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  ۱۰/۶/۱۳۹۰ :دريافت تاريخ
  ۸/۲/۱۳۹۱ :پذيرش تاريخ

  فرهنگي مديريت مجله  
  ۱۳۹۱ تابستان /شانزدهم شماره /ششم سال

  

 مديريت دانشكده انيدانشجو انيم آن مقايسه و فرهنگي سرمايه گيري اندازه
  قاتيتحق و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه و بهشتی ديشه دانشگاه

  
  علي اکبر رضايي

   قاتيو تحقواحد علوم ، علمي دانشگاه آزاد اسالمي ئتيه و عضواستاديار 
 dr.rezaei50@yahoo.com )مسئول مكاتبات(  

  مريم بختياري 
  واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمي دانشجوي دکتري مديريت فرهنگي

    
  چكيده

دانشكده مديريت ان يان دانشجويم يفرهنگه يزان سرمايم يريبه اندازه گاين پژوهش در : مقدمه و هدف پژوهش
ن يبا ا؛ و سه آنها پرداخته شده استيو مقا قاتيواحد علوم و تحق يو دانشگاه آزاد اسالم يد بهشتيدانشگاه شه
 يد بهشتيت دانشگاه شهيريان دانشکده مديدانشجو انيدر م يه فرهنگيسرماکه  سؤال استن يپاسخ ا يهدف در پ

توان به  مي در جهت ارتقا آن ييچقدر است و چه راهکارهاقات تهران يواحد علوم و تحق يو دانشگاه آزاد اسالم
  شنهاد نمود؟يران پيمد

روش گردآوري . باشد مي يفياز لحاظ هدف كاربردي بوده و از حيث روش توص مقالهاين : روش پژوهش
ابزار گردآوري اطالعات نيز در اين تحقيق شامل . اي است روش ميداني و روش كتابخانه، مطالعه فوقعات در اطال

ان دانشکده ينفر از دانشجو ٤٥٦قلمرو مكاني اين پژوهش در شهر تهران در بين . باشد مي پرسشنامه محقق ساخته
  . باشد مي يد بهشتيت دانشگاه شهيريمدقات و دانشکده يواحد علوم و تحق يت دانشگاه آزاد اسالميريمد

قانون مداري و تفاهم فرهنگي به ترتيب داراي رتبه اول و دوم هاي  تحقيق نشان داد سطح مؤلفههاي  يافته: ها يافته
انسجام اجتماعي و هاي  قات بوده و سطح مؤلفهياهميت در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحق

  . بوده است يد بهشتيرتيب داراي رتبه اول و دوم اهميت در ميان دانشجويان دانشگاه شهمشاركت شهروندي به ت
اصلي  يها مؤلفهاز  مؤلفهسطح اين  يدر بعد فرد يه فرهنگيسرمابا توجه به نتايج حاصل از آزمون : نتيجه گيري

در ميان دانشجويان دانشگاه  مؤلفهاز سطح اين تر  قوي يد بهشتيسرمايه فرهنگي در ميان دانشجويان دانشگاه شه
اصلي سرمايه  يها مؤلفهاز  يبعد ملو  يبعد اجتماع يها مؤلفهسطح  و باشد مي آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات

در ميان  مؤلفهاز سطح اين تر  فرهنگي در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات قوي
  . باشد مي يد بهشتيدانشگاه شه دانشجويان

  قاتيدانشگاه علوم و تحق يدانشجو، يد بهشتيدانشگاه شه يدانشجو، يه فرهنگيسرما: واژگان كليدي
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  مقدمه
 بکـار ديگـر  هـاي   وقتي واژه سـرمايه را در عرصـه  

واژه . رسـاند  مـي  بريم چيـزي ديرپـا يـا مانـدگار را     مي
که هويت خـود  ، سرمايه همچنين رساننده چيزي است
چيزي است ، کند مي را حتي پس از استفاده مکرر حفظ

نابودش کرد و بدسـت  ، توان بارها به کارش برد مي که
معيارهـايي كـه    )۱۹۹۹، ١نـت آ(. يا بهبود بخشيد، آورد

، شود مي گرفته در نظرامروز براي توسعه جوامع بشري 
هاي شصت و  معيارهاي متفاوتي با آنچه كه در طي دهه

 يگـذار  اسـت يسبهبود ، شوند مي هفتاد مطرح بود تلقي
توسعه فراينـد تحقيـق   ، در حوزه ارتقا و توسعه فرهنگ

افزايش درجه  وري و پژوهش در چارچوب مسايل بهره
اقتصاد بـه سـوي تجـارت خـارجي و ميـزان       باز بودن

پذيري اقتصاد در بازارهاي جهاني از جمله  درجه رقابت
داري بر  معيارهايي هستند كه اثرات بسيار مثبت و معني

ــد ــرد دارن ــر(. عملک ــا برگ ــروزه در ) ۶۷، ۱۳۷۹ آس ام
گـذاري انسـاني تاكيـد     بسياري از كشورها بـر سـرمايه  

موفق ارزش پايدار خود  رانيمد اکثر و شود يم يبيشتر
نامشـهود سـازمان    يهـا  يـي داراكارگيري  را از طريق به
از  تـر  و مهـم  يه اجتماعيسرما، هاي انساني نظير سرمايه
 وتيال(. دهند مي بسط و گسترش يه فرهنگيهمه سرما

ن تحقيـق  يدر ا، ت موضوعيبا توجه به اهم )۲۳ ،۱۳۸۱
ان يدر دانشـجو  يفرهنگـ  هيسـرما اي  سهيمقا يبررسبه 

  . گردد مي ارائه ييپرداخته و در ادامه راهکارها
  

  يان مسئلهب
به عنوان  يو شغل يليتحصهاي  نهيت در زميموفق

در جوامع روبه توسعه در  يک امر مسلم و ضروري
 يها رقابتچه در سطح  ين جوامعيآمده است و چن

 ياجتماع يباال بردن سطح زندگ يو چه برا يالملل نيب
ل يشرفت در تحصير از پيناگز، افراد جامعه يو اقتصاد

جوامع  گونه نيان رو در ياز ا. باشند مي علم و صنعت
 يريگ الت و اشتغال به طور چشميت تحصيغالباً اهم

ند توسعه در يفرا يامدهاياز پ يکي. ابدي مي يفزون
روزمره است  يدر زندگ يجامعه باال رفتن سطح فرهنگ

ت قابل قبول يک هويافتن ي يو افراد جامعه برا
 هيريبش(. ابندياز آن دست  ييزان بااليد به ميبا ياجتماع
ن بار ياول يبرا يه فرهنگياصطالح سرما )۱۲۷ ،۱۳۷۹

بکار رفته  يجامعه شناس فرانسو، ويبورد ريپتوسط 
ن روابط ييقدرتمند در تع ياست و به عنوان عامل

از  يارير توجه بسياخ يها سالدر ، ياجتماع
را به خود جلب نموده  شناسان جامعهشمندان و ياند

ه يسرما يريدر ارتباط با اندازه گ. )۱۹۸۴، ويبورد( است
پراکنده  ييها تالشگر يد يدر کشورها يفرهنگ

جهت  ييصورت گرفته است و در کشور ما قبالً الگو
، ايتوسط خانم سپهرن يه فرهنگيسرما يرياندازه گ
ده است و در يارائه گرد، يفرهنگ يدکتر يدانشجو

تا ضمن بر آن شده  يدر نوشتار حاضر سعامتداد آن 
ه بر يو تک ياستناد بر اطالعات حاصل از منابع خارج

 ياصل سؤالت به يو با عنا يداخل يازهاياستعدادها و ن
نه به ين زميشده در ا يطراح يو با استفاده از الگو

ن يسه آن بيو مقا يه فرهنگيسرما يرياندازه گ
قات و يت دانشگاه علوم تحقيريان دانشکده مديدانشجو

پرداخته شود ب يد بهشتيت دانشگاه شهيريدانشکده مد
ه ياز سرما يف مناسبيست ابتدا تعريبا مي نيو بنابرا
ن خصوص ضمن مرور بر يدر ا، ارائه گردد يفرهنگ
ل يا و شرح عوامل تشکيدر دن يه فرهنگيخچه سرمايتار

با نخبگان و  ياکتشافدهنده آن و با مصاحبه 
و  يبومهاي  يژگيران به ويدر ا يفرهنگ نظران صاحب

ر مراحل يبتوان سا ن مقوله توجه نموده تايا يمل
 بعد از مرحله اول. دادآن ادامه  يپژوهش را بر مبنا

ه يابعاد سرما يستيبا )يه فرهنگيف مفهوم سرمايتعر(
هر  يها مؤلفهرا مشخص نموده و به دنبال آن  يفرهنگ

مورد هاي  ن شوند و سپس شاخصييز تعيک از ابعاد ني
در . ن شده استييتع ها مؤلفهاز  کيهر  ياز براين

ان دو يان دانشجويرا م يه فرهنگيمرحله سوم سرما
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زان يسه ميکرده و به مقا يرياندازه گ الذکر فوقدانشکده 
ان دو دانشگاه پرداخته يان دانشجويم يه فرهنگيسرما
ش آن ارائه يي جهت افزايراهکارها تيو در نها شده

 يرياندازه گ يپژوهش در راستا نيدر ا؛ لذا خواهد شد
ان دانشکده يان دانشجويه فرهنگي در ميسه سرمايو مقا
قات و يواحد علوم و تحق يت دانشگاه آزاد اسالميريمد

 نخست به يد بهشتيت دانشگاه شهيريدانشکده مد
ان دانشکده يجوان دانشيم يه فرهنگيسرما يريگ هانداز
د يقات و دانشگاه شهيت دانشگاه علوم و تحقيريمد
سه آن در دو دانشگاه و يپرداخته و سپس به مقا يبهشت

  . پرداخته شده استش آن يارائه راهکار جهت افزا
  

  اهداف پژوهش
  اهداف اصلي

ــدر م يه فرهنگــيســرما يبررســ ‐۱ ان يان دانشــجوي
واحـد   يت دانشـگاه آزاد اسـالم  يريدانشکده مـد 
  . قات تهرانيعلوم تحق

ان يان دانشـجو يـ در م يفرهنگـ ي  هيسـرما  يبررس ‐۲
  . يد بهشتيت دانشگاه شهيريدانشکده مد

ــ ‐۳ ــهيمقا يبررس ــرمااي  س ــيس ــدر م يه فرهنگ ان ي
ت دانشگاه آزاد واحـد  يريان دانشکده مديدانشجو

ت دانشــگاه يريقــات و دانشــکده مــديعلــوم تحق
  . يد بهشتيشه

  
  هدف كاربردي

ه يجهـت ارتقـاء سـرما    يتيريمـد  يارائه راهکارهـا 
ت دانشگاه يريان دانشکده مديان دانشجويدر م يفرهنگ

ت يريقات و دانشکده مـد يواحد علوم تحق يآزاد اسالم
  . يد بهشتيدانشگاه شه

  
  
  
  

  پژوهش سؤاالت
ــيســرمات يوضــع ‐۱ ــدر م يه فرهنگ ان يان دانشــجوي

واحد علـوم   يت دانشگاه آزاد اسالميريدانشکده مد
  چگونه است؟ قات تهرانيتحق

ان يان دانشـجو يـ در م يفرهنگـ ي  هيسـرما ت يوضع ‐۲
چگونـه   يد بهشـت يت دانشـگاه شـه  يريدانشکده مد

  است؟
ان يــدر م يه فرهنگــيســرمااي  ســهيمقا يبررســ ‐۳

ت دانشـگاه آزاد واحـد   يريان دانشکده مـد يدانشجو
د يت دانشگاه شـه يريقات و دانشکده مديعلوم تحق

  چگونه است؟ يبهشت
  

  هاي پژوهش هفرضي
ــيســرمات يوضــع ‐۱ ــدر م يه فرهنگ ان يان دانشــجوي

واحد علـوم   يت دانشگاه آزاد اسالميريدانشکده مد
  . مطلوب است قات تهرانيتحق

ان يان دانشــجويــدر م يفرهنگــي  هيســرمات يوضــع‐۲
مطلـوب   يد بهشـت يت دانشگاه شـه يريدانشکده مد

  . است
ــع‐۳ ــهت يوض ــا مؤلف ــرما يه ــه يس ــدر م يفرهنگ ان ي

ت دانشـگاه آزاد واحـد   يريان دانشکده مـد يدانشجو
د يت دانشگاه شـه يريقات و دانشکده مديعلوم تحق

  . متفاوت است يبهشت
  

  ادبيات پژوهش
ر يـ ن بـار توسـط پ  ينخست يه فرهنگياصطالح سرما

و  يات علـوم اجتمـاع  يـ بـه ادب ) ۲۰۰۲ـ ۱۹۳۰( ويبورد
از نظـر  . )۱۳۸۴ عالقـه بنـد  (. وارد شـده اسـت   يانسان
کننـد   يرشد م يفرانسه افراد يو در نظام دانشگاهيبورد

ـ ر و يـ بـا اسـتادان پ   يروابط بهتر يکه دارا ا جاافتـاده  ي
ـ هستند و   ييبـاال  يت اقتصـاد يـ کـه از موقع  يا کسـان ي

 يو در مورد انسان دانشگاهيکه بورد يکار. برخوردارند
. تقابل تأمل اس ياديز ياياز زوا، دهد يفرانسه انجام م
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آوردن هرگونـه   بدسـت  يبـرا  يک عضـو دانشـگاه  ي«
نـد کسـب   يفرا. دارد ازيـ نبـه زمـان    يه دانشـگاه يسرما
 يجـالب  يايان پويجر ي هبار آورند به يه دانشگاهيسرما

 ان بـاالتر از يان استادان جاافتاده و دانشـجو ياست که م

 يزک(. افتد يبه کار م جوان تر يعلم يسانس و اعضايل
، در دسـت دارنـد   يکه قدرت دانشـگاه  ييآنها )۱۳۸۶
نـام را تحـت نظـر     ييايو جو جوان تر يت اعضايفعال
. باشـند  ريز سربه ع ويد مطين دسته دوم بايرند و ايگ يم

ـ طبق نظر بورد  يت در نظـام دانشـگاه  يـ موفق يو بـرا ي
بـه  » ينشان داد نه نوآور يخود سازگارد از يفرانسه با

ــعق ــبورد ي دهي ــمو در هــر ي ــم يداني ــازي ــگران يان ب ا ي
 رد و بــدله يچهــار نــوع ســرما ياجتمــاع يهــا گــروه

  :شوند که عبارتند از يم

کـه هـر    يپـول  ثـروت و  يعنـ ي، يه اقتصاديسرما )۱
ــاز ــاع) کنشــگر( گريب در درســت دارد و  ياجتم

است کـه   يمال انواع منابع ي هيشامل درآمدها و بق
  . کند يدا ميپ ينهاد ي هت جلويدر قالب مالک

و  ياز روابط فرد يا شبکه يعني، يه اجتماعيسرما )۲
ار دارد و آن شـامل  يـ در اخت يکه هر فرد يگروه
توانـد   ياست که م يا و بالقوه يواقع منابع ي ههم

بـه   کنش گران يت در شبکه اجتماعيدر اثر عضو
  . ديدست آ

ت يـ قدرت شـناخت و قابل  يعني، يه فرهنگيسرما )۳
در هـر فـرد و آن در    يفرهنگ يکاالها استفاده از

دار فرد است که در خالل يالت پايتما ي هرنديبرگ
 . شوند يشدن در فرد انباشته م ياجتماع

، نينمـاد  يمجموعه ابزارها يعني، نيه نماديسرما )۴
در  يفـرد  يهـا  تيـ احترام و قابل، تيثيح، ژيپرست

. ار دارديـ در اخت کـه فـرد  ) کالم و کالبـد ( رفتارها
ـ ينمـاد  ي هيسرما  يفرهنگـ  ي هياز سـرما  ين جزئ

ف يتعر، ت دادنيمشروع ييتوانا ياست و به معنا
ــردن و ارزش گــذاردن اســت ــوي( ک : ۱۳۸۰، عل

۱۱۶( .  

ـ عنـوان   توان بـه  يرا م يه فرهنگيسرما  يـي ک داراي
ــتعر ــي ــده  ردف ک ــه مجســم کنن ــذخ، ک ــده رهي ــ کنن ا ي
 ي هيسرما يموجود. باشد مي يکننده ارزش فرهنگ نيتأم

ک زمان مفروض يه در ين سرمايچنت يبه کم، يفرهنگ
 ليـ از قب يواحد شمارش مناسـب  بر حسباشاره دارد و 

ــکم ــا تي ــاد يه ــ يم ــا ي ــذار ک ارزشي ــ يگ  يتجمع
هـا بـه مـرور     هيسرما ين موجوديا. شود يم يريگ اندازه

شـود کـه    ياز خـدمات مـ   يانيجاد جريزمان منجر به ا
 يشـتر يد کاالهـا و خـدمات ب  يـ تول يممکن اسـت بـرا  

  )۸۳ ،۱۳۸۴ تاج بخش(. استفاده شودا يمصرف 
تصـرف   ييتوان توانا يرا م يه فرهنگيسرما نيبنابرا

ـ  يها ييتوانا زيو ن يفرهنگ يو استفاده از کاالها ـ   يادب
ـ تعر يگفتار ن لـور بـا عنـوا   يدر کتـاب پـل ت  . ف کـرد ي

ر يرامون آثار پيپ) ۱۹۹۷( »تيپژوهش در فرهنگ و هو«
آمـده اسـت    يفرهنگـ ي  هيمفهوم سرما ژهيبه و، ويبورد

ده از يـ چينـه چنـدان پ  اي  استعاره به صورتن مفهوم يا
 :رود مـي  بکـار  ياجتمـاع ي  هن فرهنگ و طبقيبي  هرابط

تـوان   يبهترمـ ، شتر باشديما ب يفرهنگي  هيهرچه سرما
ـ کـرده   خود عمل ي در جامعه بـاور  بـه  . رفـت  شيو پ

ل يتشـک  ياريبسهاي  از مؤلفه يفرهنگي  هيسرما، لوريت
ــده  ــتش ــرا، اس ــال در  يب ــمث ــ ي ــگ غرب  يک فرهن
ـ ذهاي  شاخص  مطـرح  يه فرهنگـ يل را جهـت سـرما  ي

   :ندينما مي
  ؛يزندگهاي  سالئق و سبک، زبان، دانش ‐
  ند؛يگو مي ختگانيآنچه به آن فرهنگ فره ‐
    شمار و دامنه فرهنگ واژگان افراد؛ ‐
ــا ‐ ص غــذاها و يافــراد در شــناخت و تشــخ ييتوان

 ؛ياشرافهاي  يدنينوش

 ،۱۳۸۲ شـنايدر ( فوتبـال  يبجا يراگب يانتخاب باز ‐
۱۶( .  
بـر سـالئق    ياجتماعي  هرات طبقيو تنها به تأثيبورد
کـه   ين نقشـ يبلکـه همچنـ  ، پـردازد  نمي مردم يفرهنگ

 فـا يا در جامعـه  يروابـط طبقـات   ديـ در بـاز تول فرهنگ 
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کـه   اسـت  يمـدع و ا. ددهـ  مي مورد توجه قرار، کند مي
 ياجتمـاع ي  هت مربـوط بـه طبقـ   يـ موقع توانند يم افراد
/ ثروت( ياقتصادي  هيت سرمايش را نه تنها با مالکيخو

ي  هيســرما يز بــا دارا بــودن آنچـه کــه و يـ کــه ن) رفـاه 
ي  هيفهــوم ســرمام. دبهبــود بخشــن، نامــد مــي يفرهنگــ
و ها  ياز توانمنداي  به مجموعه، وياز نظر بورد يفرهنگ
قه يسل، زبان، دانش: شامل، يفرهنگهاي  و طبعها  عادت

ي  هينتقال سرماا. دکن مي داللت، يا ذوق و سبک زندگي
ـ از طرگـر و  يبـه نسـل د   ياز نسـل  ياقتصاد ارث و  قي

ي  هيانتقـال سـرما   که يحالدر ، رديگ مي راث صورتيم
ند ين فرايا يديفهوم کلم. تاستر  دهيچيپ يامر يفرهنگ
 از يو عـادت واره قالـب مـادر   ياست که بورد يمفهوم
ـ بورد(هـا   کنش وها  يارج شناس، ها تيحساس  ،۱۹۸۷ وي
ي  هقيان سـل يـ ز ميادت واره شامل تمـا ع. دنام مي )۱۰۷

فرهنگ واال و روشنفکرانه و فرهنگ پست ، خوب و بد
کودکـان  ، نـد ين فراير اد. تل اسين قبيو عوامانه و از ا

ي  هرنـد کـه بـه فرهنـگ طبقـ     يگ مـي  حاکم فـرا ي  هطبق
 يکارگري  هپسند طبق ش ارج نهند و فرهنگ عامهيخو

ـ فزون بر اا. ده بنگرنيپست و فروما يرا به مثابه امر ن ي
 يمتوسـط سـع  ي  هن طبقـ يوالـد ، نمونـه  يبـرا  باز هـم 

 يهـا  کتـاب کنند تا کودکـان خـود را بـه خوانـدن      مي

ون سوق يزيلوت» بمناس«هاي  برنامه يتماشا و» بخو«
د يبازد به سمتشتر يز بيمتوسط ني  هودکان طبقک. ددهن

ـ و  يخيتـار ي  هيـ و ابن يهنـر  يها ياز گالر  يا تماشـا ي
  )۲۰۰: ۲۰۰۳، لوريت(. ل دارنديتئاتر تما
 يه فرهنگـ ياصطالح سرما) ۲۰۰۰( ر سالد ٢سيها

 ي هنـ يمثـل زم  يراقتصـاد يغ يروهـا يجمع ن يبازنما را
گوناگون  يها يگذار هيسرما، يطبقه اجتماع، يخانوادگ

منـابع مختلـف و   ، تيـ م و تربيو تعهدات نسبت به تعل
ـ  يعلمـ ( کيـ ت آکادميـ داند که بر موفق يآنها م مانند ا ي
بـه عنـوان    يه فرهنگـ يسـرما . گذارد ير ميتأث) يليتحص
ـ شـات و ا يگرا، هـا  گـاه يپات در فرهنگ يصالح هـا   دهي
 ديباز تولزم مهم در يمکان کيشود که اغلب  يف ميتعر

تمرکـز  . شـود  يدر نظر گرفته م يسلسله مراتب اجتماع
ن است کـه فرهنـگ از   يا يه فرهنگيسرما يتئور ياصل
حـاکم   که بازتاب فرهنگ طبقـه  يستم آموزشيق سيطر

باز تاً موجب يشود و نها يق ميافته و تشويانتقال ، است
 . شد همان فرهنگ خواهد ديتول

ــواع  يه فرهنگــينگهافــت ســرمايچــارد زوئير را ان
داند و برکس و فولک  يم ها مهارتها و  گوناگون دانش

 يهـا  تيـ اشـاره بـه قابل   يرا بـرا  يه فرهنگيژه سرماوا
سـت  يپـرداختن بـه ز   يبـرا  يانسان جوامع ريپذ انعطاف

 . )۲۰۰۴ يتراسب( برند يط و اصطالح آن به کار ميمح

ن کـار  يف برکس و فولک از آنچه در اياگرچه تعر
باشـد و بـه نظـر     يتـر مـ   يکلـ  يا مدنظر است تا انـدازه 

، نـاملموس اشـاره دارنـد    يهـا  تيـ رسد آنها بر قابل يم
هـا   تيقابل ياز نظر ما به معن يه فرهنگيسرما که يدرحال

 يفرهنگـ  يکاالهـا  ز مجموعيو ن ها مهارتها و  و دانش
 يه فرهنگـ يسرما. تواند آنها را کسب کند يکه شخص م
ن نـوع خـاص   يسازد که ا يرهنمون م ن اصليما را به ا
جامعـه   يواال يو هنجارهـا  هـا  ارزشه جـزء  ياز سرما
توانـد واقـع باشـد و     يمورد سـوء اسـتفاده نمـ    است و
ه يمثــل ســرما( شــبه  کيــســت کــه شــخص ين يطــور
ـ دهد و ا انتقال يآن را کسب کند و ) ياقتصاد نکـه  يا اي
را  يفرهنگـ  هيسـرما  ويبورد. باشد و فروش ديخرقابل 
 را قـادر بـه  داند که افـراد   يم) يشناخت( يمثابه دانش به
 و ٣اشـافنبرگ . کنـد  يگوناگون م يفرهنگ يکدها ريتفس
را  يه فرهنگـ يسـرما  ياصل يها يژگيو زين ۱۹۹۷ ٤ماس

 و اعمال طبقـات  يفرهنگ يبا رمزها ييمهارت و آشنا

نکـه  ياشـاره دارد بـر ا   ٥۲۰۰۲ سيدومـا . دانند يمسلط م
و  يو فرهنگـ  يزبـان  تيبر کفامشتمل  يه فرهنگيسرما

زبـان  موضـوع  . مهارت در فرهنگ طبقات باالتر اسـت 
ـ  » ختهيفره«و  مناسب ـ مهـم از تعر  يبه عنـوان جزئ ف ي
ه شـده  يارا ۲۰۰۱ ٦وانيسول ي لهيبه وس يه فرهنگيسرما
ـ نـاظر بـر ا   يه فرهنگينکه سرمايتاً اينها. است ن ادعـا  ي

، جامعـه  يمنش برتر فرهنگـ  بر اساس است که شخص
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ه يو در مورد سرمايبورد ي هينظر. ر شده استيپذ جامعه
فرهنـگ طبقـه مسـلط     ديـ بـاز تول که منجر به  يفرهنگ

ن امر دارد که چون طبقـات مسـلط   يبر ا اشاره، شود يم
 يهســتند و دسترســ يشــتريب يامکانــات مــاد يدارا

... و غـذاها  ، ها ورزش، ها يقيبه انواع مثالً موس يشتريب
بـه  . خـود را شـکل بخشـند    يهـا  توانند ذائقه يم، دارند

ـ را جـزء عال و هر آنچـه  يگر بورديعبارت د ق خـاص  ي
ه يار سـنجش سـرما  يـ عنـوان مع  طبقه مسلط اسـت بـه  

  . رديگ يدر نظر م يفرهنگ
ـ بورد به نظـر  نـد  يبرآ يه فرهنگـ يسـرما ) ۱۹۸۶( وي

عـادت   يريـ بـه کـار گ  و  يه اقتصـاد ياز سـرما  يبيترک
از نظـر   يت شـناخت يـ که ظرف گونه همان، ستا ٧ها واره 

ل ياز تسـه  يه اقتصـاد يسـرما . شود يم ساخته ياجتماع
 يه ماديع سرمايبه تجم يماد يا کاالهايد خدمات يخر

ه يســرما ي هيــنظر حيدر توضــتــزر ير. کنــد  يکمــک مــ
ـ بورد يفرهنگـ  ـ ا«: سـد ينو يو مـ ي از شـتر  يب هين سـرما ي
شـان   يمردم و تجارب آموزشـ  يطبقه اجتماع خاستگاه

شـان را   هيسرما ها انسانبازار  نيدر ا، رديگ يسرچشمه م
ــع مــ  ــد و آن را  يجم ــکنن ــراي ــود جا يا ب ــاه يبهب گ
ـ کننـد و   ينـه مـ  يهز شان ياجتماع گاهشـان را از  يا جاي
 گاهشـان در يشـود کـه جا   يدهند و باعث مـ  يدست م

، تياسـم ( »تـر شـود   ميوخ يچهارچوب اقتصاد فرهنگ
چـــون  گـــر از دانشـــمندانيد يبرخـــ. )۲۱۶: ۱۳۸۴
ه يکننـد کـه از نظـر آنهـا سـرما      ياظهـار مـ   ٨۲۰۰۱گولد
از آنجـا کـه   . اسـت  يه اجتماعيسرما از يجزئ يفرهنگ
، کننـد  يرا تقبل م يک اجتماع مبادالت فرهنگي ياعضا
ن يدهنـد و بنـابرا   يرا توسعه مـ  ياجتماع يوندهايآنها پ

که البتـه چنـدان بـا    ، کنند يکمک م يه اجتماعيبه سرما
ـ نظر بورد آنچه مد کسـان  . نـدارد  يخـوان  هـم و اسـت  ي

 يو فرهنگـ  يه اجتماعيپاتنام سرما که هم چون يگريد
. ننـد يب يرا به لحاظ دارا بودن و تعلق در مقابـل هـم مـ   

نـزد   يه اجتمـاع يمتعلق به فرد و سرما يه فرهنگيسرما
تـوان   يرا مـ  ياجتمـاع  هيسرما. است گروهک ي ياعضا

مشترک  يررسميغ يا هنجارهاي ها ارزشاز  يا مجموعه
 يگر همکـار يدانست که بـا همـد   از افراد يان گروهيم
کـه   ن گروه انتظار داشـته باشـند  يا ياگر اعضا. کنند يم

آنگـاه  ، صـادق و معقـول رفتـار کننـد     يبه طرز يهمگ
گر اعتمـاد  يهمد ن جامعه بهيا يتوان گفت که اعضا يم

 گوناگون ـ اعم  يها هيسرما. )۲۰ ،۱۳۸۱ فردرو(. دارند

ف يـ اگرچــه تعــار  ياقتصــاد، ياجتمــاع، ياز فرهنگــ
قابـل   ياجتماع دانيک ميدر  يول، هم دارندمتفاوت از 

گوناگون  يها هين سرمايهمچن. گر هستنديکديل به يتبد
ل يتبـد . گر شـوند يهمـد  ديـ بـاز تول  تواننـد باعـث   يمـ 

گر مســتلزم وجــود يگونــاگون بــه همــد يهــا هيســرما
ه را يک نوع سرمايد داشتن ياما لزوماً نبا. ستا يطيشرا
 گـر ياز دا اجتمـاع  يم که همان شخص ير کنيتعب يطور

ــرما  ــواع س ــد يان ــم برخوردارن ــوروکا. ه ه ) ۲۰۰۴( س
اما ، است يضرور يه فرهنگيکسب سرما«سد که ينو يم

ــرا يشــرط کــاف ــاال يب ه ياز ســرما ييداشــتن ســطح ب
ـ که بورد گونه همان. ستين ياجتماع اظهـار  ) ۱۹۸۶( وي

انـد بـه عنـوان     ه بهم وابسـته يهمه اشکال سرما، دارد يم
 يه اقتصـاد يتوانـد بـه سـرما    يم ياجتماعه يسرما، مثال
تـاجر جهـت    کيبه  يشخص يوندهاياگر پ، ر شوديتعب

 يه اجتمـاع يسـرما ، ک قرارداد مهم کمـک کنـد  يبستن 
ر شـود اگـر   يـ تعب يفرهنگـ  هيتواند به سرما ين ميهمچن
و شناخت شـخص او را بـا جهـان تئـاتر آشـنا       يآگاه
 يه اقتصـاد يبرعکس سـرما  يه فرهنگيسرما يول. سازد
 ملمـوس  يليا به صورت خيتواند به ارث برسد و  ينم

و  يبلکه به طور ضـمن ، ت فرد باشديدر تصرف و مالک
انتقـال  . کنـد  يدا مـ يپ انتقال يريپذ ند جامعهيفرا يدر ط
ممکن  ين فرهنگياز راه آموزش و تمر يه فرهنگيسرما
 يه فرهنگـ يد گفت که سرمايگر بايد يمنظر از. شود يم

: سدينو يم) ۱۳۷۹( آزاده. کند يم دياز تولبدائماً خود را 
دائمـاً  ، خـود  يب اگرچه افراد در طول زندگين ترتيبد«

 يا شوند که به گونـه  يم يديجد يمجهز به ابعاد فرهنگ
ـ ا يول، ننديگز يات مطلوب برمين تجربيآزادانه از ب  ني
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ـ  ها انتخاب از فرهنـگ صـورت    ييهـا  ن جنبـه يتنها از ب
. منطبـق باشـد   يو عـادات و  يريگ رد که با جهتيگ يم

ه عـادات و  يآموزند که شـب  يرا م ييزهاين تنها چيبنابرا
 يه فرهنگيدر سرما ير چندانييباشد و تغ يم ق آنانيسال
  . »کند يجاد نميآنان ا

 هياز سـرما  يگـر يرا نـوع د  يه فرهنگيسرما يالوان
الت يوجود دارد مانند تحصـ  جامعهک يداند که در  مي
 يز در برخـ يـ ه نين نوع سرمايکه ا جامعه يه اعضايعال

ه يل بــه ســرمايخــاص تبــد يطيمــوارد و تحــت شــرا
  )۵ ،۱۳۸۱ يالوان(. گردد مي ياقتصاد
هـاي   بـازيگران راهبـرد  ، ديدگاه بورديـو  بر اساس 

هـاي فرهنگـي را عينـاً هماننـد      سرمايه گذاري در كـاال 
. كننـد  هـاي اقتصـادي دنبـال مـي     گذاري در كاال سرمايه
تواننـد اقـالم فرهنگـي و     مي ها ها و گروه خانواده، افراد

 و وجهـه امتيـاز  ، افـزون بـر ايـن   . اقتصادي جمع كننـد 
ها از طريق اشكال  سرمايه بين نسل به صورتتواند  مي

هــايي كــه در  خــانواده. ســرمايه فرهنگــي منتقــل شــود
كنند يك  آموزش عالي فرزندان خود سرمايه گذاري مي

كننـد تـا    ري را تعقيب ميشكل فرهنگي از سرمايه گذا
ـ کننـد   را حفـظ هـاي آينـده خـود     شرايط مادي نسل  اي

به اين ترتيب بورديو مطرح كردن منـابع  . افزايش دهند
بـه  هايي از سرمايه  غيرمادي ارزشمند را به عنوان شكل

، كه بتوان آنهـا را درازاي كسـب سـود انباشـت     يطور
بورديـو  . دانـد  مفيـد مـي  ، گذاري كـرد  هيو سرمامبادله 
شناسـي بررسـي    كند كه وظيفه مهم جامعـه  مي استدالل
 ياقتصـاد جريان و مصرف اشكال متنوع سرمايه ، توليد

ـ بـا عنا  )۱۷۱: ۱۳۸۶، يصالح(. و فرهنگي است ت بـه  ي
ــده   ــه ش ــب ارائ ــر د ، مطال ــژوهش حاض ــدر پ دگاه ي

بـر اسـاس    يه فرهنگـ يسندگان در ارتباط بـا سـرما  ينو
  . باشد مي ويبورد يف ارائه شده از سويتعار

  
  
  

  نه پژوهشپيشي
قات محدود و جـزء  يتحق يه فرهنگينه سرمايدر زم

بـا   ين معنا که هر محققـ يرفته است بديانجام پذ ينگر
 يبه بررسـ  يفرهنگ هيسرماتوجه به نوع برداشت خود 

و  يکلـ  به طور ياز آن پرداخته است و کس ييها بخش
و  يريـ انـدازه گ هـاي   با نگاه کـالن در مـورد شـاخص   

. انجام نـداده اسـت  اي  آن اظهار نظر عمده يکل يابيارز
 انجام زيناي  ارزنده ين راستا کارهايبهر جهت در ا يول
الگو و راهنمـا جهـت ارائـه     به عنوانرفته است که يپذ

ران مورد توجه يدر ا يه فرهنگيگر سرمايدهاي  شاخص
ـ از ااي  ان پـاره يـ نجا به بيدر ا. قرار گرفته شده است ن ي

  . پرداخته شده استقات يتحق
ن در تحقيقي تحت عنوا) ۱۳۸۹( سپهرنيا ‐

راحي الگوي اندازه گيري سرمايه فرهنگي در ايران ط«
به سنجش سطح  »واحد علوم و تحقيقات:  يمورد کاو

. سرمايه فرهنگي و ارائه الگوي مناسب پرداخته است
سرمايه فرهنگي «در اين پايان نامه پس از معرفي مفهوم 

هاي  و مدل ياندازه گيرهاي  بررسي روش، »بورديوپير 
که غالباً نيز با عدم اجماع محققين و ، مختلف موجود

؛ لذا مطرح گرديده است، با نگاه خرد صورت پذيرفته
 يپيشنهاد يپس از ارائه مدل تحليلي به معرفي الگو

سرمايه  ياندازه گير يارائه الگو. پرداخته شده است
پذيرد و  مي اولين بار در ايران صورت يفرهنگي برا

قبلي جامع يکي از هاي  طبيعتاً فقدان الگو
، شود مي اساسي اين طرح محسوب يها تيمحدود

ولي عليرغم اين مشکالت و در مرحله نخست ابعاد 
هاي  سرمايه فرهنگي مطرح و سپس مؤلفه گانه سه

مربوط به هر يک از ابعاد معرفي و در ادامه 
در قالب جداول و ها  مؤلفه يازه گيراندهاي  شاخص

آزمايشي  کار بستدر خاتمه . اند شدهنمودار عرضه 
مدل در ميان دانشجويان باشگاه پژوهشگران جوان 

در خاتمه به . انجام گرفته است دانشگاه آزاد اسالمي
صورت اجمالي مراحل اجرائي تحقيق مطرح و به 
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 ارهاز نتايج حاصله از اين پژوهش نيز اشاي  پاره
 . شود مي

ه يرماسـ «تحـت عنـوان   اي  در مقاله) ۲۰۰۸( ٩کتز ‐
ـ   يه بررسب» تن ذائقه و مشارکيب: يفرهنگ ن يارتبـاط ب

ـ بورد يذائقه و مشارکت مطروحه در تئـور  و پرداختـه  ي
 بــه عنــوانن دو عامــل يــا يريــاســت او بــا در نظــر گ

ذائقــه ، يه فرهنگــيســرما يريــانــدازه گهــاي  شــاخص
لم يفـ ، يقيبه عالئق او به موس مخاطب خود را با توجه

 بـه عنـوان  ز يـ و مشـارکت فـرد را ن   يشينما يو هنرها
ـ تعرهـا   حوزه نيدر همحضور افراد  . ف نمـوده اسـت  ي
الت يتحصــ( چــون ييهــا قــات کتــز عــادتيطبــق تحق
ــديتحصــب، مخاطــ ن مخاطــب و مشــارکت يالت وال
 ياً با سالئق همراه شده است حتـ يقو) نيوالد يفرهنگ

ذائقه است  نيو ا. مشارکت وجود دارد ش از آنچه دريب
و آداب و رسـوم افـراد مخاطـب    هـا   وهيداً با شيکه شد
کتـز   يمـدل سـاز  گر طبق يد يبه عبارتگردد  ميه همرا

نه مشـارکت در  يشيپ به عنواند که ذائقه يمشخص گرد
ـ گردد کـه ا  مي وارد عمل يفرهنگ زيتماد يتول افتـه  ين ي

ـ م بورديمفـاه  يمعرف يدر راستا يخود نکته با ارزش  وي
  . باشد مي
مشابه كه در سه شـهر   يقيدر تحق) ۲۰۰۷( خاواجا ‐
در  يتوسـعه سـالمت   يررسـ ب«روت تحت عنـوان  يب

رفت مشــخص يانجــام پــذ »نکودکــا يهــا مراقبــت
توانـد   يمادرم يه فرهنگيد که دارا بودن سرمايگرد

 پـنج  ريزکودک  يت سالمتيارتقاء وضع يدر راستا
که  يدو شاخص. منظور گردد مؤثر و مثبت اش ساله

 مـادر مـورد   يه فرهنگيسرما يريدر جهت اندازه گ
و  يمنـد  بهـره زان يـ توجه قرارگرفته است شـامل م 

سرگرم کننـده   يونيزيتلوهاي  برنامه از مادر استفاده
ماننـد   يهنـر هـاي   حـوزه  در مـادر  زان حضوريم و
. باشـد  مـي  يهنـر هـاي   شـگاه يا نماي تئاتر وا، نميس
؛ يســالمت يهــا سيســروت يــفي؛ کت آبيــفيک

بـا   يمعنـادار  به صـورت ن يهمچنر الت ماديحصت
 . باشد مي کودک در ارتباط يت سالمتيزان وضعيم

ارتباط « يبه بررساي  در مقاله) ۲۰۰۷( ال چاردوس ‐
ن ينمـاد هاي  تيو ذائقه و محدود ين نژاد پرستيماب

ــيو ســرما ــه اســت» يه فرهنگ ــق ا. پرداخت ــطب ن ي
هـاي   نهيجوانان بر گرفته از زم يقات نژاد پرستيتحق

ـ آنان و  يا اقتصاديو  ياجتماع هـاي   تيا محـدود ي
ـ مشارکت آنان در مدارس  از عدم يناش ـ ا ي  نيدر ب

ض ياز تبعـ  يسـت بلکـه رفتـار حـاک    يدوستانشان ن
 آنهـا  يفرهنگـ  يمتناسب اسـت بـا الگوهـا   ، ينژاد

ـ کـه   يفرهنگ يها سمبل( آنهـا   در فرهنـگ  شياز پ
 ه برگرفتـه از کـ ) تده اسـ شکل گرفتـه و معنـا شـ   

  . ابدي مي معنا ن،آنا يت منبعث از طبقات اجتماعيهو
 يدر ارتبــاط بــا بررســ) ۲۰۰۶( رافائــل ســوروکا و ‐

 العمل عکس يو آمادگ ياريو هوش يه فرهنگيسرما
انجـام   ييکارهـا  يط مجـاز يو ارتباط افراد در محـ 

ارتباطــات « )SCN( زانيــاســاس م نيــبــر ادادنــد 
به تعداد ارتباط  يافراد که بستگ »يشبکه ا ياجتماع
ــدن ــ يخوان ــالي ــ يا ارس ــراد يا طيدر مح ــت اف نترن
 يه فرهنگيسرما زانياز مگردد برگرفته  مي محسوب

بـاال   SCNبا  ينان که فردد، چيآ مي آنان به حساب
در  شـتر يب يريآماده پـذ  باالتر و يفرهنگ هياز سرما
ــنارتباطــات  يراســتا ــود برخــوردار خواهــد زي . ب

  . )۲۰۰۶، رافائل(
) ۲۰۰۶( چارد بارتيکه توسط ر يگريق ديدر تحق ‐

باعـث   يبه عنوان عـامل  يه فرهنگيسرما د،انجام ش
ده يمطرح گرد موفق ريغ از موفق يها سازمان زيتما

ـ ا. است  يشناسـائ  يدر راسـتا  و توجـه ق يـ ن تحقي
و در شــناخت فرهنــگ موجــود  ؛موجــود يازهــاين

نفعان يذ و عالقه ازينبا فرهنگ مورد  يآشنائ تينها
ـ رح رطـ «ط توس بارت باشد يم يسازمان نقشـه   يزي

ن يبا کاربرد ا دارد که يسع ١٠يل فرهنگيوسائل تبد
ســازمان  يرا بــرا يارزشــهــاي  راهکارهــا محــرک
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ـ ن و اجـرا نما ييف نموده و آنها را تبيتعر  يبـرا . دي
افـراد را   يارزشـ  يازهـا ين مقوله او ابتدا نيتحقق ا

پس ارزش فرهنگ مالحظه ؛ سدينما مي يدرجه بند
ـ نما مي شده در سازمان را مشخص ـ د و در نهاي ت ي

نفعـان  يمورد عالقه پرسـنل و ذ  يارزشهاي  خواسته
هـا   ن شـاخص يا يريبا اندازه گ. دينما مي ميرا ترس

نموده و با طرح  يابينقاط مشترک و متفاوت را ارز
آن سـازمان بـه    يبـوم  يازهـا يمتناسب بـا ن  يالگوئ
 آن ســـازمان يزشـــيانگهـــاي  شـــاخص يمعرفـــ
 » .پردازد مي

اعالم داشت که  يقاتيدر تحق) ۲۰۰۵( ١١هي تون ‐
 يهنرهاي  مادر از حوزه يمند بهره حضور وزان يم

او از  گيري بهرهاز  يا تئاتر جداينما يچون س
ا قدرت يزان استقالل و ياطالعات نشان دهنده م

مادر در خانواده بوده و مشخص  يريم گيتصم
 يزان تعامالت مادر و پدر در امور زندگيکننده م

م يو تصم نييپاارات يبا اخت يمادران ؛باشد مي زين
 باالتر کودکانر يوع مرگ و ميد، شمحدوهاي  يريگ
م ير پنج سال را نسبت به مادران مختار و تصميز
  )۲۰۰۵ هي تون(. دهند يمرنده نشان يگ
ه يرامـــون ســـرمايپ يقـــاتيدر تحق) ۲۰۰۵( فلـــورا ‐

ـ نما مـي  ين معرفـ يه را چنـ ين سـرما يا يفرهنگ : دي
 يهيهر آنچه که بـد ، ايد ما به دنيد ين چگونگييعت«

 يگـذار  ارزشآنچه که ، )ميکن مي برداشت( ميدان مي
ر ييم که احتمال تغيکن مي م و هر آنچه را فکريکن مي
ک ياست که به  يک هژموني يه فرهنگيسرما. »ددار

ش را و يدهـد کـه نمادهـا    مي اجازه يگروه اجتماع
ل يـ هـا تحم  گـروه  گـر يستم پاداش خود را بـر د يس
 يه فرهنگـ يسرما يابيارزهاي  فلورا شاخص. ندينما

 نمادهــا:د يــنما مــي يل معرفــيــرا شــامل مــوارد ذ
؛ بـان ؛ زدانش و کسب يآگاههاي  وهي؛ ش)ها سمبل(
مشـکل   يشناسـائ ناخت و ؛ شنقش يفاياهاي  وهيش

 يدر راسـتا  يشنهاداتيو په، اين سرمايجهت ارتقاء ا

ــدار  ــظ و نگهـ ــم يحفـ ــاي  راثيـ ــهـ ، يفرهنگـ
هـاي   حفظ زبان، يفرهنگهاي  تفاوت يگذار ارزش
نـه  يدر زمهـايي   يهمکار، و آداب و رسوم ياجداد

  به ارائه داده است  يفهم و کسب آگاه
ن عنوابا  يا در مقاله) ۲۰۰۵( شائوگانگ و دبورا ‐

در » يه فرهنگيع سرمايتوز يها ينابرابررامون يپ«
 را به يقاتينفر تحق ۴۰۰ يبر رون يشهر چ چهار

 نيبر اه آنان ياساس فرض نيبر اانجام رساندند 
به  يه فرهنگيت سرمايد که مالکيم گردياصل تنظ
 و ن حدودييتع يدر راستاک منبع با ارزش ي عنوان

با سرعت  ييدر کشورها ژهيبه و يثغور اجتماع
  . دينما مي نقش يفاير ايرات چشمگييتغ
ه يم سرمايمفاه ير روب) ۲۰۰۵( امزيليرو ويبا ‐

و کار و يبورد«با عنوان  يقاتيو تحقيبورد يفرهنگ
قدرت  زانيکار من يدر ا، انجام دادند »ياجتماع

و  ها بخشهاي  نهيدر زم يارتباطات اجتماع
ها  خانمان ين بيدر ب ژهيبه و يخدمات يها سيسرو

. قرار گرفت يابيمورد ارز ياجتماع يدر پناهگاها
 يپها  طين محيپناه ا يب در مردمه يآنها به دو سرما

 يگريو د يب شده ستاديه تصويسرما يکي«: بردند
توانند باهم و  مي که، »يب شده مشتريه تصويسرما

ک از افراد يدر هر  يگريبر د يکيبا شدت و قوت 
ن دو يک از ايسلطه هر  به واسطهبروز داده شود و 

با ارزش و  د،ا ناپسنيمورد پسند  به صورته يسرما
به ن طرح يالبته در ا. گردند يابيارزش ارز يب

ن يکسب ا يواضح در مورد چگونگ صورت
 به عنوانآنان  يقطع ين تلقيو همچنها  هيسرما
امده يان نيبه م يصحبت يه فرهنگياز سرما يبخش

و توانسته به يه بورديبا استناد به نظر ياست ول
  . ز بپردازدين جوامع نيدر ا يحت ينا برابر يبررس

بر اساس ادبيات پژوهش و چارچوب نظري پـژوهش  
  :گردد مي پيشنهاد )۱جدول شماره ( مدل مفهومي ذيل
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الزم به ذکر است که بر اساس مطالعات انجام شده 
معرفت و  يفاکتورها، ه پژوهشات مربوط بيو مرور ادب
نشـاط  ، و صنعت فرهنـگ  يمشارکت شهروند، سالئق
، يب بــه ابعــاد فــرديــبــه ترت يو تفــاهم فرهنگــ يملــ

 يتـر  کامـل مدل افزوده شدند و مـدل  ، يو مل ياجتماع
ارائه شد  يه فرهنگيمرتبط با سرما يرهايبرگرفته از متغ
  . ش داده شده استينما ۱که در جدول 

  
  

  هاي سرمايه فرهنگي و شاخص ها مؤلفهمعرفي مدل تحليلي ابعاد  :۱جدول 

  
  ۱۳۸۷ مدل تركيبي تحقيق بر گرفته از پايان نامه سپهرنيا
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  پژوهشروش 
ک پژوهش كـاربردي  ي اين پژوهش از حيث هدف

روش . اسـت  توصـيفي  اجـزاء است و از جهـت روش  
گردآوري اطالعـات در ايـن پـژوهش روش ميـداني و     

ابزار گردآوري اطالعات نيز در . اي است كتابخانه روش
  . باشد اين تحقيق شامل پرسشنامه مي

  
 

  يجامعه و نمونه آمار
ان يه دانشجويپژوهش حاضر کل يجامعه آمار
و علوم و  يد بهشتيت دانشگاه شهيريدانشکده مد

که طبق ، باشند مي ۹۰‐۸۹ يليقات در سال تحصيتحق
در مجموع شامل ها  دانشکده يآمار اعالم شده از سو

ان يبا توجه به نسبت دانشجو. باشند مي دانشجو ۶۴۴۰
  ميزان درصد،  ۹۵ يسطح اطمينان آمارهر دانشکده و با 

 پرسشنامههاي  هيک از گويکرونباخ هر  يآلفا :۲جدول 
رواييضريب   ها سؤاالت مربوط به شاخص ها مؤلفه  ابعاد

دي
 فر
بعد

  

قائل بودن طبقه اجتماعي و اقتصادي ، مقبوليت فردي، تصميم گيري براي خود  هويت ‐۱
  ۸۱۱/۰  خاص

  ۷۵۶/۰  ارتباط دانش و خواسته فرهنگي، توانائي خوب سخن گفتن، تأثير تحصيالت  معرفت ‐۲
  ۷۹۳/۰  فرهنگي ارتباط سليقه و افزايش مصرف، ارتباط سليقه و نوع محصوالت فرهنگي  سالئق ‐۳

اطالع از رفتار در مقابل ، رفتار در قبال دوست و دشمن، احترام به پرچم ملي  ارزش ‐۴
  ۸۴۲/۰  مهاجران بيگانه

  ۸۵۳/۰  اعتقاد به انجام فرايض ديني، توجه به مصالح عام  هنجار ‐۵

عي
تما
 اج
بعد

  

  ۷۶۸/۰  تعهد شغلي، رضايت از خانواده، جامعهتعهد به  منديرضايت ‐۱
  ۸۱۲/۰  ها هيهمسااعتماد به ، باور به امنيت اجماعي،اعتماد به اکثر مردم اعتماد متقابل ‐۲
  ۸۰۶/۰  بازگشت به محل زندگي قبلي، همراهي با خانواده، وجود رشادت خانوادگي اصالت خانوادگي ‐۳
  ۷۸۴/۰  فرهنگيهاي  ميزان مصرف کاال، تنوع محصوالت فرهنگي صنعت فرهنگ ‐۴

شرکت در ، محليهاي  شرکت در انجمن، تمايل به کارهاي مشارکتي توسط افراد  مشارکت شهروندي ‐۵
  ۸۱۱/۰  اعتماد و مراوده با همسايگان، ها NGO شرکت در، المنفعه عامهاي  فعاليت

لي
د م
بع

  

، امداد رسانيهاي  عضويت در کانون، ميزان مشارکت در تصميمات کشوري  انسجام اجتماعي ‐۱
  ۸۴۱/۰  مراسم و حوادث فرهنگيشرکت در 

  اکولوژي فرهنگي ‐۲

، با زبان فارسيها  تمايل به کاربرد کتاب، متفاوتهاي  احترام و پذيرش فرهنگ
و  رياساطميزان آشنائي با ، شناخت تمدن ايراني، حراست آثار باستاني حفظ و
شناسائي ، تعصب به نژاد، اعتقادات مذهبي و رعايت آنها، فرهنگي کشورهاي  نماد

  حضور غيرت و هميت ملي، توليد کنندگان فرهنگ ايراني

۷۶۵/۰  

  ۸۲۳/۰  شيوه و سبک زندگي، اعتقاد به زندگي بهتر آتي نشاط ملي ‐۳

  تفاهم فرهنگي‐۴
مفاهيم  ييجابجاتبادل و ، باز توليد فرهنگي، تکثر فرهنگي يجوار همپذيرش و 

، هنجارها از نسلي به نسل ديگرو ها  انتقال ارزش، ها فرهنگي با ساير فرهنگ
  ها فرهنگقبول جايگاه براي خرده ، پذيرش انتقاد پذيري فرهنگي

۷۲۳/۰  

  قانون مداري ‐۵

رعايت ، ميزان بکار گيري قانون در مورد خود و ديگران، باور قانون، رعايت قانون
اعتقاد ، اعتقاد به مشارکت در سياست، فردي و جمعي يها ارزشمطابقت ، عدالت

امکان دسترسي ، اعتقاد به مصونيت فرهنگ از هر تعرض، در انجام کار گروهي
  همگاني به فرهنگ

۷۵۹/۰  
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بر ، و باالترين ميزان واريانس ۱۵/۰ يگير نمونه يخطا
نفر از دانشجويان  ۲۱۹تعداد ، اساس فرمول کوکران

نفر از دانشجويان دانشگاه  ۲۳۷و  يد بهشتيدانشگاه شه
به صورت آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات 

ن دو گروه از يعلت انتخاب ا. انتخاب شدند يتصادف
ث ياز حها  ان به جهت تفاوت در نوع دانشگاهيدانشجو
ث نوع ين دو دانشگاه از حيکه ا. باشد مي و آزاد يدولت

 کامالًل يط تحصيو شرا يآزمون ورود، انتخاب دانشجو
  . گر متفاوت هستنديکديبا 
  
  ا اعتبار ي ييروا

در مورد اعتبار وسيله اندازه گيري شايان ذكر است 
كه به منظور برآورد آن از نظرات اسـاتيد صـاحب فـن    

به عبارتي نوع اعتبار مطرح شده در . استفاده شده است
  . است ييمحتوااين تحقيق اعتبار 

 
  پايايي

در مورد پايايي وسيله اندازه گيري شايان ذكر است 
پرسشـنامه در ميـان    ۲۵كه به منظور برآوردن آن ابتـدا  

و سپس اشكاالت موجود رفع و ع شد يان توزيدانشجو
 . پيشنهادات ارائه شده بكار گرفته شد

با توجه به اينكه طيف استفاده شـده در پرسشـنامه   
ب آلفـاي  يضـر از ؛ لـذا  باشد يم» تطيف ليكر«تحقيق 

كرونباخ كه متناسب با طيف ليكرت است براي برآورد 
با اسـتفاده از فرمـول آلفـاي    . روايي استفاده شده است

بـه صـورت    سؤاالتكرونباخ روايي بدست آمده براي 
داراي آلفـاي   سؤاالتاست و برخي  ۷/۰ ين بااليانگيم

جديـد جـايگزين آنهـا شـده     هـاي   كمتر حذف و گويه
ـ حاصل از هـر گو  يآلفا تاًينهاکه  است ه بـه صـورت   ي

  . محاسبه شد ۲جدول شماره 
، شـود  مي مشاهده ۳که در جدول شماره  طور همان
در دو دانشـگاه   يه اجتمـاع يمربوط به سـرما ي ها مؤلفه

قات تهـران و دانشـگاه   يواحد علوم و تحق يآزاد اسالم
  . است يدر حد مطلوب يد بهشتيشه

  
 t-student يآزمون آمار: ۳جدول 

 مؤلفه دانشگاه علوم و تحقيقات  دانشگاه شهيد بهشتي

 هويت مطلوب مطلوب

 معرفت مطلوب مطلوب

 سالئق مطلوب مطلوب

 ارزش مطلوب مطلوب

 هنجار مطلوب مطلوب

 رضايتمندي مطلوب مطلوب

 متقابلاعتماد  مطلوب مطلوب

 اصالت خانوادگي مطلوب مطلوب

 صنعت فرهنگ مطلوب مطلوب

 مشارکت شهروندي مطلوب مطلوب

 انسجام اجتماعي مطلوب مطلوب

 اکولوژي فرهنگي مطلوب مطلوب

 نشاط ملي مطلوب مطلوب

 تفاهم فرهنگي مطلوب مطلوب

 قانون مداري مطلوب مطلوب
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متفـاوت   ها مؤلفهن يک از ايت هر يدرجه مطلوباما 
دمن بـه  يفراي  ن رو با استفاده از آزمون رتبهياز ا. است

ان يفاکتورها بر اسـاس نظـرات دانشـجو    نيا يرتبه بند
قـات تهـران و   يواحد علوم و تحق يدانشگاه آزاد اسالم

  . پرداخته شد يد بهشتيشه
  

 يهـا  مؤلفـه آزمون فريدمن جهـت تعيـين رتبـه    
مربوط به دانشجويان دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـد    

  :علوم و تحقيقات
بر اساس نتايج حاصـل از آزمـون فريـدمن سـطح     

قانون مداري و تفـاهم فرهنگـي بـه ترتيـب     هاي  مؤلفه
ــجويان   ــان دانش ــت در مي ــه اول و دوم اهمي داراي رتب

کـه در   قات بوده استيدانشگاه آزاد واحد علوم و تحق
  . داده شده است شينما ۴جدول شماره 

  
  قاتيعلوم و تحق واحددمن يج آزمون فرينتا: ۴جدول 

 Mean Rank 
 99 .5 هويت
 87 .6 معرفت
 11 .7 سالئق
 17 .7 ارزش
 93 .6 هنجار

 33 .6 رضايتمندي
 05 .8 اعتماد متقابل

 36 .6 اصالت خانوادگي
 66 .7 صنعت فرهنگ

 11 .8 مشارکت شهروندي
 60 .6 انسجام اجتماعي
 66 .6 اکولوژي فرهنگي
 19 .7 نشاط ملي

 38 .9 تفاهم فرهنگي
 44 .9 قانون مداري

  
  
  

 يهـا  مؤلفـه آزمون فريدمن جهـت تعيـين رتبـه    
  :يد بهشتيمربوط به دانشجويان دانشگاه شه

بر اساس نتايج حاصـل از آزمـون فريـدمن سـطح     
 انسجام اجتماعي و مشاركت شـهروندي بـه  هاي  مؤلفه

ــب  ــان  ترتيـ ــت در ميـ ــه اول و دوم اهميـ داراي رتبـ
کـه در   بـوده اسـت   يد بهشـت يدانشجويان دانشگاه شـه 

  . ش داده شده استينما ۵جدول شماره 
  

  يد بهشتيدمن دانشگاه شهيج آزمون فرينتا:  ۵جدول 
 Mean Rank 

 89 .4 هويت
 88 .7 معرفت
 14 .5 سالئق
 16 .5 ارزش
 81 .7 هنجار

 26 .5 رضايتمندي
 91 .6 اعتماد متقابل

 48 .6 اصالت خانوادگي
 78 .8 صنعت فرهنگ

 10 .9 مشارکت شهروندي
 68 .9 انسجام اجتماعي

  اکولوژي فرهنگي
5. 98 

 96 .7 نشاط ملي
 64 .8 تفاهم فرهنگي
 33 .8 قانون مداري

  
  در دو گروه ها مؤلفهمقايسه سطح 

در آيا سرمايه فرهنگي در بعد فردي : اول  سؤال
ميان دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي و واحد علوم و 

  تحقيقات تفاوت معني داري وجود دارد؟
فردي از  مؤلفهسطح  ،با توجه به نتايج آزمون فوق

اصلي سرمايه فرهنگي در ميان دانشجويان  يها مؤلفه
از سطح تر  قوي يد بهشتيت دانشگاه شهيريدانشکده مد

ت يريانشکده مددر ميان دانشجويان د مؤلفهاين 
  . باشد مي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات
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آيا سرمايه فرهنگي در بعد اجتماعي : دوم  سؤال
در ميان دانشجويان دانشکده مديريت دانشگاه شهيد 
بهشتي و دانشکده مديريت واحد علوم و تحقيقات 

 ؟تفاوت معني داري وجود دارد

 مؤلفهبا توجه به نتايج حاصل از آزمون فوق سطح 
اصلي سرمايه فرهنگي در ميان  يها مؤلفهاجتماعي از 

دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و 
در ميان دانشجويان  مؤلفهاز سطح اين تر  تحقيقات قوي
  . باشد مي يد بهشتيدانشگاه شه
در آيا سرمايه فرهنگي در بعد ملي : سوم  سؤاالت

ميان دانشجويان دانشکده مديريت دانشگاه شهيد 
بهشتي و دانشکده مديريت واحد علوم و تحقيقات 

 ؟تفاوت معني داري وجود دارد

 مؤلفهبا توجه به نتايج حاصل از آزمون فوق سطح 
اصلي سرمايه فرهنگي در ميان  يها مؤلفهملي از 

دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و 
در ميان دانشجويان  مؤلفهتر از سطح اين تحقيقات قوي
  . باشد مي يد بهشتيدانشگاه شه

 
 ها  حاصل از تجزيه و تحليل داده گريدنتايج 

با توجه به نتايج حاصل از آزمون سرمايه فرهنگي در  •
اصلي سرمايه  يها مؤلفهاز  مؤلفهبعد فردي سطح اين 

فرهنگي در ميان دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي 
در ميان دانشجويان  مؤلفهاز سطح اين تر  قوي

 . باشد مي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات

آزمون سرمايه فرهنگي در  با توجه به نتايج حاصل از •
اصلي  يها مؤلفهاز  مؤلفهبعد اجتماعي سطح اين 

سرمايه فرهنگي در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد 
از سطح اين تر  اسالمي واحد علوم و تحقيقات قوي

 در ميان دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي مؤلفه
 . باشد مي

در با توجه به نتايج حاصل از آزمون سرمايه فرهنگي  •
اصلي سرمايه  يها مؤلفهاز  مؤلفهبعد ملي سطح اين 

فرهنگي در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي 
در  مؤلفهاز سطح اين تر  واحد علوم و تحقيقات قوي

 . باشد مي ميان دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي

 
  پيشنهادات كاربرديو ارائه  يريجه گينت

ـ ان داليـ بان به منظور يدر پا تفـاوت موجـود در   ل ي
ان يـ در م يه فرهنگـ يسرما يو مل ياجتماع، يابعاد فرد

بـا   جـه گرفـت کـه   يتـوان نت  مي دو گروه مورد پژوهش
واحد علوم  يدتر بودن دانشگاه آزاد اسالميتوجه به جد

ن يقـوان ، يد بهشتيسه با دانشگاه شهيقات در مقايو تحق
ـ ن امر موجـب گرد يبوده که اتر  دتر و منعطفيجد ده ي

ن در يشتر آشـکار شـود و همچنـ   يب يعامل قانون مدار
بــه چــالش  يبــرا يشــتريعمــل ب ين دانشــگاه آزاديــا

دن به موضوع مشترک وجـود  يد جهت رسيدن عقايکش
 مؤلفـه ز موجب باال رفـتن سـطح   ين مسئله نيدارد که ا

  . شود مي ن دانشگاهيدر ا يتفاهم فرهنگ
 ت منـابع يل محـدود يبه دل يد بهشتيدر دانشگاه شه

انسـجام   مؤلفـه سطح  يو هماهنگ يکپارچگيدر بحث 
ل يبـودن وسـا  تـر   ل فراهميشتر بوده و به دليب ياجتماع

کپارچه ي به صورت يتيرياز لحاظ مد يطيارتباطات مح
ـ شود که ا مي عمل را بـه   يز مشـارکت شـهروند  يـ ن ني
ر يشنهادات زيجه پژوهش حاضر پيدر نت. آورد مي همراه
  :گردد مي ارائه

هر  ساله کيمکرر شش ماهه يا هاي  گيري با اندازه -
نرخ رشد سرمايه  دتوان مي يبه راحت، ينهاد

نظارتي قرار داد و هاي  فرهنگي را مورد ارزيابي
و خرد آتي هاي  نتايج حاصل را در سياست گذاري

  . مورد توجه قرار داد کالنيا 
بعد با استناد به اندازه گيري سرمايه فرهنگي در  -

توان موقعيت فعلي هر  مي جمعي و ملي، يفرد
حوزه را به سادگي ترسيم نمود و سپس در مقايسه 

بلند مدت هاي  برنامه ريزي، مطلوب تيبا موقع
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 کلي به طور. استراتژيک را تبيين و پيش بيني نمود
  :توان پيشنهادات کلي ذيل را ارائه نمود مي
هاي  بررسي نرخ رشد سرمايه فرهنگي در حوزه ‐۱

  . مختلف
بر فرهنــگي مبتـني هاي  ت گــذاريتبيين سياس ‐۲

  . سرمايه فرهنــگي آمار و اطالعات
ارزيابي  يدر راستااز سرمايه فرهنگي  گيري بهره ‐۳

  . ها حوزهعملکرد و اثر بخشي 
هاي  ترسيم نقشه فرهنگي با استناد به سرمايه ‐۴

  . ها حوزهفرهنگي 
  . ينهادها و مراکز فرهنگترسيم نقشه ارزشي  ‐۵
از سرمايه فرهنگي در راستاي آموزش  گيري بهره ‐۶

  . فرهنگ
از سرمايه فرهنگي در راستاي مديريت  گيري بهره ‐۷

 . فرهنگ و تعامالت فرهنگي

  
 منابع و مآخذ

حميـرا  . نقـد فرهنگـي  . )۱۳۷۹(. آرتـور ، آسا برگـر  )۱
  .باز: تهران. مشيرزاده

ــپ، اســميت )۲ ــ. )۱۳۸۴(. فيلي ــر نظري ــدي ب  ي هدرآم
ــي ــه. فرهنگ ــان  ترجم ــن پوي ــران. حس ــر  :ته دفت
  . فرهنگي يها پژوهش

ترجمـه   .ربـاره فرهنـگ  د .)۱۳۸۱( .تي اس، اليوت )۳
  .نشر مرکز :تهران .چاپ سوم .حميد شاهرخ

 .)۱۳۸۱( .تقـوي  سـيد ميـر علـي    و مهـدي ، الواني )۴
ــاعي ــاهيم، ســرمايه اجتم ــنظر، مف ــا هي صــلنامه ف .ه

   .۳۴‐۳۳شماره ، بهار و تابستان، مديريت
هاي فرهنگ در قرن  نظريه. )۱۳۷۹(. حسين، بشيريه )۵

   .موسسه فرهنگي آينده پويان: تهران. بيستم
، اعتماد، سرمايه اجتماعي. )۱۳۸۴(. کيان، تاج بخش )۶

حسـن  ، ترجمه افشين خاکباز. و توسعهدموکراسي 
 . نشر شيرازه :تهران. پويان

هاي  سنجش نظام ارزش. )۱۳۸۶( .محمد علي، زکي )۷
. فرهنگـــي يدر مهندســـفرهنگـــي و جايگـــاه آن 

. مجموعه مقاالت همايش ملـي مهندسـي فرهنگـي   
   .دبير خانه شوراي انقالب فرهنگي:تهران 

رمايه اجتمـاعي و  سـ  .)۱۳۸۴( .محمـود ، شارع پور )۸
فصـلنامه  . نقش آن در حيات اجتماعي و اقتصـادي 

  .۴۱شماره . رشد آموزش علوم اجتماعي
. )۱۳۸۲(. ژان، لـوئي بارسـو  . سـوزان سـي  ، شنايدر )۹

ترجمه محمد اعرابي و ، ها در پهنه فرهنگمديريت 
  . تهران. نقش پژوهشهاي فرهنگي. داود ايزدي

ــري )۱۰ ــيد رضــا، صــالحي امي ــاهيم . )۱۳۸۶(. س و مف
  . ۱۷۱. ققنوس :تهران. فرهنگي يها هينظر

درآمـدي بـر سـرمايه    . )۱۳۸۴(. مهـدي ، عالقه بنـد  )۱۱
  . مجله اينترنتي فصل نو. اجتماعي

نقش سرمايه اجتمـاعي  . )۱۳۸۰(. سيد بابک، علوي )۱۲
 . ۱۱۶شماره . ماهنامه تدبير. در توسعه

چگـونگي مطالعـه وضـع    . )۱۳۸۱(. محسن، فردرو )۱۳
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