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 ي ايراني ها بازشناسي جامعه شناختي جايگاه كنوني سرمايه فرهنگي در ميان خانواده
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 چكيده
فرسايش تدريجي   يافته، دچار  گرچه از نظر سرمايه فرهنگي نهادينه ارتقاء  گذشته خالف چنددهه هاي امروزه ايراني، بر خانواده
ابزار  پيمايشي، با كمك است. در بررسي حاضربه روش عيني شده فرهنگي هاو سرمايه واره كالبدي)يا عادت -فرهنگي(ذهني  سرمايه
(از  350 تصادفي ساده با نمونه 80/0 آلفاي و ضريب اي) گويه  و باز، بسته نيمه سئواالت باز، از ه(تركيبيگر ساخت پژوهش نامه پرسش

گير  و كاهش چشم دهد؛ درپي فرسايش مي تهران) نشان درشهر1394ورودي سال   شريف صنعتي دانشگاه جوي دانش1013ميان
و پروش،  آموزش به اجبار جبران سازند. نظام  را بايد  كمبود  اقتصادي اينو  اجتماعي هاي  ها، سرمايه خانواده  فرهنگي هاي سرمايه
به طور  فرهنگي  هاي  سرمايه مختلف هاي گونه فرسايش يا در ارتقاء همگي ها) اجتماعي(ميدان مختلف هاي و محيط ها ، رسانه ها دانشگاه

هاي  در ميان گروه فرهنگي خانواده  بيستم ميزان سرمايه  اواخر سدهير بورديو در  كه پي حال آن  دارند.  و وااليي   متفاوت  كلي سهم
 دانست.  خود مي مطالعه   در جامعه مورد تحصيلي فرزندان را يگانه علت موفقيت اجتماعي  مختلف

 واژگان اساسي
 سرمايه اقتصادي. -سرمايه اجتماعي -فرهنگي  سرمايه -واره عادت -روش پيمايشي  -امروزي خانواده
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 مقدمه
 و فرهنگ شغلي كه خانوادگي، آموزش رسمي به نظر بورديو عبارتند از: پرورش فرهنگي  عمده سرمايه سه منبع

 در تفاوت از فرهنگي ناشي محصوالت پذيرش و توانايي شود. شناختن مي سرمايه اين فاقد و افراد دارندگان بين تفاوت باعث
 فرهنگي محصوالت پذيرش توانايي و پيچيدگي شناختي پسنديده، رسم و راه شيوه خوب، هاي سليقه شامل كه است استعداد
گيرد كه  مي اي در ذهن شكل اين اساس، فرضيه بر ).89-88:1393شود(ميرزابيگي، ادبيات مي تئاترو موسيقي، قبيل از مشروع

فضاهايي  آورندكه درچنين فراهم ميتري را درخانواده  فرهنگي، فضاهاي فرهنگي سطح پايين  بهره از سرمايه والدين كم
 را انتظار داشت. تحصيلي آنان و موفقيت هاي فرزندان شدن خالقيت و بارور ها شدن استعداد شناخت، رشدو شكوفا توان نمي

 تعريف موضوع پژوهش
 فرهنگي سرمايه اندازه هر اثرگذار است، يعني اعضاي خانواده باورهاي و ها نگرش برنوع خود نوبه نيز به خانواده فرهنگي سرمايه
 اهميت تحصيل از ي ادامه و مندي ارزش به نسبت  خانواده بر حاكم خوي و خلق عبارتي به و ها واره عادت يابد، افزايش خانواده

مجيو  يابد. دي مي ديگر پيوند با يك و كاالهاي فرهنگي مندي از سرمايه و بهره يعني ميزان تحصيالت .گردد مي خوردار بر تري بيش
0F

1Fاوسيم مايكل و 1

 فرهنگي كاالهاي از مندي بهره براي عامل مؤثرترين را ميزان تحصيالت افراد«خود،  تحقيقات در 2
 انواع خانواده دهد، درهر مي نشان مجيو و اوسيم هاي دي وهشهاي پژ يافته كه ). و چنان161:2007مجيو ، (دي» اند كرده معرفي
خانواده،  و اجتماعي اقتصادي سرمايه فرهنگي، رقيب سرمايه گذاردو مي ديگر اثر بريك فرهنگي) و اجتماعي هاي(اقتصادي، سرمايه

2Fآيد. كنولست مي به شمار

3Fبروك و 3

پدرو  تحصيالت سطح تولّد، محل شرايط« از را تابعي تحصيلي فرزندان  ) وضعيت233:2004( 4
 ».دانند مي نوجواني و كودكي در سنين فراغت فرزند اوقات گذران چگونگي و فرزند جنسيت مادر، نوع

 پژوهش بيان مسأله
4Fفرهنگي  اصطالح سرمايه

 و طبقات شناسانه زيبايي كردارهاي و ترجيحات ها، واره خانوادگي، عادت تحصيالتي پيشينه بازنماي كلي 5
متعالي(نقاشي، موسيقي،  هنري اشكال ي و سليقه ذايقه نداشتن يا برداشتن تمركز اجتماعي، با در ساختار موجود طبقات خرده

گردد  مي برخوردار ذايقه از فردي به منحصر از الگوي )اي طبقه خرده و(طبقه همين دليل، هر و به شود تعريف مي) وتئاتر ادبيات
عنوان  به فرهنگي   ). گاهي، سرمايه2006است(وانينگر،  هماهنگ و فرهنگي هاي اقتصادي سرمايه از خاصي تركيب با كه

5Fها انگاره و ها گرايش هاي اجتماعي، پايگاه فرهنگ برخورداري از

 بازتوليد با سازو كارهاي مهم اغلب كه شود مي در نظر گرفته 6
6Fاجتماعي مراتب سلسله

 ). 2004 يابد(هايس، مي پيوند 7
و پژوهشي  هاي نظري با ديدگاه در ايران در مقايسه فرهنگي جامعه شهري هاي سرمايه هاي و نقش مؤلفه  ميزان جايگاهبازشناسي 

 خارجي، مسأله اصلي اين پژوهش خواهد بود.
 پژوهش كلي هدف

بر  خانواده)اجتماعي  -زندگي، پايگاه اقتصادي محل سن، اي(جنسيت، زمينه گذاري متغيرهاي تأثير ميزان شناخت چگونگي
 فرهنگي خانواده خواهد بود.  گانه هاي سه سرمايه

                                                            
1 - Paul DiMaggio 

2 - Michael Useem 

3 - Wim Knulst 

4 - Andries Van Den Broek 

5 - Cultural capital 

6 - Ideas 

7 - Social Hierarchy 
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 پژوهش  پرسش
 هاي ايراني وجود دارد؟ اجتماعي خانواده -و پايگاه اقتصادي فرهنگي خانواده  اي بين سرمايه چه نوع رابطه

 اوليه  بازشناسي مفاهيم
 سرمايه . چيستي1

و  كرد شروع ماركس با مدرنيته، مطالعات خود را پسا هاي شخصيت از يكي عنوان به فرانسوي شناس جامعه) 1984(بورديو
7Fفرهنگي ي سرمايه عنوان تحت را جديدي مفهومي ابزار و اجتماعي اقتصادي داد. از اين رو وي عالوه برسرمايه ادامه وبر با سپس

8 
 سرمايه بسنجد. هاي مختلف گونهيك از اين  به هر آنان رسي دست به مقدار توجه با افراد را نمود تا موقعيت ابداع

 فرهنگ  . چيستي2
و فرهنگ  است گوني دارد. از نظر انسان شناختي، مفهوم كلي فرهنگ در مقابل مفهوم طبيعت برساخته شده فرهنگ معاني گونه
هستي خاص خود  سازد تا شرايطرا تبديل به موجوداتي مي ها كه انسان و نه فطري است انتقال اكتسابي، قابل شامل تمام چيزهاي

را در برابر  و ادبي يك فرد اشاره دارد؛ فرهنگ انسان فرهيخته هاي علمي، هنري را پديد آورند. فرهنگ، در معناي رايج به آگاهي
و هنري اشاره دارد. جامعه شناسان براي خاتمه  هاي فكري كلي جامعه، فرهنگ به داشته دهد. در سطح مي انسان نافرهيخته قرار

گويند كه منظورشان فرهنگ نخبگان ها در اين مورد از فرهنگ عالمانه يا فرهنگ فرهيخته سخن مين سردرگميدادن به اي
 فكري است. 

و مشترك ميان اكثريت  ها، هنجارهاو اعمال اكتسابياي از ارزش در معناي جامعه شناختي، فرهنگ به مجموعه
ختي از فرهنگ، ونيز حاكي از كنار گذاشتن مسأله شنا گروجهي انسان شود. اين تعريف بيان مي اشخاص اطالق

8Fشناختي در مورد كردارهاي فرهنگي طبيعت/ فرهنگ در پي تحقيقات جامعه

و  است. اين تعريف عالوه بر كاالها 9
رتباطي(نشريات، راديو، تلويزيون)، اوقات فراغت ( مطالعه كتاب، رفتن به  و  خدمات مرتبط با آثار هنري، كاال

شناختي  كرد فراگير فرهنگ در معناي جامعه گيرد. چنين روي رستوران، تئاتر، كنسرت، ورزش و ...) را نيز در بر مي
 ). 111-109:  2010دهد(بون ويتز، نمي فكرانه تقليل ته را به اعمال واالي بسيار روشنآن، فرهنگ فرهيخ

 اقتصادي ي سرمايه جاي به را فرهنگي ي سرمايه افراد مختلف بازار، اين در داند كه مي بازار يا اقتصاد، نوعي را فرهنگ بورديو،
بازار  اين در خواهد بود. آن تحصيلي تجربه و افراد اجتماعي تيطبقا خاستگاه ي نتيجه تر بيش سرمايه گيرند و اين مي كار به

 بر عكس آن يا و بخشند، بهبود را خود موقعيت و داده گسترش را آن تا شود مي همه نصيب بيش و كم هايي است كه سرمايه
 ).111:1393گردند(ريتزر،  مي اقتصادي نظام درون در خود موقعيت تنزل باعث و دهند مي دست از را

واال شامل  كنند. فرهنگ مي واال و فرهنگ عامه براي متمايز كردن انواع مختلف فرهنگ استفاده برخي جامعه شناسان از فرهنگ
ها افراد نخبه هستند. اما فرهنگ عامه شامل  هايي است كه بينندگان آن موسيقي كالسيك، اُپرا، باله، تئاتر زنده و فعاليت

هاي  دهند، مانند كنسرت راك، ورزش مي متوسط و كارگر نسبت را به طبقه ها ست كه اغلب آنو خدماتي ا ها، محصوالت فعاليت
هاي طنز تلويزيون. البته به دليل ظهور جامعه مصرفي همراه با افزايش  محتوا و برنامه و بي هاي ساده ها، سريال پر تماشاگر، فيلم

و نخبگان اجتماعي با توده  مندان هاي ثروت و دارايي ها بين فعاليتها به كاالهاي تجملي، فاصله عميق  رسي توده گير دست چشم
 ).94-122:2010اي كاهش يافته است(كندال، مردم تا اندازه

                                                            
8 - Cultural capital 
9 - Cultural practices 
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9Fآدورنو چون اي برجسته هاي چهره با فرانكفورت مكتب

10F، هوركهايمر 10

11Fبنيامين و 11

 طبقاتي مهم مبارزه بسيار را ابزار فرهنگ 12
 در اغلب مسلط، فرهنگ هنرو كه اين باور كرد. با مي تقسيم آزادي بخش يا متعهد فرهنگ و مسلط فرهنگ را به و آن دانست مي

 ).1393(فكوهي، است. داري سرمايه سلطه پذيرش به آنان وادار نمودن و مردم كردن بيگانه خود خدمت فرهنگ از
هاي زود گذري كه تعداد  هاي آني: فعاليت هوسو  سه شكل رايج فرهنگ عامه عبارت است از: مد، فعاليت هاي اوقات فراغت

12Fكنند. از ديدگاه جان الفلند مي و پيروي ها تقليد شماري از مردم از آن بي

13Fها هوس 13

به  هاي مربوط هوس -1اند: چهار دسته 14
هاي  سهو -3آالت.  براي آويزان كردن زينت  هاي عملي مانند سوراخ كردن بدن هوس -2اشياء كه ارزش خريداري ندارند. 

14Fهاي شخصيتي. اما مد هوس -4هاي عصرجديد. اعتقادي مانند ايدئولوژي

و پوشاك  هاي جديد رفتار، تفكر، نوع آرايش روش 15
تراست، مانند شيوه پرورش كودك، پوشاك، موسيقي،حتي  و بسيار شايع آورد گذر دوام مي هاي زود است كه بيش از هوس

 ).124:2010اندام (كندال، و پرورش ورزش
 مربوط  هاي نظريه  راد براساس آيد كه به نظر محسنيان مي ميان در كنار مفهوم فرهنگ، از خرده فرهنگ سخن به يشههم
  اصطالح از   آن  جاي  به و اجتناب نيز  فرهنگ / خرده پاره  قديمي و افتاده جا  اصطالح  كارگيري به از بايد  فرهنگي  ميان  ارتباطات به

15Fفرهنگي  هم

 ، فرع  يك و اصل  يك جزء،  يك و كل  يك وجود از  حكايت خود  درون در  فرهنگ پاره  اصطالح زيرا گردد،  هاستفاد   16
  فرهنگي  هم  كارگيري اصطالح به  كه  حالي در ، است  ثانويه و  فرعي  فرهنگ يك  فرهنگ پاره  گويي. دارد  اهميت  كم  يك و مهم  يك

 ).1391است(محسنيان راد،   جانبه دو  اي رابطه  گر نمايان
 ها  واره . چيستي عادت3
16Fواره(منش يا ملكه) عادت مردم، روزمره زندگي و اجتماعي عمل بررسي در

و  گرايي كنش ديدگاه توجيه بين واسطه 17
 دخالتواره  عادت فردي آگاهانه گيري تصميم و كند مي توجيه را عمل كه فردي فرا ساختارهاي ميان يعني. است ساختارگرايي

 باشد؟ گرايانه ذهن و انتزاعي مفهومي تواند واره تا چه اندازه مي عادت صورت، اين در. دارد
 تجلي بشري موجودات در كه است همراه اي زاينده شده بندي طبقه هاي شكل خوهاو و خُلق با بورديو، نظر از واره، عادت

 دارد: ويژگي سه يابدو مي
 .دارد وجود گران كنش ذهن درون فقط -1 

 دليل به و طريق از اين. شود مي مطرح اجتماعي محيط ديگرو يك با آنان تعامل و در گران كنش اعمال در فقط -2
 طور به و اشياء ساختن كردن، حركت زدن، حرف هاي شيوه مانند: مي يابد واره اهميت كه عادت است تعامل همين

 فردي. منش هرگونه كلي
 عقالنيت كه وي اين نه. داند مي آگاهي وراي ها را واره عادت و خوها و خُلق وجود و عملي منطق بورديو -3

 ).1389 رضايي،( پذيرد مي بهتر را آن مناسبت و اهميت بلكه كند، رد اجتماعي پديده يك عنوان به را گرانه حساب

                                                            
10 - Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno  
11 - Max Horkheimer 
12 - Walter Bendix Schonflies Benjamin 
13 - John Laughland 
14 - Fads 
15  - Fashion 
16 - Co- Culture 

17 - Habitus 
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اي كه  گونه درميدان (سرمايه) است به وي) و جايگاه ها واره عادتي(ي بين تمايالت شخص ي رابطه نتيجه هر فرد كنشبنابر اين، 
17Fسازد كه اين رابطه را مايكل گرنفل در شرايطي خاص فراهم مي را كنشامكان بروز 

  ) چنين خالصه مي كند:1998( 18
 واره)] (عادت× [(سرمايه)  + ميدان =كنش   

 عواملي كردن دروني همان حقيقت در و آموزشي زماني، مكاني، تاريخي، فرهنگي، شرايط از تابعي انساني هر منش و واره عادت
 از تابعي رفتارفرد كه وجودي با درنتيجه. گردد مي تصور ويژه نوعي فردبه هر براي شودو مي وارد بروي بيرون از كه است

 در غييرت امكان جديد ميدان ايجاد ها، واره عادت اساس خود بر خاص فضاي و ميدان ايجاد با ولي است بيروني كلي ساختارهاي
  ).1389 سازد(رضايي، مي ميسر را شده بيني پيش رفتارهاي

  . چيستي ذايقه فرهنگي 4
و محصول  ذايقه كه خود يك عملسازدو  اساس مطالعه بورديو را مي تمايزكتاب در  فرهنگي و ترجيحات يا سليقه ذايقه اهيممف

 :داردهاست، در نظريه بورديو سه كاركرد اساسي  هوار و عادت ميدان
 -3و هستندمشابه  هاي كه داراي ذايقه بندي افرادي و طبقه سازي نزديك -2در جامعه، شان افراد از جايگاه خودآگاهي -1 

 به فرهنگى سرمايه از فرهنگي را تابعى ي ). توسلي ذايقه 1984خود(بورديو، هاي هويت دهنده از طريق ذايقه آنان متمايزسازي
 . درنتيجه، است جهان به آن متفاوت كرد روي و جنسيت از متأثر اولى طريق و به زمينه اجتماعى پيش مولود آورد كه مى شمار

كامال ذهنى  ويژگي كه است تر بيش فرهنگى ي از سرمايه گردد، برخورداري تر مي متعالى فرهنگى مصرف موجب آن چه
 ).1386دارد(توسلي، 

كند(جهان گردي،  فاصله ايجاد مي ، با ديگريهاي متمايزه كننده از طريق ذايقه هر فرد واره كه عادت داردواسطي  نقش ذايقه
1393.( 

 . چيستي ذايقه هنري5
18Fتئودور آدرنو

 كه جايي تا است كرده نظريه پردازي موسيقي باب در بيستم، قرن اول نيمة در ديگري ي نويسنده هر از بيش 19
گرايي  فرهنگ(توده ازديدگاه او، پديده صنعت. كنند مي معرفي موسيقي شناسي جامعه گذار بنيان عنوان به را وي برخي

 بدون است. ساخته عامه براي فهم قابل و ساده را آن معني كه بدين است، آورده در معيار صورت به را عامه موسيقي فرهنگ)،
 را از ها آن كه موسيقي نوع اين نيزبه را مردم عامه داده، قرار خود هدف را انبوه توليد و باشد داشته توجه آن هاي زيبايي به كه اين

 ).1394دارد (امير مظاهري، مي باز روزمره هاي نگراني و اضطراب
 فرهنگيخوار  تك ياهمه چيز خوار . سليقه 6

19Fخوار چيز تري همه ي مصرف متنوعهاالگو از با برخوردارياقشار باالي جامعه 

20Fخوار را تك و اقشار پايين جامعه يا چند فرهنگي 20

21 
هاي  سبك براي پذيرش   آمادگي سطح تحصيالت، از به دليل برخورداري چيزخوارها  همه نامند. درميان فرهنگي مي و تك

21Fفرهنگي

 .)1389(فكوهي، تر از قشر پايين است ه خودشان است بيشبچه متعلق  ديگر، غير از آن 22

                                                            
18 - Michael Grenfell  

19 - Theodor W. Adorno 

20 - Omnivore 

21 - Univore 

22 - Cultural Styles 
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 نبوددر قشربندي اجتماعي چندان مطرح  هاي زندگي شيوه هاي چنين تفاوت هم و فرهنگي مصرف،بين ذايقه هاي تفاوت درگذشته
و تمايالت  قوميت ،جنسيت ،سن مانندبلكه متغيرهايي  گرفت نمي مورد توجه قراراجتماعي افراد  پايگاه وابسته به ، و نوع مصرف

 شد.  مي مؤثر شناختهافراد فرهنگي جنسي در نوع مصرف
) انواع خود اجتماعي پوياييو  دليل سطوح باالي تحصيالته كه(مثال ب است فراديگر سليقه ا بيانهمه چيز خوار  اصطالح
نسبت  ،اند شده هاي فرهنگي كه در آن اجتماعي شيوه برخالف و حتياشخاص سازگاري هستند دارندوها را قبول  فرهنگ

زيادي  مندي گي عالقهبه آزمايش انواع مختلف مصرف فرهن و داده تري نشان رويي بيش هاي فرهنگي گشاده ديگر سبك به
 ).2013دارند(كوان،

 . رابطه سرمايه، ذايقه فرهنگي با طبقه اجتماعي 7
و نابرابري اجتماعي  گيري قدرت در شكلهر يك نتيجه  كنند، در مي را ايفاء هاي متفاوتي در جامعه نقش نوع سرمايه چهار

اجتماعي مربوط به پيوندهاي اجتماعي است كه افراد قادرند   كند. سرمايه مي را توصيف مؤثرهستند. سرمايه اقتصادي، منابع مالي
ها،  ا و فرهنگفرهنگي كه داراي ابعاد متفاوتي از جمله دانش عيني درباره هنره  كنند و سرمايه نفع خاص خود بسيج ها را به آن

 هاي فرهنگي مانند نواختن آالت موسيقي و توانايي تشخيص خوب و بد هنري است.  فرهنگي، ومهارت و ترجيحات ها سليقه
  اجتماعي . چيستي فضاي 8

22Fفضاي اجتماعيافراد در يك است كه  اينفرض بر 

23Fها موضع گيري ، 23

رفتارو طرز  داده، را بسط يمشترك و منافع 24
 ).1984(بورديو، كرد خواهند را عرضه مشابهي هايفكر

پيوند با ميدان  هم مفهوم فضاي اجتماعي خود را ،)1994( نيگزينش عقال و ه ي كنش: داليل عملييكتاب نظر بورديو در
 :نويسد مي و داند مي

ي  منظورم اين است كه در عين حال هم يك حوزه ،گويم يك ميدان سخن مي فضاي اجتماعي كلي به مانند كه از هنگامي
چون  نازعه استو هم يك حوزه م كند مي تحميل ،اند آن مشغول سايهو اراده خود را بر عامالن اجتماعي كه در  قدرت است

 ).75: 1994درون آن به رويارويي مشغولند (بورديو،  ،عامالن
 اجتماعي ميدان  . نظريه9

   .باشد داشته كنش به جديدي نگاه ساختار ، اما /عامليت دوگانه طرح با دارد نظر در گيدنز همانند بورديو
 مستقيم نتيجه نه را اجتماعي واقعيت كه معني اين به. دهد مي انجام رابطه مفهوم بر تأكيد با را كار اين وي

24Fابژه و سوژه ديالكتيكبا  رابطه در را آن بلكه داند. مي اجتماعي ساختار هاي تعين حاصل نه و فردي رفتار

و  (عين 25
 .)2: 1386 ها، گيرد(جمشيدي مي شكل ساختار گرو كنش ميان متقابلي رابطه ترتيب، اين به. كند مي تعريف ذهن)

 به سه نكته توجه داشت:بورديو بايد  براي فهم بهتر مفهوم ميدانِ
 .وسياست قدرت هاي ميدان مورد نظر با ميدان هر رابطه -1
25Fاجتماعي شناسي مكان ترسيم -2

يا نقشه ساختار عيني موقعيت هايي كه اين ميدان و روابط ميان آن ها در  26
 .سازد ميرا  رقابتي بر سر شكل سرمايه مختص به اين ميدان

26Fايتحليل ريختاره و تجزيه  -3 

 ).1389(رضايي، عامالن اين ميدان  27

                                                            
23 - Social space 

24 - Dispositions 

25 - Subject & Object 

26 - Social topology 
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شود كه محل  مي شامل موارديها  حال كشمكش هستند. ميدان در ها در ميدان اجتماعي به صورت مداوم عاملين بورديو نظر از
27Fمنازعه هستند مثل كاالهاي فرهنگي

28F، مسكن28

29Fتمايز ،29

30Fفرهنگي و تشخص ،30

31F، اشتغال 31

32Fمالكيت زمين، 32

33Fقدرت  ،33

34  ،
34Fسياست

35F، طبقه 35

36Fمنزلت اجتماعي و 36

يابد(قرباني  ميخصلتي عيني و غير ارادي  ميدان مناسبات افراد در بر اين اساس  .37
 ).1393ريك، 
در  . بورديوي افراد در مناسبات اجتماعي است برآمده از سرمايه كه قدرت است بر سر در ميدان، ي كشمكش ترين زمينه اصلي

37Fنوع سرمايه اقتصادي چهاراين رابطه 

38F، فرهنگي38

39Fاجتماعي ،39

40Fو نمادين 40

 ميان ميداني، كه در هر سازد را از هم متمايز مي 41
 شود؛ مي و ستد داد اجتماعي گروه هاي يا گرانبازي 

41Fيعني ثروت اقتصادي، سرمايه ).1 

 انواع بقيه و درآمدها شامل و دارد درست در اجتماعي گر يا كنش بازي گر هر كه پولي و 42
 توليدي سرمايه شامل و دارد سرمايه كلمه ماركسي مفهوم با زيادي تشابه .كند مي جلوه مالكيت، قالب در كه است مالي منابع

خود  صاحب براي تواند مي اقتصادي ي ). سرمايه1390آيد (فكوهي،  كار به خدمات و اشياء توليد براي تواند  مي كه گردد  مي
 .وجود آورد به اقتصادي را  سرمايه خود كاركرد با نيز دوباره فرهنگي ي كند وسرمايه ايجاد اجتماعي و فرهنگي ي سرمايه

42Fاي يعني شبكه اجتماعي، سرمايه .)2

 و واقعي منابع همه شامل و دارد اختيار در فردي هر كه گروهي و فردي روابط از 43
 به ها سازمان يا گران كنش اجتماعي شبكه در عضويت پي در تواند و مي است گرفته قرار آن درون در فرد كه است احتمالي
 ).1390كند(فكوهي،  استفاده خود نفع به آن مانند و اجتماعي دوستي هاي شبكه يا گروهي روابط و مقامات

 فرد پايدار تمايالت برگيرنده در و فرد هر در فرهنگي كاالهاي از استفاده شايستگي و شناخت قدرت يعني فرهنگي،  سرمايه .)3
43Fشود كه فرهنگ مي انباشته دروي شدن اجتماعي جريان در كه است

است(فكوهي،  بازار يا اقتصاد نوعي همانند بورديو نظر از 44
1390(.  

44Fزندگي سبك مفهوم با فرهنگي  سرمايه

45Fوبر 45

 سخن نحوه سليقه، خاص، هاي مهارت شامل كه است بسيار نزديك  46
چنان  هم. سازد  مي متمايز ديگران از را خود ها آن ي به وسيله فرد كه گردد  مي هايي شيوه و تحصيلي مدارك گفتن،

                                                                                                                                                                                         
27 -Habitus 

28 - Cultural commodities 

29 - Housing 

30 - Distinction 

31 - Cultural superiority 

32 - Occupation 

33 - Land ownership 

34 - Power 

35 - Politics 

36 -Class 

37 - Social status 

38 - Economical 

39 - Cultural 

40 - Social 

41 - Symbolic 

42 - Wealth 
43 - Network 

44 - Culture 

45 - Lifestyle 
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46Fكه تمايالت داند مي رفتار جنس از را زندگي كه وبر، سبك

47Fزندگي هاي بخت و كند مي هدايت را آن ، 47

 بستر ، 48
 ).2008سازد (ريكوفسكي،  مي فراهم را آن بروز

48Fنمادين ازجمله اعتبار ابزارهاي مجموعه يعني نمادين، . سرمايه)4

49Fحيثيت ، 49

50Fاحترام ، 50

51Fهاي شايستگي و 51

 در فردي 52
 توانايي معناي به و است فرهنگي  سرمايه از بخشي نمادين سرمايه. دارد اختيار در هرفرد كه) كالبدي يا چه كالمي( رفتارها

52Fدادن مشروعيت

  ).1390است (فكوهي،  گذاردن، آمده ارزش و كردن تعريف ، 53
 از طبقاتي ساختار ديگر، عبارت به. است اجتماعي نظام در فرد عيني طبقاتي موقعيت كننده تعيين سرمايه نوع چهار اين توزيع
53Fباال طبقات. گردد مشخص مي ها گروه وسيله به ها سرمايه اين انواع تركيب طريق

 اقتصادي، سرمايه ميزان ترين بيش ، از54
 و داشته اختيار در را هاي مختلف سرمايه گونه اين از تري كم مقدار متوسط طبقه. نمادين بر خوردار است و فرهنگي اجتماعي،

 ).2001دهد(ترنر،   مي قرار برداري بهره مورد را منابع از تركيب اين مقدار ترين كم پايين، طبقه
 تعريف گفتاري ادبي هاي توانايي نيز و فرهنگي كاالهاي از استفاده و تصرف توانايي فرد در توان مي را فرهنگي  سرمايه بنابراين

54Fهايس. كرد

 اجتماعي، طبقه خانوادگي، زمينه مثل غيراقتصادي نيروهاي جمع بازنماي را فرهنگي  سرمايه ) اصطالح2004( 55
 يا موفقيت(علمي بر كه داند مي ها آن مانند و مختلف منابع تربيت، و تعليم به نسبت تعهدات و گون گونه هاي گذاري سرمايه

 ريفتع ها و انگاره گرايشات هاي اجتماعي، پايگاه فرهنگ برخورداري از عنوان به فرهنگي  سرمايه. گذارد مي تأثير) تحصيلي
55Fبازتوليد در مهم به عنوان ساز وكار اغلب كه شود مي

  ).2004گرفته است (هايس،  قرار مورد توجه  اجتماعي مراتب سلسله 56
56Fنيتي فرهنگي زندگي همراه با تشخص/ تمايز براي طبقات فرادست، دوم آميخته با خوش مسأله اساسي بورديو؛ نخست شيوه

57 
57Fو در نهايت، معيشت آكنده از رفع نياز براي طبقات مياني

58Fو در سطح بقاء 58

كند كه گروه  براي طبقات فرو دست. او تأكيد مي 59
59Fفرهنگي با ارزش  هاي برتر جامعه، تعيين كننده ي تمايز سرمايه

60Fاز بي ارزش 60

61Fها واره هستند. در اين ميان عادت 61

به مفهوم  62
 ).1393ها خواهند بود(چاوشيان،  بندي كنش و مولد نظام طبقه قابل طبقه بندي هاي ي قضاوت بنيان هاي زاينده

62Fالبته ريتزر

63Fها به ساختمان ذهني واره از عادت 63

 ؛كه نام مي برد 64
                                                                                                                                                                                         
46 - Max Weber 

47 - Desires 

48 - Life chances 

49 - Credibility 

50 - Prestige 

51 - Regard 

52 - Merits 

53 - Legimatization 

54 - Higher classes 

55 - Jessica Anne Hayes 

56 - Reproduction 

57 - Cultural grace 

58 - Necessity 

59 - Survival 

60 - Valuable 

61 - Valueless 

62 - The habitus 

63 - George Ritzer 

64 - Mental structure 
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دروني شدنِ  لِمنش به طور ديالكتيكي محصومي يابند... ، با جهان اجتماعي سرو كار ها مردم از طريق آن
ناخودآگاه يا به نحو ضمني به كار گرفته شده  تر بيشساختارهاي جهان اجتماعي است. منش به طرح هاي تفسيري، 

دهد، و دستورالعمل هايي براي كنش  و نحوه ي ارزيابي امور را به ما نشان مي اي اشاره دارد كه نحوه ي كار جهان
 ).1393(ريتزر،  كند ه مييارا
64Fهايي قرار گرفته است. چنان كه دو مون ليبر و در معرض نقدديدگاه بوردي

ي خود  ) مدعي است، او انديشه هاي ساده2005( 65
 مؤيدو آزادي است ( ي جامعه و فرد يا تعين گرايي را در پسِ واژه هاي پيچيده پنهان ساخته است كه بازتاب همان جدال كهنه

 ).1392حكمت، 
ميدان قدرت. نظريه  10  

 ها آنجايگاه  كه شود ميگون نخبگاني تشكيل  ي حاكم متحد تشكيل نشده، بلكه از قشرهاي ناهم ت از يك طبقهميدان قدر
 جايگاهيرسي دارند، در دست اقتصادي   ترين ميزان سرمايه كه به بيش هايي گروه و است استوارهاي مختلف سرمايه  براساس شكل

65Fگيرندكه بورديو آن را ميدان قدرت قرار مي

  ).1984(بورديو،  نامد مي 66
مبتني بر كاركرد مشترك در اجتماع ي شود كه ديدگاه مي درك مسأله ي قدرت در برداشت ساختارگرايانه توسط كساني نقد

و  اي را براي توزيع امكانات هاي پنهان و نهفته پيش شرط هموارهكردهاي كاركردگرايانه  جاست كه روي دارند. مشكل در اين
هاي ساختاري  عنوان ويژگيه ها معموال ب كه آن پيش شرط دنگير ي رسمي و ديگر روابط در نظر مي قتدرانهفرصت ها، روابط م

 ). 1984و نه كاركردي (بورديو،  شوند محسوب مي
 فرهنگي ي سرمايه نظري . ابعاد 11

 به نسبت گروه ها از برخي برتر منزلت موجب فرهنگي ي ذايقه كه است موقعيت اين به اشاره پي در فرهنگي  سرمايه ي سازه
 فرهنگي بازار در جديدي ي شيوه اما نيست، ذاتي برتري ي نشانه تحصيلي مدرك كسب توانايي چنان كه شود. مي ديگر يك

 مالكيت اين بر عالوه. كند مي استفاده آن از ها گروه بر ساير برتري كسب منظور به خاص اجتماعي گروه يك كه پديدار گشته
 و خانوادگي شرايط حاصل از فرهنگي ي سرمايه. كند نمي منعكس را ها آن مادي ي سرمايه يا منابع افراد فرهنگي ي سرمايه
 فرد برد راه از قسمتي به عنوان را پول كمبود حتي كندو عمل مادي هاي دارايي از مستقل حدي تواندتا مي اي مدرسه هاي آموزش

 .جبران سازد اجتماعي جايگاه و قدرت تعقيب براي گروه يا
هاي چهارگانه  دارد تا تأثير جنبه و طبقه اجتماعي تأكيد ي بين تحصيالت، خانواده بر رابطه فرهنگي  ي سرمايه نظريه

و منابع فرهنگي) را بر روي افراد خانواده  فكرانه، عادت به مطالعه، ارتباطات فرهنگي از فرهنگ روشن فرهنگي(برخورداري  سرمايه
 كند. بررسي

آسان  نسبت به فرهنگ جامعه ديگرچندان اي در هر جامعه و ارزش تحصيالت گيري تعيين مقدارتاثير فرهنگ مسلط اندازه البته
هاي  ها و ارزش نگرشجمله  ازهاي مسلط  واره رسمي تحت تاثيرعادت برخورداري از تحصيالت به منزله فرهنگي  نبوده، و سرمايه

 .)2002(ساليوان، وابسته به طبقه حاكم قرار دارد
66Fو بوچي برخي مانند سگره

67Fكننده بازتوليد فرهنگي سه الگوي پيش بيني )2009( 67

68F، پويايي فرهنگي 68

69Fو منابع فرهنگي 69

را  70
 اند. تحصيلي مورد آزمايش قرار داده فرهنگي بر موفقيت  براي تعيين ميزان بازدهي سرمايه

                                                            
65 - Christian De Montlibert 

66 - Field of power 

67 - Segre & Bucci 

68 - Cultural reproduction 
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70Fالمونت

71Fو الرو 71

كه با  فرهنگي نهادي است  از ديد آنان، هنگامي سرمايه دهند. را ارايه مي گيفرهن  تعريف كار بردي سرمايه هردو 72
و سبب  شده و مدارك تحصيلي همراه ها، ترجيحات، معرفت رسمي، رفتارها، اهداف هاي فرهنگي وااليي مانند گرايش نشانه

72Fفرهنگي ملموس هاي و از سرمايهو فرهنگي شود.  تفكيك اجتماعي

هاي فرهنگي/ ميراث  ها، مكان ها، سازه مانند ساختمان 73
 ).2002كنند(ساليوان،  مي ها ياد ها، مجسمه فرهنگي، بناهاي تاريخي، كاالهاي فرهنگي شخصي نظير نقاشي

 فرهنگي  سرمايه هاي مختلف گونه . بازشناسي12
73Fفرهنگي  سرمايه بورديو ديدگاه از

 و قتصادي، بدون واسطه، امري ناشدني استفرهنگي به سرمايه ا ي سرمايه انتقال 74
 به موارد در اكثر كه است فرهنگي  سرمايه از خاصي نوع گر نمايان تنها مدرك، يا گواهي و فكري هاي توانايي ها، صالحيت

74Fهانث اَكسل .شود مي اقتصادي افزوده  سرمايه

از ابهامات  و اقتصادي بورديو فرهنگي  ي سرمايه اين باور است كه مفهوم رابطه بر 75
اما از  پذيرد، داري مي سرمايه درجامعه سلطه اساس پيدايش عنوان به را اقتصادي  سرمايه سو وي از يك برد. چون بسياري رنج مي

 هنرمندان، مثال عنوان ي فرهنگي به اقتصادي در برابر دارندگان سرمايه  سرمايه اثربخشي كه است معتقد سوي ديگر
 ).1990اي ندارد(هانث،  تر، چندان تأثيرسلطه گرانه اقتصادي كم  با برخورداري از سرمايه غيره و دانشگاهيان، متخصصان،

 :ظهور مي يابد در سه شكل كلي فرهنگي  سرمايه بورديو نظر از
75Fكالبدي -ذهني –) 1

76Fعيني -)2   76

77Fنهادينه -)3و   77

78  
به  و است وابسته فرد شخصي گذاري سرمايه و ها تالش به ذهن، و بدن به سرمايه نوع اين: كالبدي -ذهني  فرهنگي سرمايه
 چنين سرمايه اي را كند، مي فعاليت خود بهبود شرايط زندگي براي و تحصيل براي كه كسي. آيد  مي بدست فرد خود وسيله
 بوده، جزء فرد همراه و پيوسته كه است ذهني سرمايه كسب براي تالش علم، نوعي كسب براي زمان گذران. آورد مي بدست
 انتقال ديگري به مبادله خريديا وراثت، يا بخشش طريق از ديگر كه حقوقي هاي دارايي و پول خالف شود. بر مي ها  واره عادت

 آن اكتساب در و فرد طبقه جامعه، تربيتي اقدامات. قرارگيرد ديگران اختيار در فرد از جدا تواند  نمي سرمايه نوع اين. يابد مي
 بوده، پس از وي گر كنش همراه و پيوسته. است وابسته او حافظه كنش گرو يادگيري استعداد و ظرفيت داشته، به اساسي نقش

 درشيوه كه است رفتاري و تجربي عملي، مهارت هاي و ذهني هاي دانش و ها توانش مجموعه سرمايه، اين پذيرد. درواقع زوال مي
 ).  1388يابد(فخرايي،  مي ليفردتج خاص هاي نگرش هاو گفتن،باورها،ارزش سخن

 اوقات اندازه چه تا نوجواني و كودكي دوران در وي خانواده كه است اين به وابسته فرد كالبدي -ذهني  فرهنگي سرمايه انباشت
پي  در خود را جسم و ذهن از فرد  دايمي استفاده حق سرمايه اين گونه. كرده باشند فراهم او براي را اقتصادي فشار اجبار بدون
 .دارد

                                                                                                                                                                                         
69 - Cultural mobility 

70 - Cultural resources 

71 - Lamont 

72 - Lareau 

73 - Tangible 

74 - Cultural capital 

75 - Axel Honneth 
76 - Embodied state 

77 - Objectified state 

78 - Institutionalized state 
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 جزء موسيقي ابزارهاي ها و نقاشي ها، كتاب ها، نوشته مانند و رسانه اي فرهنگي كاالهاي مادي، اشياء: عيني فرهنگي سرمايه
است(فخرايي،  وابسته ذهني فرد  فرهنگي ميزان سرمايه به عيني فرهنگي سرمايه از گيري بهره. عيني هستند فرهنگي سرمايه
1388.( 

 نوع تعدادو مانند فرد استفاده مورد فرهنگي كاالهاي موجودي و ها دارايي مجموع توان  مي فرهنگي،  سرمايه گونه اين مطالعه در
 اشياء و تصويري، رايانه اي صوتي، نوارهاي انواع واكمن، برداري، تصوير و عكاسي دوربين نقاشي، تابلوهاي مجالت، ها، كتاب

 .گرفت درنظر را فرهنگي قيمتي
 دارايي از خارج كه است تحصيلي و دانشگاهي مدارك طريق از فرهنگي  سرمايه به بخشيدن عينيت: نهادينه فرهنگي  سرمايهو 

 حاصل نهادينه و قانوني صورت به تحصيلي تاييد شده عناوين كسب راه از و وزيستي سرمايه ذهني فرهنگي، عيني و مادي هاي
 نظربا ازاين را افراد توان  مي ورسمي، عيني بسان سندي بوده، اعتبار داراي صاحبان خود از مستقل گونه مدارك اين. گردد مي
. كرد برآورد پولي ارزش اقتصادي برحسب  سرمايه رابه فرهنگي  گونه سرمايه اين تبديل نرخ توان  مي كرد وحتي مقايسه هم
و  تحصيلي عناوين گسترش. است آن بي كم يا به وابسته اقتصادي  سرمايه به فرهنگي  سرمايه  گونه اين تبديل بردتغييرو راه

اي،  حرفه فني، تحصيلي، مدرك هرنوع فرهنگي  گونه از سرمايه براي اين .است تاثيرگذار زمينه اين پديده ي مدرك گرايي در
 ).1388برد(فخرايي،  توان نام را مي ها ، دانشگاه رسمي هاي انجمن مراكزو از شده هنري گرفته و فرهنگي

79Fپويا و ديگريو اعمال آگاهانه والدين  ها فعاليتتمام  يعني 78F79اايست دو شكل به فرهنگي  سرمايه از سوي ديگر، گاهي

يا  80
80Fارتباطي

   .)1390(احمدي اصل، يابد با والدين معنا ميفرزندان ميان  روابطو  تعامالت فرهنگي يعني 81
شودكه شامل  آشكار مي فرزندانو  ميان والدين روابطكه در  هايي است فعاليتو  ارتباطي شامل منابع فرهنگي فرهنگي  سرمايه

هايي است كه  كتاب از جملههاي مدرسه  و فعاليت در مورد مسايل فرهنگي، سياسي، اجتماعي فرزندانو  والدينميان  و نظر بحث
در  ارتباطات همراه با شان فرزندانو  والدين ايه گذارينيازمند سرم زيرافرهنگي ارتباطي است،   از سرمايه اند. اين شكل خوانده ها آن

در  فرهنگي قيو ارتقاي عال ها ، درگيرشدنها فعاليت. همه بخشد ءارتقا تواند مي را انآن اقتصادي  رفتي است كه سرمايه حال پيش
هاي خود  فرهنگي ايستا تنها انتخاب  سرمايه كهمهم است  از آن جهت و پويا ايستا فرهنگي  قراردارد. تمايز ميان سرمايه بخشاين 

و  شدن به كار گرفته فرهنگي پويا بازتاب چگونگي  كه سرمايه ، در حاليسازد مي را منعكس ها زندگي آن و سبك والدين
81Fريساال و لياقت افرادو رواج شايسته شايستگي پويا  فرهنگهاي  عالوه براين، از ويژگي باشد. مي فرزندان پذيري  فرهنگ

است در  82
 يابد. اهميت مي ها رابطه وجود و گي، خويشاونديخانواد پيوندهايايستا فرهنگ در حالي كه

 روزگار كنوني در فرهنگي  سرمايه . جايگاه13
82Fفرهنگي ميراث كه است يافته رواج روي آن از فرهنگ، مورد در سرمايه اصطالح

 منابع به تواند مي پول چون هم 83
 مي تجلي عمل در كه است اجتماعي ي سرمايه از مهمي وجه فرهنگي، ي سرمايه. گردد تبديل) منزلت و قدرت اجتماعي(ثروت،

 مايه درون درواقع كه است استوار رفتاري ي شيوه و ها ارزش ي شبكه هنجارها، ي پايه بر اجتماعي، ي سرمايه. يابد
   را مي سازد. فرهنگي  سرمايه

                                                            
79 - Static cultural capital 

80 - Dynamic cultural capital 

81 - Communicative 
82 - Meritocracy 

83 - Cultural inheritance 
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83Fبركس و داند مي گون ي گونه مهارت ها و ها دانش را فرهنگي  سرمايه برخي صاحب نظران،

84Fفولك و 84

 واژه ي البته هر دو، 85
 به آن اصالح و محيط زيست به پرداختن براي انساني جوامع پذير انعطاف هاي قابليت به اشاره براي را فرهنگي  سرمايه

85Fبخشش كردن وسيله بهاقتصادي   كه سرمايه است معتقد) 2007( تورپ گلد ).1391برند(آزاد،  مي كار

86Fارث گذاري يا 86

87  
87Fشدن اجتماعي فرآيندهاي با همراه و طوالني زماني بازه در فرهنگي  سرمايه كه حالي پذيرد. در مي انتقال سرعت به

 فرزندان  به 88
 ).2007(گلد تورپ،  گردد مي  منتقل

88Fنگاه اسميت

چون: دانش عيني درباره  شامل ابعادي همو آن را  عادتي آن است فرهنگي،متوجه منش  به سرمايه) 2006( 89
و گذراندن  دانشگاهي، مدارك هاي صوري (مانند دانش ترجيحات فرهنگي ويژگي و ها هنرو فرهنگ، سليقههاي مختلف  گونه

 .)2006(اسميت،  داند آالت موسيقي) مي فرهنگي (مانند توانايي نواختن يها ، مهارت)هاي موسيقي آزمون
 زندگي . سبك14
89Fزندگي شيوه: دارد كاربردي مفهوم سه زندگي شناسي، سبك جامعهدر 

90Fزندگي تدبير ، 90

91Fزندگي بخت و 91

 بر زندگي تدبير.  92
و  فراغت اوقات چگونگي گذران  .ها انتخاب يافتن تحقق احتمال از است عبارت زندگي بخت اما دارد، داللت افراد هاي انتخاب
 هاي سبك وبر، ديد از .)28: 1392 فاضلي،(زندگي است  هاي سبك شاخص ترين فرهنگي، مهم جمله كاالهاي مصرف، از الگوي
 هاي گروه .بخشند مي مشروعيت نيز طبقاتي و منزلتي برتري به شوند، مي گروهي بين تفاوت موجد كه آن بر عالوه زندگي
 نيز را اخالقي ارزيابي و اجتماعي قضاوت هاي معيار شده، تبديل مرجع هاي گروه به زندگي هاي سبك طريق از طبقات و منزلت
 به زندگي سبك تحليل در وي. است شده دنبال) 1980( بورديو ير پي آثار در وجه ترين كامل به انديشه كنند. اين مي تعريف
92Fزمينه و ميدان مفهوم هفت

93Fسرمايه ، 93

94Fواره منش و عادت ، 94

95Fعمل ،95

96Fنماد ، 96

97Fطبقه ، 97

98Fذايقه يا سليقه و 98

. است كرده اشاره 99
99Fچاني ديويد

 فرهنگ ويژه به و مدرنيته فرهنگ فرهنگ از جمله و اجتماعي ساخت را زندگي سبك سازنده عناصر) 1996( 100
 .داند مي مصرف

                                                            
84 - Jeffrey Sanchez Burks 

85 - Dinah Volk 

86 - Donate 

87 - Inheritance 

88 - Processes of socialization 

89 - Philip Smith 

90 - Way of life 
91 - Stylization of life 
92 - Life conduct 

93 - Field  

94 - Capital 

95 - Habitus 

96 - Practice 

97 - Symbol 

98 - Class 

99 - Taste 

100 - David Chaney 
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 امور مصرف كه شامل امكانات كاربرد شكل و انتخاب انواع مادي در پي/ عيني مصرف -1: است بعد دو داراي زندگي سبك
عاليق،  بر پايه ي امكانات كاربرد و نحوه انتخاب، يعني شكل مادي ذهني/ غير مصرف -2شود.  فرهنگي مي و اجتماعي مادي،

 .)1394(امير مظاهري، امور از ادراك و ترجيحات
 فرهنگي  زندگي و سرمايه . روابط دو سويه سبك15

تواند سبب ايجاد  خانواده مييا   فرهنگي فرد  كه سرمايه دارد. چنان سويه وجود دو فرهنگي روابطي  و سرمايه زندگي بين سبك
فرهنگي   از سرمايه و ذايقه فرهنگي نيز تابعي گرداند خوش تغيير را دست فرهنگي  نهايت سرمايه زندگي شده، در هاي سبك برخي
 آيد. مي بشمار

100Fوجود دارد: فراغت خودنمايانه سرمايه اقتصاديدادن  به نظروبلن دو راه ممكن براي نشان اما

101Fانهو مصرف خودنماي 101

مصرف . 102
102Fخودنمايانه موقعيتي است كه در شهرهاي بزرگ ممكن است، جايي كه گمينشافت

شناسد،  كه در آن هركسي ديگري را مي 103
103Fبا گزلشافت

ي مناسبي براي  ي كاالها شيوه . مصرف خودنمايانهشود ميگزين  شناسد، جاي كه در آن كسي ديگري را نمي 104
 .ي ثروت به ديگران است هيارا

 تحصيلي و موفقيت فرهنگي خانواده يه. سرما16
ترآنان به مدارج تحصيلي عالي نسبت به خانواده  يابي فرزندان بيش فرهنگي خانواده هاي طبقات باال، موجب دست هاي سرمايه

ين ي پاي سازد. گرچه برخي افراد طبقه مي ي اجتماعي آنان را  پايدارتر گردد و بروز چنين پديده اي طبقه تر مي هاي پايين
ي شايسته  توانند سبب تقويت پديده و مي يابند هاي تحصيلي دست مي جامعه در نظام هاي آموزشي كنوني گاهي به موفقيت

104Fساالري

فرزندان، راه  باالي والدين براي تحصيالت ويژه انتظارات و به فرهنگي خانواده  هاي شغلي گردند، اما سرمايه در موقعيت 105
 گردد. داري مي هموارتر ساخته، در نهايت منجر به بروز باز توليد فرهنگي در جوامع سرمايه يابي به مدارج تحصيلي را دست
105Fهايس

ي  ولي با پايگاه اقتصادي خانواده رابطه ي مستقيم والدين رابطه با تحصيالت فرهنگي  سرمايه معتقد است كه )2004( 106
وها و منابع مختلف نظير پيشينه اقتصادي خانواده، طبقه اي از نير به مجموعه فرهنگي  غيرمستقيم دارد. بنابراين سرمايه

 ).2004گذارند(هايس،  تحصيلي اثر توانند برموفقيت است كه همگي مي گون تحصيلي وابسته هاي گونه اجتماعي، سرمايه گذاري
106Fمك كي

ي  و حتي محيط كار به عنوان يك خصيصه گويد كه سواد اجتماعي از طريق خانواده، مدرسه، دانشگاه ) مي2004( 107
در  رفت تحصيلي فرزندان آنان پدرو مادر تأثيرات مثبتي بر پيش يابد. از سوي ديگر تحصيالت اجتماعي در افراد پرورش مي

دار بودن مادر  رفت تحصيلي فرزندان در دانشگاه در صورت خانه يشتحصيلي پدرو پ گرچه در ايران بين سطح .مدرسه دارد
 ).1391شود(آزاد،  ي معنا داري ديده نمي رابطه

). گرچه 1982مجيو ،  يابد(دي تر از طريق خانواده تا مدرسه به فرزندان انتقال مي ي فرهنگي بيش اما از نظر بورديو سرمايه
107Fريكوفسكي

و دانشگاه ها،  طريق مدارس و همواره  از فرهنگي را كه تاحدي ذهني است  يه) مدعي است، بورديو سرما2006( 108
108Fيابد با نيروي كار افزايش مي

 ). 2006گيرد(ريكوفسكي،  عيني، برابر مي 109

                                                            
101 - Conspicuous leisure 

102 - Conspicuous consumption 

103 - Gemeinschaft / Community 
104 - Gesellschaft  / Society  
105 - Meritocracy 

106 - Steven C.  Hayes 
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 به -2 يابد. به فرزندان انتقال مي با پويش تدريجي –1يعني  :شمارد مي بر ويژگي سه فرهنگي  سرمايه براي با اين حال بورديو
است(ساليوان،  رفته پيش داري سرمايه جوامع در اجتماعي داراي سازوكار بازتوليد -3و  كند مي تجلي تحصيلي مدارك شكل

2002.( 
109Fفَن

كه  در مطالعات خود دريافت كه در كشورچين پايگاه خانوادگي بر تحصيالت فرزندان اثرمستقيم دارد. چنان )2007( 110
گيرد. سطح  و فرهنگي واال قرار مي اقتصادي، اجتماعي هاي برخوردار ازسرمايه نوادهدر انحصار خا مند هاي تحصيلي ارزش فرصت

گذار  مادر اثر پدر بيش از تحصيالت تحصيلي رابطه داشته در نهايت، تحصيالت پدرو مادر، تعداد فرزندان با موفقيت تحصيالت
 ).2007است(فَن، 

110Fدميس

فرهنگي والدين را فقط   واره آنان دانسته، سرمايه و عادت طبقه اجتماعياز هوش،  را تابعي آموزان نمرات دانش )2002( 111
و انتخاب نوع مدرسه را تابعي از پايگاه  داند پسر مؤثر مي آموزان دخترو انتظارات شغلي فرزندان رفت تحصيلي دانش درپيش

 ).2011گيرد(زاناكيس،  فرهنگي والدين در نظر مي  شغلي و سرمايه
111Fو چِن البته فَن

هاي ياد شده، چهار عامل متفاوت يعني ارتباط والدين با  در پژوهشي مشترك بر خالف ديدگاه )2001( 112
112Fها و سرانجام آرمان با فرزندان فرزندان، رابطه ميان والدين امور تحصيلي مدرسه، نظارت خانواده بر

113Fيا انتظارات 113

والدين از  114
هاو  انند و معتقدند كه از ميان اين عوامل، نقش آرماند را مؤثر مي رفت تحصيلي آنان تحصيل فرزندان در پيش

كه  رفت تحصيلي دارد را بر پيش ترين تأثير گيري باور فرزندان به ارزش تحصيالت دانشگاهي بيش در شكل والدين انتظارات
ريزي  ي متوسطه برنامهتحصيل از دوران دانشگاه خود در ورود به آمادگي فرزندان  سازي شرايط همين دليل والدين براي فراهم به

 ).12: 2010كنند(جيكوب، مي  را تنظيم و مطالعاتي آنان درسي
 و خانواده فرهنگي  سرمايه. پويايي 17

114Fملموس به طور فرهنگي ممكن است  سرمايه

 مانند آثار هنريو باستاني ها، مكان ها، مناطق يعني به شكل بناها، محل 115
فرهنگي محدود به ميراث فرهنگي ملموس نيست. در   با اين حال سرمايه .ها باشد و نظاير آن ها، مصنوعات مجسمه، ها نقاشي

115Fفرهنگي ممكن است ناملموس  عين حال بايد اشاره كرد كه سرمايه

، ها انگارهباشد، يعني به صورت سرمايه معنوي به شكل  116
آثار هنري از قبيل  شامل ملموس فرهنگي كه در يك گروه، مشترك است. سرمايه ي درآيدهايي  و ارزش باورهااعمال، 
فرهنگي مادي و غيرمادي   سرمايه). 1386(مدني،  كاالهاي عمومي استي  در زمره كه باشد مانند آن مي و ادبيات ،موسيقي

شرايط اقتصادي و شرايط فرهنگي  پايهنظر گرفت كه بر اي در توان به عنوان موجودي سرمايه را مي يزماني  بازه موجود در يك
 . شود ميوبه خود به عنوان يك دارايي، ارزش گذاري به ن

به  تواند به طور مستقل و بدون توسل مي صاحب آن كه است يذهنذخاير و  فرهنگي شامل دانش، اطالعات  بعد ذهني سرمايه
 اختيارر زندگي جمعي بزند و يا حداقل با د در روند هاي جديدي و ايجاد شيوه فرهنگي مادي دست به آفرينش هاي سرمايه

                                                                                                                                                                                         
109 - Labour power 

110 -Jingbo Fan 

111 - Susan Alexandra Dumais 
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 كمي هزينه باو يا رو آورده  به واكنشي مناسب بيني نشده پيش هاي يا موقعيت داشتن خزانه اطالعاتي در مواقع حساس و
 ).45: 1387جبران نمايد(كياسي، 

 دهد. مي نشان را ارتباطات بسيار گسترده ايجاد ضرورت آن بعد اطالعاتي سوي به فرهنگي هاي سرمايه كنوني البته، چرخش
به  توانند مي كه است ارتباطي هاي شبكه ي محدوده افزايش هاو فعاليت ي دايره افزايش با تنها اجتماعي گران كنش چنان كه

 فرهنگي هاي سرمايه تدارك و تهيه معنوي، فرهنگي هاي سرمايه نياز پيش و شرط پيش و درآيند اطالعات توليد كنندگان صورت
  ).1387است (كياسي،  مادي

 هاي فرصت و اجتماعي منزلت به يابي دست اهداف براي والدين كه است تجربه و دانش هم چون فرهنگي ميراثي  سرمايه
 گروه اجتماعي، و سياسي فكران هم گروه اجتماعي مانند  سرمايه دهندكه مي ارايه خود فرزندان به زندگي بهتر در  اقتصادي
است(اسميت،  فرهنگي  سرمايه دهنده تشكيل عوامل شمار در آن ومانند رزمان هم گروه گذشته، هاي كالسي هم و دوستان

224:2006.( 
116Fاندرسون -اسپينگ

 صورت به ابتدا: گذارد مي تاثير فرزندان تحصيل بر شيوه دو به فرهنگي  سرمايه مدعي است كه )2004( 117
تحصيلي  رشته انتخاب براي فرهنگي  سرمايه ذخيره عنوان به دوم مرتبه در و كودكي دوران شناختي هاي مهارت فراگيري
 ).2010(فيني، 

 فرهنگي و اجتماعي  سرمايهدو سويه  . روابط18
و هر كدام از منظري، به آن  گرديد و بورديو مطرح ي فرهنگي توسط پاتنم ي اجتماعي و سرمايه سرمايههر دو اصطالح 

شاهد هستيم. با  اجتماعي  سرمايه دوگانه ازتعريف  برابر اين دو درپوشاني هايي را نيز از جانب  پرداختند و به همين جهت، هم
همان گونه كه  ارايه گردد.تري  هاي روشن مرزبندينشان داده، اين تعاريف  نسبت بهتري  بيش دقت تا استاين حال، ضروري 

117Fيزوالوئيجي گ

اما مسأله اعتماد است.  ،تماعياند، كانوني ترين مؤلفه در تعريف سرمايه اج نشان داده شو همكاران )2004( 118
118Fگرايي غيراخالقي خويشاوند خويشاوندان به پديده ي حتي در ميان در داخل طايفه، قوم يا اعتماد زياد گاهي وجود

119  
ي  از دايره نسبت به افراد بيرونبي اعتمادي از  مقابل وجهي داشته، در پي را در خاص خود رابطه گرايي كه انجامد مي

 گردد.  ساالري مي و موجب تضعيف شايسته سازد را منعكس مي خويشاوندي
مانند مشاركت در مؤسسات مردم نهاد، مشاركت در  مي دهد ارايه اجتماعي  كه پاتنم از سرمايه عناصرييزو با قبول الوئيجي گ 

نقش تر،  درنگاهي كليكه  تاس آماري نشان داده يك مطالعهبا  سرانجام ،مؤسسات خيريه و ها روزنامه خوان تعدادانتخابات، 
در تعريف ). بورديو 2004(گايزو،  است قطعي امري برعقب ماندگي اقتصادياجتماعي   عدم مشاركت اجتماعي و كمبود سرمايه

119Fفرهنگي، نخست به معلومات كسب شده مانند با فرهنگ بودن  سرمايه

 مانند آن، و ، دست داشتن در حوزه خاصي از دانش120
 او براي است تا نيازمند راهنما يك به نقاشي، همواره نمايشگاه كارگر براي فهم نكات هنري در كه مثالً يك. چنان اشاره دارد

دليل  كرده براي فهم مضامين هنري به تحصيل فرد دهد، اما بر خالف او، يك توضيح را ها كاري ريزه و ها سبك تابلوها،
120Fهنري سواد برخورداري از

  نياز ندارد. راهنمايي بودن به چنيني با فرهنگ  به نشانه الزم 121

                                                            
117 - Gosta Esping-Andersen 

118 - Luigi Guiso 
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، هنري هاي مختلف مجموعههاي فرهنگي مانند اموال فرهنگي از قبيل تابلوها،  يافته داشتن به عينيت بورديو درمرتبه بعد
چون معلم، پزشك، كشيش،  هاي شغلي هم به اَشكال نهادينه شده مانند مدارك تحصيلي و موقعيت در نهايت اجناس عتيقه و

و نمادين را با خود به  اقتصادي، اجتماعي سرمايه تواند كه مي فرهنگي است  اخير سرمايه پردازد. البته شكل ميآن  مانند اروشهرد
 . )1388(روحاني، مورد انتقاد جدي قرار گرفته است ي آن، گرانه شكل سودا گاهي به دليلو  همراه بياورد

 آموزش  در  خانواده فرهنگي  سرمايه. نقش 19
ويژه در جنوب شرقي آسيا در مقايسه با جوامع غربي  تحصيلي در جوامع غير غربي به فرهنگي نقش متفاوتي در موفقيت  سرمايه

هاي مادي، انساني، اجتماعي و به ويژه فرهنگي سبب ايجاد نابرابري در  دارد و از نظر خانوادگي والدين با ارث گذاري سرمايه
121F). بنا بر عقيده ي الرو2013باشي،  گردند (چاوش فرزندان خود ميكسب موفقيت هاي آموزشي و شغلي 

) در 2003( 122
همين دليل، بورديو  و دانش تخصصي دارد و به تري نسبت به مهارت و منزلت شغلي ارزش بيش سلسله مراتب اجتماعي، موقعيت

 .)2003(الرو، فاوت آشكاري قايل شود ومنزلت ت خواهد بين مهارت فرهنگي نهادينه مي  در پي بحث درباره مدرك، يا سرمايه
122Fكروك

123Fو دوگراف )1997(  123

كه  هاي تحصيلي با مطالعه پيوند دارد در حالي ) به اين نكته پي بردند كه موفقيت2000( 124
هاي شناختي و تحليلي  رفت هاي تحصيلي به منابع آموزشي مانند مهارت و پيش شركت در فعاليت هاي هنري چنين نيست

 بورديو ). ازنظر2002دارد(تروپ،  رتباطهنري رسمي با مطالعه ا  -وابسته است كه هردو به جاي شركت در محافل فرهنگي 
 خانواده فرهنگ بين آشكار تمايز دچار حاكم، آموزشي نظام فرهنگ ي سيطره دليل به) دهقان كارگرو(فرودست طبقات فرزندان

 )2007گردند(گولد تورپ،  مي تعارض مشكل دچار گرفته، قرار خانواده با متمايز اجتماعي و فرهنگي جهان در شده، مدرسه با
 خانواده امروزي، جوامع در كه چنان. گردد مي آشكار شهري به روستايي مناطق از جوانان مهاجرت داليل از يكي نگاه اين با

 .دارند سزايي به نقش رابطه اين در آموزشي مراكز بلكه نيامده، شمار به فرهنگي  سرمايه انتقال منشاء تنها
 

 عنوان ابزار مطالعهفرهنگي به   هاي سرمايه . بازشناسي سنجه20
يابي فرزندان به كاالهاي فرهنگي مختلفي مانند تارنماها، رايانه ها، آثار نقاشي،  فرهنگي خانواده، به ميزان دست هاي سرمايه
 ). 1992ها واستفاده ازفرهنگ نامه هاي خارجيِ لغت بستگي دارد (جنكينز،  كتاب

124Fكه امروزه با تجاري شدن فرهنگ عاميانه رسد از مطالعاتي به اين نتيجه مي )پس2002مجيو( دي

و گسترش تلويزيون هاي   125
هاي  واره اي نوين، گرايش به مطالعه، حضور در جشن هاي چند رسانه آوري و گسترش فن كابلي، صنعتي شدن موسيقي، فيلم

جه هاي هنري، سالن هاي سينما و تئاتر رونق پيشين خود را از دست داده است. از سوي ديگر بي ترديد، سن
دادهاي فرهنگيِ واال بر مردان فزوني  اند. چنان كه حضور زنان در رخ فرهنگي تحت تأثير متغير جنسيت قرار گرفته هاي سرمايه

هاي ادبي، شركت در  واال، خواندن كتاب فرهنگي دادهاي در رخ يافته است. نظير اياالت متحده آمريكا كه زنان بيش از مردان
125Fهاي با فرهنگ بودن سليقه و بروز هاي مختلف كالس

 ).2002مجيو، دارند(دي نقش 126
از اين رو  است. اجتماعي ي شيوه متمايزي از زيست خواهد بود كه تعريف كننده موارديدسته از  كاالهاي فرهنگي شامل آن

 مانندتفكري ويژه  وابسته به فضاهاي هاي فرهنگي مانند و مكان بدن براي يينتهاي ز وسيله پوشش،  الگوهايتوان به مصرف  مي
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123 - Stephen Crook 

124 - Nan Dirk De Graaf 
125 - Vulgar / pop Culture 

126 - Highbrow / High culture 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

17 

و  گاه ها ها، زيارت ، امام زادهخانه ها، مساجد كتاب ،هاي ورزشي، قهوه خانه ها سراها، سالن سينماها، فرهنگ ها، كافي شاپ،
 ديگر فضاهاي معروف به اماكن فرهنگي اشاره كرد.

 هاي نشانه ندارد و هر يك وجود نظري اتفاق فرهنگي  سرمايه نماگرهاي مورد در اجتماعي علوم حوزه مندان انديش بين در
126Fالرو و المونت .اند كرده بيان را متفاوتي

 كاركردهاي و مفهوم پياپي دادن تغيير با بورديو كه هستند معتقد هر دو )1988(  127
از سوي ارايه شده  فرهنگي  سرمايه هاي دليل نماگر همين به ساخته، تر پيچيده را آن تعريف هايش، نوشته در فرهنگي  سرمايه

 ).1392متفاوت است (رضايي،  محققان بورديو و ديگر
127Fساليوان

در سه حيطه  را فرهنگي خانواده  سرمايه تحصيلي، رفت پيش و فرهنگي  سرمايه عنوان تحقيقي با در نيز )2001( 128
 :مي كند دسته بندي

  درسه بخش قابل شناسايي است؛ كه: ها فعاليت الف)
 و يا روزنامه خواندن كند، مي مطالعه فرد در يك بازه زماني يك كه كتاب هايي تعداد و نوع بسته به :مطالعه -1

  خانه. كتاب از استفاده
  فرهنگي. و سياسي هنري، علمي، با موضوعات هايي برنامه تماشاي: تلويزيون تماشاي -2 
 .تئاتر و كنسرت در حضور هنري، هاي موزه از بازديد هنري: هاي حوزه در مشاركت -3 

 .هنرمندان و شاعران مداران، سياست مندان، دانش فرهنگي، هاي شخصيت شناخت: فرهنگي دانش) ب
 ).1392لغات (رضايي،  دامنه وميزان كالمي هاي مهارت: زبان) ج

128Fلوئيك

129Fاشفنبورگ هنري، هاي ومشاركت درمنزل موجود هاي والدين، تعداد كتاب تحصيالت ميزان )2005( 129

130Fماس و 130

131 
131Fدميس و ها، آن از استفاده توانايي برترو طبقه فرهنگي نمادهاي با آشنايي )،1997(

 از بازديد كنسرت، به رفتن )،2006( 132
 صالحيت داشتن رقص، آموزش نويسي، نامه نمايش موسيقي، دركالس هاي شركت تاريخي، هاي مكان يا هنري هاي موزه

132Fورنر. داند مي فرهنگي  سرمايه هاي اصلي سنجه را برتر طبقات فرهنگ به نسبت كافي شناخت و زباني فرهنگي،

133 )2004( 
و  نويسندگي كالسيك، موسيقي به كردن گوش والدين، تحصيالت سطح در منزل، موجود هاي كتاب تعداد بودن، مطالعه اهل

133Fموسيقي، ون. دو. ورف هورست كنسرت به رفتن

 تماشاي هنري، هاي موزه از بازديد والدين، تحصيالت ميزان) 2010( 134
134Fرابسون و هفته، طول در درسي غير هاي مطالعه كتاب ميزان و سال درطول يك كنسرت به رفتن تئاتر،

 بازديد نيز) 2003( 135
رضايي، (داند  مي فرهنگي  سرمايه را نماگرهاي ونويسندگي عالقه به موسيقي خانه، كتاب عضويت در نمايشگاه، به  رفتن موزه، از

1392 .( 
135Fدي گراف

 فرهنگي به اين نكته تأكيد مي كند كه؛  و پرورش براي انتقال سرمايه شناسي آموزش در كتاب جامعه )2000( 136
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130 - Karen E. Aschaffenburg 

131 - Ineke Maas 

132 - Susan Alexandra Dumais 

133 - Samuel P. Verner 

134 -Van De Werfhorst 

135 - Colin Robson 

136 - Paul M. De Graaff 
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136Fشناسي ادبيات براساس جامعه

خواني فرزندان خود را در منزل افزايش  مندي كتاب همواره والدين از چهارطريق توان 137
و يا هديه دادن كتاب)، ايجاد زمينه  خانه عمومي تابي كتاب(داشتن كتاب در خانه، امانت گرفتن كتاب از ك دهند؛ تهيه مي

خواني و حفظ آرامش و سكوت درخانه)و نشان دادن  سازي فرزندان به كتاب مناسب براي مطالعه(كتاب خواندن، عالقه مند
ي كودكان، و نويسندگي فرزندان) و كنش متقابل مناسب خانوادگي(كتاب خواندن برا خواني عالقه به كتاب(ارزش دادن به كتاب

 ).98: 2000گراف،  خواني فرزندان و داستان گويي براي آنان) (دي ابراز عالقه به كتاب
137Fو ساليوان

كند: خواندن (برحسب تعداد كتاب، استفاده از  )مشاركت انتقال فرهنگي را درچهار دسته تفكيك مي2002( 138
كردن موسيقي (سنتي يا جاز و نوازندگي) و  علمي)، گوش هاي تلويزيون(تماشاي برنامه روزنامه)، تماشاي و خواندن خانه كتاب

وآشنايي با واژگان را هم  عمومي(موزه هنر، تئاترو جشن واره). عالوه بر اين، وي معرفت فرهنگي حضور در مجامع فرهنگ
زشي براي پسرها در ميان فرهنگي در بازده آمو  گيرد. البته از ديدگاه ساليوان، تأثير سرمايه مي فرهنگي در نظر  بخشي از سرمايه

تر مشاهده شده  خانواده هاي طبقات پايين يا متوسط و براي دخترها، در خانواده هايِ مربوط به طبقات باالي جامعه بيش
 ).2002است(ساليوان، 

 و هنري هاي موزه از بازديد تئاتر، و كنسرت به رفتن مانند، فرهنگي هاي فعاليت و كاالها محققان، اكثر است مسلم آن چه
البته از ديد ساليوان  .دانند مي فرهنگي  سرمايه هاي مهم نماگر را بودن خانواده مطالعه اهل والدين، تحصيالت ميزان تاريخي،

138Fكاركرد تلويزيون و مطالعه براي تقويت مهارت هاي زباني، اهميت دارد. ولي از نظر گاديس

) چهار نماگر مهم 2012( 139
 ).2012و عادت به مطالعه دانسته شده است (گاديس،  ه موزه، تئاتر، مراكز فرهنگيفرهنگي فقط : رفتن ب  سرمايه

139Fوارد

تلويزيون، عالقه به فيلم، موسيقي، رويدادهاي موسيقي، خواندن كتاب، هنرهاي تجسمي،  ) ميزان تماشاي2011( 140
غذاخوردن در بيرون منزل، توجه به ورزش، تماشاي فعاليت هاي ورزشي، تمرينات بدني، اهميت دادن به سالمت بدن، 

ي بين  داند و رابطه فرهنگي مي  را نماگرهاي سرمايه  و چيدمان وسايل خانه وشيوه زندگي هاي پوشش، معماري الگوي
140Fو محروميت اجتماعي فرهنگي  سرمايه

 وي در اين زمينه است.  از ديگر مطالعات  141
 . فرضيه هاي پژوهش21
 ي معنا داري وجود دارد.  جو شدن فرزندان رابطه و دانش فرهنگي خانواده  رسد بين سرمايه . به نظر مي1
 گردد. فرهنگي مي  و سرمايه  اجتماعي  گزين سرمايه گاهي سرمايه اقتصادي خانواده جايرسد  مي . به نظر2
 رسد ميزان تأثير سرمايه فرهنگي بر روي فرزندان با جنسيت آنان رابطه دارد. . به نظر مي3

 . چارچوب نظري پژوهش22
141Fانتقادي گرفته ازنظريه پژوهش، بر در اين استفاده پارادايم مورد

  اجتماعي سبب كشف  هاي تحليلابرابطه  كه در گاهيديد است. 142
نظير  كمانتقادي در نقد ايدئولوژي  ديدگاهصاحب نظران  گردد. مياجتماعي   هاي دگرگوني موجودو  اجتماعي و مشكالت مسايل

142Fاي توده هعليه جامع ،و اولين انتقادات چپ به نقش مهم آن در يكي شدن فرد با نظام اجتماعي موجودپي بردهه بود

رابسط  143

                                                            
137 - Sociology of literature 

138 - Alice Sullivan 

139 - Michael Gaddis 

140 - Warde Alan 

141 - Social exclusion 

142 - Critical theory   
143 - Mass society 
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رابيان  يداري مصرف آزادي وتهديدات عليه دموكراسي درجهان سرمايه، بااضمحالل فرديت ارتباطدادند وهشدارهاي خود در
 .نده اكرد

 
 هاي مختلف سرمايه نظري گونه . مدل23

ررسي در جامعه نمونه در و اقتصادي خانواده بر اساس سنجه هاي مورد ب فرهنگي، اجتماعي هاي هاي مختلف سرمايه مدل گونه
گويه مورد سنجش قرار  76هاي باز و بسته) و  پرسش24كه به كمك ابزار پرسش نامه شامل دو بخش (  آمده است 1-2شكل 

 گرفته است. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سرمايه فرهنگي خانواده
 

 

 

 كالبدي  -ذهني
 تمايالت فرهنگي)ها و واره(عادت

                                    مطالعه غير درسي -1
 هاي هنريسبك زندگي و ذايقه -2
 سنت گرايي/ مد گرايي -3
 مادي گرايي/ معنويت گرايي -4
 و فرهنگياردوهاي علمي -5
 گرايش به سرمايه فرهنگي ايستا -6
 گرايش به سرمايه فرهنگي پويا -7
 فراگيري زبان خارجي، موسيقي سنتي/ جديد،  -8

 نقاش و هنر    

 عيني 
 فرهنگي واال در منزلبرخورداري از كاالهاي
 

 تعداد كتاب هاي فارسي و التين  -1
 تعداد تابلوهاي هنري  -2
 DVDو CD فيلم،   -3
 نوع و تعداد ابزار موسيقي  -4
 وسايل ارتباطي و اطالعاتي الكترونيكي  -5

 

 سرمايه فرهنگي خانواده

 

 هاي هنري واالشركت در فعاليت

 

 

 سينما  -14
 تئاتر  -15
 هاي موسيقيوارهجشن -16
 ها موزه  -17
شگا  18 ا نن  ا 
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                  +  

 

                         + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤثر برآن در ميان خانواده  هاي اجتماعي و اقتصادي لفه هاي سرمايه فرهنگي خانواده و اثرات جانبي سرمايهؤم
 جويان دانش

 . جامعه آماري24
جويان نخبه(عضو  اعم از دانش شريف،  دانشگاه صنعتي 1394جوي ورودي سال  نفر دانش 1013 حاضر پژوهش يجامعه آمار

 بوده است.   بنياد ملي نخبگان) و غيره در يازده رشته
 گيري .  محاسبه و روش حجم نمونه25

 
 هاي والدينانتظارات و آرمان -1
 فرهنگ ارتباطي و تعامالت درون  -2

 خانوادگي    
 هاي مشاركت والدين در فعاليت -3

 فكرانهروشن    
 

 سرمايه اجتماعي خانواده

 

 سكونت(تهران/ غير تهران)محل   -1
 مسكننوعو  بعد خانوار  -2
 و ميزان درآمد والدينشغل  -3
 (نوع و تعداد خودرو)امكانات رفاهي  -4
 

 خانواده مؤثرسرمايه اقتصادي

 

 جوهاي فرهنگي خانواده دانشميزان سرمايه

 

 نهادينه
 
 مدارك تحصيلي(پدرو مادر)  -1
 ارك مهارتيبرخورداري از مد  -2
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 دانشگاه شريف 1394 ورودي سال جويان دانشجو از ميان  دانش 350و امكانات موجود  توجه به فرمول كوكرانحجم نمونه با 
 آمد.بدست 

 گيري .  ابزار اندازه26
  ابزار  از استفاده باي(شيمايپ معتبرو مجالت)و له هايمقا ؛تاب هامطالعه كي(ا خانه اطالعات از دو روش كتاب يجمع آور

و عادي  نخبه جويان دانش فرهنگي هاي  سرمايه سنجش يبرا ) گويه 76 و  باز بسته، نيمه  پرسش24 با   ساخته  گر پژوهش نامه پرسش
 گرفت. انجام يو استنباط يفيتوص سطح ها در دو داده ليو تحل  هيتجزكه   گرديد استفاده شريف صنعتي دانشگاه 

سؤال پيش آزمون شد، و سپس با استفاده از اطالعات به دست آمده از اين  76اي با  نامه با استفاده از نرم افزار پرسش
نامه در مجموع  نامه و با روش آلفاي كرونباخ امتياز محاسبه شده براي كل سؤاالت محاسبه شد كه براي اين پرسش پرسش

 آمد.  دست به 8052/0عدد 
 اند. درصد دختر بوده3/33درصد افراد مورد بررسي پسرو 7/66د كه ده نتايج نشان مي

 .است سال 7/19 گويان پاسخ سني ميانگين اندو داشته سن سال19 درصد6/26 سال، 18گويان پاسخ درصد3/24
 پدر . سطح تحصيالت27

 تحصيالت داراي درصد9/27 زيرديپلم، تحصيالت داراي پدران درصد7/4.دارند سواد بي پدراني گويان پاسخ درصد7/0
 .اند نكرده ذكر را پدرشان تحصيالت ميزان گويان پاسخ درصد4/10. اند بوده باالتر و كارداني تحصيالت داراي درصد3/56و ديپلم

 مادر . سطح تحصيالت28
 تحصيالت داراي درصد7/32 زيرديپلم، تحصيالت داراي پدران درصد6/5. دارند سواد بي مادراني گويان پاسخ درصد2/0

 . اند نكرده ذكر را مادرشان تحصيالت ميزان گويان پاسخ درصد11. اند بوده باالتر و ديپلم فوق تحصيالت داراي درصد5/50 و ديپلم
 

 ها)  واره كالبدي (عادت -ذهني  فرهنگي سرمايه . شاخص29
 ها) واره كالبدي (عادت -فرهنگي  ذهني  سرمايه يابي به شاخص براي دست

143F

گويان از متغيرهاي معدل  در نزد پاسخ 144
هايي در حوزه  گويان با عبارت دانشگاهي، ميزان مطالعه غيردرسي، حضور در جلسات علمي و ميزان موافقت پاسخ پيش
به تحصيل،  انگيزگي هاي غيردرسي و درسي، ادبيات، بي ها نظير موسيقي سنتي و جديد، تعداد مطالعه كتاب واره عادت

  كه دهد  مي نشان بررسي   اين نتايج   شد. استفاده  گرايي  گرايي ، استقالل اقتصادي، و مادي اي، معنويت مدرسه رونهاي د فعاليت
درصد در 9/77، »زياد يا زياد خيلي«گويان در حد  درصد پاسخ1/17ها)  واره كالبدي(عادت  -ذهني  سرمايه فرهنگي  شاخص   در

 دارند. كالبدي برخور -ذهني  فرهنگي از سرمايه» كم كم يا خيلي«حد  درصد در3/5و » متوسط (تاحدودي)«حد 
 ها و كاالهاي فرهنگي)  عيني (ابزار، مكان فرهنگي سرمايه . شاخص30

هاي  از متغيرهاي تعداد كتاب گويان درنزد پاسخ فرهنگي) و كاالهاي ها عيني(ابزار، مكان فرهنگي  سرمايه به شاخص يابي براي دست
هاي درسي، فراگيري  هاي مطالعه شده، خواندن كتاب عداد ابزار موسيقي، تعداد تابلوهاي هنري، تعداد كتابغيردرسي، ت

مندي به  هاي ورزشي و عالقه هاي هنري، دانستن زبان خارجي، استفاده از اينترنت، شركت در كالس موسيقي و هنر، فعاليت
ها و كاالهاي  عيني(ابزار، مكان فرهنگي سرمايه دهد كه در شاخص تابلوهاي هنري استفاده شد. نتايج اين بررسي نشان مي

درصد در حد 3/2و » متوسط (تاحدودي)«درصد در حد 2/14، »زياد يا زياد خيلي«گويان در حد  درصد پاسخ 5/83فرهنگي)
 كالبدي برخور دارند. -ذهني  فرهنگي از سرمايه»كم كم يا خيلي«

                                                            
144 - Embodied cultural capital (Habitus) 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

22 

 تحصيلي پدرو مادر)  دركفرهنگي نهادينه (م  سرمايه . شاخص31
تحصيلي  گويان از متغيرهاي آخرين مدرك تحصيلي) در نزد پاسخ فرهنگي  نهادينه (مدرك  سرمايه يابي به شاخص براي دست

درصد 1/20تحصيلي) فرهنگي نهادينه (مدرك  سرمايه دهد كه در شاخص پدرو مادر استفاده شد. نتايج اين بررسي نشان مي
از »  كم كم يا خيلي«درصد در حد 9/4و » متوسط (تاحدودي)«درصد در حد 75، »زياد يا زياد يليخ«گويان در حد  پاسخ

 فرهنگي نهادينه برخوردارند.  سرمايه
 سرمايه اقتصادي مؤثر . شاخص32

، نوع گويان از متغيرهاي بعد خانوار، نوع مدرسه، محل سكونت اقتصادي مؤثر در نزد پاسخ  سرمايه يابي به شاخص براي دست
مادر، شغل پدر، شغل مادر، سطح درآمد خانواده، نوع خودرو و نظارت درسي  پدر، سطح تحصيالت مسكن، سطح تحصيالت

حد  گويان در درصد پاسخ9/57مؤثر اقتصادي سرمايه دهد كه در شاخص  والدين استفاده شد. نتايج اين بررسي نشان مي
اقتصادي مؤثر   سرمايه»  كم كم يا خيلي«درصد در حد 8/10و » تاحدودي)متوسط («حد  درصد در5/31، »زياد يا زياد خيلي«

 دارند.
 ها رگرسيوني فرضيه . تجزيه و تحليل33

 در دانشگاه ها) با قبولي واره كالبدي(عادت -ذهني  فرهنگي رگرسيون لجستيك عامل سرمايه
144Fها، با رگرسيون لجستيك تر داده بررسي بيش

ها)برقبولي  واره كالبدي (عادت -ذهني  فرهنگي دهد كه عامل سرمايه نشان مي 145
 درصدتأثير دارد. 5داري  جويان در دانشگاه در سطح معني دانش

 دانشگاه  جويان كالبدي در بين دانش -ذهني  فرهنگي لجستيك براي تأثير سرمايه جدول رگرسيون مدل

 شاخص
ضريب 

 رگرسيوني
خطاي 
 استاندارد

رگرسيوني  ضريب
 نمايي

مقدار آماره 
 والد

درجه 
 آزادي

سطح 
 داري معني

coeff S.E 𝑒𝐵 wald d.f. Sig 
كالبدي  -ذهني  فرهنگي سرمايه

 ها) واره (عادت
315/1 116/0 723/3 064/128 1 000/0 

 013/0 1 082/14 141/6 067/1 -645/2 ثابت
 جويان دانشگاه عيني در بين دانش فرهنگي تأثير سرمايهلجستيك براي  جدول رگرسيون مدل

 شاخص
ضريب 

 رگرسيوني
خطاي 
 استاندارد

ضريب رگرسيوني 
 نمايي

مقدار آماره 
 والد

درجه 
 آزادي

سطح 
 داري معني

coeff S.E 𝑒𝐵 wald d.f. Sig 
 000/0 1 348/17 669/2 236/0 982/0 عيني فرهنگي سرمايه

 006 1 444/7 088/0 891/0 -431/2 ثابت
 جويان  دانشگاه فرهنگي نهادينه در بين دانش  لجستيك براي تأثير سرمايه جدول رگرسيون مدل

 شاخص
ضريب 

 رگرسيوني
خطاي 
 استاندارد

ضريب رگرسيوني 
 نمايي

مقدار آماره 
 والد

درجه 
 آزادي

سطح 
 داري معني

                                                            
145 - Logistic regression 
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coeff S.E 𝑒𝐵 wald d.f. Sig 
تحصيلي  فرهنگي نهادينه (مدرك  سرمايه

 پدرو مادر)
071/0 030/0 931/0 680/5 1 017/0 

 000/0 1 686/35 373/9 375/0 238/2 ثابت
 
 

 جويان فرهنگي خانواده دانش  تأييدي سازه سرمايه نمودارمدل تحليل
 
 

 
34 

 
 
 
 
 

 جويان هاي دانش هاي خانواده هاي مختلف سرمايه گونهتأييدي سازه  . تحليل
» خانواده اقتصادي مؤثر   سرمايه«و » خانواده اجتماعي  سرمايه«، »فرهنگي خانواده  سرمايه«تأييدي سازه كه از سه مؤلفه:  تحليل

ا بر روي سازه خود را دارد ر868/0ترين بار عاملي  بيش» خانواده اجتماعي  سرمايه«دهد كه مؤلفه  تشكيل شده است؛ نشان مي
 شود. درصد تغييرات اين سازه توسط اين مؤلفه سنجيده مي3/75دهد كه تقريباً  و نشان مي

 جويان تأييدي سازه خانواده دانش نمودار مدل تحليل
 

   
           732/0         

 802/0 
                    

           868/0     
              

 

 جويان هاي مختلف سرمايه خانواده دانش ج. ضريب همبستگي گونه
فرهنگي نهادينه   كالبدي خانواده، سرمايه  -ذهني  فرهنگي عيني خانواده، سرمايه فرهنگي هاي سرمايه شاخص همبستگي بررسي

و  فرهنگي عيني هاي دهد كه بين سرمايه مي خانواده با يك ديگر نشان اجتماعي  خانواده و سرمايه اقتصادي مؤثر   خانواده، سرمايه
، 276/0و فرهنگي نهادينه خانواده ضريب همبستگي  اقتصادي مؤثر ، بين سرمايه 482/0اجتماعي خانواده ضريب همبستگي 

 سرمايه
فرهنگي 
 خانواده

    هاي فرهنگي واال                    شركت در فعاليت 
)032/0( 

ها و تمايالت فرهنگي                                      وارهعادت
)238/0( 

 برخورداري از كاالهاي فرهنگي واال در منزل
                            )024/0( 

488/0 

154/0 

178/0 

 

جويان دانش
 دانشگاه

فرهنگي خانواده                                    سرمايه
)536/0( 

 
سرمايه اقتصادي خانواده                                      

)643/0( 

 

 سرمايه اجتماعي خانواده
)753/0( 
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اقتصادي مؤثرو سرمايه فرهنگي  و بين سرمايه 195/0كالبدي خانواده ضريب همبستگي -هايعيني و فرهنگي ذهني بين سرمايه
اقتصادي مؤثرو سرمايه فرهنگي عيني  هوجود دارد. از سوي ديگر بين سرماي 167/0كالبدي خانواده ضريب همبستگي -ذهني

است. يعني  -018/0هاي اجتماعي خانواده و  فرهنگي نهادينه خانواده  و بين سرمايه است -062/0خانواده ضريب همبستگي 
 بر پايه ضرايب همبستگي ياد شده مي توان چنين روابطي داشت:

 ويان ج هاي مختلف سرمايه خانواده دانش نمودار ميزان همبستگي گونه
      482/0     

 
      276/0 
          

              195/0    
 167/0 
 

را داشته وسپس  همبستگي   ترين شدت عيني خانواده بيش فرهنگي اجتماعي با سرمايه  جويان ، سرمايه بنابراين در خانواده دانش
عيني با  فرهنگي كالبدي خانواده و در آخر سرمايه - ذهني  فرهنگي  سرمايهنهادينه و  فرهنگي هاي اقتصادي باسرمايه  سرمايه
 تر برخوردارند. كالبدي خانواده از همبستگي ضعيف -ذهني  فرهنگي سرمايه

 گيري بندي و نتيجه . جمع35
نجام و سرا اجتماعي  كه شاخص هاي سرمايه اقتصادي مؤثر، سپس سرمايه  پذيرفت توان اساس اين مطالعه، مي بر

نهايي با توجه  و در تحليل داشته در دانشگاه نقش  و عيني به ترتيب بر روي فرزندان كالبدي -فرهنگي نهادينه، ذهني هاي سرمايه
 به نمودارهاي پيشين، شرايط مطلوب زير براي فرزندان خانواده ها بايد فراهم باشد:

 الزم در راستاي؛ اقتصادي مؤثر سرمايه
 ويژه غير دولتي)، توجه به نوع مدرسه(به -
 تر)، بعد خانوار مطلوب(با فرزندان كم -
 مسكن شخصي، -
 رفاهي، برخورداري از امكانات -
 تر)، تر) و مادر(كم و درآمد پدر(بيش و نوع شغل ميزان -
 و استعداد تحصيلي. هوش -

 الزم براي؛ اجتماعي سرمايه
 والدين بر آنان، نظارت -
 فكرانه، هاي روشن والدين در فعاليت مشاركت -
 خانوادگي، و تعامالت درون فرهنگ ارتباطي -
 و آرمان هاي پدرو مادر. انتظارات -

 مانند: كالبدي -فرهنگي ذهني سرمايه
 و تمايالت فرهنگي از جمله: ها واره بعضي عادت -

 عيني خانواده فرهنگيسرمايه سرمايه اجتماعي خانواده

 نهادينه خانواده فرهنگيسرمايه خانواده مؤثر سرمايه اقتصادي

 كالبدي خانواده -ذهني فرهنگيسرمايه عيني خانواده فرهنگيسرمايه

 كالبدي خانواده -ذهني فرهنگيسرمايه خانواده مؤثر سرمايه اقتصادي
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 فراگيري زبان خارجي، -
 عالقه به مطالعه پدرو مادر، -
 و شركت پدرو مادر در فعاليت هاي فرهنگي واال. -

 مانند: خانواده عيني فرهنگي سرمايه
 چون تابلوها، برخورداري از بعضي كاالهاي فرهنگي واال در منزل هم -

 نهادينه؛ فرهنگي سرمايه
 تر از مادر. تحصيالت پدر بيش

 از سوي ديگر عوامل زير چندان نقش تعيين كننده اي براي قبولي فرزند در دانشگاه نداشته است:
 هاي غيردرسي، عالقه به مطالعه كتاب   -
 عالقه به هنرو موسيقي واال،  -
 حضور در جلسات علمي داوطلبانه،  -
 و مفاخر فرهنگي، به شعر، ادبيات توجه  -
 در منزل، كردن به زبان خارجي صحبت  -
 و آواز، واره هاي موسيقي رفتن به موزه، تئاتر، سينما و جشن  -
 هاي هنري واال،  فعاليت  -
 و جامعه،  تر با دوستان، نزديكان ارتباط بيش -
 معنويت گرايي/ مادي گرايي،  -
 و تفريحات جمعي.  ورزش -
 :يافت دست خانوادگي سنخ مفهومي توان به شش در دانشگاه، مي ديگر بر روي فرزندان با يك و اجتماعي خانواده اقتصادي ،فرهنگي هاي سرمايه ازتركيب

S145F)+(          فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي هرسه باال:   هاي سرمايه با هايي خانواده)الف

146+) (C146F

147+ )+(E147F

148+   

 +E)+( +C) (-S)+(             اجتماعي پايين:  سرمايه باال ولي فرهنگي و اقتصادي  سرمايه با هايي خانواده) ب
    -E)+( +C) (-S)+(:              پايين اجتماعي و اقتصادي باسرمايه فرهنگي باال ولي  سرمايه با هايي خانواده) ج
 -E)+( -C) (-S)+(                    پايين: اجتماعي هرسه و اقتصادي فرهنگي، هاي سرمايه با هايي خانواده) د

             (+S) + (+E) +(-C)                       اقتصادي و اجتماعي هر دو باال: فرهنگي پايين ولي باسرمايه  هايي با سرمايه و)خانواده
                 (+S) + (-E) +(-C)  اجتماعي باال:  فرهنگي و اقتصادي هر دو پايين ولي با سرمايه هاي هايي با سرمايه ز)خانواده    

هاي (الف)، (ب) و (و) در دانشگاه حضور  از شش سنخ مفهومي فرزندان خانواده هاي ياد شده، فقط فرزندان سه گروه خانواده
 دارند. 

 
Abstract 
In spite of a few previous decades, modern Iranian families have been promoted from the 
point of institutionalized cultural capital; they have been declined in embodied and objective 
cultural capital. In this study with the use of survey method and the instrument of 

                                                            
146 - Social capital 

147 - Cultural capital 

148 - Economic capital 
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questionnaire the researcher-made (with open, semi-open, closed and axiomatic questions) 
through the Alpha coefficient of 0/80 with the simple random sample of 350 newcoming 
students(among 1013 students of Sharif industrial university) of the year 2015(1394) in 
Tehran city, shows that embodied (habitus), objective and institutionalized cultural capitals of 
the family have been compensated by economical and social capitals. This survey proved that 
education system, universities, media and different social spaces(fields) altogether have the 
most important roles in promotion and declining of different types of cultural capital up to 
now. Whereas Pierre Bourdieu in the study of his society, believed and found that cultural 
capital as the only cause of children' educational achievements amongst the different social 
groups at the end of the twentieth century.  
Key words 
Modern family -Survey method -Habitus -Cultural capital – Social capital - Economical 
capital. 
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