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چکیده
پژوهـش حاضـر که با هدف شـناخت رابطـۀ بین سـرمایۀ فرهنگی و میزان مشـارکت اجتماعی
در بیـن جوانـان شـهر ایالم در سـال  1395انجام شـده ،از نوع پیمایشـی اسـت .جامعـۀ آماری
آن نیـز شـامل کلیـۀ جوانـان شـهر ایلام بـا دامنـۀ سـنی  15تـا  24سـال به تعـداد  59هـزار و
 930نفـر بـر اسـاس سـالنامۀ آمـاری سـال  1395میباشـد کـه بـه جهـت گسـتردگی از روش
نمونهگیـری خوشـهای چندمرحلـهای اسـتفاده شـد و حجـم نمونه بر اسـاس فرمـول کوکران،
 381نفـر تعییـن گردیـد .ابـزار جمـعآوری اطالعات در این بررسـی ،پرسشـنامه بـود .تجزیه و
تحلیـل اطالعـات نیـز از طریـق نرمافـزار  spssنسـخه  22بـا اسـتفاده از دو سـطح توصیفی و
اسـتنباطی صـورت گرفت .در سـطح آمـار توصیفی از نمـودار فراوانی ،درصـد و میانگین و در
سـطح اسـتنباطی از ضریب همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده شـد .روایی ابزار پژوهش نیز از طریق
اعتبـار صـوری و پایایـی آن از طریـق فرمول کوکران به دسـت آمـد .یافتهها نشـان داد که معیار
 sigبعـد ذهنـی سـرمایۀ فرهنگـی برابر با  0/000اسـت و این نشـان میدهد که بیـن بعد ذهنی
سـرمایۀ فرهنگـی و مشـارکت اجتماعـی رابطۀ معناداری وجـود دارد .مقدار ضریب همبسـتگی
پیرسـون نیـز  %974اسـت کـه نشـان از همبسـتگی مثبـت و قـوی بیـن دو متغیـر دارد؛ یعنـی
هرچـه بـر بعد ذهنی سـرمایۀ فرهنگی افزوده شـود ،مشـارکت اجتماعی افزایـش خواهد یافت.
دو متغیـر عینیتیافتگـی سـرمایۀ فرهنگـی و مشـارکت اجتماعی نیـز در سـطح  0/000معنادار
هسـتند؛ همچنیـن میـزان همبسـتگی ( )0/950دو متغیر ،نشـاندهندۀ همبسـتگی مثبـت و قوی
اسـت ،یعنـی بـا رشـد بعد عینـی سـرمایۀ فرهنگی ،شـاهد گرایـش بـه مشـارکت اجتماعی در
بیـن جوانـان ایلام خواهیم بـود .مقدار معنـاداری بین بعد نهادی سـرمایۀ فرهنگی و مشـارکت
اجتماعـی ( )0/000و میـزان همبسـتگی ( ،)0/928حاکـی از معنـادار شـدن رابطه و همبسـتگی
مثبـت و قـوی بیـن دو متغیر اسـت؛ به این معنـا که افزایش بعد نهادی سـرمایۀ فرهنگی سـبب
افزایـش میـزان مشـارکت اجتماعـی در میان جوانان شـهر ایلام میگردد.
واژگان کلیدی :سرمایۀ فرهنگی ،مشارکت اجتماعی ،ذهنیتیافتگی ،عینیتیافتگی ،نهادی شدن.
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مقدمه و طرح مسئله
آلـن بیـرو )275 :1370( 1اصطلاح مشـارکت را بـه معنـای سـهمی در چیزی یافتن
و از آن سـود بـردن یـا در گروهی شـرکت جسـتن و با آن همکاری داشـتن دانسـته
اسـت« .مشـارکت اجتماعـی در جهـان به معنـای عمومی آن ،یعنی سـهیم شـدن در
منافـع حاصـل از یـک کار جمعـی با عضویـت در گروهی خـاص و فعالیت در یک
عمـل گروهـی ،تاریخـی به انـدازۀ زندگی بشـر دارد .ایـن مفهوم در سـالهای اخیر
بـه طـور گسـترده مـورد بحـث قـرار گرفته اسـت و امـروزه به عنـوان مؤلفـۀ اصلی
توسـعۀ اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ،بخشـی از ادبیات توسـعه را تشکیل میدهد»
(نصیـری .)15 :1389 ،از آنجایـی کـه کشـور مـا در صـدد طی کردن مراحل توسـعه
اسـت؛ لـذا در برنامهریزیهـای مختلفـی کـه در این راسـتا صورت میگیـرد باید به
مشـارکت بـه عنـوان مؤلفۀ اساسـی و تفکیکناپذیر توسـعه نگریسـته شـود و اعتقاد
بـه لـزوم مشـارکت فعـال گروههـای وسـیع جامعـه در تصمیمگیریهای سیاسـی و
اجتماعـی مـورد تأکید قـرار گیرد.
«مشـارکت اجتماعی ،تحت تأثیر عوامل زیادی ،از جمله سـرمایه های اجتماعی
و فرهنگـی یـک جامعـه اسـت؛ در واقـع سـرمایههای اجتماعـی و فرهنگـی علاوه
بـر اینکـه همدیگـر را تقویـت میکننـد ،منجـر بـه افزایـش مشـارکت افـراد جامعه
هـم مـی شـوند» (فرجـی و فعلـی .)5 :1389 ،بدون شـک ،پیشـرفت و توسـعۀ یک
کشـور ،نیازمنـد این نوع مشـارکت اسـت و این امـر امکانپذیر نخواهد بـود مگر در
جوامعـی کـه سـرمایههای فرهنگی باالیـی دارند .تردیدی نیسـت که نقـش جوانان،
بـه عنـوان پیکرۀ اصلی جامعه ،در جهت مشـارکت اجتماعی ،بسـیار عظیم و نیرومند
خواهـد بـود و بـا توجه به گسـتردگی جمعیت جوان در اسـتان ایالم ،مشـارکت آنها
میتوانـد زمینۀ مشـارکت اجتماعی را در سـطح جامعه فراهم کنـد (زارع و روحنده،
 .)67 :1394سـرمایۀ فرهنگی نیز «به عنوان مفهومی جامعهشـناختی ،شـامل هنجارها
و ارزشهـای مشـترک در میـان گروهی از مردم اسـت که سـبب ترویـج همکاری و
ایجـاد اعتمـاد در بین آنها میشـود» (شـارعپور و خوشفـر« .)134 :1381 ،همانطور
کـه سـرمایۀ اقتصـادی به عنوان مالکیـت ثروتهای مـادی یا مالی ،عنصـر مهمی در
تربیـت اجتماعـی و روابـط اجتماعی به دلیـل تقابل بالقـوۀ فقرا و ثروتمندان اسـت،
سـرمایۀ فرهنگـی نیز نقشـی به همان انـدازه مهم ،در پویایی اجتماعی و شـکلگیری
1. Alain, Birou
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طبقـات و گروههـای اجتماعـی بـر عهـده دارد .سـرمایۀ فرهنگـی به عنـوان یکی از
شـاخصهای سـرمایه ،مجموعـهای از ثروتهـای نمادیـن اسـت که بدون کوشـش
شـخصی کسـب نمیشـود؛ بلکـه از جانـب عامل بـا کار طوالنـی و مـداوم ،پیگیری
یادگیـری ،فرهنگپذیـری و نهادینـه شـدن در جامعـه میتوانـد به صـورت عناوین،
مـدارک تحصیلـی و ...کـه بـه اسـتعدادهای فـرد عینیـت میبخشـد ،جلوهگر شـود»
(ایراننـژاد« .)1392 ،ایـن مفهـوم دارای سـه بعـد اصلی اسـت .1 :بعد تجسـمیافته یا
ذهنـی کـه شـامل تمایلات و گرایشهای روانی فرد نسـبت بـه اسـتفاده از کاالهای
فرهنگـی اسـت؛  .2بعـد عینـی که شـامل میـزان مصرف کاالهـای فرهنگی اسـت و
 .3بعـد نهـادی کـه مـدارک و مـدارج تحصیلـی و علمـی  -فرهنگـی فرد را شـامل
میشـود» (شـارعپور و خوشفـر.)135 :1381 ،
بـه اعتقـاد صاحبنظـران توسـعه ،سـرمایۀ فرهنگـی ،خود ،شـاخصی از توسـعۀ
فرهنگـی به شـمار مـیرود؛ لذا با توجه به اهمیت تأمین آن ،الزم اسـت که سیاسـت
گذاران فرهنگی ،شـناخت کاملی از رشـد آن داشـته باشـند ،چگونگی تحوالت آن را
بداننـد و منابعـی را بـرای تأمین این نیاز به گونهای متناسـب تخصیـص دهند؛ بدین
ترتیـب بـا مطالعـۀ علمی و شـناخت دقیق سـرمایۀ فرهنگی اقشـار مختلـف جامعه،
میتـوان از ایـن مفهـوم بـه عنوان متغیـر پیشبینیکننـده در تحلیل مسـائل اجتماعی
و فرهنگـی ،نظیر هویت اجتماعی ،مشـارکت ،عملکرد تحصیلی ،همنوایی و ...سـود
جسـت (چلبی.)95 :1382 ،
مـردم اسـتان ایلام تـا قبل از سـال  ،1340کوچـرو بوده و دامپـروری میکردهاند.
ایـن شـیوه از امـرار معـاش نیـز مناسـبات اجتماعی  -فرهنگـی و کنشهـای متقابل
خاصـی را طلـب میکـرده اسـت؛ امـا پـساز آن بـه دلیـل تصمیمات دولـت وقت،
ورود مدرنیزاسـیون ،رواج شـهرگرایی و شهرنشـینی و سـیل مهاجرت به شهر ایالم،
در کـم و کیـف روابط متقابل شهرنشـینان و مناسـبات اجتماعـی و فرهنگی حاکم بر
زندگـی آنهـا تغییراتـی ایجاد شـد .حال پژوهـش حاضر در پی پاسـخ به این سـؤال
اسـت کـه آیـا سـرمایۀ فرهنگـی جوانـان ایالمـی میتوانـد منجر بـه افزایـش میزان
مشـارکت اجتماعی آنان شـود؟
انجـام ایـن پژوهـش از دو جنبه ضـروری مینماید .1 :با توجـه به اینکه پژوهش
چندانـی در خصـوص سـرمایۀ فرهنگـی و مشـارکت اجتماعی در بین جوانان شـهر
ایلام انجـام نشـده اسـت یافتههای این تحقیـق میتواند برای کسـانی کـه عالقهمند
بـه پژوهـش در ایـن حـوزه هسـتند ،بـه کار آیـد .2 .مدیـران شـهری میتواننـد بـا
توجـه بـه اهمیت سـرمایۀ فرهنگـی و لحـاظ کـردن آن در برنامهریزیهای شـهری،
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در هزینههـای شـهری صرفهجویـی کننـد کـه ایـن امـر در مقایسـه بـا شـرایط عدم
اسـتفاده از سـرمایۀ فرهنگـی بـه عنـوان ذخیـره و پسانـداز ،موجـب میشـود مردم
یـک شـهر به سـرمایۀ مـادی و اقتصـادی کمتری نیاز داشـته باشـند؛ لـذا هدف کلی
ایـن پژوهـش ،شـناخت رابطۀ بیـن سـرمایۀ فرهنگی و مشـارکت اجتماعـی در بین
جوانـان اسـتان ایالم در سـال  1395اسـت.
پیشینۀ پژوهش

.1پژوهشهای خارجی

دنـا گاورلیـوک و همـکارش در سـال  2014تحقیقـی در مـورد سـرمایۀ نمادیـن و
ابعـاد سـرمایۀ فرهنگی برای سـازمانهای آموزشـی رومانیایـی انجام دادهانـد .آنها در
پژوهـش خـود به بررسـی مشـکالت و معضلات فکری و رفتـاری نظام آموزشـی
غـرب کشـور رومانـی پرداختـه و بـرای رفـع آنهـا راهحـل فکـری و عملـی ارائـه
کردهاند .آنان همچنین سـرمایۀ نمادین را برای بهبود نظام آموزشـی کشـور پیشـنهاد
دادهانـد کـه ریشـه در نگرشهـای اجتماعـی ،تاریخـی و فرهنگی کشـور دارد.
سـوئینگ کیـم و هیسـوم کیـم نیـز در سـال  2007مطالعـهای بـا عنـوان «اهمیت
سـرمایۀ فرهنگـی ،اختلاف فرهنگی و کیفیت زندگی» در کشـور کـرۀ جنوبی انجام
دادنـد .آنـان در پژوهـش خود به بررسـی چگونگـی تأثیر اختالف در میزان سـرمایۀ
فرهنگـی بـر رضایت فردی پرداختند و عواملی ایجادکنندۀ اختالف در میزان سـرمایۀ
فرهنگـی را برشـمردند .ایـن پیمایـش با اسـتفاده از یک پرسشـنامۀ استانداردشـده و
ِ
شـهرک اسـتان
بـا مصاحبـۀ حضـوری در یـک نمونۀ  6300خانواری در  31شـهر و
گیونـگ جـی صـورت گرفت و از بیـن این تعـداد ،از  1950خانوار که با اسـتفاده از
نمونهگیـری چندمرحلـهای انتخاب شـده بودند ،پاسـخ دریافت گردید .آنها سـرمایۀ
فرهنگـی را بر حسـب کمیت ،تنـوع و میزان هزینۀ شـرکت در فعالیتهای فرهنگی،
بـر هشـت نـوع فعالیت ،تقسـیم فرعـی نمودنـد کـه عبـارت بودنـد از :فعالیتهای
ادبـی ،نمایشـگاههای نقاشـی ،موسـیقی کالسـیک و اجراهـای اپرا ،اجراهای سـنتی،
نمایشهـا ،اجراهـای رقص ،سـینما ،کنسـرتهای موسـیقی یا نمایشهـای محیطی.
ایـن دو محقـق بـا تجزیـه و تحلیـل دادههـای خـود به ایـن نتایج دسـت یافتنـد.1 :
افراد با تجربیات فرهنگی بیشـتر ،رضایت و احسـاس خوشـبختی بیشـتری دارند؛ .2
سـرمایۀ فرهنگـی بـر کیفیت زندگـی مؤثر اسـت؛  .3درآمد و آمـوزش بیش از طبقۀ
اجتماعـی ،تعیینکنندۀ سـرمایۀ فرهنگی افراد اسـت.
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.2پژوهش های داخلی

رضادوسـت و همـکاران ( )1388تحقیقـی بـا عنـوان «عوامـل مؤثـر بـر مشـارکت
اجتماعـی شـهروندان شـهر ایالم» انجـام دادهاند کـه در آن ،ارتبـاط متغيرهاي جنس،
وضعيـت اشـتغال ،وضعيت تأهل ،تحصيالت ،رضايت از خدمات شـهري ،عضويت
در تشـکلهاي اجتماعي و شـرکت در انتخابات با متغير مشـارکت اجتماعي جوانان
مـورد آزمـون قرار گرفته اسـت .نتايـج حاصل از آزمـون دو متغيـره در این پژوهش،
بیانگـر معنـادار بـودن ارتبـاط متغيرهـاي مذکـور بـه غيـر از «جنـس» بـا مشـارکت
اجتماعـي اسـت .نتايـج حاصـل از آزمـون چندمتغيـره نيز نشـان داد کـه در نهايت،
متغيرهـاي مسـتقل 52 ،درصـد از واريانس متغير وابسـته را تبيين کردهانـد که در اين
ميـان متغير «شـرکت در انتخابات» بيشـترين سـهم را داشـته اسـت .نتايـج تحقيق به
طـور کلـي نیز نشـان داد که مشـارکت اجتماعي در بيـن مردم شهرسـتان ايالم ،هنوز
بـه عنـوان يک مؤلفۀ مدرن شـناخته نشـده اسـت.
خوبآینـد ( )1383در مقالـۀ خـود بـا عنوان «بررسـی شـاخصهای برخورداری
و درجهبندی توسـعه در شهرسـتانهای اسـتان ایالم» به این نتیجه رسـیده اسـت که
مفهوم توسـعه در شـهرهای اسـتان ایالم به مفهومی که در اسـتانهای پیشرفتۀ کشور
مشـاهده میگـردد ،نمایـان نشـده اسـت و اکثـر شـاخصهای کمـی و کیفـی مورد
مطالعـه در این پژوهش ،نسـبت به سـایر اسـتانها از ابعـاد پایینتـری برخوردارند.
رسـتمی و همـکاران ( )1390پژوهشـی بـا عنـوان «بررسـی رابطـۀ سـرمایۀ فرهنگی
بـا میـزان مشـارکت اجتماعـی در بین دبیـران زن شـاغل در آموزش و پرورش شـهر
میانـدوآب» انجـام دادهاند که جامعۀ آماری آن را کلیۀ دبیران زن شـاغل در آموزش و
پرورش شـهر میاندوآب تشـکیل داده و تعداد آنها  1500نفر بوده اسـت .نگارندگان
بـا اسـتفاده از روش نمونـه گیـری طبقـه ای تصادفی ،جمعیت شـاغل آنها را در سـه
مقطـع ابتدایـی ،راهنمایـی و متوسـطه ،طبقـه بندی کـرده و با اسـتفاده از پرسشـنامۀ
محققسـاخته بـه گـردآوری اطالعـات پرداختهانـد .اطالعـات به دسـت آمده نشـان
داد کـه در مجمـوع ،میزان مشـارکت اجتماعی دبیران زن در حـد باالیی بوده و میزان
سـرمایۀ فرهنگی آنان در حد متوسـط قرار داشـته اسـت و سـهم دو بعد تجسـمیافته
و عینیتیافتـه در حـد متوسـط و سـرمایۀ فرهنگـی نهـادی ،کمتـر از حـد متوسـط
بـوده ،در نتیجـه بیـن دو متغیر میزان مشـارکت اجتماعـی و میزان سـرمایۀ فرهنگی،
همبسـتگی مسـتقیم معناداری وجود داشـته است.
قاسـمی و نامـدار جویمـی ( )1393در مقالـهای با عنوان «بررسـی رابطۀ سـرمایۀ
فرهنگـی و سـرمایۀ نمادیـن فرهنگی (مطالعـۀ موردی :دانشـجویان دانشـگاه دولتی
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ایلام)» بـه ایـن نتیجـه رسـیدند که وجـود سلسـلهمراتب سـرمایۀ فرهنگـی ،باعث
ایجاد کشـاکش نمادین سـرمایه میشـود .اگر مرجـع (برای تقلید فرهنگـی) ،از خود
مردم باشـد و فاصلۀ کمتری با اقشـار مختلف از نظر طبقاتی ،داشـته باشـد از طرف
آنـان ،بهتـر مـورد پذیـرش قـرار خواهد گرفـت؛ بنابراین میتـوان از قـدرت نمادین
فرهنگـی در جهـت سیاسـتگذاریها و گروهبندیهای اجتماعی در جامعه اسـتفاده
کرد.
یافتههـای پژوهـش درینـی و همـکاران ( )1394با عنوان «بررسـی رابطۀ سـرمایۀ
فرهنگی و سـرمایۀ نمادین (مورد مطالعه :دانشـجویان دانشـگاه دولتی ایالم)» شـدت
رابطـۀ ( )rسـرمایۀ اجتماعـی بـا ابعـاد سـرمایۀ فرهنگـی (تجسـمیافته ،عینیتیافته،
نهادینهشـده) را بـه ترتیـب برابـر بـا  0/71 ،0/75 ،0/91و میـزان رابطۀ کلی سـرمایۀ
اجتماعـی بـا سـرمایۀ فرهنگـی را برابر با  0/89نشـان داد .بر اسـاس نتایج به دسـت
آمـده ،افـرادی کـه سـرمایۀ نمادیـن بیشـتری دارنـد از سـرمایۀ فرهنگـی بیشـتری
برخوردارنـد .بـرای تغییـر فرهنگ در سـازمان یـا جامعه یـا تأثیرگذاری بـر آن ،باید
از انـواع سـرمایۀ نمادیـن (اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگی) اسـتفاده کرد و سـرمایۀ
فرهنگـی موجـود را به سـمت هـدف نهایی (سـرمایۀ نمادین مقبول جامعـۀ ایرانی و
اسلامی) تغییر داد.
نوابخش و ثابتی ( ،)1394تحقیقی با عنوان «طراحی و ارائۀ الگو جهت سـنجش
تأثیـر سـرمایۀ فرهنگـی بر ابعاد توسـعۀ پایدار شـهری با تأکیـد بر انرژیهـای پاک»
انجـام دادهانـد .جامعـۀ آماری این پژوهش را  192نفر از سـاکنان منطقۀ  1شـهرداری
تهـران کـه بـه روش خوشـهای انتخـاب شـدهاند ،تشـکیل داده اسـت .از آنجایی که
ایـن تحقیـق در پـی سـنجش و بررسـی تأثیر و نـوع سـرمایه فرهنگی بـوده ،تحلیل
یافتههـا از روش مدلیابـی معـادالت سـاختاری و تحلیـل عاملـی تأییدی با اسـتفاده
از نرمافـزار لیـزرل انجـام گرفتـه اسـت .این یافتهها حکایـت از تأثیر مثبت ،مسـتقیم
و معنـادار متغیـر سـرمایۀ فرهنگی بر ابعاد متغیر توسـعۀ پایـدار دارد که ایـن تأثیر به
ترتیـب بـر بعد اقتصادی توسـعۀ پایـدار،% 88 ،؛ بـر بعد اجتماعی و زیسـتمحیطی
توسـعۀ پایدار % 71 ،و بر بعد سیاسـی توسـعۀ پایدار % 70 ،بوده است .در نهایت نیز
نگارندگان مقاله ،برای نیل به اهداف توسـعۀ پایدار ،پیشـنهاداتی چون :فرهنگسـازی
بـرای حفظ محیط زیسـت ،تهیۀ پیوسـت فرهنگـی ،ارتقای سـطح فرهنگ عمومی و
مسـئولیتپذیری شـهروندان را ارائه دادند.
موسـوی ( )1385در تحقیق خود با عنوان «مشـارکت اجتماعی یکی از مؤلفههای
سـرمایۀ اجتماعـی» بـه این نتیجه رسـید که زمینههای مشـارکت اجتماعـی به عنوان
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یکـی از مؤلفههـای سـرمایۀ اجتماعـی در تحلیـل نهایـی هـر چنـد در سـطح خرد،
تـا حـدودی مسـاعد میباشـد؛ امـا بـه دلیـل نبـود زمینههـای مناسـب ،شـکلگیری
مشـارکت اجتماعـی در بیـن افـراد مشـاهده نمیشـود؛ در نتیجـه از بعـد ذهنـی،
اعتمادپذیـری در بیـن شـهروندان ،همچنیـن بیـن شـهروندان و دسـتگاههای دولتـی
شـکل نمیگیرد و همین باعث شـده اسـت که بعد عینی مشـارکت اجتماعی ،یعنی
شـبکۀ تعاملات اجتماعـی به وجـود نیایـد و مشـارکت اجتماعی تحقق پیـدا نکند.
اکبریـان و فتحـی ( )1391در تحقیـق خـود بـا عنـوان «مشـارکت اجتماعـی اسـاس
توسـعۀ اجتماعـی» بـه نتیجـه رسـیدند که بـدون شـک ،توسـعۀ اجتماعی ،مسـتلزم
مشـارکتهاي مردمی در ابعاد مختلف اسـت و بدون مشـارکت نمیتوان به توسـعۀ
اجتماعـی مردممحـور ،فراگیـر و پایداري دسـت یافـت .در فرایند توسـعۀ اجتماعی،
مشـارکت آحـاد جامعـه مـدّ نظـر اسـت و شـهروندان ،قطع نظـر از تعلقـات قومی،
عالیـق و اعتقادشـان ،امـکان مییابند بـا توجه به صالحیت و توانمنـدي ذهنی خود،
در تمام پدیدهها و متغیرها اثرگذار باشـند .توسـعه در بسـیاري از موارد ،حتی آداب
و رسـوم و عقایـد مـردم را نیـز در بـر میگیرد.
جمعبندی پیشینه
پیشـینۀ پژوهـش شـامل مطالعـات متعـددی بـود که هـر کدام بـه نحوی به بررسـی
سـرمایۀ فرهنگـی و توسـعه پرداختـه بودنـد .در ایـن میـان ،تحقیق سـوئینگ کیم و
هیسـوم کیـم ( )2007در خصـوص اهمیـت سـرمایۀ فرهنگـی ،اختلاف فرهنگی و
کیفیـت زندگـی ،پژوهـش رسـتمی و همـکاران ( )1390در خصوص بررسـی رابطۀ
سـرمایۀ فرهنگـی و مشـارکت اجتماعـی ،مقالـۀ درینـی و همـکاران ( )1394در
خصـوص بررسـی رابطـۀ سـرمایۀ فرهنگی و سـرمایۀ نمادیـن ،پژوهـش نوابخش و
ثابتـی ( )1394در مـورد طراحـی و ارائـۀ الگو جهت سـنجش تأثیر سـرمایۀ فرهنگی
بـر ابعاد توسـعۀ پایدار شـهری و مقالۀ اکبریـان و فتحی ( )1391و موسـوی ()1385
در حـوزۀ مشـارکت اجتماعـی ،توانسـت بـه پژوهش حاضـر یاری رسـاند .پژوهش
هـای خوبآینـد ( )1381و قاسـمی و نامدار جویمـی ( )1393نیز تحقیـق حاضر را
پوشـش نداد.
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مبانی نظری تحقیق
سرمایۀ فرهنگی

پیـر بورديـو نظریهپرداز سـرمايۀ فرهنگي ،از جمله متفكران برجسـتۀ جامعهشناسـی
در فرانسـه اسـت .وي به جای مفاهيم سـنتي جامعهشناسـی مثل سـاختار و عامليت،
مفاهيـم ميـدان و عادتـواره را بـه كار مي برد .به عقيـدۀ وي« ،ميان ميـدان و عادتواره،
رابطـۀ ديالكتيكـي وجـود دارد و در حالی که عادتواره در ذهن كنشـگر اسـت ،ميدان
در خـارج از ذهـن او جـاي دارد» (ریتـزر .)701 :1379 ،مفهـوم سـرمايه ،بخصوص
سـرمايۀ فرهنگـي ،تنهـا در كنـار مفهـوم ميـدان ،معنـي مییابـد .ميـدان ،عرصـهای
اجتماعـي اسـت كـه مبارزههـا يا تكاپوها بر سـر منابـع و منافع معين و دسترسـي به
آنهـا در آن صـورت مـي پذيـرد .ميـدان نظـام سـاختیافته موقعیتهایـی اسـت كه
توسـط افـراد يـا نهادها اشـغال مي شـود و ماهيـت آن ،تعریفکننـدۀ وضعيت براي
میدانهـا (جنکینـز )136 :1385 ،و دارنـدگان ايـن موقعيـت هاسـت .ایـن میدانهـا
بازارهایـي بـراي سـرمايه هـاي خـاص هسـتند كـه در آنها عاملان اجتماعـي بنا بر
اسـتعدادات خـاص خـود در انـواع سـرمایهها میاندیشـند و عمل میکنند (شـویره
و فونتـن .)139 :1385 ،بورديـو در مقالـۀ «انـواع سـرمايه در سـال  »1981بـه بحث
دربـارۀ انـواع سـرمايه پرداخته اسـت كـه يكي از آنها همين سـرمايۀ فرهنگي اسـت.
«سـرمايۀ فرهنگـي بـه عنـوان صالحيـت در فرهنـگ پایگاههـا ،ايده هـا و گرایشها
تعريـف مـي شـود و اغلـب بـه عنـوان مكانيسـم مهمـی در بازتوليد سلسـلهمراتب
اجتماعـي در نظـر گرفتـه میشـود» (روحاالمینـی« .)111 :1374 ،اين سـرمايه ،نقش
بسـيار مهمـي در اندیشـۀ بورديـو ايفا مي کند؛ به طور کلی سـرمايۀ فرهنگي ،شـامل
راه و رسـم پسـنديده ،پيچيدگي شـناختي و شـناختن و توانايي پذيرش محصوالت
مشـروع از قبيـل هنـر ،موسـيقي كالسـيك ،نمایـش و ادبيات و تسـلط يافتـن بر هر
نـوع از نظـام نمادين اسـت» (فاضلـی.)38 :1382 ،
بورديـو تأثيـر سـرمايۀ فرهنگـي بـر مصـرف ،فعاليت و سـبك زندگـي فرهنگي
افـراد را بـا توسـل به نظريـۀ تمايز بيان مي کنـد .مطابق اين نظريه ،دارندگان سـرمايۀ
فرهنگـي زيـاد خـود را بـا مصـرف فرهنـگ و هنـر متعالي از بقيـه متمايز مـي کنند.
داشـتن سـرمايۀ فرهنگي بيشـتر به معناي داشـتن توان شـناختي باالتر است؛ چنانکه
ورفهوسـت نشـان داده اسـت گرايش به فرهنگ و هنر متعالي ،ناشـي از شايسـتگي
ارتباطـي بيشـتر دارنـدگان ايـن ظرفيـت شـناختي و كنجـكاوي بيشـتر ايشـان براي
رمزگشـايي از محصوالت فرهنگي اسـت؛ بدين ترتيب ،سـرمايۀ فرهنگي ،از مسيري
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فـردي -ذهنـي و نـه بـر اسـاس راهبـردي اجتماعـي مبارزهجویانـه ،سـبب گرايش
افـراد بـه سـبك زندگـي فرهنگـي خاصي میشـود (همـان .)101 :داشـتن سـرمايۀ
فرهنگي ،كاركردهاي مختلفي دارد :اوالً كسـب مشـروعيت از طريق بقيۀ سـرمایهها،
منـوط بـه تبدیل شـدن آنها به سـرمايۀ فرهنگي اسـت .كسـي كه به واسـطۀ سـرمايۀ
فرهنگـي منزلـت دارد ،مـي توانـد روايـت خـود را از دنيـاي اجتماعـي بـر ديگـران
تحميـل كنـد؛ ثاني ًا داشـتن سـرمايۀ فرهنگـي به اين معناسـت كه فرد مـي تواند خود
را از الزامـات زندگـي روزمـره جـدا کند و نوعـي گزينش دلخـواه در عرصۀ فرهنگ
انجـام دهـد .بـه بيـان بورديـو ،خلـق و خـوی فاصلـه گرفتـن گزينشـي از الزامـات
طبيعـي و اجتماعـي ،از اخلاق يا «زیباییشناسـی محض» نشـئت مي گیـرد (همان:
 .)38سـه منبـع عمدۀ سـرمايۀ فرهنگـي از نظـر او ،عبارتنـد از :پـرورش خانوادگي،
آمـوزش رسـمي و فرهنگ شـغلي .انباشـت سـرمايۀ فرهنگـي در افـراد از طريق اين
سـه منبـع ،سـبب بـروز تفاوتهایـی در دارنـدگان سـرمايۀ فرهنگـي و كسـاني كـه
فاقـد آن هسـتند ،مـي شـود .داگالس هولـت بـراي آزمـودن گفتههـای وي دربـارۀ
ايـن تفـاوت هـا ،به بررسـي آنها در آمريكا پرداخته اسـت .ويسـه ،تمايـز اصلي ميان
دو گـروه دارنـدگان سـرمايۀ فرهنگـي و محرومـان از آن را در چنـد دوتايي خالصه
میکنـد :زیباییشناسـی صـوري ،زیباییشناسـی مادي ،شـناخت مبتني بـر حجيت و
شـناخت انتقادي (ناصـری و سـاروخانی.)24 :1395 ،
سـرمايۀ فرهنگـي از نظـر بورديـو ( )137 :1384میتوانـد بـه سـه شـكل وجـود
داشـته باشـد« :در حالـت متجسـد  ،به شـكل خصایـل ديرپاي فكري و جسـمي؛ در
حالـت عينيتيافتگی  ،به شـكل كاالهـاي فرهنگـي (تصاوير ،کتابهـا ،لغتنامهها،
ادوات ،ماشـینآالت و  )...كـه رد پـا يـا تحقـق نظریههـا يـا نقـد ايـن نظریههـا و ...
اسـت و باألخـره ،در حالـت نهادینهشـده ،يعنـي شـكلي از عينيتیافتگـي كـه بايـد
حسـابش را جـدا كـرد؛ زيـرا خواص اصلـي خود را يكسـره به سـرمايۀ فرهنگي كه
بنـا بـه فـرض ضمانتکننـدۀ آن اسـت ،واگـذار میکند».
حالـت متجسـد :اكثـر خـواص سـرمايۀ فرهنگـي را میتـوان از ايـن نكتـه دریافـت
كـه ايـن سـرمايه در حالـت بنياديـن خـود با كالبد ،مرتبط و مسـتلزم تجسـد اسـت.
انباشـت سـرمايۀ فرهنگي در حالت متجسـد ،پیشـاپیش پيامد تجسـد بخشـيدن و به
صـورت جزئـي از كالبد درآمدن ،به كالبد پيوسـتن و جزئي از آن شـدن اسـت .عمل
اخـذ و اكتسـاب ،كاري اسـت كـه شـخص روي خـودش انجـام میدهـد ،تالشـي
اسـت كـه پيشـاپيش در گـرو صرف هزینۀ مسـتقيم توسـط خود شـخص میباشـد.
سـرمایهگذاری كـه از همـه مهمتر اسـت بـه صورت صـرف وقت میباشـد؛ ولي در
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ضمـن ،پـاي سـرمایهگذاری چيـز ديگري در ميان اسـت كـه از مؤلفههـای اجتماعي
تشـکیل شـده و خرج شـدنش به حسـاب ليبيدو اسـت .اين سـرمايۀ متجسـد و اين
ثـروت برونـي را كه بـه جزء جداشـدني وجود شـخص و محدودۀ اعمـال عادتوارة
او تبدیـل شـده اسـت ،نمیتـوان فـورا ً بـا هديه يا خريـد مبادله کـرد .ايـن حالت از
سـرمايۀ فرهنگـي را نمـي تـوان فراتـر از ظرفیتهـای متناسـب با يك فرد انباشـت
كـرد؛ بلكـه برعكس ،همراه حامل خـود (ظرفيت بيولوژيكي او ،حافظـهاش و  )...رو
بـه افـول مینهـد و میمیـرد (راد و همـکاران.)117 :1390 ،
«سـرمايۀ فرهنگـي بديـن گونـه موفـق میشـود کـه شـأن خصایـل ذاتـي را بـا
فضیلتهـای اكتسـابي در هـم آميـزد و بـاز از آنجـا کـه شـرايط اجتماعـي انتقـال و
اسـتحصالش در مقايسـه با شرايط سرمایۀ اقتصادي ،بیشـتر مستتر میباشد ،پيشاپيش
آمـاده اسـت تـا همچـون سـرمایۀ نماديـن عمل كند ،يعني سـرمايه محاسـبه نشـود؛
بلكـه بـه عنـوان صالحيتـي مشـروع و در مقام نوعـي اقتدار كـه تأثيري بـه صورت
نبـود شـناخت اعمـال میکند ،شـناخته شـود» (همـان.)118 :
حالـت عينيتیافتگـي :سـرمايۀ فرهنگـي در ایـن حالت ،چنـد خصوصيـت دارد كه
فقـط در رابطـه بـا سـرمايۀ فرهنگـي در شـكل متجسـد آن بـه تعريـف در میآینـد.
سـرمايۀ فرهنگـي كـه به شـكل اشـيای مادي و رسـانههایی چون :نوشـتهها ،نقاشـي
هـا ،بناهـاي تاريخـي ،ابزارهـا و  ...عينيت پيدا میکنـد ،در حالت ماديـت خود ،قابل
انتقـال اسـت؛ براي مثـال ،مجموعهای از تابلوهاي نقاشـي را میتوان درسـت همانند
سـرمايۀ اقتصـادي منتقـل کـرد؛ امـا آنچـه در ايـن ميـان قابلانتقـال اسـت مالكيت
قانوني و حقوقي آن اسـت نه مالكيت ابزار مصرف آن نقاشـي يا اسـتفاده از آن كاال.
سـرمايۀ فرهنگـي در حالـت عينيتیافتگـي خـود بـا همـۀ نمودهاي جهان مسـتقل
و منسـجمي ظاهـر میشـود كـه محصـول كنش تاريخـي اسـت؛ اما قوانيـن خاص
خـود را دارد كـه آنهـا را از اميـال و ارادههـای فـردي به طور اسـتعاليي فـرا میگیرد
و همانطـور كـه مثـال زبـان بـه خوبی نشـان میدهـد ،به آنچـه هر عامل يـا مجمعي
از عاملان قادرنـد تصـرف كننـد ،کاهش نمییابـد .با این حـال ،نبايـد فراموش کرد
كـه ايـن سـرمايه به طـور نماديـن و از لحاظ مادي ،فعـال و فقط به صورت سـرمایۀ
مؤثـر وجـود دارد؛ بـهبیاندیگر ،تا جايي كه سـخن از تصرف آن بـه صورت عوامل
اسـت ،همچـون يـك سلاح در ميدان مبـارزۀ توليـد فرهنگـي (عرصههـای هنري،
علمـي و غيـره) بـه کار گرفتـه میشـود و روی آن ،سـرمایهگذاری انجـام میگیـرد
و فراتـر از آنهـا در عرصـۀ طبقـات اجتماعـي ،يعنـي عرصـۀ مبـارزهای كـه در آنهـا
عوامـل ،نيـروي خـود را بـه كار میبرند و منافعي متناسـب با سـهم خود از سـرمايۀ
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عينيتیافتـه كسـب میکننـد و خالصه به قـدر اقتضاي سـرمايۀ متجسدشـان توفيق
مییابنـد ،میتـوان موجوديتـش را محـرز شـمرد (بوردیـو1384 ،؛ بـه نقـل از راد و
همـکاران.)117 :1390 ،
حالت نهادینهشـده :عينيتیابي سـرمايۀ فرهنگي به شـكل مدارك و مدارج آموزشي،
یـک راه خنثـي كـردن خواص ناشـي از آن اسـت كه اين سـرمايۀ متجسـد با جسـم
فـرد ،حـد و مرز يكسـان دارد .اين عينيتیابي چيزي اسـت كه موجـب تفاوت ميان
سـرمايۀ خودآموخته از یکسـو و سـرمايۀ فرهنگي از سـوی دیگر میشود و از نظر
رسـمي مسـتقل از شـخص حامـل میباشـد؛ ايـن حالت ،نوعي رسـميت بخشـيدن
نهـادي بـه سـرمايۀ فرهنگي اسـت .مـدارك تحصيلـي و آكادميـك نمونـهای از اين
حالـت اسـت .احـراز مـدارك تحصيلي يا اعطـاي تمايز نهـادي به سـرمايۀ فرهنگي
كـه در تملـك يـك فـرد خـاص قـرار مي گیـرد ،ايـن امـكان را بـه وجود مـیآورد
كـه صاحبـان ايـن صالحيـت ها با هـم مقايسـه و حتي با نشـان دادن يكـي به جای
ديگـري ،مبادلـه شـوند؛ بـه علاوه اين امـكان به وجود مـي آيد که نرخ هـاي تبديل
بيـن سـرمايۀ فرهنگـي و سـرمايۀ اقتصـادي را با تضميـن ارزش پولي فالن سـرمايۀ
آكادميـك برقـرار سـازيم .ايـن فرايند تبديل سـرمايۀ اقتصـادي به سـرمايۀ فرهنگي،
بهـاي فلان صالحيـت خـاص را نسـبت بـه سـاير صالحیتهـا و با هميـن قياس،
ارزش پولـي را كـه بـا آن میتـوان در بـازار كار مبادلـه كـرد ،تعيين میکنـد .از آنجا
کـه سـودهاي مـادي و نماديني كه مـدارج تحصيلي تضميـن مي کند نيـز به كميابي
آن بسـتگي دارد ،سـرمایهگذاریهای انجامگرفتـه (بر حسـب زمـان و تالش) ممكن
اسـت كمتـر از آنچه قب ً
ال پیشبینیشـده اسـت ،سـودآور از كار درآيد (همـان.)145 :
مشارکت اجتماعی
آلمونـد و پـاول ضمـن تأکیـد بر تحصیلات ،درآمـد و رتبۀ شـغلی افـراد در تعیین
پایـگاه اقتصـادی و اجتماعـی آنان ،در خصوص اثـرات پایگاه اقتصـادی و اجتماعی
بـر مشـارکت سیاسـی و اجتماعی افـراد نیز تأکید میکنند .بیشـتر پژوهشها نشـان
میدهنـد که شـهروندان تحصیل کـرده ،ثروتمند و بهره منـد از مهارتهای حرفهای،
احتمال بیشـتری دارد که واجد ایسـتارهای مشـارکتجویانه باشـند .در مـواردی نیز
ضـرورت حکـم کند منابـع و مهارت هایی کـه این گونه افـراد در زندگی خصوصی
بـه دسـت مـی آورنـد آنها را به سـهولت به مشـارکت اجتماعی بکشـاند؛ بر اسـاس
نتایج این بررسـی ها ،شـهروندان مرفه تر در جامعه معموالّ در مقایسـه با شـهروندان
کمتـر مرفه ،در سیاسـت فعال ترنـد (آلموند و پـاول.)142 :1380 ،
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اینگلهـارت کـه نوسـازی اجتماعـی و فرهنگی را در غرب مطالعه کـرده ،افزایش
مشـارکت در مغـرب زمیـن را بـا سـه عامـل ارتقای سـطح تحصیلات و اطالعات
سیاسـی ،تغییـر هنجارهـای حاکم بر مشـارکت زنان و تغییر در اولویت های ارزشـی
کـه تأکیـد بـر نیازهای آنی دارنـد و بر حق ابراز نظـر تأکید بیشـتری میورزند ،مورد
تبییـن قـرار داده اسـت (غفـاری و دهقـان .)73 :1384 ،کالینز معتقد اسـت هر فرد به
هنـگام قـرار گرفتـن در یک موقعیـت اجتماعی ،متأثر از سـه عامل اسـت و آنچه در
ایـن موقعیـت روی میدهـد محصـول نوعی پیوند میباشـد کـه میان این سـه عامل
و در روابـط رو در روی میـان افـراد شـکل میگیـرد .در عیـن حـال او تأکید میکند
کـه تنهـا انسـانها هسـتند کـه کاری را انجـام میدهنـد و سـاختارهای کالنـی چون
طبقـات اجتماعـی و حتـی سـازمانها هرگـز کاری را انجـام نمیدهند پـس هرگونه
تبییـن ع ّلـی ،سـرانجام بایـد بـه کنشهـای افـراد واقعـی برسـد .سـه عامل مـد نظر
کالینـز عبارتنـد از .1 :درک فرصـت هـای موجـود در بـازار کنش متقابل؛  .2سـرمایۀ
فرهنگـی؛  .3انـرژی احساسـی .از نظـر او ،موقعیتهایـی کـه در آن افـراد بتواننـد به
قـدرت (ظرفیـت وادار کـردن دیگـران بـه اینکـه چـه کار بایـد بکننـد) و موقعیـت
(ظرفیـت دریافـت احتـرام و جـاه و جلال) برسـند و در نتیجـه جبـران هزینـه ای
باشـد کـه ً
قبلا خـرج کردهانـد ،موقعیتهای بسـیار انرژی بخشـی هسـتند .افرادی
کـه سـرمایۀ فرهنگـی باالیی برای برخـورداری از احتـرام و اعمال تسـلط بر دیگری
دارنـد ،شـانس بیشـتری بـرای دریافت مثبت تریـن نوع انـرژی احساسـی برآمده از
کنـش متقابل با دیگران (مشـارکت اجتماعی) خواهند داشـت (ریتـزر.)170 :1379 ،
چارچوب نظری پژوهش
چارچـوب نظـری تحقیق حاضر برگرفتـه از نظریۀ کالینز و بوردیـو به دلیل جامعیت
بیشـتر در تبییـن این پژوهش اسـت .بـه نظر بوردیو سـرمایۀ فرهنگی در سـه حالت
عینیتیافتگـی ،ذهنیتیافتگـی و متجسـد ظاهـر میگـردد کـه پیشبینـی میشـود
در اسـتان ایلام ،ایـن سـه مؤلفه بـه عنـوان مؤلفههای سـرمایۀ فرهنگی با مشـارکت
اجتماعـی ،رابطـه داشـته باشـند؛ همچنیـن از آنجا کـه کالینـز در نظریۀ خود به سـه
عامـل اساسـی مؤثـر در موقعیـت اجتماعـی ،از جملـه :درک فرصتهـای موجـود،
سـرمایۀ فرهنگـی و انرژی احساسـی فرد ،تأکید دارد ،این سـه عامـل و مهمتر از آنها
سـرمایۀ فرهنگـی نوعـی پیونـد و مشـارکت اجتماعـی در روابط رو در رو را شـکل
میدهنـد؛ لـذا پیشبینی میشـود سـرمایۀ فرهنگـی و مؤلفههـای آن ،سـبب افزایش
مشـارکت اجتماعـی در میان جوانان شـهر ایلام گردند.
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فرضیههای پژوهش
 بین سرمایۀ فرهنگی و مشارکت اجتماعی ،رابطۀ معناداری وجود دارد. بین تجسـمیافتگی سـرمایۀ فرهنگی و میزان مشـارکت اجتماعـی ،رابطۀ معناداریوجود دارد.
 بیـن عینیتیافتگی سـرمایۀ فرهنگی و میزان مشـارکت اجتماعـی ،رابطۀ معناداریوجود دارد.
 بیـن نهادی شـدن سـرمایۀ فرهنگـی و میزان مشـارکت اجتماعی ،رابطـۀ معناداریوجود دارد.
مدل تحلیلی

شکل شمارۀ ( .)1مدل تحلیلی ارتباط انواع سرمایۀ فرهنگی با مشارکت اجتماعی

ش تحقیق
رو 
پژوهـش حاضـر از نـوع پیمایشـی اسـت و پیمایـش ،مطالعـه ای در مـورد جمعیت
نمونـۀ نمایاسـت کـه معـرف کل جامعـۀ آمـاری اسـت .جامعۀ آمـاری ایـن تحقیق،
شـامل کلیـۀ جوانـان شـهر ایلام با دامنۀ سـنی  15تا  24سـال بـه تعـداد  59هزار و
 930نفر بر اسـاس سـالنامۀ آماری سـال  95میباشـد که به جهت گسـتردگی ،برای
تعییـن حجـم نمونـه از روش نمونهگیـری خوشـهای چندمرحلهای اسـتفاده گردید؛
بـه ایـن صـورت که مناطق شـهر ایلام به بخشهایی تقسـیم شـد و از میـان مناطق
تفکیکشـده ،مناطـق 11 ،8و  15بـه صـورت تصادفـی انتخاب گردیدنـد .در مرحلۀ
دوم نیـز بـا توجـه به تعـداد نواحی هر یـک از مناطق انتخابشـده ،نمونههـا بهطور
متناسـب سـهمیه داده شـدند و در هـر یـک از نواحـی ،نمونههـا بـه شـیوۀ تصادفی
سـاده انتخـاب گردیدند و مورد بررسـی قـرار گرفتند .حجم نمونه بر اسـاس فرمول
کوکـران بـه تعـداد  381نفـر تعیین شـد .ابـزار جمـعآوری اطالعات نیز پرسشـنامه
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بـود .تجزیـه و تحلیـل اطالعـات هم بـا اسـتفاده از دو سـطح توصیفی و اسـتنباطی
صـورت گرفت؛ در سـطح آمـار توصیفی از نمـودار فراوانی ،درصـد و میانگین و در
سـطح اسـتنباطی از ضریب همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده شـد .روایی ابزار پژوهش
از طریـق اعتبـار صـوری و پایایـی آن از طریـق آلفـای کرونبـاخ بـه دسـت آمـد که
میـزان آلفـای کرونبـاخ در میـان متغیرهای تحقیق بدین صورت بوده اسـت :سـرمایۀ
فرهنگـی0/90 ،؛ سـرمایۀ فرهنگی ذهنیتیافتـه0/87 ،؛ سـرمایۀ فرهنگی عینیتیافته،
0/86؛ سـرمایۀ فرهنگـی نهادیشـده 0/78 ،و مشـارکت اجتماعـی 0/82 ،کـه درصد
قابـل قبولی اسـت .در خصـوص اعتبار صوری برای سـنجش مفاهیـم اصلی تحقیق
و داوری نیـز بـه تعـدادی از کارشناسـان و متخصصان مراجعه شـد .بر اسـاس نتایج
ارزیابـی متخصصـان ،برخـی از سـؤاالت ،حذف شـد و سـؤاالت دارای اعتبار کافی
به عنوان سـؤاالت پرسشـنامه انتخـاب گردید.
متغیرهای پژوهش
سـرمایۀ فرهنگی :عبارت اسـت از آن چيزي كه فرد آن را به طور انتسـابي و اكتسـابي
در خانواده ،جامعه و مدرسـه به دسـت میآورد .این سـرمایۀ با معرفهايي همچون:
الف) سـرمایۀ فرهنگی تجسـمیافته یا ذهنـی (فعالیتهای فرهنگـی ،فضاي فرهنگي
خانواده و ( )...مجمع)116 :1387 ،؛ ب) سـرمایۀ فرهنگی عینیتیافته (ميزان مصرف
كاالهـاي فرهنگـي خانواده همانند كتابخواني ،فيلم و سـينما ،نوشـتهها ،نقاشـی ها و
 )...و ج) سـرمایۀ فرهنگی نهادینهشـده (مدارک و مدارج تحصیلی و علمی فرهنگی)
(شـارعپور و خوشفـر )112 :1381 ،شـناخته شـده اسـت .بـراي اندازهگيـري ایـن
ابعـاد سـهگانة سـرمایۀ فرهنگـی از  16معـرف ،بـر اسـاس معرفهايـي كـه ونك و
بولن در نظر گرفته بودند ،اسـتفاده شـده اسـت .سـرمایۀ فرهنگی نهادی در پژوهش
حاضـر ،شـامل :بـاال بودن مـدرک تحصیلـی فرد ،بـاال بودن مـدرک تحصیلـی پدر،
بـاال بـودن مـدرک تحصیلی مـادر ،مـدرک تحصیلی زبانهـای خارجی ،نـوع مدرک
(سراسـری ،آزاد و پیـام نـور) و رشـتۀ تحصیلی (علـوم پایه ،علوم فنی و مهندسـی و
علوم انسـانی) میباشد.
مشـارکت اجتماعـی :بـه آن دسـته از فعالیتهـای ارادی داللـت دارد کـه از طریـق
آنهـا اعضـای یـک جامعـه در امـور محـل زندگـی خـود شـرکت میکننـد و بـه
صـورت مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم در شـکل دادن بـه حیـات اجتماعـی خـود سـهیم
هسـتند (محسـنی تبریزی .)108 :1369 ،مصداق عملیاتی چنین مشـارکتی ،شـرکت
در انـواع انجمنهـا و سـازمانهای غیردولتـی اسـت و منظور از مشـارکت در چنین
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سـازمانهایی ،عضویـت ،انجـام دادن فعالیتهـا یا صاحب مسـئولیت بـودن در یک
سـازمان غیردولتی ( )NGOاسـت .در این تحقیق برای سـنجش میزان مشـارکت از
مقیـاس چاپین اسـتفاده شـده اسـت کـه  14گویـه دارد و چهـار نوع فعالیـت حاوی
مقولههـای فعالیتهـای سیاسـی را شـامل میشـود:
 .1عضویت در احزاب ،اتحادیه یا صنف و شرکت در انتخابات؛
 .2مشـارکت در گروههـای مدنـی شـامل انجمـن اولیـا و مربیـان ،تعاونیهـای
محلـی و خانوادگـی ،همـکاری بـا سـازمانهایی نظیر شـهرداری ،ماننـد حفظ و
نگهداری از فضای سـبز ،عضویت در مدیریت آپارتمان ،همکاری با همسـایگان
و مدیریـت بهداشـت محـل و انجمنهـای قومی؛
 .3مشـارکت در گروههـای مذهبـی و خیریـه ،همانند روضههـا ،خیریهها ،هیئت
امنا ،جلسـات و جشـنهای مذهبی ،کمـک به فقرا؛
 .4مشـارکت در گروههـای هنـری ،ورزشـی و تفریحـی همچـون کالسهـای
هنـری ،باشـگاه ورزشـی و فعالیتهـای ورزشـی .بـه هـر یـک از مقولههـا بـه
ترتیـب ،نمـرۀ  1تـا  5تخصیـص داده شـد کـه با جمـع کـردن این نمرههـا نمرۀ
مشـارکت اجتماعـی فـرد تعییـن میشـود.

دورة نوزدهم  ،شمارۀ  58و 59؛ بهار و تابستان 1397

فصلنامۀ علمي -ترويجي

194

بررسی رابطۀ سرمایۀ فرهنگی و مشارکت اجتماعی...

یافتههای پژوهش

الف) تحلیل توصیفی

جدول شمارۀ ( .)1توزیع فراوانی متغیرهای زمینهای پژوهش

توزیع فراوانی

جنسیت

تحصیالت

وضعیت تأهل

پایگاه اقتصادی -
اجتماعی

فراوانی

سن

فراوانی

درصد

زن

181

47/4

مرد

200

52/6

کل

381

100

دیپلم

106

27/86

لیسانس

193

50/52

ارشد و باالتر

82

21/61

کل

381

100

متأهل

227

59/63

مجرد

154

40/36

کل

381

100

پایین

129

34/1

متوسط

177

42/1

باال

75

13/9

کل

381

100

توزیـع آمـاری جـدول شـمارۀ  1نشـان میدهـد که پاسـخگویان مـرد ،باالترین
درصـد را داشـتهاند .توزیـع فراوانـی و درصـد مربـوط بـه تحصیالت پاسـخگویان
نیـز بیانگـر این اسـت کـه باالتریـن درصـد ( )50/52مربوط بـه افـراد دارای مدرک
لیسـانس و پایینتریـن درصـد ( )21/61مربـوط به افراد با مدرک کارشناسـی ارشـد
و باالتـر بـوده اسـت .توزیـع فراوانی مربـوط به وضعیـت تأهل نیز بیشـترین درصد
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( )59/63پاسـخگویان را افـراد متأهـل و بقیـۀ پاسـخگویان ( 40/36درصـد) را افراد
مجـرد ،نشـان داده اسـت .توزیـع فراوانی پاسـخگویان مربـوط به پایـگاه اقتصادی -
اجتماعی هم حاکی از این اسـت که بیشـترین درصد افراد پاسـخگو ( )42/1را افراد
دارای پایـگاه اقتصـادی  -اجتماعـی متوسـط و پایینتریـن درصـد ( )13/9را افـراد
دارای پایـگاه اقتصـادی  -اجتماعـی بـاال به خـود اختصاص داده اسـت.
توزیع فراوانی متغیرها
جدول شمارۀ ( .)2میزان نگرش پاسخگویان نسبت به ابعاد سرمایۀ فرهنگی و مشارکت اجتماعی
ابعاد سرمایۀ فرهنگی و مشارکت جتماعی

عینیتیافتگی سرمایۀ فرهنگی

ذهنیتیافتگی سرمایۀ
فرهنگی

نهادی شدن سرمایۀ فرهنگی

عضویت در احزاب و ...
مشارکت اجتماعی

مشارکت در گروههای مدنی

مشارکت در گروهای مذهبی

مشارکت در گروههای هنری،
ورزشی و تفریحی

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

15/5

15

3/9

1/6

39

10/2

2/6

19

5

متوسط 58
زیاد

44/9 171

18

38/8 148 20/5

88

39/6 151 40/7 155 23/1

87

22/8

بسیار
زیاد

263 54/9 209 51/4 196 66/1 252 57/7 220 75/1 286 31/8 121

69

از
دست
رفته

12

3/1

کل

31

8/1

2

0/5

6

7

1/8

2

0/5

22

8

5/8

1/2

10

11

2/9

100 381 100 381 100 381 100 381 100 381 100 381 100 381

توزیـع آمـاری جـدول شـمارۀ  2نشـان میدهـد کـه میـزان نگـرش  55/1درصد
پاسـخگویان مـورد مطالعه به بعد عینیتیافتگی سـرمایۀ فرهنگی ،بسـیار زیاد؛ 37/8
درصد ،زیاد و  7/1درصد متوسـط بوده و بیشـترین میزان پاسـخگویان ،دیدگاهشـان
در مـورد فعالیتهـای فرهنگـی در سـطح بسـیار زیـاد قرار داشـته اسـت؛ همچنین
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ایـن جـدول بیانگـر ایـن اسـت کـه  47/6درصـد پاسـخگویان مـورد مطالعـه با بعد
ذهنیتیافتگـی سـرمایۀ فرهنگـی ،بسـیار موافـق 41/9 ،درصـد ،زیاد موافـق و 10/5
درصـد در حد متوسـط ،موافق بودهاند و بیشـترین میزان پاسـخگویان دیـدگاه کام ً
ال
موافـق داشـتهاند .توزیـع فراوانـی بعـد نهـادی شـدن سـرمایۀ فرهنگـی هـم نشـان
ً
کاملا موافـق و
میدهـد کـه  43/4درصـد ،دیـدگاه موافـق و  36/7درصـد دیـدگاه
19/9درصـد نیـز دیـدگاه متوسـط داشـتهاند .توزیع آمـاری جدول بـاال در خصوص
مشـارکت اجتماعـی نیـز بیانگـر ایـن اسـت کـه  40/4درصـد از پاسـخگویان مورد
مطالعـه بـا بعـد پیامدی ،بسـیار؛  42/3درصـد ،زیـاد و  17/2درصد در حد متوسـط،
موافـق بودهانـد؛ همچنیـن از کل پاسـخگویان ،باالتریـن درصـد با معیار زیـاد62/2 ،
درصـد را تشـکیل داده اسـت و کمتریـن پاسـخگویان بـا  9/7درصد ،معیار متوسـط
داشـتهاند.
ب) آمار استنباطی
جدول شمارۀ ( .)3آزمون فریدمن در ارتباط با متغیرهای سرمایۀ فرهنگی و مشارکت اجتماعی
متغیرهای سرمایۀ فرهنگی و مشارکت اجتماعی

میانگین رتبه (درصد)

عینیتیافتگی سرمایۀ فرهنگی

2/77

نهادی شدن سرمایۀ فرهنگی

2/57

ذهنیتیافتگی سرمایۀ فرهنگی

2/39

عضویت در گروههای سیاسی

2/49

عضویت در گروههای مدنی

2/27

عضویت در گروههای مذهبی

3/05

عضویت در گروههای هنری

2/63

نتیجـۀ میانگیـن رتبههـا در جـدول باال نشـان میدهـد که عینیتیافتگی سـرمایۀ
فرهنگـی بـا ضریب  2/77درصـد در اولویت قـرار دارد؛ بدین معنا که پاسـخگویان،
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بیشـتر بـه بعـد عینیتیافتگـی همچـون میـزان تملـک در کاالهـای فرهنگـی توجه
داشـتهاند .سـرمایۀ فرهنگی نهادینهشـده نیز که شـامل مـدارک و مـدارج تحصیلی و
علمـی  -فرهنگی اسـت در اولویت دوم قـرار دارد و به همین ترتیب ،ذهنیتیافتگی
سـرمایۀ فرهنگی که شـامل فعالیتهای فرهنگی و سـرمایۀ فرهنگی خانوادگی است
کمتریـن مقدار ضریب را داراسـت.
جدول شمارۀ ( .)4نتیجۀ آزمون معناداری فریدمن
حجم نمونه

381

Chi-Square

38/069

درجۀ آزادی

3

Asymp. Sig

0/000

نتیجـۀ آزمـون فریدمـن با مقـدار  :38Chi-Square/069در سـطح خطای 1درصد
 = Asymp. Sig 0/000معنـادار اسـت؛ همچنیـن سـطح معنـاداری آزمـون را با مقدار
صفـر میتـوان مشـاهده کـرد کـه بـا توجه بـه خروجیهـای بـاال نتیجۀ نهایـی ابعاد
سـرمایۀ فرهنگـی از نظـر جوانـان متفـاوت اسـت .ایـن تحقیـق بـه بررسـی رابطـۀ
بیـن سـرمایۀ فرهنگـی و ابعـاد آن و مؤلفـۀ مشـارکت اجتماعـی پرداختـه اسـت؛ به
همیـن منظـور با توجه به سـطح سـنجش متغیرها بـرای آزمون فرضیـات از ضریب
همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده شـد .یافتههـای تحلیلی تحقیـق ،فرضیـۀ اول ،مبنی بر
رابطـۀ بیـن سـرمایۀ فرهنگی و مشـارکت اجتماعـی را تأییـد میکند.

دورة نوزدهم  ،شمارۀ  58و 59؛ بهار و تابستان 1397

فصلنامۀ علمي -ترويجي

بررسی رابطۀ سرمایۀ فرهنگی و مشارکت اجتماعی...

198

جدول شمارۀ ( .)5یافتههای توصیفی دوبعدی ابعاد سرمایۀ فرهنگی و مشارکت اجتماعی
مشارکت اجتماعی

مشارکت اجتماعی

متوسط

زیاد

بسیار زیاد

متوسط

%0/0

%0/6

%3/4

%4

زیاد

%3

%5/4

%13/7

%19/4

بسیار زیاد

%2

%16/6

%58

%76/6

%2/3

%22/6

%75/1

%100

متوسط

%9

%5/3

%9/3

%15/5

زیاد

%6

%11/8

%36/2

%48/6

بسیار زیاد

%6

%7/1

%28/2

%35/9

%2/2

%24/1

%73/7

%100

متوسط

%0

%1/7

%0

%1/7

زیاد

%1/7

%4/9

%30

%36/6

بسیار زیاد

%6

%16/1

%45

%61/7

%2/3

%22/8

%74/9

%100

ابعاد سرمایه فرهنگی
تجسمیافتگی
کل
عینیتیافتگی
کل
نهادی

کل

کل

جدول شمارۀ ( .)6آزمون همبستگی ابعاد سرمایۀ فرهنگی و مشارکت اجتماعی
جدول مقادیر
R
مشارکت سطح معناداری
اجتماعی
تعداد نمونه

نتایج آزمون
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بعد ذهنی
بعد عینی سرمایۀ (تجسمیافته) بعد نهادی سرمایۀ سرمایۀ فرهنگی
(کل)
فرهنگی
فرهنگی
سرمایۀ فرهنگی

0/950

0/974

0/928

0/913

0/000

0/000

0/000

0/000

381

381

381

381

رابطه ،معنادار
است و فرضیه،
تأیید شد.

رابطه ،معنادار
است و فرضیه،
تأیید شد.

رابطه ،معنادار
است و فرضیه،
تأیید شد.

رابطه ،معنادار
است و فرضیه،
تأیید شد.
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بحث و نتیجهگیری
جـدول شـمارۀ  ،6میـزان همبسـتگی آمـاری بیـن ابعـاد سـرمایۀ فرهنگـی و میـزان
مشـارکت اجتماعـی را نشـان میدهـد .از آنجـا کـه معیـار  sigبعـد ذهنیتیافتگـی
سـرمایۀ فرهنگـی ،برابـر بـا  0/000و کوچکتـر از  0/05اسـت؛ ضریب همبسـتگی
بهدسـتآمده معنادار شـده اسـت ،یعنی بین بعد ذهنی سـرمایۀ فرهنگی و مشـارکت
اجتماعی ،رابطۀ معناداری وجود دارد .با توجه به مقدار ضریب همبسـتگی پیرسـون
( )%974میتـوان گفـت کـه همبسـتگی بیـن دو متغیـر ،مثبـت و قوی اسـت؛ یعنی
هرچـه بـر بعد ذهنی سـرمایۀ فرهنگی افزوده شـود مشـارکت اجتماعی نیـز افزایش
مییابـد .سـطح معنـاداری بیـن بعد عینـی سـرمایۀ فرهنگـی و مشـارکت اجتماعی،
 0/000اسـت کـه کمتـر از  0/05میباشـد و بیانگـر معنـاداری ارتبـاط بیـن دو متغیر
اسـت .میـزان همبسـتگی ( )0/950نیـز نشـاندهندۀ همبسـتگی مثبـت و معنـادار
میباشـد؛ یعنـی بـا رشـد بعـد عینی سـرمایۀ فرهنگـی ،شـاهد گرایش به مشـارکت
اجتماعـی در بیـن جوانـان ایلام خواهیـم بـود .مقـدار معنـاداری بیـن بعـد نهـادی
سـرمایۀ فرهنگی و مشـارکت اجتماعی ( )0/000و میزان همبستگی ( ،)0/928حاکی
از معنـادار شـدن رابطـه و همبسـتگی مثبت و قوی بین دو متغیر اسـت؛ بـه این معنا
کـه افزایـش بعـد نهادی سـرمایۀ فرهنگی سـبب افزایش میـزان مشـارکت اجتماعی
در میـان جوانـان شـهر ایلام میگـردد؛ بنابرایـن تمـام مؤلفه-های سـرمایۀ فرهنگی
بـا مشـارکت اجتماعی ،همبسـتگی مثبت و معنادار دارند؛ ولی بیشـترین همبسـتگی
آن بـا مؤلفـۀ ذهنیتیافتگـی سـرمایۀ فرهنگی ( )0/974میباشـد که همـان تمایالت
و گرایشهـای روانـی فـرد نسـبت بـه اسـتفاده از کاالهـای فرهنگی اسـت؛ بنابراین
میتـوان اذعـان کـرد کـه افزایـش میـزان سـرمایۀ فرهنگـی تجسـمیافته یـا ذهنی به
تقویـت میـزان مشـارکت اجتماعـی منجـر خواهـد شـد .در نهایـت هـم رابطۀ کلی
سـرمایۀ فرهنگـی و مشـارکت اجتماعـی در سـطح  0/000با ضریـب  0/913معنادار
بـود کـه در این رابطـه نیـز دو متغیر تأییـد گردیدند.
در خصـوص انطبـاق نتایـج این پژوهش با تحقیقات پیشـین در حوزۀ مشـارکت
اجتماعی و سـرمایۀ فرهنگی ،میتوان به تحقیق رسـتمی و همکاران ( )1390اشـاره
کـرد کـه نتایـج آن بـا توجـه بـه رابطـۀ معنـاداری دو متغیـر بـا نتایج تحقیـق حاضر
همخوانـی دارد؛ همچنیـن نتایج پژوهـش حاضر ،نظریۀ کالینز در باب رابطۀ سـرمایۀ
فرهنگـی بـه عنـوان یکی از سـه عامـل مؤثر در قـرار گرفتـن افراد در یـک موقعیت
اجتماعـی را مورد تأیید قـرار داد.
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پیشنهادها
 تقویت سـرمایۀ فرهنگـی و مؤلفههای آن در جهت افزایش مشـارکت اجتماعیاسـتان ایلام از طریق سیاسـتگزاریهای راهبردی مربوط به توسـعه.
 بـا توجـه بـه اینکـه سـرمایۀ فرهنگـی درونیشـده از طریـق برنامهریـزی وفعالیتهـای یادگیـری و آمـوزش افزایـش مییابـد ،بدیهـی اسـت کـه در ایـن
خصـوص ،نهادهایـی همچون آمـوزش و پرورش و دانشـگاهها نقش مهمتری ایفا
میکننـد؛ لـذا توسـعۀ سـرمایۀ درونیشـده از طریـق ایـن نهادها پیشـنهاد میشـود.
 بـا توجـه بـه الزم و ملزوم بودن سـرمایۀ عینیتیافته و اینکه نمود عینی سـرمایۀفرهنگـی ،تمایلات و گرایشهـای روانـی فـرد نسـبت بـه اسـتفاده از کاالهـای
فرهنگـی اسـت ،پیشـنهاد میشـود سـازوکارها و امکانـات الزم در جهت تقویت
گرایـش فکـری و روانـی فـرد نسـبت بـه کاالهـای فرهنگـی متناسـب بـا هویت
ایرانـی در جامعـه فراهـم گردد.
منابع و مأخذ
الف) فارسی
 آلمونــد ،جــی .ال .و او .پــاول؛ (« ،)1380مشــارکت و حضــور سیاســی شــهروندان»،ترجمۀ علیرضا طیب ،اطالعات سیاسی -اقتصادی ،تهران ،شمارۀ 163و .164
 اکبریــان ،مهــدی و لیــا فتحــی؛ (« ،)1391مشــارکت مــردم اســاس توســعۀ اجتماعــی»،پژوهش و سالمت ،دورۀ دوم ،شمارۀ .1
 ایراننــژاد ،وحیــد؛ (« ،)1392بررســی وضعیــت ســرمایۀ فرهنگــی در بیــن دانشــجویاندانشگاه علمی کاربردی» ،مطالب علمی و پژوهشی ،دسترسی در
.VAILABLE: VAHIDIRANNEZHAD.PERSIANBLOG.IR
 بوردیــو ،پــی یــر؛ ( ،)1384شــکلهای ســرمایه در ســرمایۀ اجتماعــی :اعتمــاد،دموکراسی و توسعه ،ترجمۀ افشین خاکباز ،تهران ،شیرازه.
 بیــرو ،آلــن؛ ( ،)1370فرهنــگ علــوم اجتماعــی ،ترجمــۀ باقــر ســاروخانی ،تهــران:کیهان.
 جنکینز ،ریچارد؛ ( ،)1385پی یر بوردیو ،تهران :نی. چلبــی ،مســعود؛ ( ،)1382جامعهشناســی نظــم :تشــریح و تحلیــل نظــری نظــماجتماعی ،چ دوم ،تهران :نی.
 خوبآینــد ،ســعید؛ (« ،)1383بررســی شــاخصهای برخــورداری و درجهبنــدیتوسعه در شهرستانهای استان ایالم» ،رشد آموزش جغرافیا ،شمارۀ .69
 درینــی ،ولیمحمــد ،محمــد تابــان ،احســان نامــدار جویمــی و ناصــر باهنــر؛ (،)1394دورة نوزدهم ،شمارۀ  58و 59؛ بهار و تابستان 1397
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«بررســی رابطــۀ ســرمایۀ فرهنگــی و ســرمایۀ نمادیــن (مــورد مطالعــه :دانشــجویان
دانشــگاه دولتــی ایــام)» ،مطالعــات فرهنــگ  -ارتباطــات ،ســال شــانزده ،شــمارۀ ســی
و یک.
 راد ،فیــروز ،فــاروق امیــن مظفــری و فتــاح مظلومــی؛ (« ،)1390بررســی رابطــۀ ســرمایۀفرهنگــی بــا هــوش فرهنگی مدیــران دبیرســتانهای تبریــز» ،مطالعات جامعهشــناختی،
دورۀ  ،4شمارۀ .133-111 ،13
 رســتمی ،گلشــن ،حســین بنیفاطمــه و محمدباقــر علیــزاده اقــدم؛ (« ،)1390بررســیرابطــۀ ســرمایۀ فرهنگــی بــا میــزان مشــارکت اجتماعــی در بیــن دبیــران زن شــاغل در
آمــوزش و پــرورش شــهر میانــدوآب» ،مطالعــات جامعهشــناختی ،دورۀ ســوم ،شــمارۀ
.97 – 87 ،9
 رضادوســت ،کریــم ،علیحســین حســینزاده و حمیــد عابــدزاده؛ (« ،)1388عوامــلمؤثــر بــر مشــارکت اجتماعــی شــهروندان شــهر ایــام» ،جامعهشناســی کاربــردی»،
دورۀ  ،20شمارۀ .3
 روحاالمینــی ،محمــود؛ ( ،)1374زمینــۀ فرهنــگ جامعهشناســی ،تهــران :مرکــز چــاپو انتشارات دانشگاه تهران.
 ریتــزر ،جــرج؛ ( ،)1379نظریــه هــای جامعــه شناســی ،ترجمــۀ محســن ثالثــی ،تهــران:علمی.
 زارع ،بیــژن و مجیــد روحنــده؛ (« ،)1394بررســی عوامــل اجتماعــی مؤثــر بر مشــارکتاجتماعــی -سیاســی ،مطالع ـهای در بــاب شــهروندان بــاالی  18ســال شــهر کــرج»،
مطالعات اجتماعی ایران ،دورۀ نهم ،شمارۀ .87 – 64 ،2
 شــارعپور ،محمــود و غالمرضــا خوشفــر؛ (« ،)1381رابطــۀ ســرمایۀ فرهنگــی بــاهویــت اجتماعــی جوانــان (مطالعــۀ مــوردی :شــهر تهــران) ،نامــۀ علــوم اجتماعــی،
شماره .147 - 133 ،20
 شــویره کریســتیان و اولیویــه فونتــن؛ ( ،)1385واژگان پیــر بوردیــو ،ترجمــۀ مرتضــیکتبی ،تهران :نی.
 غفــاری ،غالمرضــا و علیرضــا دهقــان؛ (« ،)1384تبییــن مشــارکت اجتماعــی و فرهنگیدانشجویان علوم پزشکی تهران» ،جامعهشناسی ایران ،دورۀ  ،6شمارۀ .1
 فاضلی ،محمد؛ ( ،)1382مصرف و سبک زندگی ،قم :صبح صادق. فخرایــی ،ســیروس و انــور کریمیــان؛ (« ،)1388بررســی رابطــۀ ســرمایۀ فرهنگــی بــاهویتپذیــری (مطالعــۀ مــوردی :دانشآمــوزان پیشدانشــگاهی پســرانۀ شهرســتان
بــوکان در ســال تحصیلــی  ،»)89-90مطالعــات جامعهشــناختی ،دورۀ دوم ،شــمارۀ
سوم.148-125 ،

دورة نوزدهم  ،شمارۀ  58و 59؛ بهار و تابستان 1397

فصلنامۀ علمي -ترويجي

202

بررسی رابطۀ سرمایۀ فرهنگی و مشارکت اجتماعی...

 فرجــی ،لیــا و جــواد فعلــی؛ (« ،)1389بررســی تأثیــر ســرمایههای اجتماعــی وفرهنگــی بــر میــزان مشــارکت زنــان در ســازمانهای غیردولتــی» ،برنامــه ریــزی رفــاه
و توسعۀ اجتماعی ،1389 ،دورۀ  ،6شمارۀ .31-24 ،4
 قاســمی ،یارمحمــد و احســان نامــدار جویمــی؛ (« ،)1393بررســی رابطــۀ ســرمایۀفرهنگــی و ســرمایۀ نمادیــن فرهنگــی (مطالعــۀ مــوردی :دانشــجویان دانشــگاه دولتــی
ایالم)» ،فرهنگ ایالم ،شمارۀ .21 -7 ،15
 مجمــع ،شــهره؛ ( ،)1387بررســی الگــوی پوشــش جوانــان (ســبک زندگــی یــامقاومــت)؛ مطالعــۀ مــوردی :دانشــجویان دختــر دانشــگاه تهــران ،پایاننامــۀ کارشناســی
ارشــد در رشــتۀ پژوهــش علــوم اجتماعــی ،دانشــگاه الزهــرا ،دانشــکدۀ علــوم اجتماعی
واقتصاد.
 محســنی تبریــزی ،علیرضــا؛ ( ،)1369بررســی زمینههــای مشــارکتی روســتاییان وارتبــاط آن بــا ترویــج کشــاورزی ،تهــران :معاونــت ترویــج و مشــارکت مردمــی وزارت
جهاد سازندگی.
 موســوی ،میرطاهــر؛ (« ،)1385مشــارکت اجتماعــی یکــی از مؤلفههــای ســرمایۀاجتماعی» ،رفاه اجتماعی ،دورۀ ششم ،شمارۀ .92–67 ،23
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