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سرمایه فرهنگی و هویت جمعی
مطالعه پیمایشی دانشجویان دانشگاه کردستان

بر مبنای دیدگاه های نظری تلفیقی، هویت یابی فرایندی دیالکتیکی و دوسویه است و در کنار عوامل 
ســطح کالن، قابلیت بازاندیشــی هویتی به میزان برخورداری از سرمایه ها و منابع مادی و فرهنگی 
وابسته است. پژوهش حاضر در چارچوب دیدگاه های نظری تلفیقی به بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی 
بر ابعاد هویت جمعی دانشجویان دانشگاه کردستان پرداخته است. این تحقیق از نوع پیمایشی است 
که در طی آن با 325 نفر از دانشجویان دانشگاه کردستان مصاحبه شده است. یافته های توصیفی بیانگر 
آن اســت که دانشجویان به طور همزمان از هویت های سه گانه قومی، ملی و جهان وطنی برخوردار 
هســتند و تعلق به هر یک از ابعاد هویت جمعی به منزله نفی و نقض دیگری نیســت. نتایج تبیینی 
نشــان داد که سرمایه فرهنگی ضمن داشــتن رابطه معنادار با ابعاد هویت جمعی دانشجویان، تأثیر 
متفاوتی بر ابعاد هویتی دارد؛ به بیان دیگر، سرمایه فرهنگی با هویت ملی و جهان وطنی همبستگی 
مثبت و با هویت قومی همبستگی منفی دارد. بر مبنای نتایج تحلیل رگرسیون، متغیر سرمایه فرهنگی 
به ترتیــب 0/324، 0/23 و 0/144 تغییرات هویت های جهان وطنی، قومی و ملی را تبیین می نماید. 
با نظر به ســهم باالی سرمایه فرهنگی در جهت گیری های معرفتی و بازاندیشی هویتی دانشجویان، 
بهینه ســازی فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه در دانشــگاه به عنوان برنامه درســی پنهان، ترغیب 
دانشجویان به فعالیت های فرهنگی، برگزاری دوره های مختلف و اعطای گواهینامه به دانشجویان، 
افزایش دسترســی دانشــجویان به کاال ها و منابع فرهنگی مرتبط و بازاندیشی در شیوه بومی گزینی 

دانشجو در سیاست گذاری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ضروری به نظر می رسد.
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مقدمه و طرح مسئله
هویت جمعی، نشانگر سطوح تعلقات، تعهدات و وفاداری های جمعی افراد است که نه تنها 
شــالوده اصلی ساختار اجتماعی هر جامعه را شــکل می بخشد، بلکه خود در بطن نظام 
فرهنگــی و اجتماعی تکوین می یابد، مجموعه ای از الگو های فرهنگی را برای افراد عرضه 
می کند، انســجام و پیوستگی را در زندگی اجتماعی امکان پذیر می سازد، تجارب افراد را 
تفسیر نموده و ترجیحات و جانبداری های آن را مشخص می کند. )هربوکن1، 2004: 109(

از مختصــات دنیــای معاصر، چندبعــدی و چندوجهی بودن هویت جمعی اســت. 
در دنیای معاصر، از یک ســو، به دلیل افزایش منابع در دســترس )نظیر اشــکال سرمایه 
فرهنگی و اجتماعی(، منابع هویت ساز ماهیتی چندگانه و متنوع به خود گرفته و با تعدد 
گروه بندی ها، اجتماعات و »ما« های مختلف و متکثرشدن زمینه های عمل و تنوع مراجع 
روبرو هستیم؛ به گونه ای که افراد به طور فزاینده ای در پذیرش مجموعه متنوع و متفاوتی 
از گروه بندی ها و وفاداری ها از حق انتخاب برخوردار گشــته اند )گیدنز2، 1377: 80(، از 
سوی دیگر، در ســایه روابط متقابل و عضویت های مشترک و ادخال گروه ها در یکدیگر 
و مشــارکت و حضور فعاالنه اجتماعات مختلــف در جامعه مدنی، تکوین اصول و قواعد 
غیرشخصی مبتنی بر شهروندی فراگیر و تساهل فرهنگی، زمینه برای بازاندیشی هویتی 
و عمده شــدن هویت های جمعی عام نسبت به سایر هویت های جمعِی محلی و خاص گرا 
میسر شده است. )کیویستو3، 2002: 20( در سایه دگرگونی های به وجود آمده، استنباط 
مــدرن از هویت جمعیـ  که عمدتــاً در چارچوب دولتـ  ملت و در درون مرز های ملی 
محصور بود ـ با چالش مواجه گردیده و گرایش به تکثر در حال افزایش و تعمیق شــدن 
است؛ فرایندی ثبات شکن، اما در عین حال زاینده و تکوینی که عبارت است از برساختن و 
دفاع از گستره ای پر دامنه از هویت ها، معانی و اجتماعات نوبنیاد در تقابل با چارچوب های 

اجتماعی مدرن. )دان4، 1385: 24-30(
بنابر آنچه گفته شد، در دوران معاصر مناسبات اجتماعی در سطوح درون جامعه ای، 
جامعه ای و فراجامعه ای خصلتی متکثر، چندبعدی، پویا، پیچیده و ســیال یافته و به تبع 
آن هویت های جمعی هم پیچیده، سیال، متنوع و چندگانه شده اند. به تعبیر یان کرایب5 
1. Herboken
2. Giddens
3. Kivisto 
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5. Ian Craib
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)1998: 5( در دوران کنونی هویت ها در تقابل با هم تعریف نمی شوند و برای ما هم زمان 
امــکان برخورداری از یک خود یکپارچه و خود های متکثر وجود دارد؛ از این رو، موضوع 

هویت، صرفاً موضوع برخورداری از این یا آن هویت نیست. 
با نظر به اهمیت دانشــگاه به مثابه یکی از عناصر و نهاد های ُمدرن در ارتقای ســطح 
دانش تخصصی و عمومی، مدارای اجتماعی، نوع دوستی، عام گرایی و تقویت حوزه عمومی 
)دالنتی1، 2002: 7(، بررسی و ارزیابی نقش محیط دانشگاه در بازاندیشی هویتی بسیار 
اثرگذار است. دانشگاه به عنوان نهادی آموزشی و فرهنگی نقش مهمی در تولید و ارتقای 
ســرمایه فرهنگی و بازاندیشــی انگاره های هویتی دارد. با ورود دانشجویان به دانشگاه و 
در طی دوره تحصیل و مشــارکت در کانون ها و تشکل ها و انجام فعالیت های فرهنگی و 
اجتماعی و در تعامل با ســایر دانشــجویان به تعاریفی از هویت خویش و دیگران دست 
یافته و به واکاوی هویت های جمعی خود می پردازند. »قشر دانشجو به دلیل اقتضای سنی، 
تحصیل در دانشگاه و حضور در اماکن فرهنگی، بیش از هر قشر دیگری تحت تأثیر امواج 
مدرنیته و جهانی شدن قرار دارد«. )عبداللهی و مروت، 1384 و نوابخش و مقتدرزاده ملکی، 
1391( دانشــجویان در مقایسه با گروه ها و اقشار مختلف جامعه، از فرصت ها و امکانات 
ســخت افزاری )دسترسی به رایانه و اینترنت پرسرعت( و نرم افزاری )گذراندن واحد های 
درسی و دوره های تخصصی مرتبط با رایانه و اینترنت، نظیر مهارت های هفت گانه فّناوری 
اطالعات ICDL، داشتن مهارت های زبانی و سواد رسانه ای( به مثابه ابعاد سرمایه فرهنگی 
برخوردارند و هویت جمعی این قشــر بیش از هر قشــر دیگری در شرایط امروزی ایران 
دستخوش تغییر و بازاندیشی قرارگرفته است. بدیهی است که بافت چندفرهنگی و متنوع 
جامعه ایران در مراکز دانشگاهی، به خوبی تجلی یافته است. در چنین فضایی با دانشجویانی 
مواجهیم که عالوه بر اشــتراکات فرهنگی، هر یک از ویژگی های زبانی، محلی و فرهنگی 
خــاص خود برخوردارند و در وهلــه اول، در اجتماعات محلی، قومی و خرده فرهنگ های 
مختلف، جامعه پذیر می شــوند و با ورود به دانشــگاه و امکان ارتقای ســرمایه فرهنگی 
به دلیل مصرف کاال های فرهنگی و اســتفاده از رسانه های نوین ارتباطی و اطالعاتی، در 
فرایند جامعه پذیری ثانویه قرار می گیرند و به تبع آن نشانگان هویتی مورد جرح و تعدیل 
قــرار می گیرد. )قادرزاده و احمدپور، 1390: 37( بنابراین، امروزه دانشــجویان در مرکز 
فرایند تمایز و تشــابه هویتی قرار دارند؛ جوان بودن دانشجویان به اضافه چندگانه شدن 

1. Delanty
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زیســت جهان های آنها و تأثیرات رسانه ای مدرنیته، ترکیب های خاص هویتی دانشجویان 
را پدید آورده اســت. در چنین شــرایطی، عناصر مختلفی از گفتمان های مختلف سنت 
)ماننــد مذهب( و مدرنیته در هویت آنها دیده می شــود کــه موجب تفاوت هویتی قابل 
توجه بدنه دانشجویی با بدنه اصلی جامعه می شود. شرایط به وجود آمده، اهمیت و نقش 
هویِت دانشجویان را برای برنامه ریزان اجتماعی و فرهنگی نمایان ساخته است. با مطالعه 
و شناخت دقیق چگونگی و چرایی هویت جمعی در نزد دانشجویان می توان از این مفهوم 
در تبیین و تحلیل مسائل فرهنگی و اجتماعی نظیر خاص گرایی های فرهنگی و اجتماعی، 
مشــارکت اجتماعی، ازخودبیگانگی اجتماعی و فرهنگی، همبستگی و انسجام اجتماعی 
سود ُجست. )قادرزاده، 1390: 38( شاید استنباط این باشد که شناخت ویژگی ها، نیاز ها 
و خواســته ها، منابع معرفتی و ابعاد هویتی آنها به برنامه ریزان و دست اندرکاران آموزش 
عالی کمک می کند تا برنامه ریزی ها، اســتراتژی ها و خط مشــی هایی که برای این قشر 
طراحی می شود، آگاهانه و معطوف به نتیجه مثبت باشد، زیرا بدون شناخت ابعاد هویتی 
دانشــجویان، بسیاری از برنامه ریزی های آموزشی، فرهنگی و تبلیغی نه تنها نتیجه مثبت 
نخواهد داشــت، بلکه عاملی برای موضع گیری و مقابله خواهد بود. )صدیق سروستانی و 
قادری، 1388: 38-37( از ســوی دیگر، آســیب های ناشی از دگرگونی نظاِم فرهنگی و 
تغییِر الگو های ســنتی، پرسش های بســیاری را برای اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی 
درباره با موضوع هویِت جمعی به ویژه عوامل مؤثر بر آن مطرح نموده اســت. )کارکنان و 

نیازی، 1386: 56( 
در جامعه ایران با عمده شــدن ســهم و جایگاه دانشگاه به مثابه یکی از عوامل اصلی 
جامعه پذیری ثانویه و ارتقای سرمایه فرهنگی جوانان، دیگر نمی توان هویِت جمعی افراد 
به ویژه دانشــجویان را تنها به میانجی مفاهیم ســاختاری و کالن تبیین کرد، بلکه برای 
بررسی و ارائه الگویی از مؤلفه های هویِت جمعی جوانان الزم است از مفاهیمی همچون 
سرمایه فرهنگی مدد گرفت، زیرا تغییرات به وجود آمده در عرصه فرهنگی در چند دهه 
اخیر، ســبب گســترش آموزش های تخصصی در زمینه های مختلــف و ورود حجم زیاد 
کاال های فرهنگی از قبیل کتاب، فیلم، موسیقی و مطبوعات در تیراژ ها و عناوین مختلف 
در بازار های مصرفی شــده اســت که مخاطبان اصلی این کاال های فرهنگی، دانشجویان 
می باشند. به همین دلیل امروزه عناصر فرهنگی به ویژه سرمایه فرهنگی به اقشار مختلف 
جامعه از جمله جوانان و دانشجویان هویت می بخشند. )ابراهیمی و بهنویی، 1389: 12( 
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بر این اساس، مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که آن  دسته از دانشجویانی که تجربه 
جامعه پذیری در یک اجتماع قومی را دارند، با ورود به دانشگاه و تجربه جامعه پذیری ثانویه 
و امکان ارتقای بهره مندی از سرمایه فرهنگی، چه تغییری در نشانگان و ابعاد هویت جمعی 
آنان حادث می شود؟ تا چه اندازه به میانجی سرمایه فرهنگی، هویت جمعی دانشجویان 

در ابعاد قومی، ملی و جهان وطنی قابل تبیین است؟

مرور منابع تجربی
در سال های اخیر در زمینه ابعاد هویت جمعی و عوامل مؤثر بر آن به ویژه سرمایه فرهنگی 
پژوهش هایی صورت گرفته اســت. این پژوهش ها را می توان به دو دسته »وضعیت ابعاد 
هویت جمعی در بین جوانان« و »رابطه سرمایه فرهنگی و ابعاد هویت جمعی« تقسیم نمود. 
»وضعیت ابعاد هویت جمعی«: این دسته از تحقیقات با استفاده از روش های پیمایشی 
یا تحلیل داده های ثانویه، وضعیت هویت قومی، ملی و جهانی را در بین شهروندان ایرانی 
به ویژه جوانان و دانشجویان مورد بررسی قرار داده اند. در این راستا می توان به تحقیقات ذیل 
اشاره کرد: عبداللهی )1377( در پژوهشی با توسل به داده های ثانویه و روش پیمایشی، 
به بررســی وضعیت هویت جمعی و تحول آن در جامعه ایران پرداخته اســت. یافته های 
تحقیق نشان داد که هویت جمعی در ایران، به ویژه از جنبه تکاملی آن از سطوح پایین تر 
به سطوح باالتر دچار ضعف جدی است. این بدین معناست که هویت جمعی عام در ایران 
جا نیفتاده است؛ به طوری که در جوامع روستایی و عشایری کوچک و خاص گرایانه و در 
جامعه شــهری، از محلی به جهانی گرایش دارد و هویت ملی به نفع هویت های محلی و 
فراملی تضعیف گردیده است. عبداللهی و مروت )1384( نیز در تحقیقی پیمایشی پیرامون 
هویت جمعی غالب در بین دانشــجویان دانشگاه های سنندج، به این نتیجه رسیدند که 
هویت جمعی غالب دانشجویان هویت قومی بوده است و هویت های جهان وطنی و ملی در 
مراحل بعدی قرار گرفته اند. نتایج تحقیق پیمایشی نوابخش و مقتدرزاده ملکی )1391( 
در بین جوانان استان آذربایجان شرقی نیز بیانگر آن بود که هویت غالب در نزد جوانان 
هویت قومی اســت و هویت های ملی و جهانی به ترتیب در اولویت های بعدی قرار دارند. 
در نهایت نتایج تحقیق پیمایشی ربانی و رستگار )1392( نیز بیانگر آن بود که میانگین 
هویت ملی پاســخگویان در حد متوســط می باشد و تعلق افراد به ابعاد فرهنگی، زبانی و 

سرزمینی هویت ملی از ابعاد سیاسی، اجتماعی و دینی قوی تر است. 
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»رابطه ســرمایه فرهنگی و ابعاد هویت جمعی«: این دســته از تحقیقات با اســتفاده 
از روش  پیمایش، رابطه ســرمایه فرهنگی و ابعاد هویت جمعی را در بین شــهروندان 
ایرانی به ویژه جوانان و دانشــجویان مورد مطالعه قرار داد ه اند. در این راســتا می توان به 
این تحقیقات اشــاره کرد: شارع پور و خوش فر )1381( در پژوهشی رابطه ابعاد مختلف 
ســرمایه فرهنگی را با نحوه تعریف افراد از خویشــتن بررســی کرده اند. نتایج پژوهش 
مؤید همبســتگی مثبت ســرمایه فرهنگی با انواع چهارگانه هویــت بود. نتایج تحقیق 
پیمایشــی کارکنان و نیازی )1386(، نیز بیانگر رابطه مثبت و معنادار سرمایه فرهنگی 
با هویت اجتماعی دانشجویاِن دانشگاه کاشان بود. حسین زاده )1388( نیز در پژوهشی 
با اســتفاده از روش پیمایشی رابطه ابعاد سه گانه سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی در 
بین دانشجویان دانشگاه تبریز را مورد مطالعه قرار داد. نتایج این پژوهش نشان داد که 
بین ســرمایه فرهنگی و ابعاد هویت جمعی، همبســتگی مثبت وجود دارد. به طوری که 
بیشــترین همبستگی ســرمایه فرهنگی با هویت ملی، قومی، دینی و فردی و کمترین 
همبســتگی آن با هویت جهانی اســت. در پژوهش پیمایشی دیگر، ابراهیمی و بهنوئی 
)1389(، رابطه بین ســرمایه فرهنگی جوانان و هویــت اجتماعی فردی و جمعی آنان 
را مورد بررســی قرار دادند. بر مبنای نتایج، بیشــترین همبســتگی سرمایه فرهنگی با 
مؤلفه های هویت شــخصی و گروهی و کمترین همبستگی آن با مؤلفه های هویت ملی، 
خانوادگی و مذهبی بود. در نهایت نتایج تحقیق نســاج و همکاران )1394( نیز بیانگر 
آن بــود که افرادی که دارای ارزش های فرهنگی با میزان فاصله قدرت زیاد هســتند، 
نســبت به کســانی که ویژگی های فرهنگی با میزان فاصلــه فاصله قدرت کم دارند، از 

میزان هویت ملی بیشتری برخوردارند. 
مرور پیشــینه تجربی از یک ســو، بیانگر تضعیف هویت ملی نسبت به هویت قومی و 
جهانی است، از سوی دیگر، بیانگر وجود رابطه مثبت سرمایه فرهنگی با ابعاد هویت جمعی 
اســت. نکته حائز اهمیت در مرور پیشینه تجربی آن است که در این تحقیقات بیشتر به 
رابطه ســرمایه فرهنگی و ابعاد دینی، خانوادگی و ملی هویت جمعی اشاره شده است و 
ابعاد هویت قومی و جهان وطنی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق سعی 
بر آن اســت تا در چارچوب رویکرد های نظری تلفیقی به مفهوم ســازی و بررسی تجربی 
رابطه سرمایه فرهنگی با ابعاد سه گانه هویت جمعی )قومی، ملی و جهان وطنی( بپردازد.
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مرور دیدگاه های نظری
تئوری های جامعه شناسی براســاس نوع ُمبِین یا اصلی ترین ُمبِین مورد توجه در تحلیل 

هویت جمعی در ذیل سه دیدگاه قابل دسته بندی است: 
ـ نخست، دیدگاه ها یا تئوری هایی که ُمبِین مورد توجه آنها در تحلیل هویت جمعی 
ساختار ها در سطح کالن بوده و بر شرایط و عوامل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، 
اقتصادی و فرایند های عمده ای چون جهانی شــدن تأکیــد می نمایند. جورج ریتزر، این 
تئوری ها را در ذیل انگاره »واقعیت اجتماعی« طبقه بندی نموده است. )ریتزر، 1384: 635( 
ـ دوم، دیدگاه هــا یا تئوری هایی کــه ُمبِین مورد توجه آنها در تحلیل هویت جمعی، 
عوامل ذهنی و نمادین بوده و بر ارزش ها، باورها، معانی ذهنی، پنداشت ها و گرایش های 
افراد در برساختن هویت جمعی تأکید نموده اند. در ادبیات مربوط به هویت جمعی، این 
تئوری ها تحت عنوان سازه گرایی اجتماعی1 تعریف و طبقه  بندی می شوند. )سِرولو2، 1997: 
386-384( در چارچوب رویکرد ســازه گرایی اجتماعی، هویت به عنوان یک »برســاخته 
اجتماعی3« تلقی می شود. )بورکیت4، 1991: 190( در چارچوب این رویکرد، هویت جمعی 
یک دســتاورد تعاملی تلقی می گردد که پیوســته از طریق تبادل زبانی و عمل اجتماعی 
مورد مذاکره قرار می گیرد. در چارچوب این رویکرد، شیوه هایی مورد توجه قرار می گیرد 
که براساس آن عامالن و حامالن جامعه پذیری، داده ها و دانسته های شناختی، عاطفی و 
رفتاری افراد را ترســیم و سازمان می بخشند؛ دانسته هایی که افراد برای شکل دهی یک   

»خود اجتماعی« به کار می گیرند. 
ـ ســوم، تئوری ها یا رویکردهایی که ُمبِین مورد توجه آنها در تحلیل هویت جمعی، 
ترکیبی از عوامل ُخرد، میانه و کالن می  باشــد. این تئوری ها در ادبیات جامعه شناســی 
معاصر به »رویکرد های تلفیقی5« معروف اســت. )عبداللهی، 1377( براساس رویکرد های 
تلفیقــی، میان ابعاد ذهنی و عینی یا ســطوح ُخــرد و کالن واقعیات اجتماعی تعامل و 
درهم تنیدگی وجود دارد؛ به گونه ای که هیچ یک جدای از دیگری نیست. در ذیل رویکرد 
مزبــور، صاحب نظرانی نظیر، گیدنز، بوردیو و جنکینز جای می گیرند که با لحاظ نمودن 
ترکیبی از عوامل سطوح ُخرد، میانه و کالن، توصیف و تبیین هویت های فردی و جمعی 
1. Social Constructivism 
2. Cerulo
3. Social Construct
4. Burkitt 
5. Integrative Approaches
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را مورد توجه قرار داده اند. رویکردهایی که در برســاخت هویت جمعی بر نقش ســرمایه 
فرهنگــی به مثابه یک متغیــر میانی تأکید می ورزند در ذیــل رویکرد های تلفیقی قابل 

دسته بندی است. 
در ذیل به نظریه هایی که نقش سرمایه فرهنگی بر هویت جمعی را مورد توجه قرار 
داده اند به اختصار اشــاره می شود. کاستلز ضمن دسته بندی انواع هویت در جوامع مدرن 
به عوامل مؤثر بر این هویت ها نیز اشاره می کند. وی در این راستا معتقد است که جهان 
وارد عصر جدیدی با عنوان عصر اطالعات شده است و در اثر این تحول جامعه جدیدی با 
عنوان جامعه شبکه ای شکل یافته است. )کاستلز، 1380: 42-41( در این جامعه به دلیل 
پیشــرفت تکنولوژی و توســعه ابزار های الکترونیکی، اطالعات به سرعت انتقال می یابند 
و این امر موجب شــده که همه جهاِن جدید به صورت یک شــبکه در بیاید. )کاســتلز، 
1381: 440 و 1380: 462( در جامعه شبکه ای افراد از طریق فضای جریان ها )جریان 
اطالعات و مبادالت از طریق شبکه های میکروالکترونیک که فضای خاص خود را به وجود 
می آورنــد( به هم گره می خورند و به کنش متقابل می پردازند )کاســتلز، 1380: 477( 
و همواره در حال اســتفاده از ابزار های الکترونیکی مانند تلویزیون، کامپیوتر و اینترنت 
هستند. استفاده از ابزار های الکترونیکی ارتباطی ـ مخابراتی موجب تغییر تصور افراد از 
خود می شــود. )کاستلز، 1380: 384 و ممتاز، 1387: 63-62( بنابراین کاستلز معتقد 
است در جامعه شــبکه ای استفاده از ابزار های الکترونیکی و مصرف این کاال ها )به مثابه 
ســرمایه فرهنگی( بر هویت جمعی استفاده کنندگان آن تأثیرگذار است و هویت آنها را 

شکل می دهد.
در این راستا گیدنز نیز معتقد است که هویت مستلزم آگاهِی بازتابی است و در واقع 
آن چیزی اســت که فرد به آن آگاهی دارد. هویت شــخص چیزی نیست که در نتیجه 
تداوم کنش های اجتماعی فرد به او تفویض شــده باشد، بلکه چیزی است که فرد باید 
آن را به طور مداوم و روزمره ایجاد کند و در فعالیت های بازتابی خویش مورد محافظت 
و پشتیبانی قرار دهد. )گیدنز، 1385: 81( بنابراین وی بر این باور است، هویت انسان 
در کنش متقابل با دیگران ایجاد می شــود و در جریان زندگی پیوسته تغییر می کند و 
هیچ کس هویت ثابتی ندارد. هویت همواره در حال ایجاد و عوض شــدن است. )گیدنز، 
1385: 15( همچنیــن به اعتقــاد گیدنــز، در عصر جهانی، به دلیل آنکه جهانی شــدن 
باعث می شــود تــا به صورت بازتر و انعطاف پذیرتر زندگی کنیــم و به جهان نگاه کنیم 
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)حســین زاده، 1388: 57(، هویت های فرهنگِی محلی امکان بروز بیشــتری می  یابند و 
تقریباً در همه ملت های جهان، هویت ملی نیز در حال تجدیدنظر و بازاندیشــی اســت. 
)گیدنز، 1384: 90( درواقع، وی معتقد اســت که در دوران جهانی شدن، شاهد تعامل 
و همنشــینی هویت های جمعِی محلی با هویت های جمعِی کالن هســتیم، بدون اینکه 
وجــود یکی، دال بر ضدیت با وجود دیگری باشــد. )قادرزاده و احمدپور، 1390: 40( 
از دیدگاه گیدنز یکی از منابع هویتی در عصر جهانی شــدن، آگاهی اســت که یکی از 
مؤلفه های ســرمایه فرهنگی به شــمار می آید. بر این اســاس با افزایش آگاهی به مثابه 
یکی از مؤلفه های ســرمایه فرهنگی، افراد هویت خود را مورد بازاندیشــی قرار داده و 

انعطاف پذیرتر و بازتر به جهان نگاه می کنند.
جنکینز1، نیز معتقد اســت که هویت حاصل دیالکتیک درونی و بیرونی شناســایی 
می باشــد. به عبارت دیگر، هویت  های اجتماعی فردی و جمعی به واســطه کنش متقابل 
دیالکتیکی درونی و بیرونی شکل می گیرند. )جنکینز، 1381( از نظر جنکینز هویت یابی 
فرایندی دیالکتیکی و دوســویه اســت و در تحلیل هویت ضرورت دارد تا در کنار عوامل 
اجتماعی سطح ُخرد، نقش رده بندی ها و گروه بندی های نهادی و تخصیص آمرانه هویت ها، 
افراد و چگونگی تفســیر، مواجهه و مقابله آنها بــا این رده بندی ها را نیز مورد توجه قرار 
داد؛ به ویژه مقاومت افراد در برابر رده بندی های کلیشــه ای که غالباً مبتنی بر معیار های 
انتسابی مانند جنسیت، سن، قومیت و طبقه اجتماعی است. از دیدگاه وی، با وجود تأثیر 
رده بندی های اجتماعی و قدرتی که این رده بندی ها در انقیاد عامل درونی شناسایی دارد، 
انســان ها در جهان ُمدرن در برابر رده بندی ها مقاومت می کنند که این خود جلوه ای از 
خویشــتن تأملی آنها است. از جمله می توان به مقاومت اقلیت های قومی و زنان در برابر 
رده بندی هایی اشــاره نمود که نهاد های مسلط جامعه بر آنها اعمال می نماید. )جنکینز، 
2000: 9( در این راستا جنکینز بر این امر تأکید دارد که توان مقاومت و قابلیت بازاندیشی 
مردم به میزان برخورداری از سرمایه ها و منابع مادی و فرهنگی )از جمله سرمایه فرهنگی( 

وابسته است. )جنکینز، 1381: 289(
تامپسون2 نیز بر این باور است با تحول جوامع ُمدرن فرایند خودشکل پذیری بازتابی تر 
و بازتر می شــود، بدین معنی که افراد برای ســاختن هویتی منسجم برای خود، بیش از 

1. Jenekins
2. Thampson
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پیش به منابع شــخصی خودشــان باز می گردند. در عین حال، فرایند خودشکل پذیری 
به گونه ای فزاینده با مواد نمادین رسانه ای تغذیه شده و دامنه گزینش  را برای افراد بسیار 
وســعت بخشیده است. تحول رسانه ها نه تنها فرایند خودشکل پذیری را پُربار و دگرگون 
می کند، بلکه نوع جدیدی از نزدیکی و صمیمیت را که غیرمتقابل بوده به وجود می آورد. 
تامپسون خویشتن را طرحی نمادین می داند که فرد آن را از مواد نمادینی که در اختیارش 
قرار دارد، می ســازد. این روایتی است که برای بیشــتر مردم، همین که به مواد نمادین 
جدید روی می آورند، با تجربیات جدید مواجه می شــوند و به تدریج هویت خویش را در 
مسیر تغییرات زندگی بازتعریف می کنند، تغییر خواهد کرد. اینکه به خودمان یا دیگران 
بگوییم چه کســی هستیم، مثل این می ماند که روایت هایی را بازگو کنیم که همواره در 
فرایند بازگویی تعدیل می شــوند؛ روایت هایی از چگونگی رسیدن ما به جایی که هستیم 
و جایی که از این پس می خواهیم برویم. )تامپســون، 1380: 260-253( بنابراین افراد 
برای ســاختن هویت خود از منابع شــخصی و ابزار های فرهنگی مانند رسانه ها )به مثابه 
بُعد عینیت یافته ســرمایه فرهنگی(، بهره می گیرند و به میانجی ســرمایه های فرهنگی 

هویت خود را بر می سازند.
بوردیو1، نیز جامعه را فضایی اجتماعی می داند که هر کس بر حســب میزان سرمایه 
کلی )مجموع دو نوع ســرمایه اقتصادی و فرهنگی( و براساس ساختار سرمایه )بر حسب 
وزن نســبی انواع مختلف ســرمایه اقتصادی و فرهنگی که در مجموِع کل دارایی دارد(، 
در آن پایگاه اجتماعی پیدا می کند و در جوار کسانی جای می گیرد که از لحاظ سرمایه 
کلی با او مشــابه اند. افراد دارای پایگاه مشــابه و تعامالت مشترک از عادت واره2 و الگوی 
کنشی نسبتاً همسو و هماهنگی برخوردارند. عادت واره، ماتریس ادراکات و ارزیابی است 
و مشخص کننده و سازمان دهنده جهان بینی افراد و نحوه عمل آنها در جهان اجتماعی 
اســت و مبین خصلت و رفتاری است که در ذیل نوعی فضا و میدان اجتماعی معنا پیدا 
می کنــد. )بوردیــو، 1986: 486( بوردیو، درخالل بحث از عــادت واره و تفکیک آن به 
عــادت واره فردی و طبقه ای، موضوع هویت های فــردی و جمعی را نیز مورد توجه قرار 
داده است: عادت واره فردی، از فردیت ارگانیک و ادراکات بالفصل شخص و هویت فردی 
جدایی ناپذیر اســت و عادت واره طبقه ای که از موقعیــت اجتماعی ـ اقتصادی و جایگاه 

1. Bourdieu
2. Habitus
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عامالن اجتماعی در ساختار ها و میدان های تعامالتی نشئت می گیرد، هویت های جمعی 
مشــترک را پدید می آورد. عادت واره طبقه ای، در ســبک زندگی افراد متعلق به گروه ها 
و طبقات مختلف به گونه ای نمود می یابد که از ذائقه غذایی تا ســالیق زیبایی شناختی و 
نگرش های سیاســی آنان را جهت می بخشــد. )بوردیو، 1986: 486( بنابراین، از دیدگاه 
بوردیو میزان برخوداری افراد از اشکال سرمایه از جمله سرمایه فرهنگی، عامل تعیین کننده 

و شکل دهنده هویت های جمعی آنهاست.

جدول 1: کلیت دیدگاه های نظری و شاخص های آن

شاخص ها و مؤلفه های دیدگاه نظرینظریه پرداز
اساسی

مید
»خود« یک امر تکوینی است و در جریان تعامالت و مناسبات اجتماعی 

تعامالت اجتماعی با دیگران شکل می گیرد.

برگر و 
الکمن

هویــت حاصل دیالکتیــک واقعیت ذهنی و عینی اســت که در برابر 
ســاختار های اجتماعی معین واکنش نشان داده و موجب حفظ، تغییر 

یا شکل گیری مجدد ساختار های اجتماعی می شود.
برساخت هویت

بوردیو
»عادت واره طبقه ای« که از جایگاه عامالن اجتماعی و میزان برخوداری 
آنها از سرمایه از جمله سرمایه فرهنگی، در میدان های اجتماعی نشئت 

می گیرد، هویت های جمعی مشترک را پدید می آورد.
عادت واره و سرمایه 

فرهنگی

گیدنز

با افزایــش آگاهی به مثابه یکی از مؤلفه های ســرمایه فرهنگی، افراد 
هویت خود را مورد بازاندیشی قرار داده و بازتر به جهان نگاه می کنند. 
بنابرایــن هویِت در جریان زندگی پیوســته تغییر می کند و هیچ کس 

هویت ثابتی ندارد.
آگاهی و بازاندیشی

کاستلز
در جامعه شــبکه ای اســتفاده از ابزار هــای الکترونیکی و مصرف این 
کاال ها )به مثابه سرمایه فرهنگی( بر هویت جمعی استفاده کنندگان آن 

تأثیرگذار است و هویت آنها را شکل می دهد.
مصرف کاال های 

الکترونیکی ـ فرهنگی 

تامپسون
خویشــتن طرحی نمادین اســت که فرد آن را از مواد نمادینی )منابع 
شــخصی و ابزار های فرهنگی مانند رســانه ها که یکی از ابعاد سرمایه 

فرهنگی است(، که در اختیارش قرار دارد، می سازد.
مواد نمادین )ابزار های 

فرهنگی( 

جنکینز

هویت های اجتماعی فردی و جمعی به واسطه کنش متقابل دیالکتیکی 
درونی و بیرونی شــکل می گیرند. در ایــن دیالکتیک توان مقاومت و 
قابلیت بازاندیشی مردم به میزان برخورداری از سرمایه ها و منابع مادی 

و فرهنگی )از جمله سرمایه فرهنگی( وابسته است.

سرمایه های مادی ـ 
فرهنگی 

سرمایه فرهنگی و هویت جمعی
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چارچوب نظری پژوهش
پژوهش حاضر با رجوع به دیدگاه های تلفیقی، به دنبال واکاوی هویت جمعی دانشجویان 
به میانجی گری متغیر ســرمایه فرهنگی است. در چارچوب دیدگاه  تلفیقی، صورت بندی 
و تطور ســطوح و ابعاد »هویت جمعی«، در فراینــد دیالکتیکی »خود« و »جامعه« صورت 
می گیرد. مرزبندی های هویتی ماهیتی ایستا ندارد، بلکه انعطاف پذیر و سیال بوده و متأثر 
از اشــکال سرمایه، مرز های هویتی قبض و بسط می یابد. هویت جمعی در دنیای معاصر 
ماهیتــی متکثر، چند بعدی، تلفیقی و پیوندی دارد؛ فــرد همزمان می تواند هویت های 
عدیده ای داشــته باشد و وجود آنها در کنار یکدیگر به منزله نفی و نقض دیگری نیست؛ 
این هویت ها در تعامل با یکدیگر قرار دارند و بســته به شــرایط و موقعیت های اجتماعی 
مختلف، سطحی از هویت جمعی شکل غالب به خود گرفته و فرد براساس آن خود را به 
دیگران معرفی نموده و در قبال آن احســاس تعهد و تعلق می کند و این مسئله به معنی 
نفی و نادیده انگاشتن دیگر هویت های جمعی فرد نیست. عام تر شدن هویت های جمعی 
به معنی زوال و از بین رفتن هویت های ســطح ُخرد نیســت، بلکه هویت های سطح ُخرد 
همچنان به هستی خود ادامه می دهند؛ منتهی غلظت، اهمیت و برجستگی خود را به نفع 
هویت های جمعی عاِم مبتنی بر تفاوت پذیری های توأم با وابســتگی متقابل یا روابط بین 

گروهی از دست خواهند داد. )تایلور و اسپنسر1، 2004: 4( 
بر مبنای رویکرد های متأخر، در دنیای معاصر افراد جهت برساختن هویت جمعی، بیش 
از پیش به منابع شخصی رجوع می نمایند و با استفاده از منابع و مصالح در دسترس )نظیر 
اشکال سرمایه( هویت خود را مورد بازاندیشی قرار می دهند. استدالل اصلی پژوهش حاضر 
این است که دانشجویانی که با فقر و کمبود اشکال سرمایه به ویژه سرمایه فرهنگی مواجه اند، 
اغلب به دلیــل انتخاب های محدود به درون مرز های محــدود و خاص گرا )مانند قومیت( 
عقب نشــینی می نمایند. در این وضعیت، عادت واره یا جهان بینی، احساس و پنداشت افراد 
نسبت به اعیان اجتماعی و فرهنگی به دلیل فقر اشکال سرمایه )سرمایه فرهنگی( جنبه ای 
خاص گرایانه به خود گرفته و در ســایه آن هویت های جمعی عام تضعیف می شــود. عالوه 
بر این، توان مقاومت و بازاندیشــی افراد در برابر رده بند های اجتماعی و مقوله های هویتِی 
مبتنی بر جنسیت و قومیت به میزان سرمایه ها و منابع مادی و فرهنگی در دسترس آنان 
وابسته است. )قادرزاده، 1390( آن دسته از دانشجویانی که از میزان سرمایه فرهنگی باالتری 

1. Taylor & Spencer
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برخوردارند، به دلیل برخورداری از منابع معرفتی، مرزبندی های هویتی اولیه را درنوردیده و 
توان تعدیل و رهایی از خاص گرایی های فرهنگی و اجتماعی و وابستگی به قومیت به عنوان 
یک رده بندی اجتماعی را داشــته و گرایش بیشــتری به هویت های عام  در سطوح ملی و 

فراملی پیدا می کنند. 

مصرف کاالی فرهنگی مهارت های فرهنگی ـ آموزشی مدرک تحصیلی عادت واره فرهنگی مدارج هنری 

سرمایه عینیت یافته سرمایه نهادیسرمایه تجسم یافته

هویت قومی هویت جهان وطنیهویت ملی

ابعاد هویت جمعی

سرمایه فرهنگی

شکل 1: مدل نظری رابطه سرمایه فرهنگی و ابعاد هویت جمعی

فرضیه های اصلی
1. بین سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشگاه کردستان و برجستگی هویت قومی آنها 
رابطه معنادار وجود دارد؛ هر چه میزان بهره مندی دانشــجویان از ســرمایه فرهنگی 

کمتر  باشد، گرایش به هویت قومی بیشتر خواهد بود.
2. بین ســرمایه فرهنگی دانشجویان دانشگاه کردستان و برجستگی هویت ملی آنها 
رابطه معنادار وجود دارد؛ هر چه میزان بهره مندی دانشــجویان از ســرمایه فرهنگی 

بیشتر باشد، گرایش به هویت ملی بیشتر خواهد بود.
3. بین سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشگاه کردستان و برجستگی هویت جهان وطنی 
آنها رابطه معنادار وجود دارد؛ هر چه میزان بهره مندی دانشجویان از سرمایه فرهنگی 

سرمایه فرهنگی و هویت جمعی
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بیشتر باشد، گرایش به هویت جهان وطنی بیشتر خواهد بود.
فرضیه های فرعی

1. بین دو جنس از نظر ابعاد هویت جمعی تفاوت معنادار وجود دارد.
2. بین افراد مجرد و متأهل از نظر ابعاد هویت جمعی تفاوت معنادار وجود دارد.

3. بین سن دانشجویان و ابعاد هویت جمعی رابطه معنادار وجود دارد.

روش شناسی پژوهش 
این پژوهش در چارچوب روش شناســی کّمی و با اســتفاده از روش پیمایشی به انجام 
رســیده اســت. از نظر بُعد زمانی از نوع مقطعی، از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر 
ســطح از نوع ُخرد می باشــد و واحد تحلیل نیز فرد )دانشــجویان( می باشــد. در این 
پژوهش برای ســنجش متغیر ها از پرسشنامه محقق ســاخته استفاده شده است. برای 
تهیه پرسشــنامه تحقیق شاخص های مربوط به هر کدام از متغیر های تحقیق، با توجه 
به مبانی نظری و پژوهشــی و تحقیقات قبلی اســتخراج و هر شاخص متناسب با سطح 
ســنجش و با استفاده از طیف خاصی مورد ســنجش قرار گرفته اند. سپس، پرسشنامه 
مخصوص پاســخگویان از طریق مراجعه پرسشــگر به خود پاسخگویان تکمیل گردیده 
اســت. گویه ها براساس طیف جمع نمرات لیکرت طراحی شده اند و مقیاس نمره گذاری 
گویه ها بر مبنای یک تا پنج است. )خیلی زیاد = نمره 5 و خیلی کم = نمره 1( جمعیت 
آماری تحقیق نیز شامل دانشجویان دانشگاه کردستان در سال تحصیلی 95-94 است 

که به صورت تقریبی 11000 نفرند.
جهت برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید که 325 نفر برآورد شد و 
برای انتخاب نمونه ها نیز روش نمونه گیری تلفیقی طبقه ای و تصادفی ســاده به کار برده 
شد. بر همین اساس برای انتخاب نمونه، جمعیت بر حسب دانشکده ها سازمان داده شد. 
سپس با توجه به نسبت حجم جامعه بر حجم هر طبقه، حجم نمونه در هر طبقه مشخص 
گردیــد. در نهایت به صورت تصادفی افرادی به عنوان نمونه در هر طبقه انتخاب شــدند. 
ســپس اطالعات گردآوری شــده از گروه ها به تفکیک وارد نرم افزار آماری spss شده و 
بعد از انجام آزمون های آماری متعدد، نتایج به دســت آمده مورد بررسی قرار گرفتند و با 
انجام این بررسی، نتایج اصلی پژوهش در راستای پاسخ به مسئله پژوهش به دست آمد. 
برای باال بردن اعتبار پرســش نامه، ابتدا اعتبار صوری سؤاالت با بهره گرفتن از نقطه  
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نظرات و مشاورت صاحب نظران مورد بررسی قرار گرفت. عالوه بر این، در تدوین سؤاالت 
یا گویه های مقیاس های اصلی ازســؤاالت مشابهی که در پرسشنامه های فراگیر داخلی و 
خارجی مورد استفاده قرار گرفته بود، استفاده شد. در مرحله بعد، از آنجا که برای تجزیه 
و تحلیل داده ها، نیاز به شاخص سازی بود، از روش اعتباریابی1 شاخص ها استفاده و از این 
طریق معرف های مناسب برای ساخت شاخص ها مورد استفاده قرار گرفت. برای سنجش 
اعتبار درونی شــاخص ها از روش تحلیل گویه2، استفاده شد. در مرحله اول پیش آزمون، 
پرسشنامه اولیه در میان 35 نفر دانشجو )10درصد از کل پاسخ گویان( توزیع شد و برای 
تحلیل پایایی مقیاس های پرسشنامه از ضریب پایایی یا آلفا استفاده شد. جدول 2 نتایج 

تحلیل متغیر های وابسته و مستقل را نشان می  دهد.

جدول2: نتایج تحلیل پایایی متغیر های اصلی تحقیق

آزمون پایاییتعداد گویهنام متغیرردیف

60/722سرمایه فرهنگی عینیت یافته1

60/741سرمایه فرهنگی تجسم یافته2

60/711سرمایه فرهنگی نهادی3

180/739شاخص ترکیبی سرمایه فرهنگی 4

130/786هویت قومی5

130/819هویت ملی6

130/839هویت جهان وطنی7

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق 
ســرمایه فرهنگی: به دارایی های مجســم کننده و ذخیره کننده یا تأمین کننده ارزش های 

فرهنگی اطالق می شود که از سه بُعد عینیت یافته، تجسدی و نهادینه شده تشکیل یافته 
اســت. در واقع ســرمایه فرهنگی نزد کسانی انباشته می شود که با طی مدارج تحصیلی، 
کسب موقعیت ها و مراتب علمی، برخورداری از گواهی و تصدیق هر چه باالتر و کیفی تر 
علمــی، قابلیت اظهارنظر، توصیف و ارزش گــذاری معتبر درباره اعیان مختلف فرهنگی، 

اجتماعی و... را به دست می آورند. )بوردیو، 1986: 1-3(
1. Validation
2. Item Analysis

سرمایه فرهنگی و هویت جمعی



102

راهبرد فرهنگ/ شماره چهل وچهارم/ زمستان 1397

سرمایه فرهنگی تجسدی یا ذهنی1، به مجموعه قابلیت ها، دانایی های ذهنی و مهارت های 

عملی و رفتاری اطالق می شــود که در شیوه سخن گفتن، باورها، ارزش ها و نگرش های 
خــاص فرد تجلی پیــدا می کند.این قابلیت ها به مرور زمــان در اثر تربیت و پرورش در 
وجود افراد درونی می گردد و به صورت تمایالت و رغبت  های پایدار ذهنی و جسمی در 
افراد متبلور می شــود. بُعد تجسدی ســرمایه فرهنگی، شامل تمایالت و گرایشات افراد 
نســبت به موضوعات فرهنگی و اجتماعی، مهارت های شــناختی و زبانی است. )بوردیو، 

)5-10 :1986
سرمایه فرهنگی عینیت یافته2، ســرمایه فرهنگی عینیت یافته آشکارترین نوع سرمایه 

فرهنگی است که افراد جامعه می توانند از آن بهره مند گردند. این سرمایه هم به کاالهای 
فرهنگی و رســانه ای داللت می کند که در واقع بخشی از مایملک و دارایی افراد هستند، 
مانند آثار هنری، تکنولوژی ماشینی و قوانین علمی که به صورت کتب، اسناد و اشیاء در 
تملّک اختصاصی افراد و خانواده ها است و هم به توانایی عینیت یافته و نمودیافته فردی 

مانند آثار هنری، نوشتن و مانند آنها اشاره دارد. )رضایی و تشویق، 1392: 13(  
سرمایه فرهنگی نهادی شــده3، نوعی ســرمایه فرهنگــی عینیت یافته در قالب مدارک 

دانشــگاهی و تحصیلی است که از طریق کســب عناوین تحصیلی که به صورت قانونی و 
نهادی تأیید شده است حاصل می گردد. از این رو، سرمایه فرهنگی نهادی شده، در قالب 
مدارک دانشگاهی به عنوان »سرمایه آموزشی یا دانشگاهی«4 تجلی پیدا می کند. )بوردیو، 

)23 :1986
در مطالعه حاضر، متغیر ســرمایه فرهنگی براســاس مطالعات تجربی و منابع موجود 
)قادرزاده، 1388؛ ســولیوان5، 2001؛ بوردیو، 1986؛ بوردیو و پاسرون6، 1990 و نخایی 
و کورتیــس7، 1998( به صورت عادت واره فرهنگی، مالکیــت کاال های فرهنگی، مهارت 
هنریـ  فرهنگی، مدرک تحصیلی، مدارک آموزشــی و هنری در جدول 3 شاخص سازی 

و عملیاتی شده است. 

1. Embodied Cultural Capital
2. Objectified Cultural Capital
3. Institutionalized Cultural Capital
4. Educational / Academic Capital
5. Sulivan
6. Passeron
7. Nakgaie & Curtis
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جدول 3: ابعاد و شاخص های سرمایه فرهنگی1

تعداد گویه گویه هاابعاد

عینیت یافته

ـ در کتابخانه منزل شما چند جلد کتاب وجود دارد؟
ـ در کتابخانه منزل شــما چند جلد دائره المعــارف، فرهنگ لغت و کتاب های 

نایاب وجود دارد؟
ـ در منزل شما چه تعداد صنایع دستی )فرش دست بافت، میناکاری، منبت کاری 
و غیــره( و آثار هنریـ  فرهنگی با ارزش )تابلو های هنری، عتیقه جات و غیره( 

وجود دارد؟
ـ تا کنون چه تعداد مقاله در مجالت معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده اید؟

ـ تا کنون چه تعداد کتاب )به تنهایی یا با همکاری دیگران( در زمینه آموزشی 
و غیر آموزشی، علمی، هنری و غیره تألیف یا ترجمه نموده اید؟

ـ تا کنون چه تعداد ابتکارات، اختراعات و آثار در جشنواره های مختلف آموزشی، 
علمی و هنری داشته اید؟

6

نهادی

ـ تا کنون موفق به دریافت چه تعداد گواهی  یا مدرک رایانه ای )مانند دوره های 
سخت افزاری، مهارت های هفت گانه ICDL، فتوشاپ و غیره( شده اید؟

ـ تاکنــون موفق به دریافــت چه تعداد گواهی  یا مــدرک در زمینه زبان های 
خارجی شده اید؟

ـ تا کنون موفق به دریافت چه تعداد گواهی  یا مدرک هنری معتبر )نقاشــی، 
خطاطی، تئأتر، موسیقی و غیره( شده اید؟

ـ تا کنون موفق به دریافت چه تعداد گواهی  یا مدرک ورزشی معتبر شده اید؟
ـ تاکنــون موفق بــه دریافت چه تعداد گواهی  یا مدرک حضور در همایش ها و 

کارگاه آموزشی شده اید؟
ـ مقطع تحصیلی: کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

6

تجسدی

ـ تا چه اندازه از توانایی نقد و تحلیل موضوعات علمی ـ آموزشی برخوردارید؟
ـ میزان مهارت شما در زمینه نقاشی و خطاطی چقدر است؟

ـ میزان توانایی و تســلط شــما در خواندن و فهم متون فارســی به ویژه شعر 
چقدر است؟

ـ میزان مهارت شــما در اســتفاده از رایانه و نرم افزار های رایانه ای جهت انجام 
امور آموزشی چقدر است؟

ـ آیا هنگام صحبت کردن از واژه های ادبی، تخصصی و واژه های انگلیسی رایج 
در فارسی استفاده می کنید؟

ـ میزان توانایی و تسلط شما در امور ورزشی چقدر است؟

6

1. شــاخص سرمایه فرهنگی و ابعاد هویت جمعی پس از گردآوری داده ها ساخته شد. در 
این راستا، ابتدا ماتریس همبستگی دو به دوی همه متغیر ها محاسبه و معرف هایی که دارای 
همبســتگی متقابل معناداری بودند، برای ســاخت شــاخص انتخاب شد. محاسبه ماتریس 
همبستگی دو به دوی معرف های سرمایه فرهنگی و هویت جمعی نشان داد که ابعاد مزبور 
همبســتگی معناداری با هم دارند؛ در نتیجه بر مبنای این معرف ها، با روش محاسبه آماری 

متغیرها )Compute Variable( شاخص سرمایه فرهنگی و هویت جمعی ساخته شد.

سرمایه فرهنگی و هویت جمعی
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هویِت جمعی و ابعاد آن: هویت، شناسه آن حوزه و قلمرویی از حیات اجتماعی است که 

فرد با ضمیر »ما« خود را متعلق، منتســب و مدیون بدان می داند و در برابر آن احســاس 
تعهــد و تکلیف می کند. )عبداللهی، 1377: 4( موضوع هویت جمعی در ادبیات نظری و 
تجربی از منظر های مختلف مورد بازخوانی و واکاوی قرار گرفته است که با لحاظ نمودن 
دامنه اثر گذاری بر ســطوح ُخرد، میانه وکالِن واقعیت اجتماعی، سه سطح قومی، ملی و 

جهان وطنی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
هویت ملی: نوعی احساس تعلق به ملتی خاص است؛ ملتی که نمادها، سنت ها، مکان های 

مقدس، آداب و رسوم، قهرمانان، تاریخ، فرهنگ و سرزمین معینی دارد. )گیبرنو1، 2001: 
243( اســمیت2 )2000: 18( هویت ملی را بازتولید و باز تفسیر پایدار ارزش ها، نمادها، 
خاطرات، افســانه ها و ســنت ها می داند که عناصر تمایزبخش هر ملتی هستند. احساس 
تعلق به یک ملت از طریق همین مجموعه صورت می گیرد. به عبارت دیگر، افراد به واسطه 
اشتراک داشتن در این گونه نماد ها و نشانه ها، با گروهی از انسان ها که ملت نام دارد پیوند 

می یابند و برچسب هویتی می خورند. 
هویت جهانی یا جهان وطنی: با نفوذپذیر شدن فزاینده مرز های اجتماعی و در هم تنیدگی 

جهانی، فرهنگ ها و خرده فرهنگ های گوناگون در فضای فراخ جهانی در تعامل با هم قرار 
گرفته اند که با عیان شدن مسائل مشترک جهانی و گسترش ارزش های جهان شمول نظیر 
حقوق بشــر، نوعی آگاهی جهانی از وجود و ماهیــت دنیا های اجتماعی ـ فرهنگی دیگر 
به وجود آمده و با افزایش نســبیت باوری، زمینه ای جهانی برای تکوین و بسط فرهنگ ها 
و هویت ها در ســطوح فرامحلی و فراملی و بســط هویت جهان وطنی و شهروندی جهانی 
فراهم شده است. )فیزرستون3، 1990: 6 و نش، 1380: 293-290( بر این اساس هویت 
جهان وطنــی، به عنوان عام ترین هویت جمعی فراجامعه ای، هویت جمعی همنوع اســت؛ 
یعنی هویتی که همه افراد انسانی را ـ صرف نظر از هر گونه رنگ قومی، ملی یا منطقه ای 
و فقط به عنوان انســان یا همنوعـ  به هم مرتبط و در برابر هم مدیون و مکلف می ســازد. 

)قادرزاده و احمدپور، 1390: 48(
در این پژوهش با اذعان به ماهیت پیچیده، چندبعدی و کیفی هویت های جمعی و با 
تأسی از مطالعات تجربی )عبداللهی، 1377؛ فکوهی و پارساپژوه، 1381؛ قادرزاده، 1388؛ 

1. Guibrenau
2. Smith
3. Featherstone
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علیزاده اقدم و دیگران، 1389؛ حبی و دیگران، 1389؛ کارکنان و نیازی، 1386 و جونز1 
و اسمیت، 2001(، ابعاد هویت جمعی در جدول 4 عملیاتی شده است.

جدول 4: ابعاد و شاخص های متغیر هویت جمعی

تعداد گویه هاابعادمتغیر
گویه 

هویت 
قومی

فرهنگی ـ 
اجتماعی

ـ به هنر های قومی و بومی خود افتخار می کنم.
ـ به مشاهیر فرهنگی متعلق به قوم خود افتخار می کنم.

ـ من به موسیقی سنتی قوم خود عالقه مندم. 
ـ هنگامی که لباس محلی می پوشم احساس خوبی دارم.

ـ دوست دارم همسری از قوم خود برگزینم
ـ نام های محلی را به سایر نام ها ترجیح می دهم.

ـ با آثار منظوم و منثور ادبی قوم خود و شــاعران و نویســندگان آنها 
آشنا هستم.

ـ غذا های محلی را به غذا های دیگر ترجیح می دهم.
ـ من ترجیح می دهم با زبان محلی صحبت کنم.

9

سیاسی

ـ در انتخاباتی مثل مجلس، شــورا ها و... بایــد نمایندگان قوم خود را 
انتخاب نماییم.

ـ عالوه بر احزاب سیاسی ملی، باید احزاب محلی که به مطالبات قومی 
می پردازند، نیز شکل بگیرند.

2

ـ من به اصیل بودن قوم خود اعتقاد دارم.تاریخی
2ـ به اسطوره های متعلق به قوم خود افتخار می کنم.

هویت ملی

فرهنگی ـ 
اجتماعی

ـ به فولکلور و عناصر فرهنگی ملی خود افتخار می کنم.
ـ مشاهیری چون مولوی، حافظ و... مایه افتخار ما هستند.

ـ ترجیح می دهم با یک ایرانی ازدواج می کنم.
ـ به موسیقی اصیل ایرانی عالقه مندم.

ـ من غذا های ایرانی را بیشتر می پسندم.
ـ من به سنت ها و مراسم ملی ایران مثل عید نوروز، شب یلدا و... پایبندم.
ـ برای حفظ زبان فارسی کلمات خارجی و بیگانه را نباید به کار برد.

7

سیاسی

ـ به ایرانی بودن خود افتخار می کنم.
ـ سایر اقوام را به عنوان هم وطن می پذیرم.

ـ من به صاحبان قدرت اعتماد دارم.
ـ من با دیدن پرچم ایران در مجامع بین المللی احســاس ســربلندی 

می کنم.

4

ـ من به تمدن کشورم ایران افتخار می کنم.تاریخی
2ـ من به اسطوره های ملی مثل رستم، سیاوش و... افتخار می کنم.

1. Jones

سرمایه فرهنگی و هویت جمعی
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تعداد گویه هاابعادمتغیر
گویه 

هویت 
جهانی

فرهنگی

ـ اســطوره هایی مثل ایلیاد، ادیسه و... متعلق به همه جهان هستند و 
به آنها افتخار می کنم.

ـ دیدن فیلم های خارجی را بر فیلم های ایرانی ترجیح می دهم.
ـ به شخصیت های ادبی جهان مثل دانته، گوته، میلتون و... افتخار می کنم.

ـ پوشیدن لباس های مارک دار خارجی را دوست دارم.
ـ گوش دادن به موسیقی خارجی برای من دلنشین است.

ـ ازدواج به سبک جهانی را می پسندم.
ـ بیشــتر مواقع غذا های خارجی مثل الزانیا، پیتــزا و... را به غذا های 

ایرانی ترجیح می دهم.
ـ به عقیده من میراث فرهنگی متعلق به همه مردم جهان است و باید 

حفظ شود.
ـ به عقیــده من باید امکانات عملی برای گســترش زبــان بین المللی 

ایجاد شود.

9

1ـ معتقد به داشتن منشأ و تاریخ مشترک با خارجی ها هستم.تاریخی

سیاسی

ـ من خود را عضوی از جامعه جهانی می دانم.
ـ در دنیای امروز، ســازمان های منطقه ای و بین المللی برای اداره امور 

ضرورت بیشتری دارند.
ـ من به شــخصیت های مبارز و آزادی خــواه جهان مثل گاندی ماندال 

افتخار می کنم.

3

یافته های پژوهش
الف. یافته های توصیفی

ویژگی های جمعیتی پاسخ گویان

در نمونه مورد بررسی به لحاظ جنسیت، 42% مرد و 58% زن و به لحاظ تأهل 83% مجرد 
و 17% متأهل هســتند. از نظر تحصیالت نیز، 6% دکتری، 26% کارشناسی ارشد و %68 
کارشناســی می باشند. به لحاظ سن، دامنه سنی جمعیت نمونه بین 18 تا 32 سال قرار 
دارد که بیشترین افراد در گروه سنی 19تا 23 سال قرار دارند و میانگین سنی پاسخگویان 

23 می باشد. 

توصیف آماری ابعاد هویت جمعی و سرمایه فرهنگی دانشجویان

جدول 5 میانگین ابعاد هویت جمعی دانشجویان و میزان بهره مندی از سرمایه فرهنگی را 
نشان می دهد. نتایج به دست آمده، نشان می دهد که میزان احساس تعلق، تعهد و وفاداری 
به نشانگان هویت ملی در 40% از دانشجویان ضعیف، در 36/9% متوسط و در 23/1% قوی 
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بوده است. میانگین شاخص هویت ملی معادل 47/23% است که بر مبنای یک مقیاس صفر 
تا 100 پایین تر از متوسط ارزیابی می شود. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب هویت قومی 
بیانگر آن اســت که در 24% دانشجویان، احساس تعلق و وفاداری به نشانگان هویت قومی 
ضعیف، در 21/5% در حد متوسط و در 54/5% قوی می باشد. میانگین شاخص هویت قومی 
معادل 64/2% است که بر مبنای یک مقیاس صفر تا 100 متوسط ارزیابی می شود. همچنین 
توزیع فراوانی پاســخگویان بر حســب تعلق و وفاداری نسبت به هویت جهان وطنی نشان 
می دهد که هویت جهان وطنی در 18/5% از دانشجویان ضعیف، در 23/7% در حد متوسط و 
در 57/8% دانشجویان قوی بوده است. میانگین شاخص جهان وطنی معادل 66/2% است که 
در حد متوسط ارزیابی می شود. یافته های توصیفی بیانگر آن است که در ترجیحات هویتی 
دانشــجویان، هویت جهانی با میانگین 66/2 در رتبه اول، هویت قومی با میانگین 64/2 در 
رتبه دوم و هویت ملی با میانگین 47/23 در رتبه سوم قرار دارد. همچنین در خصوص میزان 
بهره مندی دانشجویان از سرمایه فرهنگی، نتایج توصیفی بیانگر آن است که در 15/7% از 
دانشجویان سرمایه فرهنگی پایین، در 36/9% متوسط و در 47/4% دانشجویان باال بوده است. 

میانگین شاخص سرمایه فرهنگی معادل 53/7% است که در حد متوسط ارزیابی می شود.

جدول 5: توزیع فراوانی و درصد سرمایه فرهنگی و ابعاد هویت جمعی دانشجویان

درصدفراوانیگزینه هامتغیرها

هویت ملی

ضعیف
متوسط
قوی
جمع

130
120
75
325

40
36/9
23/1
100

47/23میانگینشاخص مرکزی

هویت قومی

ضعیف
متوسط
قوی
جمع

78
70
177
325

24
21/5
54/5
100

64/2میانگینشاخص مرکزی

هویت جهان وطنی

ضعیف
متوسط
قوی
جمع

60
77
188
325

18/5
23/7
57/8
100

66/2میانگینشاخص مرکزی

سرمایه فرهنگی و هویت جمعی
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درصدفراوانیگزینه هامتغیرها

شاخص سرمایه 
فرهنگی

پایین
متوسط

زیاد
جمع

51
120
154
325

15/7
36/9
47/4
100

53/7میانگینشاخص مرکزی

ب. یافته های استنباطی
آزمون رابطه ابعاد هویت جمعی بر حسب سرمایه فرهنگی

در این بخش فرضیه های اصلی که در مورد رابطه متغیر مســتقل »ســرمایه فرهنگی« با 
متغیر وابسته »ابعاد هویت جمعی« است، مورد بررسی و آزمون قرار داده  شده اند. از آنجا 
که هر کدام از متغیر های فوق از جمع بندی پاسخ به سؤاالت دارای طیف لیکرت ساخته 
شده است. لذا این متغیر ها را می توان دارای مقیاس اندازه گیری فاصله ای دانست. )ساعی، 
1387: 88( بنابراین برای ارزیابی رابطه ها آنها می توانیم از ضریب همبســتگی پیرسون 

استفاده نماییم.
براســاس نتایج تحلیل های دومتغیری که خالصــه ای از برخی موارد آن در جدول 6 
آمده اســت می توان گفت هویت جمعی دانشجویان در ابعاد قومی، ملی و جهان وطنی با 
میزان بهره مندی دانشجویان از سرمایه فرهنگی رابطه معناداری دارد. اولین فرضیه پژوهش 
در مورد وجود رابطه بین ســرمایه فرهنگی و هویت قومی دانشجویان است. نتایج آزمون 
همبستگی پیرسون بین این دو متغیر حاکی از آن است که میزان همبستگی متغیر مستقل 
ســرمایه فرهنگی با میزان هویت قومی برابر با 0/48- می باشــد. این نتیجه بیانگر وجود 
همبستگی منفی )غیرمستقیم( بین این دو متغیر می باشد. به عبارت دیگر، با افزایش میزان 
بهره مندی ســرمایه فرهنگی دانشجوبان از برجستگی هویت قومی نزد دانشجویان کاسته 
می شود. البته گفتنی است که میزان همبستگی بین این دو متغیر در سطح متوسط است. 
دومیــن فرضیه پژوهش در مــورد وجود رابطه بین ســرمایه فرهنگی و هویت ملی 
دانشــجویان است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین این دو متغیر حاکی از آن است 
که میزان همبســتگی متغیر مستقل سرمایه فرهنگی با میزان هویت ملی برابر با 0/21 
می باشــد. این نتیجه بیانگر وجود همبســتگی مثبت )مستقیم( بین این دو متغیر است. 
به عبارت دیگر، نتایج آزمون حاکی از آن است که با افزایش سرمایه فرهنگی دانشجوبان 
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تعلقات ملی آنها افزایش می یابد. البته میزان همبســتگی بین این دو متغیر در ســطح 
ضعیف می باشد. 

ســومین فرضیه پژوهش در مورد وجود رابطه بین ســرمایه فرهنگی و هویت جهانی 
دانشــجویان است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین این دو متغیر حاکی از آن است 
که میزان همبستگی متغیر مستقل سرمایه فرهنگی با میزان هویت جهانی برابر با 0/57 
می باشــد. این نتیجه بیانگر وجود همبســتگی مثبت )مستقیم( بین این دو متغیر است. 
به عبارت دیگر، نتایج آزمون حاکی از آن است که با افزایش سرمایه فرهنگی دانشجوبان 
میزان هویت جهانی آنها افزایش می یابد. میزان همبســتگی بین این دو متغیر در سطح 

قوی ارزیابی می شود. 

جدول 6: نتایج ضریب همبستگی سرمایه فرهنگی و ابعاد هویت جمعی دانشجویان

نتایج آزمونمتغیرها

نتیجهسطح معناداریضریب همبستگیوابستهمستقل

گی
هن

 فر
ایه

تأیید رابطه0/480/001-هویت قومیسرم

تأیید رابطه0/210/002هویت ملی

تأیید رابطه0/570/000هویت جهانی

آزمون مقایسه میانگین ابعاد هویت جمعی بر حسب جنسیت

هدف از بررسی رابطه جنسیت دانشجویان با ابعاد هویت جمعی، مقایسه میانگین متغیر 
وابســته در سطوح مختلف جنسیت است، یعنی می خواهیم میانگین ابعاد هویت جمعی 
دانشــجویان زن و مرد را با هم مقایســه کنیم. به دلیل آنکه متغیر جنسیت دارای سطح 
ســنجش اســمی دو وجهی )زن و مرد( می باشد و متغیر وابســته )ابعاد هویت جمعی( 
دارای سطح سنجش فاصله ای است و با توجه به نرمال بودن داده ها )که از طریق آزمون 
کولموگروف ـ اسمیرنوف به دست آمد( از آزمون پارامتریک تی جهت مقایسه میانگین ها 
اســتفاده گردید. میانگین نمره هویت قومی دانشــجویان پسر برابر با 64/75 و میانگین 
نمره هویت قومی دانشــجویان دختر برابر با 64/14 است. همچنین میانگین نمره هویت 
ملی دانشجویان پسر برابر با 47/87 و میانگین نمره هویت قومی دانشجویان دختر برابر 

سرمایه فرهنگی و هویت جمعی
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با 47/19 اســت. در نهایت میانگین نمره هویت جهانی دانشجویان پسر برابر با 66/78 و 
میانگین نمره هویت جهانی دانشــجویان دختر برابر با 66/36 است. این نتایج بیانگر آن 
اســت که در نمونه آماری میانگین دانشــجویان دختر و پسر در متغیر های هویت قومی، 
ملی و جهانی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد، همچنین سطح معناداری این آزمون ها نیز، 
بیانگر آن اســت که این نتایج معنادار نیســت. بنابراین تفاوت معناداری بین ابعاد هویت 
جمعی و جنســیت پاسخ گویان وجود ندارد و نمی توان آن را به جامعه آماری تعمیم داد. 

در نتیجه این فرضیه تأیید نمی گردد.

جدول 7: آزمون مقایسه میانگین ابعاد هویت جمعی بر حسب جنسیت

سطح معناداریدرجه آزادیآماره تیمیانگینمقولهمتغیر

هویت قومی
64/14دختر

1/29279/10/235
64/75پسر

هویت ملی
47/19دختر

1/68269/40/316
47/87پسر

هویت جهانی
66/36دختر

1/71277/80/089
66/78پسر

آزمون مقایسه میانگین ابعاد هویت جمعی بر حسب وضعیت تأهل

میانگین نمره هویت قومی دانشجویان مجرد برابر با 64/37 و میانگین نمره هویت قومی 
دانشــجویان متأهل برابر با 64/84 است. همچنین میانگین نمره هویت ملی دانشجویان 
مجرد برابر با 46/88 و میانگین نمره هویت ملی دانشجویان متأهل برابر با 48/11 است. 
در نهایت میانگین نمره هویت جهانی دانشجویان مجرد برابر با با 67/18 و میانگین نمره 
هویت جهانی دانشــجویان متأهل برابر با 66/92 اســت. این نتایج بیانگر آن است که در 
نمونه آماری میانگین دانشجویان مجرد و متأهل در متغیر های هویت قومی، ملی و جهانی 
تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد، همچنین ســطح معناداری این آزمون ها نیز، بیانگر آن 
اســت که این نتایج معنادار نیســت. بنابراین تفاوت معناداری بین ابعاد هویت جمعی و 
وضعیت تأهل پاســخ گویان وجود ندارد و نمی توان آن را به جامعه آماری تعمیم داد. در 

نتیجه این فرضیه تأیید نمی گردد.
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جدول 8: آزمون مقایسه میانگین ابعاد هویت جمعی بر حسب تأهل

سطح معناداریدرجه آزادیآماره تیمیانگینمقولهمتغیر

هویت قومی
64/37مجرد

1/84315/10/079
68/84متأهل

هویت ملی
46/88مجرد

2/169305/90/083
48/11متأهل

هویت جهانی
67/18مجرد

1/753304/30/149
66/92متأهل

آزمون رابطه ابعاد هویت جمعی بر حسب سن

نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیر سن و ابعاد هویت جمعی حاکی از آن است 
که میزان همبســتگی سن با هویت قومی، ملی و جهانی به ترتیب برابر با 0/07، 0/014 
و 0/17 می باشد. این نتیجه بیانگر وجود همبستگی مثبت )مستقیم( بسیار ضعیف بین 
این دو متغیر می باشد. نتایج سطح معناداری این آزمون ها نیز، بیانگر آن است که سطح 
معناداری آنها )به ترتیب 0/157، 0/263 و 0/079( بیشتر از 0/05 بوده که بیانگر معنادار 
نبودن نتایج مذکور است. بنابراین رابطه معناداری بین سطح سنی و ابعاد هویت جمعی 

پاسخ گویان وجود ندارد. در نتیجه این فرضیه تأیید نمی گردد. 

جدول 9: نتایج ضریب همبستگی سن و ابعاد هویت جمعی دانشجویان

ضریب همبستگی پیرسونمتغیرها
نتیجه ارزیابی

سطح معناداریمقداروابستهمستقل

سن

عدم تأیید رابطه0/070/157هویت قومی

عدم تأیید رابطه0/0140/263هویت ملی

عدم تأیید رابطه0/170/079هویت جهانی

تحلیل رگرسیونی
در این پژوهش برای یافتن مدل و الگوی مناسبی که برمبنای آن بتوان با توجه به مقادیر 
متغیر های مستقل اقدام به پیشگویی متغیر وابسته نمود، از تحلیل رگرسیونی استفاده شده 
است، زیرا دقت و توانایی اندازه گیری این روش بسیار باال است و استفاده از این تکنیک در 

سرمایه فرهنگی و هویت جمعی
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مقــام داوری میزان عینیت را افزایش می دهد. )غیاثوند، 1387: 153( نتایج ضرایب مدل 
رگرسیونی بیانگر آن است که میزان اثرگذاری متغیر سرمایه فرهنگی بر هویت قومی برابر 
با 0/23 است و مقدار استاندارد تأثیرگذاری آن بر متغیر وابسته )ضریب بتا( برابر با 0/229 
می باشد و سطح معناداری آن نیز برابر با 0/001 می باشد که بیانگر معنادار بودن آن است. 
چنین نتیجه ای حاکی از آن اســت که حدود 23% از تغییرات هویت قومی دانشجویان به 
میانجی متغیر ســرمایه فرهنگی قابل تبیین است.نتایج ضرایب مدل رگرسیونی در مورد 
هویت ملی بیانگر آن است که میزان اثرگذاری متغیر سرمایه فرهنگی بر هویت ملی برابر با 
0/144 است و مقدار استاندارد تأثیرگذاری آن بر متغیر وابسته )ضریب بتا( برابر با 0/141 
می باشد و سطح معناداری آن نیز برابر با 0/002 می باشد که بیانگر معنادار بودن آن است. 
چنین نتیجه ای بیانگر آن است که با افزایش هر واحد سرمایه فرهنگی میزان هویت ملی 
افراد به اندازه 0/14 افزایش می یابد. پس می توان گفت با افزایش هر واحد سرمایه فرهنگی، 
14% بر میزان هویت ملی افزوده می گردد. به عبارت دیگر، این نتیجه حاکی از آن اســت 
که متغیر سرمایه فرهنگی بدون کنترل کردن سایر متغیرها، حدود 14 درصد از تغییرات 
متغیر هویت ملی را تبیین می کند. نتایج ضرایب مدل رگرسیونی درباره هویت جهان وطنی 
بیانگر آن است که میزان اثرگذاری متغیر سرمایه فرهنگی بر هویت جهانی برابر با 0/324 
است و مقدار استاندارد تأثیرگذاری آن بر متغیر وابسته )ضریب بتا( برابر با 0/323 می باشد 
و ســطح معناداری آن نیز برابر با 0/000 می باشد که بیانگر معنادار بودن آن است. چنین 
نتیجه ای بیانگر آن است که با افزایش هر واحد سرمایه فرهنگی میزان هویت جهان وطنی 
افراد به اندازه 0/32 افزایش می یابد. پس می توان گفت با افزایش هر واحد سرمایه فرهنگی، 
32% بر میزان هویت جهان وطنی افزوده می گردد. چنین نتیجه ای حاکی از آن اســت که 
متغیر سرمایه فرهنگی حدود 32% از تغییرات متغیر هویت جهان وطنی را تبیین می کند. 

جدول 10: نتایج رگرسیون ساده سرمایه فرهنگی و ابعاد هویت جمعی دانشجویان

نتایج آزمونمتغیرها

ضریب تعیین )R2( ضریب تعیین )R2(وابستهمستقل
سطح معناداریاستانداردشده

گی
هن

فر
یه 

رما
0/230/2290/001هویت قومیس

0/1440/1410/002هویت ملی

0/3240/3230/000هویت جهانی
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بحث و نتیجه گیری
در پژوهش حاضر جهت تحلیل روابط بین سرمایه فرهنگی و ابعاد هویت جمعی چارچوب 
نظــری تحقیق مبتنی بر دیدگاه های نظری تلفیقی )نظیر بوردیو، جنکینز، تامپســون و 
گیدنــز( و منابع تجربی مرتبــط با آن تنظیم گردید و بر مبنــای آن فرضیه های اصلی 
تحقیــق تدوین و مورد آزمون قرار گرفتند. بر مبنای نتایج توصیفی، دانشــجویان نوعی 
احساس تعلق، وفاداری و تعهد نسبت به نشانگان هویت قومی، ملی و جهان وطنی دارند 
و هویت های مذکور ابعاد ســه گانه هویت جمعی دانشــجویان را تشکیل می دهند؛ با این 
وصف در میان دانشــجویان به دلیل زمینه های قومی و اجتماعی احساس تعلق بیشتری 
نســبت به هویت قومی دیده می شــود و در میان هویت های عام گرا حس تعلق بیشتری 
نسبت به هویت جهان وطنی در مقایسه با هویت ملی دیده می شود. این نتیجه مؤید این 
نظریه گیدنز اســت که در عصر جهانی، هویت ملــی تقریباً در همه ملت های جهان، در 
حال تجدیدنظر و بازاندیشی است و شاهد تعامل و همنشینی هویت های جمعِی محلی با 
هویت های جمعِی کالن هســتیم، بدون اینکه وجود یکی، دال بر ضدیت با وجود دیگری 
باشد. )توسلی، 1386: 16( به لحاظ تجربی نتایج این تحقیق مؤید نتایج تحقیق عبداللهی 
)1377( اســت که حاکی از آن اســت هویت جمعی در ایران، به ویژه از جنبه تکاملی آن 
از ســطوح پایین تر به سطوح باالتر دچار ضعف جدی است. این بدین معناست که هویت 
جمعی عام در ایران جانیفتاده اســت؛ به طوری که در جوامع روســتایی و عشایری و در 
جامعه شــهری، از محلی به جهانی گرایش دارد و هویت ملی به نفع هویت های محلی و 

فراملی تضعیف گردیده است.
نتایج آزمون فرضیه های اصلی تحقیق نیز نشــان دهنده آن اســت که بین ســرمایه 
فرهنگــی و ابعاد هویت جمعی رابطه معنادار وجود دارد، اما شــدت و نوع این رابطه در 
بین ابعاد هویت جمعی متفاوت است. به عبارت دیگر، سرمایه فرهنگی و بهره مندی از آن 
تأثیر دوگانه ای بر ابعاد هویت جمعی دانشــجویان دارد. به طوری که ســرمایه فرهنگی با 
هویت جهان وطنی و ملی رابطه مثبت و معناداری دارد و با افزایش ســرمایه فرهنگی در 
بین دانشجویان میزان هویت جهانی و ملی آنها نیز افزایش می یابد، این بدان معناست که 
با افزایش سطح بهره مندی دانشــجویان از سرمایه فرهنگی به دلیل برخورداری از منابع 
معرفتی و  شــناختی این شکل از سرمایه، دانشــجویان از سطح تفکر عمیق تر و عام تری 
برخوردار گردیده و گرایش به هویت های جمعی ملی و جهان وطنی در آنها تقویت شــده 

سرمایه فرهنگی و هویت جمعی
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است. درباره رابطه سرمایه فرهنگی و هویت قومی، نتایج آزمون این دو متغیر متفاوت از 
دو بُعد دیگر اســت. نتایج این آزمون بیانگر آن است که بین این دو متغیر رابطه معنادار 
و معکوسی وجود دارد و شدت رابطه نیز در سطح متوسط می باشد. این نتیجه حاکی از 
آن اســت که با باالرفتن بهره مندی دانشجویان از سرمایه فرهنگی، تعلقات هویت قومی 
آنها مورد جرح و تعدیل قرار می گیرد. این بدان معناست که با افزایش سطح برخورداری 
دانشجویان از سرمایه فرهنگی به دلیل بهره مندی از منابع معرفتی و  شناختی این شکل از 
سرمایه، توانایی بازاندیشی در مرزبندی های هویتی و وابستگی خاص گرایی های فرهنگی و 
اجتماعی در دانشجویان افزایش می یابند و از این طریق وابستگی به هویت قومی و قومیت 
در آنها تعدیل و کاهش می یابد. )قادرزاده، 1390( نتایج رگرســیونی نیز نشان دهنده آن 
اســت که در میان دانشجویان، سرمایه فرهنگی بیشــترین قدرِت پیش بینی را با هویت 

جهانی وطنی دارد. سپس در رتبه های بعدی هویت قومی و هویت ملی قرار دارد. 
نتایج تحقیق حاضر نیز به لحاظ نظری بیانگر آن اســت که دانشجویانی که از میزان 
سرمایه فرهنگی پایینی برخوردارند، گرایش آنها به هویت های جمعی عام، کمتر است و 
بیشتر متمایل به هویت های قومی هستند و به دلیل فقدان منابع معرفتی توانایی رهایی از 
خاص گرایی های فرهنگی و اجتماعی و وابستگی به قومیت به عنوان یک رده بندی اجتماعی 
را نخواهد داشــت و مرزبندی های هویتی آنان در هویت های اولیه قومی محصور خواهند 
ماند. بالعکس آن دسته از دانشجویان که از میزان سرمایه فرهنگی بیشتری برخوردارند، 
به دلیل برخورداری از منابع معرفتِی سرمایه فرهنگی، گرایش بیشتری به هویت های عام تر 
از جمله هویت ملی و جهانی دارند. به لحاظ تجربی نیز نتایج پژوهش حاضر از آن جنبه 
که حاکی از آن است که بین سرمایه فرهنگی و ابعاد هویت جمعی رابطه معناداری وجود 
دارد، مؤید نتایج پژوهش های ابراهیمی و بهنویی )1389(، شارع پور و خوش فر )1381( 
و نیازی و کارکنان )1386( می باشد که بیانگر آن است با افزایش سرمایه فرهنگی افراد، 

هویت جمعی آنها تغییر می یابد.
بنابراین نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه معنادار میان سرمایه فرهنگی و ابعاد هویِت 
جمعی است. به عبارت دیگر، نتایج تحقیق حاکی از آن است که بهره مندی از امکانات و 
منابع فرهنگی، دانش و شــناخت عمیق تر و مصرف کاال های فرهنگی )به مثابه مؤلفه های 
ســرمایه فرهنگی( نقش مهمی در گسترش و بسط احساس تعلق دانشجویان به گروه ها 
یا »ما« های بزرگ تر نظیر اجتماعات فراقومی و اجتماعات جامعه ای )ملی( و جهانی دارد.
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این نتیجه به لحاظ نظری مؤید نظریه تامپســون می باشد که بر خویشتن به مثابه طرحی 
نمادین که افراد آن را از منابع شــخصی و ابزار های فرهنگی مانند رسانه ها )به مثابه بُعد 
عینیت یافته ســرمایه فرهنگی است( می سازند، تأکید دارد. همچنین مؤید نظریه بوردیو 
اســت کــه بر این امر داللت دارد کــه هویت افراد از جایگاه عامــالن اجتماعی و میزان 
برخوداری آنها از حجم و ترکیب سرمایه )از جمله سرمایه فرهنگی( در میدان های اجتماعی 
نشــئت می گیرد و مؤید رویکرد نظری ریچارد جنکینز است. بر مبنای این رویکرد، توان 
بازاندیشــی افراد در برابر رده بندی های اجتماعی که غالباً مبتنی بر معیار های انتســابی 
مانند جنسیت، ســن، قومیت و طبقه اجتماعی است، به میزان برخورداری از سرمایه ها 
و منابع مادی و فرهنگی وابســته اســت )جنکینز، 1381: 289( و در نهایت مؤید نظریه 
گیدنز اســت. به زعم وی، هویت در جریان زندگی پیوسته تغییر می کند و ماهیت ثابتی 
ندارد و آنچه موجبات بازاندیشــی هویتی را فراهم می آورد، افزایش آگاهی به مثابه یکی 
از مؤلفه های ســرمایه فرهنگی اســت. به طور کلی نتایج این تحقیق از آن جنبه که نشان 
می دهد در جامعه امروزی ایران، ســرمایه فرهنگی یکی از منابع هویتی اســت و به مثابه 
یک مکانیســم در برساخت هویت جمعی نقش دارد، مؤید نظریه های تامپسون، بوردیو، 

گیدنز و جنکینز است.
همان طور که گفته شــد یافته های توصیفی بیانگر آن اســت که در سلســله مراتب 
ترجیحــات هویتی دانشــجویان هویت جهان وطنی در رتبــه اول، هویت قومی در رتبه 
دوم و هویت ملی در رتبه ســوم قرار دارد. این نتیجه بیانگر و مؤید این موضوع است که 
به دلیل وجود تنوع قومی از یک ســو و فرآیند ها و پیامد های جهانی شــدن از سوی دیگر، 
هویــت ملی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و هویت قومی و هویت جهانی از آن پیشــی 
گرفته انــد و در سلســله مراتب ترجیحات هویتی در جایگاه نازلــی قرار دارد. با توجه به 
تأثیر فزاینده ســرمایه فرهنگی بر هویت ملی و جهانــی و اثر تعدیل کننده آن بر هویت 
قومی الزم اســت که حوزه معاونت فرهنگی وزات علوم تحقیقات و فّناوری و دانشــگاه ها 
در راستای بسط تعلقات جمعی دانشجویان، یکپارچگی ملت و دستیابی به مراحل عالی 
توسعه با تدوین برنامه های فرهنگی و اجتماعی مناسب از طریق فراهم نمودن شرایط و 
زمینه های افزایش سطح سرمایه فرهنگی دانشجویان، با تأکید بر فراهم نمودن زمینه های 
بهره مندی دانشــجویان از امکانات و منابع فرهنگی، مصرف کاال های فرهنگی و افزایش 
ســطح دانش و شــناخت عمیق در آنها سعی در تقویت هویت ملی و وفاق ملی و تعدیل 
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هویت قومی و جهانی نمایند.
همچنین برمبنای یافته های پژوهش حاضر، میانگین بهره مندی دانشجویان از سرمایه 
فرهنگی در حد متوسط است. با نظر به سهم سرمایه فرهنگی و مؤلفه های آن در تکوین 
و تعدیل افق ذهنی و بینشی و جهت گیری های معرفتی و بازاندیشی هویتی دانشجویان 
ضرورت دارد تا بهره مندی دانشــجویان از سرمایه فرهنگی تقویت شود. در خصوص بُعد 
نهادینه سرمایه فرهنگی ضرورت دارد تا بخش های مختلف فعال در دانشگاه، نظیر معاونت 
فرهنگی و اجتماعی، جهاد دانشــگاهی و بخش کارآفرینی دانشگاه، تهمیدات الزم را در 
جهت برگزاری دوره های مختلف و اعطای گواهینامه و مدارک مرتبط به دانشجویان مهیا 
نمایند. عضویت دانشــجویان در کانون ها و تشکل های فعال در دانشگاه در ارتقای فهم و 
بینش دانشجویان مؤثر است و در این  راستا مخاطب سنجی ضرورت دارد. »ناگفته پیدا است 
که در آموزش رسمی فعلی، آموزش سیاسی و مدنی الزم به افراد داده نمی شود. در چنین 
شرایطی، می توان با تجدیدنظر در محتوای نظام آموزشی، مطالب مرتبط با دانش و حقوق 
مدنی شهروندان را افزود و یا غنی کرد« )پناهی، 1386: 252( و یا با بهینه سازی و فعال 
کردن فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه در دانشــگاه، به عنوان برنامه درسی پنهان، فهم 
و بینش و جهت گیری دانشجویان را معطوف منافع ملی نمود. در ضمن سرمایه فرهنگی 
بی ارتباط با وضعیت سرمایه اقتصادی نیست و میزان برخورداری و مصرف کاال های فرهنگی 
از وضعیت اقتصادی دانشــجویان تأثیر می پذیرد. با نظر به وضعیت معیشتی دانشجویان 
ضرورت دارد تا کاال ها و منابع فرهنگی مرتبط در اختیار دانشجویان قرار گیرد و این مهم 
باید در سیاست گذاری فرهنگی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مورد توجه قرار گیرد. با 
اذعان به این واقعیت که هویت جمعی ماهیت تعاملی دارد و یکی از شیوه های ساختارِی 
بسط مرزبندی های هویتی و تقویت و تحکیم همبستگی اجتماعی، تمهید شرایط ادغام و 
بسط پیوند های اجتماعی است، اگر از این منظر به شیوه جذب بومی گزینی نظام آموزش 
عالی فعلی نگریســته شود می توان گفت که »این شیوه در راستای تقویت ارتباطات بین 
قومی نیست و فاصله اجتماعی بین اعضای گروه های قومی را تضعیف نکرده و به تبع آن 
فرایند ادغام اجتماعی را تسهیل نمی نماید و به انباشت سرمایه اجتماعی و فرهنگی مدد 
نمی رســاند. بنابراین، به نظر می رسد که بازاندیشی در شیوه گزینش دانشجو می تواند به 

ارتقای نقش همبستگی ساز آموزش عالی منجر شود. )کریمی، 1390: 102(
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