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بررسی رابطۀ سرمایۀ فرهنگی و مشارکت اجتماعی در بین جوانان

 15 تا 24 سال شهر ایالم
                            میثم قدسی1 

چکیده
پژوهـش حاضـر که با هدف شـناخت رابطـۀ بین سـرمایۀ فرهنگی و میزان مشـارکت اجتماعی 
در بیـن جوانـان شـهر ایالم در سـال 1395 انجام شـده، از نوع پیمایشـی اسـت. جامعـۀ آماری 
آن نیـز شـامل کلیـۀ جوانـان شـهر ایـالم بـا دامنـۀ سـنی 15 تـا 24 سـال به تعـداد 59 هـزار و 
930 نفـر بـر اسـاس سـالنامۀ آمـاری سـال 1395 می باشـد کـه بـه جهـت گسـتردگی از روش 
نمونه گیـری خوشـه ای چندمرحلـه ای اسـتفاده شـد و حجـم نمونه بر اسـاس فرمـول کوکران، 
381 نفـر تعییـن گردیـد. ابـزار جمـع آوری اطالعات در این بررسـی، پرسشـنامه بـود. تجزیه و 
تحلیـل اطالعـات نیـز از طریـق نرم افـزار spss نسـخه 22 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 نیز از طریق 
اعتبـار صـوری و پایایـی آن از طریـق فرمول کوکران به دسـت آمـد. یافته ها نشـان داد که معیار 
sig بعـد ذهنـی سـرمایۀ فرهنگـی برابر با 0/000 اسـت و این نشـان می دهد که بیـن بعد ذهنی 
سـرمایۀ فرهنگـی و مشـارکت اجتماعـی رابطۀ معناداری وجـود دارد. مقدار ضریب همبسـتگی 
پیرسـون نیـز 974% اسـت 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 عینیت یافتگـی سـرمایۀ فرهنگـی و مشـارکت اجتماعی نیـز در سـطح 0/000 معنادار 
هسـتند؛ همچنیـن میـزان همبسـتگی )0/950( دو متغیر، نشـان دهندۀ همبسـتگی مثبـت و قوی 
اسـت، یعنـی بـا رشـد بعد عینـی سـرمایۀ فرهنگی، شـاهد گرایـش بـه مشـارکت اجتماعی در 
بیـن جوانـان ایـالم خواهیم بـود. مقدار معنـاداری بین بعد نهادی سـرمایۀ فرهنگی و مشـارکت 
اجتماعـی )0/000( و میـزان همبسـتگی )0/928(، حاکـی 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 ایـالم می گردد.
واژگان کلیدی: سرمایۀ فرهنگی، مشارکت اجتماعی، ذهنیت یافتگی، عینیت یافتگی، نهادی شدن.
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 مقدمه و طرح مسئله
آلـن بیـرو1  )1370: 275( اصطـاح 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 سـال های 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 می دهد« 
)نصیـری، 1389: 15(. از آنجایـی کـه کشـور مـا در صـدد طی کردن مراحل توسـعه 
اسـت؛ لـذا در برنامه ریزی هـای مختلفـی کـه در این راسـتا صورت می گیـرد باید به 
مشـارکت بـه عنـوان مؤلفۀ اساسـی و تفکیک ناپذیر توسـعه نگریسـته شـود و اعتقاد 
بـه لـزوم مشـارکت فعـال گروه هـای وسـیع جامعـه در تصمیم گیری های 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 سـرمایه های اجتماعـی و فرهنگـی عـاوه 
بـر اینکـه همدیگـر را تقویـت می کننـد، منجـر بـه افزایـش مشـارکت افـراد جامعه 
هـم مـی شـوند« )فرجـی و فعلـی، 1389: 5(. بدون شـک، پیشـرفت و توسـعۀ یک 
کشـور، نیازمنـد این نوع مشـارکت اسـت و این امـر امکان پذیر نخواهد بـود مگر در 
جوامعـی کـه سـرمایه های 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 ایام، مشـارکت آنها 
می توانـد زمینۀ مشـارکت اجتماعی را در سـطح جامعه فراهم کنـد )زارع و روحنده، 
1394: 67(. سـرمایۀ فرهنگی نیز »به عنوان مفهومی جامعه شـناختی، شـامل هنجارها 
و ارزش هـای مشـترک در میـان گروهی از مردم اسـت که سـبب ترویـج همکاری و 
ایجـاد اعتمـاد در بین آنها می شـود« )شـارع پور و خوش فـر، 1381: 134(. »همانطور 
کـه سـرمایۀ اقتصـادی به عنوان مالکیـت ثروت های 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 شـکل گیری 

1. Alain, Birou
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طبقـات و گروه هـای اجتماعـی بـر عهـده دارد. سـرمایۀ فرهنگـی به عنـوان یکی از 
شـاخص های سـرمایه، مجموعـه ای از ثروت هـای نمادیـن اسـت که بدون کوشـش 
شـخصی کسـب نمی شـود؛ بلکـه از جانـب عامل بـا کار طوالنـی و مـداوم، پیگیری 
یادگیـری، فرهنگ پذیـری و نهادینـه شـدن در جامعـه می توانـد به صـورت عناوین، 
مـدارک تحصیلـی و... کـه بـه اسـتعدادهای فـرد عینیـت می بخشـد، جلوه گر شـود« 
)ایران نـژاد، 1392(. »ایـن مفهـوم دارای سـه بعـد اصلی اسـت: 1. بعد تجسـم یافته یا 
ذهنـی کـه شـامل تمایـات و گرایش های روانی فرد نسـبت بـه اسـتفاده از کاالهای 
فرهنگـی اسـت؛ 2. بعـد عینـی که شـامل میـزان مصرف کاالهـای فرهنگی اسـت و 
3. بعـد نهـادی کـه مـدارک و مـدارج تحصیلـی و علمـی - فرهنگـی فرد را شـامل 

می شـود« )شـارع پور و خوش فـر، 1381: 135(. 
     بـه اعتقـاد صاحب نظـران توسـعه، سـرمایۀ فرهنگـی، خود، شـاخصی از توسـعۀ 
فرهنگـی به شـمار مـی رود؛ 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 گونه ای متناسـب تخصیـص دهند؛ بدین 
ترتیـب بـا مطالعـۀ علمی و شـناخت دقیق سـرمایۀ فرهنگی اقشـار مختلـف جامعه، 
می تـوان از ایـن مفهـوم بـه عنوان متغیـر پیش بینی کننـده در تحلیل مسـائل اجتماعی 
و فرهنگـی، نظیر هویت اجتماعی، مشـارکت، عملکرد تحصیلی، هم نوایی و... سـود 

جسـت )چلبی، 1382: 95(. 
     مـردم اسـتان ایـام تـا قبل از سـال 1340، کوچـرو بوده و دامپـروری می کرده اند. 
ایـن شـیوه از امـرار معـاش نیـز مناسـبات اجتماعی - فرهنگـی و کنش هـای متقابل 
خاصـی را طلـب می کـرده اسـت؛ امـا پـس  از آن بـه دلیـل تصمیمات دولـت وقت، 
ورود مدرنیزاسـیون، رواج شـهرگرایی و شهرنشـینی و سـیل مهاجرت به شهر ایام، 
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 ایامـی می توانـد منجر بـه افزایـش میزان 

مشـارکت اجتماعی آنان شـود؟
     انجـام ایـن پژوهـش از دو جنبه ضـروری می نماید: 1. با توجـه به اینکه پژوهش 
چندانـی در خصـوص سـرمایۀ فرهنگـی و مشـارکت اجتماعی در بین جوانان شـهر 
ایـام انجـام نشـده اسـت یافته های این تحقیـق می تواند برای کسـانی کـه عاقه مند 
بـه پژوهـش در ایـن حـوزه هسـتند، بـه کار آیـد. 2. مدیـران شـهری می تواننـد بـا 
توجـه بـه اهمیت سـرمایۀ فرهنگـی و لحـاظ کـردن آن در برنامه ریزی های شـهری، 



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

182

فصلنامۀ  علمي-  ترويجي

در هزینه هـای شـهری صرفه جویـی کننـد کـه ایـن امـر در مقایسـه بـا شـرایط عدم 
اسـتفاده از سـرمایۀ فرهنگـی بـه عنـوان ذخیـره و پس انـداز، موجـب می شـود 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 ایام در سـال 1395 اسـت.

پیشینۀ پژوهش
1.پژوهش های خارجی

دنـا گاورلیـوک و همـکارش در سـال 2014 تحقیقـی در مـورد سـرمایۀ نمادیـن و 
ابعـاد سـرمایۀ فرهنگی برای سـازمان های آموزشـی رومانیایـی انجام داده انـد. آنها در 
پژوهـش خـود به بررسـی مشـکات و معضـات فکری و رفتـاری نظام آموزشـی 
غـرب کشـور رومانـی پرداختـه و بـرای رفـع آنهـا راه حـل فکـری و عملـی ارائـه 
کرده اند. آنان همچنین سـرمایۀ نمادین را برای بهبود نظام آموزشـی کشـور پیشـنهاد 

داده انـد کـه ریشـه در نگرش هـای اجتماعـی، تاریخـی و فرهنگی کشـور دارد. 
     سـوئینگ کیـم و هیسـوم کیـم نیـز در سـال 2007 مطالعـه ای بـا عنـوان »اهمیت 
سـرمایۀ فرهنگـی، اختـاف فرهنگی و کیفیت زندگی« در کشـور کـرۀ جنوبی انجام 
دادنـد.  آنـان در پژوهـش خود به بررسـی چگونگـی تأثیر اختاف در میزان سـرمایۀ 
فرهنگـی بـر رضایت فردی پرداختند و عواملی ایجادکنندۀ اختاف در میزان سـرمایۀ 
فرهنگـی را برشـمردند. ایـن پیمایـش با اسـتفاده از یک پرسشـنامۀ استانداردشـده و 
بـا مصاحبـۀ حضـوری در یـک نمونۀ 6300 خانواری در 31 شـهر و شـهرِک اسـتان 
گیونـگ جـی صـورت گرفت و از بیـن این تعـداد، از 1950 خانوار که با اسـتفاده از 
نمونه گیـری چندمرحلـه ای انتخاب شـده بودند، پاسـخ دریافت گردید. آنها سـرمایۀ 
فرهنگـی را بر حسـب کمیت، تنـوع و میزان هزینۀ شـرکت در فعالیت های فرهنگی، 
بـر هشـت نـوع فعالیت، تقسـیم فرعـی نمودنـد کـه عبـارت بودنـد از: فعالیت های 
ادبـی، نمایشـگاه های نقاشـی، موسـیقی کاسـیک و اجراهـای اپرا، اجراهای سـنتی، 
نمایش هـا، اجراهـای رقص، سـینما، کنسـرت های موسـیقی یا نمایش هـای محیطی. 
ایـن دو محقـق بـا تجزیـه و تحلیـل داده هـای 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؛  3. درآمد و آمـوزش بیش از طبقۀ 

اجتماعـی، تعیین کنندۀ سـرمایۀ فرهنگی افراد اسـت. 
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2.پژوهش های داخلی
رضادوسـت و همـکاران )1388( تحقیقـی بـا عنـوان »عوامـل مؤثـر بـر مشـارکت 
اجتماعـی شـهروندان شـهر ایام« انجـام داده اند کـه در آن، ارتبـاط متغیرهاي جنس، 
وضعیـت اشـتغال، وضعیت تأهل، تحصیات، رضایت از خدمات شـهري، عضویت 
در تشـکل هاي اجتماعي و شـرکت در انتخابات با متغیر مشـارکت اجتماعي جوانان 
مـورد آزمـون قرار گرفته اسـت. نتایـج حاصل از آزمـون دو متغیـره در این پژوهش، 
بیانگـر معنـادار بـودن ارتبـاط متغیرهـاي مذکـور بـه غیـر از »جنـس« بـا مشـارکت 
اجتماعـي اسـت. نتایـج حاصـل از آزمـون چندمتغیـره نیز نشـان داد کـه در نهایت، 
متغیرهـاي مسـتقل، 52 درصـد از واریانس متغیر وابسـته را تبیین کرده انـد که در این 
میـان متغیر »شـرکت در انتخابات« بیشـترین سـهم را داشـته اسـت. نتایـج تحقیق به 
طـور کلـي نیز نشـان داد که مشـارکت اجتماعي در بیـن مردم شهرسـتان ایام، هنوز 

بـه عنـوان یک مؤلفۀ مدرن شـناخته نشـده اسـت.
     خوب آینـد )1383( در مقالـۀ خـود بـا عنوان »بررسـی شـاخص های برخورداری 
و درجه بندی توسـعه در شهرسـتان های اسـتان ایام« به این نتیجه رسـیده اسـت که 
مفهوم توسـعه در شـهرهای اسـتان ایام به مفهومی که در اسـتان های پیشرفتۀ کشور 
مشـاهده می گـردد، نمایـان نشـده اسـت و اکثـر شـاخص های کمـی و کیفـی مورد 
مطالعـه در این پژوهش، نسـبت به سـایر اسـتان ها از ابعـاد پایین تـری برخوردارند. 

رسـتمی و همـکاران )1390( پژوهشـی بـا عنـوان »بررسـی رابطـۀ سـرمایۀ فرهنگی 
بـا میـزان مشـارکت اجتماعـی در بین دبیـران زن شـاغل در آموزش و پرورش شـهر 
میانـدوآب« انجـام داده اند که جامعۀ آماری آن را کلیۀ دبیران زن شـاغل در آموزش و 
پرورش شـهر میاندوآب تشـکیل داده  و تعداد آنها 1500 نفر 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 
محقق سـاخته بـه گـردآوری اطاعـات پرداخته انـد. اطاعـات 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 تجسـم یافته 
و عینیت یافتـه 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 )1393( در مقالـه ای با عنوان »بررسـی رابطۀ سـرمایۀ 
فرهنگـی و سـرمایۀ نمادیـن فرهنگی )مطالعـۀ موردی: دانشـجویان دانشـگاه دولتی 
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ایـام(« بـه ایـن نتیجـه رسـیدند که وجـود سلسـله مراتب سـرمایۀ فرهنگـی، باعث 
ایجاد کشـاکش نمادین سـرمایه می شـود. 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 می تـوان از قـدرت نمادین 
فرهنگـی در جهـت سیاسـت گذاری ها و گروه بندی های اجتماعی در جامعه اسـتفاده 

کرد.  
     یافته هـای پژوهـش درینـی و همـکاران )1394( با عنوان »بررسـی رابطۀ سـرمایۀ 
فرهنگی و سـرمایۀ نمادین )مورد مطالعه: دانشـجویان دانشـگاه دولتی ایام(« شـدت 
رابطـۀ )r( سـرمایۀ اجتماعـی بـا ابعـاد سـرمایۀ فرهنگـی )تجسـم یافته، عینیت یافته، 
نهادینه شـده( را بـه ترتیـب برابـر بـا 0/91، 0/75، 0/71 و میـزان رابطۀ کلی سـرمایۀ 
اجتماعـی بـا سـرمایۀ فرهنگـی را برابر با 0/89 نشـان 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 

اسـامی( تغییر داد. 
     نوابخش و ثابتی )1394(، تحقیقی با عنوان »طراحی و ارائۀ الگو جهت سـنجش 
تأثیـر سـرمایۀ فرهنگـی بر ابعاد توسـعۀ پایدار شـهری با تأکیـد بر انرژی هـای پاک« 
انجـام داده انـد. جامعـۀ آماری این پژوهش را 192 نفر از سـاکنان منطقۀ 1 شـهرداری 
تهـران کـه بـه روش خوشـه ای انتخـاب شـده اند، تشـکیل داده اسـت. از آنجایی که 
ایـن تحقیـق در پـی سـنجش و بررسـی تأثیر و نـوع سـرمایه فرهنگی بـوده، تحلیل 
یافته هـا از روش مدل یابـی معـادالت سـاختاری و تحلیـل عاملـی تأییدی با اسـتفاده 
از نرم افـزار لیـزرل انجـام گرفتـه اسـت. این یافته ها 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 زیسـت محیطی 
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 

مسـئولیت پذیری شـهروندان را ارائه دادند.  
     موسـوی )1385( در تحقیق خود با عنوان »مشـارکت اجتماعی یکی از مؤلفه های 
سـرمایۀ اجتماعـی« بـه این نتیجه رسـید که زمینه های مشـارکت اجتماعـی به عنوان 
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یکـی از مؤلفه هـای سـرمایۀ اجتماعـی در تحلیـل نهایـی هـر چنـد در سـطح خرد، 
تـا حـدودی مسـاعد می باشـد؛ امـا بـه دلیـل نبـود زمینه هـای مناسـب، شـکل گیری 
مشـارکت اجتماعـی در بیـن افـراد مشـاهده نمی شـود؛ در نتیجـه از بعـد ذهنـی، 
اعتمادپذیـری در بیـن شـهروندان، همچنیـن بیـن شـهروندان و دسـتگاه های دولتـی 
شـکل نمی گیرد و همین باعث شـده اسـت که بعد عینی مشـارکت اجتماعی، یعنی 
شـبکۀ تعامـات اجتماعـی به وجـود نیایـد و مشـارکت اجتماعی تحقق پیـدا نکند.
اکبریـان و فتحـی )1391( در تحقیـق خـود بـا عنـوان »مشـارکت اجتماعـی اسـاس 
توسـعۀ اجتماعـی« بـه نتیجـه رسـیدند که بـدون شـک، توسـعۀ اجتماعی، مسـتلزم 
مشـارکت  هاي مردمی در ابعاد مختلف اسـت و بدون مشـارکت نمی توان به توسـعۀ 
اجتماعـی مردم محـور، فراگیـر و پایداري دسـت یافـت. در فرایند توسـعۀ اجتماعی، 
مشـارکت آحـاد جامعـه مـّد نظـر اسـت و شـهروندان، قطع نظـر از تعلقـات قومی، 
عایـق و اعتقادشـان، امـکان می یابند بـا توجه به صاحیت و توانمنـدي ذهنی خود، 
در تمام پدیده ها و متغیرها اثرگذار باشـند. توسـعه در بسـیاري از موارد، حتی آداب 

و رسـوم و عقایـد مـردم را نیـز در بـر می گیرد.

جمع بندی 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 )2007( در خصـوص اهمیـت سـرمایۀ فرهنگـی، اختـاف فرهنگی و 
کیفیـت زندگـی، پژوهـش رسـتمی و همـکاران )1390( در خصوص بررسـی رابطۀ 
سـرمایۀ فرهنگـی و مشـارکت اجتماعـی، مقالـۀ درینـی و همـکاران )1394( در 
خصـوص بررسـی رابطـۀ سـرمایۀ فرهنگی و سـرمایۀ نمادیـن، پژوهـش نوابخش و 
ثابتـی )1394( در مـورد طراحـی و ارائـۀ الگو جهت سـنجش تأثیر سـرمایۀ فرهنگی 
بـر ابعاد توسـعۀ پایدار شـهری و مقالۀ اکبریـان و فتحی )1391( و موسـوی )1385( 
در حـوزۀ مشـارکت اجتماعـی، توانسـت بـه پژوهش حاضـر یاری رسـاند. پژوهش 
هـای خوب آینـد )1381( و قاسـمی و نامدار جویمـی )1393( نیز تحقیـق حاضر را 

پوشـش نداد. 
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مبانی نظری تحقیق
سرمایۀ فرهنگی

پیـر بوردیـو نظریه پرداز سـرمایۀ فرهنگي، از جمله متفکران برجسـتۀ جامعه شناسـی 
در فرانسـه اسـت. وي به جای مفاهیم سـنتي جامعه شناسـی مثل سـاختار و عاملیت، 
مفاهیـم میـدان و عادتـواره را بـه کار مي برد. به عقیـدۀ وي، »میان میـدان و عادتواره، 
رابطـۀ دیالکتیکـي وجـود دارد و در حالی که عادتواره در ذهن کنشـگر اسـت، میدان 
در خـارج از ذهـن او جـاي دارد« )ریتـزر، 1379: 701(. مفهـوم سـرمایه، بخصوص 
سـرمایۀ فرهنگـي، تنهـا در کنـار مفهـوم میـدان، معنـي می یابـد. میـدان، عرصـه ای 
اجتماعـي اسـت کـه مبارزه هـا یا تکاپوها بر سـر منابـع و منافع معین و دسترسـي به 
آنهـا در آن صـورت مـي پذیـرد. میـدان نظـام سـاخت یافته موقعیت هایـی اسـت که 
توسـط افـراد یـا نهادها اشـغال مي شـود و ماهیـت آن، تعریف کننـدۀ وضعیت براي 
میدان هـا )جنکینـز، 1385: 136( و دارنـدگان ایـن موقعیـت هاسـت. ایـن میدان هـا 
بازارهایـي بـراي سـرمایه هـاي خـاص هسـتند کـه در آنها عامـان اجتماعـي بنا بر 
اسـتعدادات خـاص خـود در انـواع سـرمایه ها می اندیشـند و عمل می کنند )شـویره 
و فونتـن، 1385: 139(.  بوردیـو در مقالـۀ »انـواع سـرمایه در سـال 1981« بـه بحث 
دربـارۀ انـواع سـرمایه پرداخته اسـت کـه یکي از آنها همین سـرمایۀ فرهنگي اسـت. 
»سـرمایۀ فرهنگـي بـه عنـوان صاحیـت در فرهنـگ پایگاه هـا، ایده هـا و گرایش ها 
تعریـف مـي شـود و اغلـب بـه عنـوان مکانیسـم مهمـی در بازتولید سلسـله مراتب 
اجتماعـي در نظـر گرفتـه می شـود« )روح االمینـی، 1374: 111(. »این سـرمایه، نقش 
بسـیار مهمـي در اندیشـۀ بوردیـو ایفا مي کند؛ به طور کلی سـرمایۀ فرهنگي، شـامل 
راه و رسـم پسـندیده، پیچیدگي شـناختي و شـناختن و توانایي پذیرش محصوالت 
مشـروع از قبیـل هنـر، موسـیقي کاسـیک، نمایـش و ادبیات و تسـلط یافتـن بر هر 

نـوع از نظـام نمادین اسـت« )فاضلـی، 1382: 38(. 
     بوردیـو تأثیـر سـرمایۀ فرهنگـي بـر مصـرف، فعالیت و سـبک زندگـي فرهنگي 
افـراد را بـا توسـل به نظریـۀ تمایز بیان مي کنـد. مطابق این نظریه، دارندگان سـرمایۀ 
فرهنگـي زیـاد خـود را بـا مصـرف فرهنـگ و هنـر متعالي از بقیـه متمایز مـي کنند. 
داشـتن سـرمایۀ فرهنگي بیشـتر به معناي داشـتن توان شـناختي باالتر است؛ چنانکه 
ورفهوسـت  نشـان داده اسـت گرایش به فرهنگ و هنر متعالي، ناشـي از شایسـتگي 
ارتباطـي بیشـتر دارنـدگان ایـن ظرفیـت شـناختي و کنجـکاوي بیشـتر ایشـان براي 
رمزگشـایي از محصوالت فرهنگي اسـت؛ بدین ترتیب، سـرمایۀ فرهنگي، از مسیري 
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فـردي- ذهنـي و نـه بـر اسـاس راهبـردي اجتماعـي مبارزه جویانـه، سـبب گرایش 
افـراد بـه سـبک زندگـي فرهنگـي خاصي می شـود )همـان: 101(. داشـتن سـرمایۀ 
فرهنگي، کارکردهاي مختلفي دارد: اوالً کسـب مشـروعیت از طریق بقیۀ سـرمایه ها، 
منـوط بـه تبدیل شـدن آنها به سـرمایۀ فرهنگي اسـت. کسـي که به واسـطۀ سـرمایۀ 
فرهنگـي منزلـت دارد، مـي توانـد روایـت خـود را از دنیـاي اجتماعـي بـر دیگـران 
تحمیـل کنـد؛ ثانیاً داشـتن سـرمایۀ فرهنگـي به این معناسـت که فرد مـي تواند خود 
را از الزامـات زندگـي روزمـره جـدا کند و نوعـي گزینش دلخـواه در عرصۀ فرهنگ 
انجـام دهـد. بـه بیـان بوردیـو، خلـق و خـوی فاصلـه گرفتـن گزینشـي از الزامـات 
طبیعـي و اجتماعـي، از اخـاق یا »زیبایی شناسـی محض« نشـئت مي گیـرد )همان: 
38(. سـه منبـع عمدۀ سـرمایۀ فرهنگـي از نظـر او، عبارتنـد از: پـرورش خانوادگي، 
آمـوزش رسـمي و فرهنگ شـغلي. انباشـت سـرمایۀ فرهنگـي در افـراد از طریق این 
سـه منبـع، سـبب بـروز تفاوت هایـی در دارنـدگان سـرمایۀ فرهنگـي و کسـاني کـه 
فاقـد آن هسـتند، مـي شـود. داگاس هولـت  بـراي آزمـودن گفته هـای وي دربـارۀ 
ایـن تفـاوت هـا، به بررسـي آنها در آمریکا پرداخته اسـت. ویسـه، تمایـز اصلي میان 
دو گـروه دارنـدگان سـرمایۀ فرهنگـي و محرومـان از آن را در چنـد دوتایي خاصه 
می کنـد: زیبایی شناسـی صـوري، زیبایی شناسـی مادي، شـناخت مبتني بـر حجیت و 

شـناخت انتقادي )ناصـری و سـاروخانی، 1395: 24(. 
     سـرمایۀ فرهنگـي از نظـر بوردیـو )1384: 137( می توانـد بـه سـه شـکل وجـود 
داشـته باشـد: »در حالـت متجسـد ، به شـکل خصایـل دیرپاي فکري و جسـمي؛ در 
حالـت عینیت یافتگی ، به شـکل کاالهـاي فرهنگـي )تصاویر، کتاب هـا، لغت نامه ها، 
ادوات، ماشـین آالت و ...( کـه رد پـا یـا تحقـق نظریه هـا یـا نقـد ایـن نظریه هـا و ... 
اسـت و باألخـره، در حالـت نهادینه شـده، یعنـي شـکلي از عینیت یافتگـي کـه بایـد 
حسـابش را جـدا کـرد؛ زیـرا خواص اصلـي خود را یکسـره به سـرمایۀ فرهنگي که 

بنـا بـه فـرض ضمانت کننـدۀ آن اسـت، واگـذار می کند«. 
حالـت متجسـد: اکثـر خـواص سـرمایۀ فرهنگـي را می تـوان از ایـن نکتـه دریافـت 
کـه ایـن سـرمایه در حالـت بنیادیـن خـود با کالبد، مرتبط و مسـتلزم تجسـد اسـت. 
انباشـت سـرمایۀ فرهنگي در حالت متجسـد، پیشـاپیش پیامد تجسـد بخشـیدن و به 
صـورت جزئـي از کالبد درآمدن، به کالبد پیوسـتن و جزئي از آن شـدن اسـت. عمل 
اخـذ و اکتسـاب، کاري اسـت کـه شـخص روي خـودش انجـام می دهـد، تاشـي 
اسـت کـه پیشـاپیش در گـرو صرف هزینۀ مسـتقیم توسـط خود شـخص می باشـد. 
سـرمایه گذاری کـه از همـه مهمتر اسـت بـه صورت صـرف وقت می باشـد؛ ولي در 
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ضمـن، پـاي سـرمایه گذاری چیـز دیگري در میان اسـت کـه از مؤلفه هـای اجتماعي 
تشـکیل شـده و خرج شـدنش به حسـاب لیبیدو اسـت. این سـرمایۀ متجسـد و این 
ثـروت برونـي را که بـه جزء جداشـدني وجود شـخص و محدودۀ اعمـال عادتوارۀ 
او تبدیـل شـده اسـت، نمی تـوان فـوراً بـا هدیه یا خریـد مبادله کـرد. ایـن حالت از 
سـرمایۀ فرهنگـي را نمـي تـوان فراتـر از ظرفیت هـای متناسـب با یک فرد انباشـت 
کـرد؛ بلکـه برعکس، همراه حامل خـود )ظرفیت بیولوژیکي او، حافظـه اش و ...( رو 

بـه افـول می نهـد و می میـرد )راد و همـکاران، 1390: 117(.
     »سـرمایۀ فرهنگـي بدیـن گونـه موفـق می شـود کـه شـأن خصایـل ذاتـي را بـا 
فضیلت هـای اکتسـابي در هـم آمیـزد و بـاز از آنجـا کـه شـرایط اجتماعـي انتقـال و 
اسـتحصالش در مقایسـه با شرایط سرمایۀ اقتصادي، بیشـتر مستتر می باشد، پیشاپیش 
آمـاده اسـت تـا همچـون سـرمایۀ نمادیـن عمل کند، یعني سـرمایه محاسـبه نشـود؛ 
بلکـه بـه عنـوان صاحیتـي مشـروع و در مقام نوعـي اقتدار کـه تأثیري بـه صورت 

نبـود شـناخت اعمـال می کند، شـناخته شـود« )همـان: 118(.
حالـت عینیت یافتگـي: سـرمایۀ فرهنگـي در ایـن حالت، چنـد خصوصیـت دارد که 
فقـط در رابطـه بـا سـرمایۀ فرهنگـي در شـکل متجسـد آن بـه تعریـف در می آینـد. 
سـرمایۀ فرهنگـي کـه به شـکل اشـیای مادي و رسـانه هایی چون: نوشـته ها، نقاشـي 
هـا، بناهـاي تاریخـي، ابزارهـا و ... عینیت پیدا می کنـد، در حالت مادیـت خود، قابل 
انتقـال اسـت؛ براي مثـال، مجموعه ای از تابلوهاي نقاشـي را می توان درسـت همانند 
سـرمایۀ اقتصـادي منتقـل کـرد؛ امـا آنچـه در ایـن میـان قابل  انتقـال اسـت مالکیت 
قانوني و حقوقي آن اسـت نه مالکیت ابزار مصرف آن نقاشـي یا اسـتفاده از آن کاال. 
سـرمایۀ فرهنگـي در حالـت عینیت یافتگـي خـود بـا همـۀ نمودهاي جهان مسـتقل 
و منسـجمي ظاهـر می شـود کـه محصـول کنش تاریخـي اسـت؛ اما قوانیـن خاص 
خـود را دارد کـه آنهـا را از امیـال و اراده هـای فـردي به طور اسـتعایي فـرا می گیرد 
و همانطـور کـه مثـال زبـان بـه خوبی نشـان می دهـد، به آنچـه هر عامل یـا مجمعي 
از عامـان قادرنـد تصـرف کننـد، کاهش نمی یابـد. با این حـال، نبایـد فراموش کرد 
کـه ایـن سـرمایه به طـور نمادیـن و از لحاظ مادي، فعـال و فقط به صورت سـرمایۀ 
مؤثـر وجـود دارد؛ بـه  بیان  دیگر، تا جایي که سـخن از تصرف آن بـه صورت عوامل 
اسـت، همچـون یـک سـاح در میدان مبـارزۀ تولیـد فرهنگـي )عرصه هـای هنري، 
علمـي و غیـره( بـه کار گرفتـه می شـود و روی آن، سـرمایه گذاری انجـام می گیـرد 
و فراتـر از آنهـا در عرصـۀ طبقـات اجتماعـي، یعنـي عرصـۀ مبـارزه ای کـه در آنهـا 
عوامـل، نیـروي خـود را بـه کار می برند و منافعي متناسـب با سـهم خود از سـرمایۀ 
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عینیت یافتـه کسـب می کننـد و خاصه به قـدر اقتضاي سـرمایۀ متجسدشـان توفیق 
می یابنـد، می تـوان موجودیتـش را محـرز شـمرد )بوردیـو، 1384؛ بـه نقـل از راد و 

همـکاران، 1390: 117(.
حالت نهادینه شـده: عینیت یابي سـرمایۀ فرهنگي به شـکل مدارک و مدارج آموزشي، 
یـک راه خنثـي کـردن خواص ناشـي از آن اسـت که این سـرمایۀ متجسـد با جسـم 
فـرد، حـد و مرز یکسـان دارد. این عینیت یابي چیزي اسـت که موجـب تفاوت میان 
سـرمایۀ خودآموخته از یک  سـو و سـرمایۀ فرهنگي از سـوی دیگر می شود و از نظر 
رسـمي مسـتقل از شـخص حامـل می باشـد؛ ایـن حالت، نوعي رسـمیت بخشـیدن 
نهـادي بـه سـرمایۀ فرهنگي اسـت. مـدارک تحصیلـي و آکادمیـک نمونـه ای از این 
حالـت اسـت. احـراز مـدارک تحصیلي یا اعطـاي تمایز نهـادي به سـرمایۀ فرهنگي 
کـه در تملـک یـک فـرد خـاص قـرار مي گیـرد، ایـن امـکان را بـه وجود مـی آورد 
کـه صاحبـان ایـن صاحیـت ها با هـم مقایسـه و حتي با نشـان دادن یکـي به جای 
دیگـري، مبادلـه شـوند؛ بـه عـاوه این امـکان به وجود مـي آید که نرخ هـاي تبدیل 
بیـن سـرمایۀ فرهنگـي و سـرمایۀ اقتصـادي را با تضمیـن ارزش پولي فان سـرمایۀ 
آکادمیـک برقـرار سـازیم. ایـن فرایند تبدیل سـرمایۀ اقتصـادي به سـرمایۀ فرهنگي، 
بهـاي فـان صاحیـت خـاص را نسـبت بـه سـایر صاحیت هـا و با همیـن قیاس، 
ارزش پولـي را کـه بـا آن می تـوان در بـازار کار مبادلـه کـرد، تعیین می کنـد. از آنجا 
کـه سـودهاي مـادي و نمادیني که مـدارج تحصیلي تضمیـن مي کند نیـز به کمیابي 
آن بسـتگي دارد، سـرمایه گذاری های انجام گرفتـه )بر حسـب زمـان و تاش( ممکن 
اسـت کمتـر از آنچه قبًا پیش بینی شـده اسـت، سـودآور از کار درآید )همـان: 145(.

مشارکت اجتماعی
آلمونـد و پـاول ضمـن تأکیـد بر تحصیـات، 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 می کنند. بیشـتر پژوهش ها  نشـان 
می دهنـد که شـهروندان تحصیل کـرده، ثروتمند و بهره منـد از مهارت های حرفه ای، 
احتمال بیشـتری دارد که واجد ایسـتارهای مشـارکت جویانه 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، 1380: 142(.
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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 تحصیـات و اطاعات 
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 می  ورزند، مورد 
تبییـن قـرار داده اسـت )غفـاری و دهقـان، 1384: 73(. کالینز معتقد اسـت هر فرد به 
هنـگام قـرار گرفتـن در یک موقعیـت اجتماعی، متأثر از سـه عامل اسـت و آنچه در 
ایـن موقعیـت روی می دهـد محصـول نوعی پیوند می باشـد کـه میان این سـه عامل 
و در روابـط رو  در روی میـان افـراد شـکل می گیـرد. در عیـن حـال او تأکید می کند 
کـه تنهـا انسـان ها هسـتند کـه کاری را انجـام می دهنـد و سـاختارهای کانـی چون 
طبقـات اجتماعـی و حتـی سـازمان ها هرگـز کاری را انجـام نمی دهند پـس هرگونه 
تبییـن عّلـی، سـرانجام بایـد بـه کنش هـای افـراد واقعـی برسـد. سـه عامل مـد نظر 
کالینـز عبارتنـد از: 1. درک فرصـت هـای موجـود در بـازار کنش متقابل؛ 2. سـرمایۀ 
فرهنگـی؛ 3. انـرژی احساسـی. از نظـر او، موقعیت هایـی 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 جـال( برسـند و در نتیجـه جبـران هزینـه ای 
باشـد کـه قبـًا خـرج کرده انـد، موقعیت های 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، 1379: 170(.

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 
عینیت یافتگـی، ذهنیت یافتگـی و متجسـد ظاهـر می گـردد کـه پیش بینـی می شـود 
در اسـتان ایـام، ایـن سـه مؤلفه بـه عنـوان مؤلفه های 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 فرصت هـای 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 
می دهنـد؛ لـذا پیش بینی می شـود سـرمایۀ فرهنگـی و مؤلفه هـای آن، سـبب افزایش 

مشـارکت اجتماعـی در میان جوانان شـهر ایـام گردند. 

بررسی رابطۀ سرمایۀ فرهنگی و مشارکت اجتماعی...



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

فصلنامۀ  علمي-  ترويجي

191

فرضیه های پژوهش
- بین سرمایۀ فرهنگی و مشارکت اجتماعی، رابطۀ معناداری وجود دارد.

- بین تجسـم یافتگی سـرمایۀ فرهنگی و میزان مشـارکت اجتماعـی، رابطۀ معناداری 
دارد. وجود 

- بیـن عینیت یافتگی سـرمایۀ فرهنگی و میزان مشـارکت اجتماعـی، رابطۀ معناداری 
دارد. وجود 

- بیـن نهادی شـدن سـرمایۀ فرهنگـی و میزان مشـارکت اجتماعی، رابطـۀ معناداری 
دارد. وجود 

مدل تحلیلی

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

روش  تحقیق
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 ایـام با دامنۀ سـنی 15 تا 24 سـال بـه تعـداد 59 هزار و 
930 نفر بر اسـاس سـالنامۀ آماری سـال 95 می باشـد که به جهت گسـتردگی، برای 
تعییـن حجـم نمونـه از روش نمونه گیـری خوشـه ای چندمرحله ای اسـتفاده گردید؛ 
بـه ایـن صـورت که مناطق شـهر ایـام به بخش هایی تقسـیم شـد و از میـان مناطق 
تفکیک شـده، مناطـق 8، 11و 15 بـه صـورت تصادفـی انتخاب گردیدنـد. در مرحلۀ 
دوم نیـز بـا توجـه به تعـداد نواحی هر یـک از مناطق انتخاب شـده، نمونه هـا به طور 
متناسـب سـهمیه داده شـدند و در هـر یـک از نواحـی، نمونه هـا بـه شـیوۀ تصادفی 
سـاده انتخـاب گردیدند و مورد بررسـی قـرار گرفتند. حجم نمونه بر اسـاس فرمول 
کوکـران بـه تعـداد 381 نفـر تعیین شـد. ابـزار جمـع آوری اطاعات نیز پرسشـنامه 

میثم قدسی
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بـود. تجزیـه و تحلیـل اطاعـات 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 
فرهنگـی، 0/90؛ سـرمایۀ فرهنگی ذهنیت یافتـه، 0/87؛ سـرمایۀ فرهنگی عینیت یافته، 
0/86؛ سـرمایۀ فرهنگـی نهادی شـده، 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 چیزي که فرد آن را به طور انتسـابي و اکتسـابي 
در خانواده، جامعه و مدرسـه به دسـت می آورد. این سـرمایۀ با معرف هایي همچون: 
الف( سـرمایۀ فرهنگی تجسـم یافته یا ذهنـی )فعالیت های فرهنگـی، فضاي فرهنگي 
خانواده و ...( )مجمع، 1387: 116(؛ ب( سـرمایۀ فرهنگی عینیت یافته )میزان مصرف 
کاالهـاي فرهنگـي خانواده همانند کتابخواني، فیلم و سـینما، نوشـته ها، نقاشـی ها و 
...( و ج( سـرمایۀ فرهنگی نهادینه شـده )مدارک و مدارج تحصیلی و علمی فرهنگی( 
)شـارع پور و خوش فـر، 1381: 112( شـناخته شـده اسـت. بـراي اندازه گیـري ایـن 
ابعـاد سـه گانۀ سـرمایۀ فرهنگـی از 16 معـرف، بـر اسـاس معرف هایـي کـه ونک 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 زبان هـای خارجی، نـوع مدرک 
)سراسـری، آزاد و پیـام نـور( و رشـتۀ تحصیلی )علـوم پایه، علوم فنی و مهندسـی و 

انسـانی( می باشد. علوم 
مشـارکت اجتماعـی: بـه آن دسـته از فعالیت هـای ارادی داللـت دارد کـه از طریـق 
آنهـا اعضـای یـک جامعـه در امـور محـل زندگـی خـود شـرکت می کننـد و بـه 
صـورت مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم در شـکل دادن بـه حیـات اجتماعـی خـود سـهیم 
هسـتند )محسـنی تبریزی، 1369: 108(. مصداق عملیاتی چنین مشـارکتی، شـرکت 
در انـواع انجمن هـا و سـازمان های غیردولتـی اسـت و منظور از مشـارکت در چنین 

بررسی رابطۀ سرمایۀ فرهنگی و مشارکت اجتماعی...
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سـازمان هایی، عضویـت، انجـام دادن فعالیت هـا یا صاحب مسـئولیت بـودن در یک 
سـازمان غیردولتی )NGO( اسـت. در این تحقیق برای سـنجش میزان مشـارکت از 
مقیـاس چاپین اسـتفاده شـده اسـت کـه 14 گویـه دارد و چهـار نوع فعالیـت حاوی 

مقوله هـای فعالیت هـای سیاسـی را شـامل می شـود: 
1. عضویت در احزاب، اتحادیه یا صنف و شرکت در انتخابات؛

2. مشـارکت در گروه هـای مدنـی شـامل انجمـن اولیـا و مربیـان، تعاونی هـای 
محلـی و خانوادگـی، همـکاری بـا سـازمان هایی نظیر شـهرداری، ماننـد حفظ و 
نگهداری از فضای سـبز، عضویت در مدیریت آپارتمان، همکاری با همسـایگان 

و مدیریـت بهداشـت محـل و انجمن هـای قومی؛
 3. مشـارکت در گروه هـای مذهبـی و خیریـه، همانند روضه هـا، خیریه ها، هیئت 

امنا، جلسـات و جشـن های مذهبی، کمـک به فقرا؛
4. مشـارکت در گروه هـای هنـری، ورزشـی و تفریحـی همچـون کاس هـای 
هنـری، باشـگاه ورزشـی و فعالیت هـای ورزشـی. بـه هـر یـک از مقوله هـا بـه 
ترتیـب، نمـرۀ 1 تـا 5 تخصیـص داده شـد کـه با جمـع کـردن این نمره هـا نمرۀ 

مشـارکت اجتماعـی فـرد تعییـن می شـود. 

میثم قدسی
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یافته های پژوهش
الف( تحلیل توصیفی

جدول شمارۀ )1(. توزیع فراوانی متغیرهای زمینه ای پژوهش  

      توزیـع آمـاری جـدول شـمارۀ 1 نشـان می دهـد که پاسـخگویان مـرد، باالترین 
درصـد را داشـته اند. توزیـع فراوانـی و درصـد مربـوط بـه تحصیات پاسـخگویان 
نیـز بیانگـر این اسـت کـه باالتریـن درصـد )50/52( مربوط بـه افـراد دارای مدرک 
لیسـانس و پایین تریـن درصـد )21/61( مربـوط به افراد با مدرک کارشناسـی ارشـد 
و باالتـر بـوده اسـت. توزیـع فراوانی مربـوط به وضعیـت تأهل نیز بیشـترین درصد 

بررسی رابطۀ سرمایۀ فرهنگی و مشارکت اجتماعی...

فراوانیتوزیع  فراوانی 
سن

درصدفراوانی

جنسیت

18147/4زن

20052/6مرد

381100کل

تحصیات

10627/86دیپلم

19350/52لیسانس

8221/61ارشد و باالتر

381100کل

وضعیت تأهل

22759/63متأهل

15440/36مجرد

381100کل

پایگاه اقتصادی - 
اجتماعی

12934/1پایین

17742/1متوسط

7513/9باال

381100کل
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)59/63( پاسـخگویان را افـراد متأهـل و بقیـۀ پاسـخگویان )40/36 درصـد( را افراد 
مجـرد، نشـان داده اسـت. توزیـع فراوانی پاسـخگویان مربـوط به پایـگاه اقتصادی - 
اجتماعی هم حاکی از این اسـت که بیشـترین درصد افراد پاسـخگو )42/1( را افراد 
دارای پایـگاه اقتصـادی - اجتماعـی متوسـط و پایین تریـن درصـد )13/9( را افـراد 

دارای پایـگاه اقتصـادی - اجتماعـی بـاال به خـود اختصاص داده اسـت.  

توزیع فراوانی متغیرها

جدول شمارۀ )2(. میزان نگرش پاسخگویان نسبت به ابعاد سرمایۀ فرهنگی و مشارکت اجتماعی

     توزیـع آمـاری جـدول شـمارۀ 2 نشـان می دهـد کـه میـزان نگـرش 55/1 درصد 
پاسـخگویان مـورد مطالعه به بعد عینیت یافتگی سـرمایۀ فرهنگی، بسـیار زیاد؛ 37/8 
درصد، زیاد و 7/1 درصد متوسـط بوده و بیشـترین میزان پاسـخگویان، دیدگاهشـان 
در مـورد فعالیت هـای فرهنگـی در سـطح بسـیار زیـاد قرار داشـته اسـت؛ همچنین 

میثم قدسی

عی
ما

جت
ت 

رک
شا

و م
ی 

نگ
ره

ۀ ف
مای

سر
اد 

ابع

گی
رهن

ۀ ف
مای

سر
ی 

تگ
یاف

ت 
عینی

یۀ 
رما

 س
گی

افت
ت ی

هنی
ذ

گی
رهن

ف

گی
رهن

ۀ ف
مای

سر
ن 

شد
ی 

هاد
ن

... 
ب و

حزا
ر ا

ت د
ضوی

ع
عی

ما
جت

ت ا
رک

شا
 م

نی
مد

ی 
ه ها

رو
ر گ

ت د
رک

شا
م

بی
ذه

ی م
و ها

گر
در 

ت 
رک

شا
م

ی، 
هنر

ی 
ه ها

رو
ر گ

ت د
رک

شا
م

حی
فری

و ت
ی 

زش
ور

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصد فراوانیدرصد فراوانیدرصد فراوانی

5815/5153/961/63910/2225/8102/6195متوسط

17144/91820/514838/88823/115540/715139/68722/8زیاد

بسیار 
12131/828675/122057/725266/119651/420954/926369زیاد

از 
دست 
رفته

318/120/571/820/581/2112/9123/1

381100381100381100381100381100381100381100کل



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

196

فصلنامۀ  علمي-  ترويجي

ایـن جـدول بیانگـر ایـن اسـت کـه 47/6 درصـد پاسـخگویان مـورد مطالعـه با بعد 
ذهنیت یافتگـی سـرمایۀ فرهنگـی، بسـیار موافـق، 41/9 درصـد، زیاد موافـق و 10/5 
درصـد در حد متوسـط، موافق بوده اند و بیشـترین میزان پاسـخگویان دیـدگاه کامًا 
موافـق داشـته اند. توزیـع فراوانـی بعـد نهـادی شـدن سـرمایۀ فرهنگـی هـم نشـان 
می دهـد کـه 43/4 درصـد، دیـدگاه موافـق و 36/7 درصـد دیـدگاه کامـًا موافـق و 
19/9درصـد نیـز دیـدگاه متوسـط داشـته اند. توزیع آمـاری جدول بـاال در خصوص 
مشـارکت اجتماعـی نیـز بیانگـر ایـن اسـت کـه 40/4 درصـد از پاسـخگویان مورد 
مطالعـه بـا بعـد پیامدی، بسـیار؛ 42/3 درصـد، زیـاد و 17/2 درصد در حد متوسـط، 
موافـق بوده انـد؛ همچنیـن از کل پاسـخگویان، باالتریـن درصـد با معیار زیـاد، 62/2 
درصـد را تشـکیل داده اسـت و کمتریـن پاسـخگویان بـا 9/7 درصد، معیار متوسـط 

داشـته اند.

ب( آمار استنباطی 

جدول شمارۀ )3(. آزمون فریدمن در ارتباط با متغیرهای سرمایۀ فرهنگی و مشارکت اجتماعی

     نتیجـۀ میانگیـن رتبه هـا در جـدول باال نشـان می دهـد که عینیت یافتگی سـرمایۀ 
فرهنگـی بـا ضریب 2/77 درصـد در اولویت قـرار دارد؛ بدین معنا که پاسـخگویان، 

میانگین رتبه )درصد(متغیرهای سرمایۀ فرهنگی و مشارکت اجتماعی

2/77عینیت یافتگی سرمایۀ فرهنگی

2/57نهادی شدن سرمایۀ فرهنگی

2/39ذهنیت یافتگی سرمایۀ فرهنگی

2/49عضویت در گروه های سیاسی

2/27عضویت در گروه های مدنی

3/05عضویت در گروه های مذهبی

2/63عضویت در گروه های هنری

بررسی رابطۀ سرمایۀ فرهنگی و مشارکت اجتماعی...
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بیشـتر بـه بعـد عینیت یافتگـی همچـون میـزان تملـک در کاالهـای فرهنگـی توجه 
داشـته اند. سـرمایۀ فرهنگی نهادینه شـده نیز که شـامل مـدارک و مـدارج تحصیلی و 
علمـی - فرهنگی اسـت در اولویت دوم قـرار دارد و به همین ترتیب، ذهنیت یافتگی 
سـرمایۀ فرهنگی که شـامل فعالیت های فرهنگی و سـرمایۀ فرهنگی خانوادگی است 

کمتریـن مقدار ضریب را داراسـت.

جدول شمارۀ )4(. نتیجۀ آزمون معناداری فریدمن

     نتیجـۀ آزمـون فریدمـن با مقـدار 38Chi-Square/069:  در سـطح خطای 1درصد 
Asymp. Sig 0/000 = معنـادار اسـت؛ همچنیـن سـطح معنـاداری آزمـون را با مقدار 
صفـر می تـوان مشـاهده کـرد کـه بـا توجه بـه خروجی هـای 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. یافته هـای تحلیلی تحقیـق، فرضیـۀ اول، مبنی بر 

رابطـۀ بیـن سـرمایۀ فرهنگی و مشـارکت اجتماعـی را تأییـد می کند.

381حجم نمونه

Chi-Square38/069

3درجۀ آزادی

Asymp. Sig0/000

میثم قدسی
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جدول شمارۀ )5(. یافته های توصیفی دوبعدی ابعاد سرمایۀ فرهنگی و مشارکت اجتماعی

جدول شمارۀ )6(. آزمون همبستگی ابعاد سرمایۀ فرهنگی و مشارکت اجتماعی

بررسی رابطۀ سرمایۀ فرهنگی و مشارکت اجتماعی...

مشارکت اجتماعی

ابعاد سرمایه فرهنگی 

مشارکت اجتماعی
کل

بسیار زیادزیادمتوسط

تجسم یافتگی

4 %3/4%0/6%0/0%متوسط
19/4%13/7%5/4%3%زیاد

76/6%58%16/6%2%بسیار زیاد
100%75/1%22/6%2/3%کل

عینیت یافتگی

15/5%9/3%5/3%9%متوسط

48/6%36/2%11/8%6%زیاد
35/9%28/2%7/1%6%بسیار زیاد

100%73/7%24/1%2/2%کل

نهادی

1/7%0%1/7%0%متوسط
36/6%30%4/9%1/7%زیاد

61/7%45%16/1%6%بسیار زیاد
100%74/9%22/8%2/3%کل

بعد عینی سرمایۀ جدول مقادیر
فرهنگی

بعد ذهنی 
)تجسم یافته( 
سرمایۀ فرهنگی

بعد نهادی سرمایۀ 
فرهنگی

سرمایۀ فرهنگی 
)کل(

مشارکت 
اجتماعی

R0/9500/9740/9280/913

0/0000/0000/0000/000سطح معناداری

381381381381تعداد نمونه

رابطه، معنادار نتایج آزمون
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 نتیجه گیری
جـدول شـمارۀ 6، میـزان همبسـتگی آمـاری بیـن ابعـاد سـرمایۀ فرهنگـی و میـزان 
مشـارکت اجتماعـی را نشـان می دهـد. از آنجـا کـه معیـار sig بعـد ذهنیت یافتگـی 
سـرمایۀ فرهنگـی، برابـر بـا 0/000 و کوچک تـر از 0/05 اسـت؛ ضریب همبسـتگی 
به دسـت آمده معنادار شـده اسـت، یعنی بین بعد ذهنی سـرمایۀ فرهنگی و مشـارکت 
اجتماعی، رابطۀ معناداری وجود دارد. با توجه به مقدار ضریب همبسـتگی پیرسـون 
)974%( می تـوان گفـت کـه همبسـتگی بیـن دو متغیـر، مثبـت و قوی اسـت؛ یعنی 
هرچـه بـر بعد ذهنی سـرمایۀ فرهنگی افزوده شـود مشـارکت اجتماعی نیـز افزایش 
می یابـد. سـطح معنـاداری بیـن بعد عینـی سـرمایۀ فرهنگـی و مشـارکت اجتماعی، 
0/000 اسـت کـه کمتـر از 0/05 می باشـد و بیانگـر معنـاداری ارتبـاط بیـن دو متغیر 
اسـت. میـزان همبسـتگی )0/950( نیـز نشـان دهندۀ همبسـتگی مثبـت و معنـادار 
می باشـد؛ یعنـی بـا رشـد بعـد عینی سـرمایۀ فرهنگـی، شـاهد گرایش به مشـارکت 
اجتماعـی در بیـن جوانـان ایـام خواهیـم بـود. مقـدار معنـاداری بیـن بعـد نهـادی 
سـرمایۀ فرهنگی و مشـارکت اجتماعی )0/000( و میزان همبستگی )0/928(، حاکی 
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 ایـام می گـردد؛ بنابرایـن تمـام مؤلفه-های سـرمایۀ فرهنگی 
بـا مشـارکت اجتماعی، همبسـتگی مثبت و معنادار دارند؛ ولی بیشـترین همبسـتگی 
آن بـا مؤلفـۀ ذهنیت یافتگـی سـرمایۀ فرهنگی )0/974( می باشـد که همـان تمایات 
و گرایش هـای روانـی فـرد نسـبت بـه اسـتفاده از کاالهـای فرهنگی اسـت؛ بنابراین 
می تـوان اذعـان کـرد کـه افزایـش میـزان سـرمایۀ فرهنگـی تجسـم یافته یـا ذهنی به 
تقویـت میـزان مشـارکت اجتماعـی منجـر خواهـد شـد. در نهایـت هـم رابطۀ کلی 
سـرمایۀ فرهنگـی و مشـارکت اجتماعـی در سـطح 0/000 با ضریـب 0/913 معنادار 

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، می توان به تحقیق رسـتمی و همکاران )1390( اشـاره 
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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پیشنهاد ها
- تقویت سـرمایۀ فرهنگـی و مؤلفه های آن در جهت افزایش مشـارکت اجتماعی 

اسـتان ایـام از طریق سیاسـت گزاری های راهبردی مربوط به توسـعه.
- بـا توجـه بـه اینکـه سـرمایۀ فرهنگـی درونی شـده از طریـق برنامه ریـزی و 
فعالیت هـای یادگیـری و آمـوزش افزایـش می یابـد، بدیهـی اسـت کـه در ایـن 
خصـوص، نهادهایـی همچون آمـوزش و پرورش و دانشـگاه ها نقش مهمتری ایفا 
می کننـد؛ لـذا توسـعۀ سـرمایۀ درونی شـده از طریـق ایـن نهادها پیشـنهاد می شـود. 
- بـا توجـه بـه الزم و ملزوم بودن سـرمایۀ عینیت یافته و اینکه نمود عینی سـرمایۀ 
فرهنگـی، تمایـات و گرایش هـای روانـی فـرد نسـبت بـه اسـتفاده از کاالهـای 
فرهنگـی اسـت، پیشـنهاد می شـود 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

ــاول؛ )1380(، »مشــارکت و حضــور سیاســی شــهروندان«،  ــد، جــی. ال. و او. پ  - آلمون
   ترجمۀ علیرضا طیب، اطاعات سیاسی- اقتصادی، تهران، شمارۀ 163و 164.

 - اکبریــان، مهــدی و لیــا فتحــی؛ )1391(، »مشــارکت مــردم اســاس توســعۀ اجتماعــی«، 
   پژوهش و سامت، دورۀ دوم، شمارۀ 1. 

 - ایران نــژاد، وحیــد؛ )1392(، »بررســی وضعیــت ســرمایۀ فرهنگــی در بیــن دانشــجویان 
   دانشگاه علمی کاربردی«، مطالب علمی و پژوهشی، دسترسی در

.VAILABLE: VAHIDIRANNEZHAD.PERSIANBLOG.IR

 - بوردیــو، پــی یــر؛ )1384(، شــکل های ســرمایه در ســرمایۀ اجتماعــی: اعتمــاد، 
   دموکراسی و توسعه، ترجمۀ افشین خاکباز، تهران، شیرازه.

ــران:  ــاروخانی، ته ــر س ــۀ باق ــی، ترجم ــوم اجتماع ــگ عل ــن؛ )1370(، فرهن ــرو، آل  - بی
   کیهان.

- جنکینز، ریچارد؛ )1385(، پی یر بوردیو، تهران: نی.
 - چلبــی ، مســعود؛ )1382(، جامعه شناســی نظــم : تشــریح و تحلیــل نظــری نظــم 

   اجتماعی، چ دوم، تهران: نی.
 - خوب آینــد، ســعید؛ )1383(، »بررســی شــاخص های برخــورداری و درجه بنــدی 

   توسعه در شهرستان های استان ایام«، رشد آموزش جغرافیا، شمارۀ 69.
 - درینــی، ولی محمــد، محمــد تابــان، احســان نامــدار جویمــی و ناصــر باهنــر؛ )1394(،

بررسی رابطۀ سرمایۀ فرهنگی و مشارکت اجتماعی...
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ــن )مــورد مطالعــه: دانشــجویان       »بررســی رابطــۀ ســرمایۀ فرهنگــی و ســرمایۀ نمادی
     دانشــگاه دولتــی ایــام(«، مطالعــات فرهنــگ - ارتباطــات، ســال شــانزده، شــمارۀ ســی 

    و یک.
 - راد، فیــروز، فــاروق امیــن مظفــری و فتــاح مظلومــی؛ )1390(، »بررســی رابطــۀ ســرمایۀ 
     فرهنگــی بــا هــوش فرهنگی مدیــران دبیرســتان های تبریــز«، مطالعات جامعه شــناختی، 

    دورۀ 4، شمارۀ 13، 133-111.
 - رســتمی، گلشــن، حســین بنی فاطمــه و محمدباقــر علیــزاده اقــدم؛ )1390(، »بررســی 
    رابطــۀ ســرمایۀ فرهنگــی بــا میــزان مشــارکت اجتماعــی در بیــن دبیــران زن شــاغل در 
    آمــوزش و پــرورش شــهر میانــدوآب«، مطالعــات جامعه شــناختی، دورۀ ســوم، شــمارۀ 

.97 – 87 ،9   
ــدزاده؛ )1388(، »عوامــل  ــد عاب ــم، علی حســین حســین زاده و  حمی  - رضادوســت، کری
ــردی«،  ــام«، جامعه شناســی کارب ــر مشــارکت اجتماعــی شــهروندان شــهر ای ــر ب     مؤث

   دورۀ 20، شمارۀ 3. 
 - روح االمینــی، محمــود؛ )1374(، زمینــۀ فرهنــگ جامعه شناســی، تهــران: مرکــز چــاپ 

   و انتشارات دانشگاه تهران.
 - ریتــزر، جــرج؛ )1379(، نظریــه هــای جامعــه شناســی، ترجمــۀ محســن ثاثــی، تهــران: 

  علمی.
 - زارع، بیــژن و مجیــد روحنــده؛ )1394(، »بررســی عوامــل اجتماعــی مؤثــر بر مشــارکت 
ــرج«،  ــاالی 18 ســال شــهر ک ــاب شــهروندان ب ــه ای در ب     اجتماعــی- سیاســی، مطالع

   مطالعات اجتماعی ایران، دورۀ نهم، شمارۀ 2، 64 – 87.
ــا  ــی ب ــرمایۀ فرهنگ ــۀ س ــر؛ )1381(، »رابط ــا خوش ف ــود و غامرض ــارع پور، محم  - ش
ــان )مطالعــۀ مــوردی: شــهر تهــران(، نامــۀ علــوم اجتماعــی،      هویــت اجتماعــی جوان

   شماره 20، 133 - 147.
 - شــویره کریســتیان و اولیویــه فونتــن؛ )1385(، واژگان پیــر بوردیــو، ترجمــۀ مرتضــی 

   کتبی، تهران: نی.  
 - غفــاری، غامرضــا و علیرضــا دهقــان؛ )1384(، »تبییــن مشــارکت اجتماعــی و فرهنگی 

   دانشجویان علوم پزشکی تهران«، جامعه شناسی ایران، دورۀ 6، شمارۀ 1.
- فاضلی، محمد؛ )1382(، مصرف و سبک زندگی، قم: صبح صادق.

 - فخرایــی، ســیروس و انــور کریمیــان؛ )1388(، »بررســی رابطــۀ ســرمایۀ فرهنگــی بــا 
ــتان  ــرانۀ شهرس ــگاهی پس ــوزان پیش دانش ــوردی: دانش آم ــۀ م ــری )مطالع     هویت پذی
ــمارۀ  ــناختی، دورۀ دوم، ش ــات جامعه ش ــی 90-89(«، مطالع ــال تحصیل ــوکان در س     ب

   سوم، 148-125.



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

202

فصلنامۀ  علمي-  ترويجي

ــی و  ــرمایه های اجتماع ــر س ــی تأثی ــی؛ )1389(، »بررس ــواد فعل ــا و ج ــی، لی  - فرج
    فرهنگــی بــر میــزان مشــارکت زنــان در ســازمان های غیردولتــی«، برنامــه ریــزی رفــاه 

   و توسعۀ اجتماعی، 1389، دورۀ 6، شمارۀ 4، 31-24. 
ــرمایۀ  ــۀ س ــی رابط ــی؛ )1393(، »بررس ــدار جویم ــان نام ــد و احس ــمی، یارمحم  - قاس
    فرهنگــی و ســرمایۀ نمادیــن فرهنگــی )مطالعــۀ مــوردی: دانشــجویان دانشــگاه دولتــی 

   ایام(«، فرهنگ ایام، شمارۀ 15، 7- 21.
ــا  ــی ی ــبک زندگ ــان )س ــش جوان ــوی پوش ــی الگ ــهره؛ )1387(، بررس ــع، ش  - مجم
    مقاومــت(؛ مطالعــۀ مــوردی: دانشــجویان دختــر دانشــگاه تهــران، پایان نامــۀ کارشناســی 
    ارشــد در رشــتۀ پژوهــش علــوم اجتماعــی، دانشــگاه الزهــرا، دانشــکدۀ علــوم اجتماعی 
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