
©2021 ASP Ins., Afarand Scholarly Publishing Institute, Iran 

 

ISSN: 2322-2166: Journal of  Islamic Life Style, 2021:5(4):25-33 

Identifying and Ranking the Influential and Influential Factors on 

the Development of Cultural Capital in the Education 

Organization

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
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 Purpose: The present research is applied in terms of purpose and in 

terms of how to collect information is part of mixed research 

(quantitative and qualitative). The statistical population in the 

qualitative part includes academic and knowledgeable experts in the 

field of cultural capital and in the quantitative part includes all high 

school students in Tehran. 

Materials and Methods: The sample size in the qualitative part 

with theoretical saturation (20 people) and in the quantitative part 

based on Cochran's formula was estimated 335 people. Purposeful 

sampling was used to select the sample in the qualitative part and 

stratified random sampling was used in the quantitative part. Data 

collection tools were qualitative, interview and quantitative, 

researcher-made questionnaire based on a 5-item scale. The validity 

of the questionnaire was confirmed in terms of form and content by 

several experts, the validity was confirmed by the calculation of the 

slope and the validity of the questionnaire was confirmed by the 

calculation of the square root of the AVE. The reliability of the 

questionnaire was obtained through Cronbach's alpha for the whole 

questionnaire of 0.968. Cronbach's alpha, tangent (AVE) tests, AVE 

root matrix, Kolmogrofs-Smirnov test, confirmatory factor analysis 

and sample t-test were used to analyze the data. 

Findings: The results identified 10 components and 185 indicators 

that 5 effective components including social identity, social capital, 

family interactions, media consumption and lifestyle and 5 effective 

dimensions of academic achievement, student empowerment, social 

responsibility, social acceptability and student happiness 

Conclusion: According to this research, education seeks to develop 

students' competencies and improve their performance. The 

educational system of the country can distribute the valuable 

collections of the society among the individuals and by loading it 

with cultural capital, it can assign them to different social positions 

to some extent and play an equalizing role. 
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  و همکاران                 یبازگل درضایحم  26

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

بر  ریرپذیو تاث رگذاریعوامل تاث یو رتبه بند ییشناسا

 در سازمان آموزش و پرورش یفرهنگ هیتوسعه سرما

 
 ، 1 یبازگل درضایحم

واحد دماوند، دانشگاه  ،یآموزش تیریمدگروه ی، دکتر یدانشجو
 .رانیدماوند، ا ،یآزاد اسالم

 
 ،*2یصفر محمود

واحد دماوند، دانشگاه آزاد  ت،یو ترب میگروه فلسفه تعل، اریاستاد
 )نویسنده مسئول(. رانیدماوند، ا ،یاسالم

 
  3یمانیا یمحمدنق

، دانشگاه آزاد واحد رودهن ،یآموزش تیریگروه مد ،اریاستاد
 .رانی، رودهن، ا یاسالم

 
 چکیده

و از لحاظ نحوه  ی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربرد هدف
( است. یفیو ک ی)کم ختهیآم یهااطالعات جزء پژوهش یگردآور

و آگاه در  یشامل خبرگان دانشگاه یفیدر بخش ک یجامعه آمار
آموزان شامل تمام دانش یو در بخش کمّ یفرهنگ هیسرما نهیزم
  .باشدیدر شهر تهران م رستانیدب

نفر(  20) یبا اشباع نظر یفی: حجم نمونه در بخش کها روشمواد و 
. دینفر برآورد گرد 335بر اساس فرمول کوکران  یو در بخش کمّ

 هدفمند و در بخش یگیراز نمونه یفیانتخاب نمونه در بخش ک یبرا
 یاستفاده شد. ابزار گردآور یاطبقه یتصادف یگیراز نمونه یکمّ

پرسشنامه  ،یدر بخش کمّ ومصاحبه  ،یفیها، در بخش کداده
پرسشنامه از  ییبود. روا یانهیگز 5 اسیمق یساخته بر مبنامحقق

 اهمگر ییچند نفر از خبرگان، روا قیاز طر ییو محتوا ینظر صور
از  اگروا ییو روا هشد اجستخرا یانسوار میانگینمحاسبه  قیاز طر

 قیطرپرسشنامه از  ییای. پادیرس دییبه تا AVE محاسبه جذر قیطر
 هیتجز یبه دست آمد. برا 968/0کل پرسشنامه  یکرونباخ برا یآلفا

 یانسوار میانگینکرونباخ،  یآلفا یهاها از آزمونداده لیو تحل
، AVE جذر سی، ماتر(AVE) هشد اجستخرا

استفاده  یانمونهتک t و یدییتا یعامل لیتحل رنف،یاسمکولموگروف
 .شد

شاخص  185مولفه و  10 ییبه دست آمده به شناسا جینتا ها: افتهی
 هیسرما ،یاجتماع تیمؤلفه اثرگذار شامل هو 5منجر شد که 

 5و  یمصرف رسانه و سبک زندگ ،یتعامالت خانوادگ ،یاجتماع
آموزان، دانش یتوانمندساز ،یلیتحص شرفتیپ ریبعد اثرپذ

آموزان دانش یو شاد یاجتماع تیمقبول ،یاجتماع یریپذتیمسئول
  .دارند ریتأث
پزوهش، آموزش به دنبال توسعه  نیبر اساس ا :یریگ جهینت

ها است. دانش آموزان و بهبود عملکرد آن یستگیو شا هاتیصالح
 نیارزشمند جامعه را ب یهامجموعه تواندیکشور م یآموزش ستمیس

 یدها را تا حآن یفرهنگ هیکند و با باردادن آن به سرما عیافراد توز
 افیدهد و نقش برابرساز را ا صیتخص یبه مواضع مختلف اجتماع

 .کند
آموزش و  ،یلیتحص شرفتیپ ،یفرهنگ هیسرما :یدیکل واژگان
 پرورش.

 
 01/05/1400تاریخ دریافت: 
 10/07/1400 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولmahmoud.safari@mihanmail.ir 

 مقدمه
 هایعرصه و هنر محدود یعرصه بین ایواسطه آموزشی نظام

 ایواسطه دیگر، عبارت به تراست.فرهنگی گسترده و اجتماعی

 برخالف نظام آموزشی مصرف. عرصه و تولید یعرصه بین است

 Culturalی)اهداف فرهنگ تولید به که هنری نهادهای

objectives) کند،نمی تولید های فرهنگیابژه کنند،می کمک 

با  شکل این به تا است هنر کنندگانمصرف تولید کارش بلکه
نوعی  که است آموزشی نظام شوند. متناسب فرهنگی تولیدات

 در آورد. آنچهمی بوجود« ای هنریملکه»جا  این در و« ملکه»

 وجه شود، ازمی تلقین هنر کنندگانمصرف به پرورش و آموزش

 کننده، بندیطبقه هایشاکله از ستای امجموعه و است دریافت

 کنند« رمزگشائی»را  هنری اثر دهدمی کننده امکانمصرف به که

 تنهانه بوردیو فرهنگی سرمایه ارتقاء در آموزش ضرورت (. لذا1)

 راستای در بلکه خانواده، موروثی سرمایه افزایش صرف راستای در

 آموزش و هنری فرهنگی و کاالهای و فرهنگ مخاطب تولید

 و بوده مؤثر نمادین سرمایه تحقق راستای در فرهنگی کدهای
 و صالحیت فرهنگی، هایتوانش ارتقاء باعث نوعیتواند بهمی

 به دستیابی امکان تحصیالت و افزایش کنار در هاتوانایی

 از یکی باشد. اثربخش و گشاراه شغلی و آموزشی هایموفقیت

 را فردی بعد در فرهنگی سرمایه ارتقاء هایمهمترین مؤلفه

 برای کلیدی یک فاکتور آموزش دهد.می تشکیل "آموزش"

 (.3؛ 2) است صنعتی جوامع اغلب در اجتماعی تحرک بینیپیش

های موفقیت که دهدمی نشان اجتماعی تحرکات مطالعات اغلب
 در خانواده آموزشی تجربیات و آموزش توسط شغلی و آموزشی

 مدرسه، خانواده، در افراد آموزش شوند. معموالا تعیین می افراد

 آموزش، پی در (.4 (پذیرمی شغلی صورت هایمحیط و دانشگاه

 دانشگاهی و تحصیالت آموزشی هایموفقیت از تواندمی فرد

کسب  را مناسبتری شغلی هایموقعیت حتی و شود مندبهره باالتری
 توسط را افراد فرهنگی سرمایه ارتقاء موارد، این تمامی نماید،

 (.6؛ 5نمایاند )می ترفردی مشخص بعد در "آموزش"

« آموزش»فاکتور  شده، انجام تحقیقات نتایج به توجه با بنابراین
 محسوب فرهنگی سرمایه هایاز ارتقاءدهنده یکی عنوان به

 کودکان، و در والدین تحصیالت افزایش جهت به فقط نه گردد؛می

 افزایش و فرد اجتماعی طبقه در اساسی تأثیرات جهت به بلکه

 سبک و ایحرفه مناسب هایموقعیت به افراد امکان دستیابی

 (.8؛ 7) باشدمی توجه مورد که است زندگی

 فرهنگی سرمایه ارتقاء آموزش، نظام وظایف تریناساسی از یکی

 باشد.می دانشآموزان و دانشجویان فرهنگی سرمایه سازیغنی و

 عنوانبه که بوده مربوط اجتماعی، هایریشه به سرمایه فرهنگی

 دستاوردهای و زندگی اجتماعی، سبک زندگی در ایکنندهتعیین

برای  و زمینه این در گردد.می محسوب او تخصصی و ایحرفه
 که آموزانیدانش از گروهی روی بر تحقیقی اهمیت، این یافتن

 ابتدا، در شد. انجام کردند نامدانشگاه ثبت ورودی آزمون برای

 پنهان در و نهفته متغیر یک عنوانبه نظر مورد فرهنگی سرمایه

 ارتقاء که داد نشان نهایی تحلیل ولی شد. فرض کمتری درجه

 روی بر برنامه فوق هایاز آموزش گیریبهره و آموزشی
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 27   ...بر ریرپذیو تاث رگذاریعوامل تاث یو رتبه بند ییشناسا  

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 برای ادامه ایشان تمایل افزایش و دانشی ارتقاء سبب آموزاندانش

 و تحصیالت افزایش این که است، بوده دانشگاه در تحصیل
 شرایط که است اییافته ارتقاء سرمایه فرهنگی تحصیلی، موفقیت

 (.8) است داده افزایش را آموزاندانش دستیابی

های اخیر حل مسائل آموزش و پرورش نه تنها مورد نظر در دهه
مسئوالن کشورهای مختلف قرار گرفته؛ بلکه همواره تأثیر آن در 

شود. به طور کلی، انجام تحقیقات در توسعه جامعه بیشتر آشکار می
تواند عوامل مؤثر بر زمینه آموزش و پرورش و آموزش عالی می

آموزان و دانشجویان را مشخص سازد. بهوضعیت تحصیلی دانش
اخیر این تصور در حوزه آموزش عالی  هایویژه، از آنجا که در سال

شکل گرفته است که وضعیت تحصیلی دانشجویان نسبت به گذشته 
 (.9دچار افت شده است )

تجربه بر فرهنگی سرمایه اثر مکانیسم بر نیز از محققین ایعده
 ارتقاء در افراد های آموزشیداشته بازخورد و آموزشی های

همان  به دارند اعتقاد آنها اند.داشته توجه افراد فرهنگی سرمایه
 هایسرمایه کسب در توانندمی موروثی هایسرمایه که صورت

 و مدرسه در شدهکسب آموزشی باشند، تجربیات دخیل آموزشی
 آتی هاینسل سرمایه موروثی عنوانبه تواندمی نهایت در دانشگاه،

 فرهنگی سرمایه ارتقاء باعث و گیرد قرار گذاریسرمایه مورد

 میزان تحقیقات، از بسیاری (. در10) باشند و خانواده فرد

 سرمایه تعیین میزان در اثرگذار شاخصی عنوانبه والدین تحصیالت

 نحویبه است، گرفته قرار توجه و ارزیابی مورد کودک فرهنگی

 آموزشی مدارک حیطه در بندیرتبه موارد، ای ازپاره در که

 تولید توسط فرهنگی کودکان سرمایه ارتقاء برای مبنایی را والدین

مبنای  بر کودک از والدین انتظارات ایجاد کودک، فرهنگی عادات
 کودک آموزشی موفقیت به دستیابی میزان و والدین تحصیالت

 تحصیالتی آموزشی ارتقاء خوبی جایگاه به امر این اند.برشمرده

نماید مترقی برجسته می فرهنگی سرمایه تولید عرصه در را والدین
(11) 

 مراکز نهادها، ها،سازمان از بسیاری توجه فرهنگی سرمایه

به  که را غیرانتفاعی و انتفاعی هایسازمان و هادانشگاه فرهنگی،
 فرهنگی هایگذاریسیاست و ریزیبرنامه هایعرصه در نوعی

 امروزه ضرورت این است؛ معطوف داشته خود به هستند دخیل

 توجه پیش مورد از بیش کشورها قدرتمند و قانونگذار سطوح در

 فرهنگی هایسرمایه ترسیم و تنظیم با که چرا است. گرفته قرار

 شناسایی به توانمی براحتی کشور یا و نهاد، جامعه سازمان، هر

 سبک راستای در و برد پی هر جامعه افراد فرهنگی هایارزش

هایی برنامه تجویز به ایشان ملی نشاط و رفاه ایجاد و زندگی
 (.12) پرداخت عملیاتی

بوردیو مفهوم سرمایه را فراتر از مفهوم اقتصادی یا مادی به کار 
تری به آن بخشیده است. بوردیو سه برد و گستره معنایی وسیعمی

تواند موفقیت تحصیلی کند که مینوع عمده سرمایه را معرفی می
دانش آموزان را تحت تأثیر قرار دهد؛ نخست، سرمایه اقتصادی که 

های مادی مثل حجم سرمایه و انواع دارایی شامل دستمزد یا دیگر
تواند هم به صورت شود. این شکل از سرمایه میدارایی می

گذاری مستقیم مثل پرداخت شهریه آموزشی و ثبت نام در سرمایه

نهادهای آموزشی معتبر و هم به صورت غیرمستقیم در قالب کمک 
د. اشته باشمالی به فرزندان در ارتقاء عملکرد تحصیلی آنها نقش د

 totalدوم سرمایه اجتماعی است که به عنوان فضای کلی )

extentها و ارتباطاتی که افراد برای ارتقاء منافع ( و کیفیت شبکه
کنند، تعریف شده است. سرمایه اجتماعی نیز خود از آنها استفاده می

آموزان در تواند به صورت مستقیم در موفقیت تحصیلی دانشمی
های فنی( که دانش آموزان برای ا )مثال در رشتههبرخی آموزش

های کارآموزی دارند، دارای تکمیل موفقیت خود نیاز به موقعیت
اهمیت باشد. خانواده ها ممکن است دارای روابطی باشند که بتواند 
رسیدن به این موقعیت ها را تسهیل نماید. سوم، سرمایه فرهنگی 

( و ترجیهات tastes) هااست که شامل آموزش و دانش، ذائقه
(preferences( والدین و اطالعات خاص )know-how )

(، مدیریت تعامل 14(، تحصیالت رسمی )13آنها از سیستم آموزشی )
( می باشد. این شکل 5(، تعامالت فرهنگی فضای خانواده )15نهادی )

از سرمایه، ممکن است موفقیت تحصیلی فرزندان را به خاطر 
انواه که همچون یک آزمایشگاه یادگیری برای های محیط خفعالیت

های آموزشی، شناخت رموز هنجاری نظام آموزشی توسعه اولویت
 های شناختی است، تحت تأثیر قرار دهد.و مهارت

های بیشتر و بهتری از در نظریه بوردیو دانش آموزانی که با آورده
علق دانش آموزان مت _شوندسرمایه فرهنگی وارد نظام آموزشی می

ها و ترجیهات فرهنگ غالب هایی که دارای مهارتبه خانواده
هایی بهتر قادرند قواعد پنهان بازی را کشف نموده و اولویت _هستند

انند توشود، را بپذیرند و بهتر میرا که از طرف مدرسه مهم تلقی می
مسیر خود را تا باالترین سطوح تحصیلی ادامه دهند. بنابراین، 

های اولیه افراد در سرمایه فرهنگی اجتماعی مثل تفاوت هاینابرابری
(. طبق نظر بوردیو، 16یابد )به صورت مدارک تحصیلی استمرار می

ند تواندانش آموزانی که سرمایه فرهنگی بیشتری دارند، بهتر می
های فرهنگی را ها و برتریقواعد بازی را رمزگشایی کنند و مهارت

د، در خود پرورش دهند؛ بنابرین، بهتر گیرنکه در مدارس پاداش می
توانند به سطوح باالی تحصیلی برسند. او در تحلیل موفقیت می

شود که همگام با تحصیلی طبقات اجتماعی مختلف یادآور می
گسترش سریع آموزش عالی، سرمایه فرهنگی به عنوان یک نیروی 

 شود. موفقیت وارد عمل می _جدید در فرایند پایگاه
 قالب در نه فرهنگی سرمایه کنونی جهانی شبکه در و امروزه

 توسعه در مؤثر شاخصی عنوانبه و اجتماعی بعد در بلکه فردی

به فرهنگی سرمایه در و توسعه ارتقاء لذا باشد،می نظر مد ملی
(. 17(باشد می نظر مورد جوامع در فرهنگی پایدار توسعه عنوان
 انجام تحقیقاتی فرهنگی سرمایه ارتقاء هایشاخص تعیین جهت

می ( نشان18ساواژ ) و اسچرگر هایبررسی جمله است؛ از شده
 میزان افزایش سبب والدین فرهنگی سرمایه افزایش که دهد

 در فرزندان آموزشی دستیابی میزان تعیین حتی و آموزشی دستیابی

 امکانات به دستیابی فرهنگی، انتقال پذیری،جامعه ایشان شود.می

 فرهنگی سرمایه ارتقاء هایشاخص را تحرک اجتماعی و آموزشی

 منجر والدین، در سرمایه فرهنگی ارتقاء که دادند نشان و دانسته

آموزشی،  دستیابی ارتقاء کودکان، از انتظارات و تشویق افزایش به
 فرهنگی انتقال و هنجارها و هاارزش سازیدرونی و پذیریجامعه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 9

https://islamiclifej.com/article-1-447-fa.html


  و همکاران                 یبازگل درضایحم  28

Journal of Islamic Life Style Volume 5, Issue 4, Winter 2021 

 به دستیابی سطوح تواندمی حتی« فرهنگیانتقال »شود. می ایشان

 تواندمی فرهنگی  انتقال همچنین نماید. تعیین را آموزشی امکانات

 باعث و نموده جلوگیری عقب به کودک تنزل از مثبت، اثر با

 .گردد بیشتر رشد اجتماعی
 پرورش شامل: گوناگون منشأ سه از برخاسته فرهنگی سرمایه

 هایمهارت و رسمی هایآموزش ،)طبقاتی(اجتماعی  و خانوادگی

 سرمایه انباشت شغلی است. فرهنگ و آموزش طریق از شدهکسب

در  هاییبروز تفاوت سبب منبع سه این طریق از افراد در فرهنگی
 شودمی هستند آن فاقد که کسانی و فرهنگی سرمایه دارندگان

نه بوردیو فرهنگی سرمایه ارتقاء در آموزش ضرورت (. لذا19)
 در بلکه خانواده، موروثی سرمایه افزایش صرف راستای در تنها

 و هنری فرهنگی و کاالهای و فرهنگ مخاطب تولید راستای
 مؤثر نمادین سرمایه تحقق راستای در فرهنگی کدهای آموزش

 صالحیت فرهنگی، هایتوانش ارتقاء باعث نوعیتواند بهمی و بوده

موفقیت به دستیابی امکان تحصیالت و افزایش کنار در هاتوانایی و
 .باشد اثربخش و راهگشا شغلی و آموزشی های

بدون شک مسیر پیشرفت و توسعه یک کشور نیازمند مشارکت 
پذیر نیست مگر در فرد فرد مردم یک جامعه است و این امر امکان

جوامعی که سرمایه های فرهنگی و اجتماعی باالیی دارند. به اعتقاد 
توسعه، سرمایه فرهنگی خود شاخصی از توسعه  نظرانصاحب

رود. با توجه به اهمیت تأمین سرمایه فرهنگی، فرهنگی به شمار می
الزم است که سیاستگذاران فرهنگی شناخت کاملی از این سرمایه، 
برآوردی از رشد آن در اختیار داشته باشند و چگونگی تحوالت آن 

ای متناسب تخصیص گونهیاز بهرا بدانند و منابع را برای تأمین این ن
دهند. بدین ترتیب با مطالعه علمی و شناخت دقیق سرمایه فرهنگی 

بینی توان از این مفهوم بعنوان متغیر پیشاقشار مختلف جامعه می
کننده در تحلیل مسائل اجتماعی، فرهنگی نظیر هویت اجتماعی، 
مشارکت سیاسی، عملکرد تحصیلی، همنوایی و ... سود جست. 

 فرهنگی سرمایه ساخت و ارتقاء در تواندمی آموزش که همانطور

موفقیت آموزشی، بازتولید باعث نیز فرهنگی باشد، سرمایه مؤثر
می افراد دانشی ارتقاء و دستیابی آموزشی افزایش آموزشی، های

عوامل  بندیشود. لذا با این تفاسیر پژوهش حاضر به شناسایی و رتبه
اثرگذار و اثرپذیر بر توسعه سرمایه فرهنگی در نظام آموزش و 

پردازد و قصد دارد به این سؤال پاسخ دهد که چه عواملی می پرورش
 تأثیر دارد؟ توسعه سرمایه فرهنگی در نظام آموزش و پرورشبر 

 
 مواد و روش ها

و رتبه بندی عوامل شناسایی با توجه به اینکه تحقیق حاضر به 
رگذار و اثرپذیر بر توسعه سرمایه فرهنگی در نظام آموزش و اث

پردازد، روش پژوهش برحسب زمان وقوع پدیده، گذشته می پرورش
گرا؛ بر حسب هدف، کاربردی؛ بر نگر؛ برحسب نتیجه، تصمیم

حسب منطق اجرا، قیاسی و استقرایی؛ بر حسب زمان اجرای 
کمی(؛ بر _فیپژوهش، مقطعی؛ بر حسب نوع داده، آمیخته )کی

ها ای؛ برحسب روش گرداوری دادهحسب محیط پژوهش، کتابخانه
همبستگی و برحسب میزان -و یا ماهیت و روش پژوهش، توصیفی

 تمرکز بر پدیده مورد نظر پهنانگر بود.
در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و افراد آگاه در زمینه 

آموزان دانشتوسعه سرمایه فرهنگی و در بخش کمّی شامل کلیه 
دبیرستان در شهر تهران بود. حجم نمونه در بخش کیفی با اشباع 

نفر  335نفر( و در بخش کمّی بر اساس فرمول کوکران  20نظری )
گیری برآورد شد. برای انتخاب نمونه در بخش کیفی از نمونه

د. ای استفاده شگیری تصادفی طبقههدفمند و در بخش کمّی از نمونه
ها، در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمّی، ی دادهابزار گردآور

ای بود. روایی گزینه 5ساخته بر مبنای مقیاس پرسشنامه محقق
پرسشنامه از نظر صوری و محتوایی از طریق چند نفر از خبرگان، 

ه و شداج ستخرایانس وارمیانگین ا از طریق محاسبه همگرروایی 
به تایید رسید. پایایی  AVEا از طریق محاسبه جذر گرروایی وا

به  968/0پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 
های آلفای کرونباخ، ها از آزموندست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده

، AVE(، ماتریس جذر AVEه )شداج ستخرایانس وارمیانگین 
ای با نمونهتک tاسمیرنف، تحلیل عاملی تاییدی و کولموگروف

  استفاده شد. smartPLSو  lisrelافزار اده از نرماستف
پایایی ابعاد مورد تائید است زیرا های بدست آمده بر اساس داده

چنین است و هم 0.7آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی باالی 
AVE>0.5  است. روایی همگرا مورد تائید است، زیرا

CR>0.7 ؛CR>AVE  ؛AVE>0.5 طور روایی و همین
    MSV < AVEاگرا نیز مورد تائید است زیراو
(Maximum Shared Squared Variance  )و  

ASV < AVE (Average Shared Squared 

Variance) 
 

 هایافته
و  SPSSافزار ها با استفاده از نرمدر این بخش به تحلیل کمی داده

lisrel  حوزه تجزیه و تحلیل )توصیفی و استنباطی( و تفسیر  دودر
شود. در این بخش و در جدول زیر به توصیف نتایج پرداخته می

طور توصیف متغیرهای پژوهش اطالعات جمعیت شناختی و همین
های پراکندگی و های گرایش به مرکز، شاخصاز منظر شاخص

 ی توصیفیطبق یافته هاشود. های شکل توزیع پرداخته میشاخص
درصد مرد بودند.  51درصد از افراد مورد سنجش زن و  49پژوهش، 
 27درصد از افراد مورد سنجش پایه تحصیلی دوم،  41همچنین، 

 دانشگاهی بودند. درصد پیش 9درصد پایه اول و  23درصد پایه سوم، 
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 29   ...بر ریرپذیو تاث رگذاریعوامل تاث یو رتبه بند ییشناسا  

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 . اطالعات جمعیت شناختی نمونه و توصیف متغیرها1جدول 
 K-Sآزمون  کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین بعد متغیر

عوامل اثرگذار و اثرپذیر بر توسعه 
 سرمایه فرهنگی

 0.414 -0.07 -0.15 0.76 3.36 هویت اجتماعی

 0.577 0.01 -1.72 0.56 4.52 تعامالت خانوادگی

 0.391 -0.50 0.12 0.90 3.22 سرمایه اجتماعی

 0.362 -0.24 0.19 0.79 3.22 مصرف رسانه
 0.335 0.17 -1.33 0.59 4.40 سبک زندگی

 0.453 0.45 -0.06 0.73 3.20 پیشرفت تحصیلی

توانمندسازی دانش 
 آموزان

3.31 0.81 0.19- 0.15 0.442 

مسئولیت پذیری 
 اجتماعی

4.44 0.96- 0.96- 0.52- 0.582 

 0.402 0.63 -0.28 -0.28 3.70 مقبولیت اجتماعی
 0.510 0.91 -0.61 -0.61 3.99 شادی دانش آموزان

-ها آورده شد؛ همچنین یافتهانحراف استاندارد همه مولفهمیانگین و 

-های حاصل از جدول قبل نشان داد، آماره کشیدگی در تمامی مولفه

ها از این جنبه نرمال بوده و باشد؛ یعنی توزیع دادهمی -5،  5ها بین 
طور آماره چولگی باشد؛ همینشکل توزیع خیلی تخت یا بلند نمی

قرار دارد، یعنی  -2،  2و حتی بین  -3،  3ین ها بدر تمامی مولفه
توان گفت شکل توزیع ها از این جنبه نرمال بوده و میتوزیع داده

دارای چولگی مثبت یا منفی نیست. همچنین مطابق با جدول باال، به 
توان در سطح اطمینان ، می0.05دلیل بیشتر شدن سطح معناداری از 

 شود.ها پذیرفته میمال بودن دادهبیان داشت که فرض مبنی بر نر 95%
توسعه سرمایه فرهنگی در نظام عوامل اثرگذار بر در پاسخ به 

های به دست آمده از نظریه داده؛ بر اساس یافتهآموزش و پرورش

عوامل مقوله  5شاخص به دست آمد که  185مقوله و  11بنیاد 
می توسعه سرمایه فرهنگی در نظام آموزش و پرورشاثرگذار بر 

هویت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، تعامالت باشد که عبارتند از: 
.  همچنین بر اساس یافتهخانولدگی، مصرف رسانه و سبک زندگی

توسعه سرمایه عوامل اثرپذیر از مقوله  5های به دست آمده 
پیشرفت باشد که عبارتند از: می فرهنگی در نظام آموزش و پرورش

پذیری اجتماعی، آموزان، مسئولیتتحصیلی، توانمندسازی دانش 
بر اساس عوامل شناسایی . مقبولیت اجتماعی و شادی دانش آموزان

 شده فوق مدل مفهومی نهایی پژوهش به قرار زیر است:

 
 . مدل عوامل شناسایی شده حاصل از بخش کیفی1شکل 

 
ی مقادیر های باال نشان داده شده است، کلیهطور که در شکلهمان

پارمترهای مربوط به مدل به همراه بارهای عاملی و ضرایب مسیر 
نشان داده شده است که در جدول زیر به صورت خالصه آورده 

 شده است.
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  و همکاران                 یبازگل درضایحم  30

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 . برآوردهای مربوط به مدل2جدول 
 وضعیت tمقدار  مسیر ضریب مسیر

 پذیرفته شد 14.95 0.77 توسعه سرمایه فرهنگی  هویت اجتماعی

 پذیرفته شد 14.62 0.76 توسعه سرمایه فرهنگی  تعامالت خانوادگی

 پذیرفته شد 14.89 0.77 توسعه سرمایه فرهنگی  سرمایه اجتماعی

 پذیرفته شد 15.24 0.78 توسعه سرمایه فرهنگی  مصرف رسانه

 پذیرفته شد 13.27 0.72 توسعه سرمایه فرهنگی  سبک زندگی

 پذیرفته شد 17.59 0.86 پیشرفت تحصیلی  توسعه سرمایه فرهنگی

 پذیرفته شد 14.15 0.74 توانمندسازی دانش آموزان  توسعه سرمایه فرهنگی

 پذیرفته شد 15.31 0.78 مسئولیت پذیری اجتماعی  توسعه سرمایه فرهنگی

 پذیرفته شد 15.99 0.81 مقبولیت اجتماعی  سرمایه فرهنگی توسعه

 پذیرفته شد 13.33 0.72 شادی دانش آموزان  توسعه سرمایه فرهنگی

های برازش مانند ترین شاخصترین و متداولمهم
GFI,AGFI,CFI,RMSEA   به دست  9/0مقادیر باالی

قق توان دریافت محبنابراین، با اطمینان بسیار باالیی میآوردند که 

ها به برازش کامل دست یافته است. در جدول در مورد این شاخص
در نظام آموزش و  یفرهنگ هیموجود توسعه سرما تیوضع 3

 آن ارائه شده است. پرورش و عوامل اثرگذار
 

 ای به منظور بررسی وضعیت موجودنمونه. آزمون تی تک 3جدول 

 مولفه بعد متغیر

 3ارزش آزمون = 

 .Sig مقدار تی
اختالف 
 میانگین

درصد از  95فاصله اطمینان 
 اختالف

 حد باال حد پایین

سرمایه 
 فرهنگی

سرمایه فرهنگی تجسم 
 یافته

 7.42 0.000 0.31 0.23 0.40 

سرمایه فرهنگی عینیت 
 1.00 0.68 1.55 0.001 10.35  یافته

 0.21 0.04 0.13 0.003 3.03  سرمایه فرهنگی نهادی

 عوامل اثرگذار

 1.58 1.46 1.52 0.000 49.39 هویت اجتماعی

 1.53 1.40 1.46 0.000 47.16 سرمایه اجتماعی

 1.43 1.31 1.37 0.000 44.71 تعامالت خانوادگی

 0.41 0.23 0.32 0.000 7.15 مصرف رسانه
 0.51 0.34 0.43 0.000 9.89 سبک زندگی

 عوامل اثرپذیر

 1.30 1.17 1.24 0.000 39.41 پیشرفت تحصیلی

توانمندسازی دانش 
 آموزان

43.23 0.000 1.40 1.33 1.46 

مسئولیت پذیری 
 اجتماعی

45.51 0.000 1.41 1.35 1.48 

 0.25 0.08 0.17 0.000 3.99 مقبولیت اجتماعی
 0.49 0.30 0.39 0.000 8.32 دانش آموزانشادی 

ای نشان داد که سطح معناداری در همه تک نمونه tاز طریق آزمون 
باشد و بنابراین فرض صفر با ها کمتر از پنج صدم میابعاد و مولفه

ها رد و فرض پژوهش تأیید درصد اطمینان برای این مولفه 95
شود. همچنین، با توجه به اختالف میانگین که مقادیری مثبت می

ها و ابعاد در شود که وضعیت مولفههستند، چنین استنباط می
 باشد.وضعیت مطلوب می
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 31   ...بر ریرپذیو تاث رگذاریعوامل تاث یو رتبه بند ییشناسا  

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 گیرینتیجه 

توسعه سرمایه در پژوهش حاضر به این مساله پرداخته شد که برای 
، چه پیشایندها و پسایندهایی فرهنگی در نظام آموزش و پرورش

اثرگذار است. بر این اساس و با توجه به مرور مبانی نظری و 
توسعه سرمایه فرهنگی در نظام مصاحبه با خبرگان ابعاد مختلف 

مولفه های اثرگذار بر آن مورد شناسایی شده و  آموزش و پرورش
بررسی قرار گرفته است. نتیجه به دست آمده متن حاضر با نتایج 

(، میرساردو و 20ولیخانی )های انجام شده نظیر برخی پژوهش
(، 9بابایی فرد و حیدریان ) (،22(، کلیونا و همکاران )21قدیمی )

ن یکی امروزه آموزش به عنواهمسو است. ( 23وایشناو و همکاران )
ها مطرح های اصلی توسعه منابع انسانی در حوزه سازماناز مکانیزم

است. قرن بیست و یکم، قرنی است با رویکردهای مبتنی بر ظهور 
تکنولوژی نوین و عصر اقتصاد دانشی که کلید اصلی آن نیز منابع 
انسانی یا سرمایه انسانی است. منابع انسانی باید بتواند با برخورداری 

. نش و مهارت جدید روز، خود را با تکامل امور هم راستا نمایداز دا
هدف اساسی آموزشی، کمک به جامعه جهت نیل به مقاصدش 

گذاری بر روی افراد به منظور قادر است. آموزش به معنای سرمایه
های ی بهتر از تواناییها برای عملکرد بهتر و قدرت استفادهساختن آن
ها رتی، آموزش به دنبال توسعه صالحیتها است. به عباطبیعی آن

سیستم . ها استو شایستگی دانش آموزان و بهبود عملکرد آن
های ارزشمند جامعه را بین افراد تواند مجموعهآموزشی کشور می

ها را تا حدی به توزیع کند و با باردادن آن به سرمایه فرهنگی آن
 .درا ایفا کنمواضع مختلف اجتماعی تخصیص دهد و نقش برابرساز 

بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی این موضوع پرداخت و 
های تشکیل دهنده، تاثیر گذار و تاثیرپذیر از تبیین نقش مولفه

سرمایه فرهنگی در نظام آموزش و پرورش را با مرور مبانی نظری، 
مصاحبه با خبرگان امر و پرسش از خود اساتید، شناسایی کرد. در 

ن شد که عوامل مختلف سرمایه فرهنگی تجسم این پژوهش عنوا
یافته، سرمایه فرهنگی عینیت یافته و سرمایه فرهنگی نهادی از 

باشد. در پژوهش عوامل تشکیل دهنده توسعه سرمایه فرهنگی می
های در وضعیت مطلوبی به حاضر نشان داده شد که تمام این مولفه

، ی که به وسیله آنرای فرایندبرند. این بدان معنی است که بسر می
انند، رسسرمایه فرهنگی و منش عادتی به بازتولید اجتماعی یاری می

نهادهایی جوان مدرسه و ساز و کار مسدود کننده امتحانات مدارس، 
امور مرکزی اند. جذابیت مدل بوردیو در این است که وی مدعی 
است جامعه به لحاظ صوری درهایش به روی حرکت باز است. 

ای برای نخبگان وجود ندارد که جلوی قاعده یا توطئهگونه هیچ
های فرودست را حرکت رو به باالی تحرک اجتماعی اعضای گروه

تواند گلیم خود را در بگیرد. دست کم در این نظریه، هر کسی می
نظام ارزشی از آب بیرون بکشد. اما در عمل، وضع غیر از این است. 

های فرهنگی تأیید دارینببرتری از طریق کارکردهای ظریف، جا
شود که عامالن آن غالباا نا آگاه از کار خویشند. ای بازتولید مینشده

ها در حالی که به همبستگی میان طبقه اجتماعی و نرخ ترک آن
موانع اقتصادی برای توضیح این »گویند: کنند، میتحصیل اشاره می

وزشی های مرگ و میر آمنکته کافی نیستند که چه طور نرخ
. «ای دیگر این همه متفاوت باشندتوانند از یک طبقه تا طبقهمی

بوردیو و پاسرون با اشاره به یک جامعه پسا صنعتی، نظام دانشگاهی 
ها استدالل دانند. آنرا به عنوان وسیله کسب امتیاز توانمندتر می

تبدیلی مجدد سرمایه اقتصادی به سرمایه دانشگاهی، »کردند که 
هبردهایی است که بورژوازی کسب مسلک را قادر یکی از را

 «.سازد تا موضع برخی یا همه وارثان خود را حفظ کندمی
داشتن سرمایه فرهنگی کارکردهای مختلفی دارد؛ اوالا کسب 

ها به ها منوط به تبدیل شدن آنمشروعیت از طریق سایر سرمایه
ی گسرمایه فرهنگی است، یعنی کسی که به واسطه سرمایه فرهن

تواند روایت و برداشت خود را از دنیای اجتماعی منزلت دارد، می
بر دیگران تحمیل کند. ثانیاا داشتن سرمایه فرهنگی بدان معنا است 

تواند خود را از الزامات زندگی روزمره جدا کند و نوعی که فرد می
نهایتاا باید به این نکته . گزینش دلخواه در عرصه فرهنگی انجام دهد

کرد که سرمایه فرهنگی برخاسته از سه منشأ گوناگون است  اشاره
ی هاکه عبارتند از: پرورش خانوادگی و اجتماعی )طبقاتی(، آموزش

های کسب شده از طریق آن. باید گفت که فرهنگ رسمی و مهارت
شغلی و انباشت سرمایه فرهنگی در افراد از طریق این سه منبع سبب 

سرمایه فرهنگی و کسانی که فاقد  هایی در دارندگانبروز تفاوت
 .شودآن هستند، می

در پژوهش حاضر همچنین به شناسایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر بر  
نقش سرمایه فرهنگی در آموزش و پرورش، همت گمارده شد و با 

های اثرگذار بر نظر خبرگان و همچنین، مرورمبانی نظری، مولفه
های هویت اجتماعی، سرمایه مولفهتوسعه سرمایه فرهنگی شامل، 

اجتماعی، تعامالت خانوادگی، مصرف رسانه و سبک زندگی مورد 
های تاثیر پذیر از از توسعه سرمایه شناسایی قرار گرفت. و مؤلفه

فرهنگی شامل، موفقیت تحصیلی، توانمندسازی دانش آموزان، 
 نمسئولیت پذیری اجتماعی، مقبولیت اجتماعی و شادی دانش آموزا

 مورد شناسایی قرار گرفتند.
در خصوص عوامل اثرگذار و  های پژوهشپیشنهادهای منتج از یافته

اثرپذیر توسعه سرمایه فرهنگی در آموزش و پرورش عبارت است 
 از:

کتب درسی و برنامه های آموزشی در مقاطع تحصیلی عمومی و 
متوسطه از بعد تقویت مؤلفه های مربوط به هویت اجتماعی مورد 

 تحلیل محتوا قرار گیرند. 
 اجرای تدوین و طراحی، فرایند در و معلمان کارکنان و مدیران

 حرفهای هایمسئولیت باید درسی و آموزشی هایریزیبرنامه

 کارآمدترین و تریناز تازه و کنند درک خوبی به را خویش

 اقتضائات و شرایط به توجه با زمینه این در موجود هایروش

 جویند بهره خود محل خدمت خاص مدرسه

برگزاری کالس های آموزشی به خانواده ها برای حل مشکالت  
 .داخلی
 فرهنگی، مراکز ایجاد طریق از فرهنگی سرمایه توسعه بر تأکید

 های سالن سراها، فرهنگ سینماها، چون آموزشی، هم و هنری

 که است فضاها و دیگر هادانشگاه مساجد، ها، کتابخانه ورزشی،

های فعالیت انجام برای انگیزه ایجاد و عالقه بتوان طریق، این از
 فراهم دانش آموزان برای را اطالعات و دانش کسب و فرهنگی

 ..کرد
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 بسا )چه دانش آموزان از گروهی گرفتن فاصله دالیل از یکی 

 اقالم در کافی تنوع عدم توانددینی، می زندگی سبک از محدود(

 این رو از باشد. اسالمی هایارزش با متناسب مصرفی کاالهای و

 که کاالها ارئه و تولید در تنوع و خالقیت که گرددمی پیشنهاد

 توجه مورد کند، جذب خود سوی را به متفاوتی هایذائقه بتواند

 .بگیرد قرار بیشتری

محتوای  آموزان،دانش دروس سرفصل ریزیبرنامه متخصصان
از  یادگیری که کنند سازماندهی ایگونه به را درسی واحدهای

 باشد انتقال قابل راهبردها این طریق

باید در راستای ایجاد عدالت آموزشی،  آموزش و پرورش
 هایطبقات پایین جامعه و اقلیت دانش آموزانتوانمندسازی زبانی 
ای را قبل از ورود به دبستان مدنظر قرار دهد؛ تا قومی/ زبانی/ لهجه

ها رقابت شده و موفقیت آموزان با توان برابر وارد عرصهاین دانش
 د زبانی، بلکه مبتنی بر مجموعهها، نه فقط بر اساس استعداو فرصت
 .ها توزیع شودها و شایستگیتوانمندی

 و توسعه در هادبیرستان کردن مند انگیزه و مشارکت جلب
 اجتماعی دانش آموزان های مسئولیت  زیربنایی مفاهیم گسترش

به موقعیت خاص افراد، جایگاه اجتماعی آنها، میزان دسترسی به 
فرهنگی، موقعیت طبقاتی، میزان تحصیالت امکانات اقتصادی و 

والدین، گرایش به هنر و گرایش به مطالعه و موسیقی را در هنگام 
 .دسته بندی دانش آموزان یا کالس بندی آنها توجه شود

  شاد زندگی و شادی مفهوم مورد در رسانی آگاهی و سازی فرهنگ
 .جوانان برای آموزشی فرهنگی تسهیالت و امکانات افزایش

شود: از متغیرهای اموزش خانوادگی به پژوهشگران آتی پیشنهاد می
عنوان و نظام اقتصادی و مالی خانواده ها نیز در پژوهش خود به

متغیرهای کنترل یا تعدیل کننده استفاده کرده و مدل متفاوتی ارائه 
دهند. همچنین، به منظور اولویت بندی پیشایند و پسایندهای نقش 

و  AHPهنگی از نرم افزارهای دیگری نظیر توسعه سرمایه فر
ANP  استفاده شود و نتایج این رتبه بندی با نتایج پژوهش حاضر

 مقایسه شود. 
References 
1. Lash, Scott. Sociology of 

Postmodernism, translated by Hassan 

Chavoshian, Tehran: Markaz Publishing, p. 

340. 1383 

2. Gintis, H. The American Occupational 

Structure Eleven Years Later (Vol. 9). 

JSTOR. 1980 
3. Sewell, W. H. & Hauser, R. M. 

Education, Occupation, and Earnings. 

Achievement in the Early Career. 1975. 
4. Low, S. Investing in cultural capital: A 

partnership enhancing transition for equity 

students 2008. 
5. Tramont‚ L., & Willms‚ J. D., Cultural 

capital and its effects on education 

outcomes‚ Economics of Education 

Review, 

doi:10.1016/j.econedurev.2009.06.003, 

2009. 
6. Blasko‚ Z., Reproduction or cultural 

mobility. Review of Sociology, 9, 5-26. 

2003. 
7. Southgate, D. E. Determinants of 

Shadow Education: A Cross- National 

Analysis (thesis). 2009. 

8. Sulis, I.; Porcu, M. & Pitzalis, M. 

Scaling the Latent Variable Cultural Capital 

via Item Response Models and Latent Class 

Analysis. In B. Fichet, D. Piccolo, R. Verde, 

& M. Vichi (Eds.), Classification and 

Multivariate Analysis for Complex Data 

Structures (pp. 271–279). 2011. 
9. Babaei Fard A, Heydarian A 

Investigating the effect of cultural capital on 

students' academic achievement. Journal of 

Social Sciences, Faculty of Literature and 

Humanities, Ferdowsi University of 

Mashhad, Year 12, Issue 1, p. 118-142. 

2014. 

10. Wildhagen, T. Capitalizing on Culture: 

How Cultural Capital Shapes Educational 

Experiences and Outcomes. Sociology 

Compass, 4(7), 519– 531. 2010. 
11. Myrberg, E. & Rosén, M. Direct and 

indirect effects of parents’ education on 

reading achievement among third graders in 

Sweden. British Journal of Educational 

Psychology, 79, 695–711. 2009. 
12. Cochrane, Phoebe. Exploring cultural 

capital and its importance in sustainable 

development. Ecological Economics, 2016, 

57, 318–330.  

13. Jaeger‚ M. M.‚ & Holm‚ A., Does 

parents’ economic, cultural, and social 

capital explain the social class effect on 

educational attainment in the Scandinavian 

mobility regime? Social Science Research, 

2007, 36, 719–744. 
14. DiMaggio, P. Cultural capital and 

social success: The impact of status culture 
participation on the grades of high school 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               8 / 9

https://youngsociologists.com/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%9B-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C/
https://islamiclifej.com/article-1-447-fa.html


 33   ...بر ریرپذیو تاث رگذاریعوامل تاث یو رتبه بند ییشناسا  

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

students. American Sociological Review, 

1982, 47, 189–201. 

15. Lareau, A., & Weininger, E. B., 

Cultural capital in education research: A 

critical assessment. Theory and Society, 

2003, 32, 567–606. 
16. Aschaffenburg K, Maas I Cultural and 

educational careers: The dynamics of social 

reproduction. American Sociological 

Review, 1997, 62, 573–587. 
17. Phillips, R. & Shockley, G. Linking 

Cultural Capital Conceptions to Asset-

Based Community Development. 

Mobilizing communites: asset building as a 

community development strategy, 2010, 92, 

pp 370-382. 

18. Scherger, S. & Savage, M. Cultural 

transmission, educational attainment and 

social mobility. The Sociological Review, 

2010, 58(3), 406–428. 

19. Rostami, G. Bani-Fatima, H. Alizadeh 

Aghdam, M. Investigating the relationship 

between cultural capital and the level of 

social participation among female teachers 

working in education in Miandoab city. 

Sociological Studies, Third Year, Issue 9, 

Winter '92, p. 98-78. 1392. 
20. Valikhani, B. The Impact of Cultural 

Capital, Psychological Capital and Social 

Capital on Employee Individual Job 

Performance (Case Study: Hekmat Iranian 

Bank). Master Thesis in Public 

Administration, Payame Noor University, 

Hamadan Province, Payame Noor Center, 

Hamadan. 1398. 

21. Mirsardo, T. Old, B. Cultural Capital 

and Academic Progress (Case Study: 

Golestan Secondary School Students). 

Journal of Educational Sociology, No. 11, 

Spring and Summer 1997, p. 127-113. 

1397. 

22. Cliona Hannon, Daniel Faasb, Katriona 

O’Sullivan. Widening the educational 

capabilities of socio-economically 

disadvantaged students through a model of 

social and cultural capital development. 

British Educational Research Journal, Vol. 

43, No. 6, December 2017, pp. 1225–1245 
23. Vaishnav Kameswaran, Lindsey 

Cameron, Tawanna R. Dillahunt. Support 

for Social and Cultural Capital 

Development in Real-time Ridesharing 

Services. CHI 2018, April 21–26, 2018, 

Montréal, QC, Canada 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

https://islamiclifej.com/article-1-447-fa.html
http://www.tcpdf.org

