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شجویان ورودی سال  4931دانشگاه صنعتی شریف)
(مطالعه موردی ،دان 
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چکیده
خانواده امروزی ،نظامآموزشو پروش ،دانشگاهها ،رسانههاو محیطططه خم یا تلف
ارتقاءیا فرسایش گونههایم فلتخ

یدر در
اجتماعععی (م دی انننه )ا گمه یی یی

سرمایههایفرهنگیبه طور کلی سهممتفاوتو واالییدارند .اصطالح سرمایهفرهنگی

نخس یت ن بار توسط پییر بوردیو و همکارش بیکر ب لاس ه

شه عماج یا هههههشناسی
 7791در عرصهههها ای ادب ای تتتو پژوهش ش

یهای م فلتخ
مطرحگردیدو تا کنون درکنار دیگرگونههای سرمایهاقتصادی ،اجتماعی و نمادین مورد بررسی و واکاو 
یازسئو تالا
شگر س  هتخا ((ترکیبی ی
شنامهههپژوهش ش
قرارگرفته است .دربررسی حاضربه شیوه پیمایشی ،با کمکابزار پرسش ش
شجویییدانش اگ هههص یتعن
شجو ازمیان  1013دانش ش
باز،نیمهباز ،بستهوگویهای)و ضریبآلفای0/08بانمونهتصادفی  053دان 
شریف وهمگی ورودی سال  394 1درشهرتهران ،نشانمیدهد؛ سهگونه سرمایه فرهنگی؛ ب سپس ،هنیداهن زا بیترت ه   
یتوان ح د ا اصل کدب ا کر ر ماظن ید    
عینیو در آخر ذهنی -کالبدی رتبه بندی میگردند ک نچ دوجو ه ین دیدپ  هههه هههههای می ی

آموزشی کنونی هم باشد.

واژگان كليدي" :سرمایهفرهنگی"" ،ذهنی -کالبدی""،عینی""،نهادینه" "،م دی ان اجتماعی"

تاریخ دریافت95 / 11 /61 :

تاریخ پذیرش396 1/2/ 15 :

 - 1عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی تهران
 - 2عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی تهران
 - 3دانش آموخته دکتری جامعه شناسی با گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران ،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد
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مقدمه
شگ رجت نار ب امرس شقن هب ی ی هههههههههه ههفرهنگی  رد  بب ب بب روز
در م سب فلتخم لماوع نای ی هوژپ زا یرا شششششششششش ش
نابرابریهای تحص لی ی طبقاتوگروههای م فلتخ
مقاطع عالی دانشگاهی جوامع م فلتخ

و اثرسنجی این نوع سرمایه در میان دانشجوی نا

تها و اولویتهای فرهنگی
پرداختهاند .مطالعاتی که برفعالی 
1

خانوادگی آنان تأک دی دارد تابتواند نقش سرمایهفرهنگی را در خانواده با س جن هههها ا و نم گا رررهاییی

2

تجربی مورد بازشناسی و واکاوی قرار دهد.
سه منبع عمده سرمایهفرهنگی :زا دنترابع ویدروب رظن زا  شزومآ ،یگداوناخ شرورپ یمسر   

     

یش تخانش .دو نن نننو توان یا ییی
نسرمایه م 
وفرهنگ شغلی که باعث تفاوت بین دارندگانو افراد فاقد ای 
پذیرش محصوالت فرهنگی ناشیاز تفاوت در اس دعت اد است که شامل س یل قههاي خوب ،شیوهه راه
و رس ممم پس هدیدن  ، ،،پیچ یتخانش یگدی  ، ،،،،و توانایییی پذیر شش ش محص الو تت ت فرهنگ یی مش ور عع عاز قبی للل
یگیرد که والدین کم بهره
موسیقی ،تئاترو ادبیات میشود .براین اساس ،فرضیهای در ذهن شکل م 
از سرمایهفرهنگی ،فضاهای فرهنگی س حط

اپ یییییینت م دیلوت هداوناخرد ار یر ییی ییییییکنن دددک نینچرد ه   

ته ادنزرف یا نن نننو
فضاهایی نمیتوانشناخت ،رشدو شکوفا شدن اس دعت ادددها او ب ورا رررش یقالخ ند تت تت
موفقیتتحص لی ی آنان را انتظار داشت (میرزابیگی.) 89 - 88:1393 ،
بیان مسألهپژوهش
وض یع ت سرمایهفرهنگی خانواده دانشجویان از عوامل بسیار مهم در ارتقاء کیفی یتح یلیصحت     
هنگام ورود آنان به دانشگاه است ،به طوری که سرمایهفرهنگی پایین خ ،هداونا م ممیتوان ددد کیف تی
تحصید شهاک ار یل ه هجیتن رد .د داوناخ ه ههههههههه ههای یامرس زا رادروخرب  هههههه هفرهنگییاپ  یبغر ،ن تت ت تتت تو
شرف  ت ت لیصح ی یی یرا از فرزن اد نن نخ اب دو زززز زم ییس د .دننات رر رای ،هطبار ن     
انگی یزهه اا ای آم تخو نن نو پی شش 
سرمایههایفرهنگی ذهنی -کالبدیو نهادی (به استثنای س هیامر فرهنگی عینی م ناونع هب  )،ن عبا     
لها نقش برجستهای ایفاء خواهد کرد.
سرمایهای ،با ویژگی انتقال پذیریدر بین نس 

توارهها ، ،ترجیحاتتتو
ی خ  ،یگداونا عع عععاد 
اصطالح سرمایهفرهنگی 3بازنمای کلی پیشینه تحصی تال ی ی

کردارهای زیبایی شناسانه طبقاتو خرده طبقات موجود در ساختار اجتماعی ،با تمرکز برداشتن یا ا
نداشتن ذائقه و س یل قهی اشکال هنری م عت الی (نقاشی ،موسیقی ،ادبیاتوتئاتر) تعریف میش هب و دو   
همین دل لی  ،هر طبقه (و خرده طبقهای) از الگوی منحصر به فردی از ذائقه برخ م رادرو یییییگرددکههه
گ اس  ت ( (وانینگ ،ر
با ترکیب خاصی از س یامر هههه داصتقا یا یی ییی وفرهنگییی هماهنگ گ

 .) 2006گ ،یها
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شها و انگارهها 4در نظر
سرمایهفرهنگی به عنوان برخورداری از فرهنگ پایگاههای اجتماعی ،گرای 
ی 5پیون م د ییییییاب ددد
گرفته میشود که ا لغ ب با سازو کارهای مهممم بازتولی ددد سلسلههه مراتببب اجتم عا ی ی
(هایس ) 2004 ،که برموفقیت آکادمیک (علمی یا تحص لی ی) تأثیر میگذارد.
تو ضرورت انجام پژوهش
اهمی 
نقش سرمایهفرهنگی (براساس اندیشههای انتقادی) در میان خانواده دانشجویان به عنوان مس لأ هههای

اجتماعی 6از آن جهت قابل بررسی است که م ممیتوان ددد ازطریققق نظاممم آموزشییی ب اونع ه نن ننن بازتاببب

فرهنگ طبقهی حاکم موجب تقویت خود گردیدهو سرانجامبه شکل بازتول دی همان فرهنگ مسلط
ظهوریابد .از این رهگذر است که گروههای نخبه وبرتر جامعه میتوانند ت ییع نکنند که چه اجزایی
یارزش است .در پی یامرس  هه هههفرهنگی داوناخ  هه هههو
از سرمایهفرهنگی با ارزش و چه عناصری از آن ب 
بازتول دی اجتماعی 7آن ،نهادهایی مانند .با این نگاه ،س یامر هههفرهنگییی ن جیت ههه زمینههههاییی گونهههگ نو

خانوادگی و اجتماعی ،چگونگی تربیتتتو پ رور ششش خ یعامتجا ،یگداونا  ،،، ،،طبق یریبعت هب و ،یتا    

چگونگی جامعهپذیری و اهمیت ی درف یگتفا    در خ بس تاریثأت و هداونا ککک ککک
کزن گد ییی( 8ب موهفم ه   

متأخر) ،روش زندگی( 9به مفهوم کلی در گذش )،لاح و هت

تهاییی
ی و مه را ت ت
شها ای رسمی ی
آم زو ش ش

کسببب ش  هد (( (س گدنز داو ی))))) و فرهن لغش گ یاهن رد هک دوب دهاوخ  یروص هب ت تتتت ت تتتتتتتتتتت ت انباشتتت
سرمایهفرهنگی در میآید و میتواند تفاوتهایی در افراد برخوردارو یا فاقد آن ای یاب .دنک داج ددددددد
پذی فر تت ت ک هه ه س یامر هه هفرهنگ یی از طری قق ق آم شزو  ، ،،فراگ ری ییی دانش  ، ،،برخ رادرو یی ی از س للل یقهه اا ا و
ترجیحاتوالدین در طی فرایند جامعه پذیری انتقال مییابد .با این روی کرد ،بوردی عماج رد و هههههی
فرانسهی روزگار خود به این ن جیت ه دستتتیافتتتک هچرگ ه    «اف ار دددب  ا سس سسسطوح س یامر هههی فرهنگی و 

م لع ومات فرهنگی 10متفاوتو بر اساس پیشینهی اقتص دا ییی -اجتم وخ یعا ی آ ماظندراو ش م یشزو     

میشوند ،اما میان آنها ،دانش آموزان دارای خاستگاه طبق سوتم یتا طط ططط 11بهترمی ناوت  ن ددم هب د     
سرمایهفرهنگی خانواده با مدرسه سازگاری یافته ،برای موفقیت بیشتر دوران تحص لی مهیا گردند»
(بوردیو .) 14:1990 ،به همین سبب ،ترکیب اصلی دانشجویان دانشگاههارا ا لغ ب طبقات متوسط و
مرفه تشک لی میدادند.
فهای کلی پژوهش
هد 
شجوی اب نا   
بازشناسیو بازنمایی مقایسهای میزان سرمایههای سهگانه فرهنگی خانواده در میان دانش ش
یباشد.
توجه به نقش آن در ورود به تحصیالت عالی م 
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شهای پژوهش
پر س 
شجویان چگونه است؟
 -1میزان هریک از سرمایههای سه گانهفرهنگی خانوادههای دان 
 -2سهم کدامیک از گونههای م فلتخ

شتر است؟
شجویان بی 
سرمایهفرهنگی در خانوادههای دان 

ماولیه
بازشناسی مفاهی 

چیستی فرهنگ

بوردیو ،فرهنگ را نوعی اقتصاد ،یا بازار میداند که در این بازار ،افراد م فلتخ

سرمایهی فرهنگییی

ی
شتررر ن جیت هههی خاس اگت ههه طبق تا ی ی
را به جای سرمایهی اقتصادی به کار میگیرن ددد و ایننن س یامر ههه بیش ش
اجتماعی افراد و تجربه تحص لی ی آن خواهد بود .در این ب هک تسا رازا     س مر اایهها ایی کمممو بیش ش
ش
نصیب همه میشود تا آن را گسترش داده و موق یع ت خود را بهبود بخشند ،و یا بر عکس

آننن را از

ِت خود در درون نظام اقتصادی میگردند (ریتزر.) 111:1393 ،
دست میدهند و باعث تنزل موق یع ِت
تواره و میدان
چیستی عاد 

عادتواره 12یعنی درونی کردن مجموع قواعد اجتماعی که در فرد از بدو تولد ثبت شده ،آنها را
ت در زن گد ییی
درونی کرده است .این درونی ک در ننن بههه شک للل ناخودآگاههه فقططط از طریققق مش کرا ت ت
اجتماعی رخ میدهد .عادتواره به وس لی ه م دی ان یا م دی انهایی که فرد در آنها رش ددد میییکن هب ،د   
تدریج ساختارمند میشود و همین عادتوارههاست که ب ار ییی ف صرف در

تت تتت مداخلههه در م دی اننن 13را

ی در دو ج د دهاوخ دوجو ا ا تش ؛؛؛؛ ؛؛؛؛؛
فراهم میآورد (شری تع ی .) 1389 ،با این نگاه ،واق یع ت اجتم عا ی ی
یکی در یچ زها یعنی در بیرون که م دی ان نام دی ه میشود و دیگری در ذهنننها ا یعنییی در درون اف ار ددد
کدیگررر ب و هدو
که عادتواره نام میگیرد و ازاین منظروجود م دی ان و عادتواره الزمو م وزل ممم یک ک
درواقع همان منطق رابطهای است که بوردیو آنرا زیرساز نظریه کنش میداند.
در ن جیت ه درونی شدن این قواعد و الگوهای بیرونی ،عادتواره در فرد شکل میگیرد و از اینننجا
رقابت آغاز میشود .فرد در این م دی ان ،که جایی برای تعارض میان کنش گران بر سر دستتتی با ی ی
ی
به سرمایههاست بر مبنای این الگوها یعنی عادتواره ،وارد عمل میشود اما ا ایننن عمل ،،ب الخر ففف
روی کرد ساختارگرایان ،جبرگرایانه نخواهد بود .برای فهم بهتر مفهوم م دی اِنِن بوردیو باید ب هس ه   
نکته توجه داشت:
توسیاست.
 -1رابطه هر م دی ان مورد نظر با م دی انهای قدر 
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تهایی كه این م دی ان و روابط م نای
 -2ترسیم مکان شناسی اجتماعی 14یا نقشه ساختار عینی موقعی 
یسازد.
آنها در رقابتی بر سر ش لك سرمایه م تخ ص به این م دی ان را م 

 -3تجزیه و تح لیل ری تخ ارهای 15عامالن این میدان (رضایی.) 1389 ،
از نظر بوردیو عام یل ن اجتماعی به صورت مداوم در م دی انها در ح لا یم .دنتسه شكمشك ددددددددد انها

شامل مواردی میشود لثم دنتسه هعزانم لحم هك گنهرف یاهالاك یییییی ییییییییی ،16مسكننن ،17تم یا ززز ،18و

تشخص فرهنگی ،19اشتغال ،20مالکیت زمین ،21قدرت ،22سیاست ،23طبقه 24و منزلت اجتماعی .25بر
ییابد (قربانی ریک.) 1393 ،
این اساس مناسبات افراد در م دی ان خص تل ی عینی و یغ ر ارادی م 
چیستی سرمایهفرهنگی

26

27

تهاییی خ صا ،،
کزندگی وبر بسیار نزدیک است کههه ش ما للل مه را ت ت
سرمایهفرهنگی با مفهوم سب 
س یل قه ،نحوه سخن گفتن ،مدارک تحص لی ی و شیوههایی میگردد که فرد به وسیلهی آنها خوددد را
ک زن گد ييي را از جن سسس رف ات ررر م ممیدان ددد که
از دیگران متم یا ززز میییس زا ددد .ه بس ،ربو هک نانچ م ککککک ککککک

تم اليا تت ت ،28آن را ه ياد تت ت مممیکن ددد و بختتتهااای زنگد ييي  ،29بست رر ر بور زز ز آن را ف هار مم م مممیس زا دد د
(ریکوفسکی.) 2008 ،
فو اس دافت ههه از کاالهاییی فرهنگیییو نیززز
بنابراین سرمایهفرهنگی را میییت او ننن توان یا ی  درف  د رر ررر تصرف ف
تواناییهای ادبی گفتاری تعریف کرد .هایس ) 2004 ( 30اصطالح سرمایهفرهنگی را بازنماییی جمععع

یهاییی گونهههگوننن و
نیروهای یغ راقتصادی مثل زمینههه خ یگداونا  ، ،طبقههه اجتم یعا  ، ،س یامر هههگ راذ ی ی
تعهدات نسبت به ت یلع مو تربیت ،منابع م فلتخ

و مانن ددد آنها ا میییدان ددد کههه بررر موفقیتتت (علمییی یا ا

گ پایگاهههه یعامتجا یا ،،، ،،
تحص لی ی) تأثیر میگذارد .سرمایهفرهنگی به عنوان برخورداری از فرهنگ گ

گرایشاتو انگارهها تعریف میشود که ا لغ ب به عنوان ساز وکار مهم در بازتول دی  31سلسله مراتببب
اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است .تمرکز اصلی نظریهی س یامر هههفرهنگییی ب راوتسا هیاپ نیا ر     

است که فرهنگ از طریق نظام آموزشی که بازتاب فرهنگ طبقه حاکم است ،انتقال یافته و تشویق
یشود و در نهایت موجب بازتول دی همان فرهنگ خواهد شد (هایس.) 2004 ،
م 
یگونههای مختلف سرمایهفرهنگی
بازشناس 

32

ی ان اج ممم
تح لیل فرهنگی بوردیو با تأک دی بر سرمایهفرهنگی به عنوان ابزار فهم تفاوتهای اجتم عا ی ی
یشود.
یگیرد که با استفاده از موضوع سرمایه ،مبادله فرهنگی هم تح لیل م 
م 
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َاَاکسل هانث 33بر این باور است که مفهوم رابطهی سرمایهفرهنگی زا ویدروب یداصتقا و  ا هب ا تام     
شس طل ههه درجامعههه
یرا به عنوان اساس پ دی ایش ش
کسو سرمایهاقتصاد 
بسیاری رنج میبرد .چونوی از ی 
سرمایهداری میپذیرد ،ام وس زا ا ییییی دیگررر م تع ق ددد استتت کههه اثربخشییی س یامر هههاقتص ربارب رد یدا   
دارن گد ا امرس ن ی هههه هی فرهنگی ب  هههه ه عن او نن ن مثا للل هنرمن ناد  ، ،،م خت صص نا  ، ،،دانش نایهاگ  ، ،،و ریغ هه ه با   
برخورداری از سرمایهاقتصادی کمتر ،چندان تاثیرسلطه گرانهای ندارد (هانث.) 1990 ،
ییابد:
از نظر بوردیو سرمایهفرهنگی در سه شکل کلی ظهور م 

 – )1ذهنی -کالبدی -)2 34عینی 35و  -)3نهادی

36

سرمایهفرهنگیذهنی -کالبدی:
این نوع سرمایه به بدن و ذهن ،به تالشها و سرمایه گذاری شخصی فرد وابستههه استتتو ب لیسو ه هه ههه
یکند،،
خود فرد بدست میآید .کسی که برای تحص لی و برای بهبود شرایط زندگی خود فعالیت م 
چنین سرمایهای را بدست میآورد .گذران زمان برای کسب علم ،نوعی تالش برای کسب سرمایه
ذهنی استکه پیوسته و همراه فرد بوده ،جزء عادتوارهها میشود .بررر خالففف پو لللو داراییییهاییی
حقوقی دیگر کهاز طریق بخششیا وراثت ،خریدیا مبادلهبه دیگری انتقال مییابد .این نوع سرممایه
یتواند جدا از فرد در اخ یت ار دیگران قرارگیرد .اقدامات ترب تی ی جامعه ،طبقههه و فرددد در اکتساببب
نم 
آن نقش اساسی داشته ،به ظرفیتو اس دعت اد یادگیری کنش گرو حافظه او وابستههه استتت .پیوستههه و
شها ا و
شگررر ب و زا سپ ،هدو یی ییی زوال میییپ قاورد .دریذ عع ععع ایننن س هیامر  ،،مجموعههه ت ناو ش ش
همراه کنش ش
ی استتت کههه درشیوهه سخننن گف نت  ، ،باورها ا،
دانشهای ذهنیو مهارتهای عملی ،تجربیییو رف رات ی ی
ییابد (فخرایی.) 1388 ،
شهاو نگرشهای خاص فردت لج ی م 
ارز 
یو
انباشت سرمایهفرهنگیذهنی -کالبدی فرد وابسته به این است که خانوادهوی در دوران ک کدو ی ی
م ک نشاب هدر ددددد  .ای نوگ ن هه ههه
نوجوانی تا چه اندازه اوقات بدون اجبار فشار اقتصادی را برای او ف هار م م
سرمایه حق استفاده دایمی فرد از ذهن و جسم خود را در پی دارد.
سرمایهفرهنگیعینی:
اشیاء مادی ،کاالهای فرهنگیو رسانهای مانند نوشتهها ،کتابها ا ،نقاش ششیها ا و ابزارهاییی موسیقییی
جزء سرمایهفرهنگیعینی هستند .بهره گیری از سرمایهفرهنگیعینی به میزان سرمایهفرهنگیییذهنی
فرد وابستهاست (فخرایی.) 1388 ،
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یها و موجودی کاالهای فرهنگی م رو ددد
در مطالعه این گونه سرمایهفرهنگی ،میتوان مجموع دارای 
استفاده فرد مانند ت دع ادووو نوععع ک ات بببها ا ،م تالج  ،،تابلوهاییی نقاشی ، ،دوربیننن عکاسییی و تص یو ررر
یفرهنگیرا درنظر گرفت.
برداری ،واکمن ،انواع نوارهای صوتی ،تصویری ،رایانه ایو اشیاء قیمت 
و سرمایهفرهنگی نهادینه:
ج از
ی و تحصیلییی استتت کههه خ را ج ج
ک دانش هاگ ی ی
عینیت بخش دی ن به سرمایهفرهنگی از طریققق مدارک ک
ی و از راه کسببب عن یوا ننن تحصی یل
یهای مادی و عینی فرهنگی ،سرمایه ذهنی وزیستی ی
دارای 

تأیی ید

شده به صورت قانونیو نهادینه حاصل میگردد .این گونه مدارک مستقل از صاحبان خوددد دارای
اعتبار بوده ،بسان سندی عینی ورسمی ،میتوان افراد را ازاین نظربا هم مقایسه کرد وحتی میت او ننن
نرخ تبدیل این گون یامرس ه هه هههفرهنگییی رابههه س یامر هههاقتص سحرب یدا

بب ببب ارزش پ لو ییی ب روآر دددکرددد.

راهبردتغ یی رو تبدیل اینگونه سرمایه فرهنگی بههه س یامر هههاقتص تسباو یدا هه ههه بههه ک ی م اا ااابییی آن استتت.
گسترش عناوین تحص لی ی و پدیدهی مدرک گرایی در این زمینه تاثیرگذار است .برای این گونه از
سرمایهفرهنگی هرنوع مدرکتحصی یل  ، ،فنی ، ،حرفهههای ،فرهنگیییو هن تفرگ یر هه هههشدهه از مراکزووو
انجمنهای رسمی ،دانشگاهها را میتوان نامبرد (فخرایی.) 1388 ،

از سوی دیگر ،گاهی سرمایهفرهنگی به دو شکل ایستا 37یعنی تم ما فعال ه تی اا اااو اعم لا هناهاگآ   

والدین و دیگری پویا 38یا ارتباطی 39یعنی تعامالت فرهنگی و روابط میان فرزندان ب دلاو ا ی انعم ن    

ییابد (احمدی اصل.) 1390 ،
م 
برخی شواهد تجربی نشان میدهد ک یامرس ه هه هههفرهنگی رظن زا عماوج گنهرف هدرخ رد  ،یموق       
سیاسی ،نژادی و اعتقادی نقش دارد و از ای قبط رظن ن ههه ههههی اجتم  مه یعا م تسباوریغت ههه ههههو ه ریغتم م   
یشودو سلسله مراتباجتماعیهم در تعامل
مستقل است .فرهنگ در درون گروه تبدیل به سرمایه م 
انسانی ظهور مییابد .از این جهت ،سرمایهفرهنگی برای هر ف د ظاحل هب در ر تیمها یهورگ نو      
یپذیرد (زاناک سی .) 2011 ،
م 
بازشناسی سنجههای سرمایهفرهنگی به عنوان ابزار مطالعه
سرمایههایفرهنگی خانواده ،ب سد نازیم ه تتت تتتتی یبا فرزندا دننام یفلتخم یگنهرف یاهالاک هب ن       
تارنماها ،رایانهها ،آثار نقاشی ،کتابها واستفاده ازفرهنگ
(جنکینز.) 1992 ،

نامهههها ای خ جرا ِیِی گتسب تغل  ی راد  د    

 .............................................41پژوهشهای جامعه شناختی ،سال یازدهم ،شماره دوم ،تابستان 6931

دیمجیو ( )2 00 2پساز مطالعاتی به این ن جیت ه میرسد که امروزه با تجاری شدن فرهنگ عامیانه

40

یها ای چند رس نا هههای
مو گسترش فناور 
و گسترش تلویزیونهای کابلی ،صن تع ی شدن موسیقی ،ف لی 
نوین ،گرایش به مطالعه ،حضور در جشن واره های هنری ،سالنها ای سی  رتائت و امن ر نیشیپ قنو     
خود را از دست داده است .از سوی دیگر بی تردید ،سنجههای س یامر ههههایییفرهنگی  تحت  ت ثأ یر    
متغیر جنسیت قرار گرفتهاند .چنان که حضور زنان در رخ دادهای فرهنگ ِیِی ینوزف نادرم رب الاو      
یافته است .نظیر ایاالت متحده آمریکا که زنان بیش از مردان در رخ دادهای فرهنگی واال ،خواندن
کتابهای ادبی ،شرکت در کالسهای م فلتخ

و بروز سلیقههای با فرهنگ بودن 41نقش دارند .با

این حال چنین پرسشی ورض  رت    دارد ت ناردپ مهس هراومه ارچ هک میبایب ا یصحت لللللللللللللللللک [ هدر و
شت ؟تسا ر
شرفت تحصی یب نادنزرف یل ششش ششش
برخوردار از گونههای سرمایهفرهنگی محدودتر] در پی 

  

یم یج و.)2 00 2،
(د 
کاالهای فرهنگی شامل آندسته از م دراو ییی خواه دننک فیرعت هک دوب د ههههه ههههههی شی امتم هو یزی زا    
زیست اجتماعی است .از این رو میتوان به مصرف الگوهای پوشش،وس لی ههای زینتی برای بدن و
مکانهای فرهنگی مانند فضاهای وابسته به تفکری ویژه مانند ،کاففی شاپپپها ، ،سی نهرف ،اهامن گگ گگ
گ
سراها ،سالنهای ورزشی ،قهوه خانهها ،کتاب خانهها ،مساجد ،امام زادهها ،زیارت گاهها ا و دیگر
فضاهای معروف به اماکن فرهنگی اشاره کرد.
ی وجوددد
در بین اندیش مندان حوزه علوم اجتماعی در مورد نماگرهای سرمایهفرهنگی اتفاققق نظری ی
تو الرو ) 1988 ( 42ه د ر ووو م تع ق ددد هس نت ددد
ندارد و هر یک نشانههای متفاوتی را بیان کردهاند .المون 

که بوردیو با تغ یی ر دادن پیاپی مفهومو کارکردهای سرمایهفرهنگی در نوشتهها ایش ،تعری ففف آن را
پیچیدهتر ساخته ،به همین دل لی نماگر هاییی س یامر هههفرهنگییی ارائههه ش وس زا هد ی گید و ویدروب  رررر ررررر
محققان متفاوت است (رضایی.) 1392 ،

شرفتتت تحصی یل  ، ،س یامر هههفرهنگی
سالیوان ) 2001 ( 43نیز در تحقیقی با عنوان سرمایهفرهنگی و پی 
یکند:
خانواده را در سه حیطه دسته بندی م 
تها :که درسه بخش قابل شناسایی است؛
ال )ف فعالی 
 -1مطالعه :بسته به نوع و ت دع اد کتابهایی که یک فرد در یک بازه زمانی مطالعه میکند ،خواندن
روزنامه و یا استفاده از کتابخانه.
 -2تماشای تلویزیون :تماشای برنامههایی با موضوعات علمی ،هنری ،سیاسی و فرهنگی.
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تو تئاتر.
 -3مشارکت در حوزههای هنری :بازدید از موزههای هنری ،حضور در کنسر 
ب) دانش فرهنگی :شناخت شخصیتها ای فرهنگی ، ،دان نادنم ش  ،،، ،،سیاس رادم ت ان  ،،، ،،ش ارعا ننن و
هنرمندان.
تهای کالمی ومیزان دامنه لغات (رضایی.) 1392 ،
ج) زبان :مهار 

بهای موجود درمنزل ومشارکتهای هنری،
توالدین ،ت دع اد کتا 
لوئیک ) 2005 ( 44میزان تحصیال 

اشفنبورگ 45و ماس ،)7 99 1( 46آشنایی با نمادهای فرهنگی طبقه برترو توانایی استفاده از آنها ، ،و

ت
ی یا ا مکانننهاییی ت یخیرا  ، ،ش کر ت ت
دم سی  ،) 2006 ( 47رفتن به کنسرت ،بازدی ددد از م زو ههها ای هنری ی
یو
ت فرهنگی ، ،زب نا ی ی
ن ص یحال ت ت
درکالس های موسیقی ،نمایش نامه نویسی ،آموزش رقص ،،داشتن ن
شناخت کافی نسبت به فرهنگ طبقات برتر را سنجههای اصلی س یامر هههفرهنگییی م ممیدان ددد  .ورنررر

48

توالدین ،گوش کردن
(  ) 2004اهل مطالعه بودن ،ت دع اد کتابهای موجود در منزل ،سطح تحصیال 

به موسیقی کالسیک ،نویسندگی و رفتن به کنس سسرت موسی سروه فرو .ود .نو ،یق تت تتت) 20 10 ( 49
ت درط لو
ن بههه کنسرت ت
میزان تحصیالتوالدین ،بازدی ددد از م زو ههها ای هن یر  ، ،تماشاییی ت رتائ  ،،رفتن ن

یکسال و میزان مطالعه کتابهای یغ ر درسییی در طو للل هف هت  ،،و رابسوننن ) 2003 ( 50نیززز بازدی ددد از

موزه ،رفتن به نمایشگاه ،عضویت در ک هناخ بات  ،،، ،،عالق  هب ه مم ممموسیقییی ونویس گدن ییی را نماگرهاییی
سرمایهفرهنگی میداند (رضایی.) 1392 ،

شو پرورش برای انتقال سرمایهفرهنگی نیا هب     
دیگراف ) 2000 ( 51در کتاب جامعهشناسی آموز 
نکته تأک دی میکند که؛

براساس جامعهشناسی ادبیات 52همواره والدین از چهارطریق توانمندی کتاب خوانی فرزندان خود
را در من ازفا لز یش     

مممیدهن ددد ؛ تهییهی ک  بات

(( (داش تناما ،هناخ رد باتک نت زا باتک نتفرگ   

      

  

کتابخانه عمومی و یا هدیه دادن کتاب) ،ایجاد زمینه مناسب برای مطالعه (کتاب خواندن ،عالقه
مند سازی فرزندان به کتاب خوانی و حفظ آرامش و سکوت درخانه) و نشان دادن عالقه به کتاب
(ارزش دادن به کتاب خوانی و نویسندگی فرزندا )ن بسانم لباقتم شنک و     

خ داونا گگگی (ک بات

یگراف،
بخوانی فرزندان و داستان گویی برای آنان) (د 
خواندن برای کودکان ،ابراز عالقه به کتا 
.) 2000:98

یکند :خوان حرب( ند سس سسسب
و سالیوان )2 00 2( 53مشارکت انتقال فرهنگی را درچهار دسته تفکیک م 
ت دع اد کتاب ،استفاده از کتابخانه و خوان )،همانزور ند شامت ای     تلویزی یون (تماش مانرب یا هه هههه یا
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علمی) ،گوشکردن موسیقی (سنتی یا جاز و نوازندگی) و حضور در مجامع فرهنگعمومی (موزه
هنر ،تئاترو جشن واره) .عالوه بر این ،وی معرفت فرهنگی و اب ییانشآو  ا گژ ان ر  ا یشخب مه  زا

      

سرمایهفرهنگی در نظر میگیرد .البته از دیدگاه سالیوان ،تأثیر س یامر هههفرهنگی یشزومآ هدزاب رد     
برای پسرها در میان خانوادههای طبقات پایین یا متوسط و برای دخترها ،در خانوادهها ِیِی مربوط به
شتر مشاهده شده است (سالیوان.)2 00 2 ،
طبقات باالی جامعه بی 
تو ت رتائ ،،
ن بههه کنسرت ت
آن چه مسلم است اکثر محققان ،کاالها و فعالیتها ای فرهنگییی مانند ،،رفتن ن
بازدید از موزههای هنری و تاریخی ،میزان تحصیالتوالدین ،اهل مطالعه ب داوناخ ندو هه ههه را نم گا ررر
های مهم سرمایهفرهنگی میدانند .البته از دید سالیوان ک و نویزیولت درکرا

یوقت یارب هعلاطم ت      

تهای زبانی ،اهمیت دارد .ولی از نظر گادیس )2 01 2( 54چه هم رگامن را م امرس  ی هههه هههههفرهنگی
مهار 
فقط :رفتن به موزه ،تئاتر ،مراکز فرهنگیو عادت به مطالعه دانسته شده است (گادیس.)2 01 2 ،

وارد ) 2011 ( 55میزان تماشای تلویزیون ،عالقه ب قیسوم ،ملیف ه ی هدادیور  ،ا ندناوخ ،یقیسوم ی       

کتاب ،هنرهای تجسمی ،غذاخوردن در بیرون منزل ،توجه به ورزش ،تماشای فعالیتهای ورزشی،
تمرینات بدنی ،اهمیت دادن به سالمت بدن ،الگوی های پوشش ،معماری و دیچ مان وس لیا

هناخ   

وشیوه زندگی را نماگرهای سرمایهفرهنگی میدان طبار و د هه هههی بی یامرس ن هه هههفرهنگیییو محروم تی
توی در این زمینه است.
اجتماعی 56از دیگر مطالعا 
فرضیههای پژوهش
 -1به نظر میرسد بین میزان سرمایهفرهنگی خانواده و دانشجو شدن رابطه معناداری وجود ندارد.
نت نیر
 -2به نظر میرسد در میان دانشجویان میزان س یامر هههی فرهنگی نهذ  ییییی -کالب اپ رد ید یی نن نن
درجه اهمیت قرار دارد.
 -3به نظر میرسد در میان دانشجویان میزان سرمایهی فرهنگی نهادینه بیش از سرمایهی فرهنگی
عینی اهمیت دارد.
جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر  1013نفر دانشجوی ورودی سال  394 1دانشگاه صن تع یشریف ،اعم
از دانشجویان نخبه (عضو بنیاد ملی نخبگان) و یغ ره در ی هدزا رشتهههی (مهندس سسی ب قر  ، ،مهندسی
شیمی و نفت ،مهندسی مکانیک ،رایانه ،مهندسی عمران ،مهندسی هوافضا ،مهندسی صنایع ،ع ول ممم
یباشد.
ریاضی ،شیمی ،مهندسی و علم مواد ،فیزیک) م 
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سرمایههایفرهنگی خانواده دانشجویان بر اساس سنجههای م رب درو ر یس   

م لد گونههای م فلتخ

شنام  شخب ود لماش ه ((( (((( 24
در جامعه نمونه در جدول زیر آمده استتت ک مک هب ه ک زبا  ا سرپ ر ششششش ششششش
پرسشهای باز و بسته) و  76گویه مورد سنجش قرار گرفته است.
جدول دانشجویان دانشگاه به تفکیک جنسیت
جنسیت
دانشگاه
یشریف
صن تع 

پسر

دختر

کل

205

145

053

صهای گونههای مختلف سرمایهفرهنگی دانشجویان در دانشگاه
شاخ 
( )Iسرمایهفرهنگی ذهنی -کالبدی خانواده
م  نازی ا لیاسو زا هدافتس طابترا ی           

1

مطالعه کتابهای یغ ر درسی

2

یو فرهنگی
ی علم 
اردوها 

3

4

کزندگی
سب 

5

گرایش به سرمایهفرهنگی ایستا

6

ذایقههای هنری

8

یپویا
گرایش به سرمایه فرهنگ 

9

7
10
13

سنتگرایی

11

فراگیری زبانخارجی

الکترونیکی
تهای درسی
پیشینه فعالی 
حضور در همایشهای علمی
12

استقالل طلبی اقتصادی

مدگرایی

41

فراگیری موسیقی سنتی

15

فراگیری موسیقیجدید

مادیگرایی

71

یجدید
فراگیری موسیق 

18

فراگیری نقاشیو هنر

تگرایی
معنوی 

20

فراگیری نقاشیو هنر

21

عالقه به ورزش

سینما رفتن

23

تئاتر رفتن

24

م وز ه رفت ن

25

نمایشگاههای هنری رفتن

26

حضور در مراکز فرهنگی

27

حضور در جشنوارههای موسیقی

28

حضور در مراکز دینی

61
19
22

ینهادینه خانواده
( )IIسرمایهفرهنگ 
29

کتحص لی ی پدر
مدار 

03

کتحص لی ی مادر
مدار 

31

برخورداری از مدارکمهارتی

یعینی خانواده
( )IIIسرمایهفرهنگ 
32
35

ت دع اد کتابهای فارسی و التین
وسای للللل ارتب طا یی یی یو اطالع تا ی     
الکترونیکی

33
36

ت دع اد تابلوهای هنری

34

فیلم ( DVD ،CDو )...

نوع و ت دع اد ابزار موسیقی

سطح تحصیالتپدر
 0/7درصد پاسخگویان پدرانی بیسواد دارند 4/7.درصد پدران دارای تحصیالت زی ملپیدر 27 /9 ،،
ی و ب تالا ررر ب دو هههان ددد 10 /4 .
ت ک نادرا ی ی
درصد دارای تحصیالت دی لپ مو  56 /3درصد دارای تحصیالت ت
تپدرشان را ذکر نکردهاند.
درصد پاسخگویان میزان تحصیال 
سطح تحصیالتمادر
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یسواد دارند 5/6 .درصد پدران دارای تحصیالت زیردی لپ م32 /7 ،
خگویان مادرانی ب 
 0/2درصد پاس 
قدی لپ مممو ب تالا ررر ب دو هههان ددد 11 .
ت فو ق ق
درصد دارای تحصیالت دی لپ مممو  50 /5درص ددد دارای تحصیالت ت
تمادرشان را ذکر نکردهاند.
درصد پاسخگویان میزان تحصیال 
یذهنی -کالبدی (عادتوارهها)
صسرمایهفرهنگ 
شاخ 
ته ههاییدر س ازیم شجن نن نننع دا تتتوارهها ادر ش صخا
از ادغام نظر دانشجویاندر موافق رابع اب ت تتت تتت
سرمایهفرهنگی ذهنی -کالبدی ،شاخص عادتوارهها از نظر دانشجویان حاصل ش هک ؛تسا هد    
در این شاخص میانگین نمونهای  3/ 13و انحراف م یع ار  0/ 36023است .اطالعات به لحاظ ت یعیزو

چوله 57به چپ و نمودار دادهها (در صورت ترسیم) کشیدهتر از حالتتتنرم لا هلصاف .دوب دهاوخ     
اطمینان  95درصد و آزمون فرضیه آماری برای میانگین این سازه نشان میییده یگنایم هک د ن نیا      
مت سم ای ر ا ینعی یرظن طسوتم دح یو
س ک هزا مممم 

      

       عدد     3نیس ب هب .تی د نا ینازیم هیضرف رگ             

یداری  5درص ددد رد
متر از حد متوسط یا برابر آن است در سطح معن 
شجویان ک 
عادتوارههای دان 
یشود.
م 
نها و کاالهای فرهنگی)
یعینی (ابزار ،مکا 
صسرمایهفرهنگ 
شاخ 
یعین ننی (اب اکم ،راز نننن نهاااو کاالهایییفرهنگی ))) درن دز   
یب خاش ه صصصص صس یامر هه هفرهنگ ی 
ب سد یار تتتت تی با یی 
پاسخگویاناز متغیرهای ت دع اد کتابهای یغ ردرسی ،ت دع اد ابزار موسی هولبات دادعت ،یق ااا اااای هن ،یر
ت دع اد کتابهای مطالعه شده ،خواندن کتابهای درسی ریگارف  ،ی قیسوم  ی یلاعف ،رنه و  تتتتت تتتتتته یا
هنری ،دانستن زبان خارجی ،استفاده از اینترنت ،شرکت در کالسهای ورزشی و عالقهههمن هب ید   
صس یامر هههفرهنگیییعین ننی
تابلوهای هنری استفاده شد .نتایج این بررسی نشان میده خاش رد هک د صصص صصص
(ابزار ،مکانها و کاالهای فرهنگی) 83 /5درصد پاسخگوی دح رد نا    «خ لی یییزی ایز ای دا ددد دددد»41/2 ،
درص دددد در حد     «متوس دودحات( ط ی )))))))) » و  2/3درص دددد در حد     «ک  م یا خیلی ییییی ییییییک ممم م» از
سرمایهفرهنگیذهنی -کالبدی برخور دارند.
کتحصیلی پدرو مادر)
صسرمایهفرهنگی نهادینه (مدر 
شاخ 
برای دستییابی ب خاش ه صص صصصس یامر هههفرهنگییی نهادین ردم( ه کک کککتحصی )یل

ساپ دزن رد خخخ خخخخگوی زا نا

متغیرهای آخرین مدرکتحص لی ی پدرو مادر استفاده شد .نتایج این بررسی نش م نا یییییده رد هک د   
شاخصسرمایهفرهنگی نهادینه (مدرکتحص لی ی) 20 /1درصد پاسخگوی دح رد نا    «خ لی یییزی ای دا   
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زیا دد د» 75 ،درص ددد در حد    «متوس دودحات( ط ی ))))) » و  4/9درص ددد در حد    «ک خ ای م یل یییی ییک مم م» از
سرمایهفرهنگی نهادینه برخوردارند.
شجویان تحت فرضیه H0
توارهها) در بین دان 
یذهنی -کالبدی (عاد 
جدول آزمون میانگین شاخصسرمایهفرهنگ 
میانگین نمونهای شاخص
3/ 13

نه حت ا ت     
اخ گنایم فالت ینن نن ن
فرض H0
0/ 13

آماره آزمون T
7/256

درجه آزادی ()d.f
349

یداری ()sig
سط ح م عن 
0/ 000

شجویان تحت فرضیه H0
نها و کاالهای فرهنگی) در بین دان 
یعینی (ابزار ،مکا 
آزمون میانگین شاخصسرمایهفرهنگ 
میانگین نمونهای شاخص
3/ 88

نه حت ا ت     
اخ گنایم فالت ینن نن ن
فرض H0
0/ 88

آماره آزمون T

درجه آزادی ()d.f
349

35 / 473

یداری ()sig
سط ح م عن 
0/ 000

آزمون میانگین شاخصسرمایهفرهنگی نهادینه (مدرکتحصیلی پدرو مادر) در بین دانشجویان تحت فرضیه H0
میانگین نمونهای شاخص
3/ 25

نه حت ا ت     
اخ گنایم فالت ینن نن ن
فرض H0
0/ 25

آماره آزمون T
3/ 634

درجه آزادی ()d.f
349

یداری ()sig
سط ح م عن 
0/ 000

شجویان
نمودارمدل تحلیلتأییدی سازه سرمایهفرهنگی دان 

عبندی و نتیجهگیری
جم 
در این مطالعه سرمایههایفرهنگی نهادینه ،ذهنی -کالبدیو عینی به ترتیب در میان دانشجویان به
شرح زیر حائز اهمیت میباشد:
ینهادینه؛
سرمایهفرهنگ 
شتر از مادر.
 تحصیالت پدر بی یخانواده مانند:
یعین 
سرمایهفرهنگ 
مچون تابلوها.
 -برخورداری از بعضی کاالهای فرهنگی واال در منزل ه 
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سرمایهفرهنگی ذهنی -کالبدی مانند:
توارههاو تمایالت فرهنگی از جمله:
 بعضی عاد  فراگیری زبان خارجی، عالقه به مطالعه پدرو مادر،تهای فرهنگی واال.
 و شرکت پدرو مادر در فعالی شجویان نقش روشنی ندارند:
توارههای زیر در میان دان 
ولی از سوی دیگر عاد 
بهای یغ ردرسی،
 عالقه به مطالعه کتا  عالقه به هنرو موسیقی واال، حضور در جلسات علمی داوطلبانه،تو مفاخر فرهنگی،
 توجهبه شعر ،ادبیا یدر منزل،
 صحبتکردن به زبان خارج نواره های موسیقیو آواز،
 رفتن به موزه ،تئاتر ،سینما و جش  فعالیتهای هنری واال،شتر با دوستان ،نزدیکانو جامعه،
 ارتباط بی  معنویت گرایی /مادی گرایی،شو تفریحات جمعی.
 ورز پی نوشتها

30 - Jessica Anne Hayes
31 - Reproduction
32 - Cultural capital
33 - Axel Honneth
34 - Embodied state
5 - Objectified state
36 - Institutionalized state
37 - Static cultural capital
38 - Dynamic cultural capital
39 - Communicative
40 - Vulgar / Pop culture
41 - Highbrow / High culture
42 - Lamont & Lareau
43 - Thomas J. Sullivan
44 - Van Lowiek
45 - Karen E. Aschaffenburg
46 - Ineke Maas

1 - Measures
2 - Indicators
3 - Cultural capital
4 - Ideas
5 - Social Hierarchy
6 - Social problem
7 - Social reproduction
8 - Lifestyle
9 - Way of lifving
10 - Cultural know-how
11 - Middle -class
12 - Habitus
13 - Field
14 - Social topology
15 - Habitus
16 - Cultural commodities
17 - Housing
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18 - Distinction
19 - Cultural superiority
20 - Occupation
21 - Land ownership
22 - Power
23 - Politics
24 - Class
25 - Social status
26 - Lifestyle
27 - Max Weber
28 - Desires
29 - Life chances

47 - Susan Alexandra Dumais
48 - Samuel P. Verner
49 -Van De Werfhorst
50 - Colin Robson
51 - Paul M. De Graaff
52 - Sociology of literature
53 - Alice Sullivan
54 - Michael Gaddis
55 - Warde Alan
56 - Social exclusion
57 - Skewed
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