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 Purpose: Considering the importance of intergenerational social 

mobility in women, the present research was conducted with the aim 
of predicting the intergenerational social mobility of women based 

on the components of cultural capital. 

Materials and Methods: This study was applied in terms of 
purpose and descriptive in terms of correlation type. The research 

community of women in Arak city in 1400 was 17496 people, which 

was determined based on Cochran's formula, the sample size was 
379 people, who were selected by multi-stage cluster sampling 

method. The research tool included demographic information form, 

researcher-made questionnaires and face-to-face interviews, and the 

aim was to measure social mobility. were intergenerational and 
cultural capital, whose face validity and content validity were 

confirmed by the opinion of experts and reliability was calculated 

for both parts of the questionnaire using the Cronbach's alpha 
method of 0.74. The data were analyzed using the Pearson 

correlation coefficient method and regression in SPSS software. 

Findings: The findings showed that cultural capital (r=0.718) and 

all its three dimensions including social dimension (r=0.693), 
technology dimension (r=0.587) and individual dimension 

(r=0.561) It had a positive and significant relationship with the 

intergenerational social mobility of women (P<0.001). Also, 
cultural capital and all three of its components separately could 

predict 51.5 and 73.2 percent of the changes in intergenerational 

social mobility of women (P<0.001). 
Conclusion: According to the findings of this research, with the 

increase of cultural capital, the intergenerational social mobility of 

women increases. Based on this, it is possible to provide the ground 

for the improvement and promotion of cultural capital and its 
components in order to witness the increase in the upward social 

mobility of women. 
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 اساس بر زنان نسلیبین اجتماعی تحرک بینیپیش

 در مشارکت میزان) فرهنگی سرمایه هایمولفه

 و فرهنگی منابع به دسترسی میزان گروهی، هایفعالیت

 (فرهنگی تمایالت میزان

 1درخشیده رضوان
 اراک، اسالمی، آزاد دانشگاه اراک، واحد شناسی، جامعه گروه
 .ایران

 
 *2جمعه امام فرهاد
 اراک،، اسالمی آزاد دانشگاه اراک، واحد اجتماعی، علوم گروه
 (.مسئولنویسنده ) ایران

 
 3مشهدی ژیال
 اراک، اسالمی، آزاد دانشگاه اراک، واحد شناسی، جامعه گروه
 .ایران

 
 4توسکی یارمحمد مریم
 اراک،، اسالمی آزاد دانشگاه اراک، واحد اجتماعی، علوم گروه
 .ایران

 
 دهیچک

 پژوهش زنان، در نسلیبین اجتماعی تحرک اهمیت به توجه با:هدف
 اساس بر زنان نسلیبین اجتماعی تحرک بینیپیش هدف با حاضر
 .شد انجام فرهنگی سرمایه هایمولفه
 شیوه نظر از و کاربردی هدف نظر از مطالعه این :هاروش و مواد
 اراک شهر زنان پژوهش جامعه. بود همبستگی نوع از توصیفی اجرا

 فرمول اساس بر که بودند نفر 17496 تعداد به 1400 سال در
 گیرینمونه روش با که شد تعیین نفر 379 نمونه حجم کوکران

 فرم شامل پژوهش ابزار.شدند انتخاب ایچندمرحله ایخوشه
 مصاحبه و ساختهمحقق هایوپرسشنامه شناختیجمعیت اطالعات
 سرمایه و نسلیبین اجتماعی تحرک سنجش  هدف و بود حضوری
 رگانخب نظر با آنها محتوا اعتبار و صوری روایی که بودند فرهنگی

 باخکرون آلفای روش با پرسشنامه دوبخش هر برای پایایی و تایید
 و پیرسون همبستگی ضرایب روش با هاداده.شد محاسبه 74/0

 .شدند تحلیل SPSS افزارنرم در رگرسیون
 سه هر و(r=718/0) فرهنگی سرمایه که داد نشان هایافته :هایافته

 و (r=587/0) فناوری بعد ،(r=693/0) اجتماعی بعد شامل آن بعد
 تمثب رابطه زنان نسلیبین اجتماعی تحرک با (r=561/0)فردی بعد

 سه هر و فرهنگی سرمایه همچنین، .(P<001/0) داشت معنادار و
 تغییرات از درصد 2/73 و 5/51 توانستند تفکیکبه آن مولفه

 (P<001/0) کنند بینیپیش را زنان نسلیبین اجتماعی تحرک
 یهسرما افزایش پژوهش،با این هاییافته به توجه با :گیرینتیجه

 اساس ینا بر  یابد می افزایش زنان نسلیبین اجتماعی تحرک فرهنگی
 هایمولفه و فرهنگی سرمایه ارتقای و بهبود برای را زمینه توانمی
 زنان صعودی اجتماعی تحرک رفتن باال شاهد تا کرد فراهم آن

 . باشیم
 

 .زنان فرهنگی، سرمایه نسلی،بین اجتماعی تحرک :هاواژه کلید

 
 20/05/1401: افتیدر خیتار
 21/09/1401:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنf.emamjome@yahoo.com 

 مقدمه
در عصر حاضر تحرک اجتماعی از مباحث مهم علوم اجتماعی 

شناسی وحتی علوم اقتصادی است و در جوامع ویژه جامعهبه
طوری که گوناگون از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به

های مختلف، میزان باز یا بسته بودن یافتگی جوامع در بخشتوسعه
توان با میزان تحرک اجتماعی افراد ساالری را میجامعه و شایسته

(.تحرک 1جامعه خصوصا زنان مورد بررسی و ارزیابی قرار داد )
ها در مراتب افراد و گروهاجتماعی به میزان امکان جابجایی 
( ونشانه وجود پویایی 2شود)قشربندی و طبقات اجتماعی اطالق می

توان استنباط ( بر اساس آن می3آن در هر فرد،گروه و نهادها است )
کرد که ساختار قشربندی و طبقات اجتماعی جامعه تا چه اندازه 

تقاء های ارتوانند به فرصتباز یا بسته است و افراد به چه میزان می
 (.4در آموزش، شغل، ثروت، شهرت و منزلت اجتماعی دست یابند)

–پویایی و باز و بسته بودن –پیامدها-مطالعه جابه جایی ها

توانند ها هم میموضوعات مطالعه تحرک اجتماعی است .تحرک
ها یا اثرهای منفی داشته ها یا اثرهای مثبت و هم جنبهجنبه

ه معنای تغییر در فضای اجتماعی است (.تحرک اجتماعی ب5باشند)
که صعودی یا نزولی بودن آن ،یا میان این دو موقعیت ؛در یک مرتبه 

(.هرگاه پایگاه 6شود)مراتب قشربندی اجتماعی مشخص مییا سلسه
اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی پاسخگویان در مقایسه با پایگاه 

 د،آنگاه تحرکاجتماعی،اقتصادی و فرهنگی والدین آنها افزایش یاب
اجتماعی آنها از نوع صعودی است و برعکس، هرگاه پایگاه 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پاسخگویان در مقایسه با پایگاه 
اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی والدین آنها کاهش یابد،آنگاه تحرک 
اجتماعی آنها از نوع نزولی است و پایگاه اجتماعی اقتصادی و 

اد نسبت به اولیا ،تحرک اجتماعی آنها از فرهنگی بدون تغییر افر
عنوان امکان حرکت نسلی به(.تحرک اجتماعی بین7نوع افقی  است)

مراتب طبقات اجتماعی یک جامعه ها در میان سلسلهنسلی انسان
شود و این نوع تحرک از نسلی به نسل دیگر رخ تعریف می

 (. 8دهد)می
ماعی دو رویکرد غالب های اجتدرباره تحرک اجتماعی و نابرابری
ای نابرابری وجود دارد.در وجه وجه توزیعی نابرابری و وجه رابطه

های مراتب و متشکل از الیهصورت سلسلهتوزیعی، جامعه به
های شود و افراد در پیوستاری متشکل از مقولهمختلف نگریسته می

گیرند.در این رویکرد تحرک شغلی مورد مطالعه قرار مجزا جای می
گیرد و معیارهایی مثل درآمد،میزان تحصیالت و منزلت شغلی  می

ای گران به پیامدهای رابطهای، تحلیلاستفاده می شود .در وجه رابطه
نابرابری توجه دارند که شامل استثمار و تسلط یک گروه به دست 
گروه دیگر و تاثیر این روابط بر ساختار اجتماعی یا تغییرهای 

ویکرد ،تحرک طبقاتی مورد نظر است . اجتماعی است.در این ر
روابط کنترل و فرمانبرداری در کنش متقابل میان افراد و گروهها 
منجر به پیدایش نابرابری می شود و باعث ایجاد و تقویت 
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(.بدین 9حقوق،فرصت ها و امتیازات نابرابر میان مردم می گردد)
 دترتیب  می توان گفت که در رویکرد توزیعی،تحرک شغلی مور

مطالعه قرار می گیرد؛جامعه شناسان آمریکایی بیشتر از این جنبه 
به مطالعه تحرک پرداخته اند اما در رویکرد رابطه ای ،تحرک 
طبقاتی مورد نظر است و جامعه شناسان اروپایی عمدتا به بررسی 

 (.9رابطه تحرک و طبقه اجتماعی عالقه نشان داده اند)
که بستر وقوع آن می  تحرک اجتماعی در جامعه ای      

باشد،تاثیرات فردی و اجتماعی متفاوتی بر جای می 
 توان شاملنسلی را میترین آثار تحرک اجتماعی بین(.مهم10گذارد)

موارد زیر نام برد. مورد اول: تحرک اجتماعی در صورتی که موانع 
تواند سبب افزایش کارایی اجتماعی، اقتصادی زیادی روبرو نشود، می

ثباتی در قشربندی گی شود. مورد دوم: تحرک باعث بیو فرهن
ای برخوردار از تحرک دائما اعضاء، اقشار و شود و در جامعهمی

شوند. مورد سوم: تاثیر الگوهای های افراد با هم جابجا میپایگاه
تحرک اجتماعی بر سازمان سیاسی به دو صورت است. الف( بررسی 

مایت یا کمک به این یا آن پیامدهای الگوهای مختلف درمورد ح
حزب، نهضت یا سازمان سیاسی.ب( بررسی پیامدهای الگوهای 

گیری قشرهای اجتماعی به معنای اعم و مختلف در رابطه با شکل
نخبگان به معنای اخص با توجه به منشأ اجتماعی اعضای قشرها. 

ای که تحرک اجتماعی در حد باالیی باشد مورد چهارم: در جامعه
نمایند دقیقا های اجتماعی را اشغال میدیدی که موقعیتاشخاص ج

شوند؛ بلکه جایگزین کسانی که آن مواضع را ترک کردند، نمی
 (.11باشند )افرادی شایسته برای مشاغل می

ی نسلی، سرمایه فرهنگیکی از عوامل مرتبط با تحرک اجتماعی بین
ه از فاد(.سرمایه فرهنگی یعنی قدرت شناخت و قابلیت است12است)

های پایدار فرد است و کاالهای فرهنگی در هر فرد که شامل تمایل
طور کلی سرمایه (.به13شود)در خالل اجتماعی شدن فرد ایجاد می

های فرهنگی دارای سه منشأ پرورش خانوادگی و اجتماعی،آموزش
شده ناشی از آن و فرهنگ شغلی است. های کسبرسمی و مهارت

ی در افراد از طریق این سه منبع سبب بروز انباشت سرمایه فرهنگ
(.سرمایه 14شود )هایی در افراد دارای آن و فاقد آن میتفاوت

 ها،مندیها، عالقهتمایل ها،ای ازعادتفرهنگی شامل مجموعه
های فرهنگی شامل دانش، زبان، ذوق، سلیقه و ها و توانمندیتجربه
. باشدی و نهادی میزندگی است که دارای سه بخش عینی، ذهنسبک

ها، غذاها، کاالها و اشیای هنری، بعد عینی بر اشکال مادی مثل لباس
بعد ذهنی که نامحسوس است بر سبک گفتار، منش و کیفیات 

هایی که افراد ظاهری و بعد نهادی بر گواهی تحصیلی یا صالحیت
(.سرمایه 15کنند، داللت دارد )های مهم دریافت میاز موسسه
ها است و وتور محرک پیشرفت جامعه در همه زمینهفرهنگی م

اگر افراد جامعه دارای سرمایه فرهنگی کافی نباشند احتمال وقوع 
د یابهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افزایش میها و آسیبناهنجاری

های زندگی اجتماعی مرتبط است و (. سرمایه فرهنگی با ریشه16)
ای و تماعی، دستاوردهای حرفهای در زندگی اجکنندهنقش تعیین

(.سرمایه فرهنگی شامل 17زندگی افراد دارد )تخصصی و سبک
های یک فرد است که به ها و برتریها، مهارتها، معرفتدانش

های زندگی ها و چالشها، مشکلدهد تا مسالهفرد این امکان را می

تر و های باالها و جایگاهرا بهتر حل نماید و در جامعه به وضعیت
(. بنابراین، سرمایه فرهنگی به افراد کمک 18برتری دست یابد )

کند تا بتوانند موقعیت خویش را در جامعه بهبود بخشند و به می
ها از جمله اعتبار اجتماعی خود بیفزایند و حتی به سایر سرمایه

 (. 19های اجتماعی و اقتصادی دست یابند )سرمایه
نسلی و سرمایه فرهنگی ماعی بیندرباره رابطه تحرک اجت      

فقط چند پژوهش زیر یافت شد که گاهی نتایج آنها نیز متفاوت 
( ضمن پژوهشی با عنوان تغییر یا تداوم؟ 2017بود.گیوگیوشویلی)

نسلی و گذر پسا کمونیستی به این نتیجه رسیدند تحرک اجتماعی بین
ا گی بهای زندگی، سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنکه بین شانس

 (.12نسلی رابطه معناداری وجود داشت )تحرک اجتماعی بین

رابطه سرمایه فرهنگی و “(در مقاله ای با عنوان 2015روبین)
بیان کرد  که میتوان به رابطه بین سرمایه  "تحرک اجتماعی

فرهنگی و تحرک اجتماعی پی برد و بدین ترتیب که تحصیالت 
اصلی در تحرک اجتماعی نمادی از سرمایه فرهنگی است و عامل 

 می باشد.
سازی ساختاری (درباره مدل1397نتایج پژوهش غالمی و فالحتی)

نسلی مهاجرین افغانستانی نشان داد که سرمایه تحرک اجتماعی بین
فرهنگی عینی، ذهنی و نهادی، اعتماد اجتماعی و تقدیرگرایی بر 

. غفاری (11نسلی اثر مستقیم و معنادار داشت )تحرک اجتماعی بین
( ضمن پژوهشی درباره تاثیر سرمایه فرهنگی ذهنی بر 1396)

نسلی به این نتیجه رسیدند که سرمایه فرهنگی تحرک اجتماعی میان
(.در 20نسلی رابطه معناداری داشت )ذهنی با تحرک اجتماعی میان

( ضمن بررسی عوامل 1390راد )پژوهشی دیگر نایبی و معصومی
تماعی گزارش کردند که عوامل فرهنگی موثر بر تحرک اج

ویژه اخالق کار و سرمایه فرهنگی بر تحرک اجتماعی فرهنگی به
(.در مقابل، غفاری و 21نسلی تاثیر معنادار داشت )نسلی و بیندرون

( ضمن پژوهشی درباره بررسی و تبیین تحرک 1395حقیقتیان )
تیجه ننسلی با تاکید بر سرمایه فرهنگی عینی به این اجتماعی میان

نسلی و سرمایه فرهنگی عینی رسیدند که بین تحرک اجتماعی میان
   (.22رابطه معناداری وجود نداشت )

های داخلی،مفهوم سرمایۀ فرهنگی در قالبی مشابه با پژوهشدر 
بوردیو به کار برده شده و عملیاتی شده است و در هرکدام از این 

و بدون بازنگری  ها مفهوم سرمایۀ فرهنگی به طور یکسانپژوهش
توان آن را به صورت الگوی مورد استفاده قرار گرفته است و می

در .های داخلی مشاهده کرداستاندارد شدۀ سنتی در همۀ پژوهش
سرمایۀ ای که بوردیو از مفهوم سازیتوان گفت مفهومواقع، می

هایی بوده است که با ها و سنجهفرهنگی ارائه داده است شاخص
زمان جامعۀ فرانسه متناسب بوده است،در حالی که، شرایط آن 

توان با این استاندارد باتوجه به شرایط فرهنگی و ملی جامعه ما نمی
حرکت کرد و آن را به سان الگویی یکسان و دست نخورده برای 

در جامعۀ ما و در موقعیت اجتماعی .ها به کار بردهمه پژوهش
 های روشنفکرانه آنهمعالیتزمانی که ما هستیم صرفاً مشارکت در ف

-نمی ،کندهای فرهنگی که بوردیو به آن اشاره میبه سبک فعالیت

 تواند باشد. 
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 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

های کیفی انجام شده متأخر پژوهش های تجربی خارجیدر پژوهش
د،اما انفرهنگی پرداختهاست که به نوعی به بررسی مفهوم سرمایۀ 

زمینه بسیار محدودند و های کیفی داخلی انجام شده در این پژوهش
توان دید،به نوعی در نگارانه را در آن مینوعی خأل مشاهدات مردم

(به نوعی این اصل را رعایت 1386های داخلی،تنها منادی)پژوهش
کرد و سه نوع سرمایۀ فرهنگی مدرن، سنتی و ترکیبی را ارائه داده 

 راست.با توجه به اینکه ما در عصر ارتباطات و تکنولوژی قرا
 هایهای دیجیتالی از قبیل شبکهبهتر است برخی فناوری،داریم

فرهنگی مورد توجه قرار داد، زیرا در اجتماعی در سنجش سرمایۀ 
های فرهنگی توانند به فعالیتهای اجتماعی محلی افراد میشبکه

 خشند. ببپردازند و یا حتی اطالعات فرهنگی خود را ارتقاء ب
تی کمتر به مساله تحرک اجتماعی شناخهای جامعهدر پژوهش

ویژه در زنان پرداخته شده است و بررسی و پژوهش در نسلی بهبین
تواند به شناخت چگونگی تحرک اجتماعی زنان و این زمینه می

های مختلف کمک گذاریها و سیاستریزیمیزان آن جهت برنامه
نسلی زنان از یک طرف بهنماید. همچنین، تحرک اجتماعی بین

عنوان قشر عظیمی از جامعه و از سوی دیگر موثر بر تحرک 
اجتماعی سایر افراد جامعه قابل توجه است. لذا پرداختن به سازه 

تواند به نسلی زنان و پژوهش درباره آن میتحرک اجتماعی بین
های متنوع ریزان در طراحی و اجرای برنامهمتخصصان و برنامه

بندی درباره تواند هم به یک جمعکمک نماید.نتایج این مطالعه می
نسلی وسرمایه ها درباره رابطه تحرک اجتماعی بیننتایج پژوهش

ریزان کشور در جهت بهبود فرهنگی و هم به متخصصان و برنامه
تحرک اجتماعی از طریق سرمایه فرهنگی کمک شایانی نماید.در 

سلی نبینی تحرک اجتماعی بیننتیجه، پژوهش حاضر با هدف پیش
 های سرمایه فرهنگی انجام شد.زنان بر اساس مولفه

اکثر جامعه شناسان در مطالعه تحرک اجتماعی،بر موقعیت های 
اکتسابی به ویژه ساختارهای شغلی توجه داشته اند ضمن آن که 

اجتماعی رو به افزایش و فراهم شدن اشتغال و -توسعه اقتصادی
خاستگاه طبقاتی  فرصت های ارتقا برای افراد جامعه صرف نظر از

آنها از یک سو و در پیش گرفتن سیاستهای عادالنه تر در توزیع 
امکانات و منابع مختلف توسط دولت ها از سوی دیگر،بر تحرک 
افراد در سلسله مراتب اجتماعی تاثیر گذار بوده است.ضمن 
آنکه،باید بر این نکته تاکید داشت که نابرابری های ناشی از 

دازه اهمیت دارند که نابرابری های ناشی از موقعیت به همان ان
 (23ساختارها .)

اقتصادی  و –داشتن تحرک اجتماعی ،متاثر از زمینه های اجتماعی
فرهنگی افراد است.همچنین متغیر خاستگاه اجتماعی و مولفه های 
آن نظیر شغل و تحصیالت والدین و درآمد خانواده حضوری 

نشان دهنده تاثیر این متغیرها همیشگی داشته و اکثر پژوهش ها نیز 
 در تحرک اجتماعی افراد است. 

 
 مواد و روش ها

این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از 
 1400نوع همبستگی بود.جامعه پژوهش زنان شهر اراک در سال 

نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه  17496به تعداد 

ای ای چندمرحلهگیری خوشهتعیین که با روش نمونهنفر  379
گیری ابتدا شهر اراک به سه بخش انتخاب شدند.در این روش نمونه

باال، متوسط و پایین از لحاظ اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی تقسیم و 
ها به روش تصادفی انتخاب و در از هر بخش برخی مناطق و ناحیه

سال،  26-45ه مطالعه شامل سن های ورود بمرحله بعد زنان ،مالک
پزشکی، عدم وقوع رخدادهای عدم اعتیاد و مصرف داروهای روان

و مرگ نزدیکان در سه ماه گذشته  19-زا مانند ابتالء به کوویدتنش
های خروج از مطالعه و تمایل جهت شرکت در پژوهش و مالک

 شامل اعالم پشیمانی از قبول شرکت در پژوهش و انصراف از تکمیل
 ها بودند.درصد گویه 10ابزارها و عدم پاسخگویی به بیش از 

شناختی ابزار پژوهش شامل فرم اطالعات جمعیت     
نسلی و سرمایه ساخته تحرک اجتماعی بینهای محققوپرسشنامه

ه هایی دربارشناختی شامل سوالفرهنگی بودند.فرم اطالعات جمعیت
همچنین،پرسشنامه سن،تأهل ،شغل همسر،تعداد فرزندان بود.

گویه درباره منزلت  6نسلی دارای ساخته تحرک اجتماعی بینمحقق
طوری که برای شغلی، درآمد و تحصیالت زنان و مادران آنها بود؛ به

ین ای از خیلی پایپاسخگویی به هر گویه از طیف لیکرت پنج درجه
ی از کبا نمره یک تا خیلی باال با نمره پنج استفاده و نمره باالتر حا

تر متغیر مورد ارزیابی)منزلت شغلی،درآمدو وضعیت بهتر و مطلوب
ساخته تحرک تحصیالت( بود.روایی صوری پرسشنامه محقق

نسلی با نظر خبرگان تایید و پایایی آن با روش آلفای اجتماعی بین
 محاسبه شد. 74/0کرونباخ 

یه گو 27ساخته سرمایه فرهنگی دارایعالوه بر آن،پرسشنامه محقق
درباره سرمایه فردی،سرمایه اجتماعی وسرمایه فناوری فرهنگی با 

 هایسه مولفه میزان تمایالت فرهنگی،میزان مشارکت در فعالیت
طوری که برای گروهی،میزان دسترسی به منابع فرهنگی بود؛ به
ین ای از خیلی پایپاسخگویی به هر گویه از طیف لیکرت پنج درجه

 با نمره پنج استفاده و نمره باالتر حاکی از با نمره یک تا خیلی باال
-تر متغیر مورد ارزیابی)سرمایه فردیوضعیت بهتر و مطلوب

 اجتماعی و فناوری( بود.
ساخته سرمایه فرهنگی و سه مولفه روایی صوری پرسشنامه محقق

آن با نظر خبرگان تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ برای 
 79/0وبرای سه مولفه آن شامل مولفه  74/0کل سرمایه فرهنگی 

و میزان تمایالت فرهنگی  76/0،میزان دسترسی به منابع فرهنگی 
 محاسبه شد. 72/0

مراحل اجرایی پژوهش حاضر شامل تهیه وطراحی ابزارهای 
های شناختی و پرسشنامهپژوهش شامل فرم اطالعات جمعیت

بر  هنگی بود کهنسلی و سرمایه فرساخته تحرک اجتماعی بینمحقق
اساس مبانی نظری و با کمک اساتید راهنما و مشاور و روش 
دلفی)سرمایه فرهنگی(تهیه شد.در مرحله بعد اقدام به تعیین حجم 

ها با رعایت ها شد. نمونهگیری و شناسایی نمونهنمونه،نمونه
، درباره اهمیت و 19-های بهداشتی مربوط به کوویدپروتکل

پژوهشگر جهت رعایت نکات اخالقی  ضرورت پژوهش و تعهد
طور کامل به همه توجیه شدند و از آنها خواسته شد تا با دقت و به

ها به دلیل مشارکت در پژوهش ها پاسخ دهند.در پایان،از نمونهسوال
های حاصل از اجرای ابزارها با و تکمیل ابزارها تقدیر شد و داده
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 SPSSافزار رمروش ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون در ن
 تحلیل شدند.

 هایافته
زنان(، ها )شده توسط نمونهبه دلیل کنترل و بررسی ابزارهای تکمیل

نفر انجام  379ها برای ای وجود نداشت و تحلیلهیچ ابزار مفقوده

،نتایج فراوانی و درصد فراوانی اطالعات 1شد.در جدول 
 شد.شناختی زنان شامل سن،تأهل و تحصیالت ارائه جمعیت

 

 تحصیالتشناختی زنان شامل سن، تأهل و . نتایج فراوانی و درصد فراوانی اطالعات جمعیت1جدول 
 درصد فراوانی فراوانی ابعاد شناختیمتغیرهای جمعیت

 95/22 87 سال 26-30 سن
 40/31 119 سال 35-31 
 18/27 103 سال 40-36 
 47/18 70 سال 45-41 
 23/47 179 مجرد تأهل
 77/52 200 متأهل 

 61/11 44 سوادبی تحصیالت
 14/12 46 ابتدایی و راهنمایی 
 02/29 110 متوسطه و دیپلم 
 15/17 65 دیپلم و لیسانسفوق 
 08/30 114 لیسانس و باالترفوق 

 31-35ها دارای سن ،بیشتر نمونه1طبق نتایج جدول 
لیسانس (وتحصیالت فوق77/52٪(،متأهل)40/31٪سال)

،نتایج میانگین،انحراف 2(بودند.در جدول 08/30٪وباالتر)

اسمیرنوف سرمایه فرهنگی و  -معیار،کمینه،بیشینه وکولموگروف
نسلی زنان ارائه شد.تحرک اجتماعی بین

 نسلی زناناسمیرنوف سرمایه فرهنگی و تحرک اجتماعی بین -. نتایج میانگین، انحراف معیار، کمینه، بیشینه و کولموگروف2جدول 
 معناداری اسمیرنوف  -آماره کولموگروف بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین متغیرها

255/38 میزان مشارکت در فعالیتهای گروهی  152/4  26 47 088/0  05/0 > 

213/25 میزان دسترسی به منابع فرهنگی  997/4  16 39 105/0  05/0 > 

949/25 میزان تمایالت فرهنگی  491/5  14 39 104/0  05/0 > 

419/89 سرمایه فرهنگی  556/12  62 115 101/0  05/0 > 

474/16 نسلیتحرک اجتماعی بین  459/4  10 25 125/0  05/0 > 

بودن متغیرهای تحرک اجتماعی ،فرض نرمال2طبق نتایج جدول   
نسلی و سرمایه فرهنگی و سه مولفه سرمایه فرهنگی به دلیل بین

های رد نشد.بررسی دیگر مفروضه 05/0تر از معناداری بزرگ
همبستگی پیرسون و رگرسیون نشان داد که مقدار آماره عامل تورم 

یه نسلی بر اساس سرماتماعی بینبینی تحرک اجواریانس برای پیش
های سرمایه فرهنگی در دامنه و بر اساس مولفه 248/1فرهنگی 

بودن فرض  10تر از بود که به دلیل کوچک 867/1الی  000/1

واتسون برای -خطی چندگانه رد شد.همچنین،مقدار آماره دوربینهم
 567/1نسلی بر اساس سرمایه فرهنگی بینی تحرک اجتماعی بینپیش

بود که به دلیل  767/1های سرمایه فرهنگی و بر اساس مولفه
فرض همبستگی پسماندها رد شد.در  5/2الی  5/1قرارداشتن در دامنه 

ن های آ،نتایج ضرایب همبستگی سرمایه فرهنگی و مولفه3جدول 
 نسلی زنان ارائه شد.با تحرک اجتماعی بین

 نسلی زنانهای آن با تحرک اجتماعی بینتایج ضرایب همبستگی سرمایه فرهنگی و مولفه. ن3جدول 
 معناداری نسلیتحرک اجتماعی بین بین/ متغیر مالکمتغیرهای پیش

<001/0 **0/693 میزان مشارکت در فعالیتهای گروهی  

<001/0 **0/587 میزان دسترسی به منابع فرهنگی  

<001/0 **0/561 میزان تمایالت فرهنگی  

 <001/0 718/0** سرمایه فرهنگی
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( و هر سه مولفه آن r=718/0،سرمایه فرهنگی)3طبق نتایج جدول 
( و بعد فردی r=587/0(، بعد فناوری )r=693/0شامل بعد اجتماعی )

(561/0=rبا تحرک اجتماعی بین ) نسلی زنان رابطه مثبت و معنادار

بینی ،نتایج رگرسیون برای پیش4در جدول (.P<001/0)داشت 
 نسلی بر اساس سرمایه فرهنگی زنان ارائه شد.تحرک اجتماعی بین

 
 

 نسلی بر اساس سرمایه فرهنگی زنانبینی تحرک اجتماعی بین. نتایج رگرسیون برای پیش4جدول 
 معناداری F df1 df2تغییر  R 2R بینمتغیر پیش

515/0 **0/718 سرمایه فرهنگی  753/82  1 377 001/0>  

درصد از  5/51سرمایه فرهنگی توانست ،4طبق نتایج جدول 
بینی نسلی زنان را پیشتحرک اجتماعی بینتغییرات 

بینی ، نتایج رگرسیون برای پیش5در جدول (.P<001/0)کند

های سرمایه فرهنگی زنان نسلی بر اساس مولفهتحرک اجتماعی بین
 ارائه شد.

 
 

 های سرمایه فرهنگی زناننسلی بر اساس مولفهبینی تحرک اجتماعی بین. نتایج رگرسیون برای پیش5جدول 
 معناداری F df1 df2تغییر  R 2R بینمتغیرهای پیش مدل
693/0 های گروهیمیزان مشارکت در فعالیت 1  480/0  916/374  1 377 001/0>  

های گروهی و میزان مشارکت در فعالیت 2
721/0 میزان دسترسی به منابع فرهنگی  520/0  190/31  1 376 001/0>  

3 
های گروهی، میزان مشارکت در فعالیت

میزان دسترسی به منابع فرهنگی و میزان 
 تمایالت فرهنگی

732/0  536/0  323/13  1 375 001/0>  

 2/73سرمایه فرهنگی با هم توانستندهای ،مولفه5طبق نتایج جدول 
کنند  بینینسلی زنان را پیشتحرک اجتماعی بیندرصد از تغییرات 

های سرمایه فرهنگی؛ میزان ها از میان مولفهکه با توجه به مدل
 بینیهای گروهی بیشترین سهم را در پیشفعالیتمشارکت در 

 (.P<001/0)نسلی زنان داشتتحرک اجتماعی بین
 

 نتیجه گیری
با توجه به نقش زنان در تحرک اجتماعی و اهمیت تحرک اجتماعی 
در سایر متغیرهای اجتماعی، فرهنگی،اقتصادی و سیاسی، پژوهش 

 ان بر اساسنسلی زنبینی تحرک اجتماعی بینحاضر با هدف پیش
 های سرمایه فرهنگی انجام شد.مولفه
سرمایه فرهنگی و هر سه های پژوهش حاضر نشان داد که یافته

های گروهی، میزان مولفه آن شامل میزان مشارکت در فعالیت
دسترسی به منابع فرهنگی و میزان تمایالت فرهنگی با تحرک 

ها این یافته.نسلی زنان رابطه مثبت و معنادار داشتاجتماعی بین
، (11می و فالحتی )های غالهای پژوهشهمسو با یافته

( وناهمسو 21راد)(و نایبی و معصومی20غفاری )(،12گیوگیوشویلی)
( بود.در تبیین ناهمسویی 22های پژوهش غفاری و حقیقتیان )با یافته

توان ( می22نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش غفاری و حقیقتیان)
به تفاوت بین ابزارها اشاره کرد.آنان در پژوهش خود گزارش 

نسلی تحرک اجتماعی میان کردند که بین سرمایه فرهنگی عینی با
رابطه معناداری وجود نداشت، اما در پژوهش حاضر سرمایه 
فرهنگی عینی یا حتی ذهنی و نهادی مورد بررسی قرار نگرفت، بلکه 

ساخته شامل میزان سه مولفه سرمایه فرهنگی در ابزاری محقق

های گروهی، میزان دسترسی به منابع فرهنگی مشارکت در فعالیت
تمایالت فرهنگی بررسی شد.از آنجایی که سرمایه فرهنگی و میزان 

ها، غذاها، کاالها و اشیای هنری اشاره عینی بر اشکال مادی مثل لباس
ی با تحرک اجتماع توان انتظار داشت که بین این سرمایهدارد، لذا می

. عالوه بر آن، در تبیین رابطه نسلی رابطه معناداری یافت نشدبین
نسلی و هر سه مولفه آن با تحرک اجتماعی بینسرمایه فرهنگی 

ز ای اسرمایه فرهنگی شامل مجموعهتوان استنباط کرد که زنان می
های فرهنگی ها و توانمندیها،تجربهمندیها،عالقهها،تمایلعادت

زندگی است که دارای سه شامل دانش، زبان، ذوق، سلیقه و سبک
نی بر اشکال مادی مثل باشد.بعد عیبخش عینی،ذهنی و نهادی می

ها، غذاها، کاالها و اشیای هنری،بعد ذهنی که نامحسوس است لباس
بر سبک گفتار، منش و کیفیات ظاهری و بعد نهادی بر گواهی 

های مهم دریافت هایی که افراد از موسسهتحصیلی یا صالحیت
(. از آنجایی که سرمایه فرهنگی )و 15کنند، داللت دارد )می

زندگی و آن( نقش مهمی در زندگی اجتماعی، سبکهای مولفه
تواند سبب حل بهتر ای و تخصصی دارد و میدستاوردهای حرفه

های زندگی شود. بنابراین، منطقی به نظر ها و چالشها، مشکلمساله
های آن در زنان میزان رسد که با افزایش سرمایه فرهنگی و مولفهمی

ش یابد و بالعکس با کاهش نسلی آنان افزایتحرک اجتماعی بین
های آن در زنان میزان تحرک اجتماعی سرمایه فرهنگی و مولفه

 نسلی آنان کاهش یابد.بین
های پژوهش حاضر نشان داد که سرمایه همچنین،دیگر یافته

تفکیک توانستند درصد از تغییرات فرهنگی و هر سه مولفه آن به
ندی بینی کنند.در تبیین توانمنسلی زنان را پیشتحرک اجتماعی بین
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بینی تحرک اجتماعی های آن در پیشسرمایه فرهنگی یا مولفه
کرد که سرمایه فرهنگی شامل  توان استنباطنسلی زنان میبین

(که به 18های یک فرد است)ها و برتریها، مهارتها،معرفتدانش
دهد تا بتوانند موقعیت خویش را در جامعه افراد این امکان را می

بهبود بخشند،به اعتبار اجتماعی خود بیفزایند و حتی به سایر 
های اجتماعی و اقتصادی دست ها از جمله سرمایهسرمایه

(.بنابراین، افرادی که در زندگی دارای سرمایه فرهنگی 19ابند)ی
باالتری باشند یا اینکه از نظر سه مولفه آن شامل میزان مشارکت 

های گروهی، میزان دسترسی به منابع فرهنگی و میزان در فعالیت
تمایالت فرهنگی در سطح باالتری قرار داشته باشند، تمایل بیشتری 

قیت دارند و برای این منظور تالش و پشتکار برای دستیابی به موف
توان انتظار داشت که دهند.بنابراین،میبیشتری از خود نشان می

نی بیهای آن نقش موثر و معناداری در پیشسرمایه فرهنگی و مولفه
 نسلی زنان داشته باشند.تحرک اجتماعی بین

های این پژوهش شامل محدودشدن جامعه ترین محدودیتمهم
ش به زنان اراک، استفاده از روش پژوهش همبستگی و عدم پژوه

امکان دستیابی به روابط علّت و معلولی، تک جنسیتی بودن نمونه 
پژوهش حاضر )زنان(و عدم وجود ابزارهای استاندارد و مناسب 

نسلی و سرمایه فرهنگی اشاره جهت ارزیابی تحرک اجتماعی بین
اضر ساخت ابزارهایی ترین مزیت پژوهش حکرد.بنابراین، مهم

نسلی و هنجارشده در زنان شهر اراک برای تحرک اجتماعی بین
سرمایه فرهنگی بود که سرمایه فرهنگی آن سه مولفه شامل میزان 

های گروهی،میزان دسترسی به منابع فرهنگی مشارکت در فعالیت
ومیزان تمایالت فرهنگی داشت.همچنین،از پیشنهادهای پژوهشی 

نسلی و سرمایه رسی رابطه تحرک اجتماعی بینتوان به برمی
فرهنگی در زنان سایر شهرها و حتی مردان اشاره کرد. پیشنهاد 

ر نسلی بر اساس سایبینی تحرک اجتمعی بینپژوهشی دیگر پیش
های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و معنوی ها مثل سرمایهسرمایه

صان، مدیران، تواند برای متخصهای این پژوهش میباشد.یافتهمی
ریزان کشور تلویحات کاربری بسیاری داشته باشد مسئوالن و برنامه

 شوند.اولین پیشنهادو بر اساس آن پیشنهادهای کاربردی زیر ارائه می
هایی برای افزایش تحرک اجتماعی طراحی و اجرای برنامهکاربردی 

اد شنهباشد.پیریزان ملی مینسلی زنان توسط متخصصان و برنامهبین
اد نسلی زنان از طریق ایجکاربردی دیگر افزایش تحرک اجتماعی بین

های آن شرایط برای بهبود و ارتقای سرمایه فرهنگی و مولفه
 باشد.می
 

 تقدیر و تشکر
وسیله از همه کسانی که به نحوی در انجام این مطالعه سهیم بدین

 شود.بودند، تقدیر می
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