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اجتماعیتحركبر(ذهنی)یافتهتجسمفرهنگیسرمایهتأثیر
گرگان)شهرساله54تا30شهروندان:مطالعه(موردنسلیمیان

1غفاريزهرادکتر 
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چکیده:
تحركبریافتهتجسمفرهنگیيسرمایهتأثیربررسیمقالهاینهدف

،هاستفادموردتحقیقروشباشد.میگرگانشهردرنسلیمیاناجتماعی
تعیینبرايکهساختهمحققيپرسشنامهتحقیق،ابزاراست.پیمایشی

ازاستعانتباامحتواعتباروصورياعتبارتکنیکازپرسشنامهاعتبار
وپرسشنامهطراحیازبعدشد.استفادهامحتوروایینسبیضریبتکنیک
ضریبازاستفادهباسئواالتپایاییمیزانپاسخگو،30بینپایلوتاجراي
شاملپژوهشاینآمارييجامعهگردید.محاسبه82/0نباخوکرآلفاي
برآنهاتعدادکهگرگانشهرساکنيساله54تا30مردانوزنانيکلیه

اساسبرنمونهحجمو نفر146238بابرابر1390سالسرشمارياساس
براي گردید.تعییناي تصادفی چند مرحلهر بشکلنف384کوکرانفرمول

واسمیرنوفـکولوموگرافآزمونازآماريهايتکنیکنوعشناخت
(ضریبپارامتریکمارآدرموجودتکنیکازهادادهنرمالتوزیعيبواسطه

درصد6/8کهدادنشانتوصیفینتایجاست.شدهاستفادهپیرسون)
میانتحركدارايدرصد24نزولی،نسلیمیانتحركدارايپاسخگویان،

. اندبودهصعودينسلیمیانتحركدارايدرصد4/67وافقینسلی
نسلییانماجتماعیتحركبایافتهتجسمفرهنگیيسرمایهبینهمچنین

.داردوجودرابطهدرصد95ازبیشاطمینانضریبسطحدرافراد،

گرگاننسلی،میاناجتماعیتحركیافته،تجسمفرهنگیيسرمایهکلیدي:مفاهیم

شگاه فرهنگیان گرگان موظف دانمدرس وشناسی فرهنگیدکتري جامعه1
nazi.ghafary@yahoo.com
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مسألهیانبومقدمه
فرهنگباجوامعجملهازواستبرخوردارزیاديفرهنگیقدمتازایران،ماکشور

وبودهزیادکشورایندروسیعیاقتصادياجتماعی،هايتتفاوشود.میمحسوبغنی
زمانهردراست.بودهعظیمیتحوالتشاهدمختلفاعصارطیوزمانگذردرهمواره
گذشته،درکهمالکیبساچهونبودهیکسانایراندرطبقات،تعیینمعیارهايوهامالك
نظامشود.نمیدادهاهمیتیآنبهامروزهآمد،میحساببهاجتماعیاعتباروارزش

تحوالتازمتأثرآنتغییراتوبودهبرخورداربیشتريثباتاز،شتهذگدرایرانقشربندي
ویژهبهوجامعهاساسینهادهايدرافرادکردناجتماعیروندهايلذا؛استبودهسیاسی

طبقاتیوضعدرارتقاءخواهانکهافراديکهنمود،میعملجهتیدرشغلیهايمحیطدر
بهناگزیرونبودهکاراینبهقادرخودتجاربوهامهارتارتقاءصرفبه،بودندخود
.بودندو...زبانیمذهبی،اي،قبیلهقومی،خانوادگی،ساختاري،امتیازاتازگیريبهره

واجتماعیارزشواعتبارمعیارهايوهامالكشناختتاریخی،يبرهههردربنابراین
تعلقاتتعییننشود،حاصلشناختاینکهزمانیتاوبودهضروريايطبقهتعلقات

گرایشاتتعیینوبینیپیشبهتواننمینتیجهدرواستممکنغیرافرادايطبقه
بهمتعلقافرادهاينگرشوایستارهااینکهبهتوجهباپرداخت.آنهافرهنگیواجتماعی

نیزآنهاتحركوپویاییمیزانحتیوبودهمتفاوتاجتماعیدي،اقتصامختلفهايپایگاه
هرجهتجامعه،یکدرافراد،ايطبقهتعلقاتشناختبنابراینباشد،نمیمشابهویکسان

شدهذکرمواردبهتوجهبا.رسدمینظربهضروريگذاريسیاستوریزيبرنامهنوع
از:عبارتندپژوهشایناساسیهايالؤس

گرگانشهرونداناجتماعیتحركمیزاندریافتهتجسمفرهنگیيسرمایهآیا-1
دارد؟تأثیر

دارد؟گرگانشهرونداناجتماعیتحركمیزانبرتأثیريچهجنسیتمتغیر-2
است؟چگونهگرگانشهردرافقیونزولیصعودي،اجتماعیتحركوضعیت-3

پاسخشدهمطرحاالتؤسبهمیعلهايبررسیباکهگرددمیتالشوطراحی
شود.دادهايشایسته

پژوهشضرورتواهمیت
گروهفرد،هردروآنپویاییوجودنشانگرايجامعهواجتماعهردراجتماعیتحرك

خوداجتماعیموقعیتوپایگاهتغییردرآنانفعالیتتالشمیزانبیانگرنیزنهاديو
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درپژوهش،اینانجامضرورتباشد.میباالترموقعیتبهترپایینموقعیتوپایگاهازعموماً
وتراکمبهنسبتموضوعادبیاتافزایشباعثعلمی،بعددر- 1گردد.میبیانبعددو

در-2دهد؛میگسترشزمینهایندررادانشمرزهايوشدهفرهنگیيسرمایهانباشت
وجامعهدراجتماعیتحركوجابجاییازکافیدانشافزایشباعثاجتماعی،بعد

تحركوضوعمشود.میاجتماعیتحركبرثرؤمعواملشناختافزایشهمچنین
موردمستقلمتغیربعنوانوباشدتوصیفیوبنیاديمطالعاتقالبدرچه،اجتماعی

بهمنجرحالهردر،شودواقعمطالعهموردوابستهمتغیربعنوانچهوگیردقراربررسی
.شودمیفرهنگیواجتماعیتغییراتروندهايخصوصدرقیمتیذيطالعاتاتولید

ووسیعنسبتاًموضوعیاینکهبهتوجهباوبودنکاربرديدلیلبهتحقیقایناهمیت
گیرد،میبردرراازدواجوتحصیالتاشتغال،مانندرامتعدديمواردوباشدمیفراگیر

دروگرفتهقرارپرورشوآموزشمانندتلفمخنهادهاياستفادهموردتواندمی
آموزاندانشبیشترآشناییوکیفیارتقاءورشدبرايرازمینهخودآموزشیهايسیاست

باشند.داشتهصعودياجتماعیتحركبتوانندآنانتاآوردهفراهماجتماعیمشاغلبا
درآموزشیوجتماعیافرهنگی،سطحگسترشونمودنفراهمباعالی،آموزشهمچنین

افرادبینصحیحرقابتيزمینهوکمکاجتماعیمزایايکسبدرفراگیرانبهعالیسطح
بلندمدتومدتکوتاههايریزيبرنامهدرجوانان،ملیسازماناستانداري،آورد.بوجودرا

خود،فرهنگیوعمرانیهايطرحدرونمودهاستفادهپژوهشهايیافتهازتواندمیخود
کهجوانانبرايرامطلوبآموزشیوفرهنگیفضاهايجمعیت،رشدبامتناسب

خوداستعدادهايونیروازآنانتادهندقرارشهرسطحدرهستندجامعهسازانآینده
.نمایندفراهمرااجتماعیپایداريتوسعهيزمینهبتوانندونمودهدرستياستفاده

پژوهشنظريچارچوب
تحركواجتماعیطبقاتمورددرجدیدوکالسیکنظریاتبرمختلفرویکرددو

قرارارزیابیمورداجتماعیاقشارقالبدررامختلفطبقاتکهکسانیالف)دارد.وجود
استمشخصچونویژهبهکنند.میتعریفشغلاساسبرعمدتاًرااقشاراینودهندمی
بخشباشغلچونوهستندشغلدارايفعالهاينانسايعمدهقسمتجامعههردرکه

ارتباط...وزندگیيشیوهمنزلت،درآمد،ماننداجتماعیموقعیتبهمرتبطابعادازوسیعی
ایندراست.اجتماعیپایگاهبهمعطوفنیزاجتماعیتحركيمطالعهدیدگاهایندردارد،

مانندهاییشاخصمبنايبروشودمیتأکیدشغل(عمودي)مراتبیسلسلهنظمبررویکرد
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تعریفتحرك،عموديوجهتحصیل)و(درآمداقتصاديـاجتماعیپایگاهمشاغل،منزلت
راشغلخصوصبهدانند،نمیقشربهتبدیلقابلراطبقهکهشناسانیجامعهب)شود؛می
اقشارازتوانندمیطبقههردیدایندرآورند.نمیحساببهطبقهبرايشاخصیتنهاییبه

اولدیدگاهدرگردد.تعریفنیزمختلفیمعیارهايمبنايبروباشندشدهتشکیلمختلفی
برطبقهتحلیلدومدیدگاهدرو؛کارکردگرا)(نظراستپاداشوامتیازساختبرأکیدت

انپژوهشگرموارداکثردرتضادگرا).(نظراستکشیبهرهوسلطهاستخدامی،روابطيپایه
میزاندرآمد،همچوناقتصادييرتبهازبرگرفتهعینیهايمعرفوبر،ازتأسیبه

معرفترینمهمشغلدیدگاهایندردادند.قراراستفادهموردراشغلیمنزلتوتحصیالت
متغیرهاییباشغلکهاستاساساینبراياندازهتاادعاایناست.قشربنديکلیيرتبه
دهد،میتشکیلرادیگرهايبنديرتبهاساسکهتحصیالت،انمیزودرآمدچون

دارندتوجهنابرابريايرابطهپیامدهايبهگرانتحلیلاي،رابطهرویکرددردارد.همبستگی
یااجتماعیساختاربرروابطاینتأثیرودیگرگروهبرگروهیکتسلطواستثمارشاملکه

وافرادمیانمتقابلکنشدرفرمانبرداريوکنترلطروابدیدگاهایندراست.تغییرات
قدرتشود.میمطرحقدرتمفهومبارهایندرشود.مینابرابريپیدایشبهمنجرهاگروه

بدونباشند،اجتماعیوضعیترلکنتبهقادردلخواهبهايعدهکهشودمینمایانهنگامی
برمعمولبطورکنترلیچنینزیرا؛دشونقائلمخالفوموافقنظراتبراياهمیتیکهآن

بدیندارد.مستقیمتأثیرمردممیاننابرابرامتیازاتوهافرصتحقوق،تقویتوایجاد
:1381زاده،(قائمیگیردمیقرارموردشغلیتحركتوزیعی،رویکرددرکهتوانمیترتیب،

123-122(.

اجتماعیتحرك
ساختارهايدروزماندرمکان،درانسانیجایجابهگونههرشاملاجتماعیتحرك

سازمانمداوم،اجتماعیمنشمعنايدرراتحركيواژهشناسان،جامعهاست.اجتماعی
جنبشیکبنابراین؛برندنمیبکاردارهدفايبرنامهبایاجتماعگروهیکسويازیافته
ندارد.جااجتماعیركتحمفهومذیلاجتماعی،کلیاصالحهايهدفباجنبشیاي،توده

انواعیدارايکهاستگروهیکیاشخصیکپایگاهدردگرگونیبهناظراجتماعیتحرك
باشد.می
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اجتماعیتحركانواع
پایگاهبهاجتماعیپایگاهیکازشخصانتقالعمودي:تحركوافقیتحرك-1

ازفردیکانتقال1یافقتحركشکلبهکهنامند.می»اجتماعیتحرك«رادیگراجتماعی
2عموديتحركنامند.میافقیتحركرامشابهاجتماعیپایگاهیکبهاجتماعیپایگاهیک

عموديتحركباشدترپایینیاباالترکهاینازاعمدیگرقشربهقشریکازانتقال
،3اجتماعیصعوديحالتدرنزولی.وصعوديدارد:صورتدوعموديتحركنامند.می
،4اجتماعینزولیحالتدریابد.میارتقاءباالتراجتماعیپایگاهبهترپایینپایگاهیکازفرد
کند.میتنزلتريپایینپایگاهبهباالترپایگاهازفرد

نسلدوبینتحركشکلبهیااجتماعیتحرك:نسلیبینونسلیدرونتحرك-2
نسلچندیادوطیاجتماعیموقعیتهگاهرنسل.یکدرتحركیااست.نسلچندیا

راآنکند،تغییرنسلیکزندگیطولدراگرو5نسلیبینتحركراآنکند،تغییر
.)1388:67(ملک،نامندمی6نسلیدرونتحرك

جامعهدراجتماعیتحركنتایجوآثار
اعیاجتموفرديتأثیراتباشد،میآنوقوعبسترکهايجامعهدراجتماعیتحرك

رامختلفیتغییراتوتحوالتنیزاینهاخوداوقات،گاهیکهگذاردمیجايبرمتفاوتی
اقشاروهاگروهناهمگونیجامعه،کارآییافزایشقشربندي،ثباتیبیگردند.میباعث

پیامدهاگونهاینازهایی-قسمتاجتماعی،روابطبرخیگسستگیوشدنسستاجتماعی،
کرد:اشارهزیرمواردبهتوانمیپیامدهانتریمهمازهستند.
وجودآنبرابردرزیاديموانعکهصورتیدراجتماعی،تحركاجتماعیآثاراز-1
است.اقتصاديواجتماعیکارآییافزایشباشد،نداشته
ازبرخوردارايجامعهشود.میقشربنديدرثباتیبیباعثاجتماعیتحرك-2
ثباتازوشوندمیجاجابهمرتباًاجتماعیهايپایگاهواقشاراعضاء،اجتماعی،تحرك
برخوردارند.کمتري

1 horizontal mobility
2 vertical mobility
3 social climbing
4 social sinking
5 inter genration mobility
6 intera genration mobility
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بررسی-1است:گونهدوبهسیاسیسازمانبراجتماعیتحركالگوهايتأثیر-3
سازمانیانهضتحزب،آنیااینبهکمکیاحمایتمورددرمختلفالگوهايپیامدهاي

اجتماعیقشرهايگیريشکلبارابطهدرلفمختالگوهايپیامدهايبررسی-2؛سیاسی
قشرها.اعضاياجتماعیأمنشبهتوجهبااخص،معنايبهنخبگانواعممعنايبه

تحركخصوصاًدارد،جریانباالییحددراجتماعیتحركکهايجامعهدر-4
جایگزیندقیقاًنمایند،میاشغالرااجتماعیهايموقعیتکهجدیدياشخاصگردشی،

استعملآزاديمقدارآندلیلبهاینشوند.نمیاندکردهتركرامواضعآنکهنیکسا
.)1،1984:39ماتراس(برخوردارندآنازمعموالًها،نقشاجرايدراشخاصکه

فرهنگینظریه
رفعبرمهمیتأثیرکهفرانسويمشهورشناسانجامعهاز،)1930-2002(2بوردیوپیر

سعیرشتهایناصیلهايسنتبهتعهدضمنوداشتهجامعهدرازيپردنظریههايچالش
ازراتجربیونظريعواملونمودهبرقرارآشتیگراییفرهنگوساختارگراییبینتانموده

هايگانگیدوسایروجامعهوفردساختاروعاملیتذهنیوعینیکالن،وخردوسویک
باو؛)3،10:1996(پنیتوبیامیزدهمدردیگرسويازراشناسیجامعهدربرانگیزمناقشه

مفهومیتلفیقبه...وذائقهسرمایه،منش،میدان،همچونجدیديمفاهیميارائه
روشقابلیتازنیزتجربیهايبررسیدرکیفیوکمیهايروشبکارگیريدروپرداخته
وهاتالشمجموعهد.رسانیاريمعتبرشناختبهوگرفتهبهرهمختلفهايشناسی
قرار،نهادهنامعملنظریهآنبهخودکهفرهنگشناسیجامعهذیلبوردیونظریات

گیرد.می

بوردیومنظرازسرمایهانواع
شودمیاطالقمالیهايدارائیومنابعسایروپولیدرآمدبه:4اقتصادييسرمایه-1

توانمیکهمادياشیاءوپولمثالًیافت.مالکیتحقدرتوانمیرااشنهادینهتظاهرکه
برد.کاربهخدماتوکاالتولیدبراي

1 Matras
2 Pierre Bourdeiu
3 Paineto
4 economic capital
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استاجتماعیهايسیستمدرموجودهنجارهايمجموعه:1اجتماعیيسرمایه-2
سطحآمدنپائینموجبوشدهجامعهآناعضايهمکاريسطحارتقايموجبکه

يجامعهنظیر:مفاهیمی،تعریف،ایناساسبرشود.میهاارتباطوهاتبادلهايهزینه
شوند.میاجتماعیيسرمایهبانزدیکمفهومیارتباطداراينیزاجتماعینهادهايومدنی
ونسجاما،مشارکت،اعتماد:ازعبارتهاسازماندراجتماعیيسرمایههايمؤلفه

.)2،1377:462(کلمناستآگاهی،همبستگی
نیزوفرهنگیملموسکاالهايانواعانباشتوتمرکزبه:3فرهنگیيسرمایه-3
شناختدرفردظرفیتواستعدادهمچنینوکاالهااینگرفتناختیاردرتواناییوقدرت

امتیازاتواطالعاتومعلوماتوروابطازايمجموعهشود.میگفتهوسایلاینکاربردو
-میاستفادهآنازاجتماعیموقعیتیکآوردنبدستیاکردنحفظبرايفردکهاست
.)1984:57(بوردیو،.کند

فرديهايقابلیتواحترامحیثیت،نمادین،ابزارهايمجموعه:4نمادینيسرمایه-4
يسرمایهازجزئینمادینيسرمایهدارد.اختیاردرفردکهکالبد)و(کالمرفتارهادر

است.گذاردنارزشوکردنتعریفدادن،مشروعیتتواناییمعنايبهواستفرهنگی
).1984:121(بوردیو،

باالطبقاتشود.میمعینهاسرمایهاینانواعترکیبطریقازطبقاتیساخت
ازکمتريتعدادمتوسطيطبقههستند.داراسرمایهنوعچهارهردررامیزانبیشترین

موردرامنابعازترکیباینمقدار،کمترینپایینيطبقهودارداختیاردرراانواعاین
سلطهزیرپایینيشاخهوطبقههردرمسلطبخشبااليشاخهدهد.میقراربرداريبهره
بهنسبتبرتريموقعیتوبااليطبقهبهنسبتتريپستموقعیتمیانیبخشواست
مشروعیتومنابعبهیابیدستبرايکشمکشدرهاشاخهضمندردارد.پایینيطبقه

بوجودرااجتماعیهايشبکهوهاگروهآنهاکنند.میکوششخودشانبهبخشیدن
ساختنبرايآنهاتواناییامایابند.دستاجتماعیيسرمایهبهطریقآنازتاآورند،می

اختیاردرکههستندايسرمایهاشکالدیگرتأثیرتحتواستمحدودهاییشبکهچنین

1 social capital
2 James Colman
3 cultural capital
4 symbolic capital
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حجم-1:گذاردمیتأثیرسرمایهدرعاملسهبوردیودیدگاهاز.)1،1998:514(ترنردارند
.4سرمایهمسیر- 3؛3سرمایهترکیب-2؛2سرمایه

فراوانیمیزانبهترکیبگردد.میمربوطسرمایهانواعازبرخورداريمیزانبهحجم
شود.میمربوطنمادینوفرهنگیاجتماعی،اقتصادي،يسرمایهنوعچهارازیکهرنسبی

فرهنگیچهواقتصاديچهسرمایهازکمیحجمافرادازبعضیبوردیوينظریهمبنايبر
نظرازکهسرمایهدرسومعاملباالخرهرسد.نمیجاییبهدوآنترکیبکهدارند،را

کهداریمطبقاتیتحركامکانمايهمهوينظرازباشد.میمسیراست،اهمیتبابوردیو
فرزندمثالبطورکند.میحرکتماکنونیموقعیتتاوشدهآغازطبقاتیمنشأازامراین
واقتصاديموقعیتبهفرهنگیيسرمایهکسببااستممکنکوچکدارمغازهیک

آنکهکندمیطیخودزندگیدررامسیريفرديهریابد.دستتوجهیقابلسیاسی
مسیراینموارديدردهد.حرکتدیگرينقطهبهقطهنیکازرااوتواندمیمسیر

يسرمایهکسبکهکندمیتأکیدبوردیونزولی.مسیراینموارديدروصعوديتواندمی
مدرنيجامعهدراجتماعیتحركدرمهمهايراهازیکیتحصیالت،ویژهبهفرهنگی

)1984:122(بوردیو،است

بوردیواهنگازفرهنگیسرمایهانواع
کند.میشناساییرافرهنگیيهسرماینوعسه»فرهنگیيهسرمایاشکال«دربوردیو

ورفتاريوتجربیهايمهارتحافظه،شامل:5یافتهتجسمفرهنگیيهسرمای-1
اینهايمشخصهازشوند.میمحسوبفرديوبدنیهايسرمایهازشده،کسبمعلومات
کهاستايداراییسرمایه،اینکرد.اشارهآنیافتگیدرونوستگیپیوبهتوانمیسرمایه،

خصایص،اینصاحبتنها،دیگر،عبارتبهاست.شدهبدلويخويوخلقوشخصبه
راشدهدرونیيسرمایهاینتواننمیجهتهمینبهاست.فرهنگیيسرمایهاینيدارنده

.)46-1997:47(بوردیو،دادانتقالگريدیبهفروشوخریدووراثتبخشش،طریقاز

1 Turner
2 volume
3 composition
4 trajectory
5 embodied cultural capital
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يهسرمای،استمشخصآننامازکهطورهمان:1عینیفرهنگیيسرمایه-2
ازبخشیواقعدرکهکندمیداللتايرسانهوفرهنگیکاالهايبههمعینیفرهنگی
هنري،آثارمانندفردييهیافتنمودویافتهعینیتتواناییبههموداراییومایملک
آثارفرهنگی،هايمیراثمجموعه،فرهنگیعینیيسرمایهدارد.اشارهآنهامانندونوشتن

نامند.میفرهنگیعینیيسرمایهراهااینجزوهنريشاهکارهايوادبی
هايشایستگیدارد.آموزشیمداركبهداللت:2شدهنهاديفرهنگیيسرمایه-3

شغلیاعتبارباال،درآمدمانندنمادینیواقتصاديسودهايشاندارندگانبرايآکادمیک
نمادینواقتصادييهسرمایبهراخودشانفرهنگیيهسرمایافراد.داردهمراهبهباال

هستند.ايضابطهونهادييسرمایههاينمونهازکاراوايحرفهمداركکنند.میتبدیل
تضمینقرارداديارزشاشدارندهبههکاستفرهنگیتخصصسندتحصیلیمدرك

برايتواندمیاقتصادييسرمایهکهاستاعتقاداینبربوردیودهد.میارائهايشده
بانیزفرهنگیيسرمایهمتقابالً،بیاوردوجودبهاجتماعیوفرهنگیيسرمایهصاحبش

.)1997:51(بوردیو،آوردوجودبهرااقتصادييسرمایهتواندمیخودکارکرد

بوردیونظرازمیدانومنش
بهراخودرویکرداصلیخطوطتاکند،میاستفادهمیدانومنشمفاهیمازبوردیو

طیدرانسانیعاملکهدارداشارههاییآمادگیبهمنشکند.بیانشناسیجامعه
فردهبآمادگیاینکند.میکسبزندگیطولدرپذیريجامعهویادگیريفرایندهاي

شرایطوهاموقعیتبهباشدنیزخالقیتباتوامتواندمیکهراناخودآگاهانهواکنشتوانایی
آنهاولیشود،میمحققاجتماعیيتجربهدرهاآمادگیاینکهحالیدردهد.میاجتماعی

احساستقریباًهاآمادگیایننیستند.تحویلقابلهستند،حاکمرفتاربرکهقواعديبه
دقیقمعنايدرآنهاکند.عملموقعیتدرچگونهاوکههستندبارهایندرانسانیعامل
راآنپذیريتحولواجتماعینظمپایداريکهبرخوردارندپذیريانعطافنوعیازکلمه
عامليدربارهتادهدمیاجازهبوردیوبهمنشاگربنابراین؛دهدمیتوضیحزمانهمبطور

برگوید.میسخناجتماعیموقعیتعینیتيدربارهاوينظریهمیدانکند،پردازينظریه
نسبتاًهايمیدانازیافتهساختمراتبسلسلهازمتشکلجامعهبوردیو،ينظریهاساس

بامأتوشرایطدروشدهآنواردخودهايمنشاساسبرافرادکهگردد،میتعریفمستقل

1 objectified cultural capital
2 institutionalized cultural capital
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هستند،نیزتغییرقابلوشوندهبازتولیدالبتهکههادانمیایندرمستتررقابتوتضاد
.)..وآموزشورزش،هنر،اقتصاد،،ادبیاتسیاسی،میدان(مانندمیدانهرشوند.میدرگیر

شدهبنديمرتبهوشدهتعریفآنکنشگرانتوسطکهسیاسیوفرهنگیروابطحسببر
گرفتنظردرثابتیساختاريمثابهبهرامیداننبایدحالاینباشود.میمشخصاست

حفظراروابطاینمیداندرکنشگرانهايکنشبلکهدارد.وجودکنشگرانازمستقلکه
هردرونکنشگران.)1990:35(بوردیو،دهدمیتغییربیشوکموکندمیبازتولید)یا(و

باشند،مادياستکنمممنابعاینپردازند.میرقابتبهآنمنابعتصاحببرايمیدان
وشناختنرسمیتبهسیاسی،قدرتمثال(براينمادینیاوثروت)و(درآمدنظیر:

(وعاداتها،مهارتوکنشگرانيسرمایهبهبستگیمنابع،کنترلگرفتندستبهمنزلت)
کردکیدأتبایدالبتهکنند.میمصرفراخوديسرمایهآنباکنشگرانکهداردشانس)یا
بلکهشود،گرفتهنظردرثروت)(نظیرماديصرفاًمنبعیکبعنواننبایدسرمایههک

دانشوها(قابلیتفرهنگیوافتخار)یاوپرستیژ(میزاننمادینتواندمیهمچنینسرمایه
هست.نیزهنري)آثارفهمبراياجتماعیاکتسابیهايتواناییمانندکسهرفرهنگی

ساختاردرریشهواستنابرابرسرمایههايشکليهمهتوزیعکهاستمعتقدبوردیو
ازفرهنگینهادهايورسوميهمهکهسازدمیمطرحرانظریهاینبوردیودارد.طبقاتی
همگیزبانوفلسفهعلم،دین،تاگرفتهخوردنغذاعاداتلباس،سبکهنري،سالیق

یکويطریقاینبهشود.میمنجررادافبینتمایزاتایجادبهکههستندمنافعیمتضمن
بارابطهواقتصاديهايداراییمبنايبرصرفاًنهکهسازدمیمطرحراقشربنديينظریه
کیدأتوبرگونهآنمنزلتوقدرتمبنايبریاکرد،میمطرحمارکسکهگونهآنتولید
گیريشکلبهقائلادافرزندگیيشیوهوعاداتوهاکنشرفتارها،يهمهبلکهنمود،

ورفتاراشکاليهمهبودنمحورنفعبراینکهضمنبوردیوگردد.میافرادبینتمایزات
ـ (عقالنیراوبرکنشانواعبینموجودتمایزاتسویکازکند،میکیدأترسوموعادات

منافعراهاآنيهمهمبنايوریزدمیدرهمسنتی)وعاطفیابزاري،ـ عقالنیارزشی،
.)1997:17(بوردیو،کندمیمعرفی

فرهنگیسرمایهمنابع
کودکانشدناجتماعیاصلیعاملورکنخانوادهها،فرهنگيهمهدره:خانواد-1
تربیتنحويبهکودکانامااست،کوچکبسیارخانوادهيعرصهاینکهوجودبااست.

آنانتظاراتجامعه،پذیرشضمن،عمرتمامیعبارتی،بهیاومتوالیسالیانکهشوندمی



193یافته (ذهنی) بر ...تأثیر سرمایه فرهنگی تجسم

کهاسترفتاريهايشیوهازناشیجامعه،انتظاراتبهدادنپاسخکنند.برآوردهخودازرا
کردهبرقراراجتماعیمحیطباخانوادهتنگاتنگارتباططریقازکودکی،زماندرفرد

بردمیمدرسهبهییالگوهاخودباگذارد،میمدرسهبهپاکودكوقتیدلیل،اینبهاست.
نهادینههايآموزشدرزیاديبسیارتأثیرالگوهاهمینواستخانوادهازگرفتهنشأتکه

دخالتخانوادگیهايمنشورفتارهاتقویتدرنحويبههاآموزشاینوداردشده
.)1380:55(بوردیو،نمایندمی

باارتباطدررهنگی،فيسرمایهمورددربوردیو،اصلیبحث:اجتماعیطبقات-2
يسرمایهکههستندباالاجتماعیطبقاتاینبوردیو،زعمبهاست.اجتماعیطبقات

نحويبهاند،دادهاختصاصخودبهاقتصاديقشربنديمراتبسلسلهدرراخاصیفرهنگی
کاالهايمصرفنوعدارند.قرارباالتراقتصاديواجتماعیمراتبسلسلهدرکهافراديکه

اینفرزندانتحصیلی،نظرازودارندمتفاوتیالگوهايوهامنشها،روشيهارائرهنگی،ف
بهطبقات،اینافراد.یابندمیدستفرهنگیيسرمایهبهبیشترکههستندباالطبقات
ازبازدیدهاانجامدرمتفاوت،يذائقهوسلیقهنوعوبیشترامکاناتازبرخوردارييواسطه

لوازموامکاناتبهیابیدستکلی،بطوروهامسافرتکتاب،خریدفرهنگی،هاينمایشگاه
.)63:همان(برخوردارندبرتريمنزلتازفرهنگی،

فرهنگیسرمایهوفرهنگیتوسعه
بسطبرثريؤمکمکیابدارتقاءکهفرديهرفرهنگیيسرمایهايجامعههردر
وجودشکلسهبهبوردیوپیرنظربهفرهنگیيسرمایهاست.داشتهفرهنگیيتوسعه

در، ...)وآالتماشینوادواتنامه،لغتتصاویر،کتب،بهیعنی(متجسدحالتدر: دارد
کنندهضمانتکهتخصصیمداركسایروتحصیلیمداركچونشده،نهادینهحالت

حالتطریقازفرهنگیيوسعهت.استکردهبررسیراهاآنبوردیواست.فرديسرمایه
دارد،جودوفرهنگیکدرکهتربیتیهايشیوهورفتارهابسطواشاعهدنبالبهمتجسد
شدنآنازجزئیوپیوستنکالبدبهآمدن،درکالبدازجزئیصورتبهوبخشدمیتجسد
بهبایدیافتگیعینیتحالتدرداشت،نظردرجامعهدراکتسابیبایدرافرایندایناست.

کهغیرهوابزارها،تاریخی،بناهايها،نقاشیها،نوشتهچونهاییرسانهومادي،شیايا
بهماديبطورهمتوانمیرافرهنگیکاالهايحالتایندرکرد؛توجهدارند،عینیت
مستلزمکهـ نمادینبطورهمواستاقتصادييسرمایهمستلزمکهآورد،درتملک

مدارجوشکلبهفرهنگیيسرمایهشده،نهادینهحالتردـاستفرهنگیيسرمایه
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فرهنگیيتوسعهبسطدرثرؤمنقشکهاست،همراهشدهضمانتامتیازاتوآموزشی
مصرفمیزانافراد،روانیگرایشاتوتمایالتبهاشارهوجهسهایندربوردیودارد.

کندمیجامعهافرادفرهنگیـعلمیوتحصیلیمدارجمدارك،ارتقاءوفرهنگیکاالهاي
.داردنقشجوامعفرهنگیپایداريهتوسعوفرهنگیهویتسنجشدرکه

پژوهشپیشینه
داخلیتحقیقاتالف)

است.شدهانجاماجتماعیتحركيزمینهدرايپراکندهتحقیقاتنیزایراندر
بارانایشهرييجامعهدراجتماعیتحرك: عنوانتحتپژوهشی)،1375(مقدس

هدفبایاسوج)وشیراز(شهرهايبویراحمدویلویهگکهوشیرازهاياستانبهتأکید
نمونهحجمبانسلیبینسطحدرهمونسلیدرونسطحدرهمتحركتبیینوشناخت
کهدادنشانويهايیافته.استدادهقراربررسیموردپیمایشیروشبانفر2200
اثربرکهاستافقیونسلیبیننوعازبیشتر،ایرانيشهريجامعهدرشغلیتحرك
وشیرازشهردويمقایسه.استشدهحاصلشهرييجامعهشغلیساختاردرتغییر

به.استترشایعافقیتحركیاسوجدروصعوديتحركشیرازدرکهدهدمینشانیاسوج
تحركوهستندخودرانهمستحصیالتبهمتکیمردانازبیشترزنانشیرازدرعالوه

اجراییمدیرانومالکانداران،سرمایهاختیاردرکهداردقدرتوثروتبهبستگیطبقاتی،
.)1375(مقدس،باشدمی

بیناجتماعیتحركچگونگیوطبقاتیساختار: عنوانتحتراپژوهشیپورکاظمی
شهرکهدادنشانتحقیقهايیافتهونتایج.استدادهانجام،تهرانشهردرمرداننسلی
اجتماعیتحركوجاییجابهمیزانولیبودهبازايجامعهطبقاتیساختارنظرازتهران
شاملرااجتماعیتحركدردخیليعمدهعواملوي،است.بودهطبقهیکحددرفقط

مهاجرت،ازدواج،تحصیالت،فرزندان،تقدمحقجنسیت،قومیت،نژاد،خانواده،حجم
خانوادگینسبواصلودولتیهايبرنامهآتی،منافعخاطربهآنیمنافعازپوشیچشم

.)1378پور،(کاظمیاستهنمودمعرفی
درنسلیبینونسلیدرونتحركبرمؤثرعوامل: عنوانتحتراپژوهشیزادهقائمی

ازنسلیروندتحركيزمینهدردادنشانهایافتهونتایجاست.هدادانجام،همدانشهر
پدر،تحصیالتفرزندان،تعدادخانوار،بعد،مهاجرتقومیت،مانندمختلفیمتغیرهايبین

درصد29همچنین؛باشدمیثرؤمفردتحصیالتفرد،اولشغلپدر،شغلمادر،تحصیالت



195یافته (ذهنی) بر ...تأثیر سرمایه فرهنگی تجسم

نیزدرصد22وافقیاجتماعیتحركدرصد35صعودي،اجتماعیتحركها،نمونهاز
.)1386زاده،(قائمیاندنداشتهتحرکیهیچدرصد،14ونزولیاجتماعیتحرك

تحركبرثرؤماجتماعیعواملبررسی:عنوانتحتراپژوهشیلطفیوزارع
نفر300ينمونهحجمباسال50تا20مردانبین،کرمانشاهشهردرنسلیبیناجتماعی

بامقایسهدرفرزندشغلیمنزلتيرتبهبودنمتفاوترا،تحركشاخصآناندادند.انجام
تحركدارايپاسخگوافراددرصد7/18دادنشانآنانهايیافتهگرفتند.نظردرپدر

درصد26واندبودهنزولیتحركداراي7/29،افقیتحركدارايدرصد7/25صعودي،
هوابستمتغیرتغییراتدرصد18مجموع،دراند.نداشتهتحرکیگونههیچپاسخگویان

پایگاهوخانوادهاجتماعیيسرمایهمستقلمتغیرهايتوسطاجتماعیتحركمیزان
متغیرهاستسایربهمربوطمابقیوشودمیتبیینفردتحصیالتواقتصاديـاجتماعی

.)1392لطفی،و(زارع

خارجیتحقیقاتب)
بررسیهدفبا، انگلیسکشوردراجتماعیتحركيزمینهدرراپژوهشی1گلدتورپ

25مردانبیناجتماعی،تحركدراجتماعیطبقاتنقشومرداناجتماعیتحركمیزان
تحقیقدراستفادهموردروش.دادقراربررسیموردنفر2500ينمونهحجمباسال55تا

کهدهدمینشانويتحقیقاتازحاصلنتایجاست.پیمایشیواسناديروشازترکیبی
هايرشتهدرتحصیلبهخودفرزندانکردنوادارباانگلیسی،يباالاجتماعیطبقات

تحركامکانیعنیهستند.خودطبقاتیموقعیتوجایگاهحفظخواهانخاص،تحصیلی
موقعیتکردندمیسعیآنانطرفیازوداشتوجودباالطبقاتدربیشتراجتماعی
.)2000(گلدتورپ،نمایندحفظراخودشاناقتصاديواجتماعی

کشوریازدهدراجتماعیتحركتطبیقیيمطالعه:عنوانتحتراپژوهشی2برین
يدههاوایلازسال)30(زمانطیاجتماعیتحركتغییراتشناختهدفبا،اروپایی
مطالعهموردکشورهايدرداد،نشانهایافته.دادانجام1990يدههاواخرتا1970
1970يدههبهنسبت1990يدههدرزنانومرداناجتماعیتحركمیزاندرتفاوت
مربوطکشورهاایندرکشاورزانجمعیتکاهشبهمسئلهاینواستشدهکمبسیار
مشاغلکاهشوخدماتبخشکارنیرويافزایشهمچوندیگريروندهايازبریناست.

1 Goldthorpe
2 Breen
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تحلیلدربریناست.شناساییقابلوضوحبهمطالعهمورديدورهدرکهکندمییادیدي
یکیکهکندمییادگذاررونددوازمطالعهموردکشورهايدراجتماعیتحركوضعیت

مابعدجوامعبهصنعتیجوامعازگذاردیگريوصنعتیجوامعبهکشاورزيجوامعازگذار
.)2004(برین،استصنعتی

در،انگلستانرکشودراجتماعیتحركبررسی:عنوانتحتراپژوهشی1رابرتزوپین
تحركمیزانبراقتصاديواجتماعیاقتصادي،شرایطبررسیهدفبا1992سال

سال60تا30زنانومردانتمامآنانمطالعهموردآمارييجامعهاند.دادهانجاماجتماعی
هايفرصت،1992تا1972هايسالدرانگلستاندهد،مینشانآنانهايیافتهنتایجبود.

یکسويبهودادهقرارخودزنانبهنسبتجامعهمرداناختیاردررابیشتريتحرك
يجامعهتبدیلرا،امراینيعمدهدلیلنگارندگاناست.کردهحرکتبازيجامعه

70يدههدرزنانبهنسبتمردانتحصیالتافزایشوصنعتی،يجامعهبهکشاورزي
بیشترآنانبرايراتحركامکانمردانبرايتربیشآموزشیهايفرصتهمچنین؛داندمی

برايهافرصتوشدهکند90يدههمیانیهايسالدرسپسرونداینبود.کردهمهیا
.)2002رابرتز،و(پیناستیافتهکاهشمردانصعوديتحرك

پژوهشفرضیات
شهرونداننسلیمیاناجتماعیتحركبایافتهتجسمفرهنگیيسرمایهبین-1

دارد.وجودرابطهرگانگ
متفاوتهمباگرگانشهردرجنسدوبیناجتماعیتحركرسدمینظربه-2

باشد.می

پژوهششناسیروش
نمونهحجمآماري،جامعهتحقیق،روش

هادادهگردآوريبراياست.پیمایشیسنخازرفتهبکارروشنوعمنظرازتحقیقاین
تعیینبرايشد.استفادهساختهمحققيپرسشنامهسرانجاموعمیقيمصاحبهتکنیکاز

میزانگردید.استفادهمحتوااعتبارهمچنینوصورياعتبارتکنیکازپرسشنامهاعتبار

1 Pain and Roberts
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پژوهش،ایندرتحلیلواحد.گردیدتعیین82/0نباخوکرآلفايضریبازاستفادهباپایایی
باشد.میگوپاسخفرد

درساکنيساله54تا30مردانوزنانيکلیهلشامتحقیقاینآمارييجامعه
تعدادو74047بابرابر1390سالسرشمارياساسبرآنهاتعدادکهاستگرگانشهر
منظراززیاديتفاوتوباشندمینفر146238جمعاًکهبودهنفر72191بابرابرزنان

نظردریکسانیينمونهحجمهگرودوهربرايلذا؛نداردوجودمردانوزنانبینتعداد،
شد.استفادهايمرحلهچندتصادفیگیرينمونهروشازهانمونهانتخاببرايوگرفته،

اخذاطالعاتاساسبرگردید.تعییننفر384کوکرانفرمولاساسبرنمونهحجم
بهارنواحیمنطقههردرونازوشدهتقسیممنطقهسهبهشهرگرگان،شهرداريازشده

گردید.انتخابتصادفیشکلبهبلوكتعدادينواحیهردرونازوانتخابتصادفیشکل
عددکهنمودهانتخابتصادفیراعددیک،9تا1عددبینازنمونه،اولینانتخابجهت

دروبودهبلوكهردرششمساختمانمطالعهموردينمونهاولینلذا؛بوده6شدهانتخاب
عددهانمونهبینيفاصلهوگردیدهمشخصهابلوكشرقیشمالابتداا،هبلوكتمامی
شهروندپنجبلوكهردرجنسیوسنیهايویژگیگرفتننظردرباوگردیدانتخابشش

آماردرموجودهايتکنیکازها،دادهتوصیفبرايگردید.انتخابمردشهروندپنجوزن
پیرسون)(ضریبآزمونازیکدیگربرمتغیرهاثرایاورابطهشناختبرايوتوصیفی
گردید.استفاده

متغیرهاعملیاتیونظريتعریف
وزماندرمکان،درانسانجاییجابهگونههرشاملاجتماعی:تحركوابسته:متغیر

بافرداجتماعیاقتصادي،موقعیتتفاوتسنجش،روشاست.اجتماعیساختارهايدر
مسکن،متراژمسکن،وضعیتشغل،نوعشاملکهاو.والدینتماعیاجاقتصادي،موقعیت

درآنهاوالدینوفرزندانخودروارزشوخودرونوعسکونت،محليمنطقهمسکن،ارزش
شود.میسنجشاجتماعیتحركمیزان

هايمهارتحافظه،شامل(ذهنی):یافتهتجسمفرهنگیيسرمایهمستقل:متغیر
شوند.میمحسوبفرديوبدنیهايسرمایهازشده،کسبمعلوماتورفتاريوتجربی

درنشریاتومجالتوکتبمطالعهمیزانازیافتهتجسمفرهنگیيسرمایهشناختبراي
هايسالنبهرفتنمیزانتلویزیون،تماشايورادیوبهکردنگوشمیزانروز،شبانه
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موسیقی،مهارتازبرخورداريمیزانوقیموسیکنسرتها،گالريوهانمایشگاهونمایشی
شود.میارزیابیعلمیوورزشییدي،هايمهارتداشتنبیگانه،هايزبانبهتسلطنقاشی،

پژوهشهايیافته

جنسیتحسببرمطالعهموردپاسخگویانفراوانیتوزیع:1جدول
درصدتعدادجنسیت

1933/50مرد
1917/49زن

384100جمع
)تحقیقهايیافته:مأخذ(

باشند.میزندرصد7/49ومرددرصد3/50مطالعهموردپاسخگوي384مجموعاز

سنحسببرمطالعهموردپاسخگویانفراوانیتوزیع:2جدول 
درصدتعدادسن

783/20ساله34تا30
771/20ساله39تا35
768/19ساله44تا40
768/19ساله49تا45
771/20ساله54تا50

384100جمع
سال3/42میانگین

)تحقیقهايیافتهمأخذ:(

دردرصد1/20ساله،34تا30سنیگروهدردرصد3/20سنی،گروهنظراز
8/19وسال44تا40سنیهايگروهدردرصد8/19وسال39تا35سنیهايگروه

54تا50قرارسنیهايگروهدردرصد1/20وساله49تا45سنیهايگروهدردرصد
است.بودهسال3/42آنانسنمیانگینوداشتهساله
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تحصیالتمیزانحسببرمطالعهموردپاسخگویانفراوانیتوزیع:3جدول

پدرانپاسخگویانتحصیالتمیزان
درصدتعداددرصدتعداد

001917/49سوادبی
768/191256/32راهنماییوابتدایی

768/19404/10دیپلمومتوسطه
1945/50283/10لیسانسودیپلمفوق
389/900باالترولیسانسفوق

384100384100جمع
5از542/2از50/3میانگین

)تحقیقهايیافتهمأخذ:(

حددرشانتحصیالتیزانمدرصد8/19مطالعهموردپاسخگوي384مجموعاز
میزاندرصد9/9ولیسانسودیپلمفوقدرصد5/50دیپلم،ومتوسطهراهنمایی،
اکثریتدهدمینشاندرصدهايمقایسهاست.باالترولیسانسفوقحددرشانتحصیالت

همچنینولیسانسودیپلمفوقحددرشانتحصیالتمیزاندرصد)5/50(پاسخگویان
راهنمایی،وابتداییحددردرصد6/32سواد،بیشانپدرانپاسخگویان،درصد7/49
ودیپلمفوقحددرشانتحصیالتمیزاندرصد3/10ودیپلمومتوسطهدرصد4/10

42/2پدرانو5از50/3ايرتبهحالتدرپاسخگویانتحصیالتمیزانمیانگینولیسانس
است.بوده5از

فرهنگیيسرمایهازوالدینوپاسخگویانبرخورداريمیزانیفراوانتوزیع:4جدول
شده)(درونییافتهتجسم

درصدوالدیندرصدپاسخگویانهاگزینه
123322203/57کمخیلیوهیچ

146381377/35کم
808/20277متوسط

311/800زیاد
41/100زیادخیلی

384100384100جمع
5از550/1از08/2میانگین

)تحقیقهايیافتهمأخذ:(
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مطالعهموردپاسخگوي384مجموعازدهدمینشانفوقجدولدرموجودهايداده
کم،خیلیوهیچحددرشدهدرونیفرهنگیيسرمایهازشانبرخورداريمیزاندرصد32
درصد1/1وزیادحددردرصد1/8متوسط،حددردرصد8/20کم،حددردرصد38

میزاناست.بودهزیادخیلیحددرشدهدرونیفرهنگیيسرمایهازشانبرخورداريمیزان
و3/57کموهیچحددریافتهتجسمفرهنگیيسرمایهازگویانخپاسوالدینبرخورداري

فرهنگیيسرمایهمیزانمیانگینباشد.میدرصد7متوسطحددرو7/35کمحددر
برخورداريمیزانمیانگینو5از08/2ايرتبهحالتدرپاسخگویانيیافتهتجسم
.استبوده5از50/1شدهدرونیفرهنگیيسرمایهازشانوالدین

اجتماعیتحركبایافته)(تجسمشدهدرونیفرهنگیيسرمایهبینفرضیه:آزمون
دارد.وجودرابطهگرگانشهردرساکنشهرونداننسلیمیان

شدهدرونیفرهنگیيسرمایهبینيرابطهيزمینهدرمحاسباتنتایجخالصه:5جدول
آناننسلیمیاناجتماعیتحركبایافته)(تجسم

نتایجوابستهمتغیرمعناداريسطحمقدارتکنیکناممستقلمتغیر
شدهدرونیفرهنگیيسرمایه

میانتحرك161/0045/0پیرسونیافته)(تجسم
لینس

يرابطهوجود
معنادار

)تحقیقهايیافتهمأخذ:(

سطحو)161/0(مقدارکهدهدمینشانپیرسونهمسبتگیضریبمحاسباتنتایج
درونیفرهنگیيسرمایهبین«1Hتحقیقيفرضیه)،045/0(شدهمحاسبهمعناداري

رابطهگرگانشهردرساکنشهرونداننسلیمیاناجتماعیتحركبایافته)تجسم(شده
بین«0Hصفريفرضیهوییدأتدرصد95ازبیشاطمینانضریبسطحدر؛»داردوجود

شهرونداننسلیمیاناجتماعیتحركبایافته)(تجسمشدهدرونیفرهنگیيسرمایه
گردد.میرد؛»نداردوجودرابطهگرگانشهردرساکن

میاناجتماعیتحركیزانمدرتفاوتباعثپاسخگویانجنسیتفرضیه:آزمون
.گرددمیآناننسلی
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پاسخگویاناجتماعیتحركمیزانپذیريتفاوتيزمینهدرtآزمونمحاسباتخالصه:6جدول
جنسیتمتغیراز

داريمعنیسطحمقدارآزادييدرجهآزمونناممیانگینتعدادجنسیت
193050/3مرد

t370638/2009/0 191268/2زن
)تحقیقهايیافتهمأخذ:(

شدهمحاسبهداريمعنیسطحو)638/2(شدهمحاسبهtمقداربهتوجهبا
)009/0=sig(تحقیقفرضگفتتوانمی)1H (»درتفاوتباعثپاسخگویانجنسیت

95ازبیشاطمینانضریبسطحدر»گرددمیآناننسلیمیاناجتماعیتحركمیزان
تحركمیزاندرتفاوتباعثپاسخگویانجنسیت«)0H(تحقیقصفرفرضوییدأتدرصد

شدهمحاسبههايمیانگینبهتوجهباگردد.میرد»گرددمینآناننسلیمیاناجتماعی
توانمی)5از268/2(زنانو)5از050/3مرداننسلیمیاناجتماعیتحركمیزان(

است.بودهزنانازبیشترمرداننسلیمیاناجتماعیتحركمیزانکهنمودارزیابی

پاسخگویاننسلیمیانتحركمیزانايمقایسهبررسی
اجتماعیواقتصاديپایگاهپاسخگویان،نسلیمیانتحركمیزانشناختبراي

تحركحالتسهونمودهمقایسهآنهاوالدیناجتماعیواقتصاديپایگاهباراپاسخگویان
است.آمدهذیلجدولدرنتایجکهآوردهدستبراصعوديوافقینزولی،

پاسخگویاننسلیمیانتحركوضعیتفراوانیتوزیع:7جدول
درصدتعدادنسلیمیانتحركوضعیت

336/8نزولیتحرك
9224افقیتحرك
2594/67صعوديتحرك

384100جمع
)تحقیقهايیافتهمأخذ:(

موردپاسخگوي384مجموعازدهدمیننشافوقجدولدرموجودهايداده
تحركدارايشانوالدیناجتماعیواقتصاديپایگاهبامقایسهدرآناندرصد6/8مطالعه،

تحركدارايدرصد4/67وافقینسلیمیانتحركدارايدرصد24نزولی،نسلیمیان
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4/67(گویانپاسخاکثریتدهدمینشاندرصدهايمقایسهاند.بودهصعودينسلیمیان
نسلیمیانتحركدارايشان،والدیناجتماعیواقتصاديپایگاهبامقایسهدردرصد)

اند.بودهصعودي

گیرينتیجه
اجتماعیتحركگرگان،شهردرویژهبهایراندرحاضر،پژوهشهايیافتهاساسبر

کهنیستبرخوردارايبستهقشربنديازجامعهکهمعناستبدانایندارد.وجودنسلیبین
طبقاتیتحركبرعکسبلکهنکند.فراهمطبقاتواقشارتغییروجابجاییبرايمجالی

تحركدرمهمیتأثیرساختاري،تحوالتکهکردتأییدبایدزمینهایندرشود.میمشاهده
مانندفرهنگی- اجتماعیتغییراتگرفت.نادیدهراآنهانبایدکهدارنداجتماعی

عالیآموزشگسترشفرهنگیمبادالتاي،رسانهصنایعوارتباطاتمهاجرت،،شهرنشینی
جدیدهاينگرشگیريشکلوفرديهايتواناییها،مهارتمیزانارتقايآنها،نتیجهدرو

نسلیبیناجتماعیتحركافزایشوامکانتغییرات،اینباهماهنگیکهداشتهبارزينقش
زادهقائمیو)1374(پورکاظمیهايیافتهوبوردیو،نظربهناداستباکند.میفراهمرا
هايمهارتیاوايحرفهوفنیوشغلیيزمینهدرمهارتبیشترینکهافرادي،)1381(

شاناجتماعیتحركمیزاندرافزایشباعثنمودهکسبراآموزشیوفرهنگیـاجتماعی
علمی،هايمهارتکسبگرفت.قرارأییدتموردگرگانشهردر،فوقنظریه گردد.می

اقتصاديپایگاهافزایشواقتصادياجتماعی،منزلترفتنباالبهمنجرتخصصیوآموزشی
نتایجتحلیلگردد.میاجتماعیتحركافزایشباعثامر،اینکهشدهافراداجتماعیـ

تحركنمیزادرجنسیتعاملکهدادنشاننسلیبیناجتماعیتحركبهمربوطه
باشدمیمردانبازناناجتماعیتحركمیزانبینمعناداريتفاوتوبودهاثرگذاراجتماعی

ازنیمیبعنوانزناناجتماعیتحركازآگاهیاینکهبهتوجهبااست.مرداننفعبهو
زمینهایندربایستیباشد،ثرؤمجامعهبهترریزيبرنامهدرتواندمیجامعهجمعیت
کهفرديهرفرهنگیيسرمایهايجامعههردر. بگیردصورتبیشترياريگذسرمایه

ازفرهنگیيتوسعهاست،داشتهفرهنگیيتوسعهياشاعهبرثريؤمکمکیابدارتقاء
فرهنگیکدرکهتربیتیهايشیوهورفتارهاگسترشدنبالبهمتجسدحالتطریق
جزئیوپیوستنکالبدبهآمدن،درالبدکازجزئیصورتبهوبخشیدهتجسددارد،وجود

ها،نوشتهچونهاییرسانهومادياشیايبهبایدیافتگیعینیتحالتدراست.شدنآناز
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حالتایندرکرد؛توجهدارند،عینیتکهغیرهوابزارها،تاریخی،بناهايها،نقاشی
يسرمایهمستلزمکهآورد،درتملکبهماديبطورهمتوانمیرافرهنگیکاالهاي
نهادینهحالتدراست.فرهنگیيسرمایهمستلزمکهنمادینبطورهمواستاقتصادي

کهاستهمراهشدهضمانتامتیازاتوآموزشیمدارجوشکلبهفرهنگیيسرمایهشده،
.داردفرهنگیيتوسعهبسطدرثرؤمنقش

پژوهشپیشنهادات
بهنسبتکشورفرهنگیواقتصاديتماعی،اجسیاسی،ریزانبرنامهومسئولین-1

اینبیشترآفرینینقشوافرادیافتهتجسمفرهنگیيسرمایهافزایشهايراهشناسایی
بستروابسته؛متغیربامتغیراینبینمعناداريرابطهوجوديواسطهبهنمایند.اقداممتغیر

بهویافتهتجسمفرهنگیيمایهسرازشهروندانبرخورداريمیانافزایشبرايراشرایطو
آورند.فراهمراشهرونداننسلیمیاناجتماعیتحركمیزانافزایشآنتبع

هايدورهتقویتوتشویقجمعی،وفرديهايخالقیتوتجربهازمنديبهره-2
.استثرؤمبسیارایراندریافتگیتوسعهارتقاءبرايعالی،آموزش
مسئلهاینپذیرد.صورتانسانینیرويمنابعرويبربیشترگذاريسرمایه-3

بهوتربیتراخوبوسالمشهروندانکند،میفراهمراجهانیهايفرصتبهدسترسی
بوجودرازندگیوفرهنگهايجنبهتمامدرتحرکیتاکنند،میکمکجامعهانسجام

آورد.می
باشد،میمرداننفعهبکهاجتماعیتحركمیزاندرجنسیتتفاوتبهتوجهبا-4

بودنپاییندالیلفرهنگیواجتماعیسیاسی،ریزانبرنامهومسئولینگرددمیپیشنهاد
برخورداريمیانافزایشبرايراشرایطوبسترونمایندواکاويرااجتماعیتحركمیزان
انمیاجتماعیتحركمیزانافزایشآنتبعبهوشدهدرونیفرهنگیيسرمایهاززنان

زنانتوانمنديبکارگیرييزمینهدردقیقریزيبرنامهوآورندفراهمراشهرونداننسلی
فراهمبیشترزناندرراتحركحصولامکانتا؛پذیردصورتجامعهمختلفهايبخشدر

آورد.
تاگیردصورتهااستانوشهرهاسایردرايمشابهتحقیقاتگرددمیپیشنهاد-5
ترسیمکالنسطحدراجتماعیتحركبرفرهنگیيسرمایهتأثیرازتريجامعتصویر
گردد.
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اطالعاتبرحیگرفتنمستلزماجتماعیتحركيزمینهدرپژوهشکهآنجاییاز- 6
آمارياطالعاتدریافتجهتپژوهشگرانتاشودفراهمتمهیداتیبایستیباشد،میآماري

نشوند.مواجهایرانآمارمرکزپیشنهاديهايهزینهوادارينگارينامهمشکلبا
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