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 چکیده 
از ایان ر،   . موضوع این مقاله بررسی چگونگی کاربرد مفهوم سرمایۀ فرهنگی در تحقیقاا  اسا   

شده  اخلی ، خارجی سنجید ههای دفرهنگی در پژ،هش پرسش این اس  که چگونه مفهوم سرمایۀ 

اس ؟ ، چه نسبتی از متغیرهای مختلف با سرمایۀ فرهنگی گزارش شاده اسا ؟ در ایان مقالاه باا       

فرهنگی ، ابعاد آن در آثار بوردیاو بررسای    تکیه بر تحقیقا  خارجی ، داخلی  ابتدا مفهوم سرمایۀ 

بررسای ، در نهایا  کااربرد     های متاخخر ، سپس ابعاد عملیاتی مفهوم سرمایۀ فرهنگی در پژ،هش

های خاارجی نااان داده   پژ،هشمر،ر . مفهوم سرمایۀ فرهنگی در جامعۀ ایرانی  بررسی شده اس 

ای  با توجه به مقتضای زمانی ، مکانی هر جامعه  توسا  محققاان   اس  که این مفهوم در هر د،ره

م سارمایۀ فرهنگای در   هاای داخلای  مفهاو    در حالی که در پژ،هش. مورد بازنگری ،اقع شده اس 

بندی بوردیویی به طور یکسان ، باد،ن باازنگری ماورد اساتفاده قارار گرفتاه       قالبی ماابه با تقسیم

هاای فرهنگای در   های خارجی به زمینهدهد که در پژ،هشر ،اقع  مر،ر تحقیقا  ناان مید. اس 

جربای داخلای    هاای ت این در حالی اس  که در پژ،هش. سنجش سرمایۀ فرهنگی توجه شده اس 

معرفا  فرهنگای آن دساته از    . اسا   توجهی ،اقع شاده معرف  فرهنگی ، بومی مورد غفل  ، بی

ر،د از آنها برخوردار باشد ، معموالً از کاوری به کاور اطالعاتی هستند که از هر فردی انتظار می

رتباطا  ، تکنولاویی  افز،ن براین  پیانهاد شده تا با توجه به اینکه ما در عصر ا. کنددیگر فرق می

های اجتمااعی در سانجش سارمایۀ    های دیجیتالی از قبیل شبکهقرار داریم بهتر اس  برخی فنا،ری

 . فرهنگی مورد توجه قرار گیرد

سنجش سارمایۀ فرهنگای  تحارر فرهنگای  نظریاۀ سارمایۀ فرهنگای  موفقیا          : کلمات کلیدی

 تحصیلی 
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 مقدمه و طرح مساله
. مطرح شاده اسا   ( 711 )  در تحلیل بوردیو ای اس  کهنواع سرمایهیکی از ا سرمایۀ فرهنگی

های مختلفی انجاام  شناسی  پژ،هشبه دنبال مطرح شدن مفهوم سرمایۀ فرهنگی در حوزۀ جامعه

رهاا مانناد   فرهنگای ، دیگار متغی   مختلف به بررسی رابطه باین سارمایۀ   ه اس  که با عنا،ینشد

ا ، ها   قرائا  های خارجی ابل توجه آن اس  که در پژ،هشق نکتۀ. اندموفقی  تحصیلی پرداخته

اماا    های آن جوامع نزدیک اس تفاسیر زیادی از مفهوم سرمایۀ فرهنگی ارائه شده که به فرهنگ

فرهنگی در ایران  بارآ،ردی از چگاونگی کااربرد       استفاده از مفهومی مانند سرمایۀبه رغم کثر

پرسش اساسی ما در این مقاله چنین اس  کاه چگوناه   از همین ر،  . این مفهوم در دس  نیس 

د داریام  فرهنگی در تحقیقا  گوناگون سنجیده شده اس ؟ باا ایان پرساش قصا     هوم سرمایۀمف

های این داده. ها ، ابعاد بیاتر در سنجش این مفهوم به کار رفته اس بررسی کنیم که کدام سنجه

در . شناسای ایاران خواهاد داشا     در جامعهی در پیگیری نحوۀ کاربرد مفاهیم تحقیق نقای مهم

رساد در اساتفاده از   شود مبنی بر اینکاه باه نظار مای    همی در این بررسی دیده می،اقع  دعوی م

تا کاربرد این مفااهیم  همین ،یژگی سبب شد . شود وظهور نوعی موضع انفعالی دیده میمفاهیم ن

 . با نوعی تکرار هم همراه شود

 چارچوب نظری

 فرهنگی نظریۀ سرمایۀ

هاای  آمیاز میادان  تخکید بوردیو بر سرمایۀ فرهنگی به ،اقع  تخکید بر حوزۀ پرمناقاه ، کاامکش 

شناسی مورد نظر بوردیو  بعضی از مردم سهم بیااتری از  براساس هستی. گوناگون اجتماع اس 

ن چنای . ردار خواهناد باود  منابع با ارزش جامعه دارند ، در نتیجه دیگران از سهم کمتاری برخاو  

ا در درر مارکسی از ،اقعی  اجتماعی اس  اما  به خالف مارکس سرمایه ر با،ری هر چند ادامۀ

فرهنگای بارای توضای  ، تبیاین      از هماین ر،  سارمایۀ  . بیناد حصار تنگ میدان اقتصاادی نمای  

 . شودهای فرهنگی طرح می های میدانکامکش

هنگای از رهگا ر آن راور     فر   که توزیع سارمایۀ ترین فضاهایی اسمدرسه یکی از مهم

( 711  پاسار،ن      ،  ؛ بوردیاو  79 برناتاین  )فرهنگی    نظریه پردازان سرمایۀ در ،اقع. گیرد  می

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1 Pierre Bourdieu 
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ی مبتنی بر ر،اب  اقتصاادی  دارهای آموزشی در جوامع سرمایهها ، شیوهکنند که فرماستدالل می

یسا  بلکاه باا    طارف ن ، بای گااه معصاوم    ساه های   در نتیجه  دانش مدر  تولید اس  در حوزۀ

قاع  بوردیاو   در ،ا(. 1-9: 002    گاائو )های قدرتمند در ارتباا  اسا    ایدئولویی مسل  گر،ه

دهد تاا  ای به دس  میگری نهادی مانند مدرسه نقاهسرمایۀ فرهنگی ، میانجی با طرح ( 711 )

ع توضای  داده  تمایزا  فرهنگی ، اجتماعی از یک سو ، چگونگی ماندگاری آن در جواما  نحوۀ

کناد؛ سااز،کارهای   شد  نهادینه شاده در جواماع عمال مای    گویا قراردادی نانوشته اما به . شود

 . شودشر  پایداری نظام موجود تلقی می فرهنگی تضمین این قرارداد ، توزیع سرمایۀ

فرهنگی بوردیو در مطالعا  آموزش ، پر،رش  زبان  علام ، هنار    چارچوب نظری سرمایۀ 

شناختی بر این قضیه متمرکز اس  کاه چگوناه   های جامعهبسیاری از پژ،هش  شده اس استفاده 

آخر بازتولیاد  گ ارد که دس  ثیر میی بر موفقی  تحصیلی ، سط  شغلی تخ، چرا پایگاه اجتماع

شایساتگی در فهام ، کاربسا  کادهای      طبق تعریف  سرمایۀ فرهنگای . زندیاجتماعی را رقم م

 زمیناۀ شود که از طریاق آن پایش  ا شامل میهایی ر  ، اَعمال ، داراییفرهنگی مسل  جامعه اس

بیند کاه خاود منجار باه     اجتماعی نابرابری برای دسترسی به مدارر تحصیلی متفا،  تدارر می

فرهنگی در پیوندی محکم باا موقعیا     سرمایۀ. شودی اجتماعی ، اقتصادی در جامعه مینابرابر

یناد بازتولیاد اجتمااعی حفام ، ماار،عی       از طریق آن فرا ، ساز،کاری اس  کهطبقاتی اس  

بوردیو برداشتی از  باید به یاد داشته باشیم که(. 711  ؛ بوردیو ، پاسر،ن 711 بوردیو  )یابد  می

ا، بر خالف مارکس  که طبقه را . دهد که فراتر از مفهوم طبقه در نزد مارکس اس  طبقه ارائه می

ا، ساه ناوع   . دهاد ای را از طبقاه ارائاه مای     برداش  نسبتاً پیچیاده داندمادی می حقوقنظامی از 

. آماوزان را تحا  تاخثیر قارار دهاد     تواند موفقی  تحصیلی دانشکند که میسرمایه را معرفی می

کاه کنااگران از طریاق    اسا   ای     اجتماعی کاه مجماوع مناابع بالفعال ،باالقوه     نخس   سرمایۀ 

نوغاانی    ؛ 001   2جاگر، هولم)آ،رند ها به دس  میزماناجتماعی ، سا  های عضوی  در شبکه

شود بلکاه شاامل   نمی  فرهنگی که تنها شامل انباش  دانش ، معرف  د،م  سرمایۀ (.  1:   29 

محای  خاناه باه    . مورد نظام آموزشی اسا   در 1های ،الدین  ترجیحا   اطالعا  عمومیذائقه

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1 Gao 
2 Social Network 
3 Meier Jaeger, & Holm 

4 Knowledge 
5 Know-how 
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 د که در آن ترجیحا  تحصیلی کودکان  معرفتاان ازکن عمل می  «آزمایاگاه یادگیری»مثابه یک 

تاوان   یابد  به همین دلیال مای  های شناختی آنها افزایش میکدهای ارلی نظام آموزشی ، مهار 

جااگر ، هاولم    )گا ار اسا    آماوزان اثر از سرمایه بر موفقی  تحصیلی دانشگف  که این نوع 

انناد  م)گا اری مساتقیم    موزان را با سارمایه آسوم  سرمایۀ اقتصادی نتایج تحصیلی دانش(. 001 

کماک  )تقیم گا اری غیار مسا    ، یا سرمایه( سسا  معتبر آموزشیپرداخ  شهریه  ثب  نام در مؤ

 (.001 به نقل از جاگر ،هلم   791 بوردیو  )دهد میثیر قرار تح  تخ( مالی به کودکان

های تحصیلی با عنایا   قی تحلیل ساز ، کار موف هنگی بوردیوفر ،یژگی بارز نظریۀ سرمایۀ

 آماوزانی کاه سارمایۀ   دانش. اجتماعی از این سرمایه اس ها ، طبقا  به میزان برخورداری گر،ه

های فرهنگی مسال  را  ها ، برتری هایی که مهار  انوادهآموزان خدانش –فرهنگی بیاتری دارند 

هاا ،  توانناد مهاار   بهتار مای   بازی را رمزگاایی کنناد ، توانند قواعد  بهتر می -در اختیار دارند

بهتار    بناابراین   گیرناد در خاود پار،رش دهناد    فرهنگی را که در مدارس پاداش می هایبرتری

طبقا  مسل  نساب      می توان گف  کهبر این اساس. توانند به سطوح باالی تحصیلی برسند می

در را ند این نوع سرمایه برند ، ل ا بیاتر قادر فرهنگی می سایر طبقا  سهم بیاتری از سرمایۀ به

عملکارد  فرهنگای در نازد طبقاا  متوسا        باا افازایش سارمایۀ   . ،دیعه بگ ارند فرزنداناان به

-ظام آموزشی ، بازتولید فرهنگای مای  به دلیل ارتبا  متقابل ن. یابدتحصیلی فرزندان افزایش می

  را سارمایه فرهنگای   ترجیحاً ساختار توزیاع   توان نتیجه گرف  که نظام آموزشی تمام ساختارها

معتقد اس  کودکاان متعلاق   بوردیو (. 771    آفاانبرگ ، ماس)د کندر بین طبقا  بازتولید می

اقتصادی باال  در منزل غالباً در معرض فعالی  های فرهنگی بلناد مرتباه    -های اجتماعیبه زمینه

تمااالً در مدرساه   کنناد اح  قرار می گیرند ، آنهایی که سارمایه فرهنگای را در منازل کساب مای     

دیگران ترند ، در نتیجه شانس بیاتری برای رسیدن به سطوح باالی آموزشی در مقایسه با  موفق

ترناد ، ذ،ق  ند برای گ راندن مواد درسای آمااده  فرهنگی بیاتری دارکودکانی که سرمایۀ . دارند

که سرمایۀ فرهنگی  ، در مقایسه با کودکانیبیاتری برای یادگیری مفاهیم ذهنی ، انتزاعی دارند 

 (.2: 771    2کلمجین ، کرایکمپ)گیرند کمتری دارند بیاتر مورد توجه معلمان قرار می

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1 Learning lab 
2 Aschaffen burg & Maas. 
3 Kalmijn&Kraaykamp 
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ساایی  فرهنگای را شنا  سه نوع سرمایۀ( 1 -19: 771 )« اشکال سرمایۀ فرهنگی»بوردیو در  

هنگای باه   فر ن مفهوم اشاره به سرمایۀای اس    فرهنگی تنیده شده ا،لین نوع آن سرمایۀ. کند می

تواند با تلقین ، در این نوع سرمایۀ فرهنگی فرد می. ی ، ذهنی داردفکر  شکل تمایال  دیرپای

تاوان گفا  مفهاوم سارمایۀ     دس  یابد؛ در ،اقع می  های خاری، حال  2سازی به سالیقشبیه

. یناد طاوالنی تجساد مساتلزم تاالش فارد اسا        دارد  این فرا 1نزدیکی با تربی  فرهنگی رابطۀ

با جسم فرد به انضمام مغز   به میزان خیلی زیادی  فرهنگی متجسد ، تنیده شده   سرمایۀنابراینب

نایی بیر،نی اس  که به بخاش  توا بوردیو سرمایه فرهنگی تنیده شده بر اساس نظر. ا، رابطه دارد

خالف پاول   بر) فوراً پ یر نیس  که این سرمایه   امکانبنابراین .شود ناپ یر فرد تبدیل میجدایی

ن سارمایۀ  بناابرای . با ارث  هدیه یا مبادلاه انتقاال پیادا کناد    ( ارال  خانوادگی حقوق مالکی  ،

ناخودآگااه در  د ، باه راور    شوپ یری جمع میالعمر جامعه رهنگی تنیده شده در فرایند مادامف 

رهنگای کاه در   ی فرهنگی به این سرمایۀ فتوانایی دستیابی به کاالها. افتد بخش ،سیعی اتفاق می

سب  باه دیگار اشاکال    فرهنگی تنیده شده ن انتقال سرمایۀ. آید ،ابسته اس خانواده به دس  می

فرهنگای در بازتولیاد ناابرابری اجتمااعی        نقش این نوع سرمایۀاینتر اس   بنابر سرمایه پنهانی

 .کمتر ماهود اس 

 ن مااخ  اسا  سارمایۀ   طور که از ناام آ اس   همان  1فرهنگی عینی د،مین نوع  سرمایۀ 

کند که در ،اقع بخای از مایملاک ،   ای دالل  مینی هم به کاالهای فرهنگی ، رسانهفرهنگی عی

ها اشااره  نند آثار هنری  نوشتن ، مانند آنفردی ما یافته ، نمودیافتۀدارایی ، هم به توانایی عینی 

  باه مادارر آموزشای    دالل اس  که 1فرهنگی نهادینه شده نوع سوم سرمایه شامل سرمایۀ. دارد

های آکادمیک برای دارندگاناان سودهای اقتصادی ، نمادینی مانناد درآماد بااال     شایستگی. دارد

فرهنگی خودشان را به سارمایۀ اقتصاادی ،نماادین     اال به همراه دارد؛ افراد سرمایۀ اعتبار شغلی ب

در هنگام اجتماعی اقتصادی باال    یگاههایی با پا از نظر بوردیو کودکانی از خانواده. کنندتبدیل می

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1 Embodied 
2 Long - lasting 
3 Tastes  
4 Attitudes 
5 Cultivation 
6 Objectified 
7 Institutionalized 
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بیااتری نساب  باه کودکاانی باا پایگااه        عینی ، تنیاده شادۀ   فرهنگی ،ر،د به مدرسه از سرمایۀ 

های ا،لیه در سارمایۀ  از همه مهمتر آنکه نه تنها تفا، . اجتماعی اقتصادی پایین برخودار هستند

ارای از  شاود کاه باه ناوع خ    یا  مای  ه توس  سیستم آموزشای تقو ر،د بلکفرهنگی از بین نمیۀ

آماوزانی باا سارمایۀ فرهنگای بیااتر نساب  باه         داناش . دهاد تمایال  فرهنگای ارجحیا  مای   

 (.7  :002   گائو ) فرهنگی کمتر  عملکرد بهتری دارند آموزانی با سرمایۀ دانش

باه  فرهنگی بوردیو از جمله کسانی بود که این مفهوم را در آثار خاود   با طرح نظریۀ سرمایۀ

های خاص تحصیلی  به خصوص در کتاب های خود را از زمینه تحلیل 710  ا، از سال. کار برد

هاای زنادگی     توسعه داد ، با،ر داش  کاه سارمایۀ فرهنگای بار ،یژگای سابک      (270 ) تمایز

همچناین گارایش باه     ماارک  فرهنگای ،    های فرهنگیها  شایستگیهای متفا،   ذائقه گر،ه

  این کتاب ناان داد که سارمایۀ فرهنگای ،   در نتیجه. کندخالقیا  دالل  میفرهنگ سیاسی ، ا

یناد  ی پیچیده را ایجاد کند کاه باا فرا  ند تا الگوهای تفا،  اجتماعک ای عمل میاقتصادی به گونه

تاوان  وجه به این نکته ضار،ری اسا  کاه مای    ت. قاربندی اجتماعی ، نابرابری در ارتبا  اس 

ایان  . فرهنگی قرائ  کارد  های کلیدی سرمایۀ وان تاری  طوالنی از شاخ ا به عنر تمایز کتاب

ه بوردیو ، همکارانش مفهاوم  آن اس  ک ماکل. یف رسمی از این مفهوم نیس کتاب شامل تعر

ه لز،مااً  شاود کا  برند  همین باعث میبه کار می«  فرهنگ مار،ع»فرهنگی را  متنا،باً  با  سرمایۀ

با موسایقی کالسایک ، مجموعاه     که فرهنگ ،اال ، ممتاز مرتب  باشدا فرهنگی ب مفهوم سرمایۀ

  در جااد،ل شاامارۀ (.119:   0    ، سَااویج 2پرییااور)شااود هااای ادباای ناااان داده ماایکتاااب

در . فرهنگی ارائاه شاده اسا      بوردیو برای سنجش مفهوم سرمایۀ های ارائه شده توس شاخ 

ی سارمایۀ فرهنگای قائال اسا  باه بررسای ،       ه سه بعدی که بوردیاو بارا  این جد،ل با توجه ب

 .ایممفاهیم به کار برده شده توس  ا، در آثارش پرداخته بندی طبقه

 

 

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1 Cultural competency 
2 Legitimate Culture 
3 Prieur 
4 Savage 
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 های مفهوم سرمایۀ فرهنگی از نظر بوردیوشاخص:  0 جدول شمارۀ

 های سرمایۀ فرهنگیشاخص عنوان نویسنده سال

 79  

بوردیو ، 

 بولتانسکی

 

سیستم 

موزش ، آ

 اقتصاد

رادیو  تلویزیون  : مالکی  ،سایل الکتر،نیکی: سرمایۀ فرهنگی عینی

 ...دستگاه پخش رو  ،

 270 

] 79 [ 
 تمایز بوردیو

نواختن )های بصری فعالی : سرمایه فرهنگی متجسد یا تنیده شده

سازهای موسیقی  سینما رفتن  رفتن به تئاتر  کنسر  رفتن  گوش 

های رادیویی  عکاسی ، سیک  اخبار ، ایستگاهدادن به موسیقی کال

ها ، بناهای تاریخی  بازدید از موزه)  تفری  ، سرگرمی (فیلمبرداری

  (های شبانههای هنری  جمع کردن تمبر ، کالسبازدید از گالری

مطالعۀ کتاب  عضوی  در کتابخانه  خرید )های مطالعاتی فعالی 

 (کتاب ، مطالعه فیگار، ادبی لوموند

 تحصیال  ،الدین: سرمایه فرهنگی نهادینه شده   

 
که مفهوم سرمایۀ شود گاه گفته می فرهنگی  سرمایۀ سازی خود بوردیو از به رغم مفهوم

سازی بوردیو را ناق  ،  فرهنگی به ر،شنی تعریف ناده اس  تا آنجا که سولیوان مفهوم 

ن نکته سبب شده که محققان همی(.  00 ؛ سولیوان   00 سولیوان  )کند نابسنده توریف می

های مختلفی عملیاتی کنند ، همین امر نتایج متفا،تی در پی داشته سرمایۀ فرهنگی را به گونه

فرهنگی را در قالب  نخستین کسی بود که سرمایۀ(  79 )  پس از بوردیو  دیمجیو. اس 

قش مهمی در شکل دادن فرهنگی ن بر اساس این مدل  سرمایۀ. طرح کردم  «فرهنگی تحرر»مدل

های ش از آنکه ناشی از ارتقاء موقعی ها بیکند  اما این نابرابری ی ایفا میهای اجتماعبه نابرابری

تفا،  . های بیاتر برای طبقا  پایین اس افراد باشد ناشی از توسعۀ فرر  ممتاز انتسابی

در . اس  2«اجتماعی  یگاه پا ثبا  » فرهنگی باز تولید اجتماعی ، تحرراساسی میان د، مدل 

داند که با یکدیگر  پایگاه اجتماعی را دارای ابعاد گوناگون می  خود ،اقع  بوردیو در نظریۀ

دارایی اقتصادی خود را به  اعضای طبقا  باالتر بخای از. سازگاری ، هماهنگی زیادی دارند

چنین  افرادی که در طبقا  هم. برند کنند ، فرزندان آن را به ارث میدیل میفرهنگی تب سرمایۀ

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1 Dimaggio 
2 Cultural Mobility 
3 Consistency of Social Status 
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اختیار ندارند تا آن را به سرمایۀ اقتصادی کافی در  ین هستند ، تحصیال  پایینی دارند سرمایۀپای

در مقابل . مانند های فرهنگی فقیر باقی می  فرزندان از حیث داراییبنابراین. ندفرهنگی تبدیل کن

قیماً فکرانش مستا، ، هم. گویدسخن می  «های پایگاهی پراکندهگر،ه»این ر،یکرد  دیمجیو از 

جتماعی پایگاه ا کنند ، بر این با،رند که سرمایۀ فرهنگی به ،سیلۀ با ثبا  پایگاهی مخالف  می

نا ب  «های ناسازگارپایگاه»،جود  آنها نظریۀ خود را به شکل ساده بر پایۀ. شود تعیین نمی

ایا از یک سو ، شرای  نامساعد از سوی دیگر ها ، مزگرچه همبستگی باالی بین برتری. دکنن می

نیس  ، برتری در یک  تگی کاملکنند  اما معتقدند که این همبس را در جوامع مدرن انکار نمی

 ثیرنقطۀ شر،ع دیمجیو  تخ(. 002    2بالسکو)شود  نمیمنجر لز،ماً به برتری در ابعاد دیگر  بعد

هترین ،سیله برای سنجش این تخثیر مفهوم   بخانوادگی بر پیارف  تحصیلی اس  زمینۀپیش

 /های طبقه را بر حسب مفهوم ،بری فرهنگفرهنگی  ا، مفهوم سرمایۀ. رهنگی اس ف سرمایۀ

فرهنگی در تعریف  متصل به آداب فرهنگی با    سرمایۀبنابراین .کندمنزل  نخبه  تفسیر می

 س  که در حوزۀ سرمایۀالگوی محققانی شده اهمین تلقی . حیثی  در تفسیر دیمجیو اس 

 (.111: 002 )اند یاد کرده« تفسیر مسل »از آن به   فرهنگی پژ،هش کردند که الر،ا  ، ،ینینگر

فرهنگی که توس  دیمجیو ، دیگر  بعدی  تعریف عملیاتی مفهوم سرمایۀ هایدر قسم 

 .گیردمطرح شده اس  مورد بررسی قرار میمعارران 

 

 روش تحقیق
آ،ری ، منظور بررسی چگونگی سنجش مفهوم سارمایه فرهنگای   باه جماع    در این پژ،هش به 

های داخلی فرهنگی  در پژ،هش  جش مفهوم سرمایۀهای ساخته شده برای سنبندی شاخ طبقه

فرهنگی ، متغیار موفقیا     بر تحقیقا  متمرکز بر سنجش رابطۀ میان سرمایۀ ، خارجی  با تکیه

 ای انجاام شاده تورایفی جاامع از نحاوۀ     ها بررسی پاژ،هش یم  تا با ارزیابی ، تحصیلی پرداخت

هاای مختلاف   شد  این مفهوم در حوزه چه گفتهچنان. ربس  این مفهوم به دس  آیداستفاده ، کا

های ملی های دکتری ، طرح هایی از رسالهدر این مقاله  داده. اده شده اس تحقیقا  تجربی استف

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1 Diffuse Status Groups 
2 Inconsistent Statuses  
3 BlaSko 
4 Lareau, A.,&Weininger 
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هاای خاارجی مارتب  باا موضاوع      ها ، کتااب مقالهمراکز تحقیقاتی ، سسا  ، انجام شده در مؤ

 . فرهنگی استفاده شده اس  برای بررسی ، آزمون مفهوم سرمایۀ پژ،هش

  أخرینتمفهوم سازی سرمایۀ فرهنگی در آثار م

مطالعا  تجربی انجام شاده در حاوزۀ    :های خارجیمفهوم سازی سرمایۀ فرهنگی در پژوهش

که بعضی از آنها ماابه تعریف  رای این مفهوم استفاده کردهاگونی باز تعاریف گون  شناسیجامعه

فرهنگای را ابازاری بارای     سارمایۀ (  79 )برای نمونه دیمجیاو . بوردیو ، برخی متفا،  هستند

که سازا،ار جساتجو ، تصارف اسا        تخصی  ثر،  نمادینِ دارای تعیین اجتماعی ، ارزشی

-شاناختی مای  های فرهنگی ، زبانهنگی را قابلی سرمایۀ فرنیز ( 791 ) داند؛ رابینز ، گارنیرمی

داناد کاه در   های نخبگان مای آن را کاالی نمادیِ شناخ ِ ارزشنیز ( 771 ) ام سی د،نوقداند؛ 

ای دهد که سرمایۀ فرهنگی حاوزۀ پار مناقااه    این موارد ناان می همۀ. شودتدریس نمیمدرسه 

هاای تجربای ،جاود نادارد ، کمتار      هاا در پاژ،هش  توافقی عام بر سر شااخ   همچنین .اس 

ده جه  سنجش ، پیمایش این مفهوم کار  پژ،های به طور مستقل اقدام به ساخ  مقیاس جامع

هاای خااص  ، احیانااً متفاا،   مطالعاۀ گساتردۀ       ها از ترکیب داده  اما اغلب این پژ،هشاس 

. اناد اد کارده های متفا،  را برای سنجش سارمایۀ فرهنگای ایجا   مربو  به جامعۀ آماری مقیاس

هاا   ها  گرایششان  مهار های فرهنگیش آموزان  فعالی فرهنگی با توجه به دان مفهوم سرمایۀ 

هاای  توجه به تحصایال  ،الادین  فعالیا     یا با شان در ارتبا  با تجارب آموزشیدانش  آگاهی

 معموالً. ده اس اان ارزیابی شها ، توانایی ،الدین در فرایند تحصیلی فرزندانفرهنگی ، مهار 

فرهنگی تا این حاد گساترده عملیااتی ، تعریاف      را مفهوم سرمایۀاین پرسش مطرح اس  که چ

ئه کرده کاه باه   ای از این  مفهوم ارا شده اس ؟ پاسخ این اس  که بوردیو تعریف خیلی گسترده

کاه   ایدر زیر مطالعا  تجربی(.910: 001 ،رییونید  )گیری ، سنجش نیس  راحتی قابل اندازه

 . مورد بررسی قرار گرفته اس  ۀ فرهنگی پرداختهبه بررسی مفهوم سرمای با ر،یکرد کمی
 

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1 Robins, &Garnier 
2 McDonough 
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 وم سرمایه فرهنگی با رویکرد کمی در پژوهش های خارجیهمف :9جدول شماره 
 سال نویسنده عنوان شاخص سرمایه فرهنگی

آموزان به هنر  عالقه دانش)تمایال  فرهنگی 
-فعالی ( شناسی خویاتنموسیقی   ادبیا   شاخ  

مطالعه  حضور در حوادث هنری  : )های فرهنگی
اطالعا  هنری ( آموزان خالق آثار هنریاجراء  دانش
سازان معر،ف   آشنایی با آهنگ: )آموز فرهنگی دانش

 (هنر  ادبیا  ، موسیقی

سرمایه فرهنگی ، 
تخثیر : موفقی  تحصیلی

ماارک  فرهنگی 
پایگاهی بر رتبه 

ان دبیرستانی آموز دانش
 ایال  متحده آمریکا

  79  دیمجیو

آموزان  تمایل ، آگاهی در شاخ  ماارک  دانش1 
عالقه به حضور در کنسر    : باب هنر ، ادبیا 

-نواختن سازهای موسیقی  حوادث هنری  پرسش

من فردی فرهنگی )هایی در باب ارزیابی از خود 
 (هستم

انتقال بین نسلی سرمایه 
 فرهنگی
 

 ، دیمجیو موهار
 

 
 791 
 

مدارر تحصیلی   شرک  در هنر  موسیقی ، ادبیا   
 زباناناسی ، سبک تعامل

 

بازتولید فرهنگی در 
میان زنان ، مردان 

تئوری بازتولید : فرانسه
 خانه فرهنگی در میدان

 رابینز ، گارنیر

  791 

بازدید از )مطالعه ،الدین  بازدیدهای فرهنگی ،الدین 
ها  تماشای یخی  بازدید از موزههای تارساختمان

 (تئاتر

تخثیر منابع مادی بر 
موفقی  تحصیلی در 

 هلند
 791   دی گراف

تئاتر  : های فرهنگی ،اال مانندشرک  در فعالی 
 ها گالری  ، بازدید از موزه  ها   کنفرانس

 

سرمایه فرهنگی  
موفقی  تحصیلی ، 

مورد : بازتولید آموزشی
 یونان

 2نسونکاستیلز ، رابی
 770  2نسونرابی

شرک  در اجراهای هنری   تاویق فرزندان به 
 مطالعه

نژاد  سرمایه فرهنگی ، 
 770  ،کرایکمپ  کلمجین تحصیل

قضا،  معلم درباره حضور ، ) رفتار های مدرسه 
مرتب بودن دانش آموز  سرکش ، آشوبگر بودن 

قضا،  معلمین از : )، عاد  تحصیلی( دانش آموز
مانند قضا،  درباره )وزان عاد  عملکردی دانش آم

 ..(تکالیف  ماارک  کالسی  تالش ها ، 

منابع فرهنگی ، 
 موفقی  تحصیلی

  فارکاس ، همکاران
 770   همکاران

شرک  در کالس های : )سرمایه فرهنگی کودر
هنری  شرک  در کالس موسیقی  درر ارزش های 

رفتن به : )فرهنگی ،الدین سرمایه( هنری یا موسیقیایی
زندان به مطالعه  رفتن به اجراهای موزه  تاویق فر

 ...(هنری ،

د،ره های آموزشی ، 
پویایی های : فرهنگی

 بازتولید اجتماعی
 771  آفاانبرگ ، ماس

آشنایی با ماا،ران خارج از مدرسه ، معلمان 
خصوری  میزان استفاده از خدما  آنها  میزان 
اهمی  ثب  نام فرزندان در سازمان هایی که 

ابع کافی برای راهنمایی دانش آموزان برخوردار از من
 در طول فرآیند تحصیل

: انتخاب داناگاه
فرر  های طبقاتی ، 
ساختار مدرسه چگونه 

 اس ؟

 ام سی د،نوق

  771 

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1 Mohar, &Dimaggio 
2 De Graaf 
3 Katsillis and Rubinson 
4 Farkas, Grobe, Sheehan &Shuan 
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 سال نویسنده عنوان شاخص سرمایه فرهنگی

شرک  در گردش های فرهنگی ، موزه ها  ماارک  
در کالس های فرهنگی فوق برنامه  منابع آموزشی 

 خانواده

نژاد  سرمایه فرهنگی ، 
 777   راسینگو ، دارنل وزشیمنابع آم

گستردگی دامنه لغا  ،الدین  ،سیله حمل ، نقل  
تدابیر ،الدین برای حضور مرتب کودکان در حوادث 

 ر،زانه مدرسه

اهمی  جامعی  ، 
نژاد  : مانعی  اجتماعی

طبقه ، سرمایه فرهنگی 
در ر،اب  خانواده ، 

 مدرسه

 لریو ،هور،ا 
 

 
 777 

 ماارک  در هنرهای زیبا: سرمایه فرهنگی ،الدین
 

سرمایه فرهنگی ،الدین 
، موفقی  تحصیلی در 

پاالیش دیدگاه : هلند
 سرمایه فرهنگی

گراف   
 000  2،کرایکمپ دیگراف

نوع ، تعداد کتاب ها  : )سرمایه فرهنگی دانش آموز
استفاده از کتابخانه   مطالعه ر،زنامه ، کتاب  
ر موضوعا  مورد بحث در خانواده  ماارک  د

سرمایه فرهنگی (. موزهای هنری   کنفرانس ها  تئاتر
گزارش کودکان از عادا  مطالعاتی : )،الدین

،الدیناان  فعالی  های فرهنگی  تعدادکتاب های 
موجود در خانه   ایستگاه رادیویی ، موسیقی که 

 (گوش می دهند   خرید ر،زنامه

سرمایه فرهنگی ، 
 موفقی  تحصیلی
بوردیو ، آموزش ، 

چگونه نظریه : رشپر،
بوردیو برای محققین 
 سودمند اس ؟

سرمایه فرهنگی  آگاهی 
 فرهنگی ، توانایی

  سولیوان

 00    
 00   
 
 002 

امان  گرفتن کتاب از کتابخانه )فعالی  های فرهنگی 
های عمومی  حضور در کنسر  ها ، دیگر حوادث 

های هنری  شرک  در  موسیقیایی  بازدید از موزه
هنری  موسیقی ، کالس باله در خارج از کالس های 

 (مدرسه

سرمایه فرهنگی  
جنسی  ، موفقی  

نقش عاد  : تحصیلی
 ،اره

1دامیس
 
  00  

،جود فضاهای مناسب برای ) منابع آموزشی خانه 
ه المعارف  دایرمطالعه  ،جود کتاب  کامپیوتر  مجله  

  کالس های فرهنگی   شرک  در موزه (ها  ر،زنامه
 های هنری

تاثیرا  نژاد  سرمایه 
فرهنگی ، موفقی  

تحصیلی با ماارک  در 
 ،رزش

  00  1ایتل ، ایتل 
 

تعدادکتاب ها   کتاب هنری   کتاب های به زبان 
التین  بازدید از موزه ها  تئاتر  کنسر  کالسیک  
خواندن داستان   شرک  در کالس های زبان خارج 

 از مدرسه  خرید کتاب برای فرزندان

ید فرهنگی یا بازتول
 تحرر فرهنگی

 بالسکو
  002 

  سرمایه ..(تعداد کتاب ها: )سرمایه فرهنگی ،الدین
میزان پرداختن به ابزار موسیقیایی  : )فرهنگی کودکان

میزان گفتگو با همتایان در زمینه کتاب  تئاتر  فیلم  
هنرهای زیبا  تعداد کتاب هایی که مطالعه کرده اند  

های موسیقی کالسیک  میزان حضوردر کنسر  
تئاتر ، نمایش  میزان متن هایی که نوشته اند  گوش 
دادن به موسیقی کالسیک  بازدید از کنسرتهای 

 (کالسیک ، تئاتر  مطالعه ی جدی

سرمایه فرهنگی ، 
نابرابری اجتماعی در 

 مسیر زندگی
  00  1جورج

 

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1 Roscigno and Ainsworth-Darnell. 
2 Lareau, &Horvat 
3 De Graaf, de Graaf, &Kraaykamp 
4 Sullivan 
5 Dumais 
6 TamelaMcNultyEitle. &Eitle,  David J 
7 Gorge 
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 شاخص سرمایه فرهنگی عنوان نویسنده سال

 دامیس 001 

فرهنگی د،ران سرمایه 
کودکی  عاد  ،اره ،الدین ، 

 های معلمانآگاهی

شرک  در )های فرهنگیماارک  در فعالی 
ها  کنسر   کالس رق   درس موسیقی  موزه

های های زبان خارجی کالسکالس تئاتر  کالس
( های اجرای هنریهنر ، رنایع دستی  برنامه
های فرهنگی ، عاد  نمره کسب شده در آزمون

توانایی کودکان در شمردن  نقاشی )،الدین  ،ارۀ
 (کردن  آرام بودن  آشنایی با کلما  

 001 
  بون  ، سوکلی
 

درگیری ،الدین  سرمایه 
فرهنگی ، شکاف در میان 
 کودکان مدارس ابتدایی

سرمایه فرهنگی بر اساس تمایال  شخصی 
گرایاا  ، معارف به دس  آمده از تجربه  

با مدرسه از قبیل کتاب  ارتبا  با اشیاء مرتب  
کامپیوتر  مدارر داناگاهی  ارتبا  با نهادهای 
آموزشی مانند مدرسه  داناگاه  کتابخانه  

ماارک  در مدرسه  مدیری  )ماارک  ،الدین 
زمان فرزنداناان  گفتگوی ،الدین با فرزندان در 

 (امر تحصیل ، انتظارا  تحصیلی ،الدین 

 001 
  بار،ن
 

تمایال  ، سرمایه فرهنگی  
تفسیر نابرابری در نتایج 

 یادگیری

تاویق فرزندان به گوش دادن : )فرهنگ ارتباطی
فرا،انی گفتگوهایی که بین   به موسیقی کالسیک

دهد  بحث ، گفتگو ،الدین ، فرزندان رخ می
،الدین با فرزندان در زمینه مسائل سیاسی  

  منابع ، کاالهای فرهنگی ...اجتماعی کتاب فیلم ،
 .خانه در

  ،رفورس   دی           ،ندی 001 
 2هوفستد ،

سرمایه فرهنگی یا خطر 
 نسبی ناسازگاری

های فرهنگی ماارک  ،الدین در فعالی 
ها  تئاتر  بازدید ،الدین از موزه: )ر،شنفکرانه
های موسیقی کالسیک ، اپرا  مطالعه کنسر 

 ...(.ادبیا  خارجی ، ر،زنامه ،

 جاگر ، هولم 001 

یا سرمایه اقتصادی خانواده  آ
فرهنگ ، اجتماعی تخثیر 
طبقه اجتماعی بر موفقی  
تحصیلی را در رییم پویای 
-اسکاندینا،ی توضی  می

 دهد؟

های خارجی سط  تحصیال   آشنایی با زبان
هایی که فرد اشترار دارد  مطالعه تعداد ر،زنامه

 .های تخیلی عالقه به هنرهای بصریکتاب
 
 

رمایه فرهنگی  د،ل  ، س  ،، 009 
 نابرابری آموزشی در چین

های موجود تعداد کتاب: )منابع فرهنگی خانواده
-در خانه  حضور میز مطالعه در خانه  تعداد نقاه

های موجود در خانه  حضور مجال  ها یا اطلس
: اعمال فرهنگی ،الدین(.کودکان  ، میز مطالعه 

 (مطالعه ر،زنامه ، کتاب)

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1 Sook Lee & Bowen 
2 Barone 
3 van de Werfhorst&Hofstede. 
4 Wu 
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 شاخص سرمایه فرهنگی عنوان نویسنده سال

 چیدل 009 
 

 

سرمایه گ اری تحصیلی  »
زمینه خانوادگی ، رشد 

ریاضی ، خواندن ِکودکان از 
 «کودکستان تا پایان پایه سوم

: سرمایه فرهنگی بر اساس ابعاد تربیتی هماهنگ
شرک  در کنفرانس ها  )ماارک  ،الدین 

رخدادهای مدرسه ای  شرک  دا،طلبانه در 
فعالی  )فعالی  های کودکان ( شورای مدرسه

زشی  برنامه های تفریحی  درس های ،ر
منابع ( موسیقی  ماارک  در درس های هنری

 (.تعداد کتاب)مادی 

زیمدارس  سولیوان  007 
  ، هیس

پ یرش نخبگان آموزش 
 عالی در علم ، هنر

فعالی  های فرهنگی  عادا  مطالعاتی  
 تعدادکتاب

. کیم ، اچ. اس 007 
 2کیم

آیا سرمایه فرهنگی مهم 
 های فرهنگیفعالی   اس ؟

  جاگر 007 

دسترسی برابر اما نتایج 
سرمایه فرهنگی ، : نابرابر

انتخاب آموزشی در جامعه 
 شایسته ساالر

مالکی  هنرهای زیبا   : سرمایه فرهنگی ،الدین
منابع آموزشی خانه   میزان ماارک  ،الدین در 

گفتگو با )مدرسه   ارتبا  فرهنگی ،الدین 
م  مسائل سیاسی فرزندان درباب کتاب   فیل

  رحب  درباره مدرسه  سرمایه (اجتماعی
 فرهنگی عینی ، متجسد ،الدین

 0 0 
تودیور ،  
1همکاران

 

 

تکنولویی اطالعاتی ، 
ارتباطی به عنوان 

 فرهنگی  سرمایه

استفاده از کامپیوتر : )سرمایه فرهنگی دانش آموز
در ایام فراغ   انجام کارهای کالسی  آشنایی با 

برنامه کامپیوتر مانند ارسال ایمیل    کاربردهای
رحب  با همکالسی ها در کورد کامپیوتر  عالقه 

 به کامپیوتر

 1ایوانز ، همکاران 0 0 
خانواده ،  1فرهنگ علمی

کتاب ، : موفقی  تحصیلی
 کاور 1 تحصیل در 

تعداد کتاب های موجود در : ) فرهنگی علمی
خانه در د،ران کودکی  نوع رمان های مورد 

 .  حضور ،الدین در کتابخانه(طالعه ،الدینم

 9ترامون  ،یلیمس 0 0 
سرمایه فرهنگی ، تاثیر آن 

 بر نتایج تحصیلی

کاالهای فرهنگی  فعالی  : سرمایه فرهنگی ایستا
های ر،شنفکرانه   سرمایه فرهنگی پویا ، یا 

در  فرزندان ، بحث میان ،الدین: ارتباطی
 فرهنگ  کتاب  زمینه

 0 0 
 
 

سرمایه فرهنگی در سیستم  7برینتو ، اتویام
 آموزشی شرق آسیا

کتاب خواندن ،الدین : )سرمایه فرهنگی متجسد
برای فرزندان در د،ران کودکی  ماارک  فرزندان 

سرمایه فرهنگی (.های هنری با ،الدیندر فعالی 

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1 Cheadle 
2 Zimdars, Sullivan & Heath. 
3 S. Kim& H. Kim 
4 Jaeger 
5 Tondeur, Houtte&Braak 
6 Evans, Kelley, Sikora ,&Treiman. 
7 Scholarly Culture 
8 Tramonte&Willms 
9 Yamamoto & Brinton 
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 شاخص سرمایه فرهنگی عنوان نویسنده سال

-حضور اشیاء عتیقه ، هنری پیانو  اطلس: )عینی

 (.ها

  دامیس ، ،ارد 0 0 
فرهنگی ، موفقی   سرمایه

 تحصیلی داناگاهی

سرمایه فرهنگی خانواده  : فعالی  های هنری
شرک  در کالس های فرهنگی هنری  استراتژی 

میزان ارتبا  ،الدین با مدرسه  : )کنش متقابل
 (.حضور ،الدین در برنامه های کالج

 جاگر   0 
آیا سرمایه فرهنگی به راستی 
بر موفقی  آکادمیک تخثیر 

 س ؟گ ار ا

ها  شرک  در بازدید از موزه: های فرهنگیفعالی 
های فوق ها  فعالی ها  تعداد کتابکنسر 

برنامه  مطالعه با هدف کسب ل    تاویق به 
 هاماارک  در سرگرمی

 همکاران ، بن    0 
 

آیا سرمایه فرهنگی به راستی بر موفقی  آکادمیک  ...فراسوی حیا  مدرسه  
 تخثیرگ ار اس ؟

  فرهنگی سرمایه  دیجیتال    بعد 2رنز،لی ، پایینو   0 

ادرار معلم از : )مهار  کامپیوتری کالس درس
های  فعالی ( آموز های کامپیوتری دانشمهار 
ها  باغ ،حش   کنسر  حضور در موزه: فرهنگی

،... 

 گدیز 2 0 
 

 
سرما میان رابطه در ،اره اثرعاد 

 تحصیلی موفقی   ، فرهنگی یه

های موسیقی ها  شرک  در کالسید از موزهبازد
های های مطالعه  حضور در فعالی   عاد ..،

 هنری ، موسیقیایی
 

از مفهوم ( 002 ) 1، بلکدج( 002 ) 1  کارتر(779 ) 1  ری(797 )در مطالعا  کیفی لریو 

ۀ به آزمون ارزش استفاده از سرمای (797 )لریو . فرهنگی نیز استفاده شده اس  مفهوم سرمایۀ

-های دانشمدرسه ، تخثیر آن بر تجربه-خانه های اجتماعی در ر،اب فرهنگی در فهم تفا، 

اطاع  کند که فاکتورهای فرهنگی مربو  به طبقا  به ا، بحث می. پردازدآموزان در مدرسه می

،الدین  .دهدنان در تحصیل شکل مین برای ماارک  آهای معلما، پیر،ی ،الدین از درخواس 

یند تحصیل فرزنداناان به طبقا  کارگر  بیاتر درگیر فرا های مدیران مرفه نسب  هخانواد

های برای سنجش سرمایۀ فرهنگی از شاخ ( 779 ) ری(. 001 : به نقل از ،رییونید)شوند  می

به یابی ارایی دستتحصیلی ، شناخ  ک اعتماد ،الدین به قبول نقش ماا،ر تحصیلی  دانش

های آنها  توانایی جبران کسری بودجه تحصیل فرزندان ه شکای معلمان جه  پاسخگویی ب

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1 Dumais& Ward 
2 Bennett, Lutz, &Jayaram 
3 Painoand &Renzulli 
4 Gaddis 
5 Reay 
6 Carter 
7 Blackledge 
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سرمایه فرهنگی سیاهان  جایگاه پایگاهی »ای با عنوان  در مقاله( 002 )کارتر . استفاده کرده اس 

ی را بر اساس فرهنگ  سرمایۀ« آمریکایی کم درآمد -یقایی، تضادهای تحصیل برای جوانان آفر

لهجه یا زبان مورد استفاده   زبان کاربردی آنها  به خصوصآموزان در مورد گزارش دانش

های تعامل ک  یا پر حرف بودن در کالس  شیوه  سا(مرتب بودن)های پوشش  سبک

های غیرمسلطی ،جود دارد که باعث ایجاد استدالل دربارۀ اینکه سبکآموزان با معلم   دانش

بلکدج . درزش نیس   استفاده کردنسه دارای اشود که در مدر پایگاه ، پول در اجتماع می

ان یل فرزندان آنصزنان بنگالدشی ، تح: نوع نادرس  سرمایه»نیز در کار خود با عنوان (  00 )

فرهنگی بر اساس ساختارهای زبانی از قبیل تکلم یا عدم  برای سنجش سرمایۀ« در بیرمنگام

اری ارتبا  با معلم  خواندن ، تکلم به زبان انگلیسی در خانه  میزان احساس نزدیک شدن ، برقر

به نقل ) داستان به هنگام خواب  استفاده کرهای دلب به زبان انگلیسی  خواندن کتابنوشتن مطا

توان میهای کمی ، کیفی رور  گرفته با توجه به پژ،هش(. 002    از لریو ، ،اینمبرگ

از ( الف: ی ارائه دادفرهنگ ۀسازی سرمایدر حوزۀ مفهوم ای را به رور  زیرنهگابندی پنج دسته

رهنگ ، هنرهای زیبا مرتب  فرهنگی را با ف های رور  گرفته گر،هی سرمایۀمیان پژ،هش

سازی رک  فرهنگی در هنرهای زیبا مفهومفرهنگی را به رور  ماا اند ، سرمایۀ دانسته

؛ بن  ، 0 0    ؛ ایوانز ، همکاران771 ؛ آفاانبرگ ، ماس  007 کیم ، اچ کیم  .اس)اند  کرده

؛ جاگر ، هولم    0 ؛  جاگر  007 ؛ جاگر  0 0 ؛ ترامون  ، ،یلیمس    0 همکاران  

؛ رابینز ،  79 ؛  دیمجیو  001 ؛ دامیس   00 ؛ دامیس  009 ؛ چیدل   00 ؛جورج  001 

   00    00 ؛ سولیوان  007 ، همکاران  ؛ زیمدراس 777 ؛ راسینگو ، دارنل  791 گارنر  

؛ گراف  دی گراف 2 0 ؛ گدیز  770 ؛ کلمجین ، کرایکمپ  770 بینسون  کاستیلز ، را ؛002 

یاماتو  ؛001    هوفستد  ، ،رفررس  دی ؛ ،ندی791 ؛ موهار ، دیمجیو  000 ، کرایکمپ  

بع شناختی یا آکادمیک فرهنگی را به عنوان منا دستۀ د،م مطالعا  سرمایۀ( ب(. 0 0 ،برینتون  

آموزان ، اتی ،الدین یا ترجیحا  ادبی دانشکنند ، به تحلیل ، بررسی عادا  مطالععملیاتی می

؛ جاگر ،هولم  001 ؛ بار،ن  0 0 ایوانز ، همکاران  )پردازند تخثیر آن بر موفقی  تحصیلی می

؛ ،ندی دی 002    00    00 ؛ سولیوان  007 ؛ زیمدراس ، همکارن    00 ؛ جورج  001 

دستۀ سوم مطالعا  نیز (ج(. 0 0 ؛ یاماتو ، برینتون  009  ؛ ،،   001 ن  فورستد ، همکار

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1 Larea.,&Weininger 
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ثیر اند ، به بررسی تخوزشی موجود در خانه عملیاتی کردهفرهنگی را به عنوان منابع آم سرمایۀ

؛ ترامون  ، ،یلیمس   00 ایتل ، ایتل  )اند آموزان پرداختهاین منابع در عملکرد تحصیلی دانش

؛ 007 ؛ زیمدراس ، همکاران  777 ؛ راسینگو ، دارنل    0 ؛ جاگر  007  ؛ جاگر 0 0 

ها به بررسی این نکته دستۀ چهارم پژ،هش(د(. 009 ؛ ،،  002    00    00 سولیوان  

فرهنگی در ،اکنش ، تعامل با معلمین ،  ن با فرزنداناان چه طور از سرمایۀپردازند که ،الدی می

  007 جاگر  )یلی ممتاز دس  یابند کنند تا به موقعی  تحصه مییگر اعضای مدرسه استفادد

جم پن ، دستۀ(. 777 ؛ لریو ،هوار   770 ؛ فارکاس ، همکاران  001 ؛ سوکلی ، بون    0 

این دس  . پردازندبه بررسی چگونگی انتقال سرمایۀ فرهنگی از ،الدین به فرزندان می

اجتماعی ، انواع ارتباطا   لدین با استفاده از تعاملها به دنبال آن هستند که چگونه ،ا پژ،هش

 ؛0 0 ؛ ترامون  ، ،یلیمس  001 بار،ن  )دهند نگی را به فرزندان خود انتقال میفره سرمایۀ

 (.007 به نقل از جاگر   002    چونگ ، اندرسن

اماا  ی هستند  فرهنگ های انجام شده اگرچه تح  تخثیر تفسیر مسل  از سرمایۀبیاتر پژ،هش

هاا باه ایان    بار  دیگر در حالی که اکثر پاژ،هش به ع. ها متفا،  اس ر،یکردهای این پژ،هش

ثیر دارد یا خیر  برخی دیگار بار   فرهنگی بر پیارف  تحصیلی تخ پردازند که آیا سرمایۀ سؤال می

فرهنگای بار نمارا  تحصایلی تمرکاز دارناد        گاونگی فرایناد تخثیرگا اری سارمایۀ     چرایی ، چ

کناد  آموزان اشاره مای ر پیش دا،ری معلمان نسب  به دانشپاسخ ا،ل ب(. 12: 297     پور حسن)

معتقاد اسا    (  79 )دهند باه ایان راور  کاه دیمجیاو      که از خود ،یژگی فرهیخته ناان می

دهناد  نمارا  بااالتری    ه از خود ،یژگای فرهیختاه نااان مای    آموزانی کمعلمان نسب  به دانش

آموزانی هساتند کاه در فرهناگ نخبگاان      تر از دانشنند اینها با استعدادکزیرا تصور می. دهند می

از مفهاوم فرهناگ طبقاۀ نخباه  سارمایۀ      فارکاس ، همکارانش با فارله گارفتن  . شریک نیستند

رسامی کاه از طریاق آن    معیارهای آکادمیاک غیار   » :کنند فرهنگی را این گونه مفهوم پردازی می 

باه ایان   . «کنناد منتقل مای آموزان  های بیاتری را به دانشک، سبها ،اره ها  عاد معلمان مهار 

هاای اجتمااعی   د که فرر  ارتقا افراد به موقعیا  کنن بانانی را ایفا میطریق معلمان نقش در،ازه

ساط  کاالن ترجیحاا  ،     در. گردانناد این فرر  محر،م مای کنند یا آنها را از باالتر را ایفا می

ر ساط  خارد نیاز افاراد باا      کنناد ، د سااختار پااداش را تعریاف مای     اس  کهبانان رفتار د،ازه

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1 Cheung and Andersen 
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ند به ایان سااختار پاداشای پاساخ     های کنش متناسب با منابع فرهنگی که در اختیار داراستراتژی

اخته ، ها را به رسمی  شنای از این ،یژگیانان هستند که مجموعه  این در،ازه در ،اقع. دهندمی

هاای زنادگی اسا  ،    هاا ، سابک  هاا  مهاار   ها شامل عااد  ،اره یاین ،یژگ. دهند پاداش می

فارکااس ،  )گیارد   مای یحاا   کاالهاا ، رفتارهاا را در بر   هاا  ترج ای از نگرشهمچنین مجموعه

   زیارا نمارۀ  به نظر سولیوان این ر،یکرد با ایال  متحده امریکا همخوانی دارد(. 770 همکاران  

ایج از طریاق آزماون   اما در کاورهایی مانند انگلستان که نتا   نهایی اس  مل تعیین کنندۀمعلم عا

   فرهنگ مسل  نفوذ ماؤثر در برناماۀ  از سوی دیگر. شود کمتر مصداق دارد،ر،دی ماخ  می

فرانسه درس  باشد اما در مدارس کااورهایی   ه باشد  این قضیه شاید برای جامعۀآموزشی داشت

  00 :ساولیوان )شود  کید کمی بر فرهنگی مسل  مییا  تخیال  متحده آمریکا ، بریتانمانند هلند  ا

 (. 1: 297 به نقل از حسن پور  

  دی گاراف ، همکااران   (791 )  دیمجیاو ، موهاار   (791 )کارهای پژ،هاای دی گاراف   

( 0 0 )همکااران    ترامون  ،(001 )همکاران  میر جاگر ،( 009 )  ،، ( 00 )  ،ارنر (000 )

نگای بار موفقیا     فرهنگای ، مااارک  فره    به بررسای تاخثیر سارمایۀ   در پاسخ به این سؤاال  

قادر  تئاوری   کاه  دهاد   نااان مای  ( 001  )البته نتایج پژ،های بار،ن  تحصیلی پرداخته اس  

نیاز    آرز،های شاغلی  هایی از قبیل منابع اقتصادی ،مایه فرهنگی محد،د اس  ، به شاخ سر

از . گ ار هساتند آموزان اثری بر عملکرد تحصیلی دانشه اجتماعثیر بر جایگاباید پرداخ  که با تخ

ای ، میاانجی در  معتقدند سرمایۀ فرهنگی نقش ،اساطه ( 770 )  همکاران   ،  کاستیلز  سوی دیگر

(  00 )هاای ساولیوان   ادهد. ر،اب  موفقی  تحصیلی با پایگاه اجتماعی اقتصادی خانواده دارناد 

ثیر کاه طبقاۀ اجتمااعی تاخ    معتقد اسا    ا،. اان دادندمطالعه را به جای ماارک  فرهنگی مهم ن

تاوان گفا  طبقاۀ    با کنترل متغیرهای سارمایۀ فرهنگای مای   . قی  تحصیلی داردمستقیمی بر موف

فرهنگای   ر،ی موفقیا  تحصایلی دارد ، سارمایۀ    ثیر قاوی ، معنااداری بار   اجتماعی ،الدین تخ

اعی اقتصاادی بااال  پیاارف  تحصایلی     هایی با پایگاه اجتمکانیزیمی اس  که از طریق خانوادهم

 . فرزنداناان را تضمین کرده اس 

فرهنگای در   ها ، متغییر جنسی  را بر عمل ، تخثیر سرمایۀزمان نقش عاد  ،ارههم  دامیس

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1 Occupational ambitions 

 .کند،اره در رابطه میان سرمایه فرهنگی ، موفقی  تحصیلی توجه میگدیز مانند سالیوان به نقش عاد   
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از نظر ا، هر چناد جنسای  یکای از عوامال ارالی      . دهد موفقی  تحصیلی مورد توجه قرار می

شناسی آموزش ، پر،ش تمایال باه نادیاده گارفتن     امعهی اجتماعی اس  اما مطالعا  جقاربند

نقش جنسی  را به یک متغیر فرعی مؤثر در طبقاۀ  زنان دارد ، حتی بوردیو نیز به این جه  که 

هاوم بوردیاو از عااد     دریاف  با کنترل ، بد،ن کنتارل مف  .کنددهد انتقاد میاجتماعی تقلیل می

در ماورد پساران   . دارد آماوز بر رتبۀ دختاران داناش   ،اره سرمایۀ فرهنگی تخثیر مثب  ، معناداری

. ثیر قوی بر هر د، جانس دارد تخ،اره از طرفی دیگر عاد . تری مااهده شده اس نتایج ضعیف

های جنسیتی نقش مهمی در ماارک  فرهنگای  کند که کلیاهگیری می  نویسنده نتیجهدر نهای 

فرهنگای   کنناد سارمایۀ  دختر بیاتر تالش می آموزانختران نسب  به پسران دارد ، دانشپایین د

 (. 1 :  00 دامیس  )خود را در جه  موفقی  تحصیلی به کار برند 

 های داخلی سازی سرمایۀ فرهنگی در پژوهشمفهوم
کمای ، کیفای انجاام شاده در     هاای  در این بخش به بررسی مفهوم سرمایۀ فرهنگی در پژ،هش

ها در داخل به بررسی رابطۀ مفهوم بیاتر پژ،هش. س لی پرداخته شده اهای تجربی داخپژ،هش

ز باا اساتفاده ا  ... قل اعام از موفقیا  تحصایلی  هویا  ،    فرهنگی با انواع متغیرهای مست سرمایۀ

مفهاوم سارمایۀ   ثیر های انگا  شمار به رور  کیفی تخر،ش کمی انجام شده اس  ، پژ،هش

های کمی انجام شده ،  ه ترتیب ابتدا پژ،هشب 2در جد،ل . اندفرهنگی را مورد بررسی قرار داده

 .سپس پژ،هش کیفی انجام شده در این حوزه ارائه شده اس 

فرهنگی ، به طور کلی مفاهیم  توان گف  ادبیا  سرمایۀبراساس جستجوهای انجام شده می

« ناسازگاری پایگااهی »در پژ،های با عنوان ( 219 )آزاده . بوردیویی به زبان فارسی اندر اس 

هاای  در پاژ،هش . فرهنگی را به کاار بارده اسا      مفهوم سرمایۀ نخستین کسی بود که در ایران

فرهنگی بر متغیر ،ابسته اعم از موفقی  تحصیلی  از ر،ش  داخلی به منظور بررسی تخثیر سرمایۀ

توان یاف  که از ر،ش کیفی برای بررسای ایان رابطاه    را می کمی استفاده شده ، کمتر پژ،های

 .شده باشد استفاده
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 های متأخر داخلیمفهوم سرمایه فرهنگی در پژوهش :3 جدول شماره
 شاخص عنوان نویسنده سال

 ناسازگاری پایگاهی آزاده 219 

تحصیال  پدر  شرک  در : سرمایه فرهنگی خانواده
-کالس)های هنری  تخصی  فراغ  به این امور کالس

های ،رزش  های موسیقی  هنرهای تجسمی  کالس
های زبان  مطالعه ، پرداختن سواری  تنیس  کالسباس

 (به  امور هنری

 29  
شارع پور 
 ،
 فر خوش

رابطه سرمایه فرهنگی با هوی  
اجتماعی جوانان  مطالعۀ 
 موردی شهر تهران

تمایال  ، گرایاا  : )سرمایه فرهنگی تجسم یافته
 (ر،انی فرد

 (میزان مصرف کاالهای فرهنگی: ) سرمایه فرهنگی عینی
مدارر ، مدارج تحصیلی : )سرمایه فرهنگی نهادینه شده

 (فرهنگی، علمی

 نوغانی  29 
شناختی موفقی  تحلیل جامعه

تحصیلی در ،ر،د به آموزش 
 (استان خراسان: مورد: )عالی

منابع آموزشی ، کمک آموزشی )  :کاالهای فرهنگی
موجود در منزل شامل کتب کمک درسی ، جز،ا  

آموزشی ، کمک آموزشی  تعداد  CDآموزشی  فیلم ، 
کتب موجود در منزل غیر از کتب کمک درسی ، 

: های فرهنگی؛ سنجش رفتارها ، ر،یه( آموزش  کامپیوتر
میزان مطالعۀ ،الدین در منزل برحسب ساع  در شبانه )

ها ، ر،ز  بازدید اعضای خانواده از نمایاگاه کتاب  موزه
سال  میزان آگاهی هنری در طول  -های فرهنگینمایاگاه

، اطالعا  ،الدین در مورد مسائل مربو  به کنکور  
میزان اهمی  تحصیال  ، امور ... انتخاب رشته ،

 (تحصیلی فرزندان در نزد ،الدین

 غفاری 291 
های سرمایه فرهنگی ، سازه

 منابع مولد آن

های فراغتی  نوع خوراکی ، مطالعه  موسیقی   فعالی 
ها ، ستفاده  مسافر   بازدید از موزههای مورد ارستوران
های هنری  تابلوهای نقاشی  تاخ  ، رالحی  گالری

 (.مدارر)

 نوربخش 291 
نقش سرمایه فرهنگی  اقتصادی 
، اجتماعی خانواده در موفقی  

 تحصیلی افراد

منابع آموزشی ، کمک آموزشی : )کاالهای فرهنگی
موجود در منزل شامل کتب کمک درسی ، جز،ا  

آموزشی ، کمک آموزشی   CDموزشی   فیلم ، آ
های آموزشی  اتاق مخصوص مطالعه  کتابخانه دیسک 
تحصیال ،الدین   : )  سرمایه فرهنگی نهادینه شده(شخصی

 ...(آگاهی ،الدین از انتخاب رشته ،

 خدایی 299 

بررسی رابطه سرمایه اقتصادی 
، فرهنگی ،الدین دانش آمو 

ر آزمون با احتمال قبولی آنها د
 291 سراسری سال تحصیلی 

 تحصیال  پدر ، مادر
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ناان داد که در پرتو حضور سرمایۀ اجتمااعی ، سارمایۀ اقتصاادی      ( 29 )محسن نوغانی 

. بر احتماال قباولی ، نمارۀ کساب شادۀ دا،طلباان دارد      فرهنگی سهم مثب  ، معناداری  سرمایۀ

آماوزان  احتمال قبولی یا عدم قبولی داناش  بینی اجتماعی سهم معناداری در پیش همچنین سرمایۀ

 اجتماعی ، سرمایۀ سرمایۀ  فرهنگی  دهد سرمایۀناان می( 291 )رح تحقیقی نوربخش ط. ندارد

هاای ممتااز   های خوب ، رشاته دس  آ،ردن رتبهاقتصادی خانواده سهم مثب  ، معناداری در به 

فرهنگای    تاوان گفا  سارمایۀ   براساس نتاایج مای  . از سوی داناجویان داشته اس  کسب شده

. ر،د باه دانااگاه دارناد   هاای خاوب ، ،   معناداری در به دس  آ،ردن رتبه هریک سهم مثب  ،

بایش از هار متغیار    اقتصاادی خاانواده    توان گف  سارمایۀ همچنین براساس مدل رگرسیونی می

یاد  پاژ،هش ناوربخش تخک  . دیگری برکسب رتبۀ باال ، کسب معدل دیپلم بااال تخثیرگا ار اسا    

. داناد  ده بار موفقیا  تحصایلی مای    کننکند ، آن را متغیری تعیینبسیاری بر سرمایۀ اقتصادی می

اقتصادی ، فرهنگی در حاال نوساان    های انجام شده به نوعی بین سرمایۀ توان گف  پژ،هش می

 کید دارند که فاکتورهای فرهنگی نقاش نظری ،جود ندارد ، بر این قضیه تخهستند ، دقیقاً توافق 

 .مهمی در بازتولید نابرابری دارد

. تنها پژ،های اس  که با ر،ش کیفی در این حوزه انجام شده اسا  ( 291 )پژ،هش منادی 

باا ر،ش کیفای باه    « هاا خاانواده فرهنگی ، فضای فرهنگی  سرمایۀ»ا، در پژ،هش خود با عنوان 

اجتماعی ، فرهنگای   های اقتصادی  ها در گ ر از سرمایهر،ن خانوادهبررسی ، شناخ  فرهنگ د

. پرداختاه اسا   ها گیری فضاهای فرهنگی در،ن خانهآنان ، تخثیر شکل این پا بر چگونگی شکل

( الاف : دهاد دی ارائه مای بنهای انجام شده از سرمایۀ فرهنگی سه نوع دستها، بر اساس مصاحبه

بای  تااریخ   اد فرهنگی مدرن  به این معنا که فرد دارای تحصیال  دانااگاهی  مطالعاا    سرمایۀ

هاایی مانناد   موسایقی  نقاشای ، سافالگری ، ،رزش    های هنری مانناد اجتماعی باشد ، فعالی 

غالبااً تحصایال  کام هماراه باا       سرمایۀ فرهنگی سنتی( ب. دهد کوهنوردی انجام میبسک  ، 

هاای  فق  مطالعا  دینی  نداشتن فعالی تحصیال  حوز،ی  نبود مطالعا  یا در رور  ،جود 

ا کام رفاتن باه    هایی مانند گلسازی  خیاطی  نجاری  نرفتن یا یا در رور  ،جود فعالی هنری 

فرهنگای   سارمایۀ ( فوتبال  باوکس  کااتی باساتانی اسا  ، ج     هایی مانندسینما ، انجام ،رزش

 .فرهنگی مدرن ، سنتی اس  های ذکر شده در سرمایۀای از فعالی ی  مجموعهترکیب
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 گیریبحث و نتیجه
یۀ توان شااهد تحاوالتی در بررسای مفهاوم سارما     های خارجی انجام شده می پژ،هش سیبا برر

فرهنگی را در قالبی ماابه باا   های رور  گرفته مفهوم سرمایۀ ای از پژ،هشدسته. فرهنگی بود

اناد ، ایان دساته از    اند ، با ر،ش کمی آن را سانجیده برده ، عملیاتی سازی کرده بوردیو به کار

هستند ، به نظریه چیازی اضاافه   به دنبال اثبا  یا رد نظریه بوردیو ، تعمیم آن  ها ررفاًپژ،هش

 . کنندنمی

  ، به دنبال بس بال آن هستند که بد،ن ارائه نظریۀ جایگزینها نیز به دندستۀ د،م از پژ،هش

خاارج از آماوزش   ای توسعه مفهوم سرمایۀ فرهنگی هستند ، مفهوم سرمایۀ فرهنگی را در حوزه

تری بر متغیر جنسای  ، تاخثیر   تمرکز بیا(  00 ) دامیس  به طور مثال. برندر،رش به کار می، پ

دهاد کاه     ا، نااان مای  . فرهنگی در افزایش موفقی  تحصیلی داشته اسا   آن بر توانایی سرمایۀ

. شاود نه جنسی  در تعامل با طبقۀ اجتماعی منافع متفا،تی از سرمایۀ فرهنگی را موجب میچگو

حال بوردیو باه   اما با این  داندیتی را جزء خواص تفکیک طبقاتی میوردیو خواص جنساگرچه ب

کید قرار نقش جنسی  را به طور مجزا مورد تخبازتولید در نظام آموزشی  طور ماخ  در نظریۀ

میس بر متغیار جنسای  در توضای  نحاوۀ عملکارد سارمایۀ       کید دا  تخبه این ترتیب. نداده اس 

هاای  مهاار  (   0 )پایینو ، رنز،لی (. 10: 297 حسن پور  )ها تازه اس  فرهنگی در پژ،هش

 در ایان پاژ،هش سارمایۀ   . اندی را به عنوان بعد دیجیتال سرمایۀ فرهنگی در نظر گرفتهکامپیوتر

در ،اقع رفتن . های تکنولوییکی  تجدید نظر ، به ر،ز شده اس  فرهنگی از طریق پیوند با بحث

  بلکاه  آماوزان باشاند  فرهنگی داناش  تواند پاسخگوی سرمایۀ به تنهایی نمی. ..اُپرا  کنسر  ،به 

شاود    گیری آنها از تکنولویی اطالعاتی ، ارتباطی کامال مای  های افراد در مدرسه با بهرهمهار 

آماوزان از  آماوزان بایاد میازان اساتفادۀ داناش     مفهوم سرمایۀ فرهنگی داناش  بنابراین در سنجش

هاای  یزان آشانایی باا کاربردهاای برناماه    فراغ  ، برای انجام کارهای کالسی  مکامپیوتر در ایام 

آماوزان باه کاامپیوتر ماورد توجاه ،         میزان تمایل دانش..(ارسال ایمیل به دیگران ،)کامپیوتری 

ر فرهنگای د  سارمایۀ »با عناوان  ( 001 )همکارانش ،   مایک سا،یج  مطالعۀ .سنجش قرار گیرد

 بندی طبقۀمحور ا،ل بر پایۀ تقسیم. را معرفی کردندفرهنگی  اساسی سرمایۀسه محور « انگلستان

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1 Savage 
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هاای جنسای   ،ه سنی ، محور سوم پیرامون تفا، اجتماعی ، تحصیال   محور د،م پیرامون گر

 . گیردشکل می

. ا نیز با ر،یکرد انتقادی به نظریۀ سارمایۀ فرهنگای ر،ی آ،رده اسا    هز پژ،هشسوم ا دستۀ

  به این معناا  فرهنگی انتقاد دارند رند که به تعریف بوردیو از سرمایۀر،هی قرار دادر این دسته گ

فرهنگی نخبگاان ، فهام    های پس از بوردیو محد،د به ماارک که سرمایۀ فرهنگی در پژ،هش

فرهنگی در بازتولیاد نظاام    گر،ه دیگر تخثیر سرمایۀ(. 000 ف ، همکاران  دی گرا)د شوآنها می

بوردیو با شواهد تجربی برای جامعۀ فرانسه اثبا  کرده اس  مورد ساؤال  نان که آموزشی را آنچ

فرهنگای در خاانواده ، مدرساه     لحاظ تجربی  مدل بازتولید سرمایۀ به  مثال برای. دهندقرار می

در  نتاایج آن پاژ،هش  . گرفته اسا  تحرر اجتماعی آکسفورد قرار  ر،یۀمورد هجوم انتقادهای پ

چاا  شاده     خانواده  طبقه ، آموزش ، پر،رش در بریتانیای مادرن : صدهاخاستگاه ، مقکتاب 

فرهنگای را در موفقیا     کاند ، نقش سرمایۀمؤلفان این اثر نظریۀ بوردیو را به چالش می. اس 

 (. 1: 297 حسن پور  )دانند ای خاص میصیلی محد،د به د،رهتح

ساازی  ارجی  فرایناد مفهاوم  هاای خا  چنانچه اشاره شد مفهوم سرمایۀ فرهنگای در پاژ،هش  

جاز  )های خاارجی  توان ادعا کرد که در پژ،هشا  سر نهاده اس ؛ به این معنا میمتفا،تی را پ

ای با توجه به مقتضای زمانی ، مکانی هر جامعاه   هاین مفهوم در هر د،ر( هامعد،دی از پژ،هش

طور که داخلی  همان هایدر حالی که در پژ،هش. قع شده اس توس  محققان مورد بازنگری ،ا

فرهنگی در قالبی ماابه با بوردیو به کار بارده شاده ،    ناان داده شده مفهوم سرمایۀ 2 در جد،ل

فرهنگی به طور یکسان ، بد،ن  ها مفهوم سرمایۀ،هشعملیاتی شده اس  ، در هرکدام از این پژ

استاندارد شادۀ سانتی    ن را به رور  الگویتوان آورد استفاده قرار گرفته اس  ، میبازنگری م

کاه بوردیاو از    ایساازی مفهومتوان گف   می  در ،اقع. های داخلی مااهده کرددر همۀ پژ،هش

یی بوده اس  که با شرای  آن زماان  هاسنجهها ، فرهنگی ارائه داده اس  شاخ  سرمایۀ   مفهوم

ملای جامعاه ماا    شارای  فرهنگای ،   باتوجاه باه     در حالی که  فرانسه متناسب بوده اس  جامعۀ

سان ، دس  نخورده برای هماه  توان با این استاندارد حرک  کرد ، آن را به سان الگویی یک نمی

ای فرهنگی به رور  پر،ساه  سرمایۀ به نظر شاید مناسب باشد که مفهوم . ها به کار بردپژ،هش

نگای مااارک    فره ی بوردیو یعنی فرانسه مالر سارمایۀ  زیرا در موقعی  زمان  تاریخی نگاه کرد

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1 Origins and Destinations: Family, Class and Education in Modern Britain 
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ماا هساتیم   ما ، در موقعی  اجتماعی زماانی کاه      اما در جامعۀهای فرهنگی ،اال بوددر فعالی 

فرهنگی که بوردیاو باه آن   های ی ر،شنفکرانه آنهم به سبک فعالی هاررفاً ماارک  در فعالی 

های ر پژ،هشتوان گف  که دمی( 001 )  همانند سولیوان در ،اقع. تواند باشدکند نمیاشاره می

این معرف  فرهنگای  . توجهی ،اقع شده اس ظری معرف  فرهنگی مورد غفل  ، بیتجربی ، ن

از یاک   ر،د از آنها برخوردار باشد ، معموالًفردی انتظار می یک دسته اطالعاتی هستند که از هر

مل اگار فرهناگ را شاا   ( 11 -11: 290 )ساار،خانی   به گفتۀ. کندکاور به کاور دیگر فرق می

ها ، ع   حقوق  دانش  دین  اخالق  سن تمام دستا،ردهای جامعه یا گر،ه نظیر زبان  هنر  رن

ر ، از نسلی باه نسال   حتی ابزار مادی بدانیم ، همچنین آن را قابل انتقال از جامعه به جامعه دیگ

رهنگ ایرانی در سنجش در آن رور  ضر،ر  توجه به شرای  بومی  م هبی ، ف دیگر بگیریم 

هاای مختلاف ، فرهناگ    در کاور ما مردمانی با قومیا  . ودشمفهوم سرمایۀ فرهنگی آشکار می

کنند به یک معناا کااور ماا     م هبی زندگی می-هنرهای محلی  ادبیا   مراسم ملی غنی در زمینۀ

فرهنگای   تنوع فرهنگی در ساخ  مفهوم سارمایۀ پس باید این . شاهد پدیده چند فرهنگی اس 

 .ادنظر قرار د  مد

های کیفی انجام شاده  های تجربی خارجی متخخر پژ،هشطور که ذکر شد  در پژ،هشهمان

هاای کیفای داخلای    اما پاژ،هش   اندفرهنگی پرداخته که به نوعی به بررسی مفهوم سرمایۀ اس  

تاوان  نگاراناه را در آن مای  زمینه بسیار محد،دند ، نوعی خأل مااهدا  مردم انجام شده در این

ارل را رعای  کرد ، سه به نوعی این ( 291 )های داخلی  تنها منادی نوعی در پژ،هش دید  به

باا توجاه باه اینکاه ماا در عصار       . ه اس فرهنگی مدرن  سنتی ، ترکیبی را ارائه داد نوع سرمایۀ

هاای  هاای دیجیتاالی از قبیال شابکه    قرار داریم بهتر اس  برخی فناا،ری ارتباطا  ، تکنولویی 

اجتمااعی محلای    هاای  شابکه در زیرا   فرهنگی مورد توجه قرار داد نجش سرمایۀ اجتماعی در س

های فرهنگی بپردازند ، یا حتی اطالعاا  فرهنگای خاود را    توانند به فعالی هستند که افراد می

هاای  پایش از ارائاه ، اساتفاده از شااخ      توان گف  ازیک سوبطور خالره می. دارتقاء بخان

نگارانه ابتادا باه شاناختی از    های کیفی ، مردمهای گ شته با پژ،هششسرمایه فرهنگی در پژ،ه

هاای جدیادتری بارای     شااخ   رسای توان در قالب این برشرای  جامعه دس  یاف  ، حتی می

، از ساوی    ها مورد غفلا  قارار گرفتاه اسا     که در پژ،هش فرهنگی در ایران ساخ  سرمایۀ
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هاای اجتمااعی   از قبیل استفاده تکنولاویی ، شابکه   بعد جهانی ، به ر،ز بودن این مفهوم  دیگر

 .نباید مورد غفل  ،اقع شود
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