
 

 

 

 

 

 ورزشهای فیزیولوژی و مدیریت در  پژوهش
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 رابطۀ بین سرمایۀ فرهنگی و مشارکت دختران درورزش

 

  2 فاطمه سپاهی بادجانی  – 1حمدعلی آصفی ا

ورزشی،  کارشناس ارشد مدیریت.  2استادیار مدیریت ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران . 1
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

 1395 / 05/  13  ، تاریخ تصویب :1395 / 01 / 30 )تاریخ دریافت : 

 

 
 

 
 

 

 چکیده

بین سرمایۀ فرهنگی و مشارکت دختران در ورزش است. روش انجام تحقیق توصیفی از نوع همبستگی هدف تحقیق حاضر بررسی رابطۀ 

آموز دختر مقطع متوسطه دانش 1030است که به روش میدانی اجرا شد و از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی است. جامعۀ آماری تحقیق 

ای زار تحقیق پرسشنامهعنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شدند. ابای بهطبقهگیری تصادفی نفر به روش نمونه 350بود که از این تعداد 

أیید تنفر از استادان و متخصصان حوزة فرهنگی و تربیت بدنی قرار گرفت و روایی صوری و محتوی آن  8ساخته بود که در اختیار محقق

ی کرونباخ نفر از پاسخگویان بررسی و ضریب آلفا 30تی با شد. روایی سازة آن نیز بررسی شد. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعۀ مقدما

سمیرنوف ها در دو سطح آمار توصیفی )جداول و ...( و آمار استنباطی )آزمون کولموگروف اوتحلیل دادهمحاسبه شد. تجزیه 84/0برای آن 

بت با مشارکت دختران در ورزش رابطۀ مثو ضریب همبستگی اسپیرمن( صورت گرفت. نتایج نشان داد بین سرمایۀ فرهنگی و سه بعد آن 

 یافت.معنی که با افزایش سرمایۀ فرهنگی دختران سطح مشارکت در ورزش آنان نیز افزایش میو معناداری وجود دارد؛ بدین

 

 یدیکل یهاواژه
 دختران، سرمایۀ فرهنگی، مشارکت در ورزش، مقطع متوسطه.
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 مقدمه

 جهاني، پيشرفت فناوری و تغيير سبک تحوالت و تغيير

 فرادا ورزش و فعاليت بدنيهای کاهش فرصت زندگي افراد،

 جوامع مختلف را در پي داشته است و موجب افزایش سطح

 یکي عنوانبه تحرکيتحرکي در بين عموم شده است. بيبي

 خطي ارتباط و مرگ شناخته شده است به منجر عوامل از

 به منتهي همۀ دالیل و بدني فعاليت ميزان بين معکوسي

 بدني فعاليت در مشارکت دارد. از طرفي، وجود وميرمرگ

 ،2نوع  شيرین عروقي، دیابت قلبي یهابيماری خطر منظم

 سينه، سرطان پوکي استخوان، افسردگي، چاقي، سرطان

 با مرتبط هایمسن، بيماری افراد در بزرگ، زوال رودۀ

 تسهيل موجب و دهدمي کاهش سالمت روان و استرس را

 رو،. ازاین(1) شودشخصيتي مي رشد اجتماعي و ارتباطات

 پرداختن به ورزش و فعاليت بدني بيش ضرورت و اهميت

 از پيش نمایان شده است و مشارکت مستمر و منظم در

های بدني و ورزشي امری الزم و حياتي فعاليت

 تران که مادرانخصوص برای دخرسد. این مهم بهنظرميبه

 دهند و داشتن نسلي سالمآیندۀ یک جامعه را تشکيل مي

 تر است. تأمينميتگروه سالمت آنهاست، حائز اه در 

 و بوده ملي توسعۀ اهداف زیربنای دختران، سالمت

 عوامل مؤثر بر آن و بررسي چگونگي تأثيرگذاری شناسایي

 و هدفمند یهاریزیبرنامه برای ضروری گامي آنها،

 .ستهااولویت به توجه با امکانات و منابع متناسب تخصيص

 سالمت دختران، متحد، ملل جمعيت صندوق نظر از

 به دسترسي و هانسل بين چرخۀفقر شدن شکسته کليد

 رو، دختران و زنان. ازاین(2)است  هزارۀ سوم توسعۀ اهداف

 مناسب امکانات از جامعه، باید ارکان اصلي از عنوان یکيبه

 که باشند برخوردار و ذهن خود روح جسم، سازیسالم برای

 هایفراهم ساختن زمينه در یک بعد مستلزم امر این

                                                           

1. DiMaggio & Mohr 

2. Cultural Capital 

 .فعاليت بدني و ورزش است مشارکت منظم و بيشتر آنها در

 دهند اگرچه امروزهکشور نشان ميتحقيقات داخل 

 های زیادتریهای گذشته فرصتدختران نسبت به نسل

 های ورزشي دارند، با وجود این،فعاليت برای شرکت در

 ميزان مشارکت در ورزش آنها هنوز در سطح مطلوب نيست.

 شکوهمند پيروزی از پس و گذشته دهۀ دو عبارتي طيبه

 خصوص در زیادی یهاپيشرفت انقالب اسالمي،

 مشاهدات ولي است؛ شده حاصل دختران یهافعاليت

 ورزش مشارکت ما، جامعۀ در که است آن از تجربي حاکي

 کمتری نرخ پسران مشارکت ورزشي با مقایسه در دختران

 مردان ورزشي مشارکت با مقایسه در دارد. این ميزان رشد

 زنان اگرچه محسوس است، شایان به جمعيت توجه با

 . (3-5)نيست  مالحظه

 تواند پيامدهای منفي زیادی هم برایچنين روندی مي

 های بعدیخصوص نسلخود دختران و هم برای جامعه و به

 بنابراین، بررسي عوامل مؤثر بر مشارکتدر بر داشته باشد. 

 تردختران در ورزش و ایجاد زمينۀ حضور بيشتر و منظم

 آنان در این فعاليت مفيد، مهم و ضروری است. در این بين،

 رسد برنظر ميعنوان عاملي که بهنقش سرمایۀ فرهنگي به

 مشارکت دختران در ورزش تأثيرگذار باشد، مورد غفلت

 فرد فرهنگي ر بررسي شده است. سرمایۀواقع شده و کمت

 بر تواندمي اشفرهنگيهای داشته عبارتيبه یا

 در مشارکت که تأثيرگذار باشد وی آیندۀهای گيریتصميم

 1دیمجيو و مهر .نيست مستثنا نيز از این قاعده ورزش

 مندیعنوان تجربه و عالقهرا به 2(، سرمایۀ فرهنگي1985)

 . مفهوم سرمایۀ(6)اند تعریف کرده به منابع فرهنگي معتبر

 ای از( به مجموعه1960) 3ر بوردیوفرهنگي از نظ

 های فرهنگي شامل دانش،ها و طبعها و عادتتوانمندی

. همچنين وی (7)زبان، سليقه و سبک زندگي داللت دارد 

3. Bourdieu 
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 سرمایۀ فرهنگي را شامل دانش، مهارت، معرفت و

 دهندداند که به وی این امکان را ميهای یک فرد ميبرتری

 های باالتر اجتماعي برسد. مفهوم کليدی اینکه به وضعيت

  نامد.کنش ميواره و مفهوم چيزی است که بوردیو عادت

 ها شامل تمایز ميان سليقۀ خوب و بد، فرهنگوارهعادت

 واال و روشنفکرانه و فرهنگ پست و عوامانه و از این قبيل

 شکل سه به تواندمي فرهنگي سرمایۀ بوردیو نظر است. از

 خصایل شکل به یعني متجسد، حالت: باشد داشته وجود

 دروني ثروت نوعي سرمایه این جسمي، و فکری دیرپای

 .است درآمده فرد از ناپذیرجدایي بخش عنوانبه که است

 فرهنگي سرمایۀ بعد را آن بوردیو که است بخشي همان این

 هدیه، طریق از را آن تواننمي که نامدمي تولد با همراه

 صورتبه سرمایه این. کرد منتقل دیگری به مبادله یا خرید

 تواندنمي یابد ومي تجلي جسم و ذهن مداوم هایآمادگي

 مجموعۀ شامل و گيرد قرار دیگران اختيار در فرد از جدای

 و تجربي علمي، هایمهارت و ذهني هایدانایي و هاتوانایي

 و هاارزش ها،باور گفتن، سخن شيوۀ در که است رفتاری

 حالت. (8)کند مي پيدا تجلي فرد خود خاص هاینگرش

 تصاویر،) فرهنگي کاالهای ای ازمجموعه یافتهعينيت

 این است که ...(و آالتماشين ادوات، ها،نامهلغت ها،کتاب

 هایيرسانه و اشيای مادی شکل به فرهنگي سرمایۀ نوع

 عينيت... و هاابزار تاریخي، بناهای ها،نقاشي ها،نوشته چون

 .(9)است  انتقال قابل خود مادیت حالت در کند،مي پيدا

 از شکلي یعني شده،نهادینه حالت باالخره 

 خواص زیرا کرد، جدا را حسابش باید که یافتگيعينيت

 فرض به بنا که فرهنگي سرمایۀ به یکسره را خود اصلي

 عينيت .(10)کند مي واگذار است، آن کنندۀضمانت

 و دانشگاهي مدارک طریق از فرهنگي، سرمایۀ به بخشيدن

 فرهنگي عيني و مادی هایدارایي از خارج و است تحصيلي

 برای. کندمي پيدا واقعيت بيولوژیکي و تجسدی سرمایۀ و

                                                           

1. Wilson  

 مدارک توانمي فرهنگي، سرمایۀ نوع این گيریاندازه

 هایگواهينامه انواع ای،حرفه و فني مدارک تحصيلي،

 خوشنویسان، مانند رسمي هایانجمن از هنری و فرهنگي

نظر به. (11)گرفت  نظر در را... و نمایشي هنرهای موسيقي،

کنندۀ بخشي از رسد سرمایۀ فرهنگي افراد بتواند تبيينمي

واریانس سطح مشارکت در ورزش و کيفيت توجه افراد به 

اعتقاد دارد  سالمت و بهداشت باشد. در این زمينه، بوردیو 

 در که ایسرمایه به توجه با مختلف تماعيکه طبقات اج

 برخورد بدن خود با مختلفي هایشيوه به دارند، اختيار

 بدن، عمومي هایکنترل و پزشکي هایمراقبت کنند.مي

 ... و پزشکان با مشاوره ورزش، های غذایي،رژیم رعایت

 طبقات مختلف، به متعلق افراد دربارۀ که هستند رفتارهایي

رو، بررسي سرمایۀ فرهنگي . ازاین(12)است  متفاوت

 گيری فرد برایعنوان عاملي تأثيرگذار بر تصميمبه

 در ورزش به توجه و تعمق بيشتری نياز دارد، مشارکت

 فرهنگيرسد افراد با سطوح سرمایۀ مي نظرچراکه به

 زمينۀ انتخاب نوع ورزش و هم مشارکت در مختلف هم در

 باشند. با وجود این و احتمال مؤثر بودن سرمایۀ آن متفاوت

 برای مشارکت در ورزش، نقش سرمایۀ فرهنگي در فرهنگي

 دختران در ورزش بررسي و تحقيق نشده و مشارکت

 تحقيقي در این زمينه انجام نگرفته است، اگرچه تاکنون

 قيقاتي رابطۀ بين سرمایۀ فرهنگي و مشارکت در ورزشتح

 (، در تحقيق2002) 1اند. برای مثال، ویلسونرا تأیيد کرده

 تر وخود نشان داد در کل افرادی که سرمایۀ فرهنگي غني

 همچنين افرادی که سرمایۀ اقتصادی بيشتری دارند، به

 کنند و اینکه ایناحتمال بيشتری در ورزش مشارکت مي

 مستقل از یکدیگرند. با وجود این، کساني که هاییشگرا

 تری دارند، به احتمال کمتر درسرمایۀ فرهنگي غني

 کنند و سرمایۀهای کالس پایين مشارکت ميورزش

 های کالساقتصادی هيچ تأثيری بر مشارکت در ورزش
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 پایين ندارد. در کل، سرمایۀ فرهنگي پارادوکس طبقۀ

 ش را بهتر از سرمایۀ اقتصادیاجتماعي و مشارکت در ورز

 (، در تحقيقي2002) 1. ایتل و ایتل(13)کند تبيين مي

 بين قوی براینشان دادند تفاوت در سرمایۀ فرهنگي پيش

 هامشارکت در ورزش بسکتبال و فوتبال و نه دیگر ورزش

 ( در تحقيق خود نشان داد که2005) 2. استمپل(14)بود 

 طبقۀ اجتماعي بر انتخاب نوع ورزش تأثير دارد و اینکه

 ها منحصر افراد طبقات باال هستند. طبقاتبرخي ورزش

 هوازی شدید، سطوح متوسط تمریناتهای غالب ورزش

 های رقابتي را که سلطۀ بدني مستقيمکنترل وزن و ورزش

 منظور ایجادشدت هوازی هستند، بهکنند یا بهرا محدود مي

 مرز بين خودشان و طبقات متوسط و پایين استفاده

 (، در تحقيقي نشان داد2006) 3. وارد(15)کنند مي

 الگوهای مشارکت در ورزش براساس جنسيت، سطح

 متفاوت است. همۀ این عوامل درتحصيالت، نژاد و سن 

 ترینند. با وجود این، جنسيت مهمامشارکت در ورزش مهم

 عالوه نتایج نشانمنبع تمایز بين الگوهای مشارکت بود. به

 بينيداد که سطح تحصيالت اهميت خاصي در پيش

 که طبقۀ شغلي در انتخابمشارکت در ورزش دارد، درحالي

 تماشاگر بيشتر تفاوت ایجاد کننده یاعنوان بازیورزش به

 (، در تحقيق خود نشان2008) 4. انگسترم(16)کنند مي

 بهداد افرادی که از سرمایۀ فرهنگي بيشتری برخوردارند، 

 عبارتيکنند. بهاحتمال بيشتری در ورزش مشارکت مي

 نتایج نشان داد تقریباً پنج برابر احتمال بيشتری وجود دارد

 سالگي، یک 15که یک فرد با سرمایۀ فرهنگي بسيار باال در 

 سالگي در مقایسه با یک فرد با سرمایۀ 38ورزشکار فعال در 

 و 5ن، لي. همچني(17)فرهنگي بسيار کم باقي بماند 

 ( در تحقيق خود نشان دادند که داشتن2009همکاران )

                                                           

1 . Eitle & Eitle 

2 . Stempel 

3 . Warde 

4 . Engstrom 

 سرمایه )اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي( نقش مهمي در

 . ساینت(18)کند مشارکت در فعاليت بدني جوانان بازی مي

 های اخالقي(، در تحقيقي که تفاوت2011) 6اونگ و کروگر

 کردند،ـ نژادی و تحصيالت را در نوع ورزش بررسي مي

 نشان دادند سرمایۀ فرهنگي و سرمایۀ انساني دیدگاهي در

 کند.ابعاد متفاوت رابطۀ بين تحصيالت و ورزش ارائه مي

 امتناسبيطور نهای نژادی سفيدپوستان بهبرحسب تفاوت

 پوستانکردند، سياهمحور را انتخاب ميهای مکانورزش

 های تيمي و تناسب اندام بودند ومتمایل به فعاليت

 آوردندهای تيمي روی ميها به ورزشآمریکایي ـ مکزیکي

 (، نيز در تحقيقي1391خواه )الدیني و صنعتمعين .(19)

 برمحور تأثير مستقيمي نشان دادند سرمایۀ فرهنگي ورزش

 . عادلخاني(20)گرایش شهروندان به ورزش همگاني دارد 

 1/81(، در تحقيقي نشان دادند که 1391و همکاران )

 کننده در ورزش همگاني از سرمایۀدرصد افراد شرکت

 درصد از 9/18ها فرهنگي متوسط و کم برخوردارند و تن

 7. در نهایت لنارتویچ(21)سرمایۀ فرهنگي باال برخوردارند 

 هایها و فعاليتد ذائقه(، در تحقيقي نشان دا2016)

 ورزشي افراد برحسب طبقۀ اجتماعي نسبتاً متمایز است

 . با توجه به کمبود تحقيقات در زمينۀ نقش سرمایۀ(22)

 فرهنگي در مشارکت دختران در ورزش، از این منظر که

 ها،رسد ميزان سرمایۀ فرهنگي دختران بر ذائقهنظر ميبه

 گذران اوقات فراغت و بهتمایالت فراغتي و چگونگي 

 حفظ و برمهم  یامر منزلۀبهدر ورزش  شرکت خصوص

 هایعبارتي داشتهبه است، ثيرگذارتأ شانيسالمت یارتقا

 گيری آنانتواند نقش مؤثری در تصميمفرهنگي دختران مي

 برای مشارکت در ورزش بازی کند، انجام تحقيقي در این

 .شوددار ميزمينه از اهميت و ضرورت خاصي برخور

5 . Lee 

6 . Saint Onge & Krueger 

7 . Lenartowicz 
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 رو، مسئلۀ اصلي این تحقيق بررسي چگونگي رابطۀازاین

 .دختران است ورزش در مشارکت با فرهنگي سرمایۀ بين

 

 شناسی تحقیقروش

روش انجام تحقيق توصيفي از نوع همبستگي بود که 

به روش ميداني اجرا شد و از لحاظ هدف جزء تحقيقات 

 کاربردی بود. 

 جامعه و نمونۀ آماری تحقیق 

آموزان دختر مقطع جامعۀ آماری تحقيق کليۀ دانش

نفر( بودند که از این  1030متوسطۀ شهرستان فریدن )

 350تعداد با استفاده از جدول کرجسي و مورگان تعداد 

عنوان نمونه ای بهگيری تصادفي طبقهنفر به روش نمونه

 انتخاب شدند. 

 ابزار تحقیق

گيری در تحقيق حاضر پرسشنامۀ دازهابزار ان

سؤال(  4ای بود که سطح مشارکت در ورزش )ساختهمحقق

سنجيد. پرسشنامۀ سؤال( را مي 36و سرمایۀ فرهنگي )

سرمایۀ فرهنگي با کمي تغييرات در پرسشنامۀ استاندارد 

سرمایۀ فرهنگي بوردیو که در تحقيقات داخلي و خارجي 

خته شد. این پرسشنامه سرمایۀ استفاده قرار گرفته بود، سا

. تجسدی یا سرمایۀ بدني و 1فرهنگي فرد را در سه بعد: 

سنجيد. برای سنجش شده مي. نهادینه3. عيني و 2فردی، 

روایي ابزار تحقيق )صوری، محتوا و سازه(، ضمن بررسي 

دقيق متون و ادبيات تحقيق، پرسشنامۀ موردنظر در اختيار 

خصصان حوزۀ فرهنگي و تربيت هشت نفر از استادان و مت

بدني قرار گرفت و روایي صوری و محتوای آن تأیيد شد. 

همچنين روایي سازۀ پرسشنامۀ موردنظر از طریق تحليل 

عاملي تأیيدی مرتبۀ دوم بررسي و روایي سازۀ آن تأیيد شد 

عالوه پایایي پرسشنامه در مطالعۀ (. به2و 1)جداول 

نفر از پاسخگویان بررسي و ضریب  30مقدماتي بر روی 

 محاسبه شد.  84/0آلفای کرونباخ برای آن 

 

 تحقیق ابزار هایمقیاسخرده بین همبستگی و پایایی ضرایب استاندارد، انحراف میانگین، .1 جدول

 میانگین تعداد  هاعامل
انحراف 

 معیار

 ضریب

 آلفای کرونباخ 

سرمایۀ 

 تجسدی

سرمایۀ 

 عینی

سرمایۀ 

 شدهنهادینه

 44/0 45/0 1 74/0 65/6 72/40 13 سرمایه تجسدی

 39/0 1  76/0 04/9 58/51 16 سرمایه عيني

 1   73/0 81/3 45/10 4 سرمایه نهادینه شده

    84/0 29/15 75/102 33 سرمایه فرهنگي

 

 با سرمایۀ فرهنگي یهاعامل دهدنشان مي 1 جدول

 امکان که است از این حاکي دارند که معناداری رابطۀ هم

 .دوم بود مرتبۀ عاملي اجرای مدل

های نسبت ، گویای این مطلب است که شاخص2جدول 

، شاخص 542/2برابر با  CMIN/DFدو به درجۀ آزادی خي

های برازش ، شاخص05/0کمتر از  RMRبرازش مطلق 

، شاخص نيکویي برازش 90/0باالتر از  IFIو  CFIتطبيقي 

برابر با  RMSEAو شاخص  61/0برابر با  PGFIمقتصد 

معني که ابزار در سطح قابل قبولي قرار دارند، بدین 082/0

طلوبي دارد و ساختار عاملي تحقيق برازش م

 شده برای آن قابل قبول است.درنظرگرفته
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 های برازش مدل تحلیل عاملی مرتبۀ دوم. شاخص2جدول 
 2 RMR CFI IFI PGFI RMSEA CMIN/DF P مدل

02/854 مدل عاملي مرتبۀ دوم  046/0  91/0  93/0  61/0  082/0  542/2  000/0  

 

 هاوتحلیل دادهروش تجزیه

ها در دو سطح آمار توصيفي وتحليل دادهتجزیه

)جداول، نمودارها و ...( و آمار استنباطي )آزمون 

کولموگروف اسميرنوف و ضریب همبستگي اسپيرمن( 

 صورت گرفت.

 

 

 های تحقیق یافته

و  دهد بين سرمایۀ فرهنگينشان مي 3نتایج جدول 

ابعاد آن با مشارکت دختران در ورزش رابطۀ معناداری 

آمده نشان دستوجود دارد. همچنين ضریب تعيين به

درصد مشارکت در ورزش دختران را سرمایۀ  61/9دهد مي

کند و مابقي مربوط به عوامل دیگر فرهنگي آنان تبيين مي

 است که در این تحقيق بررسي نشده است.

 .  رابطۀ بین سرمایۀ فرهنگی و ابعاد آن با مشارکت در ورزش دختران3جدول 

 متغیر
 مشارکت در ورزش

 ضریب تعیین سطح معناداری ضریب همبستگی
 سرمایۀ فرهنگي

 سرمایۀ فرهنگي تجسدی

 سرمایۀ فرهنگي عيني

 شدهسرمایۀ فرهنگي نهادینه

31/0 

23/0 

23/0 

28/0 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

61/%9 

29/%5 

29/%5 

84/%7 

          01/0 ≥ P 
 

  گیری بحث و نتیجه

نتایج تحقيق نشان داد بين سرمایۀ فرهنگي و مشارکت 

دختران در ورزش، همچنين بين ابعاد سرمایۀ فرهنگي با 

مشارکت دختران در ورزش رابطۀ مثبت و معناداری وجود 

دهد دختراني که ميزان عبارتي نتایج نشان ميدارد. به

باالتری از سرمایۀ فرهنگي و ابعاد آن را گزارش کردند، 

مشارکت بيشتری در ورزش داشتند و متغير سرمایۀ 

درصد از واریانس مشارکت  61/9فرهنگي توانسته است 

توان دختران در ورزش را تبيين کند. بنابر نتایج تحقيق مي

سرمایۀ فرهنگي دختران، شاهد مشارکت گفت، با افزایش 

عنوان ابزار حفظ و ارتقای سالمتي بيشتر آنها در ورزش به

، ایتل (13)خواهيم بود. این نتایج با نتایج تحقيقات ویلسون 

، لي (17)، انگسترم (16)، وارد (15)، استمپل (14)و ایتل 

الدیني ، معين(19)، ساینت اونگ و کروگر (18)و همکاران 

همخوان و با نتایج  (22)و لنارتویچ  (20)خواه و صنعت

 ناهمخوان است.  (21)تحقيق عادلخاني و همکاران 

های تبييني در ترین چارچوبمفهوم سرمایه از غني

شناسي و اقتصادی معاصر است. سرمایه از مالحظات جامعه

تری دارد. سرمایه شود، معنای گستردهآنچه اندیشيده مي

ها، بلکه توانایي تنها شامل مال، ثروت، پول و دارایي نيست،

ها و حتي بينش یک فرد نيز جزء مندیاستعدادها، عالقه

هایي که برای یافتن رود؛ سرمایهشمار ميهای او بهسرمایه

. بنابراین، (23)آنها باید درک عميق و بينش وسيع داشت 

های مختلفي اعم از فکری، هر فردی دارای سرمایه

اقتصادی، اجتماعي، انساني، فرهنگي و ... است که این 
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ایه قابل تبدیل به هم هستند. در این اشکال گوناگون سرم

گيری انواع خاصي از بين سرمایۀ فرهنگي افراد در شکل

ها، حق ها، مهارتها، دانشها، باورها، طبعها، ارزشذائقه

کنندۀ چارچوب گيری و ... افراد دخيل بوده و تعيينتصميم

خاصي در زندگي فردی و اجتماعي آنان است. به عقيدۀ 

گيری فرهنگي یا عاداتي که در مراحل اوليۀ جهتبوردیو 

سختي تغيير شود، بهطور ناخودآگاه آموخته ميزندگي و به

ها در تجربيات بعدی زندگي گيری پاسخکند و در شکلمي

گيری . در این بين شکل(10)کند بسيار فعال عمل مي

های ورزشي ها و توانایينگرش، باور و حتي یادگيری مهارت

نيز از این قاعده مستثنا نيست. برای مثال، احتمال اینکه 

های ها و مهارتدختری با سرمایۀ فرهنگي باال )توانایي

ذهني و بدني باال و مدرک تحصيلي باال( درک بهتری از 

اهميت فعاليت بدني و ورزش داشته باشد و بيشتر در ورزش 

ها و مشارکت کند، بيشتر است، چراکه فرد با توانایي

های ذهني و بدني باال و همچنين مدرک تحصيلي مهارت

داشتن اعتماد  ر حرکات ورزشي وتبر اجرای راحتباال، عالوه

به نفس در این زمينه، اهميت پرداختن به فعاليت بدني و 

تواند کند و این موضوع خود ميورزش را بهتر درک مي

مشارکت در فعاليت بدني و ورزش وی را تحت تأثير قرار 

دهد. از طرفي داشتن تحصيالت و مدارک عالي مشاغل 

گرفتن در  پردرآمدی را در اختيار فرد قرار دهد که با قرار

تواند به پول و منابع مالي کافي دست یابد ها ميآن موقعيت

که تحقيقات مختلف نشان گونهکه این سطح درآمد همان

تواند سطح مشارکت فرد در ورزش را تحت تأثير اند، ميداده

قرار دهد و موجب ازدیاد آن شود. همچنين، عادات فرهنگي 

تواند در تعيين مي آموزند،که کودکان از والدین خود مي

مسير زندگي آنان بسيار دخيل باشد. در واقع خانواده در 

های گوناگون سرمایه و توليد، شکل دادن و تقویت شکل

های در اختيار فرد، اعم از سرمایۀ فرهنگي، اجتماعي، دارایي

ها نشان کننده دارد. پژوهشاقتصادی و ... نقش تعيين

و تشویق به مشارکت و ایجاد  اند، والدیني که با تأیيدداده

عالقه نسبت به فعاليت بدني با زبان گفتاری و غيرگفتاری 

بخش از شرکت خود در فعاليت بدني به ارائۀ الگویي لذت

شان دهند، سبب انتقال این پيام به افراد خانوادهخبر مي

شوند که ورزش از موضوعات مهم در زندگي آنهاست  مي

های اجتماعي عالوه، دختراني که از سوی شبکه. به(25،24)

اند، تمایل بيشتری خانواده مورد حمایت واقع شدههمچون 

اند تا دختراني که های ورزشي داشتهبه مشارکت در فعاليت

. بنابراین، شکل (26)اند حمایتي از سوی آنان دریافت نکرده

دادن صحيح به سرمایۀ فرهنگي دختران در اوایل کودکي 

رو، اگر کننده باشد. ازاینتواند در آیندۀ آنان بسيار تعيينمي

حيح و مفيد مانند مشارکت در فعاليت بدني و عاداتي ص

عنوان یک سرمایۀ فرهنگي در دختران تقویت ورزش به

تواند نقش مهمي در سالمت روحي، ذهني و شود، مي

جسمي آنان داشته باشد. دختراني که سرمایۀ فرهنگي 

توانند خود را با قواعد حاکم بر نظام بيشتری دارند، بهتر مي

های فرهنگي را در ها و برتریو مهارتزندگي سازگار کنند 

تواند هایي ميها و داشتهخود پرورش دهند. چنين مهارت

عنوان یکي های فرهنگي بهبر ميزان مصرف کاالها و فراورده

های اصلي تعيين سرمایۀ فرهنگي تأثيرگذار از شاخصه

باشد. کاالهای فرهنگي شامل آن دسته از کاالها خواهد بود 

رو کنندۀ شيوۀ متمایزی از زیست هستند و ازاینتعریفکه 

های ای نيز هستند. مصرف مدلدربرگيرندۀ اندیشۀ ویژه

ها )وسایل های تزیيني، داشتن ابزار و فناوریپوشش، وسيله

های ارتباطي و...( رفتن به فضاهای خانگي، وسيله

ها، خانهسراها، قهوهمنتشرکنندۀ افکار )سينماها، فرهنگ

ها و...( از این جمله هستند. های ورزشي، کتابخانهالنس

های صحيح و چنانچه با رویکردی صحيح و با آموزش

عنوان یک کاالی فرهنگي خاص نزد مناسب، ورزش را به

دختران معرفي و ميزان مصرف این کاالی فرهنگي را در 

های ورزشي، آنان تقویت کنيم، برای مثال، مصرف پوشش
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های ورزشي و رفتن و حضور در اماکن و فناوریوسایل، ابزار 

های ورزشي را تر با محيطورزشي و داشتن ارتباط نزدیک

توانيم بر تمایل و در بين دختران افزایش دهيم، مي

مندی دختران برای مشارکت در ورزش تأثير بگذاریم. عالقه

ها و راهکارهای ارتقای سرمایۀ فرهنگي رو، ایجاد زمينهازاین

محور ـ افزایش نمادها، خصوص با رویکرد ورزشان، بهدختر

ها، ها، مدارک تحصيلي و آموزشي، ذوقها، منشوارهعادت

عنوان های زندگي فعال و ورزشي ـ بهها و شيوهسليقه

رویکرد سياستگذاری در زمينۀ فرهنگي ـ ورزشي پيشنهاد 

 .شودمي
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Abstract 

The purpose of this research was to investigate the relationship between cultural 

capitals and girls’ participation in sport. The research method of this study was 

descriptive correlation conducted as a field study and it was applied in terms of aims. 

The research population consisted of all girl’s students of high school (N=1030) that 

350 students through stratified random sampling method were selected. Measurement 

tool was a researcher made questionnaire which its face and content validity was 

investigated by 8 professors and experts of cultural and physical education scope. 

Also its structural validity was investigated and its reliability was estimated using 

Cronbach Alpha coefficient (0.84). The data were analyzed in two levels: descriptive 

statistics (tables, mean and …) and inferential statistics (Kolmogorov Simonov test 

and spearman rho correlation coefficient).The findings showed a positive significant 

relationship between cultural capitals and its three dimensions with girls’ 

participation. Therfore, by enhancing the cultural capitals of girls, girls’ participation 

in sport can increase.   
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