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اي براي سنجش سرماية  ساخت، طراحي و برازش مدل و ارائة سنجه
  فرهنگي

 
  وحيد قاسمي ، پور آرش حسن

 )20/11/95پذيرش، تاريخ 14/07/94(تاريخ دريافت 
  

شناسي  مفاهيم مهم، پركاربرد، چندوجهي در جامعه ازجملهمفهوم سرماية فرهنگي  چكيده:
و نظرية فرهنگي است. به دليل همين خصائص مفهومي، اين مقوله در مرحلة عملياتي 
سازي، ساخت سنجه و طراحي گويه و مدل جامع سرماية فرهنگي اقتضائات نظري، روشي و 

اند. با تأكيد  دان داشتهطلبد كه برخي از مطالعات پيشين داخلي اهتمام كمي ب منطقي را مي
بر اهميت اين مفهوم و مرور و نقد مطالعات پيشين داخلي پيرامون سرمايه فرهنگي، در اين 

شناسي  ير بورديو و در سنت جامعه مطالعه تالش شده است تا با استناد به سنت نظري پي
فرهنگي، پس از تفكيك رويكردهاي مهم در بسط نظري سرماية فرهنگي و اشاره به 

ي، ساز ياتيعملو  ها مؤلفههاي مطالعات پيشين داخلي از حيث تعريف، انتخاب  كاستي
هاي  ي روشريكارگ بهي طراحي كرده و سپس با چندبعدمدلي جامع براي اين مفهوم 

نوعي مدل را هنجاريابي نماييم.  سازي اعتبار آن را سنجيده و به پيشرفتة آماري و مدل
نيكويي برازش شاخص سرماية فرهنگي با استفاده از  هاي اين پژوهش، حاكي از يافته

پردازان روش حداقل مربعات  معيارهاي چهارگانه اعتبار و قابليت اعتماد مورد تأكيد نظريه
نامة  مدل و پرسش تيدرنهااست. اين مطالعه  Smart Pls افزار جزئي در چارچوب نرم
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براي سنجش اين مفهوم،  العهموردمطآزمون شده خود را مطابق با معرفت فرهنگي جامعة 
  .ارائه داده است

برازش مدل، حداقل مربعات جزئي، ساخت سنجه، سرمايه فرهنگي، مفاهيم كليدي: 
  سازي، معرفت فرهنگي. مدل

  طرح مسئله
 اخير هاي دهه در مفهوم مذكور، ،وجود  نيا باگذرد؛  نمي 1فرهنگي سرماية مفهوم طرح از بيشتر دهه چند
 با داخلي تحقيقات در نيز اخيراً و ايفا كرده حوزة فرهنگ در خارجي كنندگي مهمي در تحقيقات تبيين نقش

شناسي و  جامعه بر چشمگيري سرماية فرهنگي تأثير مفهوم حقيقت است. در شده خوبي مواجه استقبال
  نهاده است. حوزة نظريه فرهنگي

شناسي دارد.  اي در ادبيات جامعه تقريباً گستردهسرماية فرهنگي مفهومي چندبعدي است كه پيشينه نظري 
بوده و  2ير بورديو هاي نظري پي صورت بنيادين، مرهون تالش پردازي و بسط نظري اين مفهوم البته به مفهوم

هاي نظري و مفهومي محبوبيت  از زمان كاربرد اين مفهوم توسط بورديو، سرمايه فرهنگي در بحث
ير  توسط پي بار اولين برايسرماية فرهنگي  ). اصطالح2009(كيم و كيم،آورده است  به دستاي  گسترده
 تحليل براي راسرماية فرهنگي  مفهوم 1977سال  در است. وي رفته كار به فرانسوي شناس جامعه بورديو،

است.  كاربرده به اجتماعي سهيم هستند، در بازتوليد دارند و متقابل تأثير تحصيالت و فرهنگ كه چگونه اين
توسلي، است (شناختي و اقتصادي  مالحظات جامعه درهاي تبيين  ترين چارچوب مفهوم سرمايه يكي از غني

در  رفيعي جايگاه مفهوم اين زود خيلي ارائه داد، فرهنگي سرمايه از بورديو كه تعريفي اما با؛ )1:1384
 داد قرار طبقات اجتماعي و اجتماعي قشربندي هاي بحث مركز در را فرهنگ زيرا آورد؛ دست به شناسي جامعه

گرفت. سرماية فرهنگي از آن دست مفاهيم  مي قرار موردسنجش اقتصادي هاي مقوله با پيش از آن، عمدتاً كه
هاي جامعه تأثيرگذار است (ماجدي و  ي در علوم اجتماعي است كه در بسياري از حوزهچندبعد
در  اجتماعي، روابط تعيين در قدرتمند عنوان عاملي اين مفهوم به رو نيهم) از 92:1385زاده، لهسايي

  ساخته است. جلب خود به را شناسان و جامعه از انديشمندان بسياري توجه اخير هاي سال
: 1381فر، پور و خوش بار ديگر به حيات اجتماعي معرفي شود (شارع به اعتقاد بورديو مفهوم سرمايه بايد يك

رغم اين اهتمام و استفاده نظري و تجربي از آن در مطالعات داخلي، بررسي اجمالي مطالعات  اما به؛ )136
ي، ساز ياتيعملپيشين، گوياي آن است كه در مطالعات پيشين داخلي از حيث تعيين رويكرد، تعريف، 

غم گسترة تعريفي اين ر ديگر به بيان مند بوده؛ به ، مسئلهموردنظرو نهايتاً ساخت سنجه  ها مؤلفهانتخاب 
)، سنجش 1392؛ به نقل از رضايي و تشويق،2007گيري و سنجش آن (ورييونيد، مفهوم و دشواري اندازه

 
1 . Cultural Capital 
2 . Pierre Bourdieu 
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متغير سرماية فرهنگي در تحقيقات داخلي فاقد دقت نظرهاي الزمه و عطف توجه به جوانب مختلف اين 
ه است و با توجه به اهميت زياد اين مفهوم، مفهوم و پرهيز از خلط رويكردهاي مختلف در ارتباط با اين مقول

شود.  ضرورت اين تحقيق و نقد و بررسي مطالعات پيشين و ساخت سنجه معتبر در اين زمينه مشخص مي
و آن  افتهي دستاي جهت سنجش سرماية فرهنگي  بر اين اساس در اين مطالعه تالش شده، به مدل و سنجه

صورت  و وضعيت آن سنجه ارزيابي شود. فرايند مطالعه نيز بدين شده گرفتهكار  مدل در شرايط واقعي به
 به سپس پرداخته شود، فرهنگي سرماية مفهوم به ادبيات تجربي، پيشينة تحقيق، تاريخچة است كه ابتدا

به نظرية بورديو ارجاع  تيدرنها و هاي مختلف علوم اجتماعي اشاره گردد در حوزه محققان شده ارائه تعاريف
عالوه بر اين در اين مطالعه تالش شده تا با مرور مطالعات پيشين داخلي در اين حوزه، عملكرد آن شود. 

مطالعات را از لحاظ عملياتي سازي مفهوم سرماية فرهنگي و ساخت سنجة خاص آن، مورد ارزيابي، تحليل 
ن را برشمرده و هاي آ هاي آن سود جسته و آن را مؤكد ساخته و كاستي و نقد قرار گرفته، از مزيت

يي براي رفع آن نقايص ارائه گردد. درنهايت در اين مطالعه سعي شده ضمن در نظر گرفتن و ها شنهاديپ
اشاره به ابعاد مختلف اين مفهوم، فرايند عملياتي سازي اين متغير چندبعدي و پنهان بار ديگر پيموده و 

  .اي معتبر و با دقت در اين زمينه طراحي و ساخته شود سنجه
و همراه با قابليت  1توان گفت هدف اين مطالعه دستيابي و ساخت سنجة جامع، داراي اعتبار بنابراين مي

فر  پور و خوش شناسانه است؛ امري كه در مطالعة شارع سرماية فرهنگي ذيل رويكرد و رهيافت جامعه 2اعتماد
ان معتقد بودند در مطالعات آتي ي تحقيق بود. ايشها شنهاديپو بخشي از  تأكيد) نيز مورد 145: 1381(

مفهوم سرماية فرهنگي بايد بيشتر هم ازلحاظ نظري و هم عملي مورد كنكاش قرار گيرد. همچنين اهداف 
بندي و تفكيك  فرعي اين مطالعه شامل: مروري بر ادبيات و پيشينة نظري مفهوم سرماية فرهنگي، دسته

و نقدي بر تحقيقات پيشين مرتبط با سرماية فرهنگي در  رويكردهاي مرتبط با مقولة سرماية فرهنگي، مرور
ايران از حيث عملياتي سازي ساخت سنجه و آزمون اعتبارسنجي و قابليت اعتماد سازة سرماية فرهنگي 

 شود. مي
  پيشينة تحقيق

ي آن در ابياعتبار جستجويي پيرامون پيشينة تجربي مفهوم سرماية فرهنگي و ساخت سنجه پيرامون آن و 
 ديآ يمدر ادامه اين بخش  آنچهي صورت نگرفته است. ا مطالعهدر اين زمينه  دهد يممطالعات داخلي نشان 

عنوان متغير مستقل يا وابسته آمده و براي سنجش  كه در آن سرماية فرهنگي به استيي ها پژوهشاشاره به 

 
1.validity 

ي ابزار ها نشانهاست كه يكي از  stability. پايايي معادل دهند يمدر برابر اين اصطالح معادل پايايي را قرار  معمول طور به .2
ي نيز حائز اهميت ريگ اندازهگر قابليت اعتماد نيست بلكه دقت  دييتأيي تنها به) است. پايايي reliablityداراي قابليت اعتماد (

  است.
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اين مطالعات از جهات مربوط به تعريف،  است. بدين خاطر سعي شده تا شده انجامآن فرايند عملياتي سازي 
رو كه اين  ها بررسي و نقد شوند. همچنين الزم به ذكر است كه ازآن يهگوو  ها مؤلفهعملياتي سازي و انتخاب 

اي جامع سرمايه فرهنگي است، بنابراين قسمت اعظم اين بخش اشاره و نقد  مطالعه در پي طراحي سنجه
هاي سرماية فرهنگي در مطالعات خارجي در قسمت  ها و شاخص فهمطالعات داخلي خواهد بود و مؤل

  هاي مفهومي و نظري اين مطالعه و جداول متعاقب ذكر و ارائه خواهد شد. اشارت
دهند كه در  نشان مي» فرهنگي سرماية هاي سنجه بازخواني«اي با عنوان  ) در مقاله1392رضايي و تشويق (

محققان  توسط جامعه هر مكاني زماني، مقتضيات به توجه با اي ورهد هر در مفهوم هاي خارجي اين پژوهش
 با مشابه در قالبي فرهنگي سرماية مفهوم داخلي هاي پژوهش در كه يدرحالاست.  شده واقع بازنگري مورد

 ديگر در بيان به .گرفته است قرار مورد استفاده بازنگري بدون يكسان و طور به بورديويي بندي تقسيم
 كه است حالي در است؛ اين شده توجه فرهنگي سرماية در سنجش فرهنگي هاي زمينه به خارجي هاي پژوهش

  است. شده واقع توجهي بي غفلت و مورد بومي فرهنگي داخلي معرفت تجربي هاي پژوهش در
بررسي سه نوع سرمايه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بر «اي با عنوان  ) در مقاله1391اكبرزاده و ديگران (

اند. ايشان  به بررسي ميزان احساس شادي جوانان شهر بابلسر متأثر از انواع سرمايه پرداخته» شادي جوانان
با اشاره به تئوري بورديو و بحث انواع سرمايه، به مقوله سرماية فرهنگي و سه بعد متجسم، عيني و نهادينه 

پردازند، نقد وارد  فرهنگي عيني شده ميآن پرداخته اما در برخي موارد مانند جايي كه به تعريف سرماية 
ها،  جا سرماية فرهنگي عيني شده را با كاالهاي فرهنگي (مانند اشيا مادي، رسانه است. محققان در اين

رسد. ايشان همچنين در ادامه  ) كه تعريف گويايي به نظر نمي78اند (همان: ها) تعريف كرده نامه ها، لغت كتاب
عنوان استفاده از امكانات فرهنگي تعريف كرده كه  ين نوع سرماية فرهنگي را بهو در روند عملياتي سازي ا
 "كاالهاي فرهنگي"كارگيري  بهتر است گفته شود كه استفاده و به رسد. درواقع تعريف مقبولي به نظر نمي

  اي از سرمايه فرهنگي عيني شده است. مؤلفه
گيري سرماية فرهنگي بر اساس نظريه بورديو در  ازهاند«اي با عنوان  ) در مقاله1390سپهرنيا و صالحي (

گيري سرماية فرهنگي ارائه كند.  در سطح كالن و با ارائه الگويي جامع سعي كرده، مدلي براي اندازه» ايران
. در بعد فردي سرماية 1اند ايشان اين متغير را در سه بعد فردي، جمعي و ملي مورد مطالعه قرار داده

 
تالش دارند تا ضمن » كشور در فرهنگي مديريت سرماية فرهنگي و«اي مشابه با عنوان  ) در مطالعه1390سپهرنيا و مرجاني ( . 1

گذاري فرهنگي بپردازد. وي با استناد به  ي و ابعاد بومي آن از منظر مديريت فرهنگي به حوزه سياستمعرفي سرماية فرهنگ
ي (فردي، جمعي و بعد سهمدلي  صورت بهگيري سرماية فرهنگي را  ي بومي اندازهها مؤلفه وها  ديدگاه خبرگان فرهنگي شاخص

اي با نظريه بورديو دارد و بنابراين ادعاي ارتباط ين شاخص  داقلياست كه ابعاد مطروحه، انطباق ح پرواضحكند.  ملي) مطرح مي
گيري و  اندازه«) در تحقيق مشابه ديگري با عنوان 1389كاووسي و خراساني ( رسد. همچنين نمي نظربا تئوري بورديو صحيح به 

از منظر مديريت فرهنگي در سه سطح » هاي آزاد تهران ي مديريت دانشگاه فرهنگي در ميان دانشجويان رشته مقايسة سرماية
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مندي، اعتماد  يي مانند هويت، معرفت، سليقه، ارزش و هنجار، در بعد جمعي به رضايتاه مؤلفهفرهنگي به 
متقابل، اصالت خانوادگي، صنعت فرهنگ و مشاركت شهروندي و در بعد ملي به انسجام اجتماعي، اكولوژي 

اين  مداري پرداخته شده است. نكته حائز اهميت در مورد فرهنگي، نشاط ملي، تفاهم فرهنگي و قانون
مطالعه آن است كه ايشان اگرچه پايبندي مطالعه خود را به نظريه بورديو اعالم داشته اما بيشتر از منظر 

گذاري فرهنگي به موضوع نگريسته و در اصل از بنيان نظريه بورديو دور شده و  ريزي و سياست برنامه
 اند. كردههاي مفهوم سرماية فرهنگي ارائه  هايي بسيار متفاوت با داللت مؤلفه
، به بررسي رابطة »سرماية فرهنگي و موفقيت تحصيلي«اي با عنوان  ) در مقاله1390عليزاده و ديگران ( جان

اند. در اين مطالعه بحث سرماية  و تأثير سرماية فرهنگي خانواده بر موفقيت تحصيلي دانش آموزان پرداخته
اي يا اقتصادي با تركيب مدل  متغيرهاي طبقهفرهنگي در نظام آموزشي با هدف بررسي ارتباط آن با نقش 

بازتوليد بورديو و مدل تحرك فرهنگي ديماجو انجام پذيرفته است. اين تحقيق با استفاده از چارچوب نظري 
شده مورد  ها را با استفاده از عملياتي سازي سه بعد متجسم، عيني و نهادينه بورديو، سرماية فرهنگي خانواده

هاي مورد استفاده براي سنجش سرماية فرهنگي  ر داده است. در اين مطالعه مؤلفهسنجش و ارزيابي قرا
هاي فرهنگي (اشياء مادي و  شده)، دارايي بدين قرار است: مدارك تحصيلي (نمود سرماية فرهنگي نهادينه
فرهنگي استفاده از اينترنت)، دانش خاص (كاالهاي متعلق به فرهنگ متعالي)، استفاده از كاالهاي فرهنگي 

اي  هاي رابطه هاي گوناگون، تسلط بر واژگان)، شاخص غيررسمي و زباني (ميزان تكلم به زبان فرهنگي و زبان
سرماية فرهنگي (روابط فرهنگي درون خانواده: كميت و كيفيت مديريت تعامل با بيرون خانواده)، شاخص 

توان بر اين  ). نقدي كه مي91نگي) (همان:مربوط به سنجش منش (تمايالت افراد به استفاده از كاالهاي فره
بايد توضيح داد كه اين مطالعه بين شاخص و  ابتدائاًهاي بيان شده است.  مطالعه داشت در ارتباط با شاخص

توانند ابعاد سنجش متغير  بعد خلط كرده است. بدين معني كه موارد ذكر شده شاخص نيستند بلكه مي
طور مثال  است. به شده يمعرفي مؤلفه بجاي شاخص (در اصل بعد) گاه نيبر ا عالوه سرماية فرهنگي باشد.

ميزان تحصيالت يك مؤلفه سنجش سرماية فرهنگي است و نه يك شاخص و يا حتي بعد. نقد ديگري كه 
 موردنظرداشت آن است كه محقق به ابعاد سرماية فرهنگي  روش شناسانهتوان به اين مطالعه به لحاظ  مي

هاي فرهنگي و استفاده از كاالهاي  ديگر مثالً شاخص دو و سه يعني دارايي بيان بورديو توجه نكرده است. به

                                                                                                                                   
اند. ايشان با الهام از نظريه بورديو، سرمايه فرهنگي را قدرت شناخت، قابليت  فردي، اجتماعي و ملي سرماية فرهنگي را سنجيده

). اين 88شود (همان: كنند كه در خالل اجتماعي شدن انباشته مي هر فرد تعريف مياستفاده از كاالهاي فرهنگي و تمايالت پايدار 
هاي فرهنگي نيز  سرماية فرهنگي شامل استفاده از ابژه مند است: بدين معنا كه كه از حيث تعريف، مسئله مطالعه عالوه بر اين

يافته  گونه تصريحي دو بعد متجسم و عينيت هيچ همچنين در اين تعريف بدون .تعريف به مصداق .آن نيست لزوماًشود اما  مي
 اند. سرمايه فرهنگي با يكديگر خلط شده
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بعد عينيت يافتة سرماية فرهنگي هستند كه در اين مطالعه بدان عنايت نشده  رمجموعةيزفرهنگي خود 
اند كه مشخص  اشاره نمودههاي متعالي فرهنگ  است. همچنين در زمينة دارايي فرهنگي ايشان به ابژه

نيست اين تعيين مرز متعالي و غير آن از چه زمينه و بنياني نشأت گرفته است و چه مرجعي اين تمايز را 
قرار است برقرار سازد. همچنين شاخص سوم ايشان يعني استفاده از كاالهاي فرهنگي در مؤلفه استفاده از 

تواند در  مي احتماالًاي  خص كرد چه نوع كاربري و استفادهبايد مش درواقعاينترنت مناقشه برانگيز است. 
مبحث سرمايه  اساساًهاي فرهنگي قلمداد شود. نقد ديگر به شاخص پنجم ايشان است كه  زمره فعاليت

  نمايد و در اين موضوع (سرماية فرهنگي) موضوعيت ندارد. اجتماعي بورديو را دنبال مي
فرهنگي بر موفقيت تحصيلي دانش آموزان  هيسرماتأثير نابرابري «ن اي با عنوا ) در مقاله1389نوغاني (

آزمون  تيموفقبه دنبال بررسي نقش سرمايه فرهنگي بر » ي در دستيابي به آموزش عاليدانشگاه شيپ
 ةياز نظرسراسري ورود به دانشگاه است. وي براي سنجش سرماية فرهنگي و تأثير آن بر بازتوليد نابرابري، 

فاده كرده و به بحث پيرامون انواع سرمايه پرداخته و ابعاد سرماية فرهنگي را براي سنجش آن بورديو است
هاي فرهنگي  استفاده نموده است. محقق در اين مطالعه، سرماية فرهنگي را با دو بعد كاالها و رفتارها و رويه

ها است و با  اختيار خانواده سنجد. در بحث كاالها، ايشان به منابع و امكانات فيزيكي و مادي كه در مي
ي موجود در منزل، شامل آموزش كمكتحصيالت و آموزش فرزندان در ارتباط است (منابع آموزشي و 

هاي فرهنگي، نيز محقق به بازديد  كنند. در مورد رفتارها و رويه ها) اشاره مي ي و جزوهدرس كمكهاي  كتاب
ي والدين در منزل، ميزان اهميت  رفتار و عادات مطالعههاي علمي هنري و فرهنگي،  ها، نمايشگاه از موزه

تحصيالت و امور تحصيلي فرزندان، ميزان آگاهي و اطالعات والدين در مورد مسائل مربوط به كنكور، اشاره 
جهت كه دو بعد اشاره شده  مند است ازاين فوق مسئله شاخص سازيگونه كه مشخص است  نمايند. آن مي

  عيني شده سرماية فرهنگي است كه در اين مطالعه به اين ارتباط اشاره نشده است. خود ابعاد خُردتر بعد
هاي اقتصادي  گرايي: بازنمايي سرمايه نحوه بازنمايي مصرف«اي با عنوان  ) در مقاله1388فرجي و حميدي (

هاي  لبه بررسي نحوة بازنمايي و ميزان اين دو سرمايه در سريا» هاي تلويزيوني و فرهنگي در سريال
هايي  اند. محققان در اين پژوهش، سرماية فرهنگي را در ساية نظريه بورديو با معرف تلويزيوني پرداخته

همچون، تحصيالت افراد، ميزان كتاب خواندن، ميزان دارايي كاالهاي فرهنگي مانند كتاب و نوع موسيقي 
گرايي آسيب پذيرفته  از معضل تقليل )1390تحقيق شالچي ( مانندسنجند. اين مطالعه نيز،  مصرفي افراد مي

اند. در  است و محققان با سنجش بعدي از سرماية فرهنگي مدعي سنجش اين متغير چند بعدي شده
ي فرهنگي غفلت و بيشتر بر بعد عيني شده و نهادينه تأكيد  حقيقت در اين مطالعه از بعد متجسم سرمايه

 شده است.
به بررسي » يريپذ تيهوبررسي رابطة سرماية فرهنگي با «با عنوان  اي ) در مقاله1388فخرايي و كريميان (

پردازند. ايشان سرماية فرهنگي را در چارچوب نظريه بورديو و با سه  رابطة سرماية فرهنگي بر هويت افراد مي
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ها معتقد است  شده در قالب يك شاخص تركيبي مورد سنجش قرار داده است. آن بعد ذهني، عيني و نهادينه
اي از كيفيات فكري است كه در شرايط خاص قابل تبديل به سرمايه اقتصادي  ماية فرهنگي مجموعهسر

ايشان در ابتداي تحقيق نيز  .)133همان:گردد (صورت مدارك و مدارج تحصيلي نهادي  تواند به است و مي
 و گردد برمي شده كسب معلومات به سو كي از كه داند نمادين مي هاي از ثروت اي مجموعه سرماية فرهنگي را

 سرماية فرهنگي كند. محققان همچنين بر اين باورند كه مادي تعريف مي هاي صورت موفقيت به ديگر سوي از
كند. اين  مي ها) جلوه نامه واژه ها، كتاب اموال (تابلوها، شكل به فرهنگي ميراث يافته، در قالب حالت عينيت در

گرايي  رائه كرده كه از حيث انطباق با نظرية بورديو دچار تقليلمطالعه تعريف خاصي از سرماية فرهنگي ا
  اي از تعريف كل به جزء است. طور مثال تعريف سرماية فرهنگي به مدارج و مدارك نمونه است. به

مندي جوانان  در بحث ميزان بهره» شاپ سبك زندگي جوانان كافي«) در مقاله خود با عنوان 1387( يشالچ
ع سرمايه، به سنجش متغير سرماية فرهنگي پرداخته است. محقق براي سنجش اين متغير شاپ از انوا كافي

ها) به سنجش  ير بورديو و بعد متجسم سرماية فرهنگي (شناخت نام كارگردان يا رمان پي هياز نظربا استفاده 
گرايي  تقليلتوان به اين شيوة سنجش داشت، از منظر  اين متغير نزد جوانان پرداخته است. نقدي كه مي

ي محدود ها مؤلفهبا  هم آنمتغير سرماية فرهنگي است، بدين معنا كه محققان صرفاً با سنجش يك بعد و 
 اند. اند كه سرماية فرهنگي را سنجش كرده مدعي شده
ها با  بيين رابطه سرمايه فرهنگي خانوادهت«نامة كارشناسي ارشد خود با عنوان  ) در پايان1384رمضاني (

كند كه  شمرد. وي ذكر مي ، سه بعد سرماية فرهنگي را از منظر بورديو برمي»اجتماعي جوانانهويت 
سرمايه . توانند انجام دهند مي دانند و چيزهايي است كه افراد مي سرمايه فرهنگي دروني شده بيانگر«

سرمايه شده و  يكاالهاي فرهنگي و اشياي مادي از قبيل كتاب، نقاشي و آثار هنر شامل نيز فرهنگي عيني
هاي تحصيلي، نمود عيني پيدا  كه در قالب مدارك و درجه است هاي تحصيلي شده صالحيت فرهنگي نهادينه

اين مطالعه نيز مانند برخي مطالعات پيشين دقت الزمه را در تعريف سرماية فرهنگي عيني لحاظ ». كنند مي
رهنگي و اشياء نادرست بوده بلكه بهتر و صحيح آن تعريف اين سرمايه، با كاالهاي ف مثال عنوان بهنساخته و 

هاي فرهنگي فرد  است كه گفته شود اين بعد از سرماية فرهنگي شامل مصرف كاالهاي فرهنگي و فراغت
 شود. مي

در بخش تعريف مفاهيم و » رسانة هويت مثابه بهبدن «اي با عنوان  ) در مقاله1381آزاد ارمكي و چاووشيان (
سرماية فرهنگي به معناي تصاحب كاالها و اطالعات «اند:  گونه تعريف كرده فرهنگي را اين متغيرها، سرماية

خواني، فيلم و سينما، تئاتر و موسيقي در سه سطح  هايي مانند كتاب و كتاب فرهنگي است كه با معرف
جسم و عيني صورت ناقصي بعد مت گونه حدس زد كه اين تعريف به توان اين ). مي64(همان،» شود تعريف مي

ها نيز  اي به ابعاد اين مفهوم چندوجهي نكرده و مؤلفه شده سرمايه فرهنگي را مورد تأكيد قرار داده اما اشاره
هاي  اند. مثالً در مورد كتاب، مشخص نشده كه منظور ميزان خريد كتاب است، ساعت ي تصريح نشدهخوب به
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طور براي مورد سينما، تئاتر و موسيقي اين  و همين هاي مورد مطالعه است يا ... مطالعه است، كيفيت كتاب
 كند. نقيصه صدق مي
مثابه تبيين براي تنوع مشاركت در  سرمايه فرهنگي به«اي با عنوان  ) در مقاله2009( 1نوبل و ديويس

ي اجتماعي و نابرابري آموزشي مرتبط  هاي طبقه معتقدند، تنوع در سرمايه فرهنگي با تفاوت» آموزش عالي
گانه  دهد. مبناي اين مطالعه، نظرية بورديو و سه و اين تنوع خود را در مشاركت دانش آموزان نشان مي است

هاي سنجش سرماية فرهنگي در اين مطالعه شامل اقدامات فعلي  همچنين مؤلفه سرماية فرهنگي است.
تن به تئاتر و سينما، ها، رف هاي تفريحي تلويزيون، رفتن به گالري و موزه فرهنگي شامل تماشاي برنامه

هاي معتبر، تداوم  هاي كالسيك، نواختن موسيقي، گوش دادن به موسيقي كالسيك، خواندن روزنامه كنسرت
  ي و عضويت در كتابخانة عمومي استردرسيغهاي  گوش دادن به راديو، مطالعة كتاب

 رسيده نتيجه اين به» گيمصرف كاالهاي فرهنگي و سرماية فرهن«) در تحقيقي با عنوان 2004اسكانديزو (
 براي هم كسب هويت نوع يك است، خوشايند افراد براي كه اين بر عالوه فرهنگي كاالهاي كه مصرف است
 كه است قواعدي مبتني بر اجتماعي از بازي شكلي عنوان به فرهنگي مصرف كاالهاي ديگر، بيان به است. افراد
 .داد قرار ارزيابي مورد هويت با در ارتباط را بايد كاالها گونه اين مصرف و كند مي مشخص را ديگران با بودن

بورديو و سنجش مصرف كاالهاي  هياز نظرهمچنين در بحث سنجش سرماية فرهنگي محقق، با استفاده 
ديگر  عبارت پردازد. به مي ها) به سنجش اين متغير فرهنگي (رفتن به تئاتر و اپراها، موسيقي و ديدار از موزه

 مطالعه، سرماية فرهنگي را با استفاده از بعد عينيت يافته سرماية فرهنگي مورد سنجش قرار داده است. اين
 و واره را بر جنسيت تأثير عادت» سرمايه فرهنگي، جنسيت و موفقيت تحصيلي«) در مقاله 2002( 2ومايسد

نظريه بورديو و ابعاد سرماية  . چارچوب نظري اين مطالعه بر اساسداده استنتايج آموزشي مورد توجه قرار 
 هاي كتابخانه از كتاب (امانت گرفتن فرهنگي هاي وي سرماية فرهنگي را مشتمل بر فعاليت فرهنگي است.

 هنري هاي در كالس شركت هنري، هاي موزه از بازديد حوادث موسيقايي، ديگر ها، كنسرت در حضور عمومي)،
  داند. كفايت زباني و مهارت پيرامون فرهنگ طبقات باالتر مياز مدرسه،  خارج در باله كالس موسيقي،
 سرماية» تحصيلي فرهنگي و موفقيت سرمايه«اي با عنوان  ) در مطالعه2001،2002،2003( 3ساليوان
كتاب،  روزنامه، مطالعه كتابخانه، از ها، استفاده كتاب تعداد نوع، مانندهايي  آموزان را با مؤلفه دانش فرهنگي

فرهنگي  تئاتر و همچنين سرمايه ها و هنري، كنفرانس خانواده، بازديد از موزهاي در بحث مورد موضوعات
 خريد دهند و مي كه گوش اي موسيقي خانه، در هاي موجود تعداد كتاب فرهنگي آنان، هاي والدين را با فعاليت
  كند. روزنامه سنجش مي
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» فرهنگي تحرك«قالب مدل  در را فرهنگي سرماية كه بود كسي نخستين )1982( 1ديماجو بورديو، از پس
 ايفا اجتماعي هاي نابرابري به دادن شكل در مهمي نقش فرهنگي سرماية مدل اين اساس كرد. بر مطرح

 تحصيلي پيشرفت بر خانوادگي زمينة پيش ريتأث). نقطه عزيمت وي نيز 15:1392كند (رضايي و تشويق، مي
گويد كه لزوماً سرمايه فرهنگي در آن بر اساس پايگاه  اي مي هاي پايگاهي پراكنده است. ديماجو از گروه
هاي فرهنگي ناسازگار بنيان  كل آنان نظريه خود را بر پاية پايگاه طور بهشود و  اجتماعي تعيين نمي

 سو، يك از مزايا ها، برتري بين يباال همبستگي ). ديماجو گرچه88:1390عليزاده و همكاران، جان(گذارند  مي
 نيست و كامل همبستگي اين كه معتقدند اما كنند نمي انكار مدرن جوامع در ديگر را سوي از نامساعد شرايط
 و ). به اعتقاد موهر1392شود (رضايي و تشويق،  يك بعد لزوماً به برتري در ابعاد ديگر منجر نمي در برتري

داشتن ايستار، فعاليت و داشتن دانش در  يعني ) سرماية فرهنگي1386فاضلي،؛ به نقل از 1985ديماجو (
 دارندگان كه هنري هاي سبك يا شناخت اشياء و درك توانايي و پرستيژ داراي هاي واال، ذائقه فرهنگمورد 
همچنين مشاركت در هنرها، موسيقي و رخدادهاي فرهنگي نمود  دهند. مي اهميت ها آن فرهنگي به اقتدار

  سرمايه فرهنگي است.
 

 بندي بحث و جمع
) اين 90:1390( عليزاده و همكاران طور كه مطالعة جان گونه كه مالحظه شد، نقد مطالعات پيشين همان آن 

كند، نقد و بررسي مطالعات حاكي از آن است كه تعريف واحدي از مفهوم سرماية  را تأييد مي مشكل
ي عدم مطابقت گاهتباط با تعريف اشكال دارند: بدين معنا كه فرهنگي ارائه نشده است و تحقيقات در ار

تعريف با نظريه واضع آن، عدم دقت در اجزاي اين مفهوم و گزينش دلبخواهانه عناصر آن (بدون استدالل و 
مند ساخته  هاي ويژة يك نظريه)، اين مطالعات را مسئله تشريح منطق انتخاب يك تعريف خاص يا مؤلفه

برخي مطالعات در روند سنجش و تعريف و عملياتي سازي، در ارتباط با  اين ديديم كهاست. افزون بر 
سرماية فرهنگي را معادل  مثال عنوان بهاند.  و تعريف به مصداق انجام داده جز بهسرماية فرهنگي تعريف كل 

  گرايي). ليلمندي از حيث تق اند (مسئله با بعد عيني شده آن دانسته و از ديگر ابعاد آن غافل مانده
  

 
1 . Dimaggio 



  1395، بهار و تابستان 2و1هم، شمارة ايران، دوره هفدشناسي  مجله جامعه
 

۶۴ 
 

  رويكردهاي نظري
بندي، مرور  در ادامه تعاريف مختلف مفهوم سرمايه فرهنگي در چارچوب رويكردهاي مفهومي مختلف، دسته

خواهد شد. اين رويكردها شامل نظريات انديشمندان حوزة توسعه، اقتصاد، سرماية اجتماعي،  و تشريح
  شود. شناسي فرهنگي بورديو مي و جامعه وپرورش آموزششناسي  مديريت، جامعه

نظران توسعه، سرماية فرهنگي شاخصي از توسعه فرهنگي  : به اعتقاد صاحبسرماية فرهنگي و توسعه
گذاران فرهنگي، شناخت كاملي از اين  آيد و با توجه به اهميت تأمين آن، ضروري است سياست مي حساب به

اشته باشند و چگونگي تحول آن را بدانند و منابع را براي تأمين سرمايه و برآوردي از رشد آن در اختيار د
). 129:1390؛ سپهرنيا و صالحي،135:1381فر، پور و خوش اين نياز به گونه مناسب تخصيص دهند (شارع

 پيامدهاي تواند مي فرهنگي سرمايه در توزيع شديد كه نابرابري است اهميت حائز جهت ازآن موردنظر مسئله
 بسط امكان محدود شدنمنابع معرفتي،  به دسترسي در جامعه اعضاي اكثر محروميت نندما نامطلوب

 علمي هاي و خالقيت توليدات در مؤثر همگاني مشاركت سطح زندگي، نزول مختلف هاي در عرصه خردگرايي
براي را  در جامعه ذيل تغيير ارزش كاهش و نوين هاي دانش جذب و اطالعات گردش در فرهنگي، محدوديت و

 اجتماعي كند تغييرات و يابد مي كاهش جامعه در تغييرپذيري شرايطي چنين در باشد. داشته دنبال به جامعه
) بنابراين، 1388كنند (فخرايي و كريميان،  مي بازي را پيرو نقش جامعه افراد اكثريت و شود و غيرعقالني مي
  .شود محسوب مي منابع اين و گسترش توسعه تقويت سازي آماده نديفرا در تفكر نوعي سرمايه فرهنگي

سرماية انساني  ايدة به مفهوم سرماية فرهنگي است معتقد )76:1382تراسبي (: سرماية فرهنگي و اقتصاد
سرماية  به رويكرد تراسبي است، آشكار كه گونه همان است. بنابراين رود، نزديك مي كار به اقتصاد علم در كه

 معنايي به شناسي جامعه مثل ديگر هايي رشته در اصطالح كه اين درحالي استاقتصادي  منظر از فرهنگي
 ميان علم شكاف پر كردن ابزارهاي از تراسبي يكي اعتقاد به .است كاررفته به در اقتصاد آن تفسير با متفاوت
 اين هاي ذاتي ويژگي كه است فرهنگي هاي پديده براي بازنمايي رهيافتي نمودن مطرح فرهنگ، و اقتصاد
 درك فرهنگي قابل تر گسترده گفتمان در هم و اقتصادي در گفتمان هم كه گيرد برمي در طوري را ها پديده
شود. وي بر اين باور است  مي فراهم سرمايه فرهنگي مفهوم وسيله ابزاري به چنين كه است معتقد وي .است

 بر فرهنگي عالوه كنندة ارزش تأمين يا كننده ذخيره كننده، مجسم كه دارايي است نوعي فرهنگي كه سرماية
 فرهنگي ارزش هم سرماية فرهنگي است كه باشد. وي معتقد داشته تواند مي كه اقتصادي است ارزش هرگونه

 نوع باشد: سرماية فرهنگي دو بر تواند مي سرماية فرهنگي اقتصادي. به اعتقاد وي ارزش و هم آفريند مي
 همان واجد شايد اي سرمايه چنين ملموس است. ميراث فرهنگي به محدود) نه (اما ملموس: كه شامل

 به انساني وسيلة فعاليت به سرماية فيزيكي (مادي) كه مثل باشد انساني يا سرماية مادي هاي ظاهري ويژگي
مثل  هنري آثار مناطق، ها، مكان ها، محل بناها، صورت به تواند مي شكل اين در آيد. سرماية فرهنگي، وجود مي

 از نوع اين اما نوع دوم سرماية فرهنگي ناملموس است.؛ باشد آن نظاير و مصنوعات ها، مجسمه و ها شينقا
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مشترك  گروه يك در كه است هايي ارزش و عقايد اعمال، ها، ايده شكل به و سرماية معنوي صورت سرمايه به
 عمومي كاالهايي كه ادبيات و موسيقي قبيل از آثار هنري شكل به فرهنگي سرمايه از صورت اين است.

  ).68- 70: 1382يابد (تراسبي، هستند، تبلور مي
 كنند مي ) اظهار1389؛ به نقل از كاووسي و خراساني،2001: گولد (سرماية فرهنگي و سرماية اجتماعي

 تقبل را مبادالت فرهنگي اجتماع يك اعضاي ازآنجاكه است. اجتماعي سرمايه از جزئي سرمايه فرهنگي كه
كسان  كنند. مي كمك اجتماعي سرمايه بنابراين به و دهند مي توسعه را اجتماعي پيوندهاي ها كنند، آن مي

 تعلق و بودن دارا لحاظ به فرهنگي را و اجتماعي سرماية ) نيز1388چون پاتنام (به نقل از روحاني، هم ديگري
 گروه يك نزد اعضاي اجتماعي سرمايه و فرد به متعلق فرهنگي از اين منظر سرمايه .بينند مي هم مقابل در

 مانند دارد: وجود سازمان يك در كه داند سرمايه مي از ديگري نوع را فرهنگي سرمايه ) هم1381است. الواني (
سرمايه  به تبديل خاص شرايطي تحت و برخي موارد در نيز سرمايه نوع اين كه سازمان اعضاي تحصيالت عاليه

  ) قرابت داشته باشد.2006( الذكر با مطالعة بارت رسد رويكرد فوق به نظر ميگردد. همچنين  مي اقتصادي
 توسط كه فرهنگي و اجتماعي هاي سرمايه هاي نظريه و : مضامينسرماية فرهنگي و مديريت فرهنگي

اجتماعي  عدالت هاي بنيان فراهم آوردن در ويژه به و توسعه امر در را نويني هاي افق ،اند شده ارائه بورديو و پاتنام
). از 31:1388گذارند (روحاني، مي ويژه تأكيد ها سرمايه اين اهميت و نقش بر ويژه به رويكردها اند. اين گشوده

اي از روابط، معلومات، اطالعات و امتيازاتي است كه فرد براي  منظر اين رويكرد، سرماية فرهنگي، مجموعه
كند. در رويكرد مذكور، سرماية فرهنگي عبارت است  ه ميآوردن يك موقعيت از آن استفاد به دستحفظ يا 
دهد. در اين معنا، ميدان اجتماعي  هايي كه يك جامعه در اختيار فرد قرار مي ها و شناخت از مهارت

توانند از اين فرصت سود  كند ليكن تنها آناني مي هاي برابري را براي همه اعضاي آن جامعه فراهم مي فرصت
عنوان نمونه  به ).83:1390ها را داشته باشند (سپهرنيا و مرجاني، ذب اين فرصتببرند كه مهارت ج

ها و مراكز آموزشي و  ها در مدارس و دانشگاه ها و تكنيك هايي كه جامعه براي فراگيري اين نظريه سرمايه
 يمدنشوند ( كنند، قسمتي از ثروت و ذخيره مملكت (سرماية فرهنگي) محسوب مي پژوهشي صرف مي

  ).1386؛ صالحي اميري، 1386
 شدن مطرحزمان  : ازو مبحث بازتوليد فرهنگي وپرورش آموزششناسي  جامعه سرماية فرهنگي،

شناسي  حوزة جامعه هر حوزة ديگري، اين مفهوم در از بيش بورديو، توسط مفهوم سرماية فرهنگي
آورده است. بايد توضيح  پديد آنتجربي پيرامون  تحقيقات از عظيمي حجم و كاررفته است به وپرورش آموزش

طور  در اين حوزه، توسط پيروان نظريه بازتوليد فرهنگي و به شده انجاماي از تحقيقات  داد كه بخش عمده
). در 171:1385جنكينز،است (تأثير سرماية فرهنگي بر عملكرد تحصيلي صورت گرفته  نةيدرزمخاص 

ها از  و اطالعات خاص آن والدين حاتيترجها و  انش، ذائقهنظرية بازتوليد، سرماية فرهنگي شامل آموزش و د
) مديريت تعامل نهادي (الريو 1982ماجو، )، تحصيالت رسمي (دي2007گر و هولم، ي آموزشي، (جاها سامانه
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) است. اين شكل از سرمايه 2009) و تعامالت فرهنگي فضاي خانواده (ترامونت و ويليامز،2003و وينينگر،
كه همچون يك آزمايشگاه  - هاي محيط خانواده  ت تحصيلي فرزندان را به خاطر فعاليتممكن است موفقي

تحت  - شود هاي آموزشي، شناخت رموز هنجار آموزشي و شناختي محسوب مي يادگيري براي توسعه اولويت
رفت،  ). اين رويكرد نيز در مطالعات پيشين كه ذكر آن86:1390فر، عليزاده و خوش دهد (جان تأثير قرار مي

  .1تجانس دارد )2002سوزان و دومايس (با مطالعة 
 با كه يهنگام 1964 سال : اين محقق درير بورديو شناسي فرهنگي پي سرماية فرهنگي و جامعه

 مشكل، بدان واكنش در كه گرديد رو روبه يشناخت روش با مشكلي ميداني بود، تحقيق به مشغول همكارانش
 براي اقتصادي موانع كه گشت يبازم به اين حقيقت او خاص مشكل كرد. وضع را فرهنگي سرماية مفهوم
 مختلف تحصيلي فرزندان طبقات اجتماعي پيشرفت در مشهود هاي نابرابري تحليل و تجربه و و تفسير توضيح
). بورديو خود تأكيد داشت كه با خلق و جعل مفهوم 8:1979رسيد (بورديو و پاسرون، مي نظر به ناكافي

وي  )1384كند (بورديو، سهم و نقشي را كه نظام آموزشي در بازتوليد ساختار اجتماعي دارد ادا ميسرمايه، 
 ديگر عبارت به يا اجتماعي فضاي ساختار شده و بازتوليد ياد هاي تكميلي نابرابري عامل را فرهنگي سرماية
پردازي سرماية  مفهوم در وكرد. بوردي معرفي )1381پندارد (بورديو، طبقات اجتماعي مي تركيب بازتوليد
 هنجارهاي ها و ذخيرة ارزش مثابه به فرهنگ به كه شناختي سنتي جامعه تعاريف از بسياري با فرهنگي،
از  ستايش كرد. وي ضمن مخالفت نگريستند، مي مشترك ابراز تمايالت براي ابزاري عنوان به يا مشترك

 و تحصيلي گذاري سود سرمايه هاي ميان نرخرابطة  صريح طرح دليل سرماية انساني به يها هينظر
 بازارهاي در كسب سود هاي متفاوت بخت ساختار مند نظام توضيح از ناتوان را اقتصادي، آنان گذاري سرمايه
دانست (باينگاني و كاظمي  شان تركيب سرمايه و حجم كاركرد به توجه با طبقات يا توسط عامالن گوناگون
اعتقاد  دارد. به فرهنگ به دوركيمي برنشتاين، ديدگاهي همچون نيز گفت، بورديوتوان  بنابراين مي؛ )9:1389

خاستگاه  و مدرسه فرهنگ فاصلة بين و اقتصادي است تا فرهنگي بيشتر جامعه در نابرابري ها، منبع آن
  شود. مي محسوب آموزشي نظام در كودك تعيين موفقيت در مهمي عامل آموز، اجتماعي اقتصادي دانش

(و داللت صرفاً اقتصادي آن) مطرح  2بورديو سرمايه فرهنگي را پس از شكستن حصر مفهومي سرمايهاما 
ي بورديو از اما استفاده؛ شدي مالي مربوط ميساخت. اصطالح سرمايه معموالً به فضاي اقتصادي و مبادله

) هر يك از انواع 1984يه (انواع سرما در مقالة). بورديو 169:1390ويتز، بوناست (تر  اين اصطالح گسترده
كند به سه شكل  اي كه در آن عمل مي كند. وي معتقد است، سرمايه بسته به عرصه سرمايه را تعريف مي

 
مطالعات سرمايه فرهنگي، موفقيت  نةيزم در) پيشينة تحقيق خارجي بسيار جامعي 1392در مطالعة رضايي و تشويق ( . 1

 است. شده ارائهتحصيلي و موضوع بازتوليد فرهنگي و آموزشي 
2 . Capital 
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در انديشة بورديو شامل درآمد و  1اقتصادي شود. سرماية اعي و نمادين ظاهر مياقتصادي، فرهنگي، اجتم
منابع  نيز همة 2اجتماعي كند. سرمايةدارايي جلوه ميبقيه منابع مالي است كه در قالب مالكيت، درآمد و 

د آي به دستها گران يا سازماني اجتماعي كنشتواند در اثر عضويت در شبكهواقعي و بالقوه است كه مي
شناخته بورديو محصول شناخته شدن و به رسميت  شةيدر اند 3نمادين ). سرماية1993(آنهاير و ديگران،

  گردد كه فرد آن را به كار  ) و شامل كاربرد نمادهايي مي101:1387توسط ديگران است (شالچي، شدن
  ).1384به نقل رمضاني، 512: 1998خود مشروعيت بخشد (ترنر،  گيرد تا به سطوح ديگر سرمايةمي

قت اما در ميان انواع سرمايه، سرماية فرهنگي نقش بسيار مهمي در انديشه بورديو دارد. در حقي
). 1386شناسي مصرف و تحليل وي راجع به سبك زندگي، متكي بر همين نوع سرمايه است (فاضلي، جامعه

)، خود به سه نوع: متجسم، عيني شده و 1384) (1984) (1390سرماية فرهنگي به باور بورديو (
  شود. شده تقسيم مي نهادينه

اي و خصائل ديرپاي فكري و هاي بالقوهايي: اين سرمايه شامل توان4سرماية فرهنگي متجسم (دروني شده)
) يعني آنچه فرد 1384اند (بورديو، اند و تثبيت گرديده بخشي از وجود فرد شده جيتدر بهشود كه  جسمي مي

فرهنگي نوعي ثروت دروني است  ة). اين نوع سرماي97: 1382تواند انجام دهد (فونتن و شويره، داند و مي مي
) و از 1384است (بورديو، "كردن روي خود كار " اصطالح بهش شخصي فرد و كه مستلزم صرف وقت و تال

) اين سرمايه 2000). به باور هيوز (137: 1381فر، پور و خوش همين رو قابل انتقال و مبادله نيست (شارع
اين  هم آنيابد و ويژگي خاص  پيوند و جاودانگي در درون فرد مي مًايمستقكند كه  حالتي را متجسم مي

  طور آني انتقال يابد. تواند به ست كه نميا
: اين سرمايه شامل استفاده از كاالهاي فرهنگي و اشياء مادي از قبيل كتاب، 5افتهي تينيعسرماية فرهنگي 

طور كل سرماية فرهنگي عينيت يافته مربوط به دارايي و تملك  ها، نقاشي و آثار هنري است. به نوشته
 شود. ها) مي ها، رفتن به گالري كنسرت كاالهاي فرهنگي (سينما، تئاتر،كاالهاي فرهنگي و مصرف 

صورت  ي است كه بهليتحص ريغهاي تحصيلي و  دستاوردها، مهارت 6شدههمچنين سرماية فرهنگي نهادينه
ي آن ارزشي متعارف، دائمي و قانوناً ضمانت شده عرفي به دارنده - و به لحاظ قانوني شده ارائهمدرك به فرد 

 
1 . Economic Capital 

2 . Social Capital 
3 Symbolic Capital 

ترجمه شده است » لحاظ شده«) اين نوع از سرماية فرهنگي تحت عنوان سرمايه فرهنگي 1389( ينوغاندر مطالعة  .4
جاي متجسم تعبير  ه) ب1392رسد. همچنين در مطالعة رضايي و تشويق ( نمي به نظركه ترجمه دقيق و صحيحي 

 كار رفته است. به» شده تنيده«
5 . Objectified 

 
6 . Instituitional 
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بخشد از اين  ). موفقيت در مسابقات ورودي نيز كه به استعدادهاي فرد عينيت مي1384دهد (بورديو، مي
ها و  ها، گواهينامه واسطة مدارك، اعتبارنامه توسط جامعه به عمدتاًهاي فرهنگي است كه  جمله سرمايه

 شود. ها نهادينه مي تقديرنامه
  

  ي موجود در ارتباط با سرماية فرهنگيها لفهمؤها و  ): رويكردها، تعاريف، شاخص1جدول (
 تعريف محقق رويكرد  شماره

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
شناسي  جامعه

  فرهنگي

بورديو 
)1977،1984،1986 (
نقل از اندرسن و  به

  )،2013( 1جاگر
  )1390بورديو (

  

سرمايه فرهنگي آشنايي با رمزگان فرهنگي مسلط انتسابي 
  جامعه است.

بعد متجسم، عيني شده و نهادينه سرمايه فرهنگي در سه 
  يابد. تبلور مي
 راديو، الكترونيكي مانند مالكيت وسايل عيني: فرهنگي سرماية

  پخش تلويزيون، دستگاه
بصري  هاي فعاليت شده: تنيده يا متجسد فرهنگي سرمايه
 رفتن، تئاتر) فعاليت شنيداري: كنسرت به رفتن، رفتن (سينما

 از بازديد عكاسي، سرگرمي كالسيك، موسيقي به گوش دادن
 كردن جمع هنري، هاي گالري از تاريخي، بازديد بناهاي ها، موزه

 در عضويت كتاب، (مطالعة مطالعاتي هاي تمبر، فعاليت
  خريد كتاب) كتابخانه،
  تحصيالت والدين شده: نهادينهفرهنگيسرمايه

2  
  كاووسي و خراساني

)1389(  
  

 و فرهنگي كاالهاي از استفاده تصرف و تواناييسرماية فرهنگي
 فرهنگ يك در است. همچنين گفتاري ادبي هاي توانايي نيز

مطرح شده  فرهنگي سرمايه جهت ذيل هاي غربي شاخص
 آن به آنچه زندگي؛ هاي سبك و قيسال زبان، دانش، :است

 واژگان فرهنگ دامنه و شمار گويند؛ مي فرهيختگان فرهنگ
  غذاها. تشخيص و شناختدرافرادتوانايي افراد؛

  )1387غفاري (  3

 فراغتي، هاي فعاليت موسيقي سرمايه فرهنگي شامل: مطالعه،
 از بازديد مسافرت، استفاده، مورد هاي خوراكي، رستوران نوع
نقاشي تشخص و صالحيت  تابلوهاي هنري، هاي يگالر ها، موزه
  شود. مي

  )1387استونز (  4
سرچشمه در عرصة اجتماعي است سرمايه هرگونه خاستگاه و 

مندي از منافع خاص كه در اين كه در توانايي فرد براي بهره
  شود گردد، مؤثر واقع ميصحنه حاصل مي

 
1 . Ida Gran Andersen, and Mads Meier Jæger 
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  )1387كروبي (  5
 يوخو خلقو  مشرب منش، و سرماية فرهنگي را عادات

 به و شده منتقل فرزندان به خانواده از كه دانسته اي فرهنگي
  رسد يمارث 

  )1386منادي (  6

 ميتقس قابلسرمايه فرهنگي به سه نوع مدرن، سنتي و تركيبي 
  است.

 ادبي، مطالعات دانشگاهي، تحصيالت نوع مدرن آن شامل
و  نقاشي موسيقي مانند هنري هاي فعاليت ي اجتماعي وخيتار

مانند كوهنوردي است. سرمايه فرهنگي سنتي  هايي ورزش
هايي مانند  شامل تحصيالت كم يا حوزوي و عالقه به فعاليت

ي، نجاري، عالقه به فوتبال يا بوكس است. نوع ساز گلخياطي، 
ي ها تيفعالي از ا زهيآمتركيبي سرمايه فرهنگي نيز شامل 

  سنتي و مدرن فوق است.

  )1383ممتاز (  7

ي بورديو نزديك به مفهوم وبري انديشهسرماية فرهنگي در
هاي خاص، ي زندگي است كه شامل (داشتن) مهارتشيوه

هايي است كه فرد از طريق و شيوه سخن گفتنسليقه، نحوة 
  سازد.آن خود را از ديگران متمايز مي

  )1383توسلي (  8
 كمياب نمادين عناوين و ها كاالها، مهارتفرهنگي بهسرمايه
 كسب فرهنگ و شامل تحصيالت، دانش تواند و مي دارد اشاره

  نمادين باشد.شده و حتي

گرايش به اشياء فرهنگي و جمع شدن محصوالت فرهنگي و   )1382فاضلي (  9
  ي فرهنگي است.تحصيالت نمود سرمايه

  )1381فكوهي (  10
سرماية فرهنگي قدرت شناخت و قابليت استفاده از كاالهاي 

تمايالت پايدار فرد است كه  رندةيدربرگفرهنگي در هر فرد و 
  شود. در خالل اجتماعي شدن در افراد انباشته مي

11  
فر  پور و خوش شارع

)1381( 
  

و تمايالت رواني نسبت به  ها شيگرااين شاخص شامل
استفاده از كاالهاي فرهنگي (بعد ذهني)، ميزان مصرف 

هاي فرهنگي (بعد  كاالهاي فرهنگي و شركت در فعاليت
  عيني) و مدارك، مدارج تحصيلي، علمي و فرهنگي است.

  سرماية فرهنگي دسترسي به منابع معرفتي جامعه است. )1375(يچلب  12

  )2009( 1كيم و كيم  13
هاي  سرماية فرهنگي با تجارب فرهنگي شخصي مانند فعاليت

موسيقي، نمايش، اجراهاي رقص و  هاي ادبي، نقاشي، كنسرت
  يابد. ها نمود مي فيلم

شاخص ارزيابي سرماية فرهنگي ميزان مشاركت و نوع مصرف  )2008كتز (  14

 
1 Kim, Seoyong & Kim, Hyesun 
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به نقل از مرجاني و
  )1390سپهرنيا (

او همچنين اثربخشي تحصيالت محصوالت فرهنگي است. 
عنوان عوامل مؤثر بر  ايشان را نيز به ورسوم آدابو  والدين

  سرماية فرهنگي مورد تأكيد قرار داده است.

  )2005( 1فلورا  15
 هاي طبع و عادات ها، توانمندي از اي مجموعهفرهنگيسرمايه

 سليقه هاي آگاهي، زبان، نمادها و شيوه دانش، شامل فرهنگي،
  و سبك زندگي است.ذوقيا

 2نگرينيواالريو و   16
)2003(  

، شده يدرونهاي  ها و مهارت سرماية فرهنگي شامل صالحيت
اي بوده كه از خانواده به  عادات، منش و مشرب فرهنگي

  رسد. شود و گويي به ارث مي فرزندان منتقل مي

 هاي شايستگياز داشتن كفايت و  استعبارتفرهنگيسرماية  )2002دومايس (  17
  باال. دانشي دربارة طبقاتفرهنگيوزباني

 )1999هارت (  18
  )2003الرئا (

هاي  مهارت كالمي و طبقه اقتصادي از جمله شاخص
  گيري سرماية فرهنگي است. اندازه

 3موس و آشافنبرگ  19
)1997(  

 مسلط طبقة فرهنگي رمزگان با يعني آشناييفرهنگيسرماية
رموز. اين سرمايه همچنين  اين كارگيري به در مهارت داشتن و

 سرمايه تعريف از مهم جزئي عنوان به مناسب شامل داشتن زبان
  فرهنگي است.

 4المونت و الرو  20
)1983(  

 فرهنگي نمادهاي از اي مجموعه است ازعبارتسرماية فرهنگي
  .رتبه يعالوشده، مشتركنهادي

  )1384اسميت (  21

ابعادي  و شامل بوده عادتي به منش فرهنگي معطوفسرمايه
 ها، سليقه فرهنگ، و هنرها دربارة عيني دانش همچون:

گذراندن  و دانشگاهي مدارج داشتن فرهنگي، ترجيحات
 هاي مهارتموسيقي ( آالت نواختن موسيقي، توانايي هاي آزمون

  بد است. تشخيص خوب و و تمييزتواناييو فرهنگي)

ترنر (به نقل از   22
  )24:1384رمضاني،

ها،  عنوان مجموعه نهادها، عادات، منشسرماية فرهنگي را به
و شيوه  ها هاي زباني، مدارك آموزشي، ذوق و سليقه شيوه

  كند. ي حاكم شده است، تعريف ميررسميغزندگي كه به طرز 

23  
 زوئينگهافت

(به نقل از 
  )1382تراسبي،

  است. ها مهارت و ها دانش انواع گوناگون فرهنگي سرمايه

هاي  منابعي نظير مكالمات پيش اندوخته در حافظه، شيوهكالينز  24
 
1. Flora, C.B. and J.L. Flora 
2. Lareau, A. & Weininger, E.B 
3. Aschaffenburg, Karen, Mass, Ineke 
4. Lareau, Argen 
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)31:1382(نوغاني،
 )31:1381(مالحسني،

  

زباني، انواع خاص مهارت و دانش را جزوي از سرماية فرهنگي 
 شده تيتثبهاي پابرجا و  ها و عادت داند. همچنين گرايش مي

هاي تحصيلي و  تپذيري و صالحي در طول فرايند جامعه
  فرهيختگي بخشي از سرماية فرهنگي فرد است.

25  

  
شناسي  جامعه
  وپرورش آموزش

  فخرايي و كريميان
)1385 :96(  

 كه نمادين استهاي از ثروت اي مجموعهسرماية فرهنگي همانا
به  ديگر سوي از و گردد برمي شده كسب معلومات به سو كي از

  يابد. ميمادي نمود  هاي ي موفقيتها صورت

اندرسن و جاگر   26
)2013(  

هاي و اشياء فرهنگي  سرمايه فرهنگي شامل چهار وجه: دارايي
روشنفكرانه، عادات مطالعاتي، ارتباطات فرهنگي بحث از 

ها، فيلم،  مسائل سياسي اجتماعي، مباحثه پيرامون كتاب
هاي تلويزيوني و منابع آموزشي (داشتن فرهنگ لغت،  برنامه

  شود. سب و آرام براي مطالعه، كتب متني) ميمكاني منا

 از نقل هايس به  27
  )1380( ابراهيمي

 مثل يراقتصاديغ مجموعه نيروهاي بازنمايسرماية فرهنگي
 و گوناگون هاي گذاري سرمايه طبقة اجتماعي، خانوادگي، زمينة

 بر كه است مختلف منابع تربيت و و تعليم به تعهدات نسبت
  گذارد. مي تأثير تحصيلي ي ودانشگاهموفقيت 

28  

 1گر و هولم جا
) الريو و 2007(

) 2003( 2وينينگر
 امزيليوترامونت و 

)، ديماجو 2009(
و  نزيراب )،1982(

  )1985( 3گارنير
 4ام سي دونوق

)1997(  

 حاتيترجها و  سرماية فرهنگي شامل آموزش و دانش، ذائقه
شي، شناخت ي آموزها سامانهها از  والدين و اطالعات خاص آن

رموز هنجار آموزشي و شناختي، تحصيالت رسمي مديريت 
  تعامل نهادي و تعامالت فرهنگي فضاي خانواده است.

سرماية فرهنگي، ابزاري براي تخصيص ثروت نمادينِ داراي 
تعيين اجتماعي و ارزشي است كه سزاوار جستجو تصرف 

  است.
  شناختي است. سرماية فرهنگي قابليت فرهنگي و زبان

هاي نخبگان  سرماية فرهنگي كاالي نمادي شناخت ارزش
  شود. است كه در مدرسه تدريس نمي

 )1382( يتراسب  اقتصادي  29
  

 ذخيره كننده، مجسم كه دارايي استنوعيفرهنگيسرماية
 ارزش هرگونه بر فرهنگي عالوه كنندة ارزش تأمين يا كننده

 فرهنگياقتصادي است. اين سرمايه خود به دو نوع سرماية 
  شود. ملموس و سرماية فرهنگي ناملموس تقسيم مي

هايي باشد  ها و تجربه تواند حاصل مهارتسرماية فرهنگي ميي و مقدسنورخواجه   30

 
1. Meier Jaeger, Mads & Holm Anders 
2. Lareau, A.& Weininger, E. B. 
3. Robins, &Garnier 
4. McDonough 
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مديريت 
  فرهنگي

ها را براي گروها و اشخاص  كه زمينه براي ورود به عرصه )1387(
  آورد. فراهم مي

31  

)،1386(يمدن
صالحي اميري 

)1386(  
  

اي از روابط، معلومات، اطالعات و  سرماية فرهنگي، مجموعه
امتيازاتي است كه فرد براي حفظ يا به دست آوردن يك 

ها و  كند. سرماية فرهنگي مهارت موقعيت از آن استفاده مي
  دهد. هايي است كه يك جامعه در اختيار فرد قرار مي شناخت

  فولك و بركس  32
  )1382تراسبي (

 پذير هاي انعطاف قابليت به اشاره براي فرهنگيمفهوم سرماية
 كار به آن اصالح و ستيز طيمح به پرداختن براي انساني جوامع

  .رود مي

33  
  

توسعه و
سرمايه 
  اجتماعي

) الواني 2001گولد (
)1381(  

سرماية  است. اجتماعي سرمايه از جزئي سرمايه فرهنگي
  آيد. مي حساب بهفرهنگي شاخصي از توسعه فرهنگي 

  
  روش مطالعه

جهت كاربردي است. در  اين پژوهش در پي فرايند ساخت سازه و سنجه معتبر سرماية فرهنگي است و ازاين
نامه مبسوط  ارتباط با ساخت سنجة خاص سرماية فرهنگي الزم به توضيح است كه به باور ساليوان پرسش

سرماية فرهنگي بر موفقيت تحصيلي و رابطه جهت سنجش سرماية فرهنگي ابتدا در ارتباط با بررسي تأثير 
نامه  پرسش .)2005؛ بنت، ساويج و ديگران، 2004سرماية فرهنگي و طرد اجتماعي طراحي شد (تامسون،

دهد كه تكميل اين  طور كه ساليوان توضيح مي ) مفصل بود و آن2005( 1) و بنت و همكاران2001ساليوان (
نامه بنت و همكاران نياز به يك ساعت زمان براي  طلبيد و پرسش ها چهل دقيقه زمان مي نامه پرسش
مرور تغييرهايي در اين  بنابراين به؛ داد دهي سنجه را كاهش مي دهي داشت؛ امري كه كيفيت پاسخ پاسخ

اي بودند كه صرفاً  نامه ) به دنبال طراحي پرسش2009طور مثال نوبل و ديويس ( گرفت. بهسنجه انجام 
پانزده دقيقه پاسخ دادنشان طول بكشد. مبناي مطالعه نوبل و ديويس نيز كار تحقيقي ساليوان و بنت و 

انجام دادند. البته  يي كه در آن سنجهها ليوتعد جرحهمكاران بود البته با نقدهايي كه به آن مطالعه داشته و 
نامه صرفاً بر  سنجيد، اين پرسش نامه آن دو كه سرماية فرهنگي خانواده و فرزندان را مي پرسش برخالف

نامه نوبل و ديويس شامل سنجش اقدامات فرهنگي، شنيدن  سرماية فرهنگي فرزندان مبتني بود. پرسش
اقدامات فعلي فرهنگي نيز شامل تماشاي  ي ادبيات و پيگيري هنر بود. هاي سطح باال و مطالعه موزيك
هاي موسيقي كالسيك،  ها، تئاتر و سينما، كنسرت هاي تفريحي تلويزيون، رفتن به گالري و موزه برنامه

هاي معتبر و تداوم گوش دادن به راديو  نواختن موسيقي، گوش دادن به موسيقي كالسيك، خواندن روزنامه

 
1. Bennett, T. M. Savage, E. Silva, A. Warde, M. Gayo.Cal and D. Wright 
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نامه  هاي غيردرسي و عضويت در كتابخانه عمومي در پرسش طالعة كتابهايي در مورد م عالوه گويه بود. به
) را 1390ير بورديو ( نامة پي آنان درج شده بود. عالوه بر اين، تحقيق پيشِ رو مزيت دسترسي به پرسش

  هاي ارزشمند اين محقق نيز در مطالعه استفاده سازيم. بنابراين تالش شده تا از گويه؛ داشته است
در بخش نظري اين مقاله توضيح داده شد كه مفهوم سرماية  زي متغير سرماية فرهنگي:عملياتي سا

جا بايست متذكر  اما در اين؛ هاي مختلف علوم انساني است فرهنگي داراي پيشينة نظري گسترده در حوزه
لحاظ  ير بورديو شناسانه و سنت نظرية فرهنگيِ پي شد كه اين مطالعه اين مفهوم را ذيل رويكرد جامعه

اجماع كمي در ادبيات تجربي وجود دارد  اساساًساخته است. در مورد شيوة سنجش سرماية فرهنگي 
). لذا در راستاي عملياتي سازي و انتقال از سطح 2003؛ الرو و واينينگر، 2002؛ ساليوان،2001(كينگستون،

مطالعات پيشين و ادبيات  ي شده بهده سازمانانتزاعي به سطحي انضمامي مفهوم سرماية فرهنگي، رجوع 
  مطالعات داخلي سنجش سرماية روش شناسانهتجربي تحقيق انجام گرديد. همچنين تالش شد مسير 

و از نقاط قوت آن سود جسته و تالش گرديد نقاط ضعف آن تحقيقات را برجسته  شده ليتحلفرهنگي نقد و 
نجة تحقيق، جدولي است كه در ادامه ارائه ها و س و در اين مطالعه مرتفع شود. همچنين مبناي تهيه گويه

 تينيعگردد. در اين جدول ابتدا سه بعد اصلي سرماية فرهنگي از يكديگر تفكيك شد: بعد متجسم،  مي
از اين ابعاد برشمرده شده و  هركدامهاي  شده سرماية فرهنگي. سپس در ستون بعدي مؤلفه و نهادينه افتهي

هاي موازي و همسان به لحاظ سنجش،  ها و پرهيز از اشاره به گويه ترين مؤلفه آنگاه با گزينش مناسب
اي آماده گرديده است. وراي اين موارد، تالش شده تا در سنجة جامعِ سرماية فرهنگي  نامه پرسش
ي خاص اين مطالعه مبتني بر معرفت فرهنگي صورت پذيرد كه به ها يساز هيگوهاي مختص و  طراحي

ها به لحاظ  اي مطابق با جامعة هدف، گويه ديگر براي نيل به سنجه بيان نه بخشد. بهمطالعه مزبور وجه نوآورا
هاي اجتماعي فرهنگي جامعة هدف و مورد مطالعه، همخواني و تناسب داشته باشد و  محتوايي بايد با زمينه

هايي كه  يهطور خاص گو . در سنجش سرماية فرهنگي به1معرفت فرهنگي و اقتضائات آن را مد نظر قرار دهد
اما بعد ؛ طور كل واجد نوعي عام بودگي يا جهان شموليت هستند سنجد به را مي شده ينيعبعد نهادينه و 

  متجسم بايد با مختصات جامعة هدف قرابت داشته باشد.
  

 
توان لزوماً ادعا كرد سنجة مذكور بومي  اين مطالعه در نهايت سنجة طراحي شدة خود را ارائه خواهد ساخت اما نمي . 1

هايي  در جامعه پس از طراحي يا استانداردسازي متكي بر روش سازي مسبوق به آزمون سنجه است؛ زيرا ادعاي بومي
 نظران (به صورت دلفي) است. چون تأييد تعداد كثيري از صاحب



  1395، بهار و تابستان 2و1هم، شمارة ايران، دوره هفدشناسي  مجله جامعه
 

٧۴ 
 

هاي شاخص سرماية فرهنگي ): ابعاد و مؤلفه2جدول (  
  پيشيننمونة كاربرد در مطالعات   ها مؤلفه  گانه سهابعاد   شاخص

سرماية 
  فرهنگي

  

  متجسم

ها، خواندن آثارآشنايي با نويسنده رمان
  )1390( يشالچ شاخص و كالسيك ادبي (كتاب)

  استفاده از و عضويت در كتابخانه

ديويس )، نوبل و 1380( يميابراه
)2009(  

)، 1390سپهر (فر و  عليزاده، خوش جان
)، 20021،2003،2001( وانيسال

  )2002دومايس (
 گستردگي الگوهاي زباني،

 هاي زبان خارجيكالس
  )1390سپهر (فر و  عليزاده، خوش جان

  )1380ابراهيمي (
  در اين مطالعه تسلط بر ادبيات فارسي (شعر)

ترجيح سه خوانندة محبوب، نوع موسيقي 
  مصرفي

  شنيدن موسيقي كالسيك

 يديحم)، فرجي و 1380( يميابراه
)1388(  

)، بورديو 2009ديويس (نوبل و 
)1390(  

  )2013اندرسن و جاگر (
)، جاگر و هولم 1380( يميابراه  خارجي هاي تسلط به زبانآشنايي و 

)2007(  
موسيقي و شناخت رمزگانآالتنواختن

  )2009ديويس (نوبل و  موسيقايي
هنري-هاي فرهنگيتخصص در زمينه

سازي،  (عكاسي، نويسندگي، شعر، مجسمه
آشنايي با نقاشي، خطاطي، موسيقي)، 

 هاي هنريفعاليت

)، فتحي 1388( يذوالفقارفعلي و 
)1388(  

نوع كتابسهژانر)،محبوب (سه نوع فيلم
 حاتيترج ژانر، سه نقاش محبوب،محبوب 

 هاي راديوييبرنامه
  )1390بورديو (

آشنايي با مجالت سينمايي و هنري،
هاي برتر تاريخ سينما  ديدن فيلم

 درگذشته
  )1392( يلينپور و  ژيانپور، حسن

  
  عيني شده

  )2009ديويس (نوبل و  هاي هنري در سالميزان رفتن به گالري

  ميزان رفتن به كنسرت موسيقي در سال
  

  )2009ديويس (نوبل و 
  )2004( زوياسكاند

  )1390بورديو (
  )2002دومايس (

 ميزان رفتن به سينما در سال
 ميزان رفتن به تئاتر در سال

  )2009ديويس (نوبل و 
  )1392( يلينپور و  ژيانپور، حسن
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هاي  ها و نمايشگاه ها و گالري ديدار از موزه
  هنري و فرهنگي

عليزاده،  جان )،2004( زوياسكاندپير 
ژيانپور، )، 1390سپهر (فر و  خوش
  )1392( يلينو  پور حسن
)، كاستيليس و 1389( ينوغان

  1)2003)، بالسكو (1990رابينسون (
ميزان دقائق خواندن روزنامه و مجالت در

 روز، اشتراك روزنامه و مجالت
  )2009ديويس (نوبل و 

  )1390سپهر (فر و  عليزاده، خوش جان

  هاي غيردرسي ميزان دقائق خواندن كتاب
)، فرجي و 2009ديويس (نوبل و 

  )1388( يديحم
)، 1392( يلينپور و  ژيانپور، حسن

  )1390بورديو (

مصرف كاالهاي فرهنگي (موسيقي، فيلم و 
  كتاب)

  

نقل از مرجاني و  به ؛2008كتز (
  )1390سپهرنيا،
 يذوالفقار)، فعلي و 2004( زوياسكاند

)1388(  
)، 1381فر ( پور و خوش شارع
)، 1390سپهر (فر و  عليزاده، خوش جان
  )1389( ينوغان

  2)2004رابرتز ( هاي فرهنگي و فراغتيمشاركت در فعاليت

ء تمايل به اشيا هاي فرهنگي، دارايي
، دارا بودن تابلوهاي نقاشي، كتب فرهنگي

  شعرا، خط يا كلكسيون، تمبر

)، 1391اكبرزاده و ديگران (
)، فرجي و 1390( انگريدعليزاده و  جان
 انيميكر)، فخرايي و 1388( يديحم

)، ياماموتو و 1390)، بورديو (1388(
، اندرسن و جاگر 3)2010برينتو (

)2013(  
ميزان هزينه براي خريد روزنامه و مجالت

 در ماه
) 1390سپهر (فر و  عليزاده، خوش جان

  )1392( يلينو  پور ژيانپور، حسن
ماه (غير از رفتن بهتعداد تماشاي فيلم در

هايميزان هزينه براي خريد كتاب  )1392( يلينو  پور ژيانپور، حسن سينما)
 غيردرسي در ماه

شنيدن آثار موسيقايي، ميزان هزينه براي
خريد آثار موسيقايي، شركت در كالس 

 موسيقي
  )1392( يلينو  پور ژيانپور، حسن

  4)2013گَديز (
-هاي ادبيكالسها وشركت در نشست

  )1390سپهر (فر و  عليزاده، خوش جان هنري

 
 )1392به نقل از رضايي و تشويق ( . 1

  )2009به نقل از كيم و كيم (. 2
 )1392به نقل از رضايي و تشويق ( . 3

 )1392به نقل از رضايي و تشويق ( . 4
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  شده نهينهاد

دارا بودن مدارك، مدارج علمي و 
  يدانشگاه

  ميزان تحصيالت

)، 1390سپهر (فر و  عليزاده، خوش جان
)، فرجي و 1381فر ( و خوش پور شارع
)، 1388)، فتحي (1388( يديحم

  )1388( يذوالفقارفعلي و 
)، 1390( ويبورد)، 1380( يميابراه  تحصيالت والدينميزان 

  1)1985رابينز و گارنير (
دارا بودن مدارك مهارتي، ادبي، هنري، 

  ها ها، نشان هاي افتخاري، تقديرنامه ديپلم
فر و  اكبرزاده، دهقاني، خوش

  )1391عليزاده ( جان
  )1392( يلينو  پور ژيانپور، حسن

  
گويه است.  21نامة سنجش سرماية فرهنگي در اين تحقيق مشتمل بر  : پرسشنامه ساختار پرسش

گويه ناظر بر بعد عينيت يافته و هفت گويه ناظر بر بعد متجسم و سه گويه ناظر بر بعد  11صورت كه  بدين
اي و  ها تركيبي از متغيرهاي اسمي، رتبه شده طراحي شده است. از جهت سطح سنجش نيز گويه نهادينه

هاي بسته هستند. همچنين بايد توضيح  ها همگي جزو پرسش ي، پرسشبند صورتاي است. به لحاظ  هفاصل
ها عمدتاً در سطح رفتاري و عملكردي و برخي نيز در سطح ذهني و نگرشي است كه  داد كه پرسش

  .استدهنده گرايش و تمايل احتمالي پاسخگويان  نشان
  

 
 )1392به نقل از رضايي و تشويق ( . 1
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  متغير سرماية فرهنگيي سنجش ها مؤلفه): ابعاد و 3جدول (
  تعداد گويه  ها مؤلفه  ابعاد  متغير

  سرماية فرهنگي
  

  متجسم

آشنايي با ، فرهنگيءتمايالت فرد به اشيا
تسلط به زبان ها و مجالت معتبر داخلي و خارجي،  روزنامه

هاي برتر تاريخ  ، عضويت در كتابخانه، ديدن فيلمخارجي
هاي كالسيك  رمانسينماي ايران وجهان، آشنايي با نويسنده 

و متأخر فارسي، مسلط بودن بر ادبيات فارسي، تسلط در 
هاي هنري و  نواختن آالت موسيقايي، تخصص در زمينه

  فرهنگي

7  

  عيني شده

مصرف كاالهاي فرهنگي (موسيقي، فيلم و 
ها و كنسرت  كتاب): ميزان رفتن به سينما، تئاتر، گالري

خريد كتاب غيردرسي، موسيقي در سال، ميزان هزينه براي 
روزنامه و مجالت، آثار موسيقايي، ميزان مطالعه كتاب 

  و مجالت به ساعت و دقيقه غيردرسي، روزنامه 

11  

  شده نهينهاد
دارا بودن مدارك علمي، ادبي، هنري: آخرين 

هاي معتبر فرهنگي، نشان  مدرك تحصيلي، اخذ گواهينامه
  ادبي، هنري، مهارتي افتخاري، مدال، لوح افتخار يا تقديرنامه

3  

  
  

  برازش مدل
وسيله  طراحي و به 2با رويكرد حداقل مربعات جزئي 1سازي معادالت ساختاري اين مطالعه در چارچوب مدل

سازي معادلة ساختاري، روشي جامع براي بررسي روابط ميان  انجام شده است. مدل Smart Pls افزار نرم
  است. 4در يك سازه شده مشاهدهو  3متغيرهاي پنهان

ها، تخمين روابط  سازي نيز در روش معادالت ساختاري شامل تعيين مدل، شناسايي سنجة سازه مراحل مدل
شود. در مرحله اول ادبيات نظري پيرامون  مدل، ارزيابي مدل، اصالح مدل و تفسير نتايج برآمده از مدل مي

گام، نوبت به  نيازا پس) 27شوند (همان: يهاي دخيل شناسايي م و سازه شده يآور جمعموضوعي خاص 
رسد. درواقع در اين مرحله، چگونگي سنجش سازه را  ترسيم متغيرهاي سطح بعدي و متغيرهاي آشكار مي

 
1 .Structural Equation Modeling 
2 .Partial Least Squares 
3 .Latent Variables 

توان آن را تعريف كرد  ، همان متغير پنهاني است كه با يك يا چند متغير مشاهده شده (شاخص يا سؤال) مي سازه . 4
  ).1392(داوري و رضازاده،
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اجزاء مدل روشن و  كه ازآن پسگردد. در مرحلة بعد  نامه) تهيه مي نماييم و ابزار سنجش (پرسش مي مشخص
شود كه به  افزار محاسبه و ارائه مي ترسيم شد ضرايب بار عاملي و آزمون قابليت اعتماد و اعتبار توسط نرم

  دهد. محقق امكان تفسير روابط مدل را مي
گيري) در  همچنين بايستي اشاره كرد كه از دو جز اصلي معادالت ساختاري (مدل ساختاري و مدل اندازه

گيري (نوعي مدل عاملي مرتبه دوم با دو سطح متغير پنهان) مطمح نظر است  ه صرفاً مدل اندازهاين مطالع
كه شامل يك متغير پنهان مرتبه اول، سه متغير پنهان مرتبه دوم و متغيرهاي مشاهده شده ناظر بر سه بعد 

ابط متغيرهاي پنهان، گيري صرفاً به توضيح چگونگي رو اصلي سازه است. الزم به توضيح است، مدل اندازه
  پردازد. توسط متغيرهاي آشكار مي

رو، سازة اصلي اين مطالعه، سرماية فرهنگي است كه يك متغير پنهان است و با نماد  مطابق با مدل پيش
مثابه ابعاد اصلي آن  دايره نشان داده شده است. اين متغير در سطح دوم، واجد سه متغير پنهان ديگر به

از اين سه بعد در سطح بعد  هركدامشدة سرماية فرهنگي.  يت يافته، متجسم و نهادينهيعني بعد عين؛ است
  شوند. به ترتيب با يازده، هفت و سه گويه (متغيرهاي مشاهده شده) سنجش مي
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): مدل سرماية فرهنگي حاوي سه سازة مرتبه اول و يك سازه مرتبه دوم1شكل (

  
 

گيري  توضيح داده شد كه نوع مدل در اين مطالعه از نوع اندازهگيري در اين مطالعه:  نوع مدل اندازه
گيري بر اساس ديدگاهي كه نسبت به متغير پنهان دارند، به دو دستة بازتابي  هاي اندازه است. مدل
) از 2005( 4) و فاين و كاياند2005( 3شوند. در اين زمينه دايامونتوپولوس تقسيم مي 2و ساختي 1(انعكاسي)

سرشت سازه، جهت  مانندكنند كه در مورد هر مدل، هم معيار و مالحظة نظري و هم تجربي  اين بحث مي

 
1 . Reflective Model 
2 . Formative Model 
3. Diamantopoulos, A 
4 . Finn A. Kayande U 
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ي مدل ضروري است (كولتمن و ابياعتبار ها، براي طراحي و  ها و خصيصه آيتم بين سازه و آيتم تيعل
  ).2008ديگران، 

سازة پنهان مستقل از ابزار هاي بازتابي، سازة پنهان موجود است. درواقع  به لحاظ سرشت سازه، در مدل
ها  شود و اين سازه با تركيب شاخص هاي ساختي، سازة پنهان، ساخته مي اما در مدل؛ سنجش موجود است

ها، ساخت مدل،  گونه مدل ). در اين2008به نقل از كولتمن، 2003- 2004(بورزبام و ديگران، گردد ايجاد مي
كه يك هستي مستقل  1از است (مانند شاخصِ توسعة انسانيآن و ابزارس اجراكنندةوابسته به سازندة مدل، 

هاي بازتابي، عليت از سمت سازه  ، در مدلتيعلاز سه شاخص ديگر است). در ارتباط با  شده بيتركندارد و 
ها ارتباطي با  گردد اما واريانس آيتم ها مي ها است و واريانس سازه منجر به واريانس آيتم به سمت آيتم
ها به سمت سازه جريان  هاي ساختي، عليت از آيتم سو در مدل اما در آن؛ پيدا نخواهد كرد واريانس سازه

ها ازنظر مفهومي حول يك  هاي انعكاسي، تمام شاخص ها در مدل دارد. همچنين در زمينة خصيصة آيتم
فضاي ها يك موضوع مشترك با  ديگر آيتم عبارت شوند. به موضوع هستند و جدا از يكديگر تعريف نمي

و حذف و اضافة يك آيتم تغييري در  اند ينيگزيجا قابلدهند و به همين دليل  مفهومي مشابه را نشان مي
هاي ساختي كه شاخص، سازة پنهان را تعريف كرده،  اما در مدل؛ آورد فضاي مفهومي سازه به وجود نمي

ها، قابل جايگزيني نبوده و تغيير  ويهها لزوماً مضمون يكساني ندارند، گ ها، معرف سازه هستند و مؤلفه آيتم
به نقل از  2003؛ جارويس و ديگران، 2002گردد (روزيتر، در آن منجر به تغيير مفهومي قلمرو سازه مي

  ).2008كولتمن،
هاي بازتابي يا انعكاسي، سازة پنهان موجود است. سازة  توضيح داده شد كه به لحاظ سرشت سازه، در مدل

اش موجود بود و بر همان  اين مطالعه توسط محققان ساخته نشد و ادبيات نظريسرماية فرهنگي هم در 
مثابه سه متغير پنهان سطح دوم  پردازان اين مفهوم) اين سرمايه به (توسط نظريه شده فيتعراساس سه بعد 

ة پنهان هاي مطالعه نشانگر ساز ها و گويه رسد آيتم ها به نظر مي . با توجه به جنبة خصيصه آيتم2مطرح شد
 باًيتقرها فضاي مفهومي  توان گفت آيتم بنابراين مي؛ 3معرف آن الزاماً(سرمايه فرهنگي) هستند و نه 

دهند (مثل  هاي فرهنگي كمابيش مشابهي را مورد سنجش قرار مي ، فعاليتمثال عنوان بهمشتركي داشته و 
غيردرسي) و از همين رو حذف يا ميزان دقائق خواندن كتاب غيردرسي و ميزان هزينه براي خريد كتاب 
ها، تغيير در  كند و تغيير در مؤلفه اضافه يك آيتم، خدشة كلي و اساسي به فضاي مفهومي سازه وارد نمي

گيري در اين  توان گفت نوع مدل اندازه ). درنتيجه مي59:1392سازه را به همراه ندارد (داوري و رضازاده،
 

1 .HDI 
ها  شود كه شاخص گيري است كه در آن فرض مي ) مدل بازتابي، نوعي مدل اندازه116:2014به اعتقاد هير و ديگران ( . 2
  اند. تري پديد آمده سازة پنهان زيرين لةيوس به

3 . Items Are Manifested By The Construct, Not Define The Construct: Rossiter (2002); 
Jarvis Et Al: (2003) 
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سنخ مدل   هاي ارزيابي و برازش آن نيز بايد مطابق با همين ده و شيوهمطالعه از نوع بازتابي يا انعكاسي بو
  باشد.

و  Smart Pls افزار نرم هاي اصلي اساساً يكي از خصيصهحداقل مربعات جزئي:  حجم نمونه در روش
). 69:1392سازي با حجم نمونه محدود است (داوري و رضازاده، سازي حداقل مربعات جزئي امكان مدل مدل

به  1995براي تعيين حداقل نمونه الزم توسط باركالي و همكاران ( شده شناختهدر اين زمينه يكي از قواعد 
تعداد  در ضربه برابر است با ده ) مطرح شده است. ايشان معتقدند حجم نمون1392نقل از رضازاده و داوري،

گيري مدل اصلي پژوهش  هاي اندازه گيري كه داراي بيشترين شاخص در ميان مدل هاي مدل اندازه شاخص
). در اين مطالعه بر اين اساس كه سازة پنهان سرماية فرهنگي داراي سه بعد اصلي و 75است (همان: 

كدگذاري و آنگاه در  Spssافزار  هاي مأخوذه با نرم دهشده و دا آوري محوري است، سي نمونه مقدماتي جمع
  تحليل شد. Smart Pls افزار نرم

منظور ارزيابي مدل در  گيري در مرحلة بعد، به سازي نوع مدل اندازه ها و مشخص آوري اوليه داده پس جمع
د. هدف در افزار به بررسي مدل و برازش آن اقدام ش چارچوب روش حداقل مربعات جزئي و با كمك نرم

). الزم به ذكر 113:2014هاي بازتابي، تضمين اعتبار و قابليت اعتماد سازه است (هير و ديگران، برازش مدل
شود و براي تأييد  منحصر به يك معيار نمي Smart Plsافزار  است كه معيار برازش مدل در چارچوب نرم

 ريغادعاي اعتبار مدل و برازش آن بايد از معيارهاي چندگانه استفاده كرد كه همگي معيارهايي ارزيابي 
) اين معيارها 97 - 115(همان: ). مطابق با ديدگاه هير و ديگران2014هستند (هير و ديگران، كيپارامتر

(ميانگين واريانس  3، اعتبار همگرا2(پايداري دروني)، قابليت اعتماد شاخص 1شامل: قابليت اعتماد تركيبي
افزار  در ادامه به ترتيب وضعيت آن مبتني بر محاسبات نرم ؛ كهشود مي 5) و اعتبار واگرا4شده استخراج

  گزارش خواهد شد.
د كه در بحث سنجش اما پيش از گزارش وضعيت مدل در ارتباط با معيارهاي چهارگانه الزم است اشاره شو

بيشتر باشد،  4/0هاي يك سازه، اگر مقدار آن از  بارهاي عاملي از طريق محاسبه مقدار همبستگي شاخص
گيري آن سازه بيشتر  هاي آن، از واريانس خطاهاي اندازه توان نتيجه گرفت واريانس بين سازه و شاخص مي

). نتايج اين بررسي در مورد سه 80:1392ه،است (داوري و رضازاد موردقبولبوده و قابليت اعتماد آن 
هاي (متغيرهاي مشاهده شده) متناظر، گوياي آن است كه بار عاملي  شاخص عمدة سرماية فرهنگي و گويه

 
1 .Composite Reliabilty 
2 .Indicator Reliability 
3 .Converegent Validity 
4. Average Variance Extracted: AVE 
5. Discrimninant Validity 
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شدة سرماية فرهنگي  و براي بعد نهادينه 88/0، براي بعد متجسم 9/0براي بعد عيني شده سرماية فرهنگي 
  كند. ون بر همين اساس برازش مدل را تأييد مياست. نتايج اين آزم 48/0به ميزان 

): مدل سرماية فرهنگي حاوي سه سازة مرتبه اول و يك سازه مرتبه دوم همراه با ضرايب بار عاملي2شكل (
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 4/0هايي كه بار عاملي كمتر از  الزم به ذكر است در اين مرحله پس از محاسبة بارهاي عاملي، آن گويه
بنابراين در شاخص سرماية ؛ گيري تحقيق و سنجة سرماية فرهنگي حذف گرديدند اندازهداشتند از مدل 

فرهنگي عيني شده، گوية يك، هفت، هشت و نه؛ از شاخص سرماية فرهنگي متجسم نيز، گوية دوم و چهارم 
  شده، گوية اول به خاطر بار عاملي پايين حذف گرديدند. سرماية فرهنگي نهادينه شاخصو همچنين از 

) معيار آلفاي كرونباخ به خاطر متأثر بودن از 101:2014: به باور هير و ديگران (قابليت اعتماد تركيبي
شود كه  كار محسوب مي هاي شاخص نوعي معيار محافظه ها و حساس بودن نسبت به تعداد آيتم تعداد نمونه

) نيز 6:2013. وانگ و وانگ (تمايل دارد اعتماد مبتني بر پايداري دروني شاخص را كمتر برآورد سازد
ي آن بايد جا بههاي بازتابي يا انعكاسي گزارش ميزان آلفاي كرونباخ صحيح نيست و  معتقدند كه براي مدل
طور كل روش قابليت اعتماد  ها را گزارش كرد (كه در باال بدان اشاره گرديد). به بارهاي عاملي شاخص

به نقل  1974شود. اين معيار توسط ورتس و همكاران ( مي ي نسبت به آلفا محسوبتر مدرن اريمعتركيبي 
صورت  ها نه به جا برخالف آلفاي كرونباخ، قابليت اعتماد سازه ) معرفي شد. در اين1392از داوري و رضازاده،

براي قابليت  شده نييتعشود. مقدار  با يكديگر محاسبه مي شانيها سازهمطلق بلكه با توجه به همبستگي 
شود. نتايج اين  بخش ارزيابي مي مناسب و رضايت 9/0تا  7/0يبي مناسب توسط محققان بين اعتماد ترك

شاخص سرماية فرهنگي  آزمون نيز در مورد مدل تحقيق بيانگر آن است كه قابليت اعتماد تركيبي براي
و براي شاخص سرماية فرهنگي  79/0، براي شاخص سرماية فرهنگي متجسم 81/0عينيت يافته 

  شود. است. از اين حيث برازش مدل با آزمون قابليت اعتماد تركيبي نيز تأييد مي 83/0شده  هنهادين

  
  

  ): قابليت اعتماد تركيبي1نمودار (): قابليت اعتماد تركيب 1نمودار (
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باال در ارتباط با سازه  1) بارِ عامليِ خارجي102:2014ِبه اعتقاد هير و ديگران ( قابليت اعتماد شاخص:
هاي درگير و موجود در سازه، واريانسِ مشترك كمتري با يكديگر دارند. به  نشانگر آن است كه شاخص

، قابليت اعتماد شاخص است استانداردشده 2اعتقاد هير و ديگران، مجذورِ بارهايِ عامليِ خارجي
دهند  ) توضيح مي2013). البته وانگ و وانگ (107بيشتر باشد (همان: 7/0) و اين ميزان بايد از 115(همان:

است. ميزان قابليت اعتماد  قبول قابل/. نيز 4كه در مطالعات اكتشافي، ساخت و طراحي مدل، ميزان باالتر از 
و بعضاً  4/0هاي ناظر بر هر شاخص از  دهد كه بار عاملي خارجي گويه شاخص براي مدل انعكاسي نشان مي

  توان گفت سنجه واجد قابليت اعتماد شاخص نيز هست. نابراين مي/. بيشتر است و ب7از 
  

  ): ماتريس قابليت اعتماد شاخص4جدول (

سرمايه فرهنگي عيني  ها گويه
  شده

سرمايه فرهنگي 
  متجسم

سرمايه فرهنگي 
  نهادينه

    641/0 1عيني شده.1
    72/0 2عيني شده.2
    637/0 3عيني شده.3
    69/0 4عيني شده.4
    456/0 5شدهعيني.5
    852/0 6عيني شده.6
   652/0  1متجسم.7
   498/0  2متجسم.8
   691/0  3متجسم.9

   636/0  4متجسم.10
   803/0  5متجسم.11
  904/0   1نهادينه.12
  792/0   2نهادينه.13

  
(شاخص) خود يا ميانگين واريانس  سؤاالت: اين اعتبار به بررسي ميزان همبستگي هر سازه با اعتبار همگرا

ديگر ميزاني كه سازة پنهان واريانس  عبارت پردازد. به هاي خود مي مشترك بين هر سازه با شاخص
شود (هير و  قلمداد مي شده استخراجكند، تحت عنوان ميانگين واريانس  مي نييتبهايش را  شاخص
 Smart Plsافزار  ) توسط نرمشده استخراجريانس (ميانگين وا Aveجا معيار  ). در اين114: 2014ديگران،

 
1.Outer Loadings 

 )116: 2014شده در يك مدل انعكاسي يا بازتابي (هير و ديگران، نيتخمروابط  . 2
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در مورد سازة پنهان مرتبة دوم سرماية فرهنگي و سازة  Aveرود. اعتبار همگرا برحسب معيار  كار مي به
و حاصل  شده محاسبهاست. الزم به ذكر است اين ميزان به روشِ دستي  62/0اصلي پنهان تحقيق، ميزان 

ميانگين گرفتن از مجموع توان دوم بارهاي عاملي سه متغير پنهان مرتبه اول يعني سرمايه فرهنگي متجسم 
كه ميزان بحراني براي معيار اعتبار  ) است. با توجه به اين9/0( شده نهينهاد) و 9/0( افتهي تينيع)، 4/0(

را را براي سازة سرماية فرهنگي مورد اعتبار همگ Aveاست درنتيجه عدد حاصله از شاخص  5/0همگرا 
  دهد. تأييد قرار مي

  
  ): مدل سرماية فرهنگي حاوي سه سازة مرتبه اول و يك سازه مرتبه دوم3شكل (

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شده نهي: نهاد0/9   يافته تيني: ع0/93   : متجسم0/46   مقادير اشتراكي براي سه سازه مرتبه اول برابر است با:

AVE سرمايه فرهنگي = 0/46 + 0/93 + 0/93 = 0/62 
  

هاي تجربي، يك سازه  واسطة داده شود كه چه ميزان به صورت سنجيده مي اين معيار بديناعتبار واگرا: 
بودن  فرد منحصربهبنابراين اين معيار ؛ )104:2014صورت واقعي از سازة ديگر متمايز است (هير و ديگران، به

ها در  وسيله ديگر سازه سازه را سنجيده و بر اين نكته تأكيد كرده كه سازه بايد مفهومي را بسنجد كه به
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و روش  1مدل سنجيده نشده باشد. در چارچوب اين معيارِ برازش، دو معيارِ خردتر بارهاي عاملي متقابل
  .وجود دارد 2فورنل و الركر

هاي يك سازه با آن سازه و ميزان  ان همبستگي بين شاخصجا ميز در اينبارهاي عاملي متقابل: 
). 83:1392شود (داوري و رضازاده، هاي ديگر مقايسه مي هاي يك سازه با سازه همبستگي بين شاخص

جا براي آنكه بتوان مدعي شد كه سازه اعتبار دارد، بايد بارهاي عاملي خارجي شاخص  ديگر در اين بيان به
(هير و  3هاي ديگر باشد ر از همة بارهاي عاملي آن در ارتباط با سازهت مرتبط با سازه، بزرگ

  ).105:2014ديگران،
 

  )cross loadingsبارهاي عاملي متقابل ( سيماتر): 5جدول (

  ها گويه  ابعاد سازه
  ابعاد سازه سرماية فرهنگي

 عيني شده شده نهادينه متجسم

 متجسم

1 652/0 401/0 389/0 

2  482/0 408/0 217/0 

3  691/0 141/0 540/0 

4  636/0 128/0 263/0 

5  803/0 277/0 510/0 

شده نهادينه
  

1  43/0 904/0 193/0 

2  162/0 792/0 212/0 

1 عيني شده

1 306/0 508/0 641/0 

2  424/0 286/0 694/0 

3  340/0 136/0 637/0 

 
1 .Cross Loadings 
2. Fornell and Larcker 
3. ها بيشتر باشد. و ساير سازه ها آنهاي مربوط به خود از همبستگي ميان  يا مقدار همبستگي يك شاخص با سازه   
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4  140/0 107/0 587/0 

5  397/0 178/0 456/0 

6  584/0 155/0 852/0 

را با  )Aveهاي اعتبار همگرا ( افزار ريشه دوم يا مجذور ارزش : در اين آزمون، نرمفورنل و الركر روش
) سازه Aveجا الزم است تا ريشة دوم اعتبار همگراي ( كند. در اين هاي متغير پنهان مقايسه مي همبستگي

ديگر در اين آزمون اعتبار  بيان به .)107باشد (همان:اش با هر سازة ديگري     از باالترين همبستگي تر بزرگ
 1981. فورنل و الركر (1هاي ديگر هاي خود داشته باشد تا با سازه سازه مدل بايد تعامل بيشتري با شاخص

و باالتر  5/0) مقدار مناسب اين نوع اعتبار براي اين آزمون را ميزان 136:1392نقل از داوري و رضازاده، به
  اند. اعالم كرده

  
  

  ): ماتريس سنجش روايي واگرا به روش فورنل و الركر6جدول (
  معيار فورنل و الركر

  عيني شده  شده نهادينه  متجسم  سازة سرمايه فرهنگي  ابعاد سازه

        /.471سازة سرمايه فرهنگي

      /.663  /.889  متجسم

    /.85  /.373  /.488  شده نهادينه

  /.655  /.234  /.675  /.901  عيني شده

 
  گيري بحث و نتيجه

ي و سپس ارائة سنجة معتبر سنجش سرماية فرهنگي شاخص سازيابي به مدل،  هدف اين مطالعه دست
بود. با توجه به اين غايت، از خالل دو مسير، هدف مربوطه دنبال گشته و به نتيجه رسيد. اوالً اين 

عرفي و نقد شد. از همين رو اولين مطالعه مسيري نظري را پيمود. در اين راستا كليه پيشينة مطالعه م

 
در اينجا بايد اعداد مندرج در قطر اصلي از مقادير زيرين خود بيشتر باشند تا اعتبار واگراي قابل قبولي وجود داشته  . 1

 باشد.
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نتيجة اين مطالعه آن بود كه تصريح و تشريح گرديد كه در مطالعات پيشين تعريف واحدي از مفهوم 
كه  صورت نيبدها و ابهاماتي دارند.  نيز بعضاً نارسايي شده عرضهسرماية فرهنگي ارائه نشده و تعاريف 

تعاريف در رويكردهاي مختلف نظري، نهايتاً بدون استدالل و اي از  محققان پس از ذكر و ارائه مجموعه
هاي ويژة يك نظريه، آن را عملياتي كرده و به سنجش  تشريح منطق انتخاب يك تعريف خاص يا مؤلفه

ريختگي، گزينشِ اختياري و دلبخواهانه اجزاء اين  حاصل اين امر نوعي درهم جهيدرنتاند.  آن اقدام نموده
رسد كه اين روند و منطق، نهايتاً به سنجة دقيق و معتبري براي  همين جهت به نظر ميمفهوم بوده و از 

عنوان يك متغير پنهان، منجر نشده است.  سنجش مفهوم چندبعدي و چندوجهي سرماية فرهنگي به
ي  طور كل نتايج اين بخش از مطالعه گوياي آن بود كه نقدها مطالعات پيشين سنجش سرمايه به

فقدان تعريف روشن مفهوم و ابهام آن، معرفي نكردن رويكرد غالب مطالعه، عدم انطباق  فرهنگي شامل
گرايي (تعريف به مصداق و جزء، تأكيد بر بعدي خاص و  ها با بنيان نظري ادعايي، تقليل و مؤلفه  شاخص

روشي بين ها از ابعاد متغير سرمايه فرهنگي)، خلط  اي معرف ناديده گرفتن ديگر ابعاد، گزينش سليقه
  عدم تشريح فرايند عملياتي سازي متغير در سازة تحقيق است. تيدرنهابعد و معرف و 

هاي مربوطه و  همچنين دستاورد ديگر اين مطالعه مرور ادبيات نظري مفهوم سرمايه فرهنگي و رهيافت
بايست رهيافت و  اي در اين حوزه، ابتدائاً مي بندي آن بود. در ادامه توضيح داده شد كه هر مطالعه دسته

كند.  منظر خود را روشن سازد و بيان كند كه ذيل كدام رويكرد از مفهوم سرماية فرهنگي استفاده مي
شناسي فرهنگي بورديو مورد استفاده قرار گرفت  در اين تحقيق، مفهوم سرماية فرهنگي در سنت جامعه

گيري از ادبيات تجربي و تحقيقات  رهگيري بازتابي، با به و سنجة سرماية فرهنگي در قالب مدل اندازه
ي الزم بود تا در ميدان ابياعتبار سنجي و  منظور كيفيت اما اين سنجه به؛ پيشين، تدوين و نهايي گرديد

بنابراين، در تالش بعدي و پس از مرحلة نظري مطالعه، تحقيق وارد مرحلة ؛ تجربي نيز آزمون شود
 اخذشدههاي  هاي مقدماتي انجام گرفته و آنگاه داده ا نمونهتجربي شد. بدين منظور، مطالعة مقدماتي ب

تحت  Smart Plsافزار  با روش معادالت ساختاري و با استفاده از نرم Spssافزار  پس از ثبت در نرم
  آزمون اعتبار و قابليت اعتماد چندگانه قرار گرفت.

سازة مرتبه اول و پنهان سرماية هاي چهارگانة سنجش اعتبار و قابليت اعتماد در مورد  نتايج آزمون
ها قابل اصالح و بهبود است اما در كل به  كه سنجه مربوطه اگرچه در برخي گويه فرهنگي نشان داد

ي و پنهان همچون سرماية فرهنگي است. چندبعدو اتكا براي سنجش متغيري  دييتأ قابللحاظ تجربي 
ديگر نتيجة برازش مدل گوياي آن بود كه مدل مطالعه در معيارهاي چهارگانة قابليت اعتماد  بيان به

تركيبي (پايداري دروني)، قابليت اعتماد شاخص، اعتبار همگرا و اعتبار واگرا واجد كيفيات الزمه بوده و 
اي موثق اطمينان حاصل كرد.  سنجه عنوان بهيت اعتماد سنجه توان از اعتبار و قابل مي رو نيازا
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كاربردي ساخت  دشدهييتأاي  عنوان سنجه را در تحقيقات آتي به شده يطراحتوان سنجه  مي كه يطور به
  و از استاندارد بودن آن اطمينان داشت.

گونه كه  كه همانها كه ضرورت دارد بدان توجه شود آن است  نكته حائز اهميت ديگر در طراحي گويه
سرماية فرهنگي را » متجسمِ«هايي كه بعد  كند، گويه ها تأكيد مي بورديو نيز در سنجه خود و گويه

ها تناسب داشته باشد. بدين معنا كه  سنجند بايد با جامعة هدف به لحاظ محتوايي و موضوعيت گويه مي
ها يا آثار ادبي، فرهنگي  يسندگان رمانهاي سينمايي يا اطالع از نام نو پرسش پيرامون آشنايي با فيلم

دقيق  مورداشارةگونه كه  هاي خاص جمعيت آماري تحقيق و آن شاخص، بايد با در نظر گرفتن ويژگي
  جامعة هدف نيز باشد.» 1معرفت فرهنگي«) قرار گرفته، 1392تشويق ( رضايي و

ايه فرهنگي كدگذاري و عالوه بر اين در مرحلة كدگذاري ديگر دشواري سنجش مفهومي مانند سرم
رسد گريزي از آن وجود ندارد؛ چون  ها با سطح سنجش متفاوت است كه به نظر مي تلفيق گويه

اي يا  هاي مربوط به بعد عيني شده عمدتاً فاصله هاي مربوط به بعد متجسم عمدتاً اسمي و مؤلفه گويه
ي موضوعي دقت نظرهاتكنيكي و  شناختي و چنين ظرايف روش نظر گرفتندر  رو نيازااي هستند.  رتبه

  يابد. و نظري در چنين مطالعاتي اهميت دوچندان مي
  
  منابع

سرماية فرهنگي  نقش سرماية فرهنگي و توزيع بر اجتماعي نابرابري تأثير بررسي )،1380عادل ( لويه، ابراهيمي 
  شهيد بهشتي.شناسي دانشگاه  نامة كارشناسي ارشد جامعه پايان اجتماعي. طبقه در بازتوليد

  .مركز تهران: ميردامادي، مهرداد ي ترجمه ،شناسي جامعه بزرگ متفكران ، )1381راب ( استونز،
هاي  پژوهش دفتر انتشارات تهران: پويان، ترجمه حسن ،يفرهنگ هينظر بر درآمدي )،1384( فيليپ اسميت،

 .فرهنگي

بررسي تأثير سه نوع « ،)1392زاده، حيدر ( فر، غالمرضا، جانعلي اكبرزاده، فاطمه، دهقاني، حميد، خوش 
، سال بيست و مجلة جامعه شناسي كاربردي، »سرمايه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بر شادي جوانان

  .67 – 88، شماره اول، بهار، صفحات 49چهارم، شماره پياپي 
و  بهار ،فصلنامه مديريت ،»ها نظريه مفاهيم، اجتماعي، سرماية«)، 1381( علي تقوي، و مهدي الواني، 

  .34 و 33 شماره تابستان،
، دورة شناسي ايران مجله جامعه، »مثابه رسانة هويت بدن به«)، 1381ي، تقي، چاوشيان، حسن (آزاد ارمك 

 .3چهارم، شماره 

 
 به كشوري از معموالً باشد، برخوردار ها آن از رود مي انتظار فردي هر از كه هستند از اطالعاتي دسته آن فرهنگي معرفت . 1

 ).1393كند (رضايي و تشويق، مي فرق كشور ديگر
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 ، بهارفرهنگ برگ ،»فرهنگي سرماية مفهوم تئوريك بانيم بررسي«)، 1389باينگاني، بهمن و كاظمي، علي (
  .21و تابستان شماره 

  ، ترجمة حسن چاوشيان. چاپ اول. تهران: نشر ثالث.تمايز)، 1390( ري بورديو، پي 
باز و حسن پويان،  بخش، ترجمه افشين خاك ، گردآورنده كيان تاجهاي سرمايه شكل، )1384( ري بورديو، پي 

  .شيرازه، تهرانانتشارات 
 :اصفهان .مرديها مرتضي ترجمه عقالني، انتخاب و علمي داليل كنش: نظرية)،  1381ير ( پي بورديو،

 اول، چاپ نگار، و نقش انتشارات
، ترجمه جهانگير جهانگيري و شناسي پير بورديو هايي از جامعه درس)، 1390( سيپاترويتز،  بون - 

  : نشر آگه. تهران ،ريپور سف حسن
 و باز خاك افشين ، ترجمهو توسعه دموكراسي اعتماد، اجتماعي، سرمايه)، 1384كيان ( بخش، تاج - 

 شيرازه. نشر پويان، تهران: حسن
  .اول چاپ نشر ني، :تهران فرهادي، كاظم ترجمه ،فرهنگ و اقتصاد )،1382( ديويد تراسبي، 
 نقش و اجتماعي منازعه آميز فضاي درباره بورديو ير پي انديشه از تحليلي« )،1383عباس (غالم  توسلي، - 

  .1 – 25، صص 13 شماره ،اجتماعي علوم نامه ،»شناسي جامعه
، »سرماية فرهنگي و موفقيت تحصيلي«)، 1390سپهر (فر، غالمرضا و  ، خوشدريح عليزاده، جان - 

  .84- 106، صفحات 2 شماره ،پژوهشنامه مباني تعليم و تربيت
ي و حسن چاوشيان. چاپ اول. تهران: نشر جو افشان، ترجمة ليال ير بورديو پي)، 1385( چاردير جنكينز، - 

  ني.
  : نشر ني.تهران ،شناسي نظم، تشريح و تحليل نظري نظم اجتماعي جامعه)، 1375چلبي، مسعود (- 
بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر ميزان گذران اوقات «)، 1387( اصغر يعلي و مقدس، نور خواجه - 

 ،2، شماره 8ي اجتماعي، دوره ها پژوهش نامه ژهيو، پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي، »غتفرا
 .133 – 156صفحات 

 ،Smart Pls افزار نرمي معادالت ساختاري با ساز مدل)، 1392( و رضازاده، آرش داوري، علي - 
  انتشارات جهاد دانشگاهي، تهران.

مطالعات و ، مجله »فرهنگي سرماية هاي سنجه بازخواني«)، 1392رضايي، محمد، تشويق، فاطمه ( - 
  .9- 35، 1، شماره 2، دوره تحقيقات اجتماعي ايران

ها با هويت اجتماعي جوانان (مطالعه موردي  تبيين رابطه سرمايه فرهنگي خانواده )،1384محمد (رمضاني،  - 
  ان.كارشناسي ارشد دانشگاه اصفه نامه انيپا)، دانشجويان دانشگاه كاشان

، 53 شماره هجدهم، ، سالراهبرد فصلنامه ،»فرهنگي سرمايه نظرية بر درآمدي«)، 1388روحاني، حسن (- 
  .7- 35زمستان، صفحات 
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ها در ميدان دانشگاهي: مقايسه  رشته كشاكش« ،)1392پور، آرش و نيلي، عليرضا ( ژيانپور، مهدي، حسن - 
، شناسي كاربردي مجله علمي پژوهشي جامعه، »هاي چهارگانه دانشگاه اصفهان سرماية فرهنگي رشته

  .215 – 234، شماره سوم، پاييز، صفحات 51سال بيست و چهارم، شماره پياپي 
 نامة، »اجتماعي جوانان هويت با يفرهنگ ي رابطة سرمايه«)، 1381فر ( غالمرضا، خوش و پور، محمود شارع - 

  .133-147صفحات ، 2 ، شمارهاجتماعي علوم
، 1، شماره فصلنامه تحقيقات فرهنگي، »شاپ زندگي جوانان كافي سبك« ،)1387( ديوحشالچي،  - 

  .93 - 113صفحات 
  ، ترجمه مرتضي كتبي: تهران: نشر ني.بورديو واژگان ،)1385فونتن (شويره و  - 
 ،»ايران در بورديو نظرية اساس بر فرهنگي سرمايه گيري اندازه«)، 1390( رزيتا سپهرنيا، ،رضا صالحي، - 

  .9 – 42، صفحات 71 شماره ،تابستان ،اجتماعي علوم پژوهشنامه
  ، تهران: نشر ققنوس.هاي فرهنگي مفاهيم و نظريه)، 1386رضا (صالحي اميري، - 
، شماره 12، دوره رشد علوم اجتماعي، »سازة سرمايه فرهنگي و منابع مولد آن) «1387غفاري، غالمرضا ( - 

2 ،21 -12.  
  . چاپ اول. قم: انتشارات صبح صادق.مصرف و سبك زندگي) 1382محمد (فاضلي،  - 
 علوم نامه پژوهش ،»دانشجويان ورزشي مشاركت شناختي جامعه تبيين«)، 1388سروش ( فتحي،- 

 .145 – 173چهارم، زمستان، صفحات  سوم، شماره سال ،اجتماعي
فصلنامه ، »يريپذ تيهو رابطه سرماية فرهنگي با بررسي«)، 1388انور (فخرايي، سيروس و كريميان،  - 

 .125-148صفحات سوم،  شماره اول، ، سالشناسي جامعه
هاي اقتصادي و  گرايي: بازنمايي سرمايه نحوه بازنمايي مصرف«)، 1388( سهينففرجي، مهدي و حميدي،  - 

، 15پنجم، شماره  سال ،فصلنامه مطالعات فرهنگي و ارتباطات، »هاي تلويزيوني فرهنگي در سريال
 .139- 158صفحات 

 اعتماد زانمي افراد روي فرهنگي و اقتصادي هاي تأثير سرمايه«)، 1388ابوالفضل (فعلي، جواد و ذوالفقاري،  - 
-166صفحات سوم،  سال ، شماره اول،فصلنامة علمي پژوهشي انتظام اجتماعي، »پليس به ها آن

141.  
  .ينشر نتهران:  ،شناسي انسان هاي نظريه و انديشه تاريخ )،1381( ناصر فكوهي، - 
 ميان در فرهنگي سرماية ي و مقايسه گيري اندازه) «1389السادات ( كاووسي، اسماعيل، خراساني، زينت - 

 مديريت مجلة ،»و تحقيقات علوم واحد اسالمي آزاد دانشگاه و تهران مديريت دانشگاه رشتة دانشجويان
 .85 – 105، صفحات تابستان هشتم، چهارم، شماره سال ،فرهنگي

 پژوهشي علمي فصلنامه ،»گردشگري صنعت و فرهنگي هيسرما قومي، فرهنگ«)، 1387( كروبي، مهدي - 
 .309 – 324، صفحات 28 شماره هفتم، سال ،اجتماعي رفاه
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اي، سرمايه  بررسي رابطه بين متغيرهاي زمينه« )1385عبدالعلي ( ،زاده مسعود، لهسايي ديس ،ماجدي - 
فصلنامه روستا و ، »مطالعه موردي روستاهاي استان فارس: اجتماعي و رضايت از كيفيت زندگي

  .91- 135، صص 4، شماره توسعه
 علوم پژوهشنامه، »كشور در فرهنگي مديريت و فرهنگي سرمايه« )1390( تايرز سپهرنيا، ،مهدي مرجاني، - 

  73 -  96، صفحات 71 شماره تابستان ،اجتماعي
، 41-42 ، شمارهانساني پژوهشنامة علوم، »بورديو ديدگاه از طبقه مفهوم معرفي) «1383فريده ( ممتاز، - 

  .149-160صفحات 
، فصلنامه خانواده و پژوهش، »ها خانوادهسرمايه فرهنگي و فضاي فرهنگي ) «1386منادي، مرتضي ( - 

  .1- 35، صص 15شماره 
 در يدانشگاه شيپ آموزان تحصيلي دانش موفقيت بر فرهنگي هيسرما نابرابري تأثير) «1389محسن (نوغاني،  - 

-100صفحات ، 91شماره ، فصلنامه تعليم و تربيت، »عالي، فصلنامه تعليم و تربيت آموزش به دستيابي
71.  
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  سرماية فرهنگي نامه استاندارد پرسش

  ها گويه شماره
 رويد؟طور متوسط چند بار سينما ميبههرسال  1

  مرتبه 8تا 6مرتبه               6تا4مرتبه            4تا2مرتبه    2كمتر از         اصالً
  رويد؟ (نوع آن را ذكر كنيد)هاي موسيقي ميطور متوسط چند مرتبه به كنسرتهرسال به  2

  مرتبه 8تا 6مرتبه             6تا4مرتبه              4تا2مرتبه    2اصالً          كمتر از
 رويد؟طور متوسط چند مرتبه به ديدن تئاتر ميهرسال به  3

  مرتبه 8تا 6مرتبه              6تا4مرتبه             4تا2مرتبه    2اصالً          كمتر از
  كنيد؟ ) ديدن مي…ها (عكس، نقاشي وها و گالريطور متوسط چند بار از نمايشگاههرسال به  4

  مرتبه 8تا 6مرتبه             6تا4مرتبه           4تا2مرتبه    2اصالً          كمتر از

5  
  كنيد؟ ها و مجالت هزينه ميطور متوسط چه ميزان براي خريد روزنامهدر ماه به
 15000            تومان 15000تا 10000          تومان 10000تا  5000         تومان 5000كمتر از 

 و بيشترتومان20000           تومان20000تا

6  
  كنيد؟ هاي غيردرسي هزينه ميطور متوسط چه ميزان براي خريد كتابدر ماه به
 15000            تومان 15000تا 10000          تومان 10000تا  5000         تومان 5000كمتر از 

 و بيشترتومان20000           تومان20000تا

7  
  كنيد؟ .) هزينه مي…ي ود يويددي،طور متوسط چه ميزان براي خريد آثار موسيقايي (سيدر ماه به
 15000            تومان 15000تا 10000          تومان 10000تا  5000         تومان 5000كمتر از 

 و بيشترتومان20000           تومان20000تا
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 دهيد؟ي) اختصاص ميردرسيغروزانه چند دقيقه را به خواندن كتاب (  8
  قهيدق 90بيش از          قهيدق 90تا60        قهيدق60تا45دقيقه     45تا30دقيقه      30كمتر از

  دهيد؟ها و مجالت اختصاص ميدقيقه را به خواندن روزنامهروزانه چند  9
  قهيدق 90بيش از          قهيدق 90تا60        قهيدق60تا45دقيقه     45تا30دقيقه      30كمتر از

 آيا در كتابخانه خاصي عضو هستيد؟ سابقه عضويتتان چند سال است؟  10
  سال و بيشتر 5سال             5تا4سال         4تا3        سال 3تا2سال             2تا  1

11  
 از اشياء (مجموعه) زير را در خانه داريد؟يك كدام

تابلو نقاشي                كلكسيون اشياء خاص         اثر تجسمي خاص              تابلو فرش  
 كتابخانه

12  
 ايد؟ر را ديدههاي زياز فيلميك كدام
اي   هاي روشن       يه حبه قند         درباره الي         همشهري كين              آژانس شيشه شب
 كدام هيچ

13  
 دانيد؟ (ذكر كنيد)هاي زير را مييك از رماننام نويسنده كدام

 كنم  من خاموش مي ها را سووشون                      چراغ                                       كليدر 
  كدام شازده كوچولو                              هملت                          دا                                     هيچ

14  
 شنايي داريد؟ها و مجالت زير آيك از روزنامه با كدام
همشهري جوان        حرفه هنرمند         نيويوركر           ماهنامه همشهري   نامه فيلم        هفته  مجله

 كدامداستان               هيچ
 آيا شعر يا حكايتي از شعر ادبيات فارسي را حفظ هستيد؟  15

 بله (عنوان بفرماييد)                         خير

  كنيد؟ ذكر كنيد آيا به نواختن ساز خاصي (سنتي يا كالسيك) مبادرت مي  16
  بله (عنوان بفرماييد)                         خير

17  
 هاي خارجه زير تخصص يا مهارت داريد؟يك از زباندر كدام

اسپانيولي            عربي              انگليسي                فرانسوي                ايتاليايي                  آلماني     
 كدام هيچ

18  

هاي زير تخصص داريد؟ها و حوزهاز زمينهكيكدامدر 
ي  نگار روزنامهي                          سينو شنامهينماعكاسي                    داستان/ 

  نقاشي
نوازندگي                                   بازيگري/كارگردان                  سازي      مجسمه

 كدامخطاطي              هيچ
 آخرين مدرك تحصيلي دريافتي شما چه بوده است؟  19

  دكتري - 5     كارشناسي ارشد-4 كارشناسي-3  ديپلم-2زير ديپلم -1
 ايد؟هاي معتبر فرهنگي دريافت كردهتاكنون گواهينامهآيا   20

 بله (عنوان بفرماييد)                   خير
  ايد؟ آيا تاكنون نشان افتخاري، مدال، لوح افتخار يا تقديرنامه ادبي، هنري، مهارتي دريافت كرده  21

 بله (عنوان بفرماييد)                   خير
  

 
 


