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چکیده
هویت ملی در زمره موضوعاتی به شمار میآید که در تئووریهوا و دیودگاههوای گونواگون
جامعهشناسی و مطالعات فرهنگی به دلیل قرابت و تداخل معنایی و مفهومی با پدیدههای فراگیر
نظیر بازنمایی ،آگاهی ،عضویت و تعلق جمعی ،انسجام اجتماعی ،نموادگرایی و معنوا بوه عنووان
تعیین کننده جهت گیریهای شناختی ،عاطفی و عملی افراد مورد توجه ویژه ای قورار گرفتوه و
به شیوه های متفاوتی مفهوم سازی شده است .به همین جهت ،اشتغال نظری و عملی بوه هویوت،
به مشخصه اساسی آثار نظری و تجربی در دوران معاصر درآمده است .پوژوه

حاضور کوه بوا

هدف رابطه ابعاد سرمایه فرهنگی و هویت ملی در بوین جوانوان  51توا  33سوال شوهر کرمانشواه
است ،از نظر نوع هدف یک بررسی کاربردی ،از نظر وسعت پهنوانگر ،از نظور دامنوه خورد و از
نظر زمانی یک بررسی مقطعی اسوت .روش ایون پوژوه
* نویسنده مسؤول

روش میودانی بوا اسوتفاده از ت نیوک
h.heidarkhani@yahoo.com
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پیمای  ،و ابزار جمع آوری دادهها پرسشنامه است .همچنین حجم نمونوه در ایون پوژوه
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نفر از جوانان  51تا  33سال شهر کرمانشاه است .در جهت دسترسی به هدف اصلی پوژوه

بوه

بررسی و تحلیل ابعاد مختلف سرمایه فرهنگی چون سرمایه فرهنگی عینیت یافته ،نهادینه شوده و
تجسم یافته به عنوان متغیرهای مستقل و رابطه آن با هویت ملی به عنووان متغیور وابسوته پرداختوه
شده است .نتایج این پژوه
وابسته پژوه

نشان دهنده رابطه مثبت ،مستقیم و معنادار بین متغیرهای مسوتقل و

است .بودین صوورت کوه هرچوه میوزان سورمایه فرهنگوی عینیوت یافتوه (،)1/33

سرمایه فرهنگی تجسم یافته ( ،)1/51سرمایه فرهنگی نهادینه شده ( )1/51و میوزان کول سورمایه
فرهنگی ( )1/53در بین جوانان بیشتر باشد گرای

به هویت ملی بیشتر میگردد.

واژههای کلیدی :سرمایه فرهنگی ،هویت ملی ،سرمایه فرهنگی عینیت یافته ،سرمایه فرهنگی
نهادینه شده ،سرمایه فرهنگی تجسم یافته.
مقدمه و بیان مسأله
هویت ملی در زمره موضوعاتی به شمار میآید که در تئووریهوا و دیودگاههوای گونواگون
جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی به دلیول قرابوت و توداخل معنوایی و مفهوومی بوا پدیودههوای
فراگیر نظیر بازنمایی ،آگاهی ،عضویت و تعلق جمعی ،انسجام اجتماعی ،نموادگرایی و معنوا بوه
عنوان تعیین کننده جهت گیریهای شناختی ،عاطفی و عملی افوراد موورد توجوه ویوژه ای قورار
گرفته و به شیوههای متفاوتی مفهوم سازی شده است .به همین جهت ،اشتغال نظری و عملوی بوه
هویت ،به مشخصه اساسی آثار نظری و تجربی در دوران معاصور درآموده اسوت .هویوت ملوی،
شناسه آن گروه یا حوزه اجتماعی است که شخص بودان تعلوق داشوته و بوا آن خوود را معرفوی
میکند و در زندگی اجتماعی ،خود را نسبت به آن ملتزم ،متعهد و وفادار میداند.
آگاهی سؤاالتی از قبیل که هستیم؟ چه هستیم؟ برای چوه هسوتیم؟ و  ...بوه هون موا خطوور
می کند و درصدد هستیم به نحوی به آنها پاسخ دهیم .این سؤاالت ما را متوجه ریشه و خاستگاه
بنیادی خودمان میسازد .به عبارت دیگر ،برای ریشهیابی هویوت خوود کوه هموان توالش بورای
تعیین آن است ،حرکت میکنیم .برای دیگران نیز اهمیت دارد که ما به کجا تعلق داریم؛ بیشوتر
مردمی که با آنها برخورد میکنیم می کوشوند موا را در کشووری قورار دهنود کوه در آن ملیتوی
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داشته باشیم ،یا به موقعیت ،جایگاه و لنگرگاهی پیوند دهند که بور اسواآ آن بتواننود رفتارهوای
اجتماعی ما را تفسیر پذیر ،پی

بینی پذیر یا تحلیل پذیر نمایند .این جنبه اصلی آن چیزی است

که وقتی درباره هویت 5سخن میگوییم ،به آن اشاره داریم (آلبرو .)531 :5311 ،سوؤاالتی کوه
مطرح شد میتواند ابعاد مختلفی (مانند ابعاد ملی ،سیاسی ،فرهنگی ،دینی و  )...بوه خوود بگیورد
که بیانگر نوع هویت ماست .با مشخص شدن این ابعاد بورای هور گوروه یوا جامعوه ای بوه نووعی
تفاوت بین گروه خودی و گروه غیرخودی یا دیگری آش ار میشود (اسمیت 5333 ،و ولوف،
.)5331
احساآ کسی بودن یا این ه ما چه کسی هستیم ،معنوایی اجتمواعی دارد؛ زیورا بوه موا اجوازه
می دهد به این واقعیت پی ببریم کوه موا چگونوه خودموان را دیوده یوا دیگوران چگونوه موا را در
می یابند؛ با وجود این ،هویت ،ثابت و غیرقابول تغییور نیسوت و شو ل پویوای زنودگی اجتمواعی
است و از عوامل متعددی تأثیر میپذیرد.
با توجه به افزای

ارتباطوات جهوانی و جهوانیشودن ،3کوه باعو

ایجواد تغییورات فرهنگوی

بسیاری در جوامع مختلف شده است انسانها در معرض رواج ارزشها ،اندیشهها وگرای های
مختلف قرار گرفتهاند و شخصیت آنها معجونی شده است از کثرتها و ارزشهوا و هنجارهوای
(ناهمخوان) که او را در کشاک

مسیرهای زندگی به حیرانی کشانده است.

بنابراین موضوع هویت و مؤلفههای آن در فرهنگ اجتماعی ،هیچگاه به گستردگی اموروز
محل بح

و مناقشه نبوده و این از آن روسوت کوه شواید صواحبنظران و متف وران ایون حووزه

هرگز اهمیت تفاوت را چنین ملموآ و گسترده ،به صورت تمایز یافته تجربه ن رده بودند .در
واقع در جامعه ی امروزین و با گسترش ارتباطات محلی ،ملی و بین المللی ،حوزه ی مطالعه ی
جدیدی در باب هویت و مؤلفههای آن باز شده است.

از اینرو ی ی از ابعاد مورد مطالعه زندگی انسان معاصر هویت اوست که عوامل گوناگونی
در حوزه ی زندگی اجتماعی مانند خانواده ،دوستان ،مذهب ،ملیت ،نووع سورمایههوای فوردی
همچون سرمایه ی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگوی و غیوره در فرآینود شو ل گیوری و از عوامول
1 Identity
2 Globalization
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مرتبط با این سازه عنوان می شوند .به بیان کلی تر می توان گفت که فرهنگ و عناصر مورتبط
با آن ،از مهمترین منابع هویت به شمار می روند .با وجوود ایون ،انسوان معاصور در هور محویط
اجتماعی که زندگی کند ،سعی دارد تا موقعیتی بورای خوود دسوت و پوا کنود و یوک هویوت
متمایز برای خود داشته باشد.

هویتهای متعددی برای انسان وجود دارد که هویت فردی ،اجتماعی ،فرهنگوی ،موذهبی و
قومی از آن جمله اند .اما هویت ملی 5از لحاظ سیاسی مشرف بر تمامی انواع هویتهاسوت و بوا
آنها در ارتباط متقابل قرار دارد .هویت ملوی دارای ابعواد گونواگونی اسوت .از جملوه ایون ابعواد
برآیند هویتهای افراد در مقیاآ جمعی به اضافه آمووزش ،جامعوه پوذیری 3و آداب و رسووم

3

آنان است که در زمینههای مختلف فردی ،سیاسی و اجتماعی متجلی میشود (علیخانی5311 ،؛
برگرفته از حسینی.)5311 ،
اما با توجه به تغییری که در روی ردهای نظری و تجربی به وجود امده است باید گفوت کوه
دیگر به مانند گذشته نباید صرفا برای تحلیل هویت از مفواهیم سواختاری ماننود طبقوه اجتمواعی
افراد استفاده کرد .بل ه شرایط امروزی توجه به سنخ شناسیهای جدید بوا اسوتفاده از مفواهیمی
چون انواع سرمایه را نیز مورد نیاز خود میبیند.
اهمیت و رواج فزآینده مفهوم سرمایه در علوم اجتماعی ،ظاهراً ناشی از این واقعیت اسوت
که سنخ شناسیهای موجود نمی توانند تنووع و گونواگونی دنیوای اجتمواعی را توضوی دهنود.
حال با توجه به تغییری که در روی ردهای نظری و تجربی بوجود آمده ،می توان نتیجه گرفت
که مفهوم سرمایه بدیل یا جایگزینی برای مفاهیم ساختاری از قبیل طبقه اجتمواعی افوراد شوده
است.
هویت بهعنوان شالوده ف ری یک فرد جزو اساسیترین مسوایلی اسوت کوه نسول اموروز در
ایران با آن درگیر است .پاسخگویی به سواالت درباره «خود» و «ریشوه خوود» بوا وجوود هجووم
انواع مظاهر غرب اهرمی است که سرنوشت آینوده کشوور را تحوت تواثیر قورار مویدهود ،زیورا
جوانان بهعنوان آیندهسازان کشور درصورتی میتوانند در راه آبادانی و سوازندگی کشوور گوام
1 Cultural identity
2 Sociability
3 Customs
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بردارند که به آن احساآ تعلق داشته باشند .بنابراین پژوه

حاضر به دنبال بررسی رابطوه ابعواد

مختلف سرمایه فرهنگی با هویت ملی جوانان است.
پیشینه پژوهش
 سروش و افراسیابی ( )5313پژوهشی را با عنوان « سورمایه اجتمواعی ،هویوت و مشوارکتاجتماعی جوانان شیراز» به انجام رساندند .هدف این پژوه

بررسی میزان مشوارکت اجتمواعی

جوانان و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی و هویت بوده است .نتایج پژوه  ،گویای سوط پوایین
مشارکت اجتماعی (متوسط  4.1فعالیت از  51فعالیت) در میان جوانان است .از میوان متغیرهوای
زمینهای تنها میزان تحصیالت بر میزان مشارکت تاثیر داشته اسوت .کسوانی مشوارکت اجتمواعی
بیشتری میکنند که کیفیت روابط (میزان صمیمیت) باالتری داشته ،از حمایتهای بیشوتری (در
بعد حمایت مشاوره ای و اطالعاتی) برخوردار باشند و بیشتر به هنجار عمل متقابل اعتقاد داشوته
باشند؛ به عالوه جوانانی که دارای هویت ملی و دینوی قووی تور و هویوت جنسویتی مودرنتوری
هستند ،مشارکت بیشتری دارند .نتایج نشان میدهد که در بعد هنی جوانوان جویوای مشوارکت
هستند  ،اما میوزان نوازل سورمایه اجتمواعی جدیود در شوب ه اجتمواعی کوه بایود بوه عنووان منبوع
توانمندکننده کن

عمل کند ،به آنها اجازه مشارکت عملی را نمیدهد.

 شریفی و کاکاوندی ( )5313پژوهشی را بوا عنووان «رابطوه سورمایه اجتمواعی خوانواده بواهویت جوانان» به انجام رساندند .هودف اصولی ایون پوژوه  ،مطالعوه ابعواد روابوط گفتموانی و
هنجاری درون خانواده و هویت اجتماعی به عنوان متغیرهای اصولی پوژوه

و مطالعوه سورمایه

اجتماعی و هویت اجتماعی جوانان و نیز چگوونگی پیونود آن دو اسوت .سورمایه اجتمواعی ،بوه
عنوان ی ی از مفاهیم کلیدی جامعه شناسی ،هنجارها و روابط را در برمی گیرد .مفهووم هویوت
نیز به دو بعد هنی و عینی تقسیم میشود .نتایج به دست آموده از ایون پوژوه  ،بیوانگر وجوود
رابطوه معنوادار و مثبوت بوین دو متغیور سوورمایه اجتمواعی خوانواده و هویوت اجتمواعی در سووط
معناداری  33درصد است.

 ابراهیمی و بهنوویی گدنوه ( )5313پژوهشوی را بوا عنووان «بررسوی جامعوه شوناختی رابطوهسرمایه فرهنگی و هویت های اجتماعی فوردی و جمعوی در بوین جوانوان (مطالعوه مووردی شوهر
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بابلسر)» به انجام رساندند .نتایج حاصل از آزمون ها حواکی از همبسوتگی بوین سورمایه فرهنگوی
جوانان و مولفه های هویت آنوان اسوت .ل ون بیشوترین ضوریب همبسوتگی سورمایه فرهنگوی بوا
مولفه های هویت شخصی و گروهی و کمترین میزان همبستگی گونه های هویت ملی ،مذهبی و
خانوادگی است .از سوی دیگر نتایج نشان داد که گرای

دختران به مولفههوای هویوت جمعوی

بیشتر از پسران است در صورتی که بر خوالف دختوران ،میوزان گورای
هویت فردی بیشتر است .همچنین نتایج پژوه

پسوران بوه مولفوه هوای

حاکی از این است که میوزان سورمایه فرهنگوی

جوانان تقریباً ی سان است.
 فخرایی ،سیروآ و کریمیان ،انور ( )5311پژوهشوی را بوا عنووان «بررسوی رابطوه سورمایهفرهنگی با هویت پذیری (مطالعه موردی در بین دان

آموزان پی

دانشگاهی پسرانه شهرستان

بوکان در سال تحصیلی  »)13-31را به انجام رساندند .نتایج حاصل از بررسی نشان میدهد کوه
همبستگی معنادار و مثبت بین سرمایه فرهنگی و هویت ملی ،قوومی و دینوی وجوود دارد .لوی ن
همبستگی معناداری بین سرمایه فرهنگی و هویت جهانی وجود ندارد .همچنوین نووع همبسوتگی
ابعاد عینی ،هنی و نهادی سرمایه فرهنگی با انواع هویت اجتماعی متفاوت است بدین معنوا کوه
بین بعد عینی سرمایه فرهنگی و هویت های قومی ،ملی و دینی رابطه معنیداری وجوود دارد ،در
حالی که بین بعد عینی سرمایه فرهنگی و هویوت جهوانی رابطوه معنوی داری وجوود نودارد .هوم
چنین بعد هنی سرمایه فرهنگی و هویت های قوومی و ملوی رابطوه معنوی داری وجوود دارد ،در
حالی که بین بعد هنی سرمایه فرهنگی و هویت های دینی و جهوانی رابطوه معنوی داری وجوود
ندارد و نیز بین بعد نهادی سرمایه فرهنگی و هویت های قومی ،ملی ،دینی و جهوانی هوی گونوه
رابطه معنی داری و جود ندارد.
 ساندرز )3111( 5وجود رابطه میان هویت قومی و سرمایه اجتمواعی را بوه اثبوات رسواند ونشان داد شب ه های اجتماعی و سورمایه اجتمواعی منوتج از آن بورای مطالعوه قومیوت در جواموع
مت ثر دارای چشم انداز هستند.
اکسلی و دیگران )5331( 5اثر متقابل سرمایه اجتماعی و هویت اجتمواعی را موورد مطالعوهقرار دادند .آنان معتقدند که مدارآ ،ظرفیت باالی تولید اجتمواعی دارنود .نتوایج ایون پوژوه
1 Sanders
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نشان میدهد که سرمایه اجتماعی در ش ل گیری هویت اجتماعی نق

به سزایی دارد .سورمایه

اجتماعی و هویت اجتماعی به صورت تعاملی سبب تقویت ی دیگر مویشووند (شوریفیان ثوانی،
.)5311
3

 -امبر ( )3113در مطالعهای با عنوان درك هویت در قرن بیست و ی م :چال

پی

روی

جوانان اماراتی ،به فرایند ش ل گیری هویت فرهنگی درکشور اموارات پرداختوه اسوت .نتوایج
این مقاله نشان داد که از میان فاکتورهای مهم تش یل دهندة هویت فرهنگوی بورای  31درصود
پاسخ دهنودگان ،موذهب بسویار مهوم بووده اسوت؛ هموین طوور بوه ترتیوب زبوان  11/1درصود،
ارزشهای فرهنگی  77/5درصد ،اصل و نسوب  74/4درصود .از طورف دیگور ازدواج بوا 13/4
درصد کمترین اهمیت را برای پاسخ دهندگان داشته است.
مبانی نظری
 سرمایه فرهنگیاز نظر بوردیو سرمایه فرهنگی قابل تف یک به سه مقوله است:
الف -سرمایه فرهنگی تجسدی یا لحاظ شده :3این نوع سرمایه به بدن و هن فورد پیوسوته و
به تالشها و سرمایهگذاری شخصی فرد وابسته است و به وسیله خود فرد به دست مویآیود .آن
کسی که برای بهبود خود تالش مویکنود ،آن را بدسوت مویآورد .صورف کوردن زموان بورای
کسب علم ،تالش برای کسب سرمایه تجسدی است .این نوع سرمایه ،پیوسته و همراه فرد است
و جزء عادت وارههای او شده اسوت و بورخالف پوول و دارایویهوای حقووقی دیگور ،از طریوق
بخش

یا وراثت ،خرید یا مبادله به دیگری انتقال نمییابد .این نوع سرمایه نمیتواند جودای از

فرد در اختیار دیگران قرار گیورد .اقودامات تربیتوی جامعوه و طبقود فورد ،در اکتسواب آن نقو
اساسی دارد .پیوسته و همراه کنشوگر اسوت و بوه هموراه او مویمیورد .در واقوع حالوت تجسودی
سرمایه فرهنگی ،مجموعد تواناییها و داناییهای هنی و مهارتهای عملی و تجربی و رفتواری
است که در شیوه سخن گفتن ،باورها و ارزشها و نگرشهای خاص فرد تجلوی پیودا مویکنود.
1 Exceli and others
2 Amber
3 Embodied
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بوردیو سرمایه فرهنگوی تجسودی را حوق اسوتفاده دایموی فورد از هون و جسوم خوود مویدانود
(تراسبی.)44 :5313 ،
ب -سوورمایه فرهنگووی 5عینیووت یافتووه :اشوویای مووادی ،کاالهووای فرهنگووی و رسووانهای ماننوود
نوشتهها ،کتابها ،نقاشیها و ابزارهوای موسویقی ،جوزو سورمایه فرهنگوی عینیوت یافتوه هسوتند.
بهرهگیری از سرمایه فرهنگی عینیت یافته ،وابسته به سرمایه فرهنگی تجسودی فورد اسوت .بورای
اندازه گیری این نوع سرمایه فرهنگی ،میتوان مجموع داراییها و موجودی کاالهوای فرهنگوی
مورد استفاده فرد مانند تعداد و نوع کتابها ،مجالت ،تابلوهای نقاشی ،دوربین ع اسوی و فویلم
برداری ،واکمن ،انواع نوارهای صووتی و تصوویری و کوامتیوتر را در نظور گرفوت کوه میول بوه
مصرف کاالی فرهنگی را در او میسنجد (حیدرخانی و هم اران.)13-13 :5333 ،
پ -سرمایه فرهنگی نهادینه شده :3عینیت سنجشدن به سورمایه فرهنگوی ،از طریوق مودارك
دانشگاهی و تحصیلی است و خارج از داراییهای مادی و عینی فرهنگوی و سورمایه تجسودی و
بیولوژی ی واقعیت پیدا میکند .این کار از طریق کسب عناوین تحصیلی که به صورت قانون و
نهادی تأیید شده است ،حاصل میشود .ایون مودارك مسوتقل از صاحبانشوان دارای اعتبارنود و
میتوان افراد را از نظر این نوع مدارك ،با هم مقایسه کرد ،حتی میتوان نور تبودیل ایون نووع
سرمایه فرهنگی را به سرمایه اقتصادی بر حسوب ارزش پوولی بورآورد کورد .اسوتراتژی تغییور و
تبوودیل ایوون نوووع سوورمایه فرهنگووی بووه سوورمایه اقتصووادی ،وابسووته بووه کمیووابی آن اسووت .بوورای
اندازهگیری این نوع سرمایه فرهنگی ،میتوان مدارك تحصیلی ،مدارك فنی و حرفهای ،انوواع
گواهی نامههای فرهنگی و هنری از انجمنهای رسومی ماننود خوشنویسوان ،موسویقی ،هنرهوای
نمایشی و  ...را در نظر گرفت (پور زارعیان .)34 :5317 ،ن تد اساسی در بح

سرمایه فرهنگی،

این است که این سرمایه (به استثنای سرمایه فرهنگوی عینوی) بوه ارم نمویرسود ،بل وه بوه طوور
ضمنی و در طی فرآیند جامعه پذیری انتقال پیودا مویکنود .در نظریوه موارک  ،مالوک سورمایه
میتواند ارزش افزودة بیشتری تولید کند و سرمایه افزونتوری را انباشوته سوازد و بوه دیگوران از
جمله فرزندان

از طریق حقوق مال یت یا ارم ،انتقال دهد.
1 Objective
2 in stitutionalized
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به اعتقاد بوردیو هم سرماید اقتصادی و هم سرمایه فرهنگوی سوهم مهموی در نوابرابری و بواز
تولید آن ایفا میکنند و کشاک

متعددی را در بطون زنودگی اجتمواعی ایجواد موینماینود و از

سوی دیگر ،قابل تبدیل به ی دیگر هستند.
سوروکا ( )3114از جمله نظریه پردازان دیگر سرمایه فرهنگی اسوت کوه دربواره چگوونگی
کسب آن بح

میکند .سوروکا مینویسد که «کسب سرمایه فرهنگی ضروری است ،اما شرط

کافی برای داشتن سط باالیی از سرمایه اجتماعی نیست ،اما همان طور که دیوده شود ،بوردیوو
( )5311اظهار میدارد که همه اش ال سرمایه به هم وابستهاند ،به عنوان مثال ،سورمایه اجتمواعی
میتواند به سرمایه اقتصادی تعبیر شود ،اگر پیوندهای شخصی به یک تاجر ،جهوت بسوتن یوک
قرارداد مهم کمک کند .سرمایه اجتماعی میتواند به سرمایه فرهنگی تعبیر شود ،اگر آگواهی و
شناخت شخص ،او را برای مثال با جهان تئاتر آشنا سازد .با این حال سرمایه فرهنگی بور ع و
سرمایه اقتصادی نمی تواند به ارم برده شود و یا به صورت خیلی ملموآ در تصرف و مال یت
فرد باشد ،بل ه به طور ضمنی و در طی جریان جامعه پذیری انتقال پیدا میکند .به عبارت دیگر
میتوان گفت که سرمایه فرهنگی دایماً خود را باز تولید میکند.
به باور تیلور ،سرمایه فرهنگی از مؤلفههای بسیاری تش یل شده است ،بورای مثوال در یوک
فرهنگ غربی شاخصهای زیر ،جهت سرمایه فرهنگی مطرح می شود که مؤلفههوایی نوازل بوه
نظر می رسند:
الف) دان  ،زبان ،سالیق و سبکهای زندگی؛
ب) آنچه به آن فرهنگ فرهیختگان می گویند؛
پ) شمار و دامنه فرهنگ واژگان افراد؛
ت) توانایی افراد در شناخت و تشخیص غذاها و نوشیدنیهای اشرافی؛
م) انتخاب بازی راگبی به جای فوتبال.

های  5اصطالح سورمایه فرهنگوی را بازنموای جموع نیروهوای غیور اقتصوادی ماننود زمینوه
خانوادگی ،طبقه اجتماعی ،سرمایه گذاریهای گوناگون و تعهدات نسبت به تعلویم و تربیوت،
منابع مختلف و مانند آنها دانست که بور موفقیوت آکادمیوک (علموی یوا تحصویلی) توأثیر موی
1 Hayes
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گذارد .سرمایه فرهنگی به عنوان صالحیت در فرهنگ پایگاهها ،گرایشوات و ایودههوا تعریوف
می شود که اغلب یک م انیسم مهم در بازتولید سلسله مراتب اجتماعی در نظر گرفته میشود
(ترابسی.)11 – 74 :5313 ،
دومای  5اشاره می کند که سرمایه فرهنگی مشتمل بر کفایت زبانی و فرهنگوی و مهوارت
در فرهنگ طبقات باالتر است .موضووع زبوان مناسوب و «فرهیختوه» بوه عنووان جزیوی مهوم از
تعریف سرمایه به عنوان جزیی مهم از تعریف سرمایه فرهنگی به وسیله سوولیوان ( )3115ارایوه
شده است.
هویت ملی
از نظر «م نزی »3نظام اجتماعی به افراد یک گروه هویت ملی میبخشد و «هویت ملی» تنهوا
ی ی از مولفههای چهارگانه هویت فرهنگی است .سه نوع دیگر آن عبارتنود از  :هویوت نوژادی
هویت دینی وهویت طبقه ای .این تقسیم بندی در کشور ایوران مویتوانود شوامل هویوت دینوی،
هویت ملی و هویت قومی باشد .اگر هویت ملی را نووعی احسواآ ملوی یوا ناسیونالیسوم بنوامیم
تعریف دقیق تر آن عبارت است از وجود احساآ مشترك یا وجدان و شوعور جمعوی در میوان
عده ای از انسانها که یک واحد سیاسی یا ملت را میسازند .این وجدان جمعی است که میوان
افراد حاضر در جامعه و بین آنها و گذشتگان ،رابطه و دلبستگیهایی ایجاد می کنود و روابوط و
مناسبات آنها را با هم و با سایر ملل رنگ میدهد و آمال و آرمانهای آنان را به هم نزدیک و
منطبق می سازد (واین و راب.)13 – 33 :5337 ،
بنظر گیدنز 3هویت در رابطه با فرهنگ است و عبارت است از خود آنطوری که شوخص از
خودش تعریف می کند .انسان از طریوق کون

متقابول بوا دیگوران اسوت کوه هوویت

را ایجواد

میکند و در جریان زندگی پیوسته آن را تغییر میدهد؛ هویت امر پایوداری نیسوت ،بل وه یوک
پدیده پویا و سیال و همواره در حال ایجاد شدن وعوض شدن است (گیدنز ) 15 : 5311 ،؛ وی
میگوید «نیروی اساسی اغلب کن ها (در جامعه جدیود) مجموعوهای ناآگاهانوه بورای کسوب
1 Dumais
2 Mak Kenzi
3 Giddens
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احساآ اعتماد در کن متقابل با دیگران است» به اعتقاد او ،ی ی از نیروهای پراکنوده و موتوور
حرکتی کن

نیاز به رسیدن به امنیت هستی شناختی (یا ح

اعتماد) است .چون انسانهوا میول

دارند در روابط اجتماعی از میزان اضطراب خود ب اهند ،این فراینود ناآگاهانوه قبول از م وانیزم
زبانآموزی و آگاهی قطعی بوجود میآید و منشأ کن

است و به همین دلیل سیال و پویاسوت.

از نظر وی هویت در واقع همان چیزی است که فرد به آن آگاهی دارد؛ به عبارت دیگر هویوت
شخصی چیزی نیست که در نتیجه تداوم کن های اجتمواعی فورد بوه وی تفوویه شوده باشود،
بل ه چیزی است که فرد باید آن را بطور مداوم و روزمره ایجاد کنود ودر فعالیوتهوای بازتوابی
خوی

مورد حفاظت و پشتیبانی قرار دهد (گیدنز.)15 : 5311 ،

از نظر استرای ر نیز عمل به انتظارات فرهنگی که از عوامول مووثر بور هویوت جمعوی اسوت،
رعایت آزادی در تعامالت را هم تضمین میکند« .گلنور» نظوام آمووزش عوام را سوبب تجوان
فرهنگی میداند که قواعد مشترکی را برای تعامالت اجتماعی فراهم موینمایود و عمول بوه ایون
قواعد مشترك موجب ناسیونالیزم یا تعهد ملی عام میگردد (رزازیفر.)553 : 5373 ،
استرای ر و سرپ به تعهد کن

متقابلی که از طریق ارتبواط بوا شوب ههوای مختلوف روابوط

مشخص میشود ،اشاره میکنند و میگویند:
«افراد خاص که شوب ههوای کون

متقابول را شو ل مویدهنود از طریوق چنوین سواختارهای

اجتماعی با تاثیر روی تعهدات مستقیماً بر هویت موثر میگردند» (دین .)74 :5333 ،
ی ی از مشهورترین صاحبنظرانی که به طور جودی بوه طورح نظریوه هویوت پرداختوه اسوت
تاجفل 5است که نوعی پیوند علی بین ملزومات هویت و اش ال مختلف رفتار بین گروهی قایول
است .کانون توجه تاجفل این فرضیه است که هویتهای اجتماعی مردم در ابتدا از طریق مقایسوه
اجتماعی ش ل میگیرد که گروه خودی را از گوروههوای غیرخوودی متموایز مویسوازد .بوراین
اساآ میتوان گفت که این ایده ،غلبه گروهی را ،حتوی درصوورت نبوود تضواد منوافع واقعوی،
تبیین میکند (کوپر و کوپر.)731 – 737 :5331 ،

1 Tajfl
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ایده اساسی در این نظریه ایون اسوت کوه افوراد دارای عضوویتهوای مقولوها ی هسوتند کوه
تعریف آنها از خودشان و ویژگیهای گروهی را که دستورالعمل رفتار یوا نشوانههوای هنجواری
رفتار را تجویز میکند ،مشخص میکند.
تاجفل هویت اجتماعی را با عضویت گروهی پیوند مویزنود و آن را متشو ل از سوه عنصور
میداند :عنصر شناختی(آگاهی از این ه فرد به یک گروه تعلوق دارد) ،عنصور ارزشی(فرضویاتی
درباره پیامدهای ارزشی مثبت یا منفی عضویت گروهی) و عنصر احساسی (احساسات نسبت به
گروه و نسبت به افراد دیگری که رابطهای خاص با آن گروه دارند).
بنابراین در یک جمع بندی باید گفوت کوه هویوت فرهنگوی ی وی از شواخصهوای هویوت
اجتمواعی اسووت کووه مجموعوه ارزشهووا ،باورهووا ،سومبلهووا و… را در بوور مویگیوورد کووه سووبب
شناختهشدن و متمایزکردن فورد و جامعوه از دیگور افوراد و جواموع مویشوود .از ایون رو هویوت
فرهنگی بر سه مدار پیوسته با ی دیگر که حول یک محور میچرخند ،حرکت میکند -5 :فرد
درون گروه و جماعت واحد ،که میتواند در قبیله ،طایفه و یا گروه اجتمواعی ظهوور مویکنود؛
 -3جماعت و گروههای مدرنِ ملتها که هویت فرهنگی مشترکشان به مثابوه وجوه تموایز آنوان
بهشمار میرود؛  -3و سرانجام ملتهای واحد و ی تارچه در مقایسه با دیگر ملل.
 نظریات تأثیر سرمایه فرهنگی بر هویت (چهارچوب نظری پژوهش)بوردیو ،در سط کالن به ساختارها یا حوزههای تعامالتی اشاره مویکنود کوه هور کو

بور

حسب میزان سرمایه کلی (مجموع دو نووع سورمایه اقتصوادی و فرهنگوی) و بور اسواآ سواختار
سرمایه (بر حسب وزن نسبی انوواع مختلوف سورمایه اقتصوادی و فرهنگوی کوه در مجمووع کول
دارایی دارد) ،در میدان اجتماعی توزیع و جایگاه و پایگواه اجتمواعی پیودا مویکنود و در جووار
کسانی جای می گیرد که از لحاظ سرمایه کلی با او مشوابه هسوتند .افوراد دارای پایگواه مشوابه و
تعامالت مشترك از عادت واره و الگوی کنشی نسبتاً همسو و هماهنگی برخوردارنود و هویوت
افراد را ش ل میدهد .عادت واره ماتری

ادراکات و ارزیابی است و مشخص کننده و سازمان

دهنده جهان بینی افراد و نحوه عمل آنها در جهان اجتماعی است و مبین خصلت رفتواری اسوت
که در یل نوعی فضا و میدان اجتماعی معنا پیدا میکند (بوردیو.)411 :5314 ،
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بوردیو ،با تف یک عادت واره فردی و طبقه ای بر این باور است کوه عوادت واره فوردی ،از
فردیت و ادراکات بالفصل شخص و هویت فردی جدایی ناپذیر اسوت و عوادت واره طبقوه ای
که از موقعیوت اجتمواعی – اقتصوادی و جایگواه عوامالن اجتمواعی در سواختارها و میودانهوای
تعامالتی نشأت میگیرد ،بر هویتهای جمعی مشترك داللت دارد و نشانگر بازنموایی عوامالن
از محیط هنجاری و پنداشتی است که از جهان اجتماعی و از جایگاه شان در آن دارنود .عوادت
واره طبقه ای ،در سبک زندگی افراد متعلق بوه گوروههوا و طبقوات مختلوف بوه گونوه ای نموود
مییابد که از ایقه غذایی توا سوالیق زیبوایی شوناختی و نگورشهوای سیاسوی کوه در برگیرنوده
هویت سیاسی آنان است را جهت میبخشد (بوردیو.)553 – 551 :5331 ،
بوردیو جایگاه قابل توجهی را برای میدان قدرت قایل است ،و در درون همین میودان انوواع
سرمایه بر هویت افراد تأثیر میگذارد (قادرزاده و معیدفر .)5313 ،به نظر وی ،میدان قدرت ،بوه
منزله نوعی فرامیدان ،اصل سازمان دهنده تمایز و منازعه در همه میدانها است و طبقه اجتماعی
مسلط را تعیین می کند .ساختار تقاطعی سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی در هموه میودانهوای
اجتماعی از جمله میدان قدرت حاکمیت دارد .با این وجود ،میدان قدرت فضای بازی ای است
که دارندگان سرمایه های گوناگون بوه ویوژه بورای اعموال قودرت بوه دولوت درون آن بوه نبورد
میپردازند (بوردیو .)535 :5331 ،با توجه به دیدگاه بوردیو میتوان گفت که افوراد حاضور در
یک جامعه از لحاظ انواع سرمایه متفاوت هستند و دارای پایگاههوا و عوادت وارههوای متفواوتی
هستند که در کم و کیف تعلقات جمعی و هویت جمعی آنان نمود مییابد .بنابراین بر طبق نظر
بوردیو میبینیم که انواع مختلف سرمایه بر هویت ملی افراد دارای تأثیر است.
نظریه پرداز بعدی که نظریات وی میتواند به عنوان چهارچوب نظوری موورد اسوتفاده قورار
بگیرد جن ینز است .به عقیده جن ینز -نظریه پرداز بزرگ در زمینه هویت ،-هویوت اجتمواعی
خصلت یا خصیصد همد انسانها به عنوان موجوداتی اجتماعی hست ،و از این لحاظ سرچشمه
معنا و تجربه برای مردم است و نیز امری برساخته است .از نظر جن ینز هویوت اجتمواعی یوک
بازی ست که «رو در رو بازی میشود» ،هویت اجتماعی درك ما از این مطلب است کوه چوه
کسی هستیم و دیگران کیستند و همچنین ،درك دیگران از خودشان و افراد دیگور چیسوت ؟
از این رو هویت اجتماعی نیز همانند معنا اتی نیست ،و محصول توافق و عودم توافوق اسوت و
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میتوان در باب آن به چون و چرا پرداخت (جن ینز .)7 – 1 :5335 ،بنابراین هویت بوه عنووان
یک برساختد اجتماعی میتواند در فرایند توافق غیرتحمیلی بازافرینی شود.
جن ینز معتقد است که ابزارهای فرهنگی هویت ساز ،باع

ش ل گیری مقولههوای هوویتی

در جوامع بشری میشوند .براین اساآ ،یک گروه و یا حتی یک فرد میتواند در موقعیتهای
گوناگون هویتهای متعددی برای خود بسازد و خود را به آنها متعلق بداند (جن ینز1 :5335 ،
–  .)7بنابراین میب ینیم که جن ینز در نظریوه خوود بوه فرهنوگ و ابزارهوای فرهنگوی در سواخت
هویت توجه داشته است و بنابراین در پژوه

حاضر مویتوانود ی وی از نظریوات مبنوای رابطوه

سرمایه فرهنگی و هویت ملی جوانان باشد.
عالوه بر نظریه پردازان فوق به اعتقاد صاحبنظران توسعه ،سرمایه فرهنگی خوود شاخصوی از
توسعه فرهنگی به شمار موی رود .بوا توجوه بوه اهمیوت توأمین سورمایه فرهنگوی ،الزم اسوت کوه
سیاست گذاران فرهنگی شناخت کاملی از این سرمایه ،برآوردی از رشد آن را در اختیار داشته
باشند و چگون گی تحوالت آنورا بداننود و منوابع را بورای توأمین ایون نیواز بوه گونوه ای متناسوب
تخصیص دهند .بدین ترتیب با مطالعه علمی و شوناخت دقیوق سورمایه فرهنگوی اقشوار مختلوف
جامعه می توان از این مفهووم بوه عنووان متغیور پوی

بینوی کننوده در تحلیول مسوایل اجتمواعی -

فرهنگی نظری هویت اجتماعی ،مشارکت سیاسی و  ...سوود جسوت (شوارع پوور و خووش فور،
 .)534 – 531 :5315بنابراین فرضیات زیر از نظریههای باال استخراج میشود:
فرضیههای پژوهش
فرضیه  -5بین میزان سرمایه فرهنگی عینیت یافته در بین جوانان و هویوت ملوی آنوان ارتبواط
وجود دارد.
فرضیه  -3بین میزان سرمایه فرهنگی تجسوم یافتوه در بوین جوانوان و هویوت فرهنگوی آنوان
ارتباط وجود دارد.
فرضیه  -3بین میزان سرمایه فرهنگی نهادینوه شوده در بوین جوانوان و هویوت فرهنگوی آنوان
ارتباط وجود دارد.
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فرضیه  -4بین میزان کل سرمایه فرهنگوی در بوین جوانوان و هویوت فرهنگوی آنوان ارتبواط
وجود دارد.

مدل نظری پژوهش

روش پژوهش
پژوه

حاضر بر اساآ نوع دادههای جمع آوری و تحلیل شده ،پژوهشی کمی است و از

لحاظ نوع برخورد با مسأله مورد بررسی و ورود به آن مطالعه ای میدانی است .ت نیوک موورد
استفاده در این پژوه

پیمای

است .در مطالعه میدانی ،برای جمع آوری اطالعات موورد نیواز

از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .پی

از آغاز پیمای  ،پرسشنامه ابتدایی مورد آزمون اولیوه

قرار گرفت و با استفاده از نتایج به دست آمده ،نقایص موجود برطرف و پرسشنامه نهایی تنظویم
شد .جامعه آماری این مطالعه همه جوانان  51تا  33سال شهر کرمانشاه است .از آنجا که به طور
طبیعی ام ان مطالعه دیدگاههای تمامی شهروندان وجود نداشت از شویوه «نمونوه گیوری» بورای
تبیین نظریات افراد مورد مطالعه استفاده شده است و بر اسواآ آن تعودادی از افوراد ( 131نفور)
که معرف جامعه آماری تشخیص داده شدند به عنوان نمونه انتخاب و مطالعه شده اسوت .روش
نمونه گیری در این پژوه
و ست

شیوه نمونه گیری دو مرحله ای با استفاده از نمونه گیری خوشه ای

نمونه گیری تصادفی ساده است .پو

از گوردآوری دادههوا تجزیوه و تحلیول آنهوا بوا

استفاده از نرم افزار آماری اآ پی اآ اآ انجام گردید ودر این رابطه برای آزموون فرضویات،
تستهای آماری متناسب با هر فرضیه ب ار گرفته شود .در ایون رابطوه جهوت اطمینوان از اعتبوار
الزم به مشاوره و بهره گیری از نظرات اساتید و کارشناسان مربوطه و همچنین از آزمون آلفوای
کرونبا برای پایایی پرسشنامه اقدام شده است .برای باال رفتن ضریب آلفا در پوژوه
گویههایی که موجب کاه

حاضور

آلفا شدند حذف گردیدند توا این وه پرسشونامه نهوایی بوا ضوریب

آلفای باالتر از  1/7استخراج گردید.
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تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
جدول ( )8تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق
تعریف مفهومی
سرمایه فرهنگی به شیوه های فرهنگی خاصی که در روند آموزشهای رسومی و خوانوادگی
در افراد تثبیت شده ،اشاره دارد و نیز ظرفیت شناخت افراد در کاربرد لووازم فرهنگوی را در
بر می گیرد .کاربرد ابعاد مختلف سرمایه فرهنگی موجب تفواوت در نحووه زنودگی و بوروز
سلیقه های گوناگون گردیده ،به تبوع آن تفواوت در کسوب موقعیوتهوای برتور اجتمواعی و
سرمایه فرهنگی

استفاده از ام انات مختلف از قبیل کتاب ،روزنامه ،سینما و انواع ورزشهای خاص طبقوات
باالی اجتماعی ،مانند اسب سواری ،گلف و مانند آن را موجب میشوود .در واقوع ،اسوتفاده
کنندگان از سرمایه فرهنگی ،در قشر بندی اجتماعی ،در طبقه باالی اجتماع قرار میگیرنود.
به عبارت دیگر ،دارندگان امتیازات اقتصوادی کوه در طبقوه بواالی اجتمواع قورار دارنود ،بوه
راحتی به ابعاد مختلف سرمایه ی فرهنگی دست مییابند (مالحسونی311 :5315 ،؛ نوغوانی،
57 :5313؛ روح االمینی.)551 :5377 ،
این سرمایه از بدیهی ترین و آشو ارترین نووع سورمایه ی فرهنگوی اسوت کوه افوراد جامعوه
میتوانند از آن بهره مند شوو نود «سورمایه فرهنگوی عینیوت یافتوه بیشوتر بوه شو ل کاالهوای
فرهنگی و اشیای مادی و رسانه هایی  ،نظیر مجله ها ،نقاشی ها ،مجسمه ها ،تصاویر ،کتابهوا،

سرمایه فرهنگی

لغت نامه ها ،ابزارها ،ماشین آالت و غیره  ...تجسم مییابد و از ویژگوی هوای بوارز آن ،قابول

عینیت یافته

انتقال بودن است .این سرمایه به نوعی در ش ل اقتصادی هم مطرح است و نیز میتواند جنبه
نمادی آن حفظ شود .به طور خالصه ،به همه ی اشیا و کاالهای فرهنگی ،سورمایه فرهنگوی
عینی میگویند؛ اموا خصولت اساسوی ایون سورمایه در ایون اسوت کوه بور دارنودگان آن اثور
آموزشی میگذارد (بوردیو.)341 :5311 ،
این سرمایه با شخصی که در او تجسم می یابود ارتبواط نزدیوک دارد .سورماید تجسوم یافتوه

سرمایه فرهنگی
تجسم یافته

نوعی ثروت بیرونی است که بخ

جدایی ناپذیر از فرد است .این هموان بخشوی اسوت کوه

بوردیو آن را ابعاد سرماید فرهنگی همراه تولد می نامد و موی تووان آن را از طور یوق هدیوه،
خرید ،یا مبادله به دیگری متنقل نمود .این نوع سرمایه به صورت آمادگی ها ی مداوم هون
و جسم تجلی می یابد (شارع پور و خوش فر.)537 :5315 ،
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عینیت سنجشدن به سرمایه فرهنگی ،از طریق مدارك دانشگاهی و تحصیلی اسوت و خوارج
از دارایی های مادی و عینی فرهنگی و سرمایه تجسدی و بیولوژی ی واقعیت پیودا موی کنود.
سرمایه فرهنگی

این کار از طریق کسب عناوین تحصیلی که به صوورت قوانون و نهوادی تأییود شوده اسوت،

نهادینه یافته

حاصل می شود .این مدارك مستقل از صاحبانشان دارای اعتبارند و می توان افوراد را از نظور
این نوع مدارك ،با هم مقایسه کرد ،حتی می توان نر تبدیل این نوع سرمایه فرهنگی را بوه
سرمایه اقتصادی بر حسب ارزش پولی برآورد کرد (پور زارعیان.)34 :5317 ،
هویت ملی ی ی از مولفه های بنیادی ش ل گیری و بقوای جامعوه ملوی و اصولیتورین حلقوه
ارتباطی با هویت عام قومی است که میتواند مجموعهای از گرای ها و نگرشهوای مثبوت

هویت ملی

را نسبت به عوامل و عناصر و الگوهای هویت بخ

و ی تارچه ساز در سط یوک کشوور،

به عنوان یک واحد سیاسی به وجود آورد (شیخاوندی.)537 :5311 ،
هویت ملی باالترین و فراگیرترین و در حوین حوال مشوروع تورین سوط هویوت در تموامی
نظامهای اجتماعی جدا از گرای های ایدیولوژی ی است (حاجیانی.)573:5373 ،

جدول ( )9تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
نام متغیر

تعریف عملیاتی
در پژوه

سرمایه فرهنگی

سط سنج

حاضر سرمایه فرهنگی با شاخصهای سرمایه فرهنگی

عینیت یافته ،تجسم یافته و نهادینه شده مورد سنج

قرار گرفته شده

فاصلهای

است.
هویت ملی

هویت ملی در پژوه

حاضر با شا های هویت تاریخی ،هویت

جغرافیایی و هویت فرهنگی مورد سنج

قرار گرفته شده است.

فاصله ای

تجزیه و تحلیل دادهها
 آمار توصیفییافتههای نشان میدهد که در بین شاخصهای هویت ملی ،هویوت تواریخی دارای بیشوترین
میانگین ( )3.11و هویت فرهنگی دارای کمترین میانگین ( )3.35است .همچنوین میوزان هویوت
جغرافیایی دارای میانگین ( )3.47است .همچنین وضوعیت کلوی مؤلفوههوای هویوت ملوی نشوان
میدهد که در همه مولفهها ،پاسخگویان ا عان داشتهاند که از نظر آنها هویت ملی در کرمانشاه
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در حد بیشتر از متوسط ( )3است ،نمره کل میزان هویت ملی بیانگر ایون امور اسوت کوه هویوت
ملی در میان شهروندان شهر کرمانشاه بی

از حد متوسط ( )3.41است.

همچنین یافتههای نشان میدهد که در بین شاخصهای سورمایه فرهنگوی ،سورمایه فرهنگوی
عینیت یافتوه دارای بیشوترین میوانگین ( )3.11و سورمایه فرهنگوی نهادینوه شوده دارای کمتورین
میانگین ( )3.51است .سرمایه فرهنگی تجسم یافته هوم دارای میوانگین ( )3.31اسوت .همچنوین
وضعیت کلی مؤلفههای سرمایه فرهنگی نشان میدهد که در همه مولفههوا ،پاسوخگویان ا عوان
داشتهاند که سرمایه فرهنگی در کرمانشاه بی

از حد متوسط ( )3است ،نمره کل میزان سورمایه

فرهنگی بیانگر این امر است که سرمایه فرهنگی بسیار بی

از حد متوسط ( )3.33است.

آمار استنباطی
فرضیه  -5بین میزان سرمایه فرهنگی عینیت یافته در بین جوانان و هویوت ملوی آنوان ارتبواط
وجود دارد.
جدول ( )3همبستگی بین دو متغیر سرمایه فرهنگی عینیت یافته و هویت ملی
متغیرهای پژوهش
سرمایه فرهنگی عینیت یافته

هویت ملی
ضریب همبستگی

سط معناداری

1/33

1/111

با توجه به مقدار معناداری محاسبه شده بین دو دامنه که برابور بوا  1/111اسوت و چوون ایون
عدد کوچ تر از  1.11است ،لذا بین دو متغیر سرمایه فرهنگی عینیت یافته و گرای

بوه هویوت

ملی ارتباط معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به شدت همبستگی بدست آمده ما کوه برابور
با  1/33است ،لذا همبستگی مثبت ،با شدت ضوعیف و بوا جهوت مسوتقیم بوین دو متغیور سورمایه
فرهنگی عینیت یافته در بین جوانان و هویت ملی وجود دارد؛ بودین صوورت کوه هرچوه میوزان
سرمایه فرهنگی عینیت یافته جوانان بیشتر باشد میزان گرای
میشود .لذا بر این اساآ فرضیه شماره  5پژوه

به هویت ملی در بوین آنوان بیشوتر

حاضر تایید میشود.
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فرضیه  -3بین میزان سرمایه فرهنگی تجسوم یافتوه در بوین جوانوان و هویوت فرهنگوی آنوان
ارتباط وجود دارد.
جدول شماره  .4همبستگی بین دو متغیر سرمایه فرهنگی تجسم یافته و هویت ملی
متغیرهای پژوهش
سرمایه فرهنگی تجسم یافته

هویت ملی
ضریب همبستگی

سط معناداری

1/51

1/113

با توجه به مقدار معناداری محاسبه شده بین دو دامنه که برابور بوا  1/113اسوت و چوون ایون
عدد کوچ تر از  1.11است ،لذا بین دو متغیر سرمایه فرهنگی تجسم یافته و گورای

بوه هویوت

ملی ارتباط معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به شدت همبستگی بدست آمده ما کوه برابور
با  1/51است ،لذا همبستگی مثبت ،با شدت متوسوط و بوا جهوت مسوتقیم بوین دو متغیور سورمایه
فرهنگی تجسم یافته در بین جوانان و هویت ملی وجود دارد؛ بودین صوورت کوه هرچوه میوزان
سرمایه فرهنگی تجسم یافته جوانان بیشتر باشد میزان گرای
میشود .لذا بر این اساآ فرضیه شماره  3پژوه

به هویت ملوی در بوین آنوان بیشوتر

حاضر تایید میشود.

فرضیه  -3بین میزان سرمایه فرهنگی نهادینوه شوده در بوین جوانوان و هویوت فرهنگوی آنوان
ارتباط وجود دارد.
جدول ( )5همبستگی بین دو متغیر سرمایه فرهنگی نهادینه شده و هویت ملی
متغیرهای پژوهش
سرمایه فرهنگی نهادینه شده

هویت ملی
ضریب همبستگی

سط معناداری

1/51

1/114

با توجه به مقدار معناداری محاسبه شده بین دو دامنه که برابور بوا  1/114اسوت و چوون ایون
عدد کوچ تر از  1.11است ،لذا بین دو متغیر سرمایه فرهنگی نهادینه شده و گرای

بوه هویوت

ملی ارتباط معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به شدت همبستگی بدست آمده ما کوه برابور
با  1/51است ،لذا همبستگی مثبت ،با شدت ضوعیف و بوا جهوت مسوتقیم بوین دو متغیور سورمایه
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فرهنگی نهادینه شده در بین جوانان و هویت ملی وجود دارد؛ بودین صوورت کوه هرچوه میوزان
سرمایه فرهنگی نهادینه شده یافته جوانان بیشتر باشد میزان گرای
بیشتر میشود .لذا بر این اساآ فرضیه شماره  3پژوه

به هویوت ملوی در بوین آنوان

حاضر تایید میشود.

فرضیه ( )4بین میزان کل سرمایه فرهنگوی در بوین جوانوان و هویوت فرهنگوی آنوان ارتبواط
وجود دارد.
جدول ( )6همبستگی بین دو متغیر میزان کل سرمایه فرهنگی و هویت ملی
هویت ملی

متغیرهای پژوهش

ضریب همبستگی

سط معناداری

1/53

1/115

میزان کل سرمایه فرهنگی

با توجه به مقدار معناداری محاسبه شده بین دو دامنه که برابور بوا  1/115اسوت و چوون ایون
عدد کوچ تر از  1.11است ،لذا بین دو متغیر سرمایه فرهنگی و گرای

به هویوت ملوی ارتبواط

معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به شدت همبستگی بدسوت آموده موا کوه برابور بوا 1/53
است ،لذا همبستگی مثبت ،با شدت ضعیف و با جهت مستقیم بین دو متغیور میوزان کول سورمایه
فرهنگی در بین جوانان و گرای

به هویت ملوی وجوود دارد؛ بودین صوورت کوه هرچوه میوزان

سرمایه فرهنگی جوانان بیشتر باشد میزان گرای
بر این اساآ فرضیه شماره  4پژوه

به هویت ملی در بین آنان بیشتر مویشوود .لوذا

حاضر تایید میشود.

تحلیل رگرسیونی :سهم هریوک از متغیرهوای مسوتقل در تبیوین متغیور وابسوته بوه چوه میوزان
است؟
جدول ( )7جدول رگرسیون
مدل

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

خطای معیار

دوربین – واتسون

5

1/41

1/31

4/15

5/171

بر اساآ جدول  7از آنجایی که مقدار آماره دوربین – واتسون ( )5/171در فاصله بوازه ای
 5/1تا  3/1قرار دارد ،میتوان از رگرسیون استفاده کرد .بررسوی رگرسویون چنود متغیوره نشوان
میدهد که مقدار  Rیا ضریب همبستگی چند گانه برابر با  1/41اسوت کوه نشوان دهنوده رابطوه
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متوسط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته است .مقدار ضریب تعیین یا  R2برابر بوا  1/31اسوت
که بیانگر این مطلب است که  1/31درصد از تغییرات گرای
در پژوه

استفاده شدهاند مربوط است و بقیه در این پژوه

به هویت ملی به این متغیرهوا کوه
مورد بررسی قرار نگرفته است.

جدول ( )1ضرایب معادله رگرسیونی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته گرایش به
هویت ملی
ضرایب استاندارد نشده

مدل

B

STD

مقدار ثابت

1/114

1/113

ضرایب
استاندارد شده

آماره t

سط
معنیداری

3/157

1/111

سرمایه فرهنگی عینیت یافته

1/315

1/151

1/374

1/155

1/111

سرمایه فرهنگی نهادینه شده

1/534

1/111

1/453

1/115

1/115

سرمایه فرهنگی تجسم یافته

1/353

1/153

1/437

4/111

1/115

میزان کل سرمایه فرهنگی

1/331

1/151

1/415

4/533

1/115

در جدول  1در ستون  ،Bبتا به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مسوتقل ارایوه شوده اسوت.
جدول ضرایب شامل دو دسته ضرایب استاندارد شده بتا و استاندارد نشده بتا است .در ضورایب
استاندارد نشده بتا مقیاآ متغیرها با ی دیگر ی سان نیست در صورتی که در ضرایب اسوتاندارد
شده بتا مقیاآ متغیرها ی سان شده و ام ان مقایسه متغیرها وجود دارد .بنوابراین جهوت مقایسوه
اثر متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته از ضرایب استاندارد شده استفاده میشود.
به ازای یک واحد افزای
 1/315واحد افزای

پیدا خواهد کرد.

به ازای یک واحد افزای
 1/534واحد افزای

در متغیر سرمایه فرهنگی تجسوم یافتوه ،گورای

بوه هویوت ملوی

پیدا خواهد کرد.

به ازای یک واحد افزای
 1/331واحد افزای

در متغیر سرمایه فرهنگی نهادینه شوده ،گورای

بوه هویوت ملوی

پیدا خواهد کرد.

به ازای یک واحد افزای
 1/353واحد افزای

در متغیر سرمایه فرهنگی عینیوت یافتوه ،گورای

بوه هویوت ملوی

در متغیر میزان کول سورمایه فرهنگوی ،گورای

پیدا خواهد کرد.

بوه هویوت ملوی
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نتیجه گیری
همانطور که کر شد اهمیت و رواج فزآینده مفهوم سرمایه در علوم اجتماعی ،ظاهراً ناشی
از این واقعیت است که سنخ شناسیهای موجود نمی توانند تنوع و گوناگونی دنیای اجتمواعی
را توضی دهند .حال با توجه به تغییری که در روی ردهای نظری و تجربی بوجود آموده ،موی
توان نتیجه گرفت که مفهوم سرمایه ی بدیل یا جایگزینی برای مفاهیم ساختاری از قبیل طبقوه
اجتماعی افراد شده است .بنابراین با مطرح شدن روی ردهای جدید و نیز وضعیت ایجاد شوده
در دنیای امروزین ،دیگر نمی توان هویت جمعی و فردی یک جامعه را تنها به کمک مفواهیم
ساختاری و کالن تبیین و بررسی کرد ،بل ه برای بررسی ،تبیین و ارایه الگوویی از مؤلفوههوای
هویت ملی الزم است از مفاهیمی همچون سرمایه اجتماعی کمک گرفت.

سرمایه فرهنگی دارای ابعاد مختلفی است و تحلیل و شناخت این ابعاد وتأثیر آنها بر هویوت
ملی میتواند در ارایه راه کارهای الزم در جهت باال بردن گورای

بوه هویوت ملوی و ابعواد آن

تأثیرگذار باشد.
در همین راستا ،با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی رابطوه سورمایه فرهنگوی و گورای
هویت ملی در بین جوانان در این پژوه

بوه

به تحلیل و بررسی ابعواد مختلوف سورمایه فرهنگوی و

رابطه آن با هویت ملی به عنوان متغیر وابسته پرداخته شد.
نتایج این تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت ،مستقیم و معنادار بوین متغیرهوای مسوتقل و وابسوته
پژوه

است .یافتههای پژوه

نشان میدهد که:

بین دو متغیر سرمایه فرهنگی عینیت یافته و گرای

به هویت ملوی ارتبواط معنواداری وجوود

دارد .همچنین با توجه بوه شودت همبسوتگی بوه دسوت آموده موا کوه برابور بوا  1/33اسوت ،لوذا
همبستگی مثبت ،با شدت ضعیف و با جهت مستقیم بین دو متغیر سرمایه فرهنگوی عینیوت یافتوه
در بین جوانان و هویت ملی وجود دارد؛ بدین صورت که هرچه میزان سرمایه فرهنگوی عینیوت
یافته جوانان بیشتر باشد میزان گرای
فرضیه شماره  5پژوه

به هویت ملی در بین آنان بیشتر میشود .لذا بر این اساآ

حاضر تایید میشود.

بین دو متغیر سرمایه فرهنگی تجسم یافته و گرای

به هویت ملوی ارتبواط معنواداری وجوود

دارد .همچنین با توجه به شدت همبستگی بدست آمده ما که برابر با  1/51است ،لذا همبسوتگی
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مثبت ،با شدت متوسط و با جهت مسوتقیم بوین دو متغیور سورمایه فرهنگوی تجسوم یافتوه در بوین
جوانان و هویت ملی وجود دارد؛ بدین صورت که هرچه میوزان سورمایه فرهنگوی تجسوم یافتوه
جوانان بیشتر باشد میزان گرای
فرضیه شماره  3پژوه

به هویت ملی در بین آنان بیشوتر مویشوود .لوذا بور ایون اسواآ

حاضر تایید میشود.

بین دو متغیر سرمایه فرهنگی نهادینه شده و گرای

به هویت ملی ارتبواط معنواداری وجوود

دارد .همچنین با توجه به شدت همبستگی بدست آمده ما که برابر با  1/51است ،لذا همبسوتگی
مثبت ،با شدت ضعیف و با جهت مستقیم بوین دو متغیور سورمایه فرهنگوی نهادینوه شوده در بوین
جوانان و هویت ملی وجود دارد؛ بدین صورت که هرچه میزان سورمایه فرهنگوی نهادینوه شوده
یافته جوانان بیشتر باشد میزان گرای
فرضیه شماره  3پژوه

به هویت ملی در بین آنان بیشتر میشود .لذا بر این اساآ

حاضر تایید میشود.

بین دو متغیر سرمایه فرهنگی و گرای

به هویت ملی ارتباط معناداری وجود دارد .همچنوین

با توجه به شدت همبستگی بدست آمده ما که برابر با  1/53است ،لذا همبستگی مثبت ،با شدت
ضعیف و با جهت مستقیم بین دو متغیر میزان کل سرمایه فرهنگی در بین جوانوان و گورای

بوه

هویت ملی وجود دارد؛ بدین صورت که هرچه میزان سرمایه فرهنگی جوانان بیشتر باشد میوزان
گرای

به هویت ملی در بین آنان بیشتر میشود .لوذا بور ایون اسواآ فرضویه شوماره  4پوژوه

حاضر تایید میشود .یافتههای پژوه

حاضر مبنی بر ارتباط بین سرمایه فرهنگوی و ابعواد آن بوا

یافته های پژوه های ابراهیمی و بهنوویی گدنوه ( ،)5313فخرایوی ،سویروآ و کریمیوان ،انوور
( )5311و ساندرز ( )3111و نظریههای بوردیو ،جن ینز و صاحبنظران توسعه همخوانی دارد.
منابع
 -5افروغ ،عماد .)5371( .خرده فرهنگها ،مشارکت و وفاق اجتماعی .مجموعه مقاالت وفاق
اجتماعی و فرهنگ عمومی .تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی.

 -3آلبرو ،مارتین .)5311( .مقدمات جامعه شناسی .ترجمه منوچه صبوری ،تهران نشر نی.
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 -3پاتنام ،روبرت .)5311( .دموکراسی و سنتهای مدنی .ترجمه :محمدتقی دلفروز .تهران:
دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور ،چاپ اول.
 -4پیوزی ،مای ل ( .)5311یورگنهابرماآ .ترجمه احمد تدین .تهران :انتشارات هرم .
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