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چکیده
هــدف ایــن مقالــه، بررســی ابعاد ســه گانه ســرمایه ي فرهنگی بــا ســرمایه ي نمادین فرهنگــی در بین دانشــجویان 
ــه نظریــه ی »بوردیــو« در زمینــه ی ســرمایه فرهنگــی و  ــا توجــه ب دانشــگاه دولتــی ایــام می باشــد. در ایــن راســتا ب
ســرمایه ی نمادیــن فرهنگــی، یــک فرضیــه کلــی و ســه فرضیــه جزئی شــکل گرفــت. روش تحقیــق، پیمایشــی بود 
و بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا از نرم افــزار spss 21 وlisrel9.1  اســتفاده شــد. جامعــه ی تحقیــق شــامل4620 
نفــر از دانشــجویان دانشــگاه دولتــی ایــام بــود. بــا توجــه بــه فرمــول کوکــران و جــدول کرجســی مــورگان، تعــداد 
نمونــه 360 نفــر در نظــر گرفتــه شــد. یافته هــا نشــان می دهــد، شــدت رابطــه )r( ابعــاد ســرمایه فرهنگی )تجســم  یافته، 
عینیت یافتــه، نهادینه شــده(، معنــادار و بــا ســرمایه نمادیــن فرهنگــی برابــر بــا  833 /0، 0/186، 0/714  و میــزان رابطــه 
کلــی ســرمایه فرهنگــی بــا ســرمایه نمادیــن فرهنگــی برابــر بــا 0/754 و معنــادار اســت. نتایج حاکــی از آن اســت که 
وجــود سلســله مراتــب ســرمایه فرهنگــی، باعــث ایجــاد کشــاکش نمادیــن ســرمایه ها می شــود. اگــر مرجع)بــرای 
ــا اقشــار مختلــف از نظــر طبقاتــی، داشــته باشــد از  تقلیــد فرهنگــی(، از خــود مــردم باشــد و فاصلــه ی کمتــری ب
طــرف آنــان، بهتــر مــورد پذیــرش قــرار خواهــد گرفــت؛ بنابرایــن می تــوان از قــدرت نمادیــن فرهنگــی در جهــت 

ــرد. ــتفاده ک ــه اس ــی در جامع ــای اجتماع ــت گذاری ها و گروه بندی ه سیاس
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مقدمه و بیان مسئله
ــد. هــر کــدام  »مــا در عصــری زندگــی می کنیــم کــه پیرامــون مــا را ســازمان ها و افــراد محاصــره کرده ان
از ایــن ســازمان ها و افــراد نقــش خاصــی دارنــد و بــرای رســیدن بــه هدفــی خــاص بــا هــم تــاش نمــوده و در 
رقابــت هســتند. وجــود ســرمایه در جامعــه بــه صورتــی اســت کــه نمی تــوان وجــود آن را در عرصــه ای خــاص 
از جامعــه در نظــر گرفــت. می تــوان گفــت: تمامــی جامعــه بــه وســیله ي ســرمایه پوشــیده شــده اســت«)جنکینز، 
1384: 136(. از طرفــی دیگــر وجــود ســرمایه مختــص بــه ســازمان و جامعــه نمی باشــد و افــراد را نیــز شــامل 
ــوان گفــت کــه جامعــه و انســان ها  ــراد از ســرمایه های مختلــف برخــوردار هســتند و می ت می شــود. »همــه اف
ــار  ــوان در چه ــرمایه را می ت ــو، 1989:  145(؛ »س ــر گرفت«)بوردی ــوان در نظ ــرمایه نمی ت ــود س ــدون وج را ب
مقولــه تفکیــک کــرد: ســرمایه ي اقتصــادی، اجتماعی)انــواع روابــط ارزشــمند بــا دیگــران(، فرهنگی)انــواع و 
اقســام معرفــت مشــروع( و نمادین)پرســتیژ و افتخــار اجتماعی(«)جنکینــز1  ،1384: 136(. در نظر جامعه شناســاني 
همچــون بوردیــو، فــرض بــر ایــن اســت کــه ســرمایه ها بــا هــم در ارتبــاط هســتند و انــواع آن هــا قابلیــت تبدیــل 

بــه یکدیگــر را دارنــد؛ ولــی نــرخ تبدیــل آنهــا متفــاوت اســت.
     ســازمان ها و افــراد، بــا ســرمایه ی کــم و زیــاد و منفــی و مثبــت، وجــود دارنــد؛ ولــی ســازمان و فــرد بــدون 
ســرمایه وجــود ندارنــد. عرصه هــای مختلــف جامعــه از ســرمایه تهــی نمی باشــد و ســرمایه،  جای  جــای جامعــه 
را پــر نمــوده و افــراد و ســازمان ها دارای ســرمایه می باشــند؛  ولــی میزان)کــم و زیــاد( و جهت)منفــی و مثبــت( 
ــه یکدیگــر از اهمیــت  ــرخ تبدیــل ســرمایه ها ب آن هــا متفــاوت اســت؛ از ایــن رو، رابطــه ي میــان ســرمایه و ن
شــایانی برخــوردار اســت و نتایــج آن در زمینه هــای مختلفــی ماننــد: بازاریابی، ایجــاد کســب وکار های زود بازده 
و بــه وجــود آمــدن مراکــز مختلــف آموزشــی، علمــی، فرهنگــی و اجتماعــی در عرصه هــای مختلــف، قابــل 
ذکــر می باشــد. تهاجمــات فرهنگــی، از ســوی کشــورهای غربــی و در زمینه هــای مختلفــی صــورت می گیرد و 
همــواره شــاهد ایــن مطلــب هســتیم کــه در شــبکه های مختلــف اجتماعــی و رســانه ای، نمادســازی می شــود؛ به 
ایــن صــورت کــه چیــزی و یــا فــردی را نمــاد قــرار می دهنــد تا رفتــار، گفتــار و پندار ســایر اقشــار و آحــاد ملت 
را تحــت تأثیــر قــرار  دهنــد از ایــن رو، ایــن تحقیــق در صــدد بررســی رابطــه ی ســرمایه ی فرهنگــی با ســرمایه ی 
نمادیــن فرهنگــی و نشــان دادن شــدت ایــن رابطــه بــرای برنامه ریزی هــای کان و خــرده فرهنگــی در جامعــه 
اســت تــا بــا شــناخت ایــن رابطــه، فرهنگ ســازی و ارتقای ســطح ســرمایه های فرهنگــی، بتــوان در ســرمایه های 
نمادیــن فرهنگــی تغییراتــی ایجــاد کــرد و بــا نمادســازی و ارتقای ســطح ســرمایه های نمادیــن بتــوان در ارتقای 
ســطح ســرمایه های فرهنگــی کشــور گامــی مؤثــر برداشــت و کشــور را بــه ســمت پیــروی از الگوهــا، نماد هــا و 
فرهنگ هــای مبتنــی بــر الگــوی ایرانــی - اســامی ســوق داد. در بررســی های انجــام شــده در داخــل و خــارج، 
مــوردی کــه در آن ارتبــاط میــان ســرمایه ي فرهنگی و ســرمایه ي نمادین بررســی شــده باشــد، مشــاهده نشــد. با 
توجــه بــه اهمیــت رابطــه ی ایــن دو ســرمایه از جهــت مدیریــت و تولیــد، ایــن ســؤال مطــرح مــی شــود کــه چــه 

1- jenkinse.
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رابطــه ای میــان ســرمایه ي فرهنگــی و ســرمایه ي نمادیــن فرهنگی وجــود دارد؟
مفهوم شناسی و واکاوی نظری 

ســرمایه: » از دیــد بوردیــو، ســرمایه، هــر منبعــی را گوینــد کــه در عرصــه خاصی اثــر گــذارد و به فــرد امکان 
ــه دســت آورد«)اکبــری، 1383: 23(. »وی،  ــر ســر آن ب ــژه از راه مشــارکت در رقابــت ب دهــد کــه ســودی وی
ســرمایه را بــه چنــد مقوله ی گســترده تقســیم می نمایــد: اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و نمادین که هــر کدام 
از آنهــا را می تــوان در پرتــو میدان هــای خــاص بــه مقوالتــی جداگانــه تقســیم نمود «)فایــن ، 1385: 102 و 103(. 
»ســرمایه، عمــاً کار انباشــته شــده )در شــکل مــادی و معنــوی( اســت. به دســت آوردن ســرمایه، زمان بر اســت؛ 
امــا وقتــی بــه دســت می آیــد می تــوان آن را در موقعیت هــای جدیــد، ســرمایه گذاری نمود«)جنکینــز، 1384: 
101(. »ســرمایه، ثروتــی مولــد یــا منبعــی اســت کــه شــخص می توانــد جهــت ایجــاد درآمــد یــا منابــع اضافــی 

دیگــر، بــه کار برد« )وگــت2  ، 1993 : 29(.
ســرمایه ی فرهنگــی: یکــی از مشــهورترین دانشــمندان و نظریه پــردازان ســرمایه ی فرهنگــی، بوردیــو اســت 
کــه در ایــن مقالــه از نظریــات وی اســتفاده می شــود. او تأثیــر ســرمایه ی فرهنگــی بــر مصرف، فعالیت و ســبک 
زندگــی را بــا توســل بــه نظریــه ی تمایــز بیــان می کنــد؛ بــه طــوری کــه دارنــدگان ســرمایه ی فرهنگــی زیــاد، 
خــود را بــا مصــرف فرهنــگ و هنــر متعالــی، از بقیــه متمایــز می کننــد. »داشــتن ســرمایه ی فرهنگــی بیشــتر بــه 
معنــای داشــتن تــوان شــناختی باالتــر و گرایــش بــه هنــر متعالــی، ناشــی از شایســتگی بیشــتر دارنــدگان ایــن 

ســرمایه اســت«)فاضلی،  1382: 38(.
     بوردیــو، معتقــد اســت کــه طبقــه بــاالی جامعــه، عــاوه بــر امکانــات اقتصــادی و بــه تبــع آن سیاســی، 
ســرمایه ی فرهنگــی و اجتماعــی را نیــز در اختیــار دارنــد. ایــن امــر ماننــد ســرمایه ی اقتصــادی، موجب می شــود 
کــه آنــان در چرخــه ی بازتولیــد قــرار گیرنــد و موجــب افزایــش آن شــوند و از طریــق ســرمایه ي فرهنگــی، 
شــیوه ی رفتــار و گفتــار خــود و همین طــور نحــوه ی عمــل اجتماعــی خــود را از دیگــر طبقــات جــدا کننــد؛ 
بــه طــوری کــه ایــن طبقــه بــا داشــتن امکانــات و ملزومــات فرهنگــی، از لحــاظ ذهنــی و عینــی، در ســاختاری 
ــارز ایــن ســاختار ذهنــی و  ــه ی ب ــد کــه خــود را از دیگــر طبقــات جامعــه جــدا می داننــد. نمون قــرار می گیرن
تأثیــر آن بــر ســاختار عینــی از نظــر بوردیــو، وجــه ذائقــه ی زیبا شــناختی اســت. بــه زعــم وی ایــن ذائقــه، همــراه 
انســان پــا بــه عرصــه ی وجــود نمــی نهــد؛ بلکــه اکتســابی اســت و طبقــات بــاالی اجتمــاع از طریــق آن، خــود 
را از اعضــای دیگــر جامعــه جــدا می داننــد و در واقــع، ذائقــه ي بیشــتر جایــگاه طبقاتــی دارد. خدمــت اصلــی 
تفکــر بوردیــو در توســعه مجموعــه ای از اســتعاره های قــوی بــرای بیــان مو شــکافانه ی رابطــه ی قــدرت و ســلطه 
در جهــان اجتماعــی و بــه طــور کلــی قشــر بندی فرهنگــی اســت. بــه نظــر وی »فرهنــگ، درون یــک فضــای 
ــه صــورت فرهنــگ،  ــه و باالخــره ب ــراث، انتقــال یافت ــه وســیله ي می اجتماعــی پخــش شــده اســت؛ ســپس ب
ســرمایه گذاری می شــود«)ریتزر،  1381: 721(. داشــتن ایــن ســرمایه بــرای دارنــدگان آن، کارکردهایــی دارد؛ 

2- wogget.
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از جملــه آن کــه موجــب کســب مشــروعیت از طریــق بقیــه ي ســرمایه ها می شــود. کســی کــه بــه واســطه ی 
ســرمایه ی فرهنگــی منزلــت دارد، می توانــد روایــت خــود را از دنیــای اجتماعــی بــر دیگــران تحمیــل کنــد یــا 
دارنــدگان ایــن ســرمایه  می تواننــد خــود را از الزامــات زندگــی روزمــره جــدا کننــد و  نوعــی گزینــش دلخــواه 
در عرصــه ی فرهنــگ انجــام دهنــد. بــه بیــان بوردیــو، »زیبا شــناختی محــض، از اخــاق یــا همــان خلــق  و  خوی 
ــه ی  ــی، 1382:  38(. »نکت ــات طبیعــی و اجتماعــی نشــأت می گیرد« )فاضل ــن و گزینشــی از الزام ــه گرفت فاصل
حائــز اهمیــت در اندیشــه ی بوردیــو، راجــع بــه انــواع ســرمایه، آن اســت کــه اشــکال گوناگــون ســرمایه، قابــل 
تبدیــل بــه هــم هســتند؛ پــس، می تــوان گفــت کــه جوهــر نظریــه بوردیــو راجــع بــه انــواع ســرمایه، در ایــن امــر 
نهفتــه اســت کــه ســرمایه های غیــر اقتصــادی یــا غیــر مــادی نیــز قابــل انباشــت، مبادلــه و تبدیــل بــه ســایر انــواع 

ســرمایه اند«)کروبی، 1387:  313(.
ابعاد سرمایه فرهنگی از دید گاه بوردیو

- ســرمایه ی فرهنگــی تجســم یافته3  : »ایــن ســرمایه بــا شــخصی کــه در آن تجســم می یابــد ، ارتبــاط نزدیک 
دارد؛ در واقــع، نوعــی ثــروت بیرونــی اســت کــه بــه عنــوان بخــش جدایی ناپذیــری از فــرد درآمــده اســت. ایــن 
همــان بخشــی اســت کــه بوردیــو آن را بُعــد ســرمایه ي فرهنگــی همــراه بــا تولــد  می نامــد کــه نمی تــوان آن 
را از راه هدیــه، خریــد و یــا مبادلــه بــه دیگــری منتقــل کــرد. ایــن نــوع ســرمایه، بــه صــورت آمادگــی مــداوم 
ذهــن و جســم، تجلــی می یابد«)شــارع پور و خوش فــر، 1381:  137(. »ایــن بعــد از ســرمایه ی فرهنگــی، توانایــی 
بالقــوه ای دارد کــه بــه تدریــج، بخشــی از وجــود فــرد شــده و در او بــه تثبیــت رســیده اســت کــه می توانــد بــا 
ســرمایه گذاری زمــان، در شــکل گیری یادگیــری، افزایــش یابــد. ایــن ســرمایه، در فــرد عجیــن و از اجــزای او 

می شــود؛ بنابرایــن نمی توانــد  بــه طــور آنــی انتقــال یابد«)نوغانــی، 1383:  137(.
- ســرمایه ی فرهنگــی عینیت یافتــه4  : ایــن بعــد از ســرمایه ی فرهنگــی کــه بیشــتر در کاالهــا و اشــیاء مــادی 
تجســم می یابــد، از بدیهی تریــن و آشــکارترین نــوع ابعــاد ســرمایه ی فرهنگی اســت که افــراد جامعــه می توانند 
از آن بهره منــد شــوند. از ویژگی هــای بــارز آن، قابــل انتقــال بــودن آن اســت. »ایــن ســرمایه بــه نوعــی در شــکل 
اقتصــادی هــم مطــرح می باشــد و می توانــد جنبــه ي نمادیــن آن نیــز حفــظ شــود؛ بــه طــور خاصــه، بــه تمامــی 
اشــیاء و کاالهــای فرهنگــی، ســرمایه فرهنگــی عینــی می گوینــد؛ امــا خصلــت اساســی ایــن ســرمایه، در ایــن 

اســت کــه اثــر آموزشــی، بــر دارنــدگان آن می گذارد«)شــارع پور و خوش فــر،  1381:  137(.
- ســرمایه ی فرهنگــی نهادینه شــده5    : الزمــه ی ایــن نــوع ســرمایه، وجــود افــراد بــا صاحیــت و مســتعد، در 
جهــت کســب انــواع مــدارک تحصیلــی و دانشــگاهی اســت؛ از طــرف دیگــر، وجــود نهادهــای رســمی اســت 
کــه ایــن مــدارک تحصیلــی را صــادر و بــه آن رســمیت بخشــند. از ویژگی هــای بــارز ایــن ســرمایه، ایــن اســت 
کــه بــه شــکل پلــی میــان اقتصــاد و فرهنــگ عمل می کنــد و ایــن توانایــی را دارد کــه ســرمایه ی فرهنگــی را، از 

3-  Embodied Cultural Capital.
4- Objective Cultural Capital
5- Institutionalized Cultural Capital
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راه کاربــرد آن بــه طریــق معقــول و رســمی، بــه نوعــی ســرمایه ی اقتصــادی تبدیــل نمایــد. »ســرمایه ی فرهنگــی 
نهادینه شــده، بــا قانــون و مقــررات نهادینــه شــده، حاصــل می شــود و بــرای دارنــده ی آن پایگاه اجتماعــی ایجاد 
می کنــد. ایــن بعــد از ســرمایه فرهنگــی، بــه کمــک ضوابــط اجتماعــی و بــه دســت آوردن عنوان هایــی ماننــد: 
مــدارک تحصیلــی، تصدیــق حرفــه و کار بــرای افــراد دارنــده آن کســب موقعیــت می کنــد. ایــن ســرمایه، قابل 
انتقــال و واگــذاری نمی باشــد و بــه دســت آوردن آن بــرای افــراد، بــه شــرایط معینــی بســتگی دارد«)نوغانــی، 

.)137  :1383
سرمایه نمادین 

ــک  ــر کم ــروعیت« وب ــک« و »مش ــم »کاریزماتی ــن، از مفاهی ــرمایه نمادی ــوم س ــط مفه ــرای بس ــو، ب بوردی
می گیــرد؛ می تــوان گفــت مهم تریــن تأثیــر وبــر بــر بوردیــو در اینجــا نمایــان می شــود. بوردیــو، همچــون وبــر 
ــد خــود را از  ــراد و گروه هایــی کــه می توانن ــاز دارد. »اف ــه مشــروعیت، نی معتقــد اســت کــه اعمــال قــدرت ب
گروه هــا و افــرادی کــه منافــع مشــخصی دارنــد، بــه گروه هــا و افــرادی کــه منافعــی ندارنــد، تغییــر دهنــد، بــه 
گفتــه ی بوردیــو بــه کســب ســرمایه ی نمادیــن، نائــل گشته اند«)ســوارتز، 1381: 3(. ایــن ســرمایه، روابــط مبتنــی 
بــر منافــع بنیادیــن را کــه بــا آنهــا مرتبــط اســت، بــا مشــروعیت دادن بــه آنهــا پنهــان می کنــد. پــس، »ســرمایه ی 
نمادیــن، شــکلی از قــدرت اســت کــه نــه بــه عنــوان قــدرت؛ بلکــه به عنــوان تقاضــای مشــروع برای به رســمیت 
ــه عبــارت دیگــر،  شــناختن، احتــرام، اطاعــت و خدمــات دیگــران، مشــاهده می شود«)ســوارتز، 1381: 27(. ب
ــه  ــد، ب ــوع از ســرمایه اســت کــه دســته ای از اعضــای اجتمــاع، آن را درک می کنن ســرمایه ی نمادیــن، هــر ن
رســمیت می شناســند و بــرای آن ارزش قائــل می شــوند. »ســرمایه ی نمادیــن کــه از حیثیت شــخص، سر چشــمه 
ــا)کام و  ــردی در رفتاره ــای ف ــرام، قابلیت ه ــتیژ، احت ــون: پرس ــی چ ــای نمادین ــه ی ابزاره ــرد؛ مجموع می گی

کالبــد( و شــکوه و فرهمنــدی را بــه فــرد عطــا می نماید«)فکوهــی، 1384: 300(.
     وجــه بســیار مهــم ســرمایه ی نمادیــن، وجــود نوعــی رابطــه ی دو ســویه در مســئله ی شــناخت آن اســت. 
»می تــوان ســرمایه ی نمادیــن را حاصــل تصدیــق مشــروعیت کســی دانســت کــه آن را در اختیــار دارد. پــس، 
قــدرت و تســلط آن کــس بــه دیگــران؛ بــه دلیــل داشــتن مشــروعیت، از یــک ســو، و تأییــد ایــن مشــروعیت از 
ســوی دیگــر، بــه دســت می آید«)شــویره و فونتــن، 1385: 102(. »این ســرمایه، جــز در احترام، بازشناســی، باور، 
اعتبــار و اعتمــاد دیگــران وجــود خارجــی، پیــدا  نمی کنــد و تــا زمانــی کــه بــاور دیگــران را بــه همــراه نداشــته 
باشــد، نمی توانــد دوام بیــاورد؛ امــا در صــورت وجــود آن، اعتمــاد و پذیــرش از ســوی همــگان، آن شــخص، 
بــه مشــروعیت دســت می یابد«)جنکینــز، 1384:  119(. شــکل های گوناگــون ســرمایه)اقتصادی- اجتماعــی- 
فرهنگــی( هــم وســیله و هــم هــدف اســتراتژی مــا هســتند کــه بــرای دســت یابی بــه تمایــز و تشــخیص در هــر 

میــدان پیگیــری می شــوند. 
ســرمایه ی نمادیــن فرهنگــی: »آن دســته از ســرمایه ی فرهنگــی می باشــد کــه بــرای مــردم بــه عنــوان نمــاد، 
محســوب می شــود و مــردم بــرای دارنــده ی آن احتــرام و منزلــت خاصــی قائــل می شــوند. ســرمایه ی فرهنگــی  
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نمادیــن، چیــزی اســت کــه فــرد، بــا داشــتن آن، در چشــم مــردم مــورد ســتایش و احتــرام اســت؛ البتــه بایــد بــه 
ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه ســرمایه ي نمادیــن فرهنگــی به معنای داشــتن ســرمایه ي فرهنگی بیشــتر نمی باشــد و 
گاهــی خــاف آن نیــز صــدق می کنــد؛ یعنــی شــاید در برخــی مناطــق و میــان افــراد خاصــی، فرهنگــی خاص 
یــا فرهنگــی منفــی و متضــاد بــا فرهنــگ پذیرفتــه شــده؛ بــه عنــوان ســرمایه ی نمادیــن فرهنگــی، دارای ارزش 
و احتــرام باشــد؛ ولــی در کل بایــد گفــت کــه ســرمایه ی نمادیــن فرهنگــی، هر گونــه از ســرمایه ی فرهنگــی 
محســوب می شــود کــه بــه عنــوان نمــاد و ســمبل و پرســتیژ اســتفاده می شــود و دارنــده ی آن از جانــب مــردم 
ــن  ــر، »ای ــی دیگ ــه عبارت ــی، 1393:  50(. ب ــدار جویم ــرار می گیرد« )نام ــرام ق ــورد احت ــاص، م ــی خ ــا  گروه ی
ســرمایه بــه عنــوان نمــاد6    و ســمبل از طــرف جامعــه شــناخته می شــود. ممکن اســت ســرمایه ی فرهنگــی فردی 
ماننــد: شــاعری، نویســندگی و خطاطــی، نمــاد محســوب نشــود؛ ولــی ســرمایه ی فرهنگــی فــردی دیگــر مانند: 
خوانندگــی، کارگردانــی و بازیگــری بــه عنــوان ســرمایه ی نمادین فرهنگــی، محســوب گــردد. در کل بایــد 
گفــت : وجــه تمایــز نمادیــن بــا ســایر ســرمایه ها در کلمــه نمــاد، ســمبل و داشــتن پرســتیژ در چشــم دیگــران، 

نهفتــه اســت و ایــن نمــاد بــا گــذر زمــان و مــکان، تغییــر می یابد« )نامــدار جویمــی، 1393:  50(.
     »ســرمایه ی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، ممکن اســت در زمان گذشــته، نماد محســوب شــده باشــند، 
ولــی در زمــان حــال، نمادیــن نباشــند و افــراد به داشــتن آنهــا به عنوان پرســتیژ و افتخــار، نگاه نکننــد و بالعکس؛ 
ــد؛ ولــی در زمــان حــال، نمــاد محســوب می شــوند«)همان(. از  یعنــی ممکــن اســت در گذشــته نمــاد نبوده ان
طرفــی دیگــر »ممکــن اســت در یــک زمــان، در مکان هــای مختلــف، ســرمایه های نمادیــن مختلفــی وجــود 
ــلیقه ها و  ــدن س ــک ش ــی و نزدی ــاط جمع ــتم های ارتب ــتگاه ها و سیس ــود دس ــا وج ــروزه ب ــد. ام ــته باش داش
خواســته های جهانــی بــه یکدیگــر؛ می تــوان گفــت تقریبــاً ســرمایه ی نمادیــن در سراســر جهــان به هــم نزدیک 
هســت؛ هــر چنــد ممکــن اســت کــه در برخــی از مکان هــا چیــزی، نمــاد محســوب شــود کــه در جایــی دیگــر 

نمــاد نباشــد« )همان(.
     مقالــه ی حاضــر جهــت تبییــن مســئله، از مــدل بازتولیــد فرهنگــی و اجتماعــی بوردیــو، اســتفاده کــرده 
اســت. بــا اســتفاده از ایــن مــدل، ســرمایه ی فرهنگــی، شــامل ســه بُعــِد عینیت یافتــه، تجســم یافته و نهادینه شــده، 
اســت و ســرمایه ي نمادیــن نیــز شــامل ســه بعــد اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی اســت. هــدف بوردیــو از طرح 
نظریــه ی ســرمایه ی فرهنگــی، توضیــح نقش تمایــزات فرهنگــی قــراردادی در تعریف موقعیت هــای گوناگوِن 
فضــای اجتماعــی کــه قــدرت و امتیــازات متفاوتــی را بــه همــراه دارنــد؛ بــه عــاوه مکانیســم قــرار گرفتــن افراد 
در ایــن موقعیت هــای متفــاوت، بــود. بوردیــو و پاســرون7  ، در پژوهــش خــود در ســال 1977 در تبییــن الگوهای 
ــا ســبک های  ــد کــه نهادهــای آموزشــی ب ــر موجــود در نتایــج تحصیلــی مــدارس فرانســه، معتقــد بودن نابراب
خــاص تفکــر، طبقه بنــدی و جهت گیــری نســبت بــه کاالهــا و تجــارب فرهنگــی معتبــر شــناخته می شــوند کــه 
برخــی گروه هــای پایگاهــی، آنهــا را اعمــال می کننــد و تفــاوت ســرمایه ی فرهنگــی دانش آمــوزان متعلــق بــه 

6-symbol.
7- Passeron.

بررسی رابطه ی سرمایه ي فرهنگی و سرمایه ی ...
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طبقــات اجتماعــی گوناگــون، بخشــی از اختافــات تحصیلــی آنهــا را توضیــح می دهد. بــه اعتقاد آنها، کســب 
مجموعــه ای از قابلیت هــای فرهنگــی در خانواده هــای طبقــات بــاال، منجــر به توســعه ی ناآگاهانه و غیر مســتقیم 
مجموعــه ای از انتظــارات، اولویت هــا و شــیوه های کنــش می گــردد کــه بوردیــو آنهــا را منش هــای طبقــه ای 
می نامــد. ایــن منش هــای طبقــه ای بــا داشــتن ســاختاری پایــدار و پویــا، تفکــرات، واکنش هــا و انتخاب هایــی 
ــد  ــت بازتولی ــترش آن، جه ــد گس ــی فراین ــه ط ــت ک ــی اس ــا تاش های ــازگار ب ــد و س ــود می آورن ــه وج را ب
محیــط صــورت می گیرنــد. بــه نظــر بوردیــو، هرگونــه قابلیــت کــه باعــث تســهیل تخصیــص میــراث فرهنگــی 
یــک جامعــه گــردد، می توانــد ســرمایه، تلقــی شــود. ایــن قابلیت هــا کــه توزیــع نابرابــری در فضــای اجتماعــی 
دارنــد، زمینــه ی ایجــاد امتیــازات انحصــاری را فراهــم می کننــد؛ عــاوه بــر ایــن، »در جوامعــی کــه ســاختارهای 
اجتماعــی تمایــز یافتــه و نظــام آموزشــی رســمی وجــود دارد، ایــن امتیــازات از طریــق نهادینــه شــدن معیارهــای 
ــه ی  ــد ده ــو، 1977: 24(. »در چن ــل می-گردد«)بوردی ــت، حاص ــی اس ــات خاص ــع طبق ــه نف ــه ب ــی ک سنجش
گذشــته، پژوهشــگران گوناگــون، تفاســیر و تعابیــر گوناگونــی از این مفهــوم و مکانیســم های تأثیرگــذاری آن 
در عرصــه ی نابرابری هــای اجتماعــی ارائــه نموده انــد. گروهــی، در قالــب مــدل بازتولیــد فرهنگــی بوردیــو، بــر 
ارتبــاط پیشــینه ی اجتماعــی و ســرمایه ی فرهنگــی و موقعیت هــای اکتســابی افــراد، تأکیــد دارنــد؛ در مقابل این 
رویکــرد، »گروهــی دیگــر، در قالــب مــدل تحــرک فرهنگــی، معتقــد هســتند کــه ســرمایه ی فرهنگــی نقــش 
مهمــی در شــکل دادن بــه نابرابری هــای اجتماعــی، بــازی می کنــد؛ امــا ایــن نابرابری هــا بیشــتر از آن کــه ناشــی 
از ارتقــای موقعیت هــای متمایــز انتســابی افــراد باشــد، ناشــی از توســعه ی فرصت هــای بیشــتر بــرای طبقــات 
پاییــن اســت. ایــن مــدل، قائــل بــه تعامــل تأثیر گــذار بیــن منابــع فرهنگــی والدیــن و پیشــینه ی اجتماعــی آنهــا 
و ســرمایه ی فرهنگــی فرزنــدان، نیســت و ایــن دو را مســتقل از هــم در نظــر می گیرنــد، خصوصــاً ســرمایه ی 
فرهنگــی والدیــن را بــرای فرزنــدان الیه هــای بــاال چنــدان مفیــد نمی داند«)َآشــیافنبرگ و مــاس8 ، 1977:  14(. 

سوابق تجربی
ــوان »بررســی  ــا عن ــه کارشناســی ارشــد، ب ــت پایان نام ــرای دریاف ــی در ســال1392، ب 1- مرتضــی حضرت
جامعه شــناختی رابطــه ی ســرمایه نمادیــن و نگــرش بــه حقــوق شــهروندی)مطالعه ي مــوردی: شــهر تبریــز(« 
انجــام داده اســت. نمونــه ی مــورد بررســی، شــامل 400 نفــر از افــراد بــاالی 15 ســال مناطــق شــهری، شــهر تبریز 
بــوده اســت. نتایــج تحقیــق نشــان دهنده ی آن اســت که میــان ســرمایه ی نمادین و نگــرش به حقوق شــهروندی، 
رابطــه وجــود دارد؛ همیــن طــور میــان ســرمایه ی نمادیــن بــا نگــرش بــه حقــوق مدنــی و نگــرش بــه حقــوق 

اجتماعــی رابطــه ی معنــادار وجــود دارد.
ــا  ــی ب ــد، تحقیق ــی ارش ــه کارشناس ــت پایان نام ــرای دریاف ــال1390، ب ــی در س ــاه گل عبداهلل زاده مینای 2- م
عنــوان »تأثیــر ســرمایه ی نمادیــن خانــواده بــر خشــونت خانگــی9« انجــام داده اســت. ســرمایه ی نمادیــن در ایــن 
تحقیــق بــا توجــه بــه نظریــه ی بوردیــو بررســی شــده اســت. جامعــه ي آمــارِی پژوهــش، زنــان متأهــل ســاکن 
8- Aschaffenburg, Mass
9- Domestic violence

یارمحمد قاسمي- احسان نامدار جویمی
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تهــران بوده انــد. نمونــه مــورد بررســی بــه تعــداد 385 نفــر بــوده اســت. ابــزار مــورد اســتفاده بــرای انجــام تحقیق، 
پرســش نامه ی محقــق ســاخته و از طرفــی، 15  مصاحبــه ی  نیمه ســاختار یافته، بــوده اســت.  یافته هــا نشــان دهنده ی 
آن اســت کــه میــان ســرمایه ی نمادین)اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی( بــا خشــونت خانگــی    رابطــه ی مثبــت 
و معنــادار وجــود دارد و بــا افزایــش ســرمایه ی نمادیــن، نــوع خشــونت از فیزیکــی بــه روانــی و اجتماعــی تغییــر 

ــد. می کن
3- معصومــه پیــری در ســال1390، در پایان نامــه ی کارشناســی ارشــد خــود به بررســی »نقش تعامــل نمادین 
در صمیمــت زوجیــن از دیــدگاه زنــان شهرســتان کــرج« پرداختــه اســت. ایــن تحقیــق، حاصــل مصاحبــه بــا 
100 نفــر از زنــان تحصیــل کــرده ی ســاکن شهرســتان کــرج، بــوده کــه بــه روش کیفــی و تحلیــل محتــوا انجام 
شــده اســت.  نتایــج تحقیــق نشــان می دهنــد کــه مشــورت کــردن و در جریــان گذاشــتِن همســر در مــورد امــور 
جــاری و کارهــای شــخصی و داشــتن گفــت و گــوی صمیمانــه و ســازنده، باعــث صمیمــت میــان زوجیــن 
می شــود و ایــن عوامــل نشــان دهنده ی توجــه و عاقــه ی مــرد بــه همســر خــود محســوب می شــود و در آخــر بــه 
خانواده هــای ایرانــی پیشــنهاد شــده اســت کــه از گفــت و گوهــای دوســتانه و صمیمانــه با همســر خود اســتفاده 

کننــد تــا خانــواده گرم تــر و صمیمی تــری داشــته باشــند.
ــر  ــه جامعه شــناختی پی ــات سیاســی در نظری ــوان »امکان ــا عن ــی در ســال1389،  پژوهشــی ب 4- رســول بابای
بوردیــو: تولیــد نظریــه سیاســی« انجــام داده اســت. بــه نظــر وی در ایــن تحقیــق، نظریــه ی جامعه شــناختی پیــر 
ــا،  ــر و مؤلفه ه ــود دارد و عناص ــی، وج ــه سیاس ــک نظری ــای ی ــای بنیاد ه ــر و مؤلفه ه ــی عناص ــو، تمام بوردی
شناســایی؛ ســپس ترکیــب آنهــا در چارچوبــی نظــری در نظریــه ی ســرمایه سیاســی، بازســازی شــده اســت و 
در ایــن راســتا از مفاهیمــی همچــون عــادت واره، میــدان، ســرمایه نمادیــن، زبــان، قــدرت نمادیــن و خشــونت 

نمادیــن، اســتفاده شــده اســت.
ــا عنــوان »ســرمایه ی نمادیــن و ابعــاد  ــا گاورلیــوک در ســال2014، پژوهشــی ب 5- الیــن گاورلیــوک و دن
ســرمایه ی فرهنگــی بــرای ســازمان های آموزشــی رومانیایــی« انجــام داده انــد. ایــن تحقیــق در بخــش غربــی 
کشــور رومانیایــی انجــام شــده اســت. در ایــن تحقیــق به ســرمایه نمادیــن به عنــوان موتــور ژنراتور ایجــاد کننده 
الگوهــای بــاز در محیــط آموزشــی اشــاره دارد و بــه بررســی مشــکات و معضــات فکــری و رفتــاری نظــام 
آموزشــی غــرب رومانیایــی می پــردازد و بــرای آن راه حــل فکــری و عملــی ارائــه می دهــد و ســرمایه ي نمادیــن 
را بــه عنــوان تئــوری نوســازی رابطــه ای بــرای بهبــود نظــام آموزشــی کشــور، پیشــنهاد می دهــد کــه ریشــه در 

نگرش هــای اجتماعــی و تاریــخ فرهنگــی کشــور دارد.
6- چــاد نیلیــپ در ســال 2009، پژوهشــی بــا عنــوان »نزدیــکان تعامــل و ســرمایه  نمادیــن: بــه ســوی یــک 
نظریــه سیاســی خــرد اقتصــادی« انجــام داده اســت. وی در ایــن تحقیــق، به این نکته اشــاره کــرد که خواهــران و 
بــرادران، بزرگ تریــن نقــش را در اجتماعــی کــردن فــرد و روانــه کــردن وی بــه اجتمــاع دارنــد؛ ولــی خواهران 
و بــرادران بزرگتــر، ممکــن اســت بــرای حفظ سلســله مراتب قــدرت در خانــواده، بر دیگــر خواهران و بــرادران 
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خــود مســلط شــوند. نیلیــپ بــا ایــن مثــال، متــن را به ســمت کان جامعــه و در وســعت بزرگتــر می کشــاند و در 
آنجــا بــه ســرمایه نمادیــن و قــدرت سیاســی اشــاره می کنــد کــه ممکــن اســت در اثــر تفــاوت زبــان، فرهنگ و 
اجتمــاع بــه وجــود آیــد و بــه تحلیل گــران پیشــنهاد می دهــد کــه ارتبــاط میــان ســاختارهای اجتماعــی را حفــظ 

کننــد و ســاختار تعامــل چهــره بــه چهــره را در جامعــه اشــاعه دهند.

شکل)1(: مدل مفهومی تحقيق

فرضیه ي اصلی تحقیق: بین سرمایه ی فرهنگی با سرمایه ی نمادین فرهنگی، رابطه ی معنا داری وجود دارد.
فرضیات جزئی تحقیق: 1. بین ســرمایه ی فرهنگی تجســم یافته با ســرمایه ی نمادین فرهنگی، رابطه ی معناداری 
وجــود دارد؛ 2. بیــن ســرمایه ی فرهنگــی عینیت یافتــه با ســرمایه ی نمادین فرهنگــی، رابطه معنــا داری وجــود دارد؛ 3. 

بیــن ســرمایه ی فرهنگی نهادینه شــده با ســرما یه ی نمادین فرهنگــی، رابطه ی معنــا داری وجــود دارد.
تعریف عملیاتی متغیرها

متغیــر مستقل)ســرمایه ي فرهنگــی(، در ایــن تحقیــق شــامل ســه بعــد می باشــد کــه عبارتنــد از: تجســم یافته، 
عینیت یافتــه و نهادینه شــده. ســرمایه ی فرهنگــی تجســم یافته و عینیت یافتــه کــه هــر کــدام در قالــب پنــج گویــه 
و ســرمایه ي فرهنگــی نهادینــه شــده بــا چهــار گویــه، اندازه گیــری شــده اســت. امتیــازی کــه پاســخ دهندگان به 

ایــن ابعــاد می دهنــد، بــر اســاس طیــف لیکــرت می باشــد.
     ســرمایه ی نمادیــن فرهنگــی، بــدون بُعــد بــوده و بــرای ســنجش آن از پنــج گویه اســتفاده شــده اســت که 

بــا اســتفاده از طیــف پنــج گزینــه ای لیکــرت، مورد ســنجش قــرار می گیرد.
روش شناسی تحقیق

روش ایــن تحقیــق، توصیفــی- پیمایشــی می باشــد. بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا از نرم افــزار spss 21 و 
Lisrel9.1 اســتفاده شــد. جامعــه مــورد نظــر، دانشــگاه دولتــی ایــام می باشــد کــه جمعیتــی بالــغ بــر 4620 نفــر 
دارد. تعــداد نمونــه بــا اســتفاده از جــدول کرجســی – مــورگان، بالــغ بــر 353 نفــر بــود و بــا اســتفاده از فرمــول  
ــری  ــه نمونه گی ــن ک ــرای ای ــد. ب ــر می باش ــر 355 نف ــغ ب ــری 0/05، بال ــای اندازه گی ــب خط ــا ضری ــران ب کوک
از اطمینــان باالتــری برخــوردار باشــد، تعــداد نمونــه، بالــغ بــر 360 نفــر در نظــر گرفتــه شــد. ابزارجمــع آوری 
اطاعــات، پرســش نامه محقق ســاخته )پنج گزینه هــای طیــف لیکــرت( می باشــد. نمونه گیــری در ایــن 
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تحقیــق، بــه صــورت تصادفــی ســاده، صــورت گرفتــه اســت.
     روایی پرســش نامه از نظر صوری، به وســیله اســتادان مســلط در این حوزه  )ســه اســتادیار جامعه شناســی، 
چهــار اســتادیار مدیریــت( و بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی تأییــدی، مــورد تأیید قــرار گرفت. پایایی پرســش نامه 
از طریــق نــرم افــزار 19spss  و از طریــق آزمــون آلفــای کرون بــاخ ارزیابــی شــد کــه مقادیــر آن در جــدول 

زیــر ذکــر می شــود:
جدول)1(: مقادیر آلفای کرون باخ 

11 
 

و  spss 21افزار ها از نرمباشد و برای تجزیه و تحلیل دادهپیمایشی می -روش این تحقیق، توصیفی
Lisrel9.1 4620باشد که جمعیتی بالغ بر جامعه مورد نظر، دانشگاه دولتی ایالم، می .استفاده شده است 

باشد و با استفاده از فرمول  نفر می 353مورگان، بالغ بر  –تعداد نمونه با استفاده از جدول کرجسی  .دارد نفر
گیری از اطمینان برای این که نمونه .باشدنفر می 355، بالغ بر 05/0گیری کوکران با ضریب خطای اندازه

آوری اطالعات، ابزارجمع .گرفته شد نفر در نظر 360باالتری برخوردار باشد، تعداد نمونه، بالغ بر 
گیری در این تحقیق، به صورت نمونه .باشدهای طیف لیکرت( می)پنج گزینهساختهنامه محققپرسش

 .تصادفی ساده، صورت گرفته است
استادیار  4شناسی، استادیار جامعه 3)نامه از نظر صوری، توسط اساتید مسلط در این حوزهروایی پرسش     

نامه از طریق نرم افزار پایایی پرسش .یید قرار گرفتأت( و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، مورد تمدیری
19spss  شود:باخ ارزیابی شد که مقادیر آن در جدول زیر ذکر میو از طریق آزمون آلفای کرون 

 (: مقادیر آلفای کرون باخ 1جدول)
نمادین  یسرمایه

 فرهنگی

 فرهنگی  یسرمایه
 یافتهتجسم

 فرهنگی ی سرمایه
 یافتهعینیت

 فرهنگی  یسرمایه
 شدهنهادینه

 فرهنگی )کل( یسرمایه

856/0 928/0 695/0 931/0 884/0 

 .باشدمی 907/0باخ برای کل رابطه)سرمایه فرهنگی و سرمایه فرهنگی نمادین( برابر با میزان آلفای کرون

 هایافته
 Lisrel 9.1افزار تحلیل عامل تأییدی با استفاده از نرم

اجتماعی هستند؛ از یک سو با استفاده از این های عاملی، از دو جهت، مورد توجه پژوهشگران علوممدل
های تعریف توان شواهدی برای ارزیابی اعتبار مقیاسهای تجربی میها و آزمون آنها بر مبنای دادهنوع مدل

های استاندارد اف اصلی از کاربرد آنها ساخت مقیاسشده توسط محقق، به دست آورد؛ بنابراین یکی از اهد
های معادالت ساختاری در های عاملی به عنوان جزئی از مدلاز طرف دیگر، مدل .به لحاظ علمی است

های قبل از آزمون مدل معادالت ساختاری؛ الزم است، مدل .کنندگیری، عمل میههای اندازنقش مدل
 .آزموده شوند و از صحت و برازندگی آنها اطمینان حاصل کردگیری متغییرهای تحقیق اندازه

 ی اول متغیر سرمایه فرهنگینتایج تحلیل عاملی مرتبه

میزان آلفای کرون باخ برای کل رابطه)سرمایه ي فرهنگی و سرمایه ي فرهنگی نمادین( برابر با 0/907 می باشد.

یافته ها
9.1 Lisrel تحلیل عامل تأییدی با استفاده از نرم افزار

مدل هــای عاملــی، از دو جهــت، مــورد توجــه پژوهشــگران علوم اجتماعــی هســتند؛ از یــک ســو بــا اســتفاده 
ــار  ــی اعتب ــرای ارزیاب ــوان شــواهدی ب ــی می ت ــای داده هــای تجرب ــر مبن ــوع مدل هــا و آزمــون آنهــا ب ــن ن از ای
مقیاس هــای تعریــف شــده توســط محقــق، بــه دســت آورد؛ بنابرایــن، یکــی از اهــداف اصلــی از کاربــرد آنهــا 
ســاخت مقیاس هــای اســتاندارد بــه لحــاظ علمــی اســت. از طــرف دیگــر، مدل هــای عاملــی بــه عنــوان جزئــی 
ــدل  ــون م ــل از آزم ــد. قب ــری، عمــل می کنن ــای انداز ه گی ــادالت ســاختاری در نقــش مدل ه ــای مع از مدل ه
معــادالت ســاختاری؛ الزم اســت، مدل هــای اندازه گیــری متغییرهــای تحقیــق آزمــوده شــوند و از صحــت و 

برازندگــی آنهــا اطمینــان حاصــل کــرد.
نتایج تحلیل عاملي مرتبه ی اول متغیر سرمایه ي فرهنگي

مدل تخمین استاندارد

نمودار)1(: نتایج تحلیل عاملي مرتبه اول متغیر سرمایه ي فرهنگي
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ــار عاملــي مي گوینــد. بایــد همــه ی  در تحلیــل عاملــي مرتبــه ی اول، رابطــه ی بیــن ابعــاد و پرســش ها را ب
بارهــاي عاملــي هــر متغیر)هــر بعــد(، بزرگتــر از 0/5 باشــند تا پذیرفته شــوند. در شــکل بــاال همه بارهــاي عاملي 
هــر ســه بعــد بزرگتــر از 0/5 هســتند؛ پــس مي تــوان گفــت کــه ایــن ابعــاد بــه خوبــي توســط پرسش هایشــان 
ســنجیده شــده اند. نتایــج بدســت آمــده از شــکل فــوق، نشــان دهنده ی تأییــد تحلیــل عاملــي تأییــدي تحقیــق، 

ــند. مي باش
نتایج تحلیل عاملي مرتبه دوم متغیر سرمایه فرهنگي

مدل تخمین استاندارد

نمودار)2(: نتیجه تحلیل عاملي تأئیدي مرتبه دوم متغیر سرمایه فرهنگي

    نتایــج تحلیــل عاملــي تأییــدي مرتبــه ی دوم متغیر ســرمایه ی فرهنگي، نشــان مي دهد که مــدل اندازه گیري 
آن، مناســب و کلیــه ی اعــداد و پارامتر هــاي مــدل، معنــادار اســت؛ همچنیــن، نتایــج حاکــي از وجــود روابــط 

همبســتگي مثبــت و معنــاداري بین ابعــاد متغیر ســرمایه ی فرهنگي، اســت. 
تحلیل عاملی تأییدی برای متغیر وابسته

متغیــر وابســته در ایــن تحقیــق، ســرمایه ی نمادیــن فرهنگی مي باشــد که مســتقیماً با پرســش، ســنجیده شــده 
اســت و فقــط یــک تحلیــل عاملــي تأییــدي دارد. شــاخص هاي تناســب مــدل اندازه گیــري بــه شــرح زیر اســت 

کــه نشــان  دهنــده ی مناســب بــودن مــدل اندازه گیــري متغیــر درون زا می باشــد. 
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مدل تخمین استاندارد

نمودار)3(: نتیجه تحلیل عاملي تائیدي متغیر سرمایه نمادین فرهنگی

   نتایــج تحلیــل عاملــي تأییــدي متغیــر ســرمایه ي نمادیــن فرهنگی، نیــز نشــان داد که مــدل اندازه گیــري آن 
مناســب و کلیــه اعــداد و پارامترهــاي مــدل، معنادار اســت. 

Spss21 یافته های تحقیق با استفاده از نرم افزار
بــرای بررســی نرمــال بــودن دادهــا از آزمــون کلموگــروف - اســمیرینوف اســتفاده شــد کــه نتایج به دســت 

آمــده، مقادیــر زیــر را نشــان می دهنــد.
جدول)2(: آزمون کلموگروف - اسمیرینوف 

15 
 

 اسمیرینوف  –آزمون کلموگروف (: 2جدول)
 –آزمون کلموگروف 

سرمایه  اسمیرینوف
فرهنگی 

هیافتتجسم  

سرمایه 
 فرهنگی

-عینیت
 یافته

سرمایه 
فرهنگی 

دهشنهادینه  
 سرمایه نمادین

 فرهنگی
 360 360 360 360 تعداد)شماره(

 4000/8 6667/6 6333/17 500/16 میانگین
 186/0 62158/1 25499/3 45404/4 انحراف معیار

 281/0 /.181 110 128 حد باال انحراف
 334/5 -295/0 -/.110 -151/0 حد پایین  انحراف

 z 859/2 096/2 588/5 085/0آزمون  
:Sig سطح معناداری 

 
015./ 005./ 009/0 .085 

 نرمال غیر نرمال غیر نرمال غیر نرمال نتایج آزمون

 

اسمیرینوف، برای بررسی ارتباط میان متغیرهای مستقل و وابسته از  -با توجه به آزمون کلموگروف     
 .آزمون همبستگی و رابطه اسپیرمن استفاده شده است

 آزمون ضریب همبستگی (: 3جدول)
 اسپیرمن r جدول مقادیر 
 

فرهنگی  يسرمایه
 )کل(

فرهنگی  يسرمایه
 یافتهتجسم

فرهنگی  يسرمایه
 یافتهعینیت

فرهنگی  يسرمایه
 شدهنهادینه

 
نمادین  يسرمایه

 فرهنگی

r 
 )رابطه(
Sig 

 )سطح معناداري(
 

 تعداد نمونه

754/0 
 
000/0 
 
360 

833/0 
 
000/0 
 
360 

186/0 
 
000/0 
 
360 

714/0 
 
000/0 
 
360 

 معنادار ورابطه  نتایج آزمون
 .فرضیه تأیید شد

 رابطه معنادار و
 .فرضیه تأیید شد

 رابطه معنادار و
 .فرضیه تأیید شد

 رابطه معنادار و
 .فرضیه تأیید شد

 

 

بــا توجــه بــه آزمــون کلموگروف- اســمیرینوف، بــرای بررســی ارتباط میــان متغیرهای مســتقل و وابســته از 
آزمون همبســتگی و رابطه اســپیرمن اســتفاده شــده اســت.
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جدول)3(: آزمون ضریب همبستگی 
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 4000/8 6667/6 6333/17 500/16 میانگین
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 نرمال غیر نرمال غیر نرمال غیر نرمال نتایج آزمون

 

اسمیرینوف، برای بررسی ارتباط میان متغیرهای مستقل و وابسته از  -با توجه به آزمون کلموگروف     
 .آزمون همبستگی و رابطه اسپیرمن استفاده شده است

 آزمون ضریب همبستگی (: 3جدول)
 اسپیرمن r جدول مقادیر 
 

فرهنگی  يسرمایه
 )کل(

فرهنگی  يسرمایه
 یافتهتجسم

فرهنگی  يسرمایه
 یافتهعینیت

فرهنگی  يسرمایه
 شدهنهادینه

 
نمادین  يسرمایه

 فرهنگی

r 
 )رابطه(
Sig 

 )سطح معناداري(
 

 تعداد نمونه

754/0 
 
000/0 
 
360 

833/0 
 
000/0 
 
360 

186/0 
 
000/0 
 
360 

714/0 
 
000/0 
 
360 

 معنادار ورابطه  نتایج آزمون
 .فرضیه تأیید شد

 رابطه معنادار و
 .فرضیه تأیید شد

 رابطه معنادار و
 .فرضیه تأیید شد

 رابطه معنادار و
 .فرضیه تأیید شد

 

 
بحث و نتیجه گیری

حاصــل کار نشــان می دهــد کــه هر چــه ســرمایه ی فرهنگــی افــراد باالتــر باشــد، ســرمایه ی نمادیــن فرهنگی 
ــان از  ــان باالتــر اســت و هرچــه ســرمایه ی فرهنگــی افــراد پایین تــر باشــد، ســرمایه ی نمادیــن فرهنگــی آن آن
میــزان پایین تــری برخــوردار خواهــد بــود؛  یعنــی بــا افزایــش یــک واحــدی، در ســرمایه ي فرهنگــی، ســرمایه ی 
ــه،  ــرمایه فرهنگی )عینیت یافت ــه از س ــرادی ک ــد. اف ــش می یاب ــد افزای ــزان 0/754 واح ــه می ــی ب نمادین-فرهنگ
تجســم یافته و نهادینه شــده( باالیــی برخــوردار می باشــند، از ســرمایه ی نمادیــن فرهنگــی باالیــی نیــز برخــوردار 

خواهنــد بــود کــه از دیــدگاه بوردیــو، امــری پذیرفتــه شــده اســت. 
     از نظــر بوردیــو، »ســرمایه های غیــر اقتصــادی یــا غیر مادی)مثاً ســرمایه ی فرهنگی( قابل انباشــت، مبادله و 
تبدیل به ســایر انواع ســرمایه)مثاً ســرمایه ی نمادین فرهنگی(اســت«)کروبی، 1387: 313(؛ »ســرمایه ی فرهنگی 
بیشــتر، بــه معنــای داشــتن تــوان شــناختی باالتــر و گرایــش بــه هنر متعالــی ناشــی از شایســتگی بیشــتر دارندگان 
ایــن ســرمایه اســت«)فاضلی، 1382:  38(. همان طــور کــه تحقیق هــای پیشــین دربــاره ی ســرمایه ي  فرهنگــی و 
ســرمایه ی نمادیــن نشــان می دهــد، وجــود سلســله مراتــب ســرمایه ي فرهنگــی، باعث ایجــاد کشــاکش نمادین 
ســرمایه ها می شــود)ژیانپور و همــکاران،  1392(؛ پــس بایــد سلســله مراتــب فرهنگــی را در جامعــه، کاهــش داد 
و بــه یــک فرهنــگ فراگیــر و همه پســند روی آورد. از آنجــا کــه ایــن بررســی در دانشــگاه؛ بــه عنــوان محیطــی 
فرهنگــی کــه افــراد حاضــر در آن از ســرمایه ي  فرهنگــی زیــادی برخــوردار می باشــند، انجــام شــده اســت ؛ از 
ایــن رو، بــه محققــان، پیشــنهاد می شــود کــه ایــن فرضیــات را در محیطــی خــارج از دانشــگاه، بررســی کننــد 
و نتایــج بــه دســت آمــده را بــا نتایــج ایــن تحقیــق مقایســه نماینــد؛ همچنیــن، بــه مســئوالن و سیاســت مداران 
پیشــنهاد می شــود، اگــر بــه دنبــال جامعه ای مطلــوب)از نظــر فرهنگی( هســتند؛ بایــد ابتــدا جایگزین هایــی برای 
نمادهــای غربــی پیــدا کننــد و بــا آمــوزش دادن و بــاال بــردن ســطح ســرمایه ی فرهنگــی افــراد، آنهــا را بــه روی 

آوردن بــه منابــع نمادیــن و متناســب بــا فرهنــگ داخلــی، تشــویق کنند. 

یارمحمد قاسمي- احسان نامدار جویمی
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