كلياد شناساايي و تبياين بازتولياد      عادت

 ۀرناد يفرهنگاي دربرگ  ۀسارماي  از نظر بوردياو  .اجتماعي است

 دراسات كاه    هاايي  تو عااد  ها شيتمايالت پايدار فرد و گرا

 ،فرهنگي يشود و شامل كابها حاصل مي يريپذ فرايند جامعه

به عبارت ديگر، يکي از  ؛ستاها و انواع دانش مشروع  مهارت

ي سرمايۀ فرهنگي از نظر بوردياو، نقاش   كاركردهاترين  عمده

 .آن در بازتوليد اجتماعي و در ارتبا  با طبقۀ اجتمااعي اسات  

اجتماعي خويش  ۀموقعيت مربو  به طبق ،او مدعي است افراد

                                                      
3 Disposition 

باز توليد طبقه 

 اجتماعي

 تقدير گرايي
درماندگي 

 آموخته شده

یهور احسا  

درماندگي در قالب 

 نمادها

برهم كنش فرهنگي 

و جريان جامعه 

 پذيري
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آنچاه وي   داشاتن باا   ؛اقتصاادي  ۀتنها با مالکيات سارماي   نهرا 

همچناين  . دنبهباود بخشا  توانناد   ماي  ،نامد يفرهنگي م ۀسرماي

از  يا مجموعااه ،نظاار بورديااو  فرهنگااي از ۀدبلاات ساارماي 

فرهنگي شامل داناش، زباان،    يها ها و طبع ، عادتها يتوانمند

عام  ز باه  (.6988، روحااني )يا ذوا و سبک زندگي اسات   قهيسل

فرهنگاي   ۀهساتند كاه سارماي    مرفاه طبقات اجتماعي  ،بورديو

مراتااب قشااربندي اقتصااادي بااه خااود   خاصااي را در سلسااله

مراتاب   افرادي كاه در سلساله   كه  اي گونه به ،اند اختصاص داده

 ۀدر ناوع مصارف كابهااي فرهنگاي، ارائا      ،بابتر قرار دارناد 

 ،تحصيلي نظر ها و الگوهاي متفاوتي دارند و از ها، منش روش

. ابندي يفرهنگي دست م ۀطبقات باب هستند كه بيشتر به سرماي

 ،فرهنگاي  يها شگاهياز نما دهايافراد اين طبقات در انجام بازد

طور كلي دستيابي باه امکاناات و    بهها و  مسافرت ،خريد كتاب

 يهاا  حيتارج »نظار او   از .منزلت برتري دارناد  ،لوازم فرهنگي

هااي فرهناو مانناد پوشااک،      نباه ج نيتار  يمااد  بارۀمردم در

انجاام   شاان  يخوراک يا اثاث منزل بار مبنااي سااختمان ذهنا    

ياک طبقاه    ۀهمين تمايالت است كه وحدت ناآگاهان. گيرد مي

 يهاا  گاهيكند ميان جا همچنين او تصريح مي .بخشد يرا قوام م

را اشاغال   هاا  گااه ياجتماعي و تماايالت عاواملي كاه ايان جا    

 (.108: 6986ريتزر، ) «يدي وجود داردهمبستگي شد ،كنند يم

 کارد يرولحاا  نظاري و از منظار     اگر باه : بازتوليد اجتماعي

ي زنادگي و  ها سبکي زندگي، الگوهاشناسي شناخت، به  جامعه

 سرمايۀ فرهنگي در مياان طبقاات مختلا  جامعاه نگااه كنايم،      

ي ذهناي متفااوتي از ايان منظار در مياان      الگوهاا دياد   ميخواه

ديگار،   عبارت  ات اجتماعي جامعه وجود دارد؛ به و طبق ها گروه

طاور   ها از زندگي و به و تفسير آن افرادي ها نگرشبخش عمدۀ 

ها، با وضاعيت جايگااه اجتمااعي     كلي نظام ارزشي و نمادين آن

بناابراين بخشاي از ايان نگارش باه وجاود        آنان متناسب است؛

براين بناا  نگرش تقديرگرايانه در طبقات اجتماعي مربو  اسات؛ 

در اينجا ضرورت دارد بخشي را به مفهوم بازتولياد اجتمااعي و   

بازتوليد در اين  .ارتبا  آن با مفهوم تقديرگرايي اختصاص دهيم

 .مطر  شده است نوشتار نيز بر اسا  ديدگاه پير بورديو

ي مفهاومي اسات كاه در    كلا  طاور  باه  6اجتمااعي  بازتوليد 

اسات   معنااين  به وشده است   شناسي مطر  هاي جامعه نظريه

خاصااي،  هاااي كااار و ساااز بااا ساااختارها خااود كااه افااراد يااا

در  .كننااد و خلااق يدهاا شااکلساااختارهاي اجتماااعي را  

 معناااي بااه اصااطال  اياان ماااركس پياارواني شناساا جامعااه

روابط  و قدرت بازتوليد معناي به و رود يم كار به محدودتري

يکاي از  گفتناي اسات    (.965: 6961 آبركرامباي، ) «توليدي اسات 

ي قوي در زمينۀ بازتوليد اجتمااعي از آن پيار برودياو    ها نييتب

بررسي بازتولياد و رابطاۀ آن باا طبقاه در ديادگاه پيار       . است

بورديو، مستلزم شناخت مسألۀ عامليات و سااختار و در عاين    

واره  و مفهاوم عاادت   دانيم حال در ارتبا  با ساختمان ذهني،

د نکته از كاربرد مفهاوم  خالصه چن طور به. شدني است يبررس 

 سااختمان  :شاود  ساختمان ذهني از نظريۀ بورديو اساتنتاج ماي  

 سااختمان  .ذهني با جايگاه فرد در جهان اجتماعي انطباا دارد

و بر  (مفهوم بازتوليد) ريپذ انتقالذهني هم ماندگار است و هم 

ذهني هام جهاان اجتمااعي را بازتولياد      ساختمان اسا  اين،

ريتازر،  ) .ۀ جهان اجتماعي اسات دشديتولدش كند و هم خو مي

يا ميدان نيز در نظريات بوردياو، جايگااه مهماي     زمينه (.6986

عباارت اسات از   » دانيا مياا   حوزه بورديو زمينه، نظر از .دارد

وارۀ خاصاي در آنجاا    تر كه مانش ياا عاادت    اجتماعي كوچک

فضاي روابط ميان هنرمندان يا ورزشاکاران ياا   . حاكميت دارد

اصاول و آداب دارد كاه تطبياق باا آن      رشته کي... مندان دانش

ايان تطبياق از ناوع     اماا  ي است؛ضروربراي اعضاي مجموعه 

نيسات، از جانس ناوعي    { شاده }محاسبۀ آگاهاناه و طراحاي  

 آنچاه  كارد و بايد  آنچهي كه به كمک آن، فراست فراست است،

 بوردياو، )« شاود  ماي  گرفتاه  فارا تجربۀ عملاي   ضمن ،كردنبايد 

و هماراه   ريناپاذ  ييجادا يا مانش، جازء    واره عادت (.66: 6983

هميشگي ميدان است؛ بنابراين در كنار نقش سااختمان ذهناي   

نيااز  تااا يپهيااا  0واره عااادتدر فراينااد بازتوليااد، مفهااوم  

مفهوم طبقه و نابرابري طبقااتي از ايان   . شدني است يبازشناس 

                                                      
1
 social reproducton 

واره  و عادت منش يتا ،پهاي ه از معادل تا يپهدر متون مختل  براي ترجمۀ   

 .است شده  استفاده
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اساتدبل  . يتا  هر طبقه تفسيرشادني دارد پديدگاه بر مبناي ه

 باه وجاود  يتاا  خاود را   پاي ه هر طبقه»كه بورديو اين است 

و  هاا  دهيپدي تفسير و داوري دربارۀ ها وهيشكه شامل  آورد يم

هار هبيتاا    . ي مشترک ميان اعضاي هر طبقه اسات دادهايرو

ي رفتاري همساز با يکديگر الگوهاگيري  طبقاتي موجب شکل

كند  رديو استدبل ميبو ژهيو به. شود ي فرهنگي ميقلمروهادر 

موقعيات طبقاه را هام     كاه  ميزان فراغت از احتياجات ماادي، 

هاي فرهنگي آن طبقه شکل  يتا  و اشتغالپه به كند، فراهم مي

 (.011 :6986سيدمن، )« دهد مي

توان استدبل كرد طبقاات اجتمااعي بااب     بر اسا  اين، مي

متماايز   (واره عادت)فرهنگي تر، سرمايۀ  نسبت به طبقات پايين

 ،هاا  مانش »از نظر بورديو  نيهمچن. ي داشته باشندتر متفاوتو 

 باا هساتند كاه    دادناي  انتقاال  پايدار و  يها تياز قابل ييها نظام

تقليااد و  باااشاادن و يااا  فراينااد آمااوزش و فراينااد اجتماااعي

كنناد و   ساختارهاي بيروني را در افراد دروني ماي  ي،ريرپذيتأث

 فکاوهي، ) «كنند را بازتوليد ميارها اين ساخت ،افراد با عمل خود

شده در نظريۀ بوردياو، مفهاوم    ديگر مطر  مفهوم .(003: 6986

، باراي فهام و تفساير بازتولياد     گار يد  عباارت   بهاست؛  ذائقه

اجتماعي و مسائل فرهنگي، كاربرد ذائقه نياز بسايار ضاروري    

ياک عملکارد اسات كاه يکاي از       ذائقه»از نظر بورديو . است

در  گاهشاان يجااين است كه به افراد، ادراكي از  شيكاركردها

ي هاا  حيتارج  را كاه يي هاا  آن ،ذائقاه . دهاد  نظام اجتماعي ماي 

ي گار يدهمساني دارند به هم نزديک و اين كسان را از كساان  

باا   هاا  آدم سان نيبد. ي متفاوت دارندها ذائقهكند كه  متمايز مي

ي و در بناد  طبقاه را  زهايچ ي عملي ذائقه،ها دبلتو  كاربردها

ي هاا  ذائقاه  .كنناد  ي ماي بناد  طبقاه اين فراگرد خودشان را نيز 

در ارتباا  باا    ديا با جداگاناه باراي هنار ياا ساينما را      یاهر به

ي خوراک، ورزش و يا سبک آرايش مو بايد در نظار  ها حيترج

هاا از نظار    اساا  ايان، انساان    بار  (.101: 6986ريتازر،  )گرفت 

. ابناد ي يما از يکديگر تماايز  بورديو در حوزه و زمينۀ فرهنگي 

تمايز، كه يکي از آثار مهم بورديو اسات، بار محاور فرهناو،     

 ويا بورداز نظار  . ذائقه و نابرابري طبقاتي نگاشاته شاده اسات   

( تمايز)ي فرهنگي به دنبال تشخص ها نهيزمدر طيفي از  ها آدم

كااه روابااط  ... نااوع نوشااابه، اتومبياال و  ؛ مانناادگردنااد يماا

 (.6986ريتزر، )محصوبت وجود دارد  آميز در اين تشخص

خالصه رويکرد بورديو باه مساألۀ بازتولياد نياز بار       طور به

 .اسات  شده بنااسا  مفهوم فرهنو، مصرف فرهنگي و ذائقه 

ي اجتمااعي  قشارها مصرف فرهنگي روشي است براي آنکاه  »

. مختل ، خود را متمايز كنند و مدعي منزلات باابتري شاوند   

. ي از سياسات طبقااتي اسات   جزئا و، به همين ميازان، فرهنا  

مصارف فرهنگاي، روشاي اسات كاه       و ديتولطور مشخص  به

 شاان  ۀسالط ي طبقۀ حاكم با آن به دنبال ايجاد و حفاظ  قشرها

ي ارهاا يمعو  هاا  حيتارج  ،هاا  ذائقاه  خواهناد  يما هاا   آن .هستند

و  نيارزشاامندترفرهنگااي و ساابک زناادگي خودشااان را بااه  

 (.016: 6986 سايدمن، )« ناد ها بادل و مسالط كن   آن نيتر مطلوب

كند و  و هبيتا  طبقاتي نيز اين فرايند را تشديد مي واره عادت

بوردياو توضايح   . بازتوليد طبقاۀ اجتمااعي را باه هماراه دارد    

دهد چگونه طبقاات تحات سالطه باه موقعيات اجتمااعي        مي

كناد طبقاات تحات     بياان ماي   او .دهناد  خود تن مي فرودست

كاه   آورناد  يما  باه وجاود  را خاص طبقۀ خود  هبيتا  سلطه،

ي را باه هماراه دارد و   اختنشا بايزسبک زنادگي و ترجيحاات   

 يعناي  كنناد؛  را بازتولياد ماي   شاان  ياجتمااع درنتيجه موقعيت 

گزينناد كاه    ي زنادگي را برماي  هاا  روشطبقات تحت سلطه، 

خاود ايان    حاال   نيع و دردهد  شان اجازه مي موقعيت طبقاتي

 .كند ازتوليد ميرا ب تشانيموقعنوع سبک زندگي، 

ي خود به چند عامل و منشأ مهم در كارهابورديو همچنين 

نظاام  . است كرده  اشاره در ايجاد نابرابري و بازتوليد اجتماعي

ايان مناابع    نيتر مهمآموزشي و خانواده در پيوند با يکديگر از 

ي ازهاا يامتعنوان نموناه، اگار بساياري از     روند؛ به به شمار مي

ي اجتمااعي  هاا  هيا بنوعي نابرابري در مياان  نمادين را مالک 

  اي برجستهشک خانواده در انتقال اين نماد، نقش  بدون بدانيم،

ي و نماادين  فرهنگا  امتيازهاا، اقتصاادي،   نيا ا .خواهد داشات 

خااانواده در حفااظ و تااداوم نظاام » اياان، باار اسااا . هسااتند

 فقاط   ناه كند،  اجتماعي و در بازتوليد آن نقش مهمي بازي مي

ي در بازتولياد  عنا ي بازتوليد اجتماعي؛ ي؛شناخت ستيزوليد بازت

نموناه مکاان انباشات     نيتار  يعاال ساختار فضاي اجتماعي باا  
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« سرمايه در اجنا  مختل  آن و انتقال نسل به نسل آن اسات 

 (.683: 6983 بورديو،)

 يهاا  خود بر تاأثير تفااوت   يها آنتوني گيدنز نيز در نوشته

نظاار او  از. كنااد تأكياد مااي راد شاادن افاا در اجتماااعيخاانواده  

 ۀخااانواده معمااوب  يکااي از عواماال عمااد     يهااا تفاااوت»

آن اسات   از  شدن از دوران كودكي تا نوجواني و پس اجتماعي

هاا را   رشد و تکامل نسال  ي،درپ يپ يمراتب صورت سلسله كه به

مختلفاي در   يهاا  گاهيجا ،ها خانواده. كند يبه يکديگر مربو  م

در بيشاتر جواماع   . ي يک جامعاه دارناد  چارچوب كلي نهادها

تا اندازۀ زيادي، شود  كه فرد در آن متولد مي يا خانواده ،سنتي

در . زنادگاني اسات   يۀموقعيت اجتماعي فرد در بقۀ كنند نييتع

 نيا ا  موقعيات اجتمااعي باه   ( احتمااب  )جوامع امروزي غرباي  

 ،نيا ا وجاود  باا  ؛شاود  در هنگام تولد به ارث برده نمي بيترت 

ن متولااد آكااه فاارد در  يا اجتماااعي خااانواده ۀنطقااه و طبقاام

. گذارناد  يشدت تأثير ما  شدن به ر الگوهاي اجتماعيد ،شود مي

پدر و مادرانشان يا ديگران را در  ۀژيرفتار و يها وهيش ،كودكان

: 6981 گيادنز، ) «رناد يگ يفراما  شاان  يهمسايگي يا اجتماع محلا 

611.) 

 

 سرمایۀ فرهنگی و تقدیرگرایی

طاور   گرايي باه ريتقاد  گونه كه در بيان مسأله گفتاه شاد،   نهما

مستقيم و واضح در مباح  بورديو وجود ندارد؛ اما در پيوناد  

توجه به اينکاه   با .شدني است با سرمايۀ فرهنگي و سليقه تبيين

سرمايۀ فرهنگي و تقديرگرايي، هار دو بخشاي از ايساتارهاي    

 تيا اهم د،شاون  نظام نمادين و هنجارين جامعه محساوب ماي  

 ويبورد .پذيري در اين انتقال بسيار برجسته است جريان جامعه

هااي   و عاادت  هاا  خصالت را  آندر تعري  سرمايۀ فرهنگي، 

و  شاوند  يمپذيري حاصل  كه در فرايند جامعه داند يمديرپايي 

ي تحصايلي و  هاا  تيصاالح اهداف فرهنگي ارزشمندي مثال  

بورديو  (.30: 6983نگاني، بابايي و باي) رنديگ يبرمفرهيختگي را در 

همچنين به سه منشأ ايجاد تفاوت در سارمايۀ فرهنگاي اشااره    

 اجتمااعي و طبقااتي  ، پرورش خانوادگي: از دنعبارتكند كه  مي

پاذيري باه شامار     متوليان و كارگزاران اصلي جريان جامعه كه

شده  كسب يها رسمي و مهارت يها آموزشهمچنين  .آيند مي

باا توجاه باه    . نيز از ديگر عوامل هستند آن و فرهنو شغلي با

سبب باروز   ،سه منبع بافرهنگي در افراد  ۀانباشت سرماياينکه 

؛ شود ميفاقدان آن فرهنگي و  ۀدر دارندگان سرماي ييها تفاوت

هااي اجتمااعي    بورديو نقاش اساساي و خاصاي باراي زميناه     

در  رگاذار يتأثعنوان يکاي از عوامال    پرورش اجتماعي افراد به

گونه كه در بيان مسألۀ  همچنين همان .است قائل ها تفاوت اين

هااي مهام    گرايي يکاي از شااخص  ريتقد پژوهش مطر  شد،

مفهاوم   هام  شاده،  بر اساا  مباحا  گفتاه   . فرهنو فقر است

 قهيسال مفهاوم   سرمايۀ فرهنگي و هم تقديرگرايي با استفاده از

 .شاود  پاذيري مطار  ماي    و در پيوند با جريان جامعاه ( ذائقه)

سارمايۀ فرهنگاي   }(هنر)ناب زيباشناسي »بورديو معتقد است 

هااي   گزيني از ضرورت بر پايۀ اخالا يا خصلت فاصله{ متعالي

 افاراد  (.08: 6936 بوردياو، )« دنياي طبيعي و اجتماعي استوار است

لحاا    فقير نيز، كه نمادي از فرهنو فقر هستند، از اين حي  باه 

سااادگي از اياان  وادگي بااههاااي خااان جايگاااه اجتماااعي و زمينااه

اساا  ايان،    بر .توانند رهايي پيدا كنند هاي مادي نمي ضرورت

دستيابي به سرمايۀ فرهنگي زيااد باه اعتقااد بوردياو مبتناي بار       

رهاشدن از اين جبر معيشتي و برخورداري نسبي از ديگر اناواع  

خصوص سرمايۀ اقتصادي است كه افراد فقير، آن را  ها به سرمايه

هاي خاانوادگي، درواقاع    زمينه نيبنابرا ناچيزي دارند؛صورت  به

جرياان   در اين ايستارهاي ارزشي متناسب با طبقاۀ خودشاان را  

 .كنند پذيري بازتوليد مي جامعه

 

 (بازتولید فرهنگی و تحرک فرهنگی) دیبازتولي ها مدل

محور بحا  بازتولياد بار اساا  مفهاوم فرهناو و سارمايۀ        

ا  ايان، دو نظرياۀ مهام درباارۀ     بر اس. است شده بنافرهنگي 

گروهاي در  ». بازتوليد فرهنگي در اداماه بررساي شاده اسات    

مدل بازتوليد فرهنگي بورديو بر ارتبا  پيشينۀ اجتمااعي  قالب 

. دارناد  ديا تأكي اكتسابي افراد ها تيموقعو سرمايۀ فرهنگي و 

گروه ديگر در قالب مادل تحارک فرهنگاي معتقدناد سارمايۀ      
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ي اجتمااعي  هاا  ينابرابردادن به  در شکل فرهنگي، نقش مهمي

بيشتر از آنکه ناشي از ارتقااي   ها ينابرابركند؛ اما اين  بازي مي

هااي   ي از توسعۀ فرصات ناش ي انتسابي افراد باشد،ها تيموقع

 رگاذار يتأثاين مدل باه تعامال   . بيشتر براي طبقات پايين است

سارمايۀ   هاا و  بين منابع فرهنگي والدين و پيشينۀ اجتمااعي آن 

فرهنگي والدين قائل نيست و آثار پيشينۀ اجتمااعي و سارمايۀ   

خصاوص سارمايۀ    گيارد و باه   فرهنگي را مستقل در نظار ماي  

 ي بااب چنادان مفياد   هاا  هيبفرزندان فرهنگي والدين را براي 

نخساتين   ويمااج يد (.006: 6983و همکاران،  زادهيعل جان) «داند ينم

كسي است كه نظريۀ سرمايه فرهنگي را در قالب مدل تحارک  

برآيند نظرياۀ ديمااجيو باه ايان صاورت      . فرهنگي مطر  كرد

ي هاا  گااه يپاگفتني است كه امروزه با توجه تغييرات عمده در 

يۀ فرهنگي، معياري براي دسترساي  سرما منزلتي سنتي جوامع،

سات تاا اينکاه    هاي تحرک عمودي ا تر به فرصت طبقات پايين

ي منزلتي خانواده را در مياان فرزنادان بازتولياد    ها گاهيپاصرفا  

ديگر، در جوامع غيرسنتي با توجه به تغييراتاي   عبارت  كند؛ به 

اسات،   شاده  جااد ياي انتسابي خانوادگي آناان  ها گاهيپاكه در 

دستيابي افراد به سرمايۀ فرهنگي صرفا  به موقعيات خاانوادگي   

ي انتساابي در كساب   ارهاا يمعو  ها مالکت و آنان وابسته نيس

شده و بيشتر شکل اكتسابي  تر كمرنوسرمايۀ فرهنگي انتسابي 

 درمقابل، بورديو در تبيين ساز و كار بازتولياد بار  . اند كرده دايپ

باا منزلات و    شادت  باه  كاه  كند يمسرمايۀ اقتصادي نيز تأكيد 

ه در دساتيابي  كنند پايگاه خانواده در ارتبا  بوده و عاملي تعيين

بوردياو در نظرياۀ    كاه  آنجاا  از .افراد به سرمايۀ فرهنگي است

كاه باا    داناد  يما خود، پايگاه اجتماعي را باا ابعااد گونااگوني    

يکديگر سازگاري و هماهنگي زيادي دارناد؛ ايان مساأله، در    

بياان   6قالب مفهوم توافاق ياا همخاواني در پايگااه اجتمااعي     

اعضاي طبقات بابتر بخشي  بر اسا  اين ايده، چون. شود مي

 كنناد،  از دارايي اقتصادي خود را به سرمايۀ فرهنگي تبديل مي

طور معکاو    قضيه به. برند يمبه ارث  آن راها نيز  آن فرزندان

ديماااجيو . باراي طبقااات پاايين نيااز مصااداا خواهاد داشاات   

                                                      
1
 Consistency of social status 

بر اسا  . كند هاي منزلتي پراكنده صحبت مي درمقابل، از گروه

ۀ فرهنگاي صارفا  باا پايگااه اجتمااعي تعياين       نظر وي سارماي 

 شاده  بناا ي ناهمسااز  هاا  منزلتها بر پايۀ  شود و نظريۀ آن نمي

ديگر، ديماجيو و همکاران، رابطۀ بين پايگااه    عبارت است؛ به 

اجتماعي و دساتيابي افاراد آن را باه سارمايۀ فرهنگاي انکاار       

ع كامال  كنند؛ اما اين همبستگي را با توجه به شرايط جوام نمي

اساا  مادل بازتولياد فرهنگاي      بار خالصه  طور به .دانند ينم

مطالعاات   ناد يبرآبورديو و مدل تحرک فرهنگاي ديمااجيو و   

 سااز و كاار بازتولياد    اسات  شاده   دادهنظري پاژوهش بساط   

 :اند و سنجش شده بح ي زير ها گزارهصورت  به

 

 بازتولید فرهنگی

درمقابال،   سرمايۀ فرهنگي در بين طبقاات مرفاه، بيشاتر و   

 .تر باشد ميزان تقديرگرايي پايين

سرمايۀ فرهنگي در باين طبقاات فقيار، كمتار و درمقابال،      

 .ميزان تقديرگرايي بابتر باشد

 

 تحرک فرهنگی

 شاده   عيا توزنسابتا    سرمايۀ فرهنگي در بين تمامي طبقاات 

 .باشد

 عيا توزميزان تقديرگرايي نيز در بين طبقات اجتماعي نسبتا  

 .باشد شده 

 :ي بازتوليد را نشان داده استها مدلخالصه  6جدول 
 

ي مفهومی میزان بازتولید فرهنگی و تحرک ها گزاره -1جدول 

 فرهنگی در بین طبقات اجتماعی

سرمایۀ  طبقۀ اجتماعی

 فرهنگی

 مدل بازتولید تقدیرگرایی

بازتوليد  پايين باب باب

 فرهنگي

بازتوليد  باب پايين پايين

 فرهنگي

 تحرک فرهنگي وجود توزيع نسبي طبقات تمامي
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مباحا  نظاري    :هااي پاژوهش   و فرضيه ها پرسش اهداف،

هدف اصلي . است افتهي  سازماناهدافي چند  پژوهش بر مبناي

كدام طبقات بيشتر است و تقديرگرايي در و كلي اين است كه 

طبقاات خاصاي    انيا م چگونه در ارتبا  با سارمايۀ فرهنگاي،  

بار اساا  طار  اهاداف و     . ابدي يمتداوم  شود و بازتوليد مي

هاي پاژوهش   فرضيه هاي عمدۀ ذكرشده در بيان مسأله، پرسش

 :عبارتند از

 بين تقديرگرايي و طبقۀ اجتماعي، رابطه وجود دارد. 

 هاي طبقاۀ   ميانگين نمرات تقديرگرايي بر اسا  مؤلفه

خصاوص   يۀ اجتمااعي و باه  سرما سرمايۀ اقتصادي،) ياجتماع

 .داري دارند تفاوت معني( نگيسرمايۀ فره

     تحليل ساز و كار بازتوليد در ميان طبقاات اجتمااعي

بيشتر بر اسا  مفهوم مدل بازتوليد فرهنگاي اسات تاا مادل     

 .تحرک فرهنگي

الگاوي بررساي، تعريا  مفااهيم و     : پژوهش يشناس روش

 ها فنون گردآوري و تحليل داده

ي عمااده در مطالعااۀ  هااا روش ازجملااه :پااژوهش روش

در ايان  . ي وسيع، اساتفاده از روش پيماايش اسات   ها تيمعج

ي و ا كتابخاناه پژوهش بخش نظري كار با استفاده از مطالعات 

اسنادي و بخش عمدۀ پژوهش نيز با استفاده از روش پيمايش 

ي پاژوهش  ها دادهي گردآورتکنيک و ابزار . ي شده استبررس

 والعاات  ساخته است كه باا اساتفاده از مط   نيز پرسشنامۀ محقق

 .است افتهي  نيتدوي نظري مبان

 و پایایی متغیرهاي پژوهش و اعتبارتعاریف مفهومی، عملی 

 تعریف مفهومی متغیرها

شناساي   در تعري  تقديرگرايي در فرهناو آكسافورد جامعاه   

نظامي از باورهاست كه بر اساا  آن هار چيازي    » آمده است

با آگاهي قبلي و  كهاي  گونه هب اي دارد، شده تعيين نتيجۀ از پيش

توان از آن خاالص شاد و بناابراين آن را     حتي تالش نيز نمي

(. Marshal, 1998: 226)« ناپاذير دانسات   بايد واقعيتي اجتناب

تقاديرگرايي،   منشأ اجتمااعي  .گرايي، منابع مختلفي داردريتقد

در  ي اسات نگرشا تقاديرگرايي اسات،    كه مؤلفۀ بعد بيروناي 

علااوم اجتماااعي كااه    دازانپاار هياادياادگاه آن دسااته از نظر 

ۀ نگارش و آگااهي   كنناد  نياي تععامل  رااجتماعي  يساختارها

دادن ناكاامي باه عوامال سااختاري و      دانناد و نسابت   افراد مي

بودن سهم كنشگران و عامالن اجتماعي، برآيناد چناين    كمرنو

نيز ديگر  منشأ الهي .نگرشي در تبيين مفهوم تقديرگرايي است

 ۀانا يجبرگرا يهاا  در نگارش  است كه بعد بيروني تقديرگرايي

و ماننااد عنصاار اجتماااعي بااا خصاالتي    داردريشااه مااذهبي 

بعاد عيناي    اماا  شاود؛  بر زنادگي افاراد یااهر ماي     كننده تعيين

كاه آن را در  ي اسات  نگرشا  ۀافتا ي صورت تجسم ،تقديرگرايي

مانناد اساتفاده   اشياء و انجام افعال و مناسک  يريكارگ الب بهق

ي رگاذار يتأثي بارا  ...و هاا  طلسممانند الوا ، از اشياء و نمادها 

در جريان امور و نيز انجام افعال و مناسک مارتبط نظيار فاال    

 ،شاده  نياي تعاز پايش   از اماور ياافتن   و باراي اطاالع  ... قهوه و

نيز بعد فردي تقديرگرايي  .ندهست  اعمالۀ اين مناسک و ازجمل

ادهاي باور فرد نسبت به خود و نقشي كاه در تعياين روياد   بر 

خود و ميازان پاذيرش او از    ۀزندگي دارد و نگرش فرد دربار

 .تأثير مصاديق تقديرگرايي در زندگي او تأكيد دارد

 

 سرمایه و انواع سرمایه

 ۀعرص در سرچشمه و خاستگاه هرگونه يه،سرما ويبورداز نظر 

 مناافع  از يمناد  بهاره باراي   فارد  توانايي در كه اجتماعي است

. شاود  مي واقع مؤثرشود،  مي حاصل نهصح اين در خاصي، كه

داراياي،  ) اقتصاادي  صاورت  ساه  به اساسا  سرمايه وي زعم به

 عنااوين  و هاا  مهاارت كااب،  ) فرهنگاي سارمايۀ  ( يماد و مالي

 صارف   باه  كاه  مناافعي ) يۀ اجتمااعي سارما  و( كمياب نمادين

اساتونز،  )دارد  وجاود  (رديگ يم تعلق خود به گروه عضويت در

 يهاا  هياقتصادي شاامل سارما   يۀد بورديو، سرمانز (.995: 6985

 ،گوناگون و غياره  يها يي، دارارمنقوليمالي، ميراث منقول و غ

يۀ سارما  .موجاود در جامعاه اسات    يهاا  هيتنها يکي از سارما 

تماايالت پايادار فارد و     ۀرناد يدربرگ بوردياو، نظر  از فرهنگي

 يريپاذ  فرايناد جامعاه   دراسات كاه    هاايي  تو عاد ها شيگرا

هاا و اناواع    مهاارت ، فرهنگي يشود و شامل كابها مي حاصل
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يۀ اجتماعي نيز مفهومي است كاه در  سرما .ستادانش مشروع 

ي نظير بورديو، نظران صاحب دگاهيدشناسي معاصر و در  جامعه

شااده اسات كااه هار يااک از آنااان از     پوتناام و كلماان مطار   

 اناد؛ اماا   هاي متفاوتي، اين مفهاوم را طار  نظاري كارده     جنبه

ي در ياک تعريا ، سارمايۀ اجتمااعي را سارمايه و      كل طور به

توان تعري  كارد كاه افاراد باا پيوناد باا يکاديگر         منابعي مي

بوردياو دراصال در   (. 6986فيلاد،  )آورناد   باه دسات  توانند  مي

عنوان  مراحل مطالعاتي خود، ابتدا به مفهوم سرمايۀ اجتماعي به

فرهنگاي توجاه   جزئي فرعي و يا حتي يکي از ابعااد سارمايۀ   

مناابع واقعاي ياا     جماع سرمايۀ اجتمااعي،  »او  نظر از .كرد مي

ي از رواباط كماابيش   باادوام ۀ شابک ي است كه حاصال  ا بالقوه

، عضويت گريد  انيب  بهۀ آشنايي و شناخت متقابل يا شد نهينهاد

 (.611: 6985بخش،  تاج)« در يک گروه است

ابتادا پاس از   ي پژوهش، رهايو متغتعري  عملياتي مفاهيم  در

تعري  عملياتي برگرفتاه از مبااني نظاري پاژوهش باراي تعياين       

، از پاژوهش هااي همساان و اضاافي     اعتبار سازه و كاهش گوياه 

 نيتار  مهام ي از کا ي. اسات  شاده   اساتفاده تکنيک تحليال عااملي   

پاور و   حبياب . )ي تعيين اعتبار سازه، تحليال عااملي اسات   ها روش

ايي ابزار پاژوهش نياز مطاابق    براي سنجش پاي(. 910: 6988صفري، 

ضريب آلفاي كرونباا    از ي اجتماعي،ها پژوهشروند مرسوم در 

 .است شده  استفادهها  براي سنجش همبستگي دروني گويه

درباارۀ تماامي    هااي دو تاا چهاار    گوناه كاه جادول    همان

 -مااير  -گياري كاايزر   نتايج شاخص كفايت نموناه  هاي جدول

ي پژوهش تحات  رهايمتغي ها انسيوار، دنده يماولکين نشان 

 باا  .هاي پنهاني هساتند  هاي مشترک برخي عامل تأثير واريانس

اسات، در   6تا  1توجه به اينکه دامنۀ نمرات اين شاخص بين 

آزماون  . شاود  تحليال عااملي پيشانهاد ماي     11/1مقادير بابي 

دهاد سااختار جديادي را بار      ي بارتلت هم نشان ميدار يمعن

توان كش   ي پنهان ميها عاملو  رهايمتغاسا  همبستگي بين 

ي عاملي ها ليتحليّۀ در كلشود  بر اسا  اين، مالحظه مي. كرد

دهند هم تحليل عاملي مناساب   ها نشان مي شده، شاخص انجام

همچناين  . شاوند  ي جديدي استخراج ماي ها عاملاست و هم  

، تماامي ضارايب   رهاا يمتغهاي جادول پاياايي    با توجه به داده

دهنادۀ   درصد بوده كه نشان 11ا  مفاهيم بابتر از آلفاي كرونب

هااي   ديگر، گوياه  عبارت   پايايي مناسب ابزار سنجش است؛ به

سنجش مفااهيم پاژوهش، همبساتگي دروناي باراي سانجش       

 .اند مفهوم مدّنظر را داشته

 

 عاملی متغیر تقدیرگرایی لیتحل -2جدول 

 ابعاد متغیر متغیر وابسته

 ي مفهومیگذار نام

درصد واریانس  ها داد گویهتع

 شدۀ عامل تبیین

درصد واریانس کل 

 شده تبیین

 

 تقديرگرايي

 1 (منشأالهي)بعد بيروني 

 

000/63% 

 

666/19% 

 %393/61 3 (منشأ اجتماعي) يرونيببعد 

 %169/8 6 گرايي بعد عيني و مناسک

 %13/5 9 (منشأ دروني)بعد فردي 

 ماير اولکينكايزر  Kmo & Bartlettآزمون 

869/1 

 df:435 sig:0/000 آزمون بارتلت

361/0166 
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 (ترکیب متغیرهاي سرمایۀ اقتصادي، سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی)طبقۀ اجتماعی  تحلیل عاملی متغیر -3جدول 

 ابعاد متغیر متغیر مستقل

 ي مفهومیگذار نام

درصد واریانس  ها هیتعداد گو

 شدۀ عامل تبیین

اریانس کل درصد و

 شده تبیین

 

 سرمايۀ اقتصادي

 %113/51 %350/01 5 دارايي مصرفي

 %933/60 5 وجهه و منزلت

 %115/61 0 دارايي مولد

 كايزر ماير اولکين Kmo & Bartlettآزمون 

160/1 

 df:66 sig:0/000 آزمون بارتلت

059/306 

 ابعاد متغير متغير مستقل

 ي مفهوميگذار نام

شدۀ  درصد واريانس تبيين اه هيتعداد گو

 عامل

درصاااد وارياااانس كااال 

 شده تبيين

 

 سرمايۀ اجتماعي

 %509/13 %116/98 1 منافع سطح فردي

 %111/66 1 منافع سطح جمعي

 كايزر ماير اولکين Kmo & Bartlettآزمون 

866/1 

 df:55 sig:0/000 آزمون بارتلت

119/611 

 ابعاد متغير متغير مستقل

 ميي مفهوگذار نام

شدۀ  درصد واريانس تبيين ها هيتعداد گو

 عامل

درصاااد وارياااانس كااال 

 شده تبيين

 

 سرمايۀ فرهنگي

  8 هاي علمي و فرهنگي فعاليت

556/03% 

161/13% 

  6 هاي هنري و ذوقي فعاليت

161/1% 

 %08/6 6 مالکيت فرهنگي

 %166/5 6 ها و مدارک فرهنگي مهارت

 ماير اولکينكايزر  Kmo & Bartlettآزمون 

866/1 

 df:406 sig:0/000 آزمون بارتلت

166/9863 

 

 ي پژوهشرهایمتغبراي ( آلفاي کرونباخ)پایایی ابزار  آزمون -4جدول 

در پیش ( n) تعداد تعداد گویه متغیر

 آزمون

 ضریب آلفاي کرونباخ

Cronbach's Alpha 

 869/1 91 06 تقديرگرايي

 116/1 91 60 اقتصادي سرمايۀ

 166/1 91 66 اجتماعي يۀسرما

 888/1 91 06 سرمايۀ فرهنگي

 

بازتوليد اجتماعي و فرهنگي  مفهوم :بازتوليد مفهومسنجش 

صورت يکي از مفاهيم عمده در مباح  ناابرابري اجتمااعي    به

اما در اين پژوهش با استفاده از رابطه ميان ساه   مطر  هستند؛

صاورت   اعي باه يۀ فرهنگي و اجتمسرما نوع سرمايۀ اقتصادي،
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چند پرسش و در قالب دو مدل تحارک فرهنگاي ديمااجيو و    

اساتنبا  از نمارات شااخص و     ي بوردياو باا  فرهنگا  ديبازتول

ها باا ميازان تقاديرگرايي در     ميانگين انواع سرمايه و ارتبا  آن

 .ميان طبقات اجتماعي بررسي و سنجش شده است

 تعياين : گياري  نموناه و روش نموناه   حجام  جامعۀ آماري،

ي در چناد  ا خوشاه گياري   حجم نموناۀ نهاايي و روش نموناه   

 .است شده  دادهنشان  5مرحله انجام شده كه در جدول 

 

به هر خوشه متناسب با  افتهی اختصاصاي و تصادفی هر منطقه و سهم  گیري خوشه نهایی نمونه جدول :هاي مناطق شهري اصفهان خوشه -5 جدول

 حجم خانوار در هر خوشه

 ازبندي منااطق   خوشه 1مناطق شهري

یاافتگی   توساعه  لحاظ

 2مسكن

 شاده  انتخابمنطقه 

 با گزینش تصادفی

درصد  تعداد خانوار

خانوار در 

 هر منطقه

حجم اختصاص 

ۀ شد داده

پرسشنامه به هر 

 منطقه

حجم اختصاص 

ۀ شد داده

پرسشنامه به هر 

 خوشه

  6اصفهان 

 6خوشۀ 

* 05131 89/1 68 53 

 61 61/9 63696  0 اصفهان

 06 15/6 96113 * 9 اصفهان

  1 اصفهان

 

 0خوشۀ 

 98111 60/1 01 668 

 95 15/3 18911 * 5 اصفهان

 05 15/6 91186 * 6 اصفهان

 96 06/8 19816  1 اصفهان

  8 اصفهان

 

 9 ۀخوش

 16161 91/69 56 609 

 66 09/1 00519  3 اصفهان

 11 53/66 66319 * 61 اصفهان

 60 68/9 61115 * 66 اصفهان

  60 اصفهان

 1خوشۀ 

* 91306 51/6 05 89 

 06 68/6 95636  69 اصفهان

 90 93/8 11895 * 61 اصفهان

 591056   شهر اصفهان

(N) 

 پرسشنامه 989  

(n) 

 با دخل و تصرف و محاسبات پژوهش ي مناطقبند خوشهاستانداري اصفهان و  آماربر اسا  : خذأم

                                                      
 استانداري اصفهان 6931بر اسا  نتايج سرشماري سال    

 گانۀ شهر اصفهان 61 ي مناطقافتگي توسعه سنجش( 6930، زاده و همکاران هادي)بر اسا  مطالعۀ    
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 ها تفسیر آن لیتحل و  هیتجز ،ها افتهی

در ساطح   ابتادا ي پاژوهش،  دساتاوردها و  هاا  افتهدر قسمت ي

شود و  ي اصلي پژوهش گزارش ميرهايمتغتوصيفي، وضعيت 

هااي اصالي پاژوهش، نتااايج     ساپس در قالاب پاساخ پرساش    

 .استنباطي پژوهش را بررسي خواهيم كرد

 

 ي توصیفی متغیر تقدیرگراییها آماره -6جدول 

 (شده يبند رتبه)تقدیرگرایی  ي تقدیرگراییها اماره متغیر

انحراف  نما میانه میانگین

 معیار

دامنۀ 

 نمرات

حداقل 

 نمره

حداکثر 

 نمره

 دامنۀ ها مقوله

 نمرات

 درصد

 معتبر

درصد 

 تراکمی

 91 9 03-16 كم خيلي 661 03 85 63/69 61 16 13/16 تقديرگرايي

 8/91 8/01 11-61 مك 95 1 08 10/6 95 03 38/06 بعد الهي

 6/18 9/11 65-80 متوسط 15 3 96 19/6 06 01 50/01 بعد اجتماعي

بعااد عينااي و 

 مناسکي

 9/36 0/69 89-31 باب 91 6 01 0/1 8 61 65/66

  1/8 36-661 بسيار باب 61 9 66 9/0 1 1 61/1 بعد فردي

  1/611         991 جمع

 

رگرايي را در وضااعيت و مياازان تقاادي 6هاااي جاادول  داده

درصاد سرپرساتان    18حدود . جامعۀ پژوهش نشان داده است

نزدياک باه   . طور متوسط، نگرش تقديرگرايانه دارناد  خانوار به

درصد افراد جامعۀ پاژوهش، نگارش تقديرگراياناۀ بااب و      00

بار   .اسات  توجاه  بسيار باب دارند كه اين مسأله نياز در خاور   

شود كاه   ين نتيجه حاصل مينيز ا آمده دست بهي ها آمارهاسا  

در . دارناد  اناه يرگرايتقداز متوسط افراد جامعه، نگارش   بيشتر

 شود يمبين ابعاد تقديرگرايي، با توجه به دامنۀ نمرات مشاهده 

 .ميانگين بعد الهي تقديرگرايي از ساير ابعاد بيشتر است

 

 ي توصیفی متغیر طبقۀ اجتماعیها آماره - 7جدول 

 تماعیهاي طبقۀ اج آماره

 نمره حداکثر نمره حداقل چولگی معیار انحراف میانگین

01/611 6/00 500/1 55 611 

 شده يبند رتبهطبقۀ اجتماعي 

 درصد تراكمي درصد معتبر فراواني دامنۀ نمرات ها مقوله

 3/65 3/65 51 55-13 بسيار پايين

 6/69 6/11 618 81-611 پايين

 5/88 5/05 81 615-603 متوسط

 1/38 0/61 90 691-651 باب

 1/611 9/6 1 655-611 خيلي باب

  1/611 961  جمع
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طبقۀ اجتماعي افراد، كه در بساياري از ماوارد باا اصاطال      

تركيب ساه مؤلفاۀ    از ،ميا كرده ادمنزلت از آن ي -طبقه تر جامع

  ليتشاک يۀ اجتماعي و سرمايۀ فرهنگي سرما سرمايۀ اقتصادي،

نمره و جايگاه نهايي فارد در طبقاۀ    اجمال هبكه در اينجا  شده

چولگي مثبات در  . است شده  دادهنشان  1اجتماعي در جدول 

دهاد بيشاتر سرپرساتان     هاي طبقۀ اجتماعي نشان مي بين آماره

 85حدود )دارند ۀ اجتماعي متوسط و رو به پايين طبق خانوار،

درصااد سرپرسااتان خااانوار، طبقااۀ  60تنهااا حاادود . (درصااد

ي مربو  باه  درصدهاميان  در .باب و خيلي باب دارند اجتماعي

درصد، بيشترين ساهم   11ۀ پايين با طبق نوع طبقۀ اجتماعي نيز

 .از آن طبقۀ متوسط قرار دارد را به خود اختصاص داده و پس 

و تأثيرگاذار   كنناده  نييتعتوجه به نقش  با :سرمايۀ فرهنگي

ز مفهوم بازتولياد  سرمايۀ فرهنگي در تعيين طبقۀ اجتماعي و ني

ي آن در جادول  ها آمارهمختصر،  طور بهاجتماعي پاسخگويان 

 :است شده  دادهنشان  8

 

 هاي مربوط به سرمایۀ فرهنگی پاسخگویان توزیع فراوانی آماره -8جدول 

 هاي سرمایۀ فرهنگی آماره

 نمره حداکثر نمره حداقل چولگی معیار انحراف میانگین

11/51 6/65 516/1 01 610 

 شده يبند رتبهسرمايۀ فرهنگي 

 درصد تراكمي درصد معتبر فراواني دامنۀ نمرات ها مقوله

 0/96 0/96 606 01-10 بسيار پايين

 0/63 3/90 661 19-58 پايين

 8/30 1/09 13 53-11 متوسط

 1/33 6/6 00 15-31 باب

 1/611 6/1 0 36-610 خيلي باب

  1/611 991  جمع

 

دهناد   نشان ماي ...ي وچولگ هاي ميانگين، مارهآ 8در جدول 

 39يعناي حادود   )خاانوار  نمرات سرمايۀ فرهنگي سرپرساتان  

مقابل، سرمايۀ فرهنگاي  در .متوسط و رو به پايين است( درصد

ديگار، نمارات     عباارت   ؛ باه اسات درصاد   1بسيار باب حدود 

ترتياب از خيلاي پاايين     سرمايۀ فرهنگي در جامعۀ پژوهش باه 

يۀ فرهنگي بااب  و سرمااست  شده  شروعترين درصد يعني باب

اساا  ايان، گفتناي اسات سارمايۀ       بار  .رو به كااهش اسات  

 .و ناچيز است اندک خانوارها، سرپرستانفرهنگي باب در ميان 

هااي   پرساش  نيتر مهميکي از : ي استنباطي پژوهشها افتهي

پژوهش در كنار مفهوم بازتوليد اجتماعي اين است كه آيا باين  

تقديرگرايي و طبقۀ اجتمااعي، رابطاه وجاود دارد و اينکاه باا      

توجه به اين ارتبا ، بازتوليد اجتماعي در ميان طبقاات انجاام   

هاي فوا در  اسا  اين، پاسخ به پرسش بر شده است يا خير؟

رابطااۀ طبقااۀ  3 جاادول .اساات شااده  دادهدو قساامت نشااان 

ساتگي  اجتماعي و تقاديرگرايي را باا اساتفاده از ضاريب همب    

باا توجاه باه ميازان منفاي ضاريب        .پيرسون نشان داده اسات 

نتيجه گرفتاه    16/1همبستگي پيرسون و سطح خطاي كمتر از 

شود رابطۀ معکو  و نسابتا  متوساطي باين تقاديرگرايي و      مي

ديگار، افاراد متعلاق     عبارت   طبقۀ اجتماعي فرد وجود دارد؛ به

ز نگاارش تاار، مياازان بيشااتري ا بااه طبقااات اجتماااعي پااايين 

موجاود    هااي  اين مسأله با نظريه. تقديرگرايي دارند و برعکس

 .در اين زمينه نيز همخواني دارد
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ضریب همبستگی پیرسون بین طبقه اجتماعی و  آزمون -9جدول 

 میزان تقدیرگرایی

 (طبقۀ اجتماعی و تقدیرگرایی) رسونیپآزمون ضریب همبستگی 

ميزان  تعداد

 ضريب

Sig سطح  دامنه

 داري عنيم

 %33 دو دامنه 111/1 -915/1 961

 

طبقاۀ اجتمااعي در    يها مؤلفهبراي تعيين تأثير هر كدام از 

 جينتااا .تقااديرگرايي، از رگرساايون چناادمتغيره اسااتفاده شااد 

نشان دادند با توجاه باه    زين( 61جدول )رگرسيون چندمتغيره 

ترتياب،   باه ( ۀ رگرسايوني استانداردشاد ضارايب  ) بتاا ضرايب 

ۀ فرهنگي و سپس سرمايۀ اقتصادي، بيشاترين وارياانس   سرماي

. اناد  مربو  به متغير وابسته يعني تقاديرگرايي را تبياين كارده   

داري نداشاته و   درمقابل، مؤلفۀ سرمايۀ اجتماعي، ساطح معناي  

 . واريانس متغير تقديرگرايي را تبيين نکرده است

 
 ي طبقۀ اجتماعی با میزان تقدیرگراییها نتایج مدل رگرسیون مربوط به رابطۀ مؤلفه -11جدول 

 Unstandardized (Enter روش)مدل رگرسیون چندمتغیره 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 B Std. Error Beta t Sig هاي طبقۀ اجتماعي مؤلفه مدل

 

6 

 111/1 -836/05  666/9 606/39 عدد ثابت

 111/1 -363/9 -095/1 151/1 -069/1 سرمايۀ فرهنگي

 119/1 -116/9 -610/1 615/1 -963/1 سرمايۀ اقتصادي

 161/1 -868/1 -113/1 606/1 -619/1 سرمايۀ اجتماعي

 R=0/351 R Square=0/123 Adjusted R=0/115 خالصۀ مدل

 F=14/525 Sig=0/000 داري آنوا آزمون معني

 

 هنگیاجتماعی، ابعاد تقدیرگرایی و مفهوم بازتولید فر طبقات

يکي از مسائل اصلي پژوهش اين است كه ميزان تقاديرگرايي  

فرهنگاي و تحارک   ) ديا بازتولدر ميان طبقات برحساب ابعااد   

ديگر، فرض بر ايان اسات    عبارت  متفاوت است؛ به ( فرهنگي

صورت  كه تقديرگرايي و سرمايۀ فرهنگي در طبقات خاصي به

ديو بازتولياد  زبان خاص بور بهساز و كار بازتوليد اجتماعي يا 

مفهاوم   از دو يي به اين مسألهگو پاسخدر . فرهنگي وجود دارد

در قالب مدل بازتولياد فرهنگاي بوردياو و تحارک فرهنگاي      

ديماااجيو و از مقايسااۀ نماارات ميااانگين تقااديرگرايي در بااين 

گونه كه در مطالعات  همان. است شده  استفادهطبقات اجتماعي 

تولياد فرهنگاي و تحارک    نظري گفته شد، پژوهشگر، مدل باز

و  كرده است مشخص ريزي ها گزارهفرهنگي در پژوهش را با 

 :اند شده  مشخص نشان 66نتايج در جدول 

سرمايۀ فرهنگي در باين طبقاات بااب،    . 6:بازتوليد فرهنگي

. 0.تار باشاد   بيشتر و درمقابل، ميازان تقاديرگرايي آناان پاايين    

و درمقابال، ميازان   سرمايۀ فرهنگي در بين طبقات پايين، كمتر 

 .تقديرگرايي آنان، بيشتر باشد

در  سرمايۀ فرهنگي و تقاديرگرايي هار دو  : تحرک فرهنگي

باشاد و تفااوت فاحشاي     شاده   عيا توزنسابتا    تمامي طبقاات 

 .مشاهده نشود
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 (تحرک فرهنگی بازتولید فرهنگی و) ي تقدیرگرایی و سه نوع سرمایه در طبقات اجتماعیها نیانگیمۀ سیمقا -11جدول 
 F Sig آزمون میانگین کل خیلی یاال باال متوسط پایین بسیار پایین طبقۀ اجتماعی

 111/1 165/8 19/16 51/58 18/69 90/61 18/10 11/11 تقدير گرايي
 111/1 16/11 55/91 11/98 86/91 91/91 11/03 11/09 سرمايۀ اقتصادي
سرمايۀ 
 اجتماعي

51/69 61/66 31/63 66/08 11/96 93/68 91/69 111/1 

 111/1 691/680 03/56 11/39 16/10 61/66 15/16 16/99 سرمايۀ فرهنگي
الگوي 
 بازتوليد

تقدير گرايي باب و سرمايۀ 
بازتوليد ) زيناچفرهنگي 

 (فرهنگي

توزيع نسبي 
سرمايه و 
تقديرگرايي 

 (تحرک فرهنگي)

سرمايۀ فرهنگي باب و 
كاهش زياد تقديرگرايي 

 (فرهنگي بازتوليد)

 

 

و معنااداري آزماون تحليال وارياانس      66با توجه جادول  

داري  بار معناي   مبني( درصد 35داري  در سطح معني) هيکسوي

تفاوت نمرات، هر سه نوع سرمايه در بين طبقات اجتمااعي و  

 .ها با يکديگر نشان داده شده است تفاوت زياد و بارز ميانگين

دليال   نوشاتار، باه   شادن  باراي جلاوگيري از طاوبني    نيهمچن

اهمياات ساارمايۀ فرهنگااي در تبيااين رابطااۀ معکااو  آن بااا   

 نتايج آزمون تعقيبي توكي تنها تقديرگرايي و بازتوليد فرهنگي،

 (.60جدول ) اند داده شده نشان براي متغير سرمايۀ فرهنگي
 

 ت اجتماعیتعقیبی مربوط به تفاوت معناداري نمرات سرمایۀ فرهنگی در بین طبقا آزمون -12جدول 
Culturalcapital 
Tukey HSD

a,b
 

class rotbeh N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 4 5 

1/00 50 33/4600     
2/00 148  46/0541    
3/00 80   61/6000   
4/00 32    72/4063  
5/00 4     93/0000 
Sig.  1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 

 

و نيز نماودار مياانگين سارمايۀ     60 دولنتايج ج با توجه به

شود ساختار مياانگين سارمايۀ    مي مالحظه (6نمودار ) يفرهنگ

هااي   صورت گروه فرهنگي در هيچ يک از طبقات اجتماعي به

همگن وجود ندارد و تفااوت و تماايز باارز تفااوت نمارات      

 .سرمايۀ فرهنگي در بين طبقات اجتماعي مشهود است

 

 
یانگین سرمایه فرهنگی در بین پنج طبقه نمودار م -1نمودار 

 اجتماعی
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شود با توجاه مقايساۀ مياانگين     مي مالحظه طور خالصه، به

 هااي جادول   نمرات تقديرگرايي و انواع سرمايه بر اسا  داده

چه از طبقاات پاايين باه سامت طبقاات بااب حركات        هر 66

، از ميزان سارمايۀ فرهنگاي كاساته شاده و بار ميازان       ميكن يم

بر اسا  اين، گفتني است  .شود ت تقديرگرايي افزوده مينمرا

بازتوليد اجتماعي تقديرگرايي در بين طبقات اجتماعي وجاود  

همچنين سرمايۀ فرهنگي نيز در تمامي طبقات اجتمااعي  . دارد

به يکسان توزيع نشده است و نوع عاالي آن در مياان طبقاات    

ر بازتولياد  بابتر بيشتر است؛ بنابراين گفتني اسات سااز و كاا   

فرهنگااي در ميااان طبقااات بااابتر، باعاا  كمتربااودن نگاارش 

 آن در بين طبقات پايين جامعه، ادتريزتقديرگرايي و در ميزان 

همچنين . دهندۀ بازتوليد آن در بين اين طبقات شده است نشان

ي سرمايۀ اقتصاادي نياز در باين طبقاات اجتمااعي      ها نيانگيم

سرمايۀ فرهنگي در مياان   ي اصليها پشتوانهصورت يکي از  به

نظر بورديو چاون سارمايۀ    بنا برطبقات يکسان توزيع نشده و 

ۀ مهمي براي ايجااد سارمايۀ فرهنگاي اسات،     پشتواناقتصادي، 

كنناد و   طبقات مرفاه، ايان سااز و كاار را دائام بازتولياد ماي       

دليل اينکه سرمايۀ اقتصادي پاييني  تر نيز به درمقابل، طبقات پايين

 ميزان بابي و درمقابل، سرمايۀ فرهنگي دارند كاهشد دارند، نبو

( تحرک فرهنگي) ويماجيدمدل  .كنند تقديرگرايي را بازتوليد مي

خصوص سارمايۀ فرهنگاي    مبني بر توزيع نسبي انواع سرمايه به

نشد و فقط گفتناي اسات طبقاۀ     دأييتدر ميان طبقات اجتماعي 

هنگااي و ي توزيااع نساابي انااواع ساارمايۀ فرتااا حاادودمتوسااط 

بار اساا  ايان، گفتناي اسات توزياع سارمايۀ        . اقتصادي دارند

فرهنگي در مياان طبقاات جامعاۀ پاژوهش باه پايگااه و زميناۀ        

خااانوادگي افااراد، بسااتگي عمااده دارد و ساااز و كااار بازتوليااد 

فرهنگااي ساارمايۀ فرهنگااي در ميااان طبقااات باااب و بازتوليااد   

 .م شده استاجتماعي پايين انجا تقديرگرايي در ميان طبقات

 

  جهیخالصه و نت

طبقه و نظاام قشاربندي و سااز و     اجتماعي، علوم انديشمندان

بررساي   را از ديربااز تااكنون   و تحوبت آن بقا هاي ايجاد، كار

 هااي چنادي در ايان حاوزه     پژوهش برجسته، اند و متفکران كرده

شناسي، مفهوم طبقاه   ي كالسيک جامعهها شهياند در. اند انجام داده

ي ساو  و  سمتو سپس ماكس وبر آن را به  شده  شروعاركس با م

حركت داده و درنهايت پير بوردياو،   تر يكاربردو  تر قيدقسنجش 

صاورت   و شاناخت و سانجش آن را باه    هاي بازتولياد  ساز و كار

هاي معاصار مطالعاه و بررساي كارده      تبيين نيتر يكاربرديکي از 

يکااي از  در اياان پااژوهش، نقااش ساارمايۀ فرهنگااي، كااه. اساات

ي اصلي سنجش طبقه است، براي تبياين مفهاوم بازتولياد    ها مؤلفه

هاي عمدۀ پژوهش اين باود كاه    از پرسش. نيز بسيار تأثيرگذار بود

داري ميان طبقۀ اجتماعي و ميزان تقديرگرايي افاراد   آيا رابطۀ معني

رگرسيون چندمتغيره نشاان دادناد نخسات،     جينتا .آن وجود دارد

عکوساي مياان طبقاۀ اجتمااعي فارد و مياازان      رابطاۀ متوساط و م  

 تررگرايتقاد تار،   ي طبقاات پاايين  عنا ي تقديرگرايي او وجود دارد؛

هااي سانجش طبقاۀ اجتمااعي      دوم اينکه، در باين مؤلفاه  . هستند

ترتيب سرمايۀ فرهنگاي و ساپس سارمايۀ اقتصاادي، بيشاترين       به

نياز   گونه كاه بوردياو   همان. اند واريانس تقديرگرايي را تبيين كرده

 نيتار  ياصال تأكيد كرده است، مؤلفاۀ سارمايۀ فرهنگاي، يکاي از     

 .هاي سازندۀ طبقۀ اجتماعي است مؤلفه

همچنين نتايج پژوهش نشان دادند سرمايۀ فرهنگي در ميان 

مؤلفه در سنجش  نيزتريمتما. طبقات پايين، بسيار ناچيز است

طبقات، سرمايۀ فرهنگي است كه در طبقات اجتمااعي پاايين،   

ار ناچيز و در طبقۀ باب بسيار در خور توجه است و ساز و بسي

سانجش   .تواند توجياه كناد   كار بازتوليد را در ميان طبقات مي

هاي بازتوليد آن نيز در هماين   مفهوم تقديرگرايي و ساز و كار

سارمايۀ فرهنگاي و ارتباا  آن باا      از مفهاوم  استفادهفضا و با 

بار اساا    . ساي شاد  تقديرگرايي در بين طبقات اجتماعي برر

مراتاب   اين، اگر بپاذيريم جايگااه اجتمااعي افاراد در سلساله     

گيري ذهني افراد آن طبقه را تا حدود زياادي   اجتماعي، جهت

توانااد تبيااين كنااد، پااس مياازان اعتقاااد بااه سرنوشاات و   مااي

عنصري ذهني و فرهنگي هم در باين طبقاات    تقديرگرايي نيز

صاورت خصالتي    تواناد باشاد و هام باه     مختل  متفاوت ماي 

ساارمايۀ فرهنگااي نيااز، كااه يکااي از  .طبقاااتي بازتوليااد شااود

ها در سنجش طبقۀ اجتماعي در ساز و كار  مفهوم نيتر شاخص
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ي اجتمااعي مرفاه  قاارار   هاا  طبقاه اختياار   در مشاابهي اسات،  

افاراد معماوب  تنهاا    قول بورديو  به .شود گيرد و بازتوليد مي مي

آنان باشاد و   قيو سال ها تكه شبيه عاد آموزند يچيزهايي را م

و  كنااد نماايفرهنگااي آنااان ايجااد   ۀتغييار چنااداني در سارماي  

طاور مرتاب خاود را بازتولياد      فرهنگي به ۀترتيب سرماي بدين

مسألۀ اخير در اين پژوهش با استفاده از دو نوع ساز و . كند يم

كار يا مدل بازتوليد يعني مدل بازتوليد فرهنگي پير بوردياو و  

پرساش   نيتار  ياصال  عناوان  باه  رهنگي ديماجيومدل تحرک ف

تاوان   فرهنگي را با اين گزاره مي ديبازتول .پژوهش بررسي شد

نشان داد كه سرمايۀ فرهنگاي در باين طبقاات باابي جامعاه،      

بيشتر و درمقابل، عنصر تقديرگرايي نيز در بين طبقات پاايين،  

مدل تحرک فرهنگي هم بر اسا  اين گزاره عمل . بيشتر است

نظااري مااا  انااداز چشاامكنااد كااه ساارمايۀ فرهنگااي و از  يماا

  عيا توزطور نسبي در بين تمامي افراد در جامعه  تقديرگرايي به

 كننده نييتعطور قطعي  است و زمينه و منشأ خانوادگي، به شده

با توجه به اخاتالف فااحش طبقاات    . ۀ آن نيستدهند انتقالو 

ر دسترسي باه  د نييو پاخصوص طبقۀ بسيار پايين  اجتماعي به

سرمايه در بين طبقات بابي جامعه بيشتر  نيا سرمايۀ فرهنگي،

اينکه، عنصر تقديرگرايي و  دوم .شود وجود دارد و بازتوليد مي

عناوان   نياز باه   حضور بيشتر آن در بين طبقات اجتماعي پايين

 .شاود  ي فرهنگي طبقات پايين بازتولياد ماي  ها يژگيويکي از 

ني است توزيع سرمايۀ فرهنگي در ميان عنوان نتيجۀ كلي گفت به

 طبقات جامعۀ پاژوهش باه پايگااه و زميناۀ خاانوادگي افاراد،      

عماده دارد و سااز و كاار بازتولياد فرهنگاي سارمايۀ        بستگي

فرهنگي در ميان طبقات باب و درمقابل، بازتولياد تقاديرگرايي   

دهندۀ تفوا مدل بازتوليد  در ميان طبقات اجتماعي پايين، نشان

ي آن در مقايسه با مدل تحرک ها نگي بورديو و ساز و كارفره

 .فرهنگي ديماجيو در جامعۀ پژوهش است

 

 منابع 

اجتماااعي تااا  ۀطبقاااز ». (6986) .،  چاوشاايانو . ي، اباااذري

رويکردهاااي نااوين در تحلياال   ،ساابک زناادگي

ۀ علااوم ناماا ،«هوياات اجتماااعي يشااناخت جامعااه
 .9-01، ص 01، ش اجتماعي

 فرهناااو (.6961) .، بترنااار و. ، اهيااال ؛.ن آبركرامباااي،
 چاا  : تهاران ، .پوياان،    :ۀترجم ،شناسي جامعه

 .اول چا  ،پخش

فرهنگاي   ۀسرماي»(. 6936.)و حسيني،. رحماني،   ؛.ا ادريسي،

فراغتاي دانشاجويان باا رويکارد      ۀخانواده و ذائق

شناساي مطالعاات    جامعه ۀفصلنام ،«نظري بورديو
 .01-51، ص5ش  ،0   ،جوانان

 ،شناساي  هااي جامعاه   نظريه(.  6989) .ي، عانصارو .   اديبي،

 .دوم چا  دانژه، نشر :تهران

ۀ مطالعاا: يااۀ نوسااازينظربررسااي »(. 6916) .ت آزاد ارمکااي،

، «تقاديرگرايي فرهنگاي در اياران    موردي درباارۀ 

  .018-636 ص، 09و  00، ش مجلۀ فرهنو

در ماااعي شناسااي انحرافااات اجت جامعااه .(6986) .ا بخااارايي،
 .پژواک جامعه، چا  اول انتشارات :، تهرانرانيا

ي الگوهاي خاموش فرهنو فقر و بررس» .(6931) .م بساطيان،

شهرساتان  : ۀ ماوردي مطالعا  .عوامل ماؤثر بار آن  

 ،ۀ مسائل اجتماعي ايرانمجل ،«دلفان استان لرستان

 .1-90، ص0ش  ، 0  

 :تهاران  ،.ممرديهاا،   :ۀترجم ،يۀ كنشنظر .(6983) .  بورديو،

 .سوم چا  نقش و نگار، انتشارات

 ،هاي ذوقاي  اجتماعي قضاوت نقد :تمايز(. 6936) .بورديو،  

 .ثال ، چا  دوم: تهران ،.چاووشيان،   :ۀترجم

سنجش رابطاۀ مياان احساا  كارآمادي     (. 6981) .م تبريزي،
ي و فاتاليسم در زنان بالغ منااطق  قدرت يب سياسي،

مطالعااات و  ۀسسااؤم: تهااران، شااهري كشااور 

علااوم اجتماااعي  ۀتحقيقااات اجتماااعي دانشااکد

 .دانشگاه تهران

، و دموكراسي اعتمادسرمايۀ اجتماعي، (. 6985) .کبخش،  تاج

 انتشاارات : ، تهاران .و پويان،  . خاكباز، ا :ۀترجم

 .دوم چا شيرازه، 
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 . و مهاادي . ر.غ فاار، خااوش ؛.  جااانعليزاده چااوب بسااتي،

 ،«فرهنگااايدر جساااتجوي سااارمايۀ  »(. 6983)

ۀ انجماان ايرانااي مطالعااات فرهنگااي و  فصاالنام
 .061-098، ص 01 ش ،ارتباطات

راهنمااي جاامع كااربرد    (. 6988. )و صفري، ر. ک پور، حبيب
spss  ۀ سسااؤم: تهااران ،در تحقيقااات پيمايشااي

 .دوم چا  راهبرد پيمايش،

، »فرهنگاي  ۀسارماي  ۀدرآمدي بر نظريا »(. 6988) .روحاني،  

 .1-91ص  .59ش  ،68   ،راهبرد ۀفصلنام
، شناسااي در دوران معاصاار جامعااهۀ نظرياا(. 6986. )ريتازر، ج 

 .چا  دوازدهم علمي: ، تهران.، مثالثيم  :ۀترجم

 ،.وثاوقي، م  :ۀترجما  ،اجتمااعي  راتييا تغ .(6911) .گ روشه،

 .ششم چا  ي،ن :تهران

چا   ،مازيار :تهران ،توسعه و نابرابري(. 6985. )ج.م زاهدي،

 .چهارم

 :ۀترجما  ،شناساي  كشاكش آراء در جامعاه (. 6986) .ا من،سيد

 .ني، چا  اول نشر :جليلي، ه، تهران

 ارزشااي يهااا تياااولو و هااا شيگاارا»(. 6988. )علمااي، م

، «اجتماااعي طبقااۀ بااا آن رابطااۀ دانشااجويان و

 ،91 ش ،01   ،كاااااربردي شناسااااي جامعااااه

 .611-690ص

 تاأثير  ميازان  بررسي»(. 6983. )و باينگاني، ب. ي علي بابايي،

 ساارمايۀ باار اجتماااعي و اقتصااادي هاااي ساارمايه

 ،«(پاااوه شهرسااتان جوانااان مطالعااه) فرهنگااي
 و فرهنگااي مطالعااات ايرانااي انجماان فصاالنامۀ
 .68-88، ص 661، ش 6   ،ارتباطات

ي هااا شيمااايپمفاااهيم در  ساانجش .(6983) .ف عليخااواه،
 .اول چا  شناسان، جامعه :تهران ،اجتماعي

ارساباران،   :، تهاران اجتماعي يشناس روان (.6915) .ي كريمي،

 .چا  دوم

: تهاران  ،.ي، مصابور  :ۀترجم ،شناسي جامعه(. 6981) .آ گيدنز،

 .بيست و سوم چا  نشر ني،

ۀ علاوم  ناما  ،.ثريا، م :ۀترجم ،«فقر فرهنو» .(6959) .ا لوئيس،
 .1-05، ص 1 ش ،6 دوره ،اجتماعي

مجلااۀ علااوم ، «زنااان و فرهنااو فقاار»(. 6931) .امحماادپور، 
اجتماعي دانشکدۀ ادبيات و علوم انساني دانشگاه 

 .665-631ص ،6ش، فردوسي مشهد

ۀ مطالعا  :و فرهنو فقر زنان» .(6931) .، مزادهيعلو . ا محمدپور،

كيفي فرهنو فقر در ميان زناان سرپرسات خاانوار    

ۀ علااوم مجلاا ،«تحاات پوشااش بهزيسااتي ساااري 
ي دانشاگاه  اجتماعي دانشکدۀ ادبيات و علوم انساان 

 .665-631، ص 6 ش ،8   ،فردوسي مشهد

مناسابات  »(. 6936) .ي، فمحماد و . ودادهير، ا ؛.ج محمدي،

 ۀمجلااا ،«سااارمايۀ فرهنگاااي و سااابک زنااادگي
 .6-09ص . 1، ش 69 ه، دورشناسي ايران جامعه

فضاي اجتماعي زندگي و »(. 6931. )و سروش، م. ا.ع مقد ،

راغتي زناان  ي فها تيفعالطبقۀ اجتماعي بازنمايي 

 ،اجتمااعي اياران   مسائلۀ بررسي مجل ،«در شيراز

 .16-61، ص 6و  5ش  ،0  

 يهااا يقشاارها و نااابرابر يشناساا جامعااه (.6985) .  ملااک،
 .پيام نور :تهران ،اجتماعي

ي عوامل ماؤثر بار   بررس» .(6939) .، امقدمو شفايي . م نيازي،

 پژوهاي فرهنگاي،   جامعه، «ميزان تقديرگرايي زنان
   ،علوم انساني و مطالعات فرهنگاي  شگاهپژوه

 .609-611، ص 6ش  ،5

(. 6930) .، ممسااعودو . هاشاامي، ص ؛.و ،زاده زرگاار هااادي

 در اصافهان  شهري مناطق يافتگي توسعه سنجش»

 و شاهري  هاي پژوهش و مطالعات، «مسکن بخش
 ..85-611، ص 61ش  ،5  . يا منطقه

، مطلاوب و موسوي . ر.غ ،برزو ؛.ا حسيني، شاه ؛.ر.م همزادي،

فرهنو فقر در روساتاييان   شناخت» .(6936) . 

ۀ علمي پژوهشي رفااه  فصلنام ،«شهرستان هرسين
 .066-011، ص15 ش ،60   ،اجتماعي
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