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 چکیده
های اجتماعی و هنجارهای تاکنون در حوزه مطالعات اجتماعی و فرهنگی به بررسی ارزش 08عنوان یک پدیده اجتماعی از دهه ورزش به

بدنی و علوم اجتماعی از ای بین علوم تربیترشتهصورت ارتباط متقابل و مؤثر در قالب یک حوزه بینفرهنگی یک جامعه پرداخته و به

مقاله باهدف تبیین رابطه سرمایه فرهنگی و مشارکت ورزشی و با تأکید بر عاد جدید موردتوجه قرارگرفته است. این زوایای مختلف و اب

گیری نفر به شیوه نمونه 288تعداد  میان حجم کل جامعه آماری، از نظریات بوردیو در بین کارکنان شهرداری مشهد اجراشده است.

 اند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده است که پس از بررسی رواییشدهبای با تخصیص متناسب انتخاتصادفی طبقه

کراسکال والیس آزمون  شده است.منظور بررسی روابط بین متغیرها از معادالت ساختاری استفادهآلفای کرونباخ( به) پایایی متخصصان( و)

های تعقیبی حاکی از این که نتایج آزمونطوریدهد بهرانشان می های سرمایه فرهنگی با نحوه مشارکت ورزشی تفاوت معناداریمؤلفه

تر است مشارکت ورزشی شان پاییناست افرادی که دارای مدرک تحصیلی باالتری هستند نسبت به سایر افراد که مدارک تحصیلی

 52483492(نفر 594) لیسانس 0888558(نفر 55) دیپلمفوق 52980888نفر(  55) بیشتری دارند میانگین مشارکت افراد با مدرک دیپلم

 است. 55284485(نفر 95) لیسانسفوق

یعنی افرادی  ها تفاوت معناداری وجود دارد،سرمایه فرهنگی آن دهد بین میزان مشارکت ورزشی کارکنان ونتایج این پژوهش نشان می

 سرمایه فرهنگی یاالیی دارند.تری دارند، که مشارکت ورزشی باالتری دارند، نسبت به کسانی که مشارکت ورزشی پایین

 

 های کلیدیواژه
 مشارکت ورزشی سرمایه فرهنگی عینیت یافته، یافته،سرمایه فرهنگی، سرمایه فرهنگی نهادی، سرمایه فرهنگی تجسم 
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 مقدمه

به توصیف، تبیین و تفسیر  کهاست،  شناسیجامعه هایشاخهاست نسبتاً جدیدی همانند سایر  ایرشتهورزش  شناسیجامعه

ورزشی را در طی زمان و مکان  هایدگرگونی؛ و چگونگی تحول و پردازدمیواقعیت اجتماعی بنام ورزش و ابعاد آن در جامعه 

اجتماعی پویایی  فرایندهای. پردازدمیرزش به بررسی و مطالعه فرایندهای اجتماعی و شناسیجامعه. »دهدمیقرار  موردبررسی

 هایشکلرا به  هاآنیا  کندمیمتقابل با یکدیگر عناصر موجود در ساختار و فرهنگ اجتماعی را تقویت  درکنشاست که 

کوچک است، سطح  هایگروهبط بین افراد و عمل این فرایندها، افزون بر سطح خرد که ناظر به روا حیطه. آورددرمی ایتازه

تحقیق منظم و دقیق علمی را که بر  هایروشو  هاشیوهورزش  شناسیجامعه (.8: 5903)رحمتی،.« گیردبرمیکالن را نیز در 

و روابط متقابل بین افراد بر ورزش و  هاکنشکه  تأثیریاست در جهت شناخت  بناشده شناسیجامعهو نظریات  هادیدگاهپایه 

، هانقششخصی است که روی شناخت » ورزش شناسجامعه. پس دهدمیقرار  موردبررسی، گذاردمیورزشی  هایمحیط

ورزش این  شناسجامعه( وظیفه اساسی 220: 5948)انشل و دیگران،.« کندمیشرایط توسعه و سهم ورزش در جامعه مطالعه 

منظم و دقیق حوزه مطالعات اجتماعی مورد موشکافی  هایروشیک پدیده جمعی و اجتماعی با  عنوانهباست که ورزش را 

 قرار دهد.

های تیمی یا گروهی در ایجاد آمادگی برای زندگی های ورزشی به ویژه فعالیتدهد که شرکت در فعالیتتحقیقات نشان می

های مختلف در روند اجتماعی شدن افراد های ورزشی به شیوهتوان گفت فعالیتای دارد. به عبارتی میاجتماعی نقش عمده

های حاکم که این تغییرات با توجه به ارزش کندیمجامعه تغییرات اساسی ایجاد  های آنان نسبت بهگذاشته و در نگرش ریتأث

 cultural) یفرهنگسرمایه  (.5904باشد )شعبانی بهار، متفاوت  تواندیمتکوین یافته خود افراد  یهاتیشخصبر جامعه و 

apital)  واردشده است. اصطالح سرمایه فرهنگی در قیاس با نخستین بار توسط پیر بوردیو به ادبیات علوم اجتماعی و انسانی

رواج یافت. این مفهوم  5348اوایل دهه  داری درهای مباحث مربوط به سرمایهسرمایه اقتصادی و نظریات، قوانین و تحلیل

بقات های آموزشی دانش آموزان طهای موجود در موفقیتبرای بررسی این مسئله که موانع اقتصادی برای تبین نابرابری

سو به که از یک های نمادین هستندای از ثروتاجتماعی مختلف، کافی نیست، ابداع شد. سرمایه فرهنگی همانا مجموعه

در فالن زمینه )گیرند های پایدار ارگانیسم، حالت درونی شده به خود میگردد که به شکل رغبتای برمیشدهمعلومات کسب

و نحوه بیان تسلط داشتن، جهان اجتماعی و رموز آن را شناختن و خود را در این جهان دانش داشتن، بافرهنگ بودن، به زبان 

تابلوها، )های مادی، سرمایه به حالت عینیت یافته، میراث فرهنگی به شکل اموال صورت موفقیتآشنا دیدن( از سوی دیگر، به

شده در جامعه تواند به حالت نهادینهرمایه فرهنگی میکند؛ و سرانجام سها، جلوه میها ابزارها، ماشیننامهها، واژهکتاب

بیشتر اوقات )صورت عناوین، مدارک تحصیلی، موفقیت در مسابقات ورودی و غیره به استعدادهای فرد عینیت بخشد؛ جامعه به

کند شود و جایگاه تعیین میکند و اغلب برای آن پایگاه قائل میدارد، آن را نهادینه میکه این بازشناسی را اعالم می دولت(

شود، بلکه از جانب عامل معلم، استاد، قاضی، کارمند دولت(. سرمایه فرهنگی بدون کوشش شخصی کسب و به ارث برده نمی)

خود کردن، از آن خود کردن، آن را به قالب  طلبد. باهدف جزئی ازرهنگ پذیری را میکار طوالنی، مداوم و پیگیر یادگیری و ف

بخشد: سرمایه فرهنگی داشتنی است که بودن شده است، منزله چیزی که وجود اجتماعی او را تحول میخود کشیدن، به

خواهد و بنابراین به گی زمان میشده است. کسب سرمایه فرهن ناپذیر شخص و خصلت اوملکی است درونی شده و جزء جدایی

 .امکانات مادی و اساساً مالی نیاز دارد تا زمان به دست بیاید

اجتماعی دور نگه دارد،  یهابیآسافراد مختلف یک جامعه یا سازمان را از  تواندیمورزشی  یهاتیفعالاز آنجا که مشارکت در 

 یهاتیفعال ،هاآنبرای بازدهی بیشتر کارکنان ورضایت شغلی  مختلفی نیز یهاسازمان. شودیماهمیت آن بیشتر نمایان 

. مدعای اصلی ما دراین تحقیق این است که هرچه افراد داری سرمایه فرهنگی کنندیمخود لحاظ  یهابرنامهورزشی را جزء 

باعث بیشتر  براساس نظریات مطرح شده مشارکت در ورزش کنندیمبیشتری باشند، در فعالیت ورزشی نیز بیشتر شرکت 

از اثر  یاعمدهنظر سیپل، بخش  از .شودیمشدن اعتماد به نفس وهم چنین گسترش ارتباطات وتقویت اخالق گرایی 

ارتباطات اجتماعی وتقویت  گسترش ورزش در سرمایه اجتماعی از سه ساز وکار است: افزایش اعتماد به نفس، یهایگذار
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در بازدهی کاری کارکنان یک سازمان  هایژگیو(. از آنجا که هرسه این 594: 5904شارع پور، حسینی راد،) اخالق گرایی.

تاثیرات مستقیم دارد. یعنی این رابطه متقابل است یعنی اینکه افراد هرچه دارای سرمایه فرهنگی بیشتری باشند در 

ورزشی، خصوصیاتی را در افراد ایجاد  یهاتیفعالدر واز طرف دیگر مشارکت  ورزشی مشارکت بیشتری دارند یهاتیفعال

که ربط مستقیمی به بازدهی کاری آنان دارد. همان گونه که ذکر شد ورزش ماهیت اجتماعی دارد وعوامل اجتماعی  کندیم

کت ورزشی وجودارد. باتوجه به اهمیت مسائل اجتماعی مرتبط با مشار یهاتیفعالمختلفی برای حضور افراد جامعه در 

ورزشی، در این پژوهش نقش سرمایه فرهنگی در مشارکت ورزشی مورد توجه است. با توجه به مطالب فوق این پژوهش قصد 

 بین سرمایه فرهنگی با مشارکت ورزشی کارکنان شهرداری را دارد. یارابطه بررسی

به موارد زیر اشاره نمود،  توانیم هاآن از اهم داخلی و خارجی در این حوزه نوین جامعه شناسی، یهاپژوهشمرور اجمالی بر 

ی و گذاراستیسی همگانی )هاورزشدر  کنندگانشرکتی با عنوان سرمایه فرهنگی پژوهش (.5935) ی و همکاران.عادل خان

درصد از سرمایه  3/50و  و کمتردرصد افراد از سرمایه فرهنگی متوسط  5/05که براساس نتایج آن راهکارها( انجام دادند

 و همکاران. یمانیا فرهنگی باال برخوردارند، همچنین تفاوت معناداری بین میزان سرمایه فرهنگی زنان و مردان مشاهده نشد.

 ریو غموانع فرهنگی اجتماعی مشارکت زنان در ورزش، مقایسه زنان ورزشکار  و مطالعهبررسی  با عنوانی پژوهش (.5900)

نشان داد که زنان ورزشکار دارای پایگاه اقتصادی و اجتماعی باالتری نسبت به زنان  هاهیفرضنتایج آزمون  دادند. ورزشکار انجام

 بیشتر از زنان غیر ورزشکار است. داریمعن طوربهغیر ورزشکار هستند. میزان سرمایه فرهنگی و تمایل فردی زنان ورزشکار 

ی ورزشی هاباشگاهآگاهی زنان از فواید ورزش بر مراجعه آنان به  ریتأث ا عنوانب(. پژوهشی 5932) کارگر و همکاران. دیسع

و میانگین  اندکردهدرصد زنان جهت انجام فعالیت ورزشی به باشگاه مراجعه  9/44که ی تحقیق نشان دادهاافتهانجام داند. ی

 .کنندینمبیش از زنانی است که به باشگاه مراجعه  کنندیممراجعه  هاباشگاهزنانی که به  نیدر بنمره آگاهی از فواید ورزش 

 دیتأکسرمایه فرهنگی با  مثابهبهمشارکت ورزشی جوانان »کالیفرنیا تحت عنوان  در دانشگاه (. پژوهشی2885کارل استمپل )

والدین  تیو حمااقتصادی  منابع که تحصیالت، طبقه اجتماعی، دهدیمنتایج این پژوهش نشان  انجام داد.« بر نظریات بوردیو

در  «سرمایه فرهنگی و جایگاه ورزش» پژوهشی با عنوان (.2888وارد )و تحصیالت والدین با مشارکت ورزشی رابطه دارند. آلن 

طبقه، جنسیت، تحصیالت، نژاد،  بر اساسالگوهای مشارکت افراد در ورزش  دهدیمنتایج آن نشان  کهانجام داد.  2888 سال

و  باشدیممنبع تفاوت مشارکت  نیترمهم عنوانبههمه عوامل، عامل جنسیت  مهم قلمداد کردنسن متفاوت هست و ضمن 

بر آن شرایط تحصیلی در پیش بینی مشارکت در ورزش اهمیت خاصی دارد و طبقه شغلی نیز در انتخاب ورزش  عالوه

 .کندیمبیشترین تفاوت را ایجاد  انجام فعالیت ورزشی تماشاگر یا عنوانبه

سال  90-ی سالانیمنوجوانی تا  ازورزشی  و مشارکت سرمایه فرهنگی»با عنوان  ( پژوهشی2880انگستوم )الرس مگنوس 

ی ورزشی دوران هادر تجربهچرا تفاوت  هدف اصلی این پژوهش این بود که در کشور سوئد انجام داد.« -مطالعه پیوسته

نشان  ی این پژوهشهاافتهی؛ شودیمی منعکس سالانیمدات ورزشی در ی سرمایه فرهنگی در عاهاو تفاوتی و نوجوان کودکی

ی داریمعنسالگی ارتباط  55 سن دری ورزشی هاتیفعالمقدار زمان صرف شده در  عضویت در یک باشگاه ورزشی و دهدیم

و سرمایه آموزشی افراد وابسته  به پایگاه اجتماعی شدتبه سالانیمورزشی افراد  که سطح ی داردسالانیمبا عادات ورزشی در 

 است.

 رویکردهای نظری پیرامون ورزش
وبقای افراد، جامعه پذیری، یادگیری ودرک  سالمتبهنقش ورزش در جامعه، کمکی است که  نیترمهمکارکردگرایان  ازنظر

همچنین ایجاد همبستگی گروهی می کندکه در نهایت به حفظ نظام و وضع  اهمیت نظام آموزشی، قوانین، رقابت، کارجمعی و

. بنابراین، از نگاه کارکردگرایان، ورزش به دلیل منافعی که برای جامعه دارد، برای زندگی اجتماعی وفردی انجامدیمموجود 

نقش ورزش در جامعه کمک به  ترینمهمنظر کارکردگرایان  ( از5942:59صدیق،شود )یم، عنصری ضروری محسوب هاانسان

سالمت و بقای افراد، جامعه پذیری، قوانین، همبستگی گروهی و تمامی مواردی است که به حفظ نظام و وضع موجود 

 (.89: 5939قدیمی، ) شودمی. برای زندگی اجتماعی و فردی انسانها عنصری ضروری محسوب انجامدمی

Archive of SID

www.SID.ir



 و ورزش بدنییتتربیش ملی دستاوردهای نوین دومین هما        
 چابهار المللیینبدانشگاه  -5935 شهریور 25و  24 

 

 

از نظر دیدگاه کنش متقابل نمادین زندگی اجتماعی مستلزم نوعی ارتباط است وارتباطات انسانی، به میزان زیادی نمادی 

قرار می دهدوواکنش فرد  ریتأثاست. کنش متقابل فرایندی است که طی آن فعالیت وعمل یک فرد، رفتار فرد دیگر را تحت 

. نظریه کنش متقابل نمادی در جامعه شناسی ورزش به دنبال شودیموثرواقع به نوبه خود در چگونگی رفتار فرد اول م دوم

است کشف چگونگی ورود افرادبه عرصه ورزش است وهمچنین درپی شناخت عوامل سوق دهنده افراد به فعالیت ورزشی 

اجتماعی  هایبازتابورزشی بیش از  هایفعالیتتحقیقات هدایت شده توسط نظریات انتقادی، براینکه  (.5900پارسامهر، )

ورزشی هرگز در حالت مرتبه بندی دقیق و  هایفعالیتهستند، تاکید دارد. این تحقیق بر اساس فرضیاتی هست که در آن 

منظقی به وجود نیامده و هیچ قاعده ساده یا کلی برای شرح آن به عنوان پدیده اجتماعی وجود نداشته است. هدف از تحقیق 

ورزشی با تغییر روابط در بین  هایفعالیتاین است که نشان دهیم چگونه ساختار، سازمان و مفهوم  براساس نظریات انتقادی

متفاوتی از  هایگونه تأثیردر طول زمان از یک مجموعه اجتماعی نسبت به یکدیگر تحت  هاگروهو ان  یابدمیتغییر  هاگروه

که به  کنندمیورزشی را در فرایندهایی مطالعه  هایفعالیتگذاری  تأثیر. نظریات انتقادی، روش گیرندمیقدرت و منابع قرار 

مرتبط و انتقادات و  هایگیری. یعنی؛ جهت کنندمیو حفظ  آورندمیرا به وجود « ایدئولوژی فرهنگی» افرادکمک آن، 

بدانند  خواهندمی. نظریات انتقادی دهدمیرخ  شانزندگیتا شرح دهند چه اتفاقاتی در  گیرندمیکه افراد به کار  هاییدیدگاه

حاکم ایدئولوژی فرهنگی  هایشکلمخالفت کردن و مبارزه با ، ورزشی، فضایی برای پرستش هایفعالیتکه چطور و چه زمانی 

. یکی از شعارهای تئوری انتقادی، کنندمیو تفسیر  بینندمیو برای اصالح، اشخاص محیط اجتماعی خود را چگونه  شوندمی

بیان شد، زمانی که یکی از سرخپوستان غربی پس از اشغال سرزمین اش « 55 جیمز. آر آلسی. » توسطرتی است که عبا

درباره آن در  شناختشان، شناسندمیرا « کریکت»: کسانی که فقط گویدمیتوسط بریتانیا، بازی کریکت را یاد گرفت. جیمز 

ورزشی تمام آن چیزی  هایفعالیتاگر »که  گویدمیو  دهدمیپاسخ  لسؤااست؟ نظریه انتقادی به این  ایاندازهچه حد و 

 هایفعالیتدر مورد  خواهیممیبه عبارت دیگر، اگر ما « دانیمنمیورزشی  ایهفعالیتباشند که می دانیم هیچ چیزی در مورد 

)کوکلی،  بشناسیم، آیدمیورزشی به وجود  هایفعالیتاجتماعی وفرهنگی را که در آنها  هایبافتورزشی چیزی بدانیم، باید 

 هایفعالیتانتقاد فمنیست ها نسبت به روش برخورد با ورزش در جامعه، براساس این فرضیه است که  (.94: 5939قدیمی، 

و  هاارزشورزشی براساس  هایفعالیتهستند. به عبارت دیگر مفهوم، ساختار و هدف از « جنسیتی هایفعالیت»ورزشی 

. شوندمیرایج مردانگی، در جامعه شناسایی  هایشکلبا  هامهارتو  هامشخصهت مردان پایه ریزی شده است و تجربیا

که شخصی سرسخت  شودمیبنابراینف در دنیای ورزش، شخصی به عنوان قهرمان ورزشی، مربی یا مدیر اجرایی تعریف 

شخصی مهربان، مهربان، مراقب، پشتیبان و نسبت به دیگران رقابتی تمرکز کند. اگر  هایموفقیتوخشن باشد و باهیجان روی 

احساس مسئولیت داشته باشد تنها او واجد شرایط است تا سردسته تشویق کنندگان، کارمندی داوطلب برای کانون هواداران 

که  شودمیظر گرفته کمکی در روابط بازار یابی و روابط عمومی باشد. این شرایط بیشتر برای مردان وزنانی در ن احتماالًیا 

 هاگروهاز  ایمجموعه، جامعه از تضاد دیدگاه براساس (.93 همان) ندارندورزشی  ساختارهایموقعیت با ارزشی در بیشتر 

)مانندپول، قدرت یا اعتبار اجتماعی( در ستیز هستند.  محدودبرای دستیابی به منابع ارزشمند  هاگروهو  شودمیتشکیل 

 هایگروهدیدگاه ستیز توسط کارل مارکس درباره تضاد طبقاتی مانند کارگر و کارخانه دار مطرح شد. امروزه دایره این بحث به 

مختلف توسعه نیافته اجتماعی و جوامع  هایگروهمانند برتری، سلطه واعمال قدرت در درون و بین  هاییموضوعاجتماعی و 

جامعه به  هایگروهبه عنوان مبنای شکل دهنده رفتارهای اجتماعی و تخصیص دهنده منابع محدود به  هاموضوعاست. این 

 (.5935)قاسمی و کشکر،  آیدمیشمار 

یل مصائب و بوردیو چندین مقاله پیرامون ورزش نوشته است، از نظر وی ورزش و تربیت بدنی عناصر مهمی در تجزیه و تحل

های فرهنگی و اجتماعی روشن خواهد شد. وی عالوه بر ورزش، به عوامل مشکالت اجتماع هستند که از طریق آنها کشمکش

 های ورزشی در جامعه پرداخته است.پشت پرده آن نیز همچون سلیقه

                                                 
1. C. L. R James 
2. Femenist theory 
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تقاضا برای محصوالت ورزشی به درخواست و  هایی که بوردیو در زمینه ورزش مطرح نموده است عبارتند از:ترین پرسشمهم

آیا این گزینش براساس  مردم چگونه یک رشته ورزشی را نسبت به یک رشته ورزشی دیگر برمی گزینند؟ چه شکلی است؟

شود مسئوالن، یک رشته ورزشی خاص را به اعضای چه عاملی سبب می فعالیت است یا رویکردی که نسبت به ورزش دارند؟

 Class)تحلیل بوردیو به شدت به مفاهیم طبقه وپاره طبقات  .  (5939ها معرفی نمایند؟)قدیمی رشتهجامعه بیش از سایر 

fraction،) دارای سرمایه غنی اقتصادی و نمادین( و تحت سلطه )دارای سرمایه فرهنگی( در طبقه ) های مسلطبه ویژه پاره

شوند که وابسته به توان جسمی صرف است و همین هایی میمتوسط است. برای نمونه، او برآن است که کارگران وارد ورزش

نهند که جسم و مهارت را به عنوان اهدافی هایی را ارج میکنند، حال آنکه طبقات متوسط ورزشتوان را وارد میدان مبارزه می

 کندارائه می های طبقاتی در زمینه سالیق هنری نیزکنند. او چنین بحثی را در مورد تفاوتفی النفسه تقویت می

(Bourdieu,6891). وضعیت یا عادت واره»ها بنیان آنچه را که او یک ها در تمایالت و ارزشدر واقع این همگنی »

(habitus )یعنی پرستیژ( و ) او، پاره طبقات از نظر میزان سرمایه اقتصادی، سرمایه نمادین رنامد، تشکیل می هند. به نظمی

مشیرزاده، برند یا در موقعیتی هستند که آن را به دست آورند، تفاوت دارند. )لیقه( که به ارث مییعنی نوع س) سرمایه فرهنگی

باشد. از نظر بوردیو توان مطالب بوردیو را با آن توضیح داد دیدگاهی نسبت به بدن میرویکرد دیگری که می. (982: 5940

های در منش(. ,6889992Bourdieu) ساختار دهنده است وجود دارد که همان نظام تمایالت ساختار یافته و نوعی منش

ها و مواضع متفاوتی نسبت به بدن و رابطه با بدن وجود دارد و وابسته به اینکه این رابطه چگونه است به دو نوع متفاوت، نگرش

بقه کارگر در تمامی رابطه ابزاری با بدن خویش، که اعضای ط (.5909 صدیق سروستانی) باشدابزاری وذاتی قابل تقسیم می

های زیبایی، نوع برخورد با بیماری یا رژیم غذایی یا مراقبت –دهند کرد وکارهای که متوجه بدنشان است آن را بروز می

هایی که محتاج صرف انرژی و تقالی فراوان یا حتی درد فراوان )بوکس( هستند و در انتخاب ورزش –های پزشکی مراقبت

های رزمی( اندازند )مانند موتورسواری، سقوط آزاد، حرکات آکروباتیک و، تاحدی، همه ورزشر میگاهی خود بدن را به خط

های طبقاتی نیز در خور توجه تماشگران هستند، طبقات حاکم کمتر مانند تفاوت (.5935بوردیو، چاوشیان،) شودعیان می

استثنای ورزشهایی نظیر تنیس، راگبی و اسکی و به طورخاص کنند به به ورزش در زندگی روزمره یا تلویزیون نگاه می طبقات

گیرند که شرایط فعالیت بدنی در ارتباط با طبقه آنها باشد که این شرایط با نگرش جهانی از های مورد قبول آنها قرار میورزش

 (554به نقل از مهرآیین:  250بوردیو:) دربرگرفته شده است« فلسفه و بدن»

 سرمایه فرهنگی
ی اجتماعی چهار نوع سرمایه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ونمادین هاگروهیو عقیده دارد در هرمیدانی میان بازیگران ویا بورد

، بلکه نقشی که فرهنگ در پردازدیمنه تنها به تاثیرات طبقه اجتماعی بر سالئق فرهنگی مردم  ویبورد .شودیمردوبدل 

موقعیت مربوط  توانندیم. او مدعی است که افراد دهدیمرا نیز، مورد توجه قرار  کندیمبازتولید روابط طبقاتی در جامعه ایفا 

، که با داربودن آنچه که وی سرمایه فرهنگی (ثروت /رفاه)به طبقه اجتماعی خویش را نه تنها با مالکیت سرمایه اقتصادی 

وعادت ها وطبع های فرهنگی  هایتوانمندی از امجموعه، بهبود بخشند. مفهوم سرمایه فرهنگی از نظر بوردیو، به نامدیم

انتقال سرمایه اقتصادی از نسلی به نسل دیگر واز طریق ارث  کندیمداللت  شامل: دانش، زبان، سلیقه یا ذوق وسبک زندگی

ی است که مفهوم ، در حالی که انتقال سرمایه فرهنگی امری پیچیده تراست. مفهوم کلیدی این فرایند،ردیگیمومیراث صورت 

عملکردمی نامد. هبیتاس شامل تمایز میان سلیقه خوب وبد، فرهنگ واال وروشنفکرانه وفرهنگ  و (Habitus) تاسیهببوردیو 

که به فرهنگ طبقه خویش ارج نهند  رندیگیمفریند، کودکان طبقه حاکم فرا  نیدرا واز این قبیل است. پست وعوامانه

بر این، برای نمونه والدین طبقه متوسط  افزون را به مثابه امری پست وفرومایه بنگرند. وفرهنگ عامه پسند طبقه کارگری

 تلویزیون سوق دهند. «مناسب»ی هابرنامهی وتماشا« خوب»تا کودکان خود را به خواندن کتاب هاب های  کنندیمسعی 

ی هنری وبناهای تاریخی ویا تماشای تئاتر تمایل دارند )تیلور، هایگالرطبقه متوسط نیز بیشتر به سمت بازدید از از  کودکان

 تواند به سه صورت تجلی یابد.دیدگاه بوردیو می انواع سرمایه فرهنگی از .(533: 5334
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های سرمایه فرهنگی را از این واقعیت استنباط کرد که این توان اکثر ویژگیمی ،(Embodied) یافتهحالت تجسم -5

عنوان یافته، نوعی ثروت بیرونی است که بهیابد ارتباط نزدیک دارد. سرمایه تجسمکه در آن تجسم میسرمایه با شخصی 

نامد را ابعاد سرمایه فرهنگی همراه با تولد می ناپذیر از فرد درآمدهاست. این همان بخشی است که بوردیو آنبخش جدایی

های مداوم ذهن صورت آمادگیگری منتقل نمود. این نوع سرمایه بهرا از طریق هدیه، خرید یا مبادله به دی توان آنکه نمی

شود یا مجسم که ترتیبات دیرپای ذهن و بدن را شامل می یافته(. تجسم5932شارع پور،) یابدو جسم تجلی می

(Rafaeli, et al,200092.) 

ین اشکال سرمایه فرهنگی، مصرف کاالهای  ترعینی ترین و: یکی از بدیهی(objectified) یافتهحالت عینیت  -2

تواند تابعی از متغیرهای گوناگون فردی و اجتماعی قرار مختلف فرهنگی در میان اقشار مختلف جامعه است که خود می

طورکلی در مادیت ها نظیر نوشتار، نقاشی، ابزار و نظایر آن و بهگیرد. سرمایه فرهنگی عینیت یافته در اشیای مادی، رسانه

که منجر به سرمایه اقتصادی )صورت مادی تخصیص داد توان بهانتقال است. لذا کاالهای فرهنگی را هم میآن، قابل

صورت (. عینیت یافته که به5932شود(. )شارع پور،به سرمایه فرهنگی می صورت نمادی )که منجرشود( و هم بهمی

 (.Rafaeli, et al,200092) کندوز میکاالهای فرهنگی چون تصاویر، کتاب، کامپیوتر و هنر بر

: این نوعی رسمیت بخشیدن نهادی به سرمایه فرهنگی فرد است. مدارک (institutionalized) شدهحالت نهادی  -9

ای از این حالت است. این مدارک، نوعی نرخ تبدیل بین سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی تحصیلی و دانشگاهی نمونه

که  دهند. از آنجائین کار را از طریق تضمین ارزش مادی برای یک سرمایه تحصیلی معین انجام میسازند و ایبرقرار می

گذاری صورت گرفته )ازلحاظ زمان، تالش و ها دارد، سرمایهمنافع مادی و نمادی مدارک تحصیلی بستگی به کمیابی آن

(. حالت نهادی شده که از طریق 5932شارع پور،) نباشدشود، سودمند بینی میای که پیشایاندازهممکن است به( پول

سرمایه فرهنگی به کمک  این (.Rafaeli, et al,200092) شودمدارک واقعی و دیگر شواهد پایگاه فرهنگی بازنمایی می

کند، مانند مدرک تحصیلی، گواهی نامه حرفه و ضوابط اجتماعی و به دست آوردن عناوین برای افراد کسب موقعیت می

کار. این سرمایه نیز قابل واگذاری و انتقال نیست و به دست آوردن آن برای افراد به شرایط معین بستگی دارد. بوردیو 

تواند برای صاحب خود، سرمایه فرهنگی و اجتماعی ایجاد کند و سرمایه فرهنگی نیز با تصادی میافزاید که سرمایه اقمی

به نقل از صالحی، رضا، سپهرنیا،  554: 5980روح اال امینی، ) بیاوردکارکرد خود، سرمایه اقتصادی را به وجود 

 (.5938رزیتا،

 تحقیق روش شناسی
تمامی کارکنان وجامعه آماری پژوهش  باشدمیپرسشنامه زار گردآوری اطالعات که اب باشدمیاین پژوهش از نوع پیمایشی 

ای با تخصیص گیری تصادفی طبقهنفر به شیوه نمونه 288تعداد  میان حجم کل جامعه آماری، از باشدمیشهرداری مشهد 

 با -5است که سعی شده است در این پژوهش به سنجش اعتبارصوری ابزار تحقیق پرداخته شده  اند.شدهمتناسب انتخاب

پرسشنامه محقق  -2است هایی استاندارد که در تحقیقات مختلف داخلی و خارجی اعتبار آن گزارش شده یاسمقاستفاده از 

پرسشنامه برای پیش آزمون از پاسخگویان  98انجام پیش آزمون ) -4استاد راهنما و مشاور( مطلع )نظرات افراد  -9ساخته 

در این پژوهش نیز به منظور سنجش پایایی ابزار پژوهش از  تبار آن فراهم شود و در حد قابل قبولی باشد.پرخواهد شد(، اع

، ضریب آلفای هادادهآماری و گردآوری  نمونهضریب آلفای گرونباخ استفاده شده است که پس از توزیع پرسشنامه در میان 

 زیر محاسبه گردید.کرونباخ به صورت کلی و در ابعاد پژوهش بر طبق جدول 

 : پایایی پرسشنامه سرمایه فرهنگی1شماره جدول 
 ابعاد مقدار آلفا تعداد گویه

 ته یا متجسد )سرمایه بدنی وفردی(تجسم یاف .49 0

 سرمایه فرهگی عینیت یافته .42 0

 یاضابطهسرمایه فرهنگی نهادی و  .45 5
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 هایافته
 .باشدمی 2جدول شماره پاسخگویان به شرح  دموگرافی هایویژگی

 پاسخگویان ایزمینه هایویژگی :2 شمارهجدول 

 درصد فراوانی متغیر

 جنس
 5/99 84 زن

 5/88 599 مرد

 تأهل

 44 554 مجرد

 22 44 متأهل

 /5 5 متارکه

 سن

 5/54 555 95سال تا  29

 99 88 48سال تا  95

 5/3 53 سال به باال 48

 تحصیالت

 5/4 55 دیپلمدیپلم و زیر 

 5/4 55 فوق دیپلم

 5/84 595 لیسانس

 5/54 95 فوق لیسانس

 8 8 دکترا

 است. شدهارائه 9است که نتایج آن در جدول  شدهاستفاده یرنفاسماز آزمون کولموگروف  هادادهبرای سنجش نرمال بودن 

 و ابعاد هاشاخصنرمال بودن  :3جدول 
 آزمونمعناداری  k- s مقدار شاخص

 .888 .944 سرمایه فرهنگی نهادی

 .843 .889 سرمایه فرهنگی عینیت یافته

 .882 .804 یافتهتجسمسرمایه فرهنگی 

 .888 .535 مشارکت ورزشی

 هاآنو ابعاد  هاشاخصشود که تمامی یمدر ستونی که معناداری آزمون کولموگروف اسمیرنف آورده شده است، مالحظه 

نرمال بوده و لذا برای بررسی  غیر توان گفت متغیرهای پژوهشیمبنابراین ؛ باشندیمدرصد  5از  کمترداری یمعندارای سطح 

 پردازیم.یمها استفاده نماییم. در ادامه به ارائه این یافته یکنا پارامتر یهاآزمونتوانیم از یمفرضیات 

 تفاوت معناداری دارد. تأهلفرهنگی، تحصیالت، سن و  یهاهیسرمامیزان مشارکت ورزشی کارکنان برحسب 

 تأهلفرهنگی، تحصیالت، سن و  یهاهیسرما: مشارکت ورزشی کارکنان برحسب 4جدول شماره 
 داریسطح معنی میانگین رتبه نوع آزمون متغیر مستقل متغیر وابسته

 مشارکت ورزشی

 سرمایه باال

 کراسکال والیس

98/588 

 84/38 سرمایه متوط /.855

 54/555 سرمایه پایین

 دیپلم

 کراسکال والیس

0888/529 

855/8 
 8558/08 دیپلمفوق

 3492/524 لیسانس

 4485/552 لیسانسفوق

 سال 95 تا سال 29

 کراسکال والیس

08/33 

 45/34 سال 48 تا سال 95 454/8

 54/583 باال به سال 48

 متأهل
 یومن وایت نی

89/38 
245/ 

 25/584 مجرد
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، میانگین مشارکت 33/131(نفر 55) یینپاشود میانگین مشارکت ورزشی افراد با سرمایه فرهنگی یمکه مالحظه  طورهمان

 10/111 (نفر 83باال )میانگین مشارکت ورزشی با سرمایه فرهنگی  و 30/03(نفر 555متوسط )ورزشی افراد با سرمایه فرهنگی 

توان ادعا کرد که افرادی که سرمایه فرهنگی باالیی دارند یمدرصد اطمینان  35شود با یمکه مالحظه  گونههمان. هست

 55) دیپلمفوق 52980888نفر(  55) ای مشارکت افراد با مدرک دیپلممیانگین رتبه مشارکت ورزشی باالیی دارند.

ینان ادعا نمود اطمدرصد  35توان با یماست.  55284485(نفر 95) لیسانسفوق 52483492(نفر 594) لیسانس 0888558(نفر

-sig=01060 ،chiدارند )آماری نیز با مدارک تحصیلی متفاوت مشارکت ورزشی متفاوتی  ی، جامعهموردبررسهمانند نمونه 

square=601028.) سال  95افراد  میانگین مشارکت 08/33( نفر 555سال ) 95تا  سال 29مشارکت ورزشی افراد  یانگینم

توجه به میزان  و با. هست 54/583(نفر 50سال به باال ) 48و میانگین مشارکت ورزشی افراد  45/34نفر( سال  88) 48تا 

مقایسه متوسط  و همچنین (.sig=8/454 ،chi- square=8/55) به جامعه آماری تعمیم داد. توانینم آمدهدستبهخطای 

به میزان خطای  با توجه(. 89/38 در برابر 25/584 یانگینماست ) متأهلد بیشتر از افراد مشارکت ورزشی در بین افراد مجر

( مشارکت ورزشی و مجرد متأهلاستنباط کرد که پاسخگویان اعم از ) توانیم( sig=./100 ،z=-./019آمده )دستبه

 یکسانی دارند.

 گیرییجهنتبحث و 

ای دارد. های تیمی یا گروهی در ایجاد آمادگی برای زندگی اجتماعی نقش عمدهفعالیت ژهیوبههای ورزشی شرکت در فعالیت

های گذاشته و در نگرش ریتأثاجتماعی شدن افراد  درروندهای مختلف های ورزشی به شیوهتوان گفت فعالیتبه عبارتی می

 یهاتیشخصهای حاکم بر جامعه و به ارزش که این تغییرات با توجه کندیمآنان نسبت به جامعه تغییرات اساسی ایجاد 

 .متفاوت باشد تواندیمتکوین یافته خود افراد 

 (2880انگستوم ) مأنوس(، الرس 2888وارد )آلن  ،(2885کارل استمپل ) یهاپژوهشدر راستای  این پژوهش یهاافتهی

فرهنگی آنان تفاوت معناداری با مشارکت  یهاهیسرماهمچون نتایج پژوهش جاری، تحصیالت افراد و  هاآنکه نتایج  باشدیم

میانگین دارند )مشارکت ورزشی باالیی  یارتبهافراد دارد، یعنی افرادی که دارای تحصیالت باالیی دارند میانگین ورزشی 

 لیسانسفوق 52483492(نفر 594) لیسانس 0888558(نفر 55) دیپلمفوق 52980888نفر(  55) مشارکت افراد با مدرک دیپلم

، میانگین مشارکت 33/131(نفر 55) یینپامیانگین مشارکت ورزشی افراد با سرمایه فرهنگی است(.  55284485(نفر 95)

 10/111 (نفر 83باال )میانگین مشارکت ورزشی با سرمایه فرهنگی  و 30/03(نفر 555متوسط )ورزشی افراد با سرمایه فرهنگی 

منابع تفاوت مشارکت  ینترمهم عنوانبهفرهنگی  هاییهسرمافوق متغیرهای تحصیالت و  یهاپژوهشتمامی  و در .هست

 .ورزشی قلمداد

ی ورزشی هاتیفعالداشته باشند در  ی فرهنگیهاهیسرماکه دارایی بیشتری از این  افرادیکنونی  نتایج پژوهش بر اساس

ی هابیآسافراد مختلف یک جامعه یا سازمان را از  تواندیمی ورزشی هاتیفعالمشارکت در  ازآنجاکهمشارکت بیشتری دارند. 

شغلی  تیو رضای مختلفی نیز برای بازدهی بیشتر کارکنان هاسازمان. شودیمدارد، اهمیت آن بیشتر نمایان  دورنگهاجتماعی 

دهد بین میزان مشارکت ورزشی مینتایج این پژوهش نشان . کنندیمی خود لحاظ هابرنامهی ورزشی را جزء هاتیفعال ،هاآن

یعنی افرادی که مشارکت ورزشی باالتری دارند، نسبت به کسانی  ها تفاوت معناداری وجود دارد،سرمایه فرهنگی آن کارکنان و

 .تری دارند، از سرمایه فرهنگی باالتری برخوردارندکه مشارکت ورزشی پایین
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