
 

 

 بر سرمایۀ فرهنگی دانشجویان  مطالعۀ تأثیر اینترنت

 2، امین حیدریان1اسداله بابائی فرد

 18/9/97، تاریخ تایید: 7/5/97تاریخ دریافت: 

 چکیده
گیری سرمایۀ فرهنگی آنالین در فضای مجازی  این پژوهش به بررسی تأثیر اینترنت بر سرمایۀ فرهنگی و شکل

تلز و هوارد رینگلد در حوزۀ مطالعات اینترنت و فضای مجازی و های مانوئل کاس پردازد. در این مطالعه از نظریه می

های نظری پژوهش، بهره گرفته شده است. روش این  عنوان چهارچوب یر بوردیو، به نیز نظریۀ سرمایۀ فرهنگی پی

های دولتی و علوم پزشکی  پژوهش از نوع پیمایش اجتماعی و جامعۀ آماری مورد بررسی آن دانشجویان دانشگاه

عنوان  نفر با استفاده از فرمول کوکران به 380بوده است که از میان آنها تعداد  1392 ـ 93شان در سال تحصیلی کا

مدت و »گیری از اینترنت، یعنی  دهند که بین ابعاد گوناگون بهره حجم نمونه انتخاب شده است. نتایج نشان می

استفاده از »، «های علمی اینترنت استفاده از سایت»، «ترنتگیری از این مهارت در بهره»، «میزان استفاده از اینترنت

با « های اجتماعی مجازی استفاده از شبکه»و « خرید اینترنتی کاالهای فرهنگی»، «های هنری اینترنت سایت

رابطۀ معنادار و مستقیم وجود دارد. همچنین، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی و تحلیل « سرمایۀ فرهنگی»

خرید »، «های علمی اینترنت استفاده از سایت»، «گیری از اینترنت مهارت در بهره»ر مستقیم متغیرهای مسیر، تأثی

 دهد. را نشان می« سرمایۀ فرهنگی»بر « های هنری اینترنت استفاده از سایت»و « اینترنتی کاالهای فرهنگی

های اجتماعی  کاالهای فرهنگی، شبکهاینترنت، سرمایۀ فرهنگی، ذائقۀ فرهنگی، خرید اینترنتی واژگان کلیدی: 

 مجازی.
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 مقدمه و بیان مسئله
قابل انکار است.  های گوناگون زندگی روزمره غیر های دیجیتال بر جنبه امروزه نقش رسانه

اند  های نوین ارتباطی نظیر اینترنت با تأثیراتی که بر مخاطبان خود دارند توانسته آوری فن

ترین  ای سازند. از میان مهم را دستخوش تغییرات گستردهجهان اجتماعی و فرهنگی آنان 

اشاره کرد. رابطۀ بین اینترنت و « سرمایۀ فرهنگی»توان به  های تحت تأثیر اینترنت، می حوزه

های متنوع و متعدد آن، از ابعاد گوناگونی قابل  دلیل امکانات و قابلیت سرمایۀ فرهنگی، به

های گوناگون، امکان مکالمات شنیداری و  در زمینهگیری از صفحات وب  بررسی است. بهره

های فراغتی مجازی و غیره همگی  های اجتماعی مجازی، خرید اینترنتی، فعالیت دیداری، شبکه

های استفاده از اینترنت هستند که به نوعی با کاربران خود در ارتباط متقابل قرار دارند.  از نمونه

گستر( دانست که دسترسی  ها )شبکۀ جهان ی جهانی از رایانها توان اینترنت را شبکه بنابراین می

سازد که عمالً اطالعاتی  پذیر می های منفردی را امکان فوری به تعداد در حال گسترشی از پایگاه

شناختی، اینترنت  (. اما از دیدگاهی جامعه581: 1378کنند )مارشال،  چیز ارائه می دربارۀ همه

( دانست، و یا به تعبیری دیگر مدخلی بر جامعۀ الکترونیک، یک سیستم )نظام»توان  را می

های  ها یا شبکه ای که از عناصر اصلی سیستم اینترنت، یعنی تولیدکنندگان )سایت جامعه

)محسنی، « کنندگان )کاربران( تشکیل شده است کنندگان( و مصرف ها )توزیع مرتبط(، واسطه

در  2014اینترنت، میزان کاربران اینترنت در سال (. بر اساس آمارهای پایگاه جهانی 80: 1386

هزار کاربر در  250میلیارد کاربر اعالم شده است. در ایران نیز این تعداد از  3کل جهان بیش از 

افزایش  2014میلیون کاربر در سال  45و  2007میلیون کاربر در سال  23به  2000سال 

براین مطالعۀ تعامالت میان اینترنت و کاربران آن (. بنا2014یافته است )پایگاه جهانی اینترنت، 

 و نیز بررسی مسائل اجتماعی و فرهنگی آنان اهمیت روزافزونی یافته است.

گردد، در  های مادی و مالی اطالق می عالوه بر سرمایۀ اقتصادی که به مالکیت دارایی

شناسان قرار  جه جامعهمورد تو 1«سرمایۀ فرهنگی»های اخیر، نوع دیگری از سرمایه، یعنی  دهه

ها و  گرفته است. سرمایۀ فرهنگی ابعادی چون دانش عینی دربارۀ هنرها و فرهنگ، سلیقه

های فرهنگی و  های ظاهری )مانند مدارک دانشگاهی(، مهارت ترجیحات فرهنگی، ویژگی

( و از طریق منابعی مثل 221: 1387گیرد )اسمیت،  توانایی در تمایز و تشخص را در بر می

پرورش خانوادگی، آموزش رسمی و فرهنگ شغلی در افراد ایجاد شده و باعث تفاوت و تمایز 

: 1390؛ به نقل از خادمیان، Bordieu ،1984شود ) میان دارندگان و فاقدان این سرمایه می

                                                           
1 Cultural Capital 
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یابی به موفقیت تحصیلی  های اوّلیه، این مفهوم در ارتباط با نابرابری در دست (. در پژوهش102

های گوناگون، اخیراً در موضوعات متعدد و  ررسی بود، اما با گسترش ابعاد آن در رشتهمورد ب

 متنوعی مورد استفاده قرار گرفته است.

هایی مانند سیاست،  ها یا حوزه بوردیو در آثار خود به گردش سرمایۀ فرهنگی در میدان

آن میدان جهت کسب کند که به رقابت میان کنشگران  طبقات اجتماعی و دانشگاه اشاره می

ای در  شود. امروزه با توسعۀ اینترنت و ارتباطات شبکه هرچه بیشتر سرمایۀ فرهنگی منتهی می

شود. از  سطح جهان، این رسانۀ جهانی به منزلۀ یک میدان اجتماعی نوظهور در نظر گرفته می

اجتماعی  های آنجا که میدان اینترنت نوعی میدان در فضای مجازی بوده و با سایر میدان

سرمایۀ فرهنگی »توان نوعی  متفاوت است، در نتیجه سرمایۀ فرهنگی واقع در این میدان را می

 نامید.« آنالین

گیری از اینترنت بر  های گوناگون بهره تأثیرات اینترنت بر سرمایۀ فرهنگی در راستای جنبه

طوری که  ده( قرار دارد، بهش یافته و نهادینه یافته، عینیت گانۀ سرمایۀ فرهنگی )تجسم ابعاد سه

های فرهنگی )مانند  های اجتماعی مجازی در زمینۀ مهارت ها و شبکه ها، وبالگ سایت وب

وری و غیره(، با بعد  های گفتاری و سخن های هنری، ورزشی، مهارت ها در رشته آموزش مهارت

فرهنگی )مانند های مجازی و خرید اینترنتی کاالهای  یافته، فروشگاه سرمایۀ فرهنگی تجسم

های آموزشی  یافته و دوره کتاب، مجالت، کاالهای زینتی و غیره(، با بعد سرمایۀ فرهنگی عینیت

های مجازی زبان انگلیسی،  شوند )مانند مدارک دوره مجازی که به مدارک آموزشی منتهی می

ICDL ند. کاربران با ا یافته( در تماس شده )سازمان و غیره( نیز با بعد سرمایۀ فرهنگی نهادینه

سطوح گوناگون سرمایۀ فرهنگی به منظور کسب سرمایۀ بیشتر به فضاهای مجازی وارد 

پردازند که به تلفیق میان اینترنت و  شمار و متنوعی می های بی شوند و به کدگشایی از پیام می

 بخشد. گیری سرمایۀ فرهنگی آنالین در آنها شدت و سرعت می سرمایۀ فرهنگی و شکل

پردازد و هدف اصلی آن  ژوهش به بررسی تأثیرات اینترنت بر سرمایۀ فرهنگی میاین پ

شناسایی برخی از ابعاد پرکاربرد اینترنت است که بر سرمایۀ فرهنگی جوانان دانشجو مؤثرند. در 

های علمی و هنری اینترنت  گیری از سایت هایی از قبیل این که چگونه بهره واقع پرسش

فرهنگی دانشجویان مؤثر واقع شود؟؛ خرید اینترنتی کاالهای فرهنگی در تواند بر سرمایۀ  می

های  میان دانشجویان چه قدر است و نسبت آن با سرمایۀ فرهنگی آنان چیست؟؛ شبکه

اند و... از اهداف  اجتماعی مجازی با چه کیفیتی بر سرمایۀ فرهنگی جوانان دانشجو اثرگذار بوده
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دهد، که در جهت  های فوق تشکیل می ش حاضر را پرسشاین پژوهش هستند. انگیزۀ پژوه

 پاسخگویی به آنها نیازمند انجام پژوهش و کندوکاوهای نظری و تجربی در این زمینه هستیم.

 پیشینۀ تجربی پژوهش
ویژه رایانه و  های نوین )به آوری هایی با موضوع ارتباط بین فن های اخیر، پژوهش در سال

شده است. در اینجا به برخی از مطالعات تجربی صورت گرفته  انجام اینترنت( و سرمایۀ فرهنگی

عنوان پژوهشی است که توسط « مثابۀ سرمایۀ فرهنگی آوری اطالعات به فن»شود.  اشاره می

شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطۀ بین سرمایۀ  ( انجام1998) 1امیسن و فرو

تعداد »ت. نتایج این مطالعه نشان دادند که بین آوری اطالعات ذکر گردیده اس فرهنگی و فن

دفعات بازدید از »و « درآمد»، «های موجود در هر خانه تعداد کتاب»با « های دارای رایانه خانه

میزان سن »با « طبقۀ خانوادگی»رابطه وجود دارد. همچنین بین « های هنری گالری

میشل و  ـ  طۀ معنادار وجود دارد. اسمیت های دارای رایانه راب در میان خانه« ترین فرزند کوچک

انداز  کننده یا تمایزدهنده؟ یک چشم سطح اینترنت: هم»( در پژوهشی با عنوان 2006) 2دوبالر

، نقش اینترنت را در میان افرادی که از سطح سرمایۀ فرهنگی باال و پایین «سرمایۀ فرهنگی

عه نشان داد که افراد با سرمایۀ فرهنگی باال برخوردارند، مورد بررسی قرار دادند. نتایج این مطال

صورت کامالً متفاوت از اینترنت  در مقایسه با افرادی که از سرمایۀ فرهنگی پایین برخوردارند، به

ها  کنند و این تفاوت در نحوۀ استفاده از اینترنت به بازتولید، تقویت و تشدید تفاوت استفاده می

 انجامد. نگی باال و پایین میهای فره در میان افراد با سرمایه

3»( با عنوان 2010نتایج بررسی تانجر و همکارانش )
ICT  به مثابۀ سرمایۀ فرهنگی: ارتباط

دارد که متغیرهای  ، بیان می«های کاربران جوان رایانه اقتصادی و ویژگی ـ  بین پایگاه اجتماعی 

« اقتصادی ـ  پایگاه اجتماعی »با  «ICTهای  مهارت»و « ICTاستفاده از »، «ای های رایانه نگرش»

، «مالکیت رایانه»کاربران رایانه ارتباط معناداری وجود دارد. از سوی دیگر، بین متغیرهای 

کاربران رایانه ارتباط معنادار وجود « جنسیت»با « ICTهای  مهارت»و « ای های رایانه نگرش»

« ICTهای  مهارت»و « ICTاده از استف»، «ای های رایانه نگرش»دارد. همچنین بین متغیرهای 

ای را با عنوان  ( نیز مطالعه2012) 4ارتباط معنادار وجود دارد. پاینو و رنزولی« مالکیت رایانه»با 

های کامپیوتر خود  آموزانی که مهارت بعد دیجیتال سرمایۀ فرهنگی: مزایای نمایان برای دانش»
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ای  های رایانه ش نشان داد که بین مهارت، انجام دادند. نتایج این پژوه«دهند را نمایش می

آموز و ارزیابی  آموزان )بعد دیجیتالی سرمایۀ فرهنگی( و ارزیابی میزان تالش خود دانش دانش

آموزان در دروس ریاضی و قرائت رابطۀ معناداری وجود دارد. همچنین،  در مقایسه با سایر دانش

آموز در هر دو درس  ی تالش خود دانشبین سرمایۀ فرهنگی سنتی )غیر دیجیتالی( و ارزیاب

 ای مشاهده نشده است. آموزان رابطه رابطۀ معنادار وجود داشته، اما در ارزیابی با سایر دانش

توان به  شده است که از آن جمله می های مرتبط انجام هایی در زمینه در ایران نیز پژوهش

مایۀ فرهنگی و مقایسۀ آن میان گیری سر اندازه»( با عنوان 1391پژوهش رضایی و بختیاری )

دانشجویان دانشکدۀ مدیریت دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و 

دهند که سرمایۀ فرهنگی در بعد فردی،  ، اشاره کرد. نتایج این پژوهش نشان می«تحقیقات

دانشجویان  در میان دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی و در ابعاد اجتماعی و ملی در میان

دانشگاه علوم و تحقیقات از سطح باالتری برخوردار است. همچنین، نتایج مطالعۀ محمدی و 

یافته،  دهند که بین اشکال گوناگون سرمایۀ فرهنگی )تجسم ( نشان می1391همکارانش )

یافته و نهادی( با سبک زندگی رابطۀ معنادار وجود دارد. همچنین در بین اشکال  عینیت

یافته بیشترین رابطه را با سبک زندگی  مایۀ فرهنگی نوع سرمایۀ فرهنگی تجسممختلف سر

( نیز در پژوهش خود نشان دادند که از میان 1391داشته است. ادریسی و همکارانش )

سرگرمی و فراغت اجتماعی در بین دو گروه  ـ  های اوقات فراغت، تنها فراغت تفریحی  گونه

سرگرمی و جسمانی در  ـ  ادار دارند. اوقات فراغت تفریحی دانشجویان زن و مرد تفاوت معن

اند. سرمایۀ فرهنگی خانواده نیز  بین دو گروه دانشجویان مجرد و متأهل تفاوت معنادار داشته

در میان دانشجویان علوم پایه و علوم انسانی و نیز دانشجویان زن و مرد دارای تفاوت معنادار 

رمایه در بین دانشجویان مجرد و متأهل تفاوت معنادار بوده است، اما بین میزان این س

فرهنگی و  ـ  سرگرمی، اجتماعی، هنری  ـ  مشاهده نشده است. همچنین، بین فراغت تفریحی 

فکری با سرمایۀ فرهنگی رابطۀ معنادار وجود داشته، اما بین فراغت جسمانی و سرمایۀ 

 فرهنگی رابطۀ معنادار مشاهده نشده است.

 ارچوب نظری پژوهشمبانی و چ
گیرند. در بخش  مباحث نظری این پژوهش در دو بخش اینترنت و سرمایۀ فرهنگی قرار می

، و در بخش سرمایۀ فرهنگی از نظریۀ 2و هوارد رینگلد 1های مانوئل کاستلز اینترنت از نظریه

                                                           
1 Manuel Castells  
2 Howard Rheingold 
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هنگی پرداخته استفاده شده است. در انتها نیز به رابطۀ میان اینترنت و سرمایۀ فر 1یر بوردیو پی

 شده است.

 . مانوئل کاستلز: کهکشان اینترنت1

نظریۀ »پرداز امریکایی، در آثار متأخر خود که در امتداد  شناس و نظریه   مانوئل کاستلز، جامعه

های ارتباطی نظیر اینترنت و  آوری ها و فن به رشتۀ تحریر درآورده، به رسانه 2«ای جامعۀ شبکه

بر نقش آنها در ایجاد تعامالت اجتماعی مجازی و در نهایت تقویت پردازد و  تلفن همراه می

کهکشان »کند. برای نمونه، او در کتاب معروف خود با عنوان  ای تأکید می جامعۀ شبکه

دارد که کهکشان اینترنت یک محیط ارتباطی جدید است، زیرا ارتباطات  ، بیان می3«اینترنت

همۀ قلمرو زندگی اجتماعی توسط فراگیری استفاده دهد و  انسانی را تشکیل می  جوهرۀ کنش

چون یک شکل جدید اجتماعی در سرتاسر  ای هم اند. جامعۀ شبکه از اینترنت تغییر شکل یافته

جهان گسترش یافته و اگرچه پیامدهای قابل توجه متفاوتی بر زندگی افراد داشته، اما به 

(. از این Castells, 2005: 275میده است )ها انجا تر به تاریخ، فرهنگ و سازمان وابستگی بیش

آوری در تغییر جهان اجتماعی ما مطرح بوده و از  عنوان مؤثرترین فن رو، اینترنت همواره به

نقاط جهان، تماس میان جوامع انسانی را در  العاده پیچیدۀ میان اقصی طریق ارتباطات فوق

 ـ  نترنت همچنین با ابعاد اقتصادی عنوان جهان دوم( ممکن ساخته است. ای جهانی مجازی )به

ساالری در جهان  گرایی، فن تجاری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خاص خود، به روحیۀ اطالعات

های خود در جهت ایجاد جامعۀ جهانی واحد و  اجتماعی واقعی دامن زده و با وجود قابلیت

ت چندگانگی، تنوع و تکثر داری اطالعاتی کنونی(؛ همواره در جه پارچه )معطوف به سرمایه یک

ها و امکاناتی را در اختیار کاربران خود قرار داده و نوعی  فرهنگی جوامع قابلیت

 جوامع را شکل بخشیده است.« شدن فرهنگی چندجهانی»

 . هوارد رینگلد: اجتماعات مجازی2

دیدی ، تحرک ج4«اجتماعات مجازی»های اخیر هوارد رینگلد توانسته با ارائۀ نظریۀ  در سال

 ـ  دارد که ارتباطات کامپیوتر  را در مطالعات اینترنت ایجاد کند. رینگلد در این نظریه بیان می

                                                           
1. Pierre Bourdieu 

2 .Network Societyای که حول  های اجتماعی اصلی ساختارها و فعالیتای عبارت است از  ، جامعۀ شبکه

کنند )کاستلز،  ها و ابزارهای الکترونیک پردازش می اند و اطالعات را به کمک روش هایی سازمان داده شده شبکه

1383 :440.) 
3. Internet Galaxy (2001) 
4. Virtual Community  
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هایی را برای اجتماعات  ، تعامالت میان فردی را از محیط واقعی خارج ساخته و فرصت1واسط

های  ایی(. از نظر او اجتماعات مجازی، گردهم183: 1390آورد )ترلو،  وجود می نو اما اصیل به

های عمومی شبکه  اجتماعی هستند که وقتی تعداد کافی از افراد و به مدت کافی در بحث

دهند،  کنند و با احساسات انسانی به روابط شخصی در فضای مجازی شکل می شرکت می

(. در واقع، شرکت در اجتماعات مجازی، از یک سو، از Rheingold, 1993: 5آیند ) پدید می

کاهد و  وفق دادن خود با انتظارات گروهی و جمعی در دنیای واقعی می فشارهای ناشی از

آل و تعامل با سایرین مطلوب به فرد  آزادی بیشتری را در جهت تحقق خود مطلوب و ایده

کاهد )ذکایی و  بخشد و از سوی دیگر، از فشارهای محیطی و جغرافیایی بر کاربر بسیار می می

 (.127: 1385خطیبی، 

شود؛ سپس این عالیق  گلد، ایجاد جماعت از طریق عالیق مشترک فراهم میاز نظر رین

وسیلۀ کدهای اجتماعی  شوند که این امر نیز به باعث تشکیل پیوندهای اجتماعی فراتری می

هایی با عالیق مشترک(  )اخالق اینترنتی( و رابطۀ متقابل )سیمان اجتماعی برای چسباندن گروه

و « تعداد کافی کاربران»، «طول عمر گردهمایی»عواملی چون گیرد. در نتیجه،  صورت می

ای هستند که گردهمایی را به جماعت تبدیل  عنوان مواد پیونددهنده به« احساس انسانی کافی»

طور  (. به زعم رینگلد، فرایند تعامالت در اجتماعات مجازی، به159: 1389کنند )بل،  می

گیرکننده است  ناپذیر است. نخست، به این دلیل غافل گیرکننده و هم اجتناب زمان هم غافل هم

کنندگان آن هرگز تصورش را  کنند که ابداع هایی استفاده می که افراد از آن به منزلۀ شیوه

طوری که کدهای اجتماعی قدیمی را از بین برده و انواع  اند. به اند، یا قصدش را نداشته کرده نمی

ناپذیر است که  سازند. دوم، به این دلیل اجتناب یپذیر م ها را امکان جدیدی از جماعت

دنبال  های مجازی، واکنشی طبیعی به احساس نیاز به جماعت هستند که به جماعت

توانند با  های سنتی در سراسر جهان پدید آمده است. در واقع، کاربران می شدن جماعت رنگ کم

شدۀ سنتی در فضای سایبر  های گم ماعتمبنا به بازسازی آن ج ـ  استفاده از ارتباطات کامپیوتر 

فردی در محیط  (. بنابراین، رینگلد با طرح این نظریه، تعامالت میان157: 1389بپردازند )بل، 

گیری اجتماعات مجازی دانسته و بر نقش برخی از عوامل مانند عالیق،  وب را در راستای شکل

کند. او همچنین  اعات تأکید میسالیق و احساسات کاربران در ایجاد و پایداری این اجتم

گیرد که همواره فراتر  عنوان جایگزینی برای اجتماعات سنتی در نظر می اجتماعات مجازی را به

 کنند. یابند و پیوندهای اجتماعی جدیدی را ایجاد می از مرزهای جغرافیایی گسترش می

                                                           
1. Computer Mediated Communication (CMC)  
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 یر بوردیو: سرمایۀ فرهنگی  . پی3

، «عمل اجتماعی»پرداز فرانسوی، در نظریۀ خود با عنوان  هشناس و نظری یر بوردیو، جامعه پی

، 2«ذائقه»، 1«منش»گری اجتماعی را نتیجۀ تعامالت پیچیدۀ میان برخی از مقوالت نظیر  کنش

« منش»داند. در اینجا مفاهیم مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.  می 4«سرمایه»و  3«میدان»

های بادوام  گر نظامی از گرایش نظریۀ بوردیو است و بیان کلید دیالکتیک میان فرد و ساختار در

ها منتقل  و قابل انتقال است که از طریق آن عناصر اصلی نظم و اشکال فرهنگی به انسان

ای بین تأثیرات گذشته و  عنوان واسطه عبارت دیگر، منش به (. به40: 1390شود )خادمیان،  می

مند است )به وسیلۀ نیروهای اجتماعی  زمان، هم ساخت طور هم های کنونی، به ها و محرک انگیزه

های  های متنوع و گوناگون فرد در حوزه دهنده )به فعالیت شود( و هم ساخت الگودار تولید می

(. در مجموع، بوردیو 335: 1381بخشد( )واکوانت،  مختلف زندگی شکل داده و بدان انسجام می

گذاری و  های ادراکی، ارزش ای از شاکله ی مجموعهها، یعن نظامی از گرایش»منش را به مثابۀ 

دهی به اعمال و رفتارها  گیرد که مستعد جهت عملی )که صرفاً اقتصادی نیستند( در نظر می

)ذائقه( « سلیقه»(. بوردیو منش را با مفهوم دیگری به نام 19و  18: 1391)شامپاین، « هستند

شوند که  هستند که منجر به مجموعۀ اعمالی میتمایزاتی »ها  زند. از نظر او سلیقه پیوند می

(. در ادامه، او به معرفی سه قلمرو 35)همان: « خود در واقع به شرایط خاص اجتماعی مربوطند

های فرهیختۀ طبقۀ  )سلیقۀ بخش «سلیقۀ مشروع»پردازد که عبارت است از: ـ  اصلی سلیقه می

)سلیقۀ طبقۀ  «پسند سلیقۀ عامه» ـ3)سلیقۀ طبقۀ متوسط( و « سلیقۀ متوسط»ـ 2مسلط(، 

 (.127و  126: 1385کارگر( )میلنر و براویت، 

است. از نظر « میدان»سومین مفهوم کلیدی در نظریۀ عمل اجتماعی بوردیو، مفهوم 

ها یا تکاپوها بر سر منابع و منافع معیّن و  ای اجتماعی است که مبارزه عرصه»بوردیو، میدان، 

ها بازارهایی  (. در واقع، میدان135: 1385)جنکینز، « گیرد ورت میدسترسی به آنها در آن ص

های خاص هستند که عامالن اجتماعی در آنها بنابر استعدادات خاص خود در انواع  برای سرمایه

هر آن چیزی « سرمایه(. »139: 1385کنند )شویره و فونتن،  اندیشند و عمل می ها، می سرمایه

های مادی و  تملک فرد قرار گیرد که در گذشته، اساساً صورت تواند در تعلق و است که می

(. اما از نظر 36: 1390یافت )خادمیان،  کامالً عینی داشت و در علم اقتصاد جایگاه خود را می

بوردیو سرمایه، هرگونه خاستگاه و سرچشمه در عرصۀ اجتماعی است که در توانایی فرد برای 

                                                           
1 Habitus 

2 Taste 
3 Field  

4 Capital 
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: 1381گردد مؤثر واقع شود )واکوانت،  ین صحنه حاصل میمندی از منافع خاصی که در ا بهره

های اجتماعی چهار نوع سرمایه رد  (. به عقیدۀ بوردیو در هر میدانی میان بازیگران یا گروه335

« سرمایۀ فرهنگی»ـ 2)ثروت و پول(، « سرمایۀ اقتصادی»ـ 1اند از:  شوند که عبارت و بدل می

ای از  )شبکه« سرمایۀ اجتماعی»ـ 3کاالهای فرهنگی(، )قدرت شناخت و قابلیت استفاده از 

های فردی در  )پرستیژ، حیثیت، احترام و قابلیت« سرمایۀ نمادین»ـ 4روابط فردی و گروهی(، 

 (. 14: 1387؛ غفاری، 68و  67: 1391ویتز،  ؛ بون300: 1386رفتار( )فکوهی، 

عنوان یکی از  فرهنگی، بهاز میان انواع گوناگون سرمایه، در این پژوهش بر سرمایۀ 

بازتولید فرهنگی »های سرمایه، تأکید شده است. بوردیو در کتاب  ترین و پایدارترین گونه اساسی

سرمایۀ فرهنگی را شامل استعداد زبانی )شامل دستور زبان، لهجه و تن « و بازتولید اجتماعی

نیز مدارک تحصیلی  صدا یا لحن(، فرهنگ پیش از دانشگاه، دانش رسمی و فرهنگ عمومی و

(. در مجموع، سرمایۀ فرهنگی عبارت است از Lamont & Lareau, 1988: 155داند ) می

« های عمل متناسب شناخت و ادراک فرهنگ و هنرهای متعالی، داشتن ذائقۀ خوب و شیوه»

کند که سرمایۀ فرهنگی به اشکال و حاالت  (. بوردیو در ادامه استدالل می36: 1384)فاضلی، 

سرمایۀ »ـ 1اند از:  داند که عبارت گانه می فاوتی ظهور و بروز دارد. او این اشکال را سهمت

سرمایۀ فرهنگی »ـ 2های تجربی و رفتاری(،  )مانند حافظه و مهارت« یافته فرهنگی تجسم

« شده سرمایۀ فرهنگی نهادینه»ـ 3ها و غیره(،  )مانند آثار باستانی، تابلوها، کتاب« یافته عینیت

األمینی،  ؛ روح137: 1384های حرفه و کار( )بوردیو،  انند مدارک تحصیلی و گواهینامه)م

گیری از مفهوم سرمایۀ  (. بنابراین بوردیو با بهره97: 1385؛ شویره و فونتن، 118و  117: 1388

بندی و  شده، به ابزاری جهت رتبه یافته و نهادینه یافته، عینیت فرهنگی در سه حالت تجسم

های زندگی  ها و سبک های تمایز در منش ها اشاره کرده و بنیان ندی افراد در درون میدانب طبقه

 کند.  فرهنگی را مشخص می

 . میدان اینترنت و سرمایۀ فرهنگی آنالین4

شدن هر چه بیشتر جوامع  ای طور خالصه، کاستلز )در سطح کالن( بر نقش اینترنت در شبکه به

انجامد. رینگلد نیز با ارائۀ نظریۀ  یچیدگی و چندگانگی جهان میتأکید کرده که در نهایت به پ

اجتماعات مجازی )در سطح میانی و خرد(، به نقش احساسات و عالیق مشترک انسانی در 

کند. همچنین، بوردیو با ابداع مفهوم سرمایۀ فرهنگی در مناسبات  فردی اشاره می تعامالت میان

های زندگی فرهنگی  مایز میان طبقات اجتماعی و سبکهای اجتماعی، بر نقش آن در ت و کنش

های  ورزد. در این پژوهش سعی شده است تا عالوه بر مرور نظریه در جوامع جدید تأکید می
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سرمایۀ »مذکور، پیوندی میان دو مفهوم اینترنت و سرمایۀ فرهنگی در قالب مفهوم جدید 

 دست داده شود.  به« فرهنگی آنالین

های  گیری و توسعۀ روزافزون میدان های نوین ارتباطی با شکل آوری نبه دنبال گسترش ف

عنوان یک میدان گستردۀ  های ارتباطی، اینترنت به روئیم. از میان این رسانه جدیدی روبه

های گوناگون در سطح جوامع گردیده است.  جهانی عمل کرده و عرصۀ تعامل و تقابل سرمایه

های فرهنگی  ریع اطالعات همراه بوده و به انتقال سرمایهمیدان اینترنت همواره با جریان س

پردازد. از این رو، در سطوح خرد و  های گوناگون می ها و فرهنگ ها، سازمان میان افراد، گروه

دهد. از سوی دیگر، کاربران  های فرهنگی را به کاربران خود انتقال می کالن انبوهی از سرمایه

گیری از صفحات وب و  وناگونی از سرمایۀ فرهنگی در بهرهنیز با در اختیار داشتن سطوح گ

های اجتماعی مجازی، مشارکت دارند. از این طریق منش  ارتباطات اینترنتی از طریق شبکه

کاربران تحت تأثیر سرمایۀ فرهنگی موجود در فضای مجازی قرار گرفته و با جذب انبوهی از 

سازد و به سرمایۀ  ا با تغییراتی مواجه میعناصر فرهنگی گوناگون، سرمایۀ فرهنگی آنان ر

 کند. فرهنگی آنالین تبدیل می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 گیری سرمایه و ذائقۀ فرهنگی آنالین در میدان اینترنت شکل -1شکل 

 

پردازد، به علت تفاوت  که اینترنت به تنظیم و توزیع یکسان سرمایۀ فرهنگی می با وجود آن

اوت )که برآمده از پایگاه اجتماعی خانواده در فضای واقعی در سطح سرمایۀ فرهنگی اولیۀ متف

عبارت دیگر، افراد با  است( همچنان تمایزات در ذائقۀ فرهنگی طبقات اجتماعی برقرار است. به

منش و سرمایۀ 

 کاربران فرهنگی واقعی
 میدان
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ها در  برخورداری از سطوح گوناگون سرمایۀ فرهنگی اوّلیه )واقعی(، موفق به کدگشایی از پیام

کنند و از این طریق  گردیده و معنای آنها را دریافت میسطوح گوناگون )در فضای مجازی( 

توان میدان  کنند. در مجموع، می میزان سرمایۀ فرهنگی ثانویه )مجازی( خود را مشخص می

عنوان یکی دیگر از منابع سرمایۀ فرهنگی به  اینترنت و سرمایۀ فرهنگی موجود در آن را به

 ی آنالین در میان کاربران خود بیانجامد.تواند به سرمایۀ فرهنگ حساب آورد که حتی می

 های پژوهش فرضیه
و « مدت و میزان استفاده از اینترنت»ـ بین 1اند از:  های این پژوهش عبارت طور کلی فرضیه به

گیری از  مهارت در بهره»ـ بین 2رابطۀ معنادار و مستقیم وجود دارد. « سرمایۀ فرهنگی»

استفاده از »ـ بین 3عنادار و مستقیم وجود دارد. رابطۀ م« سرمایۀ فرهنگی»و « اینترنت

ـ بین 4رابطۀ معنادار و مستقیم وجود دارد. « سرمایۀ فرهنگی»و « های علمی اینترنت سایت

رابطۀ معنادار و مستقیم وجود « سرمایۀ فرهنگی»و « های هنری اینترنت استفاده از سایت»

رابطۀ معنادار و مستقیم « سرمایۀ فرهنگی»و « خرید اینترنتی کاالهای فرهنگی»ـ بین 5دارد. 

رابطۀ « سرمایۀ فرهنگی»و « های اجتماعی مجازی استفاده از شبکه»ـ بین 6وجود دارد. 

 معنادار و مستقیم وجود دارد.

 روش پژوهش
این پژوهش با توجه به موضوع و گستردگی جمعیت مورد مطالعه از نوع پیمایش  روش تجربی

آوری شده است. جامعۀ  ی آن با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمعها اجتماعی بوده و یافته

های دولتی و علوم  آماری مورد بررسی شامل کلیۀ دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه

نفر( که از این میان تعداد  9540است )برابر با  1392 ـ 93پزشکی کاشان در سال تحصیلی 

عنوان حجم نمونۀ آماری انتخاب شده است. روش  به 1نفر با استفاده از فرمول کوکران 380

شکلی که ابتدا بر اساس  ای بوده است، به صورت سهمیه احتمالی و به گیری نیز از نوع غیر نمونه

های هر دانشگاه  نوع دانشگاه )دانشگاه دولتی و دانشگاه علوم پزشکی(، سپس بر مبنای دانشکده

اند. جهت سنجش میزان  تصادفی انتخاب شده صورت و در نهایت به تفکیک جنس، افرادی به

 35اعتبار این پژوهش از اعتبار صوری و همچنین برای برآورد پایایی پرسشنامه، تعداد 

                                                           
)فاصله اطمینان یا دقت  d، میزان 96/1برابر با  95/0ضریب اطمینان( در سطح ) tدر این فرمول، میزان  1

)احتمال عدم وجود صفت( هر کدام برابر با  q)احتمال وجود صفت( و  pمیزان ، و 05/0احتمالی مطلوب( برابر با 

 در نظر گرفته شده است. 5/0
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آزمون مورد استفاده قرار گرفته که توسط آزمون آلفای کرونباخ میزان پایایی  پرسشنامه در پیش

ای کرونباخ برای هر یک از میزان ضرایب آلف 1دست آمده است. در جدول شمارۀ  آن به

 متغیرهای اصلی پژوهش آمده است.

 میزان پایایی متغیرهای اصلی پژوهش -1جدول 

 میزان آلفا تعداد گویه متغیر

 ـ   2 مدت و میزان استفاده از اینترنت

 906/0 13 گیری از اینترنت مهارت در بهره

 833/0 6 های علمی اینترنت استفاده از سایت

 898/0 11 های هنری اینترنت سایتاستفاده از 

 760/0 5 خرید اینترنتی کاالهای فرهنگی

 872/0 9 های اجتماعی مجازی استفاده از شبکه

 755/0 21 سرمایۀ فرهنگی

 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

ـ مدت استفاده از اینترنت )این گویه به استفاده از 1: مدت و میزان استفاده از اینترنت

معنای مدت زمانی است که فرد از اوّلین بار تاکنون با اینترنت  در بلندمدت اشاره دارد و بهاینترنت 

مدت  ـ میزان استفاده از اینترنت )این گویه به استفاده از اینترنت در کوتاه2آشنایی داشته است(؛ 

 کند(. روز که فرد از اینترنت استفاده می اشاره دارد و عبارت است از مدت زمانی از شبانه

وجوی  ـ میزان آشنایی با انواع موتورهای جست1: گیری از اینترنت مهارت در بهره

. میزان آپلود کردن )ارائۀ فایل به 3ـ میزان دانلود کردن )دریافت فایل از اینترنت(، 2اینترنتی، 

با ـ میزان آشنایی 5های الکترونیک )مانند ایمیل(،  ـ میزان آشنایی با انواع پست4اینترنت(، 

های اجتماعی  ـ میزان آشنایی با محیط شبکه6(، Chat Roomزنی مجازی )های گپاتاق

ـ میزان آشنایی با نحوۀ 8کم،  ـ میزان آشنایی با محیط وب7(، Facebookمجازی )مانند 

ـ میزان توانایی در 10نویسی،  ـ میزان توانایی در وبالگ9های گوناگون،  عضویت در سایت

ـ 12روز کردن وبالگ یا سایت شخصی،  ـ میزان توانایی در به11نترنتی، های ایطراحی سایت

 ـ میزان توانایی انجام عملیات بانکی توسط اینترنت.13میزان توانایی در خرید اینترنتی کاالها، 

ـ 2های علمی داخلی،  ـ میزان استفاده از سایت1: های علمی اینترنت استفاده از سایت

ـ 4های علمی داخلی،  ـ میزان عضویت در سایت3ای علمی خارجی، ه میزان استفاده از سایت
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های داخلی برای آگاهی از  ـ میزان مراجعه به وبالگ5های علمی خارجی،  میزان عضویت در سایت

 های خارجی برای آگاهی از آخرین اخبار علمی. ـ میزان مراجعه به وبالگ6آخرین اخبار علمی، 

های موسیقی  ـ میزان مراجعه و دانلود از سایت1: رنتهای هنری اینت استفاده از سایت

ـ میزان مراجعه و دانلود از 3های موسیقی خارجی،  ـ میزان مراجعه و دانلود از سایت2ایرانی، 

های فیلم و سریال خارجی،  ـ میزان مراجعه و دانلود از سایت4های فیلم و سریال ایرانی،  سایت

های مد لباس  ـ میزان مراجعه به سایت6اس ایرانی، های مد لب ـ میزان مراجعه به سایت5

ـ میزان مراجعه به 8ها(،  های لوازم آرایشی )برای خانم ـ میزان مراجعه به سایت7خارجی، 

های خارجی در زمینۀ  ـ میزان مراجعه به سایت9های داخلی در زمینۀ دکوراسیون منزل،  سایت

ـ میزان 11نویسی و خطاطی، و  ی خوشها ـ میزان مراجعه به سایت10دکوراسیون منزل، 

 های طراحی و نقاشی. مراجعه به سایت

ـ 2ـ میزان خرید اینترنتی کتاب، مجله و غیره، 1: خرید اینترنتی کاالهای فرهنگی

ها،  ها و سریال ـ میزان خرید اینترنتی فیلم3های آموزشی،  DVDها و  CDمیزان خرید اینترنتی 

ـ میزان خرید اینترنتی وسایل زینتی )مانند 5و کفش،  ـ میزان خرید اینترنتی لباس4

 جواهرات، عینک و ساعت(.

ـ 2های الکترونیک،  ـ میزان استفاده از پست1: های اجتماعی مجازی استفاده از شبکه

های  ـ میزان حضور در اتاق3(، Facebookهای اجتماعی مجازی )مانند  میزان استفاده از شبکه

وگو با  ـ میزان گفتWebcam ،5ـ میزان استفاده از 4(، Chat Roomزنی مجازی ) گپ

وگو با دیگر افراد )نا آشنا( در فضای  ـ میزان گفت6دانشجویان و اساتید در فضای مجازی، 

ـ میزان آگاهی از اخبار روز 8زبانان در فضای مجازی،  وگو با غیرفارسی ـ میزان گفت7مجازی، 

 ها از طریق فضای مجازی. دوستی ـ میزان افزایش9از طریق فضای مجازی، 

ـ میزان آشنایی با دو زبان 2ـ میزان آشنایی با یک زبان خارجی، 1: سرمایۀ فرهنگی

ـ میزان مهارت 4ها(،  وری )مانند ارائۀ کنفرانس های سخن ـ میزان مهارت در تکنیک3خارجی، 

ـ میزان 6، نویسی و خطاطی ـ میزان مهارت در زمینۀ خوش5در یک یا چند رشتۀ ورزشی، 

افزاری  های نرم ـ میزان مهارت در استفاده از برخی برنامه7مهارت در زمینۀ نقاشی و طراحی، 

ـ میزان 9برداری،  های عکاسی و فیلم ـ میزان مهارت در استفاده از دوربین8)مانند فوتوشاپ(، 

های  از کتاب ـ برخورداری10مهارت در استفاده از وسایل موسیقی )مانند سنتور، نی و غیره(، 

ـ 12ـ برخورداری از کتابخانۀ شخصی، 11های مختلف(،  تخصصی و غیرتخصصی )در زمینه

ـ برخورداری از 14ـ برخورداری از تلفن همراه )متصل به اینترنت(، 13تاپ،  برخورداری از لپ
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ـ 16ـ برخورداری از تابلو نقاشی، خطاطی و یا تابلو فرش، 15برداری،  دوربین عکاسی یا فیلم

ـ 17برخورداری از مدرک رسمی در زمینۀ زبان انگلیسی )مانند تافل، آیلتس و غیره(، 

ـ 18و غیره(،  ICDL ،Photoshopبرخورداری از مدرک رسمی در زمینۀ کامپیوتر )مانند 

ـ برخورداری از مدرک 19های مرتبط با رشتۀ تحصیلی،  برخورداری از مدرک رسمی در زمینه

ـ برخورداری از مدرک رسمی 20)مانند گواهینامۀ حسابداری و غیره(،  های حرف ـ  رسمی فنی 

ـ برخورداری از مدرک 21گری و غیره(،  های هنری )مانند نقاشی، موسیقی، آرایش در زمینه

 های امدادی اوّلیه )مانند مدارک هالل احمر و غیره(. رسمی در زمینۀ کمک

 های پژوهش تجزیه و تحلیل یافته
نفر  223، «جنس»ی این پژوهش در بخش توصیفی نشان دادند که از نظر های تجرب یافته

درصد( در  2/73نفر ) 278، «سن»درصد( مرد؛ از نظر  3/41نفر ) 157درصد( زن و  7/58)

 1/2نفر ) 8سال و  24 ـ 29درصد( در گروه سنی  4/23نفر ) 89سال،  18 ـ 23گروه سنی 

درصد(  8/61نفر ) 235، «مقطع تحصیلی»سال؛ از نظر  30 ـ 37درصد( در گروه سنی 

های  درصد( دکترای حرف 5/10نفر ) 40درصد( کارشناسی ارشد،  3/26نفر ) 100کارشناسی، 

درصد( مجرد و  85نفر ) 323، «وضعیت تأهل»درصد( دکترای تخصصی؛ از نظر  1/1نفر ) 4و 

 12شهرنشین و  درصد( 90نفر ) 342، «محل سکونت»درصد( متأهل؛ از نظر  6/12نفر ) 48

درصد( غیرشاغل و  4/82نفر ) 313، «وضعیت اشتغال»درصد( روستانشین؛ از نظر  2/3نفر )

اند. همچنین، بیشترین میزان فراوانی و درصد پاسخگویان از  درصد( شاغل بوده 7/8نفر ) 33

میزان »درصد(؛ از نظر  6/27نفر ) 105، در مقطع دیپلم با «میزان تحصیالت پدر»نظر 

، در «وضعیت شغلی پدر»درصد(؛ از نظر  2/29نفر ) 111، در مقطع دیپلم با «یالت مادرتحص

وضعیت »درصد(؛ از نظر  7/23نفر ) 90درصد( و آزاد با  1/31نفر ) 118گروه بازنشسته با 

 درصد( قرار دارد.  3/51نفر ) 195دار با  ، در گروه خانه«شغلی مادر

 رحسب هر یک از متغیرهای اصلی پژوهشتوزیع فراوانی پاسخگویان ب -2جدول 

 متغیرها
 ها طبقه

 بدون پاسخ جمع
 باال متوسط پایین

 مدت و میزان استفاده از اینترنت
 39 341 58 239 44 فراوانی

 3/10 7/89 3/15 9/62 6/11 درصد

 گیری از اینترنت مهارت در بهره
 47 333 52 204 77 فراوانی

 4/12 6/87 7/13 7/53 3/20 درصد

 های علمی اینترنت استفاده از سایت
 8 372 28 161 183 فراوانی

 1/2 9/97 4/7 4/42 2/48 درصد
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 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب هر یک از متغیرهای اصلی پژوهش -2دول ادامه ج

 متغیرها
 ها طبقه

 بدون پاسخ جمع
 باال متوسط پایین

 های هنری اینترنت استفاده از سایت
 25 355 24 126 205 راوانیف

 6/6 4/93 3/6 2/33 9/53 درصد

 خرید اینترنتی کاالهای فرهنگی
 3 377 15 80 282 فراوانی

 8/0 2/99 9/3 1/21 2/74 درصد

 های اجتماعی مجازی استفاده از شبکه
 22 358 39 148 171 فراوانی

 8/5 2/94 3/10 9/38 45 درصد

 سرمایۀ فرهنگی
 35 345 44 241 60 فراوانی

 2/9 8/90 6/11 4/63 8/15 درصد

. 1پردازد به توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرهای اصلی پژوهش می 2جدول شمارۀ 

شود.  در اینجا به بیشترین میزان فراوانی و درصد پاسخگویان برای هر یک از متغیرها اشاره می

درصد( از پاسخگویان استفادۀ  9/62نفر ) 239، «مدت و میزان استفاده از اینترنت»در متغیر 

گیری از  مهارت در بهره»اند. در متغیر  خود از اینترنت را در سطح متوسط ارزیابی کرده

درصد( از پاسخگویان میزان مهارت خود در استفاده از اینترنت را در  7/53نفر ) 204، «اینترنت

 2/48نفر ) 183، «علمی اینترنت های استفاده از سایت»دانند. در متغیر  سطح متوسط می

های علمی دارند را در سطح پایین قلمداد  ای که از سایت درصد( از پاسخگویان، میزان استفاده

درصد( از  9/53نفر ) 205، «های هنری اینترنت استفاده از سایت»کنند. در متغیر  می

دانند. همچنین،  یین میاند را در حد پا های هنری داشته ای که از سایت پاسخگویان، استفاده

درصد( از پاسخگویان در سطح  2/74نفر ) 282در بین « خرید اینترنتی کاالهای فرهنگی»

درصد( از  45نفر ) 171، «های اجتماعی مجازی استفاده از شبکه»پایین بوده است. پرای متغیر 

در نهایت، برای کنند.  ها را در سطح پایین ارزیابی می پاسخگویان، استفادۀ خود از این شبکه

درصد( از پاسخگویان، میزان  4/63نفر ) 241، «سرمایۀ فرهنگی»متغیر وابستۀ پژوهش، یعنی 

 دانند. سرمایۀ فرهنگی خود را در سطح متوسط می

 پژوهشهای  آزمون فرضیه
در این بخش با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون به بررسی رابطۀ بین متغیرهای 

 های پژوهش پرداخته شده است. وابسته )سرمایۀ فرهنگی( و بررسی فرضیه مستقل با متغیر

                                                           
ها نیز توسط طیف لیکرت  ای بوده و گویه الزم به ذکر است که تمامی متغیرهای اصلی پژوهش در سطح فاصله. 1

دامنۀ تغییرات ها،  سازی، با توجه به حداقل و حداکثر نمرات شاخص است. پس از شاخص  مورد سنجش قرار گرفته
 م شده است.ی پایین، متوسط و باال )با فواصل برابر( تقسی به سه طبقههر شاخص 
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 های پژوهش آزمون فرضیه -3جدول 

 نتیجۀ آزمون سطح معناداری ضریب پیرسون متغیرها

 وجود رابطۀ معنادار و مستقیم 000/0 572/0 گیری از اینترنت مهارت در بهره

 وجود رابطۀ معنادار و مستقیم 000/0 494/0 های علمی اینترنت استفاده از سایت

 وجود رابطۀ معنادار و مستقیم 000/0 487/0 خرید اینترنتی کاالهای فرهنگی

های اجتماعی  استفاده از شبکه

 مجازی
 وجود رابطۀ معنادار و مستقیم 000/0 473/0

 وجود رابطۀ معنادار و مستقیم 000/0 440/0 های هنری اینترنت استفاده از سایت

 وجود رابطۀ معنادار و مستقیم 000/0 263/0 یزان استفاده از اینترنتمدت و م

میزان و سطح معناداری آزمون ضریب همبستگی پیرسون را برای هر یک  3جدول شمارۀ 

ترتیب متغیرهای  دهد. بر اساس میزان ضریب پیرسون، به از متغیرهای پژوهش نشان می

خرید اینترنتی کاالهای »، «های علمی از سایت استفاده»، «گیری از اینترنت مهارت در بهره»

مدت و »و « های هنری استفاده از سایت»، «های اجتماعی مجازی استفاده از شبکه»، «فرهنگی

با متغیر وابستۀ  پژوهش )سرمایۀ فرهنگی( رابطۀ  99/0در سطح « میزان استفاده از اینترنت

 اند. معنادار و مستقیم داشته

 حلیل مسیرتحلیل چند متغیره و ت
بینی متغیر  تحلیل رگرسیون روشی جهت مطالعۀ سهم یک یا چند متغیر مستقل در پیش

های تحلیل رگرسیونی، در اینجا از رگرسیون گام به گام  وابسته است. از میان انواع تکنیک

بینی )و نه تبیین( متغیر وابسته استفاده  استفاده شده است. در روش گام به گام برای پیش

 (.229: 1387)سرمد و دیگران،  شود می

 بینی سرمایۀ فرهنگی تحلیل رگرسیونی گام به گام برای پیش -4جدول 
مراتب ورود 

 متغیرها
 R متغیرهای وارد شده

2 
R

 
2 

R  تعدیل
 شده

خطای 
 استاندارد

 564/5 355/0 358/0 598/0 گیری از اینترنت مهارت در بهره گام اول

 گام دوم
لمی های ع استفاده از سایت

 اینترنت
651/0 423/0 419/0 282/5 

 گام سوم
های هنری  استفاده از سایت

 اینترنت
683/0 466/0 459/0 093/5 

 041/5 471/0 479/0 692/0 خرید اینترنتی کاالهای فرهنگی گام چهارم

، تحلیل رگرسیونی چند متغیره تا چهار گام پیش رفته است. در 4بر اساس جدول شمارۀ 

وارد معادله شده است که میزان ضریب « گیری از اینترنت مهارت در بهره»یر گام اوّل متغ
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Rو میزان ضریب تعیین ) 598/0برابر با  (Rرگرسیون آن )
است. همچنین  358/0( برابر با 2

Rمیزان ضریب تعیین تعدیل شده )
و میزان خطای استاندارد این متغیر نیز  355/0( برابر با 2

وارد معادله شده « های علمی اینترنت استفاده از سایت»دوم متغیر  بوده است. در گام 564/5

است که میزان ضریب رگرسیون، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و خطای استاندارد 

استفاده از »است. در گام سوم نیز متغیر  282/5و  419/0، 423/0، 651/0ترتیب برابر با  آن به

ترتیب برابر با  لۀ رگرسیونی راه یافته و میزان ضرایب آن بهبه معاد« های هنری اینترنت سایت

در « خرید اینترنتی کاالهای فرهنگی»است. همچنین، متغیر  093/5و  459/0، 466/0، 683/0

، 479/0، 692/0گام چهارم به معادلۀ رگرسیونی راه یافته و میزان ضرایب آن نیز برابر با 

 بوده است. 041/5و  471/0

 بینی سرمایۀ فرهنگی صر متغیر درون معادلۀ رگرسیونی برای پیشعنا -5جدول 

 سطح معناداری B Beta T نام متغیر ردیف

 000/0 009/6 345/0 245/0 گیری از اینترنت مهارت در بهره 1

 000/0 488/4 251/0 341/0 های علمی استفاده از سایت 2

 004/0 916/2 161/0 135/0 های هنری استفاده از سایت 3

 014/0 479/2 147/0 287/0 خرید اینترنتی کاالهای فرهنگی 4

استفاده از »، «گیری از اینترنت مهارت در بهره»متغیرهای درون معادلۀ رگرسیونی یعنی 

درصد؛ و  99در سطح « های هنری اینترنت استفاده از سایت»و « های علمی اینترنت سایت

درصد معنادار هستند. بر این اساس میزان  95، در سطح «خرید اینترنتی کاالهای فرهنگی»

Beta صورت کلی  . به147/0و  161/0، 251/0، 345/0ترتیب عبارت است از  این چهار متغیر به

های آن برای  دست آمده با توجه به فرایند رگرسیون گام به گام و داده رگرسیون چهار متغیرۀ به

 صورت زیر است: بینی )تبیین( سرمایۀ به پیش

 

 

 

 

توان به واسطۀ آنها  ترین متغیرهایی که می دهد که مهم معادلۀ رگرسیونی مذکور نشان می

مهارت در »اند از  ترتیب عبارت بینی کرد، بهسرمایۀ فرهنگی را در میان دانشجویان پیش

های هنری  استفاده از سایت»، «های علمی اینترنت استفاده از سایت»، «گیری از اینترنت بهره

تحلیل مسیر تکنیکی تحلیلی است که با «. خرید اینترنتی کاالهای فرهنگی»و « اینترنت

 Y=  088/20+  245/0گیری از اینترنت(  + )مهارت در بهره 341/0های علمی(  ه از سایت)استفاد

 + 135/0های هنری(  + )استفاده از سایت 287/0)خرید اینترنتی کاالهای فرهنگی( 
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پردازد  های نظری می استفاده از معادالت رگرسیون چندمتغیرۀ استاندارد شده به بررسی مدل

(. این تکنیک به ارزیابی نسبی پیوندهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرها 331: 1380)میلر، 

کند و همچنین میزان تطابق مدل با  ر علّی در بین آنها کمک میپرداخته و به فهم سازوکا

 (.226: 1387سازد )دواس،  ها را مشخص می ای از داده مجموعه

 تأثیر مستقیم، غیرمستقیم و تأثیر کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابستۀ پژوهش -6جدول 

 تأثیر کل مستقیم تأثیر غیر تأثیر مستقیم نام متغیر

 506/0 161/0 345/0 گیری از اینترنت همهارت در بهر

 305/0 054/0 251/0 های علمی اینترنت استفاده از سایت

 210/0 063/0 147/0 خرید اینترنتی کاالهای فرهنگی

 161/0 ـ   161/0 های هنری اینترنت استفاده از سایت

 109/0 109/0 ـ   مدت و میزان استفاده از اینترنت

 045/0 045/0 ـ   جتماعی مجازیهای ا استفاده از شبکه

، چهار متغیر دارای تأثیر مستقیم، و دو متغیر نیز دارای تأثیر 6بر اساس جدول شمارۀ 

اند. همچنین، از نظر میزان اهمیت و تأثیر متغیرهای مستقل بر  غیرمستقیم بر متغیر وابسته

ن متغیرها، به ترتیب، تری متغیر وابستۀ  پژوهش در رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر، مهم

ـ 3های علمی اینترنت،  ـ استفاده از سایت2گیری از اینترنت،  ـ مهارت در بهره1اند از:  عبارت

 های هنری اینترنت. ـ استفاده از سایت4خرید اینترنتی کاالهای فرهنگی، 

 
 مدل تأثیر اینترنت بر سرمایۀ فرهنگی به همراه ضرایب مسیر -2شکل 
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 گیری بحث و نتیجه
گردان  ویژه اینترنت، با رشد سریع و آسان خود به صحنه های نوین ارتباطی، به امروزه رسانه

اند. تغییرات در ارتباطات  اصلی تعامالت اجتماعی و فرهنگی در میان جوامع بدل گشته

هایی از تأثیراتی  فرهنگی، اوقات فراغت، مصرف و سبک زندگی همگی نمونه فردی و میان میان

شمار خود، از  های بی اند. اینترنت با قابلیت ها ایجاد و تشدید شده توسط این رسانههستند که 

های اجتماعی مجازی ایجاد کرده است، از سوی  گیری از شبکه یک سو، و بستری که برای بهره

شماری از افراد را بر اساس نیازهای گوناگون علمی، اجتماعی،  دیگر، توانسته است تعداد بی

ی، سرگرمی و غیره به خود جذب کرده و به کاربران ثابت خود تبدیل کند. صرف فرهنگی، هنر

آوری بر سرمایۀ  نظر از ارزیابی نکات مثبت و منفی اینترنت، یکی از تأثیرات مستقیم این فن

های فرهنگی، شناخت کاالهای فرهنگی و  فرهنگی کاربران است. اگرچه در گذشته افراد مهارت

گی، که همگی از ابعاد گوناگون سرمایۀ فرهنگی هستند، را در محیطی در نهایت مدارک فرهن

های متنوع مجازی، این سرمایه نیز  اند، اما با مواجهه و آشنایی با محیط کرده واقعی تجربه می

گیری نوع جدیدی از  شکل در بلندمدت دستخوش تغییراتی قرار گرفته است، تا جایی که به

فرهنگی آنالین در امتداد سرمایۀ فرهنگی در فضای واقعی سرمایۀ فرهنگی، یعنی سرمایۀ 

انجامیده است. هدف اصلی این پژوهش مطالعۀ نظری و تجربی تأثیرات اینترنت در ابعاد 

های این پژوهش در بخش اینترنت، از  گوناگون بر سرمایۀ فرهنگی دانشجویان بوده است. فرضیه

ای( و هوارد رینگلد )نظریۀ اجتماعات مجازی(، و  های مانوئل کاستلز )نظریۀ جامعۀ شبکه نظریه

یر بوردیو )به ویژه نظریۀ سرمایۀ فرهنگی( برگرفته  های پی در بخش سرمایۀ فرهنگی از دیدگاه

 شده است.

در بخش تجربی پژوهش حاضر، نتیجۀ حاصل از آزمون فرضیۀ نخست نشان داد که بین 

ارتباط معنادار وجود دارد. به این معنا « رهنگیسرمایۀ ف»و « مدت و میزان استفاده از اینترنت»

رود که سرمایۀ فرهنگی در  که هر چه مدت و میزان استفاده از اینترنت بیشتر شود، انتظار می

سطح باالتری قرار گیرد. همچنین، نتایج تحلیل چندمتغیره و تحلیل مسیر نشان داد که متغیر 

گذارد.  تأثیر می« سرمایۀ فرهنگی»غیرمستقیم بر صورت  ، به«مدت و میزان استفاده از اینترنت»

معنای استفاده در بلندمدت و  ، به«مدت آشنایی»صورت توأمان شامل دو بعد  این متغیر به

 معنای حجم استفاده از اینترنت )بر مبنای زمان یا ساعات استفاده( است.  به« میزان استفاده»

با « گیری از اینترنت مهارت در بهره» گر آن بود که بین نتیجۀ آزمون فرضیۀ دوم بیان

عبارت دیگر، هرچه کاربران مهارت  ارتباط معنادار و مستقیم وجود دارد. به« سرمایۀ فرهنگی»

های گوناگون اینترنت داشته باشند، از سرمایۀ فرهنگی باالتری  باالتری در استفاده از قابلیت



244 1398/ پاییز  56 شماره/ پانزدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

عنوان مهارت فرهنگی  تواند به رنت، خود نیز میگیری از اینت عالوه، مهارت در بهره برخوردارند. به

ها  آنالین )از ابعاد سرمایۀ فرهنگی آنالین( در نظر گرفته شود. اگرچه کارکرد اصلی این مهارت

صورت ملموس در محیط واقعی  تواند به در محیط مجازی است، اما نتایج حاصل از آنها می

ذار باشد. همچنین، نتایج تحلیل چندمتغیره احساس شده و بر سرمایۀ فرهنگی واقعی افراد اثرگ

استفاده از »و تحلیل مسیر حاکی از تأثیر مستقیم و نیز غیرمستقیم )از طریق متغیرهای 

های هنری  استفاده از سایت»و « خرید اینترنتی کاالهای فرهنگی»، «های علمی اینترنت سایت

است. همچنین، « رمایۀ فرهنگیس»بر « گیری از اینترنت مهارت در بهره»متغیر «( اینترنت

مؤثر است. « گیری از اینترنت مهارت در بهره»بر « مدت و میزان استفاده از اینترنت»متغیر 

های اینترنتی کاربران  رود که مهارت طوری که با باال رفتن زمان استفاده از اینترنت، انتظار می به

های  ی اوّل و دوم، عالوه بر تأیید نظریهها دست آمده از آزمون فرضیه نیز افزایش یابد. نتایج به

یر بوردیو و نیز چارچوب نظری مبتنی بر رابطۀ بین این دو نظریه، از نتایج  مانوئل کاستلز و پی

(، 2010(، تانجر و دیگران )2012(، پاینو ورنزولی )2006میشل و دوبالر )ـ  مطالعات اسمیت

( و ادریسی و 1391حمدی و دیگران )(، م1391(، رضایی و بختیاری )1998امیسن و فرو )

 کند. ( حمایت می1391دیگران )

« سرمایۀ فرهنگی»و « های علمی اینترنت استفاده از سایت»در آزمون فرضیۀ سوم، بین 

های علمی،  عبارت دیگر، با استفادۀ بیشتر از سایت رابطۀ معنادار و مستقیم مشاهده شد. به

د یافت. اهمیت این فرضیه با توجه به جامعۀ آماری سرمایۀ فرهنگی دانشجویان ارتقای خواه

که اکثر دانشجویان میزان استفادۀ خود را از این  پژوهش، یعنی دانشجویان، است. با وجود آن

صورت مستقیم و چه غیرمستقیم در مواجهه با فضای مجازی  دانند، اما چه به ها پایین می سایت

وجوهای علمی در اینترنت )چه با هدف  که جستجا  علمی قرار دارند. از سوی دیگر، از آن

مانند و در  های دانشگاهی( صرفاً در محیط مجازی نمی ها و چه انجام پژوهش افزایش آگاهی

شوند از تأثیر بسیاری برخوردارند. در این راستا،  فضاهای واقعی دانشگاهی ارائه و گزارش می

ر مستقیم و نیز تأثیر غیرمستقیم )از طریق نتایج تحلیل چندمتغیره و تحلیل مسیر نشان از تأثی

متغیر «( های هنری اینترنت استفاده از سایت»و « خرید اینترنتی کاالهای فرهنگی»متغیرهای 

 دارد.« سرمایۀ فرهنگی»بر « های علمی اینترنت استفاده از سایت»

ی های هنر استفاده از سایت»آزمون همبستگی فرضیۀ چهارم نیز نشان داد که متغیر 

ارتباط معنادار و مستقیم دارد و با افزایش استفادۀ دانشجویان از « سرمایۀ فرهنگی»با « اینترنت

های هنری، سرمایۀ فرهنگی آنان نیز در سطح باالتری قرار خواهد گرفت. دربارۀ این  سایت
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های هنری را پایین ارزیابی  متغیر نیز اگرچه بیشتر دانشجویان میزان مراجعۀ خود به سایت

سازی هرچه بیشتر محیط  های تصویری و جذاب گیری از جلوه ها با بهره اند، اما این سایت کرده

تواند  خود باعث ایجاد تصویرسازی ذهنی در مخاطبان خود شده و استفادۀ اندک از آنها نیز می

یر تأثیرگذار باشد. در این مورد نتایج تحلیل رگرسیونی و تحلیل مسیر نیز بر تأثیر مستقیم متغ

 دانشجویان داللت دارد.« سرمایۀ فرهنگی»بر « های هنری اینترنت استفاده از سایت»

« سرمایۀ فرهنگی»و « خرید اینترنتی کاالهای فرهنگی»فرضیۀ پنجم نیز به رابطۀ بین 

اشاره دارد که پس از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تأیید قرار گرفته است. بر این 

های فرهنگی از طریق اینترنت افزایش یابد، سرمایۀ فرهنگی کاربران اساس هر چه خرید کاال

نیز در سطح باالتری قرار خواهد گرفت. خرید اینترنتی کاالهای فرهنگی نیز به مانند متغیر 

های علمی عالوه بر فضای اینترنت و تأثیرات ذهنی، در محیط واقعی نیز  استفاده از سایت

بار  سازد. از این رو، این کاالها یک پیشینی کاربران را متأثر میامتداد یافته و سرمایۀ فرهنگی 

گذارند. نتایج تحلیل  بار در دنیای واقعی بر سرمایۀ فرهنگی اثر می در محیط اینترنت و یک

استفاده از »رگرسیونی و تحلیل مسیر نیز تأثیر مستقیم و غیرمستقیم )از طریق متغیر 

 دهد. ر را نشان میاین متغی«( های هنری اینترنت سایت

دهد که بین  های سوم، چهارم و پنجم پژوهش نشان می به طور کلی، نتایج آزمون فرضیه

خرید »و « های هنری اینترنت استفاده از سایت»، «های علمی اینترنت استفاده از سایت»

 ارتباط معنادار و مستقیم وجود دارد. این« سرمایۀ فرهنگی»با « اینترنتی کاالهای فرهنگی

عنوان یک میدان و رابطۀ آن با جامعۀ  گیری از اینترنت به نتایج، از یک سو، بر اهمیت نوع بهره

آماری مورد بررسی تأکید داشته و، از سوی دیگر، سه بعد علمی، هنری و فرهنگی 

یافتگی،  وجوهای دانشجویان در فضای مجازی را در جهت تقویت سه بعد تجسم جست

ها عالوه  افتگی سرمایۀ فرهنگی آنان مد نظر قرار داده است. این یافتهی یافتگی و سازمان عینیت

میشل و دوبالر  ـ  های اسمیت یر بوردیو، از نتایج پژوهش های مانوئل کاستلز و پی بر تأیید نظریه

(، رضایی و 1998(، امیسن و فرو )2010(، تانجر و دیگران )2012(، پاینو ورنزولی )2006)

 کند. ( حمایت می1391( و ادریسی و دیگران )1391مدی و دیگران )(، مح1391بختیاری )

استفاده از »در انتها نتیجۀ آزمون فرضیۀ ششم مبنی بر ارتباط معنادار و مستقیم بین 

بوده است. بر این اساس، هرچه دانشجویان « سرمایۀ فرهنگی»و « های اجتماعی مجازی شبکه

رود که میزان سرمایۀ  داشته باشند، انتظار میهای اجتماعی مجازی  حضور بیشتری در شبکه

، «های اجتماعی مجازی استفاده از شبکه»فرهنگی آنان در سطحی باالتر قرار گیرد. متغیر 
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گر آن است که اینترنت به  ای که با سرمایۀ فرهنگی دانشجویان برقرار کرده، بیان عالوه بر رابطه

های فرهنگی  طوری که سرمایه ه است، بههای گوناگون بدل گشت میدانی برای کسب سرمایه

ها تجمع یافته و بین  های علمی، هنری و فرهنگی اینترنت در این شبکه برگرفته از سایت

 شود. کاربران توزیع می

ها کاربران نه تنها در جایگاهی منفعل فقط به دریافت محتوا از اینترنت بسنده  در این شبکه

صورت فعال در فضای مجازی حضور  خرید اینترنتی، بهکنند، بلکه حتی بیشتر از زمان  نمی

نمایند.  ای را کسب می و عامالنه  های اجتماعی، جایگاه فعاالنه دارند و با مشارکت در شبکه

های  تواند تأثیرات سایر ابعاد اینترنت )نظیر سایت ها تا جایی است که می قدرت این شبکه

های فرهنگی و غیره( را جرح و تعدیل کند و علمی، هنری، فرهنگی، خریدهای اینترنتی کاال

عبارت دیگر،  شان ایجاد نماید. به تغییراتی را در ذهنیت مخاطبان و در نهایت سرمایۀ فرهنگی

ها به  های اجتماعی مجازی و کدگذاری و کدگشایی پیام کاربران با حضور خود در میدان شبکه

 کنند. یریت میشان شکل داده و آن را مد و ذائقۀ فرهنگی  سرمایه

جا که کاربران با  بر طبق تحلیلی که از مباحث نظری این پژوهش صورت گرفت، از آن

شوند، میزان سرمایۀ  های فرهنگی خانوادگی )اولیه( متفاوتی به فضای مجازی وارد می سرمایه

کنند، متفاوت بوده و در نتیجه سهم  های گوناگون اینترنت کسب می فرهنگی که از سایت

های اجتماعی به یک میزان نیست. از این رو، همانند سرمایۀ  اربران در میدان شبکههمۀ ک

صورت متفاوت و  فرهنگی در فضای واقعی، سرمایۀ فرهنگی آنالین در فضای مجازی نیز به

شود. نتایج تحلیل چندمتغیره و تحلیل مسیر در مورد این فرضیه نشان  نابرابری توزیع می

صورت غیرمستقیم )از طریق  به« های اجتماعی مجازی اده از شبکهاستف»دهد که متغیر  می

گذارد. نتایج  اثر می« سرمایۀ فرهنگی»بر «( های هنری اینترنت استفاده از سایت»متغیر 

یر بوردیو،  های مانوئل کاستلز، هوارد رینگلد و پی تجربی برای این فرضیه عالوه بر تأیید نظریه

دهد. همچنین، از نتایج  نظریه را مورد تأیید قرار میتحلیل نظری مبتنی بر این سه 

 کند. های گذشته پشتیبانی می پژوهش

 پیشنهادهای پژوهش
ویژه نتایج تحلیل  شده برآمده از نتایج تجربی این پژوهش، به به طور کلی پیشنهادهای ارائه 

 اند: رگرسیونی، است که در دو بخش اینترنت و سرمایۀ فرهنگی طرح شده

گیری از اینترنت: نتایج این پژوهش نشان  های دانشجویان در بهره قای سطح مهارت. ارت1

های استفاده از اینترنت در میان دانشجویان در سطح متوسط قرار دارند. از  دادند که مهارت
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روز اینترنت،   های به این رو، جهت آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با امکانات و قابلیت

ها و  من ایجاد مراکز ارائۀ خدمات اینترنتی، اقداماتی نظیر برگزاری کارگاهشود ض پیشنهاد می

گیری از رایانه و اینترنت صورت گیرد. در واقع، با ایجاد امکانات  های مدیریت در بهره کالس

آموزشی، الکترونیک و مجازی جهت آشنایی و سهولت در استفاده از اینترنت در سطح 

جویی در زمان و  ها، شاهد صرفه گونه از مهارت بر ارتقای سطح اینتوانیم عالوه  دانشگاه، می

 هزینۀ استفاده از آن باشیم.

های علمی و هنری اینترنت: نتایج توصیفی  مندی از سایت . ضرورت افزایش آشنایی و بهره2

ها در سطح پایین قرار  که میزان استفاده از این سایت پژوهش حاضر نشان دادند که با وجود آن

ارد اما استفاده از آنها تأثیر مستقیم بر سرمایۀ فرهنگی جامعۀ آماری مورد نظر، یعنی د

های آموزشی در  ها و کارگاه شود که همایش دانشجویان، به همراه دارد. در نتیجه، پیشنهاد می

المللی و نیز نحوۀ استفاده از ابزارهای اینترنتی  های علمی ملی و بین جهت معرفی سایت

صورت مستمر برگزار شود. در این رابطه ایجاد، معرفی و  ها به برای انجام پژوهشگوناگون 

هایی که به هر یک از اساتید این دو دانشگاه اختصاص دارند،  ها و وبالگ سایت روزرسانی وب به

شده توسط دانشجویان، سطح سرمایۀ  های انجام عالوه بر افزایش کیفیت و مطلوبیت پژوهش

های  شود تا با توجه بیشتر به انجمن دهد. همچنین، پیشنهاد می رتقای میفرهنگی آنان را ا

های هنری اینترنت از طریق این  فرهنگی و هنری دانشجویی در سطح دانشگاه، آشنایی با سایت

ها در این حوزه  ها و با همکاری مراکز و اساتید مرتبط دانشگاه به منظور افزایش آگاهی انجمن

 صورت گیرد. 

ساختن شرایط و امکانات جهت خرید اینترنتی کاالهای فرهنگی: با توجه به سطح  . مهیا3

شود تا عالوه بر  پایین خرید اینترنتی کاالهای فرهنگی توسط اکثریت دانشجویان، پیشنهاد می

های علمی و هنری اینترنت )پیشنهاد دوم(، معرفی کاالهای  افزایش میزان استفاده از سایت

های فشرده آموزشی و غیره توسط مراکز  ها، لوح ها و سریال مجالت، فیلم فرهنگی نظیر کتاب،

های دانشجویی و از طریق مجالت دانشجویی منتشر شده در  فرهنگی و هنری دانشگاه و انجمن

های مستمر جهت  سطح دانشگاه صورت گیرد. همچنین، نیاز است تا عالوه بر ارائۀ آموزش

های  ها و تسهیالتی از سوی معاونت تبر خرید اینترنتی، مشوقهای مع افزایش اعتماد به سامانه

 پژوهشی و فرهنگی دانشگاه در اختیار دانشجویان قرار گیرد.

های  ها و فعالیت گانۀ آن از طریق برنامه . افزایش سطح سرمایۀ فرهنگی و ابعاد سه4

های  تیافته )مهار طور کلی سرمایۀ فرهنگی در سه سطح تجسم فرهنگی گوناگون: به
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یافته )مدارک فرهنگی( قابل بررسی  یافته )کاالهای فرهنگی( و سازمان فرهنگی(، عینیت

دست آمده از این پژوهش، میزان سرمایۀ فرهنگی در بین دو دانشگاه  است. بر اساس نتایج به

تواند مؤثر  در سطح متوسط بوده است. در این میان، نقش دانشگاه در هر یک از این ابعاد می

های  نحوی که با تخصیص اعتبار الزم جهت برگزاری برخی از کالس گشا باشد، به هو را

های خارجی )مانند زبان انگلیسی، فرانسوی،  آموزشی علمی و فرهنگی، نظیر آموزش زبان

و  ICDL ،Photoshopهای اینترنت ) وری، آموزش مهارت های سخن عربی و غیره(، تکنیک

نویسی(،  ی ورزشی و هنری )مانند موسیقی، نقاشی، خوشها غیره(، آموزش مهارت در رشته

های فرهنگی  تواند در افزایش مهارت های پزشکی و امدادی و غیره نه تنها می مهارت

یابی آنها را به مدارک فرهنگی و مدارج علمی در  دانشجویان مؤثر باشد، بلکه زمینۀ دست

های  سوی دیگر، ایجاد نمایشگاهسازد. از  المللی فراهم می ای، ملی و بین سطوح منطقه

های کتاب، مجالت، تابلوهای نقاشی، فرش، صنایع هنری در  کاالهای فرهنگی )نظیر نمایشگاه

تواند در افزایش سرمایۀ فرهنگی  طراحی دکوراسیون منزل و غیره( در سطح دانشگاه می

 دانشجویان نقش بسزایی ایفا کند.
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