
A B S T R A C T

Quarterly Journal of
The Macro and Strategic Policies

74

Winter 2021, Volume 8, Special Issue

Received: 09/25/2018 
Accepted: 04/25/2019

Available Online: 12/21/2020

Key words: 
Social capital; 
generalized trust; 
cultural capital; 
inclusive cultural 
capital; objective 
cultural capital.

* Corresponding Author:
Abolfazl Karami, PhD
Address: Tehran, Islamic Azad University 
Tel: +98 (911) 2181672
E-mail: karami0001@yahoo.com

Research Paper
The Role of Cultural Capital in Strengthening Social Trust in Iran

*Abolfazl Karami1    , Seyed Mohammad Sadeq Mahdavi2       , Mostafa Azkia

1. PhD Candidate of Sociology, Islamic Azad University of Tehran, Tehran, Iran 
2. Professor of Sociology, Islamic Azad University of Tehran, Tehran, Iran
3. Professor of Sociology, Islamic Azad University of Tehran, Tehran, Iran

Use your device to scan 
and read the article online

https://doi.org/10.30507/JMSP.2020.102466

Citation: Karami, A., Sadeq Mahdavi, S.M., & Azkia, M. (2021). [The Role of Cultural 
Capital in Strengthening Social Trust in Iran]. Quarterly Journal of the Macro and Strate-
gic Policies, 8 (Special Issue), 74-88. https://doi.org/10.30507/JMSP.2020.102466

This study investigates the role of cultural capital in strengthening social trust. 
Social trust is one of the main components of the social and modern development as 
well as social relations. Cultural capital is an index of cultural development, which 
can affect the social trust along with the composite index, individual psychological 
orientations towards consuming cultural products, the degree of using cultural products 
objectively, and the scientific and social university degrees. The current study employs 
a descriptive-causal approach and survey method, within a cross-sectional design. The 
population consists of men and women above 18 in Zanjan, of which 380 individuals 
were sampled. The findings show that there is a significant correlation between cultural 
capital and social trust. Moreover, the analysis of the regression indicates that the 
variables of cultural capital, income, and the respondent and parents’ education, all in 
all determine 64% of the dependent variables; however, the ratio of the main variable, 
i.e. the cultural capital, is merely 33%.
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سال 1399، دورۀ 8. شمارۀ ویژه

در ایــن مقالــه، نقــش ســرمایۀ فرهنگــی در تقویــت اعتمــاد اجتماعــی بررســی شــده اســت. 
ــه  ــترش مدرنیت ــی و گس ــعۀ اجتماع ــای توس ــن مؤلفه ه ــی از مهم تری ــی یک ــاد اجتماع اعتم
ــاخصی از  ــه ش ــی ک ــرمایۀ فرهنگ ــت. س ــی اس ــط اجتماع ــم رواب ــای مه ــی از جنبه ه و یک
توســعۀ فرهنگــی اســت، بــا شــاخص ترکیبــی، گرایش هــای روانــی فــرد بــه مصــرف کاالهــای 
فرهنگــی، میــزان اســتفاده از کاالهــای فرهنگــی به طــور عینــی و مــدارک و مــدارج علمــی و 
فرهنگــی فــرد، می توانــد بــر اعتمــاد اجتماعــی اثرگــذار باشــد. رویکــرد پژوهــش، توصیفــي ـ 
ــي و روش پژوهــش، پیمایشــی اســت و به لحــاظ زمانــی، به صــورت مقطعــی انجــام شــده   علّ
اســت. جامعــۀ آمــاري تحقیــق شــامل زنــان و مــردان بیــش از 18 ســال در زنجــان می شــود 
کــه حجــم نمونــه براســاس آن بــه تعــداد 380 نفــر انتخــاب شــده اســت. یافته هــای تحقیــق 
ــادی بیــن ســرمایۀ فرهنگــی و اعتمــاد اجتماعــی مشــاهده  نشــان داد هم بســتگی نســبتاً زی
ــل  ــج تحلی ــا دار اســت. همین طــور نتای ــز معن ــاری نی ــن هم بســتگی از نظــر آم می شــود و ای
ــود  ــات خ ــد و تحصی ــی، درآم ــرمایۀ فرهنگ ــای س ــه متغیره ــود ک ــر آن ب ــیونی بیانگ رگرس
ــن  ــته را تبیی ــر وابس ــرات متغی ــد تغیی ــوع 64 درص ــخ گو، درمجم ــرد پاس ــن ف ــرد و والدی ف
ــن  ــن تبیی ــی، در ای ــرمایۀ فرهنگ ــی س ــق، یعن ــی تحقی ــر اصل ــهم متغی ــن س ــد؛ لیک می کنن

33 درصــد اســت.  
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1. مقدمه 
اعتمــاد1 عنصــری اثرگــذار اســت کــه می توانــد بخش هایــی از زندگــی بشــر را شــکل دهــد و زندگــی 
اجتماعــی را ممکــن و آســان کنــد. اعتمــاد اجتماعــی2 یکــی از مهم تریــن مؤلفه هــای توســعۀ 
ــی  ــم ویژگ ــراد، ه ــی اف ــوان ویژگ ــم به عن ــاد، ه ــروزه اعتم ــه اســت. ام ــی3 و گســترش مدرنیت اجتماع
ــار و تعامــات و ســوگیری ها  ــر رفت ــا تأکیــد ب ارتباطــات اجتماعــی و هــم ویژگــی نظــام اجتماعــی، ب
ــی، 1389؛  ــی، 1384؛ کفاش ــو و زاهدی مازندران ــت )اوجاقل ــده اس ــازی ش ــردی مفهوم س ــطح ف در س
ــای  ــادالت در فض ــهیل کنندۀ مب ــاد تس ــی و آزاده، 1388(. اعتم ــواه، 1394؛ کفاش ــا و نیکخ ظهیری نی
ــل  ــرای ح ــاند و ب ــل می رس ــی را به حداق ــرات اجتماع ــادالت و مذاک ــۀ مب ــه هزین ــت ک ــی اس اجتماع
ــِوم  ــراردادی و مق ــر پیش ق ــده ای دارد و عنص ــش تعیین کنن ــی نق ــم اجتماع ــه نظ ــوط ب ــائل مرب مس
حیــات اجتماعــی اســت )ازکیــا و غفــاری، 1380، صــص. 283؛ کفاشــی، 1389؛ ظهیری نیــا و نیکخــواه، 

ــی و آزاده، 1388(. 1394؛ کفاش

طبــق یافته هــای تحقیقــات پیشــین )آزادارمکــی و کمالــی، 1383؛ شــارع پور، 1380؛ طــرح ملــی 
پیمایــش ســرمایۀ اجتماعــی، 1394؛ امیرکافــی، 1375(. ســطح اعتمــاد اجتماعــی به دالیلــی کاهــش 
یافتــه کــه ایــن امــر بــه بــاور بســیاری از اندیشــمندان، در ســطح ُخــرد بــر روابــط و مناســبات اجتماعــی 
شــهروندان، در ســطح میانــی بــر نهادهــای اجتماعــی ای همچــون خانــواده و در ســطح کان بر سیســتم 
اجتماعــی و سیاســی اثرگــذار بــوده اســت. گــزارش یافته هــای طــرح ملــی ســرمایۀ اجتماعــی مربــوط 
بــه اســتان زنجــان )1394( نشــان داد میــزان ســرمایۀ اجتماعــی 41 درصــد از پاســخ دهندگان کــم و 
خیلــی کــم و 48 درصــد هــم متوســط بــوده و فقــط ســرمایۀ اجتماعــی 10 درصــد از پاســخ دهندگان 
زیــاد اســت. بیــش از 70 درصــد از میــزان ســرمایۀ اجتماعــی ســطح میانــی متوســط اســت و فقــط 18 
درصــد از میــزان ســرمایۀ اجتماعــی ســطح میانــی اســتان و 14 درصــد از ســرمایۀ اجتماعــی ســطح 
ــد  ــی در اســتان نشــان می ده ــت ســطوح ســرمایۀ اجتماع ــاد اســت. مقایســۀ وضعی ــرد اســتان زی ُخ
ــطح  ــط س ــته و فق ــرار داش ــط ق ــت متوس ــتان در وضعی ــی اس ــرمایۀ اجتماع ــرد س ــطح کان و ُخ س
میانــی ســرمایۀ اجتماعــی بــا اختــاف بســیار کــم وضعیــت بهتــری از دیگــر ســطوح ســرمایۀ اجتماعــی 
دارد. تحلیــل ســرمایۀ اجتماعــی کل در اســتان نشــان داد فقــط 10 درصــد از پاســخ دهندگان ســرمایۀ 
ــنایان،  ــایه ها و آش ــواده و همس ــروه خان ــا گ ــه ب ــخ دهندگان در مقایس ــد. پاس ــادی دارن ــی زی اجتماع
ــد و  ــه غریبه هــا ندارن ــد، اعتمــاد چندانــی ب درقبــال غریبه هــا، احســاس مســئولیت بســیار کمــی دارن

تعامــل و همــکاری کمتــری بــا ایــن گــروه دارنــد.

ــع  ــتان، مان ــر در اس ــال های اخی ــی س ــی ط ــی و مهاجرت ــت های جمعیت ــد سیاس ــر می رس  به نظ

1. trust 
2. social trust
3. social development
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ــی  ــای فرهنگ ــی از گروه ه ــت اضاف ــار جمعی ــهر به ناچ ــده و ش ــهر نش ــه ش ــتاییان ب ــرت روس از مهاج
ــی مناســب و  ــای عموم ــا و مکان ه ــدان فضاه ــان فق ــن می ــه در ای ــای داده ک ــف را در خــود ج مختل
ــع  ــراد و توزی ــای اف ــه نیازه ــی ب ــی، بی توجه ــی و فرهنگ ــای اجتماع ــل گروه ه ــور تعام ــی به منظ کاف
ــش  ــث کاه ــه، باع ــا در جامع ــۀ گروه ه ــر از هم ــت نابراب ــهری و حمای ــع ش ــات و مناب ــر امکان نابراب
ســرمایۀ اجتماعــی و اعتمــاد اجتماعــی و افزایــش آســیب های اجتماعــی و شــهری شــده اســت. حــال 
ــاهد  ــهروندان، ش ــن ش ــهری و در بی ــۀ ش ــر در جامع ــوی دیگ ــرایطی، از س ــن ش ــه چنی ــه ب ــا توج ب
گرایــش فزاینــده ای بــه داشــتن مــدارک تحصیلــی دانشــگاهی و تاحــدودی مصــرف برخــی کاالهــای 
ــه   ــوان مؤلف ــی، به عن ــرمایۀ فرهنگ ــذارد. س ــر می گ ــی تأثی ــاد اجتماع ــر اعتم ــه ب ــی هســتیم ک فرهنگ
ای اساســی، بــر اعتمــاد اجتماعــی در ســطح جامعــه اثرگــذار خواهــد بــود. ســرمایۀ فرهنگــی عبــارت 
ــی  ــدان اجتماع ــد و می ــرار می ده ــرد ق ــار ف ــه دراختی ــه جامع ــناخت هایی ک ــا و ش ــت از مهارت ه اس
فرصت هــای برابــری را بــرای همــۀ اعضایــش فراهــم می کنــد و طــی ســال های اخیــر، جامعــۀ شــهری 
ــه در  ــت ک ــه اس ــی دربرگرفت ــه ای مختلف ــه ای و طایف ــای قبیل ــا و  گروه ه ــران را خرده فرهنگ ه ای
ــد.  ــکنا گزیده ان ــهر س ــرده و در ش ــک مهاجــرت ک ــتاهای دور و نزدی ــر از روس ــۀ اخی ــد ده ــول چن ط
ایــن خرده فرهنگ هــا و گروه هــای قبیلــه ای هرکــدام حامــل ارزش هــا و هنجارهــای خــاص خودشــان 
ــن  ــد. ای ــود برگزیده ان ــرای خ ــژه ای را ب ــی4 وی ــبک زندگ ــاری و س ــای رفت ــک الگوه ــتند و هری هس
ــر  ــی، افزون ب ــجم اجتماع ــزی منس ــدان برنامه ری ــرایط فق ــد، در ش ــنتی و جدی ــی س ــب زندگ ترکی
ــا«ی  ــف »م ــه تضعی ــی، ب ــۀ گروه ــاد فاصل ــی و ایج ــه ای و بین گروه ــای بین قبیل ــدید رقابت ه تش
شــهروندی و اعتمــاد جمعــی منجــر شــده اســت )اوجاقلــو و زاهدی مازندرانــی، 1384؛ کفاشــی، 1389؛ 
ــه اهمیــت ســرمایۀ فرهنگــي در  ــا توجــه ب ــا و نیکخــواه، 1394؛ کفاشــی و آزاده، 1388(. ب ظهیری نی
ــي  ــدف غای ــي، ه ــاد اجتماع ــش اعتم ــن و افزای ــم آن در تعیی ــش مه ــاً نق ــر و مخصوص ــي معاص زندگ
ــه عبــارت دیگــر،  ــر اعتمــاد اجتماعــی اســت. ب پژوهــش حاضــر ســنجش تأثیــر ســرمایۀ فرهنگــی ب
هــدف اصلــي بررســي ایــن مســئله اســت کــه آیــا ســرمایۀ فرهنگــی، به عنــوان آنچــه شــرایط جامعــۀ 
ــن  ــی در بی ــی عال ــدارک تحصیل ــتن م ــه داش ــش ب ــواد و گرای ــطح س ــش س ــطۀ افزای ــهری به واس ش
شــهروندان و مصــرف کاالهــای فرهنگــی تعریــف می شــود، بــر اعتمــاد اجتماعــی شــهروندان زنجانــی 
ــادی(  ــه و نه ــه، عینیت یافت ــی )ذهنیت یافت ــوع ســرمایۀ فرهنگ ــدام ن ــوده اســت و ک ــذار ب ــز تأثیرگ نی

ــی دارد.   ــاد اجتماع ــش را در اعتم بیشــترین نق

2. پیشینۀ تحقیق  
ــج دســت  ــن نتای ــه ای ــران ب ــا عنــوان اعتمــاد و نظــام شــخصیت در ای چلبــی )1381( در پژوهشــی ب
ــد؛ 9/73  ــه والدیــن خــود اعتمــاد دارن ــه اطرافیــان و 83 درصــد ب یافتــه اســت: 1/64 درصــد افــراد ب
ــد  ــد؛ 1/67 درصــد اذعــان داشــته اند کــه نبای ــه هیچ کــس اعتمــاد ندارن ــد کــه ب درصــد بیــان کرده ان

4. life style
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بــه کســی اعتمــاد کــرد؛ 4/55 درصــد بــه دوستانشــان اعتمــادی ندارنــد. آزادارمکــی و کمالــي )1383( 
ــواع  ــن ان ــگ و سیاســت در رابطــۀ بی ــي را در دو حــوزۀ فرهن ــاد اجتماع ــي، اعتم در پژوهشــی تطبیق
ــادي ـ  ــرایط اقتص ــر ش ــي و تأثی ــي اجتماع ــدن زندگ ــو ش ــوازات ن ــت به م ــاس امنی ــاد و احس اعتم
اجتماعــي ســطح کان بــر تغییــر الگوهــا و مراتــب اعتمــاد بررســي کــرده اســت. فرضیــات ایــن محقــق 
مبنــی بــر رابطــۀ بیــن انــواع اعتمــاد بــه احســاس امنیــت، به مــوازات نــو شــدن زندگــی اجتماعــی و 
تأثیــر شــرایط اقتصــادی ـ اجتماعــی ســطح کان )اســتانی( در تغییــر الگوهــا و مراتــب اعتمــاد تأییــد 

شــده اســت. 

اوجاقلــو و زاهدی مازندرانــی )1384( اعتمــاد اجتماعــی را در بیــن شــهروندان شــهر زنجــان 
بررســی کــرده و بــه ایــن نتایــج دســت یافته انــد: بیــن ســنت گرایي و دو بُعــد اعتمــاد، یعنــي صراحــت 
و صداقــت، رابطــۀ معنــادار مســتقیمي وجــود دارد؛ بیــن پایــگاه اجتماعــي و اعتمــاد اجتماعــي رابطــۀ 
معنــاداري مشــاهده نشــد، فقــط یــک بُعــد از پایــگاه اجتماعــي، یعنــي منطقــۀ ســکونت، رابطــۀ معنــادار 
مســتقیمي را بــا اعتمــاد اجتماعــي نشــان داد؛ امــا بیــن تحصیــات پاســخ دهندگان و اعتمــاد اجتماعــي 

رابطــۀ معنــادار و مســتقیمي وجــود داشــت )اوجاقلــو و زاهدی مازندرانــی، 1384(.

ــر  ــی ب ــرمایۀ فرهنگ ــر س ــی تأثی ــۀ »بررس ــه )1395( در مقال ــی زاده و رزاقی مل ــی، جانعل ابراهیم
اعتمــاد اجتماعــی« رابطــۀ بیــن ســرمایۀ فرهنگــی و اعتمــاد اجتماعــی را در بیــن حجــم نمونــۀ 846 
ــاد  ــف اعتم ــاد مختل ــه در ابع ــن نتیجــه رســیده اند ک ــه ای ــرده  و ب ــی ک ــران ارزیاب ــر از ســاکنان ته نف
اجتماعــی، جنــوب و شــمال تهــران اختــاف معنــاداری باهــم دارنــد؛ بــه ایــن ترتیــب کــه در تمــام ابعاد 
اعتمــاد اجتماعــی، جنــوب شــهر میانگیــن بیشــتری از شــمال شــهر را بــه خــود اختصــاص داده اســت و 

در تمــام ابعــاد ســرمایۀ فرهنگــی، شــمال شــهر میانگیــن بیشــتری از جنــوب شــهر را داراســت.  

فــان )2014( در تحقیقــی تأثیــر ســرمایۀ اجتماعــی، فرهنگی و اقتصــادی در دسترســی خانواده های 
ــۀ خانوادگــی  ــن تحقیــق، پیش زمین ــع آموزشــی را تحلیــل کــرده اســت. براســاس ای ــه مناب چینــی ب
ــۀ  ــاداری، پیش زمین ــور معن ــد. به ط ــر باش ــی مؤث ــع آموزش ــه مناب ــراد ب ــی اف ــر دسترس ــد ب می توان
ــع آموزشــی را  ــه مناب ــراد ب ــواع ســرمایه( دسترســی اف ــوی )به لحــاظ داشــتن ان ــی و ق خانوادگــی غن

ــد. ــا می ده ارتق

3. چارچوب نظری 

3ـ1. اعتماد اجتماعی
به نظــر می رســد تئــوری گیدنــز5 در پرداختــن بــه بحــث اعتمــاد و تقســیم بندی وی از اعتمــاد ســنتی 
و مــدرن یــا اعتمــاد مدنــی، نهــادی و اعتمــاد بــه نهادهــا و نظام هــای انتزاعــی و تخصصــی، می توانــد 

5. Giddens



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

79

سال 1399، دورۀ 8. شمارۀ ویژه

ابوالفضل کرمی و همکاران. نقش سرمایۀ فرهنگی در تقویت اعتماد اجتماعی در ایران.

موضــوع اعتمــاد اجتماعــی را در جامعــۀ شــهری تحلیــل و تبییــن کنــد. گونه شناســی گیدنــز از اعتمــاد 
اجتماعــی، بــا توجــه بــه تئــوری تلفیقــی و ترکیبــی ســاختارـ  عاملیــت بــا درنظــر گرفتن شــرایط زمانی 
و مکانــی، از اهمیــت برخــوردار اســت. بــا توجــه بــه تغییــرات دنیــای مــدرن و رشــد ســریع تکنولــوژی 
ارتباطــات و اطاعــات، مفاهیــم زمــان و مــکان و بی ریشــگی و ازجاکندگــی در نظریــۀ گیدنــز اهمیــت 
ــل  ــه از ســطح اعتمــاد متقاب ــوع اعتمــاد اســت ک ــر در ن ــرات عمــده، تغیی ــادی دارد. یکــی از تغیی زی
ــز  ــدارد ج ــاره ای ن ــروز چ ــان ام ــه انس ــه اســت. درنتیج ــر یافت ــی تغیی ــاد انتزاع ــه اعتم ــخصی، ب و ش
ــارۀ میــزان  ــراد می تواننــد درب ــد. اف ــه نمادهــا، مارک هــا و تخصص هــا کــه ظواهــر مدرنیته ان اعتمــاد ب
ــن فراینــد  ــی داشــته باشــند. از ای ــه نظام هــای انتزاعــی ای نظیــر نهادهــا نیــز باورهای ارزش اعتمــاد ب
ــرد. ممکــن  ــام ب ــای تخصصــی( ن ــه نظام ه ــادی اعتمــاد )اعتمــاد ب ــوان ســطح نه ــوان تحــت عن می ت
اســت کنشــگر از فــردی کــه اتومبیــل یــا خانــۀ او را ســاخته اســت، شــناختی نداشــته باشــد، ولــی بــه 
نظــام اســتاندارد، تنظیــم قواعــد و قوانیــن، نظــارت و کنتــرل کیفیــت، تاحــدی اعتمــاد داشــته باشــد 
ــی  ــز، پویای ــر گیدن ــی، 1395(. از نظ ــردی و احمدی قارنای ــادی، 1391؛ میرف ــادی و حیدرآب )صالح آب
ــی و  ــم های ازجاکندگ ــول مکانیس ــکان، تح ــان و م ــی زم ــم دارد: جدای ــمۀ مه ــه سرچش ــت س مدرنی
ــدۀ  ــه دربرگیرن ــی ک ــای تخصص ــن و نظام ه ــانه های نمادی ــدگاه وی، نش ــانه. در دی ــص بازاندیش تخصی
ــد، مکانیســم های اصلــی ازجاکندگــی هســتند. منظــور وی از نظام هــای تخصصــی، نظام هــای  اعتمادن
ــای  ــیعی از محیط ه ــای وس ــه حوزه ه ــتند ک ــی هس ــای تخصص ــا مهارت ه ــی ی ــام دادن کار فن انج
ــو و  ــز، 1380، ص. 33؛ اوجاقل ــد )گیدن ــازمان می دهن ــا را س ــی م ــی کنون ــی زندگ ــادی و اجتماع م
زاهدی مازندرانــی، 1384؛ کفاشــی، 1389؛ عدلی پــور، ســپهری، احمــدی و حســنعلی زاده، 1392؛ 

ــق، 1392(. ــا و منط ــی و آزاده، 1388؛ فهیم نی ــی، 1395؛ کفاش ــردی و احمدی قارنای میرف

3ـ2. سرمایۀ فرهنگی   
ــرد، و  ــر ف ــت اســتفاده از کاالهــای فرهنگــی در ه ــدرت شــناخت و قابلی ــی ق ســرمایۀ فرهنگــی6 یعن
آن دربرگیرنــدۀ تمایــات پایــدار فــرد اســت کــه درخــال اجتماعــی شــدن در فــرد انباشــته می شــود 
)شــهرام نیا، مرنــدی، سیســتانی و محرابــی کوشــکی، 1394؛ حکمــت و ســیدی، 1393؛ قرونــه، 1389(. 
ســرمایۀ فرهنگــی را می تــوان توانایــی تصــرف و اســتفاده از کاالهــای فرهنگــی و نیــز توانایی هــای ادبــی 
ـ گفتــاری تعریــف کــرد. هایــس7 اصطــاح ســرمایۀ فرهنگــی را بازنمــای جمــع نیروهــای غیراقتصــادی، 
ــم و  ــه تعلی ــدات ب ــون و تعه ــرمایه گذاری های گوناگ ــی، س ــۀ اجتماع ــی، طبق ــۀ خانوادگ ــل زمین مث
ــر موفقیــت آکادمیــک )علمــی یــا تحصیلــی(  تربیــت، منابــع مختلــف و ماننــد آن هــا، می دانــد کــه ب
تأثیــر می گذارنــد )شــهرام نیا و دیگــران، 1394؛ قرونــه، 1389(. ســرمایۀ فرهنگــی درواقــع صاحیــت 
در فرهنــگ پایگاه هــا، گرایش هــا و ایده هــا تعریــف می شــود کــه اغلــب مکانیســمی مهــم در بازتولیــد 

6. Cultural capital 
7. Hayes
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سلســله مراتب اجتماعــی درنظــر گرفتــه می شــود. تمرکــز اصلــی تئــوری ســرمایۀ فرهنگــی ایــن اســت 
کــه فرهنــگ از طریــق سیســتم آموزشــی کــه بازتــاب فرهنــگ طبقــۀ حاکــم اســت، انتقــال می یابــد 
ــران،  ــهرام نیا و دیگ ــد )ش ــد ش ــگ خواه ــان فرهن ــد هم ــب بازتولی ــاً موج ــود و نهایت ــویق می ش و تش
ــد فرهنــگ طبقــۀ مســلط  ــه بازتولی ــورد ســرمایۀ فرهنگــی کــه منجــر ب ــو درم ــۀ بوردی 1394(. نظری
می شــود، اشــاره بــه ایــن دارد کــه چــون طبقــات مســلط دارای امکانــات مــادی بیشــتری هســتند و 
ــای  ــد ذائقه ه ــد، می توانن ــا و... دارن ــا، غذاه ــًا موســیقی ها، ورزش ه ــواع مث ــه ان دسترســی بیشــتری ب
ــۀ مســلط  ــق خــاص طبق ــو هرآنچــه را جــزء عای ــر، بوردی ــارت دیگ ــه عب خــود را شــکل بخشــند. ب
اســت، معیــار ســنجش ســرمایۀ فرهنگــی می پنــدارد )حکمــت و ســیدی، 1393(. ســرمایۀ فرهنگــی را 
ــدۀ ارزش فرهنگــی  ــا تأمین کنن ــده ی ــه مجســم کننده، ذخیره کنن ــرد ک ــف ک ــی ای تعری ــوان دارای می ت
عاوه بــر هرگونــه ارزش اقتصــادی اســت کــه می توانــد داشــته باشــد )قرونــه، 1389(. لــذا بــا درنظــر 
داشــتن ابعــاد اعتمــاد اجتماعــی و ســرمایۀ فرهنگــی، می تــوان گفــت یکــی از عوامــل مهــم و اثرگــذار 
بــر اعتمــاد اجتماعــی و اعتمــاد بین فــردی، ســرمایۀ فرهنگــی اســت. ســرمایۀ فرهنگــی زیــاد می توانــد 
ــادی(  ــردی و نه ــه، بین ف ــاد آن )تعمیم یافت ــۀ ابع ــاد را در هم ــد آورد و اعتم ــی پدی ــاد اجتماع اعتم
تقویــت کنــد؛ چراکــه پیــش  شــرط داشــتن ســرمایۀ فرهنگــی بیشــتر، گســترش فعالیت هــای فرهنگــی 
ــه  ــن اســت ک ــر ای ــرض ب ــق، ف ــن تحقی ــذا در ای ــی اســت. ل ــق مناســبات اجتماع ــی از طری و اجتماع
ســرمایۀ فرهنگــی بــا داشــتن ابعــادی همچــون ســرمایۀ فرهنگــی تجســم یافته، عینیت یافتــه و نهــادی 

ــر اعتمــاد اجتماعــی تأثیــر می گــذارد.    ب

شکل 1. مدل نظری و تحلیلی تحقیق 

3ـ3. فرضیه ها 
به نظر می رسد بین سرمایۀ فرهنگی و اعتماد اجتماعی رابطۀ معنادار وجود دارد. 
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به نظر می رسد بین سرمایۀ فرهنگی تجسم یافته و اعتماد اجتماعی رابطۀ معنادار وجود دارد. 

به نظر می رسد بین سرمایۀ فرهنگی عینیت یافته و اعتماد اجتماعی رابطۀ معنادار وجود دارد. 

به نظر می رسد بین سرمایۀ فرهنگی نهادی شده و اعتماد اجتماعی رابطۀ معنادار وجود دارد. 

4. روش تحقیق 
ــی  ــال بررس ــده و به دنب ــام ش ــی انج ــا روش پیمایش ــي و ب ــي ـ علّ ــرد توصیف ــا رویک ــق ب ــن تحقی ای
ــار  ــاظ معی ــق از لح ــت. تحقی ــی اس ــهروندان زنجان ــن ش ــی در بی ــاد اجتماع ــر اعتم ــرمایه ب ــر س تأثی
زمــان، مقطعــي و در ســال 1396 صــورت گرفتــه اســت. جامعــۀ آمــاري شــامل زنــان و مــردان بیــش 
ــه براســاس فرمــول تعییــن نمونــۀ کوکــران، 380 نفــر انتخــاب شــده  از 18 ســال اســت. حجــم نمون
ــري  ــد. روش نمونه گی ــخ داده ان ــف آن پاس ــاد مختل ــا ابع ــر ب ــورد نظ ــش نامۀ م ــه پرس ــه ب ــت ک اس
ــا  ــردآوری داده ه ــزار گ ــت. اب ــاده اس ــي س ــه اي و تصادف ــه اي چندمرحل ــري خوش ــورت نمونه گی به ص
ــار  ــنجش اعتب ــون و س ــام پیش آزم ــس از انج ــاخته و پ ــیوۀ محقق س ــه به ش ــت ک ــش نامه اس پرس
ــازه  ــار س ــوری، از اعتب ــار ص ــر اعتب ــش، عاوه ب ــن پژوه ــت. در ای ــی یاف ــت اجرای ــی آن، قابلی و پایای
ــوری  ــل براســاس تئ ــه اینکــه محقــق ازقب ــا توجــه ب ــز اســتفاده شــده اســت. ب ــی(8 نی ــل عامل )تحلی
ــل  ــت، تحلی ــرده اس ــی ک ــم و پیش بین ــا را تنظی ــک از متغیره ــای هری ــاخص ها و عامل ه ــی ش خاص
عاملــی تأییــدی9 بهتــر از تحلیــل عاملــی اکتشــافی10 کــه فــرض را بــر امــکان ارتبــاط هــر متغیــر بــا 
ــزر  ــون کی ــج آزم ــد. نتای ــری کن ــازه )نظــری( را اندازه گی ــار س ــد اعتب ــذارد، می توان ــی می گ ــر عامل ه
ــه  ــا توجــه ب ـ میــر ـ اوکلیــن )KMO( نشــان داد تحلیــل عاملــی را می تــوان انجــام داد و از ســویی ب
آزمــون بارتلــت کــه در ســطح خطــای کمتــر از 0/05 معنــا دار اســت، ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه 
ارتبــاط معنــا داری بیــن اعتمــاد اجتماعــی و ســرمایۀ فرهنگــی وجــود دارد. بــراي ســنجش پایایــي ابــزار 
ــاخص ها  ــاخ ش ــاي کرونب ــب آلف ــق ضری ــن طری ــرا و از ای ــي اج ــدا پیش آزمون ــا، ابت ــردآوري داده ه گ
ــش نامه  ــان داد پرس ــد( نش ــر از 70 درص ــا )باالت ــب آلف ــودن ضری ــاال ب ــد. ب ــن ش ــا تعیی و مقیاس ه
قابلیــت اجرایــي دارد. به عبارتــي گویه هــا داراي انســجام درونــي و هم ســازي داخلــي هســتند. در ایــن 
ــه کار  ــردازد، ب ــر می پ ــاي متغی ــي گویه  ه ــتگي درون ــي هم بس ــه بررس ــه ب ــاخ ک ــاي کرونب ــق، آلف تحقی
ــل از  ــه شــد و قب ــق گرفت ــاری تحقی ــۀ آم ــر از جامع ــی از 30 نف ــذا پیش آزمون ــه شــده اســت. ل گرفت
توزیــع پرســش نامه در میــان جامعــۀ نمونــه، پایایــی ابــزار پرســش نامه بررســی و برخــی ایرادهــای آن 
مشــخص شــد و گویه هــا و ســؤاالت ناهمســاز و ناپایــا از آن حــذف گردیــد و پرســش نامۀ نهایــی بــرای 
ــا ســه بُعــد اعتمــاد تعمیم یافتــه،  اجــرا به دســت آمــد. متغیــر وابســته اعتمــاد اجتماعــی اســت کــه ب
ــی  ــرمایۀ فرهنگ ــی س ــر مســتقل اصل ــده و متغی ــنجیده ش ــادی س ــاد نه ــاد بین شــخصی و اعتم اعتم

8. factor analysis 
9. Confirmatory factor Analysis
10. Exploratory factor Analysis
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ــرمایۀ  ــه و س ــی عینیت یافت ــرمایۀ فرهنگ ــی تجســم یافته، س ــرمایۀ فرهنگ ــد س ــه بُع ــا س ــه ب اســت ک
فرهنگــی نهــادی مــورد ســنجش قــرار گرفتــه اســت. 

5. یافته های تحقیق  
براســاس یافته هــای توصیفــی تحقیــق، میانگیــن اعتمــاد تعمیم یافتــه در بیــن 28 درصــد از 
ــاد  ــن اعتم ــور میانگی ــت. همین ط ــط اس ــد متوس ــم و  38 درص ــد ک ــاد، 34 درص ــخ دهندگان زی پاس
ــط  ــد متوس ــم و 32 درص ــد ک ــاد، 20 درص ــخ دهندگان زی ــد از پاس ــن 48 درص ــخصی در بی بین ش
ــاد، 30 درصــد  اســت. میانگیــن اعتمــاد نهــادی و ســازمانی در بیــن 35 درصــد از پاســخ دهندگان زی
ــون  ــال نمــرات( و آزم ــع نرم ــم و  35 درصــد متوســط اســت. نمــودار هیســتوگرام11 )نمــودار توزی ک
ــد  ــودن توزیــع داده هــای متغیــر اعتمــاد اجتماعــی نشــان دادن ــرای ســنجش نرمــال ب کولموگــروف ب

ــده اند.   ــع ش ــال توزی ــورت نرم ــی به ص ــاد اجتماع ــای اعتم داده ه

شکل 2. نمودار هیستوگرام و الگوی توزیع نمرات اعتماد اجتماعی

آماره هــای مربــوط بــه بــرآورد توزیــع نرمــال نیــز به خوبــی بیــان می کننــد فــرض صفــر 
ــال دور  ــع نرم ــاداری از توزی ــور معن ــا به ط ــوده و داده ه ــد  نب ــورد تأیی ــع م ــوی توزی ــه الگ ــوط ب مرب
نیســتند. آزمــون مــورد اســتفاده در اینجــا بــا توجــه بــه حجــم نمونــه، آمــارۀ توزیــع نرمــال اســمیرنف 
کولموگــروف اســت کــه در حجم هــای بیــش از 200 مــورد، قابلیــت کاربــرد بیشــتر دارد. لــذا می تــوان 
ــع نمــرات اعتمــاد اجتماعــی، از آزمون هــای پارامتریــک اســتفاده کــرد.  ــودن توزی ــا تأییــد نرمــال ب ب

11. Histograms
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5ـ1. توزیع متغیر وابسته )اعتماد اجتماعی( در طبقات مختلف 
ــش روش  ــت. در بخ ــی اس ــاد اجتماع ــده، اعتم ــکیل ش ــد تش ــه بُع ــه از س ــی ک ــتۀ اصل ــر وابس متغی
تحقیــق درمــورد چگونگــی ســنجش و بــرآورد ایــن متغیــر ســخن گفتــه شــد. پاســخ دهندگان از نظــر 
اعتمــاد اجتماعــی در ســه طبقــۀ کــم، متوســط و زیــاد طبقه بنــدی شــده اند کــه نتایــج آن در جــدول 
ــورد حــدود 23 درصــد  ــی درم ــاد اجتماع ــرآورد اعتم ــه ب ــود ک ــده اســت. مشــاهده می ش 1 آورده ش
ــب  ــۀ جال ــته اند. نکت ــری داش ــی کمت ــاد اجتماع ــوع اعتم ــا درمجم ــوده و آن ه ــم ب ــخ دهندگان ک پاس
توجــه در ایــن جــدول آن اســت کــه بــرآورد اعتمــاد اجتماعــی در میانــۀ طیــف بــوده و کســانی کــه 
در طبقــۀ میانــی قــرار می گیرنــد، یعنــی آن هایــی کــه اعتمــاد اجتماعــی درحــد متوســط داشــته اند، 
ــدود 7 درصــد  ــط ح ــان، فق ــن می ــد. در ای ــود اختصــاص داده ان ــه خ ــش از70درصــدی را ب ــهم بی س

ــت اند.  ــادی داش ــی زی ــاد اجتماع ــخ دهندگان اعتم پاس
جدول 1. توزیع برآورد اعتماد اجتماعی در طبقات مختلف

فراوانی نسبی فراوانی طبقه  بندی نام متغیر

22.8 85 کم

اعتماد اجتماعی 
70.2 261 متوسط

7 26 زیاد
100 372 کل

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالنشکل 3. پراکنش مربوط به روابط دومتغیره بین سرمایۀ فرهنگی و اعتماد اجتماعی
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5ـ2. تحلیل مسیر 

شکل 4. نمودار و ضرایب مسیر متغیرهای مستقل اثرگذار بر اعتماد اجتماعی 

ــت،  ــده اس ــام ش ــدۀ SPSS انج ــزار به روزش ــا نرم اف ــیر ب ــل مس ــه تحلی ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــده  ــان داده ش ــکل 4 نش ــی در ش ــاد اجتماع ــر اعتم ــتقل ب ــای مس ــذاری متغیره ــیرهای اثرگ مس
ــورت  ــه به ص ــر، چ ــار  متغی ــیونی، چه ــادالت رگرس ــده در مع ــای واردش ــن متغیره ــت. از بی اس
مســتقیم و چــه غیرمســتقیم، بــر اعتمــاد اجتماعــی اثــر داشــته اســت. همان گونــه کــه در 
ــواده(  تحلیلهــای چندمتغیــره ماحظــه شــد، دو متغیــر )ســرمایۀ فرهنگــی و وضعیــت درآمــد خان
ــاد  ــر اعتم ــتقیم ب ــورت غیرمس ــاً به ص ــر صرف ــر دیگ ــن دو متغی ــتند؛ بنابرای ــتقیم داش ــر مس اث

ــد. ــی اثرگذارن اجتماع

6. بحث و نتیجه گیری   
ــه،  ــاد تعمیم یافت ــد اعتم ــه بُع ــق در س ــن تحقی ــتۀ ای ــر وابس ــوان متغی ــی به عن ــاد اجتماع اعتم
بین شــخصی و نهــادی ســنجيده شــده اســت. متغیــر مســتقل اصلــی ســرمایۀ فرهنگــی اســت کــه 
ــی  ــرمایۀ فرهنگ ــه و س ــی عینیت یافت ــرمایۀ فرهنگ ــم یافته، س ــی تجس ــرمایۀ فرهنگ ــد س ــه بُع از س
ــان  ــهر زنج ــی در ش ــاد اجتماع ــت اعتم ــان داد وضعی ــج نش ــت. نتای ــده اس ــکیل ش ــادی تش نه
ــد  ــی درح ــاد اجتماع ــع اعتم ــخ دهندگان در توزی ــدۀ پاس ــت، عم ــول نیس ــوب و مقب ــد مطل هرچن
ــراد  ــه اف ــد. در تأییــد تحقیقــات قبلــی، ایــن تحقیــق نیــز نشــان داد اعتمــاد ب ــرار دارن متوســط ق
ــای  ــارج از گروه ه ــا و خ ــه غریبه ه ــاد ب ــا اعتم ــت؛ ام ــاد اس ــاوندان زی ــواده و خویش ــای خان و اعض
ــن تحقیــق رابطــۀ  ــد پژوهش هــای پیشــین، ای قومــی و خانوادگــی کــم اســت. همین طــور در تأیی
ــراد  بیــن تحصیــات و اعتمــاد اجتماعــی را تأییــد کــرد و نشــان داد هرقــدر ســطح تحصیــات اف
ــوده اســت، اعتمــاد اجتماعــی بیشــتری نیــز داشــته اند. درآمــد خانواده هــا  ــاال ب و والدیــن آن هــا ب
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ــی  ــاد اجتماع ــه، اعتم ــش یافت ــد افزای ــدر درآم ــی داشــت و هرق ــاد اجتماع ــر اعتم ــی ب ــر منف تأثی
ــز  ــی نی ــۀ اصل ــد فرضی ــه تأیی ــق ک ــن تحقی ــۀ ای ــن یافت ــاید مهم تری ــه اســت. ش ــم کاهــش یافت ه
ــر  ــن دو متغی ــن ای ــن ســرمایۀ فرهنگــی و اعتمــاد اجتماعــی اســت. بی ــد هم بســتگی بی ــود، تأیی ب
ــز  ــۀ ســرمایۀ فرهنگــی نی ــاد تجســم یافته و عینیت یافت ــه ابع ــا داری مشــاهده شــد؛ البت رابطــۀ معن
بــر اعتمــاد اثرگــذار بودنــد. جامعــۀ شــهری درحــال تجربــۀ فضــای زیســتۀ متفاوتــی بــا دوره هــای 
ــای فرهنگــی اســت.  ــه فعالیت ه ــل ب ــن مشــخصۀ آن می ــه مهم تری ســنتی پیشــین خــود اســت ک
ــد  ــنتی، نیازمن ــی س ــیوه های زندگ ــی ش ــظ برخ ــار حف ــه در کن ــد البت ــی جدی ــبک زندگ ــن س ای
ــه  ــو ک ــخن بوردی ــق س ــت. طب ــی اس ــبات اجتماع ــط و مناس ــاد در رواب ــای اعتم ــترش فض گس
ــا تغییــر موقعیــت افــراد  ــر حفــظ و نگــه داری موقعیــت ی ــد ب می گویــد »ســرمایۀ فرهنگــی می توان
ــر  ــت تأثی ــا را تح ــی آن  ه ــبک زندگ ــاشد و س ــر ب ــی مؤث ــاختارهای اجتماع ــله مراتب س در سلس
ــواع ســرمایه،  ــار دیگــر ان ــت آن در بیــن شــهروندان و در ســطح جامعــه در کن ــرار دهــد«، تقوی ق
ــتۀ  ــای زیس ــر فض ــود. اگ ــز می ش ــهروندان نی ــن ش ــاد در بی ــای اعتم ــدن فض ــم ش ــب فراه موج
ــی و  ــای تخصص ــه »نظام ه ــاد ب ــی و اعتم ــی و اجتماع ــاد مدن ــژه اعتم ــاد، به وی ــر اعتم ــی ب مبتن
ــز ویژگــی مناســبات اجتماعــی دورۀ مــدرن اســت، ســبک زندگــی  انتزاعــی« را کــه از نظــر گیدن
جدیــد تلقــی کنیــم، آن وقــت نقــش ســرمایۀ فرهنگــی و مصــرف کاالهــای فرهنگــی در گســترش 
ــردم از  ــادی م ــم انتق ــث فه ــی باع ــرمایۀ فرهنگ ــود. س ــان می ش ــی نمای ــبک زندگ ــوع از س ــن ن ای
ــگاه  ــوع ســرمایۀ فرهنگــی، ن وضعیــت اجتماعــی خــود می گــردد و طبقــۀ پاییــن، به وســیلۀ ایــن ن
ــن  ــد. ای ــدا می کن ــلطه ج ــاختار س ــود را از س ــد و خ ــود می یاب ــی خ ــت اجتماع ــه هوی ــت ب مثب
ــود را  ــی خ ــق، زندگ ــن طری ــد و از ای ــارکت می کنن ــود مش ــۀ خ ــورد عاق ــای م ــه در رونده طبق
ــوم«  ــای س ــرگ12 »مکان ه ــه ری اولدنب ــق آنچ ــی از طری ــرمایۀ فرهنگ ــد. س ــش می نماین لذت بخ
ــد ری اولدنبــرگ،  ــد. از دی ــه گســترش فضــای اعتمــاد در جامعــه کمــک کن ــد ب ــد، می توان می نام
ــای  ــی فض ــه نوع ــط کار(، بلک ــکان دوم )محی ــه م ــه( و ن ــکان اول )خان ــه م ــوم، ن ــای س مکان ه
مدنــی اســت کــه افــراد در آنجــا از اخبــار و حــوادث روزمــره مطلــع می شــوند. مکان هــای 
ــه در آنجــا جمــع  ــط صمیمان ــراری رواب ــرای گفت وگــو و برق ــی اســت کــه شــهروندان ب ســوم جای
ــه،  ــالن های مطالع ــا و س ــیقی، کتابخانه ه ــالن های موس ــینماها، س ــی ها، س ــوند. کتاب فروش می ش
ــای  ــر و مکان ه ــش و تئات ــرای نمای ــای اج ــالن ها و مکان ه ــری، س ــی و هن ــای فرهنگ همایش ه
ورزشــی نمونه هایــی از فضاهــای عمومی انــد. به نظــر می رســد فقــدان ایــن مکان هــای ســوم 
ــون  ــده همچ ــای کنترل کنن ــایر نیروه ــود س ــم وج ــان، به رغ ــی در زنج ــای عموم ــان فضاه ــا هم ی
دیــن و مناســک مذهبــی، توانســته فشــار روانــی و ناکامــی و تضــاد فرهنگــی و بدبینــی در روابــط 
ــا  ــه غریبه ه ــاد ب ــکان اعتم ــراد مجــال و ام ــا، اف ــن فضاه ــدان ای ــی را به وجــود آورد. در فق اجتماع

ــد.   ــدا نکرده ان ــکان اول و دوم را پی ــارج از م ــراد خ و اف

12. Ray Oldenburg
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