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 چfیده
مقبولیت اجتماع* را م* توان نوع* سرمایه نمادین قلمداد نمود که ی+ـ* از زمینـه هـای رشـد 
اجتماع* دوران كودك* است و شامل گرایش فرد به ارائه تصویری مطلوب از خویشـتن به 
دیMران است. کسب مقبولیت اجتماع* تمام* شئون زندگ* و رفتار اجتماع* ما را در هر دو 
وضعیت کنش های اجتماع* متقابل (روابط اجتماع*) و ساختارهای بزرگتر نهادهای اجتماع* 
تحت تأثیر قرار داده است. مقبولیت اجتماع* و کسب آن دارای آثار فراوان* برای افراد جامعه 
بوده و موجب نشاط اجتماع* م* گردد. به همین دلیل مطالعه و بررس* عوامل تأثیرگذار بر 
مقبولیت اجتماع* م* تواند بسیار کاربردی و مهم باشد. در این مقاله با استفاده از نظریه منش 
و میدان بوردیو به بررس* تأثیر سرمایه فرهنگ* و ابعاد آن بر مقبولیت اجتماع* پرداخته شده 
است. جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد نسل های دهه ۵٠، ۶٠ و ٧٠ (١٨‑۴٧ سال) شهر 
تهران بوده که ۴٠٠ نفر از آنها به عنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب شده اند. همچنین داده های 
مورد نیاز تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه به روش میدان* گردآوری شده است. تحلیل داده 
نیز به وسیله نرم افزار اس پی اس اس و ایموس انجام گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد 
که بین سرمایه فرهنگ* و ابعاد آن با مقبولیت اجتماع* رابطه و تأثیر معناداری وجود دارد. 
نتایج آزمون مدل ساختاری نشان م* دهد که سرمایه فرهنگ* تأثیر مستقیم (Beta:۶٢/٠) بر 
مقبولیت اجتماع* فرد دارد. همچنین سازه سرمایه فرهنگ* توانسته ٣٨ درصد از تغییرات 

سازه مقبولیت اجتماع* را تبیین نماید.
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١. مقدمه| د

انســان بــرای ادامــه حیــات خــود بــه ســازگاری بــا محیــط پیرامــون نیازمنــد اســت. اجتماعــ7 شــدن 
یــ� فراینــد دو جانبــه میــان فــرد و محیــط پیرامــون اوســت کــه در آن زندگــ7 م7 کنــد و تــا زمانــ7 
کــه ایــن ارتبــاط دو جانبــه ادامــه داشــته باشــد؛ اجتماعــ7 شــدن ادامــه خواهــد یافــت و مقبولیــت 
ــد اســت. از بیــن انگیزه هــای متعــدد جهــت  ــوان عصــاره و محصــول ایــن فراین اجتماعــ١7 به عن
کســب مقبولیــت و محبوبیــت، شــاید پربیــراه نباشــد که ب8وییــم بنیادی تریــن و جامع تریــن انگیزه، 
 7Wمیــل بــه تجلــ7» اســت. آدمیــزاد ذاتــاً میل به تجلــ7 و دیده شــدن دارد. برخــ7 از نظریه پــردازان ی»
از مهم تریــن مشــWالت افــراد جامعــه را پیــدا نمــودن شــیوه ای بــرای کســب مقبولیــت اجتماعــ7 در 
محیط هــای پیچیــده، متنــوع و چالش برانگیــز اجتماع7 در عصر حاضــر م7 دانند (فنونــ7،١٣٨٠: 
١٨). «مقبولیــت» یــا «پذیــرش اجتماعــ7» به عنــوان یــ� نیــاز روح7 نســل جــوان، مورد توجــه آنان 
قــرار م7 گیــرد. عمــوم جوانــان مایلنــد بداننــد: آیــا واقعــاً مــورد قبــول دی8ــران هســتند یــا نــه؟ میــزان 
اعتبــار آنــان بیــن دوســتان و همســاالن چقــدر اســت؟ نــوع نــگاه جامعــه بــه شــخصیت آنهــا چ8ونه 
اســت؟ چ8ونــه م7 تــوان محبوبیــت و مقبولیــت شایســته ای در اجتمــاع بــه دســت آورد؟ اطــالع 
ــان اثرگــذار باشــد و گاه باعــث  از ایــن موضــوع، م7 توانــد در کیفیــت شــWل گیری شــخصیت آن
گام هــای ارزشــمندی در راه تکامــل و تعالــ7 آنهــا گــردد. بررســ7 و مطالعــه نگــرش افــراد نســل های 
مختلــف نســبت بــه شــیوه های کســب مقبولیــت اجتماعــ7 مــا را نســبت بــه تحلیــل بســیاری از 
تغییــرات اجتماعــ7 در رفتارهــا، گرایش هــا، آســیب ها و نــوع جهت گیــری آن بیشــتر آشــنا نمــوده و 
نتایــج آن در برنامه ریــزی هــر چــه بهتــر مســئوالن عرصه هــای فرهنگــ7 و اجتماعــ7 و در پیشــ8یری 
از بــروز بســیاری از آســیب های اجتماعــ7 بســیار حائــز اهمیــت اســت. مــروری بــه برخ7 از مســائل 
اجتماعــ7 و تغییــرات صــورت گرفتــه از چنــد دهــه قبــل تــا حال حاضــر در ایــران همچون تغییــر در 
نگــرش بــه ازدواج (تغییــر ســن ازدواج و معیارهــای آن)، تغییــر در نگــرش به طالق (شWســت قبح 
طــالق و برپایــی جشــن طــالق)، زندگــ7 تجردگرایانــه (به عنــوان یــ� نــوع زندگــ7 جــوان پســند در 
شــرایط حاضر)، تب شــهرت (روی آوردن به هنر همانند خوانندگ7، ورزش و ...)، تغییر در توجه 
بــه پارامترهــای زیبایــی شــناخت7 (توجــه وافــر بــه زیبایــی بدن نســبت به ســایر عوامل جهت کســب 
مقبولیت)، تغییر در گرایش تحصیل7 (رقابت شــدید در رشــته های پزشــ7W و ...)، تغییر در نحوه 
کســب درآمــد و فضــای شــغل7 (عالقــه وافــر بــه راه هــای آســان و ســریع در کســب ثــروت همچون 
روی آوردن بــه شــرکت های هرمــ7 و ...) مــا را بــه اهمیــت مقولــه مقبولیــت اجتماعــ7 و شــیوه های 
کســب آن توســط نســل های مختلــف جامعــه آگاه م7 نمایــد. اعمــال، رفتــار و شــیوه هایی کــه افــراد 
1. Social Acceptability



بررس/ جامعه  شناخت/ تأثیر سرمایه فرهنگ/... | ٣

١٣
٩٧

ن 
ستا

تاب
م، 

دو
ل و

چه
رۀ 

ما
 ش

م،
ده

وز
ه ن

ور
|د مختلــف بــا روش هــای متفــاوت جهــت کســب مقبولیــت اجتماعــ7 از آن بهــره م7 برنــد را م7 توان 

به مثابــه منــش و عــادت واره در افــراد در نظــر گرفــت کــه بخشــ7 از آن بــه مجموعــه انگیزه هــای 
روانــ7 فــرد و بخــش دی8ــر بــه جامعه پذیــری فــرد و قــرار گرفتــن در شــرایط و موقعیت هــای معینــ7 
کــه در او شــWل م7 گیــرد و درونــ7 م7 شــود بســتگ7 دارد. "بوردیــو١  عــادت واره را بــرای تأکیــد بــر 
نقــش فعــال کنشــ8ر اجتماعــ7 در ســاخت واقعیــت اجتماعــ7 بــWار م7 بــرد. در ایــن میــان م7 تــوان 
عوامــل تقویــت کننــده یا تضعیف کننــده ای را بــرای مقبولیت اجتماع7 در نظر گرفت که متناســب 
بــا شــرایط و موقعیت هــای خــاص هــر فــرد ظهــور م7 کنــد. در نظریــه بوردیومیــدان فضــای بــازی 
کنشــ8ران7 اســت کــه بــا پذیــرش قواعــد بــازی تحــت تأثیــر آن عمــل م7 کننــد" (٢٠٠٢: ١٩). وی 
کنــش اجتماعــ7 را متناســب بــا موقعیــت منــش در میــدان تبیین م7 کنــد. میدان هــا (موقعیت ها) و 
منــش (خلــق و خوهــا) در پیونــدی تنگاتنگ، عامالن را ســازگار م7 ســازند (بوردیــو، ١٣٩: ٣١۵). 
بــه عقیــده او اگــر عــادت واره، منــش و شــناخت ماســت، میــدان عرصــه ای اســت کــه مــا در آن بــه 
دنبــال حفــظ و بهبــود موقعیــت اجتماعــ7 خــود هســتیم و ســرمایه حWــم پولــ7 را دارد که به وســیله 
آن شــناخت اجتماعــ7 را خریــداری م7 کنیــم (بوردیــو، ١٩٨٩: ٣٨). بــا توجــه بــه اهمیــت ســرمایه 
در زندگــ7 معاصــر و بســط آن بــه عرصه هــای مختلــف حیــات زندگــ7 بشــر در این تحقیــق درصدد 

تأثیــر ســرمایه فرهنگــ7 بــر مقبولیــت اجتماعــ7 (به عنوان شــWل7 از ســرمایه نمادین) هســتیم.

٢. ادبیات تحقیق، پیشینه و چارچوب نظری 
٢‑١. ادبیات تحقیق

مقبولیــت در فرهنــگ لغــت فارســ7 بــه معنــای پذیــرش، وجاهــت، مطبوعیــت، پســندیدگ7 
و شایســتگ7، زیبایــی، خوشــنام7 و نیWنامــ7، محبوبیــت و معروفیــت، پذیــرش عــام و 
ــوان مقبولیــت اجتماعــ7 را حاصــل تصدیــق  مــردم پســندی اســت (دهخــدا، ١٣٧٣). م7 ت
مشــروعیت کســ7 دانســت کــه آن را در اختیــار دارد. پــس قــدرت و تســلط آن کــس بــه دی8ران؛ 
بــه دلیــل داشــتن مشــروعیت، از یــ� ســو و تأییــد ایــن مشــروعیت از ســوی دی8ــر بــه دســت 
ــرام، بازشناســ7،  ــن، ١٠٢:١٣٨۵). مقبولیــت اجتماعــ7 جــز در احت ــد (شــویره و فونت م7 آی
بــاور، اعتبــار و اعتمــاد دی8ــران وجــود خارجــ7 پیــدا نم7 کنــد و تــا زمانــ7 کــه بــاور دی8ــران 
ــاد و  ــا در صــورت وجــود آن، اعتم ــاورد؛ ام ــد دوام بی ــراه نداشــته باشــد، نم7 توان ــه هم را ب
ــز٢، ١٣٨۴:  ــد (جنکین ــه مشــروعیت دســت م7 یاب ــرش از ســوی همــ8ان، آن شــخص ب پذی
ــداد  ــن قلم ــرمایه نمادی ــ7 س ــوان نوع ــ7 را م7 ت ــت اجتماع ــو، مقبولی ــر بوردی ١١٩). از منظ
1. Bourdieu

2. Jenkins
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نمــود کــه دســته ای از اجتمــاع آن را درک م7 کننــد، به رســمیت م7 شناســند و بــرای آن ارزش | د

قائــل م7 شــوند. مقبولیــت اجتماعــ7 کــه از حیثیــت شــخص سرچشــمه م7 گیــرد؛ مجموعــۀ 
ابزارهــای نمادینــ7 چــون: پرســتیژ، احتــرام، قابلیت هــای فــردی در رفتارهــا (کالم و کالبــد) و 
شــWوه و فرهمنــدی را بــه فــرد م7 بخشــد (فکوهــ7، ١٣٨۴: ٣٠٠). بــا توجــه بــه مــوارد اشــاره 
شــده ســرمایه فرهنگــ7 را م7 تــوان عامــل مناســب و تأثیرگــذار در کســب مقبولیــت اجتماعــ7 
دانســت. مقبولیــت اجتماعــ7 را م7 تــوان در زمــره ســرمایه نمادیــن فرهنگــ7 نیــز بــه حســاب 
آورد. زیــرا ســرمایه نمادیــن فرهنگــ7 آن دســته از ســرمایه فرهنگــ7 م7 باشــد کــه بــرای مــردم 
به عنــوان نمــاد، محســوب م7 شــود و مــردم بــرای دارنــدۀ آن احتــرام و منزلــت خــاص قائــل 
ــا داشــتن آن در چشــم مــردم مــورد  ــرد ب ــزی اســت کــه ف م7 شــوند. مقبولیــت اجتماعــ7 چی
ســتایش و احتــرام اســت. مقبولیــت اجتماعــ7 هرگونــه ســرمایه فرهنگــ7 محســوب م7 شــود 
ــا  ــب مــردم ی ــدۀ آن از جان ــوان نمــاد و ســمبل و پرســتیژ اســتفاده م7 شــود و دارن ــه عن کــه ب
گروهــ7 خــاص مــورد احتــرام قــرار م7 گیــرد. بــه عبــارت دی8ــر مقبولیــت اجتماعــ7 به عنــوان 
ــا کلمــه  ــوان ب ــت اجتماعــ7 را م7 ت نمــاد و ســمبل از طــرف جامعه شــناخته م7 شــود. مقبولی
نمــاد، ســمبل و داشــتن پرســتیژ در چشــم دی8ــران عجیــن دانســت کــه ایــن نمادهــا بــا گــذر 

ــ7 و نامــدار، ١٣٩۴: ١٧٨).  ــر م7 یابــد (درین زمــان و مــWان تغیی
ــه موضــوع مقبولیــت اجتماعــ7 از طریــق  ــار اروینــگ گافمــن١ ب ــرای نخســتین ب شــاید ب
اجــرای نقش هــا و نمایش هــای بدنــ7 کنشــ8ران بــر روی صحنــه بــا هــدف جلــب نظــر 
دی8ــران پرداخــت. گافمــن «خــودی» را کــه بایــد در کنش هــای متقابــل روزمــره در نقش هــای 
ــرای محافظــت از «خــود» و  ــد. بنابرایــن، ب ــق شــود، بســیار آســیب پذیر م7 دان گوناگــون خل
ــد. وی در  ــت تأثیرگــذاری» را مطــرح م7 کن ــره مفهــوم «مدیری اجراهــای آن در زندگــ7 روزم
ــل م7 کوشــند  ــش متقاب ــگام کن ــراد در هن ــد کــه اف ــن ادعــا م7 کن ــوم چنی ــن مفه پرداخــت ای
جنبــه ای از «خــود» را نمایــش دهنــد کــه مــورد پذیــرش دی8ــران باشــد. کنشــ8ران امیدوارنــد 
«خــودی» را کــه بــه تماشــاچیان نشــان م7 دهنــد بــه انــدازه ای قدرتمنــد باشــد کــه خودشــان 
م7 خواهنــد نشــان دهند.کنشــ8ران م7 خواهنــد کــه نمایــش آنهــا تماشــاچیان را وادار ســازد 
تــا داوطلبانــه بــه دلخــواه آنهــا عمــل کننــد. گافمــن ایــن عالقــه اصلــ7 را بــه عنــوان «مدیریــت 
تأثیرگــذاری» مطــرح م7 نمایــد (ریتــزر٢، ٢٩۶:١٣٧۴). در نظریــه مبادلــه٣، تأکیــد اجتماعــ7 
ــد وجــه اشــتراک همــه پاداش هایــی باشــد کــه از یــ� کنــش  ــ7 اســت کــه م7 توان ــوان کل عن
1. Erving Goffman

2. Ritzer

3. Exchange Theory
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|د ناشــ7 م7 شــوند. مــردم در زندگــ7 خــود در جســت وجوی مطلــوب واقــع شــدن هســتند و از 

آن در روابــط اجتماعــ7 خــود لــذت م7 برنــد. تأییــد م7 توانــد صورت هــای زیــادی بــه خــود 
ب8یــرد (اســWیدمور، ١٣٧۵: ٨۶). بــه عبــارت دی8ــر، افــراد در هــر وضعیتــ7، رفتــاری از خــود 
بــروز م7 دهنــد کــه بــا پذیــرش و مقبولیــت همــراه بوده و بیشــترین پــاداش و کمتریــن مجازات 
را داشــته باشــد (ادیبــی و انصــاری،١٣٨٣: ٢۶٣). از نظــر بودیــالرد١ در ســرمایه داری مــدرن 
یــا پســت مــدرن، هویــت یــ� شــخص از پیــش بــه عنــوان فــردی جــذاب و مــورد قبــول جامعه 
سرشــته نشــده اســت. مــردم م7 کوشــند از طریــق مصــرف کاالهایــی کــه به زعــم خــود، تأمیــن 
کننــدۀ نظرشــان دربــارۀ خــود و هویتشــان اســت، بــه همــان کســ7 تبدیــل شــوند کــه مایلنــد، 
باشــند. ممWــن اســت پوشــاک، اتومبیــل، خــوراک، کتــاب مــورد مطالعــه، موســیق7 مــورد 
عالقــه و ... همــه در ایــن فراینــد نقــش بــازی کننــد (همــان: ١٠٢). مــاری داگالس٢ و بــارون 
ایشــروود٣ معتقدنــد: مصــرف کننــدگان، کاالهــا را بــرای ســاختن دنیایــی هوشــمند و ایجــاد 
ــرای  ــا ب ــا تنه ــط اجتماعــ7 اســتفاده م7 شــوند و بدین ســان مصــرف کااله ــداری رواب و نگه
ارضــای نیازهــا نیســت، بلWــه بــرای مفهوم ســازی اســت. چــون کاالهــا وجــه نمادیــن دارنــد، 
م7 تواننــد به عنــوان ابــزار مبادلــه و ارتبــاط بــWار گرفتــه شــوند. مصــرف کاالهــا بــرای حفــظ 
ارتبــاط و انســجام، جــذب و حمایــت دی8ــران، مقبولیــت اجتماعــ7 و ابــراز مهربانــ7 الزمنــد. 

ایــن امــر دربــارۀ فقیــر و غنــ7 صــدق م7 کنــد (فاضلــ7، ١٣٨۴: ٢٧).
٢‑٢. پیشینه پژوهش

ــوان  ــخص7 باعن ــۀ مش ــچ مطالع ــه هی ــد ک ــان م7 ده ــ7 نش ــ7 و خارج ــی داخل ــات تجرب ادبی
بررســ7 تأثیــر ســرمایه فرهنگــ7 بــر مقبولیــت اجتماعــ7 انجــام نشــده اســت امــا در معــدودی 
از تحقیقــات، رابطــۀ ســرمایه فرهنگــ7 و عناصــر آن بــا ســرمایه نمادیــن و مقبولیــت اجتماعــ7 
در ارتبــاط بــا متغیرهــای روانشــناخت7 مــورد بررســ7 قــرار گرفتــه اســت کــه در ادامــه بــه برخــ7 

از آنهــا اشــاره م7 شــود.
درینــ7 و نامــدار (١٣٩۴) پژوهشــ7 باعنــوان «بررســ7 رابطــه ســرمایه نمادیــن بــا ســرمایه 
فرهنگــ7» را بــه انجــام رســانده اند. نتایــج بــه دســت آمــده ایــن تحقیــق نشــان داد افــرادی کــه 
ســرمایه نمادیــن بیشــتری دارنــد، از ســرمایه فرهنگــ7 بیشــتری برخــوردار هســتند. همچنیــن 
چنانچــه در ســازمان یــا جامعــه، بخواهیــم فرهنگــ7 را تغییــر بدهیم یــا روی آن تأثیــر ب8ذاریم، 
بایــد، از انــواع ســرمایه نمادیــن (اقتصــادی، اجتماعــ7 و فرهنگــ7) اســتفاده کنیــم و ســرمایه 
1. Baudrillard

2. Mary Douglas

3. Isherwood
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ــ7 و | د ــه ایران ــول جامع ــن مقب ــرمایه نمادی ــی (س ــدف نهای ــمت ه ــه س ــود را ب ــ7 موج فرهنگ

اســالم7) تغییــر دهیــم.
ــاد  ــن و ابع ــرمایه نمادی ــوان «س ــWاران (٢٠١۴) باعن ــوک١ و هم ــط گاورلی ــ7 توس تحقیق
ســرمایه فرهنگــ7» بــرای ســازمان آموزشــ7 رومانیایــی انجــام شــده اســت. در ایــن تحقیــق بــه 
ســرمایه نمادیــن به عنــوان موتــور ایجــاد کننــده ال8وهــای بــاز در محیــط آموزشــ7 نگریســته 
شــده اســت و ســرمایه نمادیــن را بــرای بهبــود نظــام آموزشــ7 کشــور پیشــنهاد داده که ریشــه در 

نگرش هــای اجتماعــ7 و تاریــخ فرهنگــ7 کشــور دارد.
کرم7 پــور و حقیقتیــان (١٣٩۴) در تحقیقــ7 بــا عنــوان «بررســ/ تأثیــر ســرمایه فرهنگــ/ 
و اجتماعــ/ و جنســ/ بــر رضایتمنــدی از تصویــر بــدن» بــه تأثیــر ســه متغیــر اصلــ7 شــامل؛ 
ســرمایه فرهنگــ7 (تجســم یافتــه، عینیــت یافتــه و نهادینــه شــده)، ســرمایه جنســ7 (کســب 
ــه جنســ7، جلوه گــری اجتماعــ7، مهارت هــای اجتماعــ7، ســرزندگ7،  ــد، جاذب هویــت جدی
تمایزبخشــ7 اجتماعــ7 و تمایــالت جنســ7) و ســرمایه اجتماعــ7 (اوقــات فراغــت، مقبولیــت 
اجتماعــ7، فشــار اجتماعــ7، اعتمــاد اجتماعــ7 و مشــارکت اجتماعــ7) بــر متغیــر رضایتمندی 
از تصویــر بــدن جوانــان (کنتــرل وزن، دســت کاری پزشــ7W و مراقبت هــای بهداشــت7 و 
آرایشــ7) پرداختنــد. شــاخص های پژوهــش نشــان م7 دهــد کــه دســت یافتــن بــه ســرمایه های 
ــان را در  ــ7 جوان ــر، زندگ ــه اخی ــه) در ده ــم یافت ــد تجس ــ7 (بع ــ7 و فرهنگ ــ7، جنس اجتماع
ــ7 کــرده اســت،  ــان را جهان ــژه جوان ــد زده و فرهنگ هــای وی ــه هدف هایشــان پیون رســیدن ب
طــوری کــه، همــه افــراد در تمامــ7 طبقــات اجتماعــ7 را بــه خــود جــذب م7 کنــد. فاتحــ7 و 
اخالصــ7 (١٣٨٧) در مقالــه ای باعنــوان مدیریــت بــدن و مقبولیــت اجتماعــ7 بــه بررســ7 نوع 
ارتبــاط میــان مقبولیــت اجتماعــ7 و مدیریــت بــدن، بــه کم� روش پیمایشــ7 پرداختنــد. نتایج 
تحقیــق بــا اســتفاده از آماره هــای توصیفــ7 و اســتنباط7 نشــان داد کــه میانگیــن مدیریــت بــدن 
برابــر بــا ۶٢/٨ درصــد اســت کــه حاکــ7 از میــزان بــاالی توجــه زنــان بــه بــدن در همه وجــوه آن 
اعــم از آرایشــ7، مراقبــت و ... اســت. همچنیــن بیــن متغیرهــای مصــرف رســانه ای، پذیــرش 
اجتماعــ7 بــدن و پایــ8اه اقتصــادی ـ اجتماعــ7 بــا مدیریــت بــدن رابطــه مســتقیم و معنــادار و 

بیــن متغیرهــای دینــداری و مدیریــت بــدن رابطــه معکــوس و معنــادار وجــود دارد.
 یارمحمــد قاســم7 و احســان نامــدار (١٣٩٣) در مقالــه ای باعنــوان «بررســ/ رابطــه 
ســرمایه فرهنگــ/ و ســرمایه نمادیــن فرهنگــ/» بــه بررســ7 ابعــاد ســه گانــه ســرمایه فرهنگ7 با 
ســرمایه نمادیــن فرهنگــ7 بیــن دانشــجویان دانشــ8اه دولتــ7 ایــالم پرداختنــد. یافته هــا نشــان 

Gavriluk .١
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|د م7 دهــد، شــدت رابطــه (r) ابعــاد ســرمایه فرهنگــ7 (تجســم یافتــه، عینیــت یافتــه، نهادینــه 

شــده)، معنــادار و بــا ســرمایه نمادیــن فرهنگــ7 برابــر بــا ٠/٨٣٣، ٠/١٨۶، ٠/٧١۴ و میــزان 
رابطــه کلــ7 ســرمایه فرهنگــ7 بــا ســرمایه نمادیــن فرهنگــ7 برابــر بــا ٠/٧۵۴ و معنــادار اســت. 
نتایــج بــه دســت آمــده نشــان م7 دهــد افــرادی کــه ســرمایه نمادیــن بیشــتری دارنــد، از ســرمایه 
فرهنگــ7 بیشــتری برخــوردار هســتند. همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه وجــود سلســله مراتــب 
ســرمایه فرهنگــ7 باعــث ایجــاد کشــاکش نمادیــن ســرمایه ها م7 شــود. هرچــه مرجــع (بــرای 
ــ7  ــردم از نظــر طبقات ــا اقشــار م ــری ب ــه کمت ــردم باشــد و فاصل ــد فرهنگــ7)، از خــود م تقلی
داشــته باشــد از طــرف مــردم، بهتــر مــورد پذیــرش قــرار خواهــد گرفــت و م7 تــوان از قــدرت 
نمادیــن فرهنگــ7 در جهــت سیاســتگذاری ها و گروه بندی هــای اجتماعــ7 در جامعــه اســتفاده 
کــرد. افشــان7 و خرم پــور (١٣٩٣) در مقالــه ای باعنــوان «بررســ/ رابطــه ســرمایه فرهنگــ/ و 
شــادکام/» بــه بررســ7 یWــ7 از موضوعــات مهــم بــرای جامعــه یعنــ7 رابطــه ســرمایه فرهنگــ7 
و شــادکام7 بیــن دانشــجویان یــزد پرداخته انــد. یافته هــا نشــان داد بیــن ابعــاد مختلــف ســرمایه 
فرهنگــ7 و شــادکام7 رابطــه مســتقیم و معنــاداری وجــود دارد، به طــوری کــه هــر چــه ســرمایه 
فرهنگــ7 دانشــجویان باالتــر بــرود، شــادکام7 آنهــا نیــز بیشــتر م7 شــود. بیــن ابعــاد مختلــف 
ــن  ــادی قوی تری ــد ســرمایه فرهنگــ7 نه ــس از آن بع ــد تجســم یافته و پ ســرمایه فرهنگــ7، بع

رابطــه را بــا ابعــاد شــادکام7 داشــت.
٢‑٣. چارچوب نظری

در ایــن پژوهــش بــرای تحلیــل رابطــه میــان ســرمایه فرهنگــ7 و مقبولیــت اجتماعــ7 از نظریــه 
تلفیقــ7 بوردیــو اســتفاده شــده اســت. پیــر بوردیــو١ نیــز گرچــه مســتقیماً بــه بحــث مقبولیــت 
اجتماعــ7 نپرداختــه ولــ7 بــا ارائــه مفاهیمــ7 چــون زمینــه، عــادت واره، ســرمایه نمادین، ســرمایه 
فرهنگــ7 و ســرمایه اجتماعــ7 بــه مباحــث مقبولیــت اجتماعــ7 نزدیــ� شــده اســت. بوردیــو 
هــدف مقبولیــت اجتماعــ7 را اکتســاب منزلــت، تمایــز، پایــ8اه اجتماعــ7 و کســب اعتبــار و 
پرســتیژ م7 دانــد (شــیلینگ٢، ١٢٧:١٩٩٣). رویWــرد بوردیــو، رویWــردی تلفیقــ7 اســت کــه در 
تــالش اســت از تقابل هــای ســنت7 ب8ــذرد و واقعیــت را به گونــه ای دی8ــر ببینــد. در ایــن راســتا 
او بــه مفاهیــم نوبنیــادی نیــاز دارد کــه بازتــاب ایــن نیــاز در طــرح مفاهیمــ7 همچــون منــش٣ و 
میــدان۴ پدیــدار م7 شــود. ایــن دو مفهــوم الزم و ملــزوم یWدی8رنــد. ایــن دو اســتقالل وجــودی 
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2. Shilling
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4. Field
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نداشــته بلWــه ناظــر بــر یــ� واقعیــت هســتند. به عبــارت دی8ــر بازتــاب دو بعــد از یــ� واقعیــت | د

اجتماعــ7، بــه حســاب م7 آینــد. در واقــع نظریــه عمــل بوردیــو در پرتــو دیالWتیــ� دو مفهــوم 
منــش و میــدان بنــا شــده اســت، چراکــه عمــل تابــع ویژگ7 هــای کنشــ8ر در تعامل با نیــروی ی� 
میــدان خــاص اســت (پارکــر١، ٢٠٠٠: ۴۴). بوردیــو براســاس تجربیــات انسان شــناخت7 خــود 
از فهــم ســاختاری و هنجــاری کنــش بــه فهــم بیشــتر عملــ7 آن دســت یافــت. ایــن فهــم مســتلزم 
مفهــوم «طبــع٢» اســت. طبــع یــا خلــق و خــو بــا جامعه پذیــری در یــ� گــروه در ارتبــاط اســت و 
بــه معنــای نحــوه تولیــد طبایــع از طریق ســاختارهای اجتماع7 و ســپس بازتولید این ســاختارها 
در قالــب کنــش ســاختمند م7 باشــد. منــش را م7 تــوان به منزلــۀ نظامــ7 از طبایــع تعریــف 
نمــود. مجموعــه ای از خلــق و خوهــای فراهــم آمــده در شــخصیت کنشــ8ر کــه ناشــ7 از فراینــد 
اجتماعــ7 شــدن اســت و بــه نحــوۀ مواجهــۀ کنشــ8ر بــا موقعیت هــای مختلــف جهــت م7 دهــد 
(بوردیــوو پاســرن٣، ١٩٩۶: ٨۵). در نظریــۀ بوردیــو میــدان نوعــ7 ســاختار مــرده بــه حســاب 
نم7 آیــد، بلWــه فضــای بــازی کنشــ8ران7 اســت کــه بــا پذیــرش قواعــد بــازی تحــت تأثیــر نیــروی 
آن عمــل م7 کننــد. مفهــوم میــدان قائــم بــه قواعــدی اســت کــه بــر آن حاکمیــت دارنــد و قلمــرو 
آن را تعییــن م7 کننــد. همچنیــن همــه کنشــ8ران7 کــه در ایــن قلمــرو بــه فعالیــت م7 پردازنــد بــه 
تبــع بایــد ایــن قواعــد را رعایــت نماینــد. مWانیســم ایــن تبعیــت در جامعه پذیــری کنشــ8ران و 
درونــ7 شــدن قواعــد در منش هــای آنهــا نهفتــه اســت. از ایــن جهــت همــۀ کنشــ8ران7 کــه در ذیل 
یــ� میــدان اجتماعــ7 خــاص فعالیــت م7 کننــد، دســته کــم از نوع7 منــش مشــترک برخوردارند 
(جمشــیدیها، ١٣٨۶:  ۵٢). بوردیــو بــه مــدد مفهــوم منــش و ارتبــاط بــا مفهــوم میــدان ســع7 
دارد اصــول رفتــار انســان7 را آشــWار ســازد. نکتــه مهــم دی8ــر موقعیــت کنشــ8ران اســت. درواقع 
موقعیــت حلقــه واســطه میــان منــش و میــدان اســت و بــا توســل بــه آن، ایــن مفاهیــم شــWل 
م7 گیرنــد. موقعیــت کنشــ8ران وابســته بــه ســرمایه۴ آنهاســت. بنابــر مقــدار و نــوع ســرمایه ای 
کــه دارنــد جای8اه شــان در فضــای میــدان مشــخص م7 شــود. از نظــر بوردیــو در جوامــع مــدرن 
انــواع ســرمایه بــا هــم در ارتبــاط هســتند. همچنیــن ســرمایه تبدیــل پذیــر اســت (٢٠٠٢: ٧٣) 
بــه عقیــده بوردیــو در هــر میدانــ7 میــان بازی8ــران یــا گروه هــای اجتماعــ7، چهــار نــوع ســرمایه 
رد و بــدل م7 شــود کــه یWــ7 از تأثیرگذارتریــن آنهــا ســرمایه فرهنگــ7 اســت. ســرمایه فرهنگــ7 
ــرف  ــورت مص ــه ص ــود، ب ــاز م7 ش ــ7 آغ ــالئق فرهنگ ــا و س ــب� ها، روش ه ــا س ــه ب ــرد ک در ف
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|د ــه  ــم7 ب ــری رس ــد جامعه پذی ــت در فراین ــد و در نهای ــروز م7 کن ــرد ب ــ7 در ف ــای فرهنگ کااله

صــورت نهادیــن بــروز م7 نمایــد (اندرســون و هنســن٢٠١١،١). چــون پیش فــرض تصــرف یــا 
بWارگیــری محصــوالت فرهنگــ7 (به عنــوان شــاخص ســرمایه فرهنگــ7) وجــود طبــع و قریحــه 
ــن محصــوالت فرهنگــ7  ــع نم7 شــود، ای ــ7 توزی ــی اســت کــه به صــورت هم8ان و مهارت های
دســت خــوش تصــرف انحصــاری مــادی یــا نمادیــن م7 شــوند. زیــرا به منزلــۀ ســرمایه فرهنگــ7 
(عینیــت یافتــه یــا درونــ7 شــده) عمــل م7 کننــد و تشــخص و تمایــزی بــه بــار م7 آورنــد کــه بــا 
کمیــاب و نــادر بــودن ابزارهــای الزم بــرای تصــرف آنهــا تناســب دارد و همچنیــن مشــروعیت 
ــر بــودن (چیســت7 و کیســت7  و مقبولیتــ7 بــه بــار م7 آورنــد کــه همانــا احســاس موجــه و معتب
فــرد) و بــر حــق بــودن اســت. اقــالم فرهنگــ7 به عنــوان نمودهــای ســرمایه فرهنگــ7 بــا سلســله 
مراتــب ظریفــ7 کــه دارنــد، م7 تواننــد مراحــل و درجــات مقبولیــت، ترقــ7 و پیشــرفت افــراد را 
در جامعــه مشــخص و عامــل تمایــز آنهــا از ســایرین گــردد (بوردیــو، ١٣٩٠: ٣١٢). ســرمایه 
ــه اعتقــاد بوردیــو توســط خــود فــرد در زمینه هــای اجتماعــ7 کســب م7 شــود و در  فرهنگــ7 ب
عیــن  حــال م7 توانــد بــه نابرابری هــای اجتماعــ7 منتهــ7 گــردد و نابرابری هــا را بازتولیــد کنــد. 
ــرده نم7  شــود، بلWــه از  ــه ارث ب ــدون کوشــش شــخص7 کســب نشــده و ب ســرمایه فرهنگــ7 ب
طریــق فراینــدی مســتمر و مــداوم متشــWل از یادگیــری و فرهنگ پذیــری بدســت مــ7 آید.کســب 
ــاز دارد. ســرمایه  ــ7) نی ــات مــادی (اساســاً مال ــه امWان ســرمایه فرهنگــ7 زمــان م7 خواهــد و ب
فرهنگــ7 از ایــن بابــت بــه نحــوی تنگاتنــگ بــا ســرمایه اقتصــادی گــره خــورده و بــه شــWل دی8ــر 
ــو، ســرمایه های  ــن، در نظــر بوردی آن درآمــده اســت (شــویره ٢و فونتــن٣، ١٣٨۵: ٩٨). بنابرای
فرهنگــ7 مقوله هایــی اکتســابی و آموختنــ7 هســتند و بســته بــه دوره زمانــ7 و جامعــه و طبقــه 
اجتماعــ7 م7 تــوان بــه دســت آورد. ابعــاد ســرمایه فرهنگــ7 از نظــر بوردیــو بــه شــرح زیــر اســت:

ــالش،  ــه واســطه ت ــن ســرمایه ب ــ7 شــده۴): ای ــه (درون ــت یافت ١. ســرمایه فرهنگــ7 ذهنی
ــوان  ــن مــ7 رود و نم7 ت ــده آن از بی ــا مــرگ دارن ــرد حاصــل م7 شــود و ب ــه و اســتعداد ف تجرب
ــه اش  ــان دی8ــر، ســرمایه فرهنگــ7 در شــWل تجســم یافت ــه بی ــال داد. ب ــه دی8ــری انتق آن را ب
ــوان آن را از حامــل اش جــدا  ــرد کــه نم7 ت ــه خــود م7 گی ــی را ب ــا توانای ــت ی ــ7 از قابلی صورت
نمــود. در واقــع کســب ســرمایه  فرهنگــ7 تجســم یافتــه نیازمنــد صــرف وقــت بــرای آموختــن 
یــا آمــوزش دادن اســت، مثــال¢ دانشــجویی کــه در رشــته تاریــخ هنــر مشــغول تحصیــل اســت، 

1. Anderson & Hensen

2. Shawirah

3. Fountain

4. Embodied Capital
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توانایی هایــی را کســب م7 کنــد کــه شــWل ســرمایه فرهنگــ7 تجســم یافتــه بــه خــود م7 گیــرد | د

ــWاران، ١٣٩١: ٨ و ٧). ــدی و هم (محم
ــن اشــWال ســرمایه  ــه١: یWــ7 از بدیه7 تریــن و عین7 تری ٢. ســرمایه فرهنگــ7 عینیــت یافت
فرهنگــ7، مصــرف کاالهــای مختلــف فرهنگــ7 در میــان اقشــار مختلــف جامعــه اســت کــه 
خــود م7 توانــد تابعــ7 از متغییرهــای گوناگــون فــردی و اجتماعــ7 قــرار ب8یــرد. ســرمایه 
ــزار و نظایــر  ــر نوشــتار، نقاشــ7 و اب ــه در اشــیای مــادی و رســانه ها نظی فرهنگــ7 عینیت یافت
آن و بــه طــور کلــ7 در مادیــت آن، انتقال پذیــر اســت. بنابرایــن، کاالهــای فرهنگــ7 را م7 تــوان 
هــم بــه صــورت مــادی (کــه بــه ســرمایه اقتصــادی منجــر م7 شــود) و هــم بــه صــورت نمــادی 
ــه ســرمایه فرهنگــ7 منجــر م7 شــود) تخصیــص داد (سعیدســلطان7، ١٣٩١: ١٨٩). (کــه ب

٣. ســرمایه فرهنگــ7 نهــادی شــده٢: الزمــه ســرمایه فرهنگــ7 نهــادی، قبــل از هــر چیــز، 
وجــود افــراد بــا صالحیــت و مســتعد در جهــت کســب انــواع مــدارک تحصیلــ7 و دانشــ8اه7 
اســت. از طــرف دی8ــر مســتلزم وجــود نهادهــای رســم7، کــه هــم ایــن مــدارک تحصیلــ7 را 
ــن  ــن ســرمایه، ای ــارز ای ــا رســمیت بخشــند، م7 باشــد. از ویژگ7 هــای ب ــه آنه صــادر و هــم ب
ــی را دارد  ــن توانای ــد و ای ــل م7 کن ــگ عم ــاد و فرهن ــان اقتص ــ7 می ــWل پل ــه ش ــه ب ــت ک اس
کــه ســرمایه فرهنگــ7 را، از طریــق کاربــرد آن بــه طــرق معقــول و رســم7، بــه نوعــ7 ســرمایه 
اقتصــادی تبدیــل کنــد. ســرمایه فرهنگــ7 نهــادی، بــا قوانیــن و مقــررات نهادینــه شــده حاصــل 
ــان، ١٣٨۶:  ــازی وکارکن ــد (نی ــاد م7 کن ــ7 ایج ــ8اه اجتماع ــده آن پای ــرای دارن ــود و ب م7 ش
۶٠). ســرمایه فرهنگــ7 از منظــر بوردیــو قابلیــت تبدیــل شــدن بــه ســرمایه نمادیــن٣ را دارد. 
ســرمایه نمادیــن بــه هرگونــه دارایــی گفتــه م7 شــود (ســرمایه اقتصــادی، اجتماعــ7، فرهنگــ7) 
کــه دســته ای از اعضــای اجتمــاع آن را درم7 یابنــد، به رســمیت م7 شناســند و بــرای آن ارزش 
ــه گونه هــای دی8ــر  ــن مشــروعیت بخشــیدن ب ــدی ســرمایه نمادی ــل م7 شــوند. نقــش کلی قائ
ســرمایه اســت (بوردیــو، ١٩٩٢: ١١٢). بــا توجــه بــه مــوارد بیــان شــده بایــد چنیــن گفــت کــه 
ســرمایه نمادیــن نــوع تغییــر شــWل یافتــه از هــر نــوع ســرمایه اســت کــه نمــاد محســوب شــده و 
دارنــده آن از جانــب مــردم دارای عــزت و احتــرام اســت. نقطــه مشــترک و بــارزی کــه مقبولیت 
ــده خــود عــزت،  ــرای دارن ــد م7 دهــد ایــن اســت کــه ب ــا ســرمایه نمادیــن پیون اجتماعــ7 را ب
احتــرام و اعتبــار را بــه همــراه دارد. هــر کــدام از ســرمایه های اقتصــادی، اجتماعــ7، انســان7، 
سیاســ7 و فرهنگــ7 کــه در یــ� جامعــه بــه مــرز شــهرت همــراه بــا احتــرام و افتخــار برســند 
1. Objectified Capital

2. Presuppositions Capital

3. Symbolic capital
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|د بــه ســرمایه نمادیــن تبدیــل م7 شــوند. پــس ســرمایه های نمادیــن عبارتنــد از انــواع ســرمایه ها 

کــه در ســطح محلــ7، منطقــه ای، ملــ7 و جهانــ7 بــه ســمبل و نمــاد تبدیــل، به صــورت فراگیــر 
شــناخته و بــه یــ� نمــاد بــرای آن جامعــه تبدیــل شــده اند و چیــزی از جنــس احتــرام و افتخــار 
در آنهــا تبلــور یافتــه اســت. بــرای مثــال ســاختمان یــ� ســرمایه اقتصــادی اســت. امــا زمانــ7 
کــه شــهرت جهانــ7 پیــدا م7 کنــد بــه ســرمایه نمادیــن تبدیــل م7 شــود نظیــر ســاختمان «اپــرای 
ــدا  ــا در ابت ــ7 آنه ــن باشــند. یعن ــد ســرمایه های نمادی ــدان م7 توانن ــن هنرمن ســیدن7». همچنی
ســرمایه فرهنگــ7 بوده انــد، امــا بــه تدریــج زمانــ7 کــه شــناخته شــده، شــهرت یافتــه و محبــوب 
ــ7،١٣٩٠: ١٠).  ــده اند (رنان ــل ش ــن تبدی ــرمایه نمادی ــه س ــده اند ب ــع ش ــرام واق ــورد احت و م
گاهــ7 اوقــات ســرمایه های نمادیــن نوعــ7 پوشــش، نوعــ7 رفتــار، یــ� رقــص محلــ7، یــ� 
موســیق7 فولWلــور و یــ� جشــن محلــ7 اســت کــه توانســته اند واجــد احتــرام و افتخــار بــرای 
ــردی یــا  یــ� جامعــه یــا بخشــ7 از آن جامعــه شــود. مثــال¢ موســیق7 ســنت7 ایرانــ7، رقــص ک£
مراســم نــوروز نوعــ7 ســرمایه نمادیــن هســتند کــه در اصــل ســرمایه فرهنگــ7 بوده اند.کارکــرد 
ســرمایه های نمادیــن جــذب و تکثیــر انبــوه ســرمایه های دی8ــر اســت. در واقــع ســرمایه 
نمادیــن موتــور تولیــد انــواع دی8ــر ســرمایه اســت. اگرچــه ســرمایه های نمادیــن خــود در آغــاز 
یWــ7 از انــواع دی8ــر ســرمایه بوده انــد کــه بــه ســرمایه نمادیــن تبدیــل شــده اند، امــا همیــن کــه 
ــواع ســرمایه م7 شــوند.  ــر ان ــد دی8 ــه تولی ــا رخ داد، خودشــان کارخان ــن دگردیســ7 در آنه ای
گاهــ7 بــا ســرمایه فرهنگــ7 انــدک م7 تــوان ســرمایه نمادیــن بزرگــ7 تولیــد کــرد. بــرای نمونــه 
بــا معرفــ7 مراســم محلــ7 یــ� روســتا از قبیــل مراســم عروســ7 یــا رقــص محلــ7 و معرفــ7 آن 
بــه توریســت ها بــه تدریــج آن را بــه یــ� جاذبــه و یــ� ســرمایه نمادیــن بــرای کشــور تبدیــل 
کــرد. تخــت جمشــید، میــدان نقــش جهــان دو ســرمایه فرهنگ7 انــد کــه بــه ســرمایه نمادیــن 
ــدان، موســیق7 دانان، هنرپیشــه های  ــل شــده اند. ورزشــWاران، هنرمن ــان تبدی در کشــور و جه
ســینما نیــز اگــر هریــ� بــه مرحلــه ای رســیده باشــند کــه دارای شــهرت7 فراگیــر و مقبولیتــ7 
ــاب  ــه حس ــن ب ــرمایه نمادی ــزء س ــند، ج ــه باش ــرام جامع ــار و احت ــب افتخ ــ7 و موج اجتماع
ــه  ــدرت اســت ك ــن شــWل7 از ق ــب ســرمایه نمادی ــه این ترتی ــ١٣٩۴،7: ۵٠). ب ــد (رنان م7 آین
ــرای به رســمیت شــناخته شــدن،  ــای مشــروع ب ــوان تقاضا ه ــه به عن Wــدرت بل ــوان ق ــه به عن ن
احتــرام، اطالعــات یــا خدمــات دی8ــران مشــاهده م7 شــود (ســوارتر، ١٣٨۴: ١٣٨). بــرای 
بوردیــو، ســرمایۀ نمادیــن، نمایان گــر راهــ7 بــرای ســخن گفتــن درخصــوص مشروع ســازی 
روابــط قــدرت از طریــق اشــWال نمادیــن اســت کــه گروه هــای ســلطه گر از ایــن طریــق اعتبــار 
و اقتــدار خــود را تثبیــت م7 ســازند. بنابرایــن، ســرمایۀ نمادیــن منبــع اصلــ7 قــدرت اســت. 
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ــه | د ــان7 ک ــل کس ــتفاده از آن را در مقاب ــروعیت اس ــن مش ــرمایۀ نمادی ــب س ــراد صاح ــرا اف زی

ــوان سلســله مراتب  ــن ســرمایه م7 ت ــا ای ــد. ب ــد، از آن خــود کرده ان ــار دارن ــر آن را در اختی کمت
و ســلطه را در جامعــه طبیعــ7 و مســلم انگاشــت. تمامــ7 ســرمایه ها در ایــن ســرمایه تجمیــع 
ــن  ــع ای ــد. در واق ــم م7 کن ــه فراه ــا را در جامع ــراد و گروه ه ــروعیت اف ــلطه و مش ــده و س ش
ســرمایه بــا بــاور و اعتبــار و اعتمــاد دی8ــران وجــود عینــ7 م7 یابــد و دوام و اســتمرار آن 
ــه  ــا توجــه ب ــب زاده و اســتوار، ١٣٩١: ١١۶). ب ــاط اســت (نقی ــاور دی8ــران در ارتب ــا ب ــز ب نی
ــن فرهنگــ7 قلمــداد  ــت اجتماعــ7 را نوعــ7 ســرمایه نمادی ــم مقبولی ــو م7 توانی ــدگاه بوردی دی
ــتمرار آن  ــد و دوام و اس ــ7 م7 یاب ــود عین ــران وج ــاد دی8 ــار و اعتم ــاور و اعتب ــا ب ــه ب ــود ک نم
نیــز بــا بــاور دی8ــران در ارتبــاط اســت. مقبولیــت اجتماعــ7 بــا خــود نوعــ7 اقتــدار و منزلــت 
ــرام و  ــدۀ آن در جامعــه به رســمیت شــناخته شــده و دارای احت ــه همــراه مــ7 آورد كــه دارن را ب
امتیــازات خــاص در نــزد مــردم اســت (نیلــپ١، ٢٠٠٩: ٢٢۴). ســرمایه فرهنگــ7 بــرای دارنده 
خــود م7 توانــد مقبولیــت اجتماعــ7 را بــه ارمغــان آورد. بــا توجــه بــه تفــاوت میــزان ســرمایه 
فرهنگــ7 در افــراد، میــزان مقبولیــت اجتماعــ7 نیــز م7 توانــد در افــراد متفــاوت باشــد. میــزان 
ســرمایه فرهنگــ7 افــراد و همچنیــن مقبولیــت اجتماعــ7 آنهــا م7 توانــد بــه موقعیــت خــاص 
افــراد، جایــ8اه اجتماعــ7 آنهــا، میــزان دسترســ7 بــه امWانــات اقتصــادی و فرهنگــ7، موقعیــت 
طبقاتــ7، میــزان تحصیــالت والدیــن، تحصیــالت فــرد، گرایــش بــه مطالعــه، گرایــش بــه هنــر 
و موســیق7 ارتبــاط داشــته باشــد (الریــو و وینی8ــر٢ ،٢٠٠٣). در ایــن تحقیــق بــا توجــه بــه 

دیــدگاه بوردیــو ســع7 در بررســ7 تأثیــر ســرمایه فرهنگــ7 بــر مقبولیــت اجتماعــ7 داریــم.

مدل نظری

مدل١. مدل نظری رابطه میان سرمایه فرهنگ/ و مقبولیت اجتماع/

1. Nilep

2. Lareau, A, & Weiniger
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|د ٣. فرضیات

٣‑١. فرضیه اصل:
‑ سرمایه فرهنگ7 بر مقبولیت اجتماع7 تأثیر مستقیم دارد.

٣‑٢. فرضیات فرع/
‑ بین سن و مقبولیت اجتماع7 رابطه وجود دارد؛

‑ بین سطح تحصیالت و مقبولیت اجتماع7 رابطه وجود دارد؛
‑ بین سرمایه فرهنگ7 ذهن7 با مقبولیت اجتماع7 رابطه وجود دارد؛
‑ بین سرمایه فرهنگ7 عین7 با مقبولیت اجتماع7 رابطه وجود دارد؛

‑ بین سرمایه فرهنگ7 نهادی با مقبولیت اجتماع7 رابطه وجود دارد.

۴. تعریف مفاهیم
۴‑١. تعریف متغیر وابسته

در ایــن تحقیــق بــرای بررســ7 مقبولیــت اجتماعــ7 از مفهــوم ســرمایه نمادیــن بوردیو اســتفاده 
ــق  ــل تصدی ــوان حاص ــ7 را م7 ت ــت اجتماع ــو از مقبولی ــف بوردی ــاس تعری ــت. اس ــده اس ش
مشــروعیت کســ7 کــه آن را در اختیــار دارد، ذکــر نمــود. پــس مقبولیــت اجتماعــ7 از قــدرت و 
تســلط آن کــس بــه دی8ــران؛ به دلیــل داشــتن مشــروعیت، از یــ� ســو و تأییــد ایــن مشــروعیت 
ــاور،  ــرام، بازشناســ7، ب ــت اجتماعــ7 جــز در احت ــد. مقبولی ــه دســت م7 آی از ســوی دی8ــر ب
اعتبــار و اعتمــاد دی8ــران وجــود خارجــ7 پیــدا نم7 کنــد و تــا زمانــ7 کــه بــاور دی8ــران را بــه 
ــه  ــا توج ــن، ١٠٢:١٣٨۵). ب ــویره و فونت ــاورد (ش ــد دوام بی ــد، نم7 توان ــته باش ــراه نداش هم
ــا ۵٠ نفــر از  ــه ب بــه مطالعــات انجــام شــده و بررســ7 نظــرات مختلــف و همچنیــن مصاحب
شــهروندان و چندتــن از اســاتید حــوزه جامعه شناســ7 بــرای ســنجش مقبولیــت اجتماعــ7 ســه 
مولفــه پرســتیژ و اعتبــار اجتماعــ7، احتــرام و منزلــت اجتماعــ7 و ال8ــو و نمــاد جامعــه بــودن 

انتخــاب گردیــده اســت.
۴‑٢. تعریف متغیرهای مستقل

ســرمایه فرهنگــ/: بوردیــو اصطــالح ســرمایه فرهنگــ7 را بــرای اشــاره بــه اطالعــات یــا دانــش 
دربــاره باورهــا، ســنت های فرهنگــ7 و معیارهــای رفتــاری خاصــ7 کــه موفقیــت و کامیابــی 

ــرد (سعیدســلطان7،١٨٠:١٣٩١). ــد، بــWار م7 ب زندگــ7 را ارتقــاء م7 دهن
سرمایه فرهنگ/ ذهن/: بعد ذهن7 سرمایه فرهنگ7 از طریق تمایل افراد به فعالیت در امور 
هنری و رخدادهای فرهنگ7 نظیر میزان آشنایی و عالقمندی به فعالیت های فرهنگ7 و هنری 
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از جملــه موســیق7، خــط و نقاشــ7، ورزش، بازدیــد از نمایشــ8اه کتــاب و موزه هــا، حضــور در | د

کالس زبــان و تســلط بــر زبان هــای دی8ــر مــورد ســنجش قــرار گرفــت (محمــدی و همــWاران، 
.(١٣٩١: ٩

ســرمایه فرهنگــ/ عینــ/: بعــد عینیــت یافتــه ســرمایه فرهنگــ7 بــا ســه مؤلفــه ١. داشــتن 
وســایل و امWانــات ماننــد اتــاق مخصــوص مطالعــه، کتابخانــه شــخص7، کامپیوتــر و اینترنت، 
ماهــواره، ادوات موســیق7، وســایل و تجهیــزات ورزشــ7، دوربیــن عکاســ7 و فیلمبــرداری، 
تعــداد کتــب غیردرســ7 موجــود در منــزل؛ ٢. خلــق آثــار فرهنگــ7 توســط فــرد در حوزه هــای 
تجســم7 و هنرهــای دســت7، هنرهــای نمایشــ7، شــعر و ادبیــات، موســیق7، تالیفــات و ٣. 
دسترســ7 و مصــرف کاالهــای فرهنگــ7 ماننــد منابــع آموزشــ7 و کمــ� آموزشــ7، فیلــم، ســ7 
دی و دی وی دی آموزشــ7 و کمــ� آموزشــ7 مــورد ســنجش قــرار گرفــت (سعیدســلطان7، 

.(١٣٩١: ١٨١
ســرمایه فرهنگــ/ نهــادی: بعــد نهــادی ســرمایه فرهنگــ7 بــا شــاخص هایی نظیــر 
گواهینامه هــای معتبــر آموزشــ7 و فرهنگــ7، مــدارک تحصیلــ7، اســناد فرهنگــ7 ـ هنــری ثبــت 
شــده بــه نــام فــرد و کارت هــای عضویــت در مراکــز، مؤسســه ها و نهادهــای فرهنگــ7 مختلف 

مــورد ســنجش قــرار گرفــت (محمــدی و همــWاران، ١٣٩١: ٩).

۵. روش تحقیق
روش مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق کمــ7 و از نــوع  پیمایشــ١7 اســت. جامعــه آمــاری 
ــاکن  ــال) س ــا ۴٧ س ــه ۵٠، ۶٠ و ٧٠ (از ١٨ ت ــل های ده ــراد نس ــه اف ــش رو، کلی ــق پی تحقی
شــهر تهــران اســت کــه طبــق سرشــماری ســال ١٣٩۵ حــدود ۴۵٣٨٨١٧  نفــر اســت. حجــم 
نمونــه بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران برابــر بــا ۴٠٠ نفــر م7 باشــد. واحــد مشــاهده و ســطح 
تحلیــل در ایــن تحقیــق فــرد اســت. روش نمونه گیــری در ایــن پژوهــش از نــوع نمونه گیــری 
احتمالــ7 اســت. از میــان انــواع نمونه گیــری احتمالــ7، در ایــن تحقیــق از روش نمونه گیــری 
خوشــه ای چندمرحلــه ای اســتفاده شــده اســت. بــا اســتفاده از روش نمونه گیــری خوشــه ای در 
ایــن تحقیــق، پــس از تعییــن حجــم نمونــه شــهر تهــران بــه ۵ منطقــه شــمال، جنــوب، شــرق، 
غــرب و مرکــز تقســیم و در نهایــت نمونــه مــورد مطالعــه براســاس میــزان تقریبــی جمعیــت 
خوشــه انتخــاب شــدند. بــا توجــه بــه ماهیــت موضــوع تحقیــق و مفاهیــم و متغیرهــای آن، 
ــه  ــه حضــوری ب ــا مصاحب ــوام ب ــق از طریــق تکنیــ� پرسشــنامه ت ــاز تحقی داده هــای مــورد نی

1. Survey
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|د روش میدانــ7 جمــع آوری شــده اســت. بخــش اول پرسشــنامه شــامل ســؤاالت7 اســت کــه بــه 

ویژگ7 هــای پاســخ8و مربــوط م7 شــود کــه شــامل شــش ســؤال م7 باشــد. همچنیــن در بخــش 
دوم ســؤاالت7 تدویــن شــده اســت کــه بــه بررســ7 متغیرهــای مســتقل و وابســته م7 پــردازد کــه 
شــامل ٣۵ ســؤال م7 شــود. در ایــن تحقیــق بــرای اطمینــان از پایایــی نتایــج، از روش آلفــای 
کرونبــاخ١ اســتفاده شــده اســت. اســاس ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــر پایــه طیــف یــا مقیاس هــا 
اســت. بــرای ایــن منظــور بــا اســتفاده از اطالعاتــ7 کــه از ۴٠ نمونــه جمــع آوری شــده، پایایــی 
پرسشــنامه بررســ7 و بــرای هــر کــدام از شــاخص ها کــه بــه صــورت طیــف طراحــ7 شــده بــود 
ضریــب آلفــا مــورد محاســبه قــرار گرفــت. در نتیجــه ایــن بررســ7 مشــخص شــد کــه آلفــای 
ــا  ــوده و در برخــ7 از شــاخص ها، همبســتگ7 ســؤال7 ب ــول ب ــورد قب برخــ7 از شــاخص ها م
ســؤال دی8ــر پاییــن بــوده کــه ایــن موجــب پاییــن آمــدن ضریــب کل آلفــا م7 شــد. از ایــن رو آن 
ســؤاالت از شــاخص حــذف گردیــد. در جــدول شــماره ١ مقــدار آلفــای شــاخص هایی کــه 

ســؤاالت آنهــا بــه صــورت طیــف بــوده آمــده اســت:
جدول١. ضریب آلفای شاخص های تحقیق

ضریب آلفاتعداد گویه هاشاخص

۶٠/٧٨سرمایه فرهنگ/ ذهن/
٨٠/٨٢سرمایه فرهنگ/ عین/
۶٠/٧٢سرمایه فرهنگ/ نهادی

۵٠/۶٧داشتن پرستیژ و اعتبار اجتماع/
۵٠/٨۶داشتن احترام و منزلت اجتماع/

۵٠/٧۴ال;و و نماد جامعه بودن

بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــای پژوهش از نرم افــزار اس پی اس اس٢ و ایموس٣ اســتفاده 
ــ7 (شــاخص های  ــا از آماره هــای توصیف ــف داده ه ــرای توصی ــه طــوری کــه ب شــده اســت. ب
ــل  ــرای تحلی ــق و تجمعــ7) و ب ــ7 مطل ــن و توزیع هــای فراوان ــد میانگی ــه مرکــز مانن ــل ب تمای
اســتنباط7 از آزمــون تفــاوت میانگیــن تــ7 تســت و آزمــون همبســتگ7 اســتفاده شــده اســت. 
به منظــور آزمــون مــدل نظــری از نرم افــزار مــدل ســازی معادلــه ســاختاری ایمــوس اســتفاده 

گردیــده اســت.

1. Cronbach Alpha

2. spss

3. Amos
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۶. یافته های پژوهش| د

۶‑١. توصیف اجمال: نمونه
در ایــن تحقیــق پرسشــنامه بیــن ۴٠٠ نفــر توزیــع گردیــد کــه ٢٠٠ نفــر (۵٠٪) آن مــرد و ٢٠٠ 
نفــر(۵٠٪) زن بوده انــد، جمــع آوری شــده اســت.  بــر ایــن اســاس ٢١٠ نفــر از پاســخ8ویان 
ــزان ســن  ــن می متاهــل (۵٢/۵ درصــد) و ١٩٠ نفــر مجــرد (۴٧/۵ درصــد) هســتند. کمتری
پاســخ8ویان ١٨ و بیشــترین میــزان ســن ۴٧ ســال اســت. اشــتراک ســن7 پاســخ8ویان 
ــه  ــخ8و ک ــراد پاس ــد از اف ــت. ۴٨ درص ــوده اس ــتر ب ــه بیش ــال از هم ــن ٣٢ س ــا) در س (نم
بیشــترین تعــداد نیــز اســت، تحصیــالت لیســانس دارنــد. ۶٨/٧ درصــد از پاســخ8ویان میــزان 
ســرمایه فرهنگــ7 ذهنــ7 خــود را در حــد زیــاد و خیلــ7 زیــاد اعــالم نمودنــد. ١٩/۶ درصــد از 
پاســخ8ویان میــزان ســرمایه فرهنگــ7 عینــ7 خــود را در حــد زیــاد و خیلــ7 زیــاد و همچنیــن 
۴۶/۴ درصــد از آنــان میــزان ایــن بعــد از ســرمایه را در حــد متوســط7 اعــالم نمودنــد. ۴١/٣ 
ــزان ســرمایه فرهنگــ7 نهــادی خــود را در حــد کــم و ۴٢ درصــد درصــد از پاســخ8ویان می

از آنــان میــزان ایــن بعــد ســرمایه را در حــد متوســط اعــالم کردنــد. ۵٨ درصــد از پاســخ8ویان 
میــزان مقبولیــت اجتماعــ7 خــود را در حدکــم و خیلــ7 کــم اعــالم نمودنــد. همچنیــن ۶/۶٠ 
ــرام و  ــزان احت ــار اجتماعــ7، ٣٨/٨ درصــد می ــزان پرســتیژ و اعتب درصــد از پاســخ8ویان می
منزلــت اجتماعــ7 و ٧٢/۴ درصــد میــزان ال8ــو و نمــاد جامعــه بــودن خــود را در حــد کــم و 

خیلــ7 کــم بیــان نمودنــد.
تبیین یافته ها

ــرم  ــق دو ن ــتقل از طری ــته و مس ــای وابس ــن متغیره ــط بی ــات رواب ــازی اطالع ــد از آماده س بع
افــزار اس پــی اس اس و ایمــوس بررســ7 شــد. فرضیــات تحقیــق از طریــق آماره هــای مقایســه 
میانگین هــا (آزمــون T) و پیرســون مــورد آزمــون قــرار گرفــت کــه نتایــج آن بــه شــرح زیر اســت:

جدول ٢. آزمون تفاوت میانگین های مقبولیت اجتماع/ بر حسب جنسیت و وضعیت تأهل

سطح معناداریمیزان Tمیانگین مقبولیت اجتماع/فراوان/متغیرها

جنسیت
٢٠٠٣٢/۴۵زن

٠/٣٧٨٠/۶۴٢
٢٠٠٣۴/۵٨مرد

وضعیت تأهل
١٩٠٢٨/٣۶مجرد

۶/۶٢٠/٠٠٠
٢١٠٣٩/٢۴متأهل
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ــزان مقبولیــت اجتماعــ7 تفــاوت  ــه لحــاظ می ــن پژوهــش ب ــان و مــردان ای ــن زن جنســیت بی
ــت  ــن مقبولی ــن میانگی ــاداری ۶۴٢ درصــد) و همچنی ــدارد (ســطح معن ــاداری وجــود ن معن
اجتماعــ7 بیــن افــراد متأهــل بیشــتر از افــراد مجــرد م7 باشــد و چــون ســطح معنــاداری ٠/٠٠٠ 
کمتــر از ٠/٠۵ م7 باشــد. بنابرایــن، ایــن تفــاوت معنــادار بــوده و قابلیــت تعمیــم بــه کل جامعه 

ــاری را دارد. آم
جدول ٣. آزمون همبستگ/ سن و مقبولیت اجتماع/

سطح معناداریضریب همبستگ/

٠/١٢٠/٢٨مقبولیت اجتماع/
٠/٠٧٢٠/١۴داشتن پرستیژ و اعتبار اجتماع/
٠/٣۴٠/٠٢داشتن احترام و منزلت اجتماع/

٠/٢۶٠/٠٨٢ال;و و نماد جامعه بودن

جــدول شــماره ٣ همبســتگ7 بیــن ســن را بــا مقبولیــت اجتماعــ7 و ابعــاد آن نشــان 
م7 دهــد. براســاس اطالعــات جــدول بیــن ســن و مقبولیــت اجتماعــ7 رابطــه معنــادار وجــود 
نــدارد. فقــط رابطــه بیــن احتــرام و منزلــت اجتماعــ7 بــا ســن معنــادار اســت. یعنــ7 بــا افزایــش 

ســن میــزان احتــرام و منزلــت اجتماعــ7 نیــز افزایــش م7 یابــد.

جدول۴. آزمون همبستگ/ سطح تحصیالت و مقبولیت اجتماع/

سطح معناداریضریب همبستگ/

٠/٢۶٧٠/٠٠٢مقبولیت اجتماع/
٠/٢١٨٠/٠٠١داشتن پرستیژ و اعتبار اجتماع/
٠/٠٢٠/٠٠٠داشتن احترام و منزلت اجتماع/

٠/١٩۴٠/٠٠٠ال;و و نماد جامعه بودن

جــدول شــماره ۴ همبســتگ7 بیــن تحصیــالت را بــا مقبولیــت اجتماعــ7 و ابعــاد آن 
نشــان م7 دهــد. براســاس اطالعــات جــدول بــا افزایــش میــزان تحصیــالت در افــراد میــزان 
مقبولیــت اجتماعــ7 نیــز افزایــش م7 یابــد و رابطــه بیــن تحصیــالت و مقبولیــت اجتماعــ7 

ــادار اســت. معن
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جدول ۵. آزمون همبستگ/ بین متغیرهای مستقل و مقبولیت اجتماع/

سطح معناداریمیزان همبستگ/مقبولیت اجتماع/ و ابعاد آنمتغیر
سرمایه 
٠/۴١٠/٠٠مقبولیت اجتماع7 کلفرهنگ7

سرمایه 
فرهنگ7 ذهن7

٠/٢۶٠/٠٠مقبولیت اجتماع7 کل

٠/٢١٠/٠٠داشتن پرستیژ و اعتبار اجتماع7

٠/١٩٠/٠٢داشتن احترام و منزلت اجتماع7

٠/٠٢٠/۶٨ال8و و نماد جامعه بودن

سرمایه 
فرهنگ7 عین7

٠/۴٢٠/٠٠مقبولیت اجتماع7 کل

٠/۴١٠/٠١داشتن پرستیژ و اعتبار اجتماع7

٠/٣٨٠/٠٠داشتن احترام و منزلت اجتماع7

٠/٢۵٠/٠٢ال8و و نماد جامعه بودن

سرمایه 
فرهنگ7 نهادی

٠/٣۴٠/٠٠مقبولیت اجتماع7 کل

٠/٣٢٠/٠٠داشتن پرستیژ و اعتبار اجتماع7

٠/٣٠٠/٠٠داشتن احترام و منزلت اجتماع7

٠/٣٨٠/٧۶ال8و و نماد جامعه بودن

جــدول شــماره ۵ همبســتگ7 بیــن متغیرهــای مســتقل را بــا مقبولیــت اجتماعــ7 و ابعــاد 
آن نشــان م7 دهــد. براســاس اطالعــات جــدول بــا افزایــش ســرمایه فرهنگــ7 در افــراد میــزان 
مقبولیــت اجتماعــ7 نیــز افزایــش م7 یابــد و رابطــه بیــن ســرمایه فرهنگ7 و مقبولیــت اجتماع7 
ــو و  ــا ال8 ــ7 ب ــ7 ذهن ــرمایه فرهنگ ــان س ــه می ــورد رابط ــزء در دو م ــه ج ــد. ب ــادار م7 باش معن
ــودن  ــه ب ــاد جامع ــادی و ال8ــو و نم ــان ســرمایه فرهنگــ7 نه ــودن و رابطــه می ــه ب ــاد جامع نم
کــه معنــ7 دار نبــوده در ســایر مــوارد معنــاداری رابطــه بیــن متغیرهــا در هــر ســه بعــد ســرمایه 

فرهنگــ7 (ذهنــ7، عینــ7 و نهــادی) بــا مقبولیــت اجتماعــ7 تأییــد گردیــد.
۶‑٢. آزمون مدل ساختاری

در ایــن تحقیــق بــرای آزمــون مــدل نظــری تحقیــق از نرم افــزار ایمــوس اســتفاده شــده اســت. 
مدل ســازی معادلــه ســاختاری روشــ7 بــرای آزمــون مــدل نظــری اســت. در ایــن تحقیــق بــا 
اســتفاده از نرم افــزار ایمــوس میــزان بــرازش مــدل نظــری طراحــ7 شــده مــورد ســنجش قــرار 
ــق را در  ــا مــدل نظــری تحقی ــالش دارد ت ــق ت ــن طری ــق از ای ــه شــد. در حقیقــت محق گرفت

جامعــه مــورد مطالعــه بررســ7 نمایــد.
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مدل ٢. مدل تجربی ساختاری روابط بین سرمایه فرهنگ/ و مقبولیت اجتماع/

Degrees of freedom=7     chi-square= 24/38      sig=0/06     RMSEA=0/06

مــدل ٢ بیانگــر مــدل تجربــی تحقیــق اســت. ایــن مــدل ســاختاری تأثیــر مســتقیم مؤلفــه 
اصلــ7 تحقیــق یعنــ7 ســرمایه فرهنگــ7 را بر متغیــر مقبولیت اجتماع7 نشــان م7 دهد. براســاس 
اطالعــات نمــودار ســرمایه فرهنگــ7 تأثیــر مســتقیم (Beta=٠٫۶٢) را بــر مقبولیــت اجتماعــ7 
فــرد دارد. بــه عبــارت روشــن تر، تغییــر یــ� انحــراف اســتاندارد در ســرمایه فرهنگــ7 باعــث 
ــر  ــن متغی ــر مقبولیــت اجتماعــ7 م7 گــردد. همچنی ــر  ٠/۶٢ انحــراف اســتاندارد در متغی تغیی
ســرمایه فرهنگــ7 توانســته ٣٨ درصــد از تغییــرات متغیــر وابســته را تحلیــل کنــد. این امــر بیانگر 
ایــن اســت کــه ســرمایه فرهنگــ7 بــه همــراه هــر یــ� از ابعــاد خــود در مجمــوع ٣٨ درصــد از 
تغییــرات مربــوط بــه مقبولیــت اجتماعــ7 را در میــان پاســخ8ویان تبییــن و پیش بینــ7 م7 نمایــد.

جدول ۶. آماره های برازش مدل ساختاری مقبولیت اجتماع/

NFIIFICFITLIdf/X٢

0.980.940.960.912.68

آماره هــای بــرازش در معادلــه ســاختاری نشــان م7 دهــد کــه آیــا مــدل نظــری بــا داده هــای 
ــ7 دار نیســت،  ــاره کای اســWوئر معن ــه اینکــه آم ــا توجــه ب ــر؟ ب ــا خی ــه ای تناســب دارد ی نمون
م7 تــوان گفــت بــرازش مــدل تجربــی تحقیــق باالســت. همچنیــن آمــاره ریشــه دوم میانگیــن 
مربعــات خطــای بــرآورد RMSEA=0/06 در محــدوده قابــل قبــول قــرار دارد. ضمنــاً آماره های 
بــرازش تطبیقــ7 و مقتصــد براســاس جــدول شــماره ۵ در محــدوده قابــل قبــول قــرار دارنــد. 
ــد کــه مــدل نظــری مــا توســط  ــان داشــت ایــن آماره هــا نشــان م7 دهن به طــور کل م7 تــوان بی
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٧. بحث و نتیجه گیری
مقبولیــت اجتماعــ7 در واقــع برآینــد چندیــن پدیــده اجتماع7 همچون نفــوذ اجتماعــ7، همنوایی، 
قضــاوت اجتماعــ7، پرســتیژ و اعتبــار اجتماعــ7، منزلــت و جایــ8اه اجتماعــ7 و نگرش هــای افراد 
اســت. همچنیــن بــر پاســخ ها و واکنش هایــی داللــت م7 کنــد کــه برخــ7 افــراد تمایــل دارنــد در 
اجتمــاع مــورد پســند واقــع شــوند و مطلوبیــت اجتماعــ7 کســب کننــد. مقبولیــت اجتماعــ7 یعنــ7 
رعایــت و اجــرای آن دســته از الزمــات و فاکتورهــای اخالق7، اجتماع7 که باعث ارتقای محبوبیت 
و مســئولیت پذیری اجتماعــ7 افــراد م7 شــود. مقبولیــت اجتماعــ7 شــWل7 از قــدرت اســت کــه نــه 
به عنــوان قــدرت بلWــه به عنــوان تقاضــای مشــروع بــرای بــه رســمیت شــناختن، احتــرام، اطاعــت 
و خدمــات دی8ــران مشــاهده م7 شــود. تحقیــق حاضــر نشــان داد بیــن تحصیــالت و مقبولیــت 
اجتماعــ7 رابطــه مثبــت و معنــادار وجــود دارد. ویژگــ7 بارز مفهوم ســرمایۀ فرهنگــ7 بوردیو تحلیل 
ســاز و کار موفقیت هــای تحصیلــ7 بــا عنایــت بــه میــزان برخــورداری گروه هــا و طبقــات اجتماعــ7 
از ایــن ســرمایه اســت. جامعــه از طریــق اعطــای پرســتیژ و منزلــت اجتماعــ7 بــه افــراد تحصیلWرده 
ســع7 م7 کنــد بــر مطلوبیــت ناشــ7 از تحصیــل بیفزایــد. وضعیت اســاتید دانشــ8اه (یا معلمــان در 
چنــد دهــه قبــل در ایــران) م7 توانــد یــ� مثــال از ایــن قضیــه باشــند که بــا وجــود اینکه لزوماً دســت 
مزدهــای باالیــی دریافــت نم7 کننــد ولــ7 منزلت اجتماع7 شغلشــان با جبــران کمتر بودن دســتمزد 
بــه نســبت زحمــت مــورد نیــاز بــرای رســیدن بــه ایــن موقعیــت باعــث تشــویق افــراد بــه ورود بــه این 
مســیر شــغل7 م7 شــود. یــ� نکتــه مهم این اســت که اگــر مقبولیت و پرســتیژ در یــ� جامعه خیل7 
مهــم باشــد ممWــن اســت افــراد وابســته بــه طبقــات ثروتمنــد (ولــ7 نــه لزومــاً دارای قابلیت فــردی) 
تشــویق شــوند که تنها برای کســب منزلت ناشــ7 از مدرک روی تحصیالت ســرمایه گذاری کنند. 
این تمــایل افراد ثروتمندتر خــود به خود فضــای تحصیل و حضور در محیط های کاری نیازمند 
تخصــص بــاال را بــرای افــراد بــا قــدرت مــادی کمتــر ولــ7 بــا قابلیت فــردی باالتــر محــدود م7 کند. 
در نتیجــه مقبولیــت و پرســتیژ اجتماعــ7 اثــر معکوســ7 ایجــاد کــرده و از طریــق افزایــش انگیــزه 
تحصیــل افــراد بــا قابلیــت پاییــن ولــ7 پــول زیــاد مجــدداً باعــث تخصیــص غیربهینــه تحصیــالت 
در جامعــه م7 شــود. هــر دو اثــر را در جامعــه خودمــان بــه وضــوح م7 توانیــم ببینیــم. از یــ� طــرف 
پرســتیژ جبــران کننــده درآمــد مــادی پایین تــر در بســیاری از شــغل ها بــه نســبت فعالیت هــای دی8ــر 
(مثــال¢ داللــ7 در بــازار) اســت و لــذا باعــث م7 شــود برخــ7 افــراد ایــن شــغل ها را بــه شــغل های 
پردرآمــد ولــ7 کــم پرســتیژ ترجیــح دهنــد. از طــرف دی8ــر انگیــزه ای م7 شــود تــا افــراد صندل7 هــای 
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ایــن عقیــده اســت دانش آموزانــ7 کــه ســرمایۀ فرهنگــ7 بیشــتری دارنــد «دانش آمــوزان خانواده هایــی 
کــه مهارت هــا و برتری هــای فرهنگــ7 مســلط را در اختیــار دارنــد» بهتــر م7 تواننــد قواعــد بــازی 
را رمزگشــایی کننــد و بهتــر م7 تواننــد مهارت هــا و برتری هــای فرهنگــ7 را کــه در مــدارس پــاداش 
م7 گیرنــد در خــود پــرورش دهنــد. بنابرایــن، بهتــر م7 تواننــد بــه ســطوح بــاالی تحصیلــ7 رســیده و 
در نتیجــه پرســتیژ و مقبولیــت اجتماعــ7 کســب نماینــد. بوردیــو معتقد اســت کودکان7 که ســرمایۀ 
فرهنگــ7 بیشــتری دارنــد بــرای گذرانــدن مــواد درســ7 آماده ترنــد و ذوق بیشــتری بــرای یادگیــری 
مفاهیــم ذهنــ7 و انتزاعــ7 دارنــد و در مقایســه بــا کودکانــ7 که ســرمایۀ فرهنگ7 کمتری دارند بیشــتر 

مــورد توجــه معلمــان قــرار م7 گیرنــد.
 همچنیــن تحقیــق پیــش رو نشــان داد هرچه ســرمایه فرهنگ7 افــراد باالتر باشــد، مقبولیت 
ــت  ــد، مقبولی ــر باش ــراد پایین ت ــ7 اف ــرمایه فرهنگ ــه س ــت و هرچ ــر اس ــان باالت ــ7 آن اجتماع
ــدی در  ــ� واح ــش ی ــا افزای ــ7 ب ــت. یعن ــوردار اس ــری برخ ــزان پایین ت ــان از می ــ7 آن اجتماع
ســرمایه فرهنگــ7، مقبولیــت اجتماعــ7 بــه میــزان ۶٢ درصــد واحــد افزایــش م7 یابــد. از نظــر 
بوردیــو ســرمایه های غیراقتصــادی یــا غیرمــادی ماننــد ســرمایه فرهنگــ7 قابــل انباشــت، مبادله 
و تبدیــل بــه انــواع ســرمایه ها مثــال¢ ســرمایه فرهنگــ7 نمادیــن همچــون مقبولیــت اجتماعــ7 
اســت. درخصــوص فرضیــه اصلــ7 مبنــ7 بــر اینکــه ســرمایه فرهنگــ7 بــر مقبولیــت اجتماعــ7 
تأثیــر معنــاداری دارد مطابــق بــا اعــداد موجــود در مــدل تحقیــق، فرضیــه مــورد تأییــد قــرار 
گرفــت. عالمــت مثبــت Beta  نیــز نشــان دهنــده تأثیــر مثبــت و مســتقیم ســرمایه فرهنگــ7 بــر 
مقبولیــت اجتماعــ7 م7 باشــد. از نظــر بوردیــو جایــ8اه افــراد و گروه هــا در فضــای اجتماعــ7 
ــدت  ــرمایه و م ــن دو س ــب ای ــا و ترکی ــادی آنه ــ7 و اقتص ــرمایه فرهنگ ــزان س ــیله می ــه وس ب
ــ7  ــرمایه فرهنگ ــد س ــع جدی ــر وی در جوام ــود. از نظ ــخص م7 ش ــا مش ــب آنه ــان تصاح زم
یWــ7 از مهم تریــن شــاخص های احتــرام، قــدرت ثــروت و مقبولیــت اجتماعــ7 بــرای طبقــه 
ممتــاز م7 باشــد. اقتــدار طبقــه جدیــد بــر ســرمایه جدیــد یعنــ7 ســرمایه فرهنگــ7 متکــ7 اســت. 
بنابرایــن، ایــن پژوهــش نشــان داد ســرمایه فرهنگــ7 یWــ7 از مهم تریــن عوامــل تأثیرگــذار بــر 
مقبولیــت اجتماعــ7 م7 باشــد. ضــروری اســت تــا در تحقیقــات آینــده بــا چارچــوب نظــری 

مختلــف و بــا متغیرهــای گســترده تر بــه مقولــه مقبولیــت اجتماعــ7 پرداختــه شــود.



ـ ارتباطات ٢٢ | مطالعات فرهنگـ 

١٣
٩٧

ن  
ستا

تاب
م، 

دو
ل و

چه
رۀ 

ما
 ش

م،
ده

وز
ه ن

ور
| د

 !"# % &'"(#

آفشانبرگ، ماس(١٣٩١). بازخوان/ سنجه های سرمایه فرهنگ/، ترجمۀ رضایی، تهران: نشر ققنوس.

ادیبی، حسین و عبدالمعبود انصاری(١٣٨٣). نظریه های جامعه شناس/، تهران: نشر دانژه.

اسWیدمور، ویلیام(١٣٧۵). نظریه های جامعه شناس/، ترجمۀ عل7 محمد حاضری، تهران: نشر تابان.

رابطه ارزش های شخص/ ـ خانوادگ/ و ادراک خویشتن با پذیرش اجتماع/ در  اسماعیل7، رویا(١٣٩٢). 
نوجوانان. پایان نامه کارشناس7 ارشد، دانش8اه آزاد اسالم7 واحد ابهر.

افشان7، علیرضا و یاسین خرم پور(١٣٩٣). «بررس7 رابطه میان سرمایه فرهنگ7 و شادکام7»، فصلنامه مطالعات 
فرهنگ/ و ارتباطات، شماره ٣۶: ١۵۵‑١٧٩.

بوردیو، پی یر(١٣٩٠). تمایز، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: انتشارات ثالث.

بی8لری،طلعت(١٣٩٢). رابطه شیوه های فرزندپروری و بلوغ عاطف/ با حساسیت اضطرابی در دانش آموزان، 
پایان نامه کارشناس7 ارشد، دانش8اه آزاد اسالن7 واحد ابهر.

جنكينز، ریچارد (١٣٨۴). پی یر بوردیو، ترجمۀ حسن چاوشیان و لیال جوافشان7، تهران: ن7.

جمشیدی ها، غالمرضا و شهرام پرستش(١٣٨۶).«دیالWتی� منش و میدان در نظریه عمل پی یر بوردیو»، نامه 
علوم اجتماع/، شماره ٣٠: ١‑٣٢.

  درین7، ول7 محمد و همWاران(١٣٩۴). «بررس7 رابطه سرمایه نمادین با سرمایه فرهنگ7»، فصلنامه مطالعات 
فرهنگ‑ارتباطات، شماره ٣١: ١٧٨‑١٩٧.

دهخدا، عل7 اکبر(١٣٧٣). فرهنگ لغت دهخدا، تهران: مؤسسه لغت نامه دهخدا.

رنان7، محسن(١٣٩٠). «سرمایه نمادین چیست؟»، ماهنامه آئین گفتگو، شماره ١: ۶۶‑۶٧ .

رنان7، محسن(١٣٩۴). «سرمایه های نمادین»، نشریه تجارت برتر، شماره ١٩۶: ۴٠‑۴٣ .

ریتزر، جورج(١٣٧۴). نظریه های جامعه شناس/ در دوران معاصر، ترجمۀ محسن ثالث7. تهران: نشر ن7.

سوارتر، دیوید(١٣٨۴). «برقراري ارتباط بين مطالعه فرهنگ و دين: اقتصاد سياس¾ قدرت پيربورديو»، ترجمۀ 
شفیعه صالح7، فصلنامه اقتصاد سیاس/، شماره ١٠: ٨۶.

سعیدسلطان7، بهرام؛ محمدباقر عل7 زاده و کمال کوه7(١٣٩١). «ارتباط سرمایه فرهنگ7 با مدیریت بدن در 
میان دانشجویان دانش8اه تبریز». فصلنامه علم/‑ پژوهش/ رفاه اجتماع/، شماره ۴٧: ١٨١‑ ٢٠۵.                    

شویره، کریستین و اولیویه فونتن(١٣٨۵). واژگان بوردیو، ترجمۀ مرتض7 کتبی، تهران: نشر ن7.       



بررس/ جامعه  شناخت/ تأثیر سرمایه فرهنگ/... | ٢٣

١٣
٩٧

ن 
ستا

تاب
م، 

دو
ل و

چه
رۀ 

ما
 ش

م،
ده

وز
ه ن

ور
|د فصلنامه  اجتماع7»،  مقبولیت  با  آن  رابطه  و  بدن  «مدیریت  اخالص7(١٣٨٧).  ابراهیم  و  ابوالقاسم  فاتح7، 

مطالعات راهبردی زنان، شماره ۴١ : ٩‑۴٢.

فاضل7، محمد(١٣٨۴). «جامعه شناس7 مصرف موسیق7». فصلنامه مطالعات فرهنگ/ و ارتباطات، شماره 
۵٢٧‑٣ :۴

فکوه7، ناصر (١٣٨۴). تاریخ نظریه های انسان شناس/، تهران: ن7.                                                    

فنون7، طلعت السادات(١٣٨٠). بررس/ رابطه خودپنداره و سازگاری اجتماع/ با پیشرفت تحصیل/ دختران سال اول 
متوسطه منطقه ١٠ تهران. پایان نامه کارشناس7 ارشد، دانشWده روانشناس7 و علو م تربیت7، دانش8اه تربیت معلم تهران.

قاسم7، یارمحمد و احسان نامدار(١٣٩٣). «بررس7 رابطه سرمایه فرهنگ7 و سرمایه نمادین فرهنگ7(در دانش8اه 
دولت7 ایالم)»، فصلنامه فرهنگ ایالم،  شماره ۴۴: ٧‑٢١.

کرم7 پور، یعقوب و منصور حقیقتیان(١٣٩۴). «بررس7 تأثیر سرمایه فرهنگ7 و اجتماع7 بر رضایتمندی از 
تصویر بدن». فصلنامه روانشناس/ تربیت/، شماره ١: ٢۶‑۴٣.

محمدی، جمال؛ ابوعل7 دادهیر و فردین محمدی(١٣٩١). «مناسبات سرمایه فرهنگ7 و سب� زندگ7، پیمایش7 
در میان شهروندان طبقه متوسط شهر سنندج، کردستان». مجله جامعه شناس/ ایران، شماره ۴: ١‑٢٣.                                                                            

نقیب زاده، احمد، مجید استوار(١٣٩١). «بوردیو و قدرت نمادین»، فصلنامه سیاست، مجلة دانشfدۀ حقوق 
و علوم سیاس/، دوره ۴٢، شمارۀ ٢: ٢٧٩‑٢٩۴.

هویت  با  خانواده  فرهنگ7  سرمایه  رابطه  جامعه شناخت7   «تبیین  کارکنان(١٣٨۶).  محمد  و  محسن  نیازی، 
اجتماع7 جوانان»، فصلنامه مطالعات مل/، شماره ٣: ۵۵‑ ٨٠.  

Anderson, P. l, & Hensen, M.. N.(2011) . Class and cultural capital: the case of class ine-

quality in educational performance, europen sociological review,27, 1, 1-15.

Bourdieu,P.& Passeron,J.C.(1996). Rerproduction in education, society and cultural, Bev-

erly hills, CA: sage.

Bourdieu,p.(1989), ladistingtion( critique social dujudment), les edition mimiut,paris.

Bourdieu, P.(2002). An Invitation to reflexive sociology,(University of Chicago press and 

polity press.

Bourdieu, P. (1992). The Forms of capital .In j. G. Richardson (Ed), Handbook of theory 

and research for the sociology of education, (pp.241-258), New York: Green wood. 

Gavereliuc, D, & Gavereliuc, A.(2014). Symbolic capital and cultural dimensions in 

Kalmjin,matthijs& Kraaykamp,Gerbert(1996), “Race, cultural capital,and schooling:An 

Analysis in the United states” , sociology of education,vol.69(1):22-34

-Gavereliuc, D, & Gavereliuc, A.(2014). Symbolic capital and cultural dimensions in Ro-

manian educational organizations, Procidia, social and behavior sciences 127, 392- 

395. 



ـ ارتباطات ٢۴ | مطالعات فرهنگـ 

١٣
٩٧

ن  
ستا

تاب
م، 

دو
ل و

چه
رۀ 

ما
 ش

م،
ده

وز
ه ن

ور
 Lareau, A, & Weiniger. e. b.(2003). “Cultural capital in education research: a critical| د

assessment”, Theory and society32,567-606.

Nilep, C.(2009). “Sibling interaction and symbolic capital: toward a theory of political 

micro- economy”, Journal of pragmatics, Vol 41, September, 1683- 1692.

Parker, J. (2000). Structuration, Buckingham, Philadelphia, Open University Press.

Shilling, Chris (1993). Body and social theory. London,sage publication.


