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چکيده
هدف مقاله حاضر شناسایی مؤلفههای سرمایه فرهنگی از منظر مدیران آموزش و پرورش بود .روش
پژوهش حاضر ترکیبی /اکتشافی(کیفی -کمی) و نوع پژوهش کاربردی بود .مشارکتکنندگان در پژوهش
در بخش کیفی صاحبنظران و مدیران شاغل در آموزش و پرورش شهر خرم آباد در سال 1398بودند که
از بین آنان  13نفر با روش نمونهگیری هدفمند و در بخش کمی  86نفر با روش نمونهگیری تصادفی
انتخاب شدند .ابتدا با رویکرد اکتشافی و مطالعه ادبیات موجود و بر اساس دیدگاه خبرگان ،از بین
مؤلفههای متعدد و متنوع سرمایه فرهنگی ،مؤلفههای مرتبط با مدیران آموزش و پرورش استخراج شدند.
در گام دوم با به کارگیری تکنیک دلفی ،بر اساس مؤلفهها و ابعاد شناسایی شده ،پرسشنامه محقق
ساخته طراحی و تدوین گردید .برای اعتبار پرسشنامه از دیدگاه استادان استفاده و پایایی نیز با آزمون
کرونباخ  0/89حاصل شد .یافتههای پژوهش نشان داد که سرمایه فرهنگی در نزد مدیران آموزش و
پرورش در قالب  4بعد «فردی»« ،اجتماعی»« ،سازمانی» و «فناوری» و  19مؤلفه است .در نهایت مدل
پیشنهادی سرمایه فرهنگی بر اساس معیار نیکویی برازش ( )GOFبرابر با  0/81به دست آمد که از
 0/35بیشتر و در نتیجه مدل از برازش مناسبی برخوردار بود.

واژههای کليدی :اعتباریابی ،سرمایه فرهنگی ،مدیران آموزش و پرورش ،مدل

 . 1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد خرم آباد ،ایران ،ایمیلmb.mohamadi1398@gmail.com :
 . 2استادیار گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد خرم آباد ،ایران(نویسنده مسئول) ایمیلaminrahimikia@yahoo.com :
 . 3استادیار گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد خرم ،ایران ،ایمیلmehry_daraei@yahoo.com :
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مقدمه و طرح مسأله
در نظام آموزش و پرورش مدیران از عناصر اصلی و کلیدی موفقیت هستند .مدیران بر تمام
سطوح سازمانی دارای تأثیرات هستند .شواهد زیادی حاکی از این مطلب هستند که مدیران
تأثیر زیادی بر چشماندازهها ،مأموریتها ،افزایش انگیزه معلمان ،بهبود کیفیت آموزشی مدرسه،
توسعه سازمانی و تخصیص منابع مالی مدرسه و در تمام زمینههای سازمانی نظیر موفقیت
تحصیلی دانش آموزان ،پرورش دانش اموزان با مهارت ،رشد تفکر انتقادی دارند ( Sunaengsih,
 .)etal, 2019از دیگر سو ،مهمترین وظیفه مدیران تسهیل و توسعه مسیر موفقیت افراد و به
کمال رساندن آن است که باید از مسیر توسعه فرهنگی بگذرد و این هنری است که متخصصان
خاص خود را جستجو می کند ،یعنی کسانی که با ضرورت لحاظ مدیریت فرهنگی بهعنوان
مدیران فرهنگی در این حوزه پرورش مییابند و میتوانند راه گشای معضالت فرهنگی جامعه
باشند (.)Salehiamiri & Sepehrnia, 2015, 46
در چند دهه گذشته پژوهشگران تفاسیر و تعابیر گوناگونی از مفهوم سرمایه فرهنگی1و مکانیسم
تأثیرگذاری آن در عرصه نابرابریهای اجتماعی ارائهکرده اند .پیر بوردیو2از اولین کسانی بود که
به صورت علمی به صورت بندی مفهوم سرمایه فرهنگی پرداخت .در دیگاه بوردیو سرمایه
فرهنگی خود بخشی از سرمایه کلی است .وی در دستگاه مفهومی خود سه نوع سرمایه را از
یکدیگر تمایز داد ( .)Olsson, etal, 2019سرمایه اقتصادی که مستقیما در پول و ثروت خانواده
تجلی پیدا میکند و در واقع مجموع منابع عینی و ملموس دارایی و پولی است .سرمایه فرهنگی
به عنوان منابع نمادین یا کاالهایی تعریف شده است که از نسلی به نسل دیگر در طبقههای
متوسط و باالتر به منظور حفظ جایگاه طبقاتی منتقل میشود ( .)Huang, 2019و سرمایه
اجتماعی نیز به طور کلی حول محور شبکهها و روابط اجتماعی است .اگرچه برخالف شبکههای
اجتماعی ،مفهوم سرمایه اجتماعی به طور گسترده حاکی از کمک و منابع بالقوه است که می
تواند در صورت لزوم ترسیم شود ( )Farkas, 2003; Ra, 2011بوردیو تصریح کرد که سرمایه
فرهنگی (آموزش و زبان) ،سرمایه اجتماعی (شبکههای اجتماعی و ارتباطات) و سرمایه اقتصادی
(پول و دیگر داراییهای مادی) این ویژگی مشترک را دارند که هر کدام میتوانند به منابع دیگر
و یا منافع مادی تبدیل شوند ،در واقع قابلیت تبدیلپذیری3دارند ( Martin & Spennser,
 .)2009در واقع سرمایه فرهنگی و اجتماعی را میتوان با مقداری تالش از سرمایه اقتصادی به
1. Social capital
2. Bourdie
3. convertibility
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دست آورد .این موضوع بر این داللت می کند که از یک سو سرمایه اقتصادی پایه دیگر اشکال
سرمایه است و از طرفی سرمایههای فرهنگی و اجتماعی را نمیتوان به سرمایه اقتصادی تقلیل
داد ( .)Sieben & Lechner, 2019بوردیو سرمایه فرهنگی را چگونگی استفاده از زبان ،مصرف و
ادبیات ،آموزشهای رسمی و سبک زندگی میداند که به لحاظ اجتماعی نهادمند و مطلوب و
ارزشمند بشمار میروند .سرمایه فرهنگی ذخیرهای از دانش ،مهارتها ،صالحیتها و
خالقیتهای فرهنگی است که از طریق آن تولید ،بازنمایی و بازتولید نابرابریهای اجتماعی شکل
میگیرد ( .)Zokaei, 2015, 170بوردیو سرمایه فرهنگی را به سه بخش تقسیم میکند-1 :
سرمایه مجسم1که با کالبد و بدن فرد مرتبط است و به صورت مهارت و تربیت در فرد دیده
میشود؛  -2سرمایه عینیت یافته2که بهصورت کاالهای فرهنگی چون تصاویر ،کتابها و هنر
بروز میکند؛  -3سرمایه نهادین 3که از طریق مدارک واقعی و دیگر شواهد پایگاه فرهنگی
بازنمایی میشود ( .)Salehiamiri & Sepehrnia, 2015: 9دیدگاه سرمایه فرهنگی اصوال بر این
است که دانش و تحصیالت در جوامع امروزی یک کاالی ارزشمند است و خانوادههای برخاسته از
طبقات متفاوت در به دست آوردن هرچه بیشتر آن کاال با یکدیگر رقابت میکنند و آن هایی که از
برخی سرمایهها میزان بیشتری در اختیار دارند ،در رقابت پذیری در موقعیت بهتری قرار دارند و
بنابراین میتوانند میزان بیشتری از آن را به خود اختصاص دهند (.)Haghighatian, 2015: 58
سرمایه فرهنگی توجه بسیاری از سازمانها ،نهادها ،مراکز فرهنگی ،دانشگاهها و سازمانهای
انتفاعی و غیر انتفاعی را که به نوعی در عرصه برنامهریزی و سیاستگذاری فرهنگی دخیل
هستند به خود معطوف داشته است؛ این ضرورت امروزه در سطوح سیاستگذار و تصمیمگیر
آموزش و پرورش باید بیشازپیش مورد توجه واقع شود ،چراکه با تنظیم و ترسیم سرمایههای
فرهنگی افراد سازمان بهراحتی میتوان به شناسایی ارزشهای فرهنگی و تواناییهای افراد
سازمان پی برد و در خصوص سبک برخورد ،ایجاد رفاه و نشاط سازمانی برای ایشان به تجویز
برنامههای عملیاتی پرداخت ) .(Cochrane,2006,320نبود سرمایه فرهنگی در هر سازمانی به
خصوص در آموزش و پرورش که یک نهاد فرهنگی است خسرانی جبرانناپذیر است؛ شاید اگر با
کارکردهای این سرمایه آشنا شویم بیشتر اهمیت شناسایی مؤلفههای سرمایه فرهنگی در
آموزش و پرورش آشکار شود از جمله این کارکردها عبارتاند از :اوالً کسب مشروعیت از طریق
بقیه سرمایهها ،منوط به تبدیلشدن آنها به سرمایه فرهنگی است .کسی که به دلیل سرمایه
فرهنگی منزلت دارد ،میتواند روایت خود را از دنیای اجتماعی به بقیه تحمیل کند ،ثانیاً داشتن
1. embeddable
2. Objectified
3. Organized
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سرمایه فرهنگی بدین معناست که فرد میتواند خود را از الزامات زندگی روزمره جدا سازد و
نوعی گزینش دلخواه در عرصه فرهنگ انجام دهد (.)Fazeli, 2003, 38
اگرچه مفهوم سرمایه فرهنگی در جهان غرب پایهریزی شده است اما باید توجه داشت فرهنگ
امری یکسان نیست و با توجه به ارزشهای هر جامعه تنوع و حتی تفاوت میپذیرد بنابراین در
مدلهای غربی مدلهایی از سرمایه فرهنگی (مانند آبل2008 1،؛ گادیز2013 2،؛ کالین و
مرکر2017 3،؛ هاکسلی 2001 4،و پاینو و رینالت )2012 5،وجود دارد اما در کشور ما هنوز به
بررسی آن از دیدگاه بومی پرداخته نشده است .لذا شناسایی ابعاد و مؤلفههای سرمایه فرهنگی از
دیدگاه مدیران آموزش و پرورش که نزدیکترین افراد به ترویج فرهنگ هستند ،ضروری است و
این خال پژوهشی در پژوهش حاضر مطمح نظر است .بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر
شناسایی ابعاد و مؤلفهها سرمایه فرهنگی از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش است .سواالت

پژوهش عبارتنداز:
-1ابعاد سرمایه فرهنگی از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش کدامند؟
 -2شاخصها و مؤلفههای سرمایه فرهنگی از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش کدامند؟
 -3اعتبار مدل سرمایه فرهنگی از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش چگونه است؟
مرور پژوهشهای خارجی نشان میدهد که مفهوم سرمایه فرهنگی در هر دورهای ،با توجه به
اقتضای زمانی و مکانی هر جامعه ،توسط محققان مورد بازنگری واقع شده است .در واقع امر ،در
پژوهشهای خارجی به زمینههای فرهنگی در سنجش سرمایه فرهنگی توجه شده و از طرفی در
پژوهشهای داخلی ،معرفت فرهنگی و بومی مورد غفلت قرار گرفته است .در جدول ( )1به
پارهای از آنها اشاره شده است:

1Abel
2Gaddis
3Colin & Mercer
4Haxly
5Piano & renault
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جدول -1مؤلفهها و شاخصهای سرمایه فرهنگی برگرفته از مطالعات پیشین

1

هویت فردی:
(اعتماد به نفس ،طبقه اجتماعی مطلوب ،خانواده فرهیخته ،محیط
پیرامون فرد)

)،Naseri (2018

2

مهارتها:
(میزان تحصیالت ،داشتن مهارتهای ارتباطی ،رشته تحصیلی
متناسب با شغل و )...

3

سلیقه:
(مصارف فرهنگی ،میزان مطالعه ،چگونگی گذران اوقات فراغت و )...

4

رفتار و رویه:
(داشتن عزتنفس ،رعایت حق تقدم در امور ،احترام به هم نوعان و
)...

ردیف

مؤلفهها و شاخصها

منابع

Bourdieu
)Robins ،(2011
& Garnier
)Katz ،(1985

)،(2008
Alibabaei,
& Hashemi
)،Teymori (2017
& Salehi Amiri
Sepehrnia
)(2015
،(2008) Abel

،(2005) Flora
،(2003) Lareau
Janalizadeh,
& Khoshfar
)،Sepehr (2010
& Salehi Amiri
Sepehrnia
)Naseri ،(2015
)(2018
،(2013) Gaddis
Alibabaei,
& Hashemi
)،Teymori (2017
Colin, Mercer
)،(2005
Janalizadeh,
& Khoshfar,
(2010) Sepehr
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5

ارزش:
(پایبندی به عرف ،رفتار دینی ،داشتن روحیه وطنپرستی و )...

& Emribayer,
Williams
)،(2005
Janalizadeh,
& Khoshfar
)،Sepehr (2010

6

بهرهوری سازمانی
(اعتقاد به اثربخشی و کارایی ،مدیریت زمان در امور سازمان)

)،Haxly (2001

7

رضایت سازمانی
(پایبندی به سازمان ،رضایت شغلی و)...

8

رعایت قوانین در سازمان:
(التزام به قوانین سازمان ،شناخت هنجارهای سازمان و)...

9

مشارکت در امور فرهنگی سازمان:
(مشارکت در فعالیتهای سازمان ،عضویت در انجمنها و)...

1
0

امنیت اجتماعی:
(اعتماد اجتماعی در جامعه ،مشارکت اجتماعی مطلوب در جامعه
و)...

1
1

شناخت هویت ملی:
(شناخت تمدن ایران ،شناخت مذهب و امور دینی ،شناخت خرده
فرهنگها و)...

& Rezaei
Tashvigh
)Salehi ،(2013
& Amiri
Sepehrnia
)(2015
،(2003) Barrett
Janalizadeh,
& Khoshfar
)Sepehr (2010
Colin, Mercer
)Salehi ،(2005
& Amiri
Sepehrnia
)(2015
Colin, Mercer
)Kim, S ،(2005
& Kim, H
)،(2009
Wagstaff
)Bourdieu،(2004
)(2011
Janalizadeh,
& Khoshfar
)،Sepehr (2010
Bourdieu
)Salehi ،(2011
& Amiri
Sepehrnia
)(2015
Elchardus
)Barrett ،(2007

)،(2006
Bourdieu
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)Rezaei ،(2011
& Tashvigh
)(2013

1
2

خودباوری ملی:
(توجه به الگوهای و اسناد ملی ،پایبندی و احترام به آداب و سنن
ایرانی اسالمی و)...

1
3

درک فرهنگی متقابل:
(احترام به خردهفرهنگهای مناطق ،تبادل و پویایی مناطق مختلف
با هم(
تعهد به هنجارهای مشترک:
(وجود امنیت فرهنگی در جامعه ،جامعهپذیری افراد جامعه و)...
اینترنت:
(داشتن سواد کامپیوتری ،استفاده از اتوماسیون اداری در سازمان
و)...

1
6

شبکههای اجتماعی:
(عضویت درگروها و کانالهای مفید ،استفاده از شبکههای اجتماعی
و)...

1
7

دستگاههای نظارتی هوشمند:
(دوربین مداربسته ،سیستم ورود خروج هوشمند و)...

1
4
1
5

Bourdieu
)Salehi ،(2011
& Amiri
Sepehrnia
)(2015
Janalizadeh,
& Khoshfar
)Sepehr (2010
(2011) Bourdieu
Alibabaei,
& Hashemi
)،Teymori (2017
Piano & Renault
)(2012
Piano & Renault
)Rezaei ،(2012
& Tashvigh
)(2013
Piano & Renault
)(2012

مرور پیشینه نشان می دهد که هر کدام از مطالعات فقط به بررسی بعدی از سرمایه فرهنگی
پرداختهاند و به نوعی شاخصهای اندکی دارند .از سوی دیگر از نظر روش مطالعه ،بیشتر آن ها
صرفاً کیفی و یا کمی جداگانه بوده و مطالعه ترکیبی در آن ها دیده نمیشود .هم چنین باید
گفت بیشتر مطالعات با نمونههایی مانند استادان ،دانشجویان و خانوادهها انجام گرفتهاند و
مدیران مدارس کمتر مورد مطالعه بودهاند .بنابراین پژوهش حاضر در صدد رفع این خالهای
پیشین است.
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رضایتمندی -عدالت فرهنگی – بهره وری -مشارکت در امور فرهنگی -قانونمندی

امنیت اجتماعی -درک متقابل فرهنگی -خودباوری ملی -تعهد به هنجارهای ملی -شناخت

هویت فردی -مهارتها -سلیقه -رفتار و رویه -ارزش -خالقیت و نواوری -نیازها

اینترنت و شبکه های اجتماعی -مهیا ساختن زمینه تکنولوژی

مدل مفهومی پژوهش (مدل سرمایه فرهنگی)

روششناسي
روش پژوهش حاضر تلفیقی است .در واقع از ترکیب روشهای کیفی و کمی متناسب با سواالت
پژوهش استفاده شد و از نظر نوع تحقیق نیز ،پژوهشی کاربردی است .مشارکتکنندگان در
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پژوهش بخش کیفی شامل  13صاحبنظران حوزه سرمایه فرهنگی آموزش و پرورش استان
بودند که در زمینه سرمایه فرهنگی نیز صاحب نظر و دارای تألیفات بودند(جدول .)2در بخش
کمی نیز جامعه آماری  109نفر بودند که بر اساس جدول مورگان  86نفر آنان با روش نمونه
گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند 21 .نفر خانم( 25درصد) و  65نفر مرد( 75درصد)
بودند .از نظر سنی  2/3درصد در ردۀ سنی  20تا  30سال 23/3 ،درصد در ردۀ سنی 31تا 40
سال 55/8 ،درصد در ردۀ سنی  41تا  50سال و  18/6درصد در ردۀ سنی باالی  50سال قرار
داشتند 7 .درصد بین  6تا  10سال 3/5 ،درصد بین  11تا  15سال 12/8 ،درصد بین  16تا 20
سال 16/3 ،درصد بین  21تا  25سال و  60/5درصد باالی  25سال سابقه خدمت داشتند51/2 .
درصد بین  1تا  5سال 17/4 ،درصد بین  6تا  10سال 17/4 ،درصد بین  11تا  15سال و 14
درصد بین  16تا  20سال از سابقه مدیریت برخوردار بودند.
در بخش کیفی با تحلیل منابع نظری و دیدگاه خبرگان مؤلفههای سرمایه فرهنگی در  4بعد
طبقهبندی شدند .در واقع مدل سرمایه فرهنگی متشکل از  4بعد و  19شاخص تدوین شد که در
ادامه برای بررسی اعتبار آن از روش معادالت ساختاری استفاده شد .در بخش کیفی روش دلفی
چنانچه شرکتکنندگان همگن باشند ،تعداد  10تا  15نمونه کفایت خواهد کرد ( & Hasson
 .)Keeney, 2000: 196بر همین اساس و تا زمانی که اطالعات جدیدی اضافه میشد ،پانل
متخصصین  13نفر از بین متخصصین بودند که بر موضوع پژوهش دانش و تخصص داشتند
اولین قدم در تکنیک دلفی ،تشکیل پانل متخصصین ،چگونگی انتخاب و تعداد اعضای آن است.
در این پژوهش ،اعضای پانل از طریق نمونهگیری هدفمند تعیین شدهاند .بعد از تشکیل پانل
دلفی به تدوین پرسشنامههای نظرخواهی و اجرای آن پرداخته شد .پرسشنامه اول دلفی بر پایه
تحقیقات پیشین طراحی شد .بدین صورت که تمامی عواملی که در ادبیات موضوع مطرح بود
بدون مدنظر گرفتن موارد تکراری در پرسشنامه اول گنجانده شد .در طی فرآیند روش دلفی سه
دور پرسشنامه طراحی شد و در اختیار اعضای پانل قرار گرفت .در دور اول تکنیک دلفی به دلیل
وجود اطالعات پایه در زمینه سرمایه فرهنگی در پژوهشهای پیشین 17مؤلفه (از مطالعات
پیشین) به دست آمد .در پرسشنامهای که به صورت کیفی طراحیشد اعضای پانل موافقت و یا
مخالفت خود را با هر یک از مؤلفهها اعالم کردند .هم چنین در پایان این پرسشنامه سؤال باز
پاسخی مطرح شد که در آن اعضای پانل عواملی را که به نظرشان در سرمایه فرهنگی مدیران
آموزشو پرورش مؤثر است و در پرسشنامه ذکر نشده است بیان کنند .بدین ترتیب فضایی برای
شناسایی ایدههای جدید به وجود آمد و پس از جمعآوری پرسشنامه اول و تحلیل آن پرسشنامه
دوم ساخته شد.
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در دور دوم تکنیک دلفی پرسشنامهای تنظیم شد که شامل مؤلفهها و زیر مؤلفههایی که اکثریت
اعضای پانل در دور اول با آنها موافق بودند و هم چنین عوامل استخراج شده از سؤال باز پاسخ
در پرسشنامه دور اول بود .این پرسشنامه در اختیار اعضای پانل قرار گرفت تا پاسخهای خود را
با توجه به مؤلفهها و زیرمؤلفههای تائید شده از دور اول و عوامل جدیدی که از سؤال باز پاسخ
دور اول به دست آمده پاسخ دهند و در دور سوم تکنیک دلفی در آخرین پرسشنامه عوامل
دارای اهمیت متوسط و پایین حذف و تعداد عوامل کاهش یافتند تا کار برای ادامه قابل قبول
شود .آیتمهای باقیمانده و رتبهبندیهای به دست آمده برای اعضای پانل توزیع شد .تعداد
دورهای دلفی تا جایی ادامه داشت که توافق قابل قبولی بین اعضا پانل حاصل شود .در
پرسشنامه اول از معیار کیفی (موافق ،مخالف) و در پرسشنامههای دوم و سوم یک معیار  9درجه
لیکرت برای رتبهبندی استفاده شد که به ترتیب ( 1کامالً مخالف) ( 2خیلی زیاد مخالف) ( 3زیاد
مخالف) ( 4کمی مخالف) ( 5تا حدودی) ( 6کمی موافق) ( 7زیاد موافق) ( 8خیلی زیاد موافق)
( 9کامالً موافق) است.
جدول -2برخی خصوصیات صاحب نظران شرکت کننده در پژوهش
ردیف

سن

سابقه مدیریتی

برجستگی کاری

جنسیت

1

39

9

 2سال مدیر برگزیده استان

مرد

2

47

17

مولف  8جلد کتاب آموزش و پرورش

مرد

3

36

11

مدیر برگزیده شهرستان

زن

4

42

16

مجری دورههای مدیریتی کشوری

مرد

5

47

22

مدیر نمونه و تالیف  9مقاله مرتبط

زن

6

49

26

مدیر نمونه

مرد

7

50

22

مدیر نمونه

زن

8

51

19

مجری طرح تحقیقاتی استانی

مرد

9

50

26

تالیف مقاالت مرتبط

مرد

10

48

20

مجری طرحهای کشوری آموزش و پرورش

مرد

11

44

21

مدرس دانشگاه و مدیر نمونه

مرد

12

39

10

نگارش مقاالت علمی و پژوهشی

مرد

13

37

7

مدیر نمونه

زن
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معيار اتفاقنظر در تکنيک دلفي
معیار اتفاق نظر در تکنیک دلفی ضریب کندال است ،این ضریب عددی بین  0تا  1است که
هرچه ضریب بهدستآمده به یک نزدیکتر باشد توافق بیشتر و هر چه به صفر نزدیکتر باشد
توافق کمتر است ،در جدول ( )3معیار قابل قبول بودن ضریب کندال آمده است.
جدول -3تفسیر مقادیر گوناگون ضریب هماهنگی کندال
مقدار W

تفسیر

اطمینان نسبت به ترتیب عوامل

0/1

اتفاقنظر بسیار ضعیف

وجود ندارد

0/3

اتفاقنظر ضعیف

کم

0/5

اتفاقنظر متوسط

متوسط

0/7

اتفاقنظر قوی

زیاد

0/9

اتفاقنظر بسیار قوی

بسیار زیاد

يافتههای پژوهش
نتايج دور اول تکنيک دلفي
در این پرسشنامه از اعضای پانل خواسته شد تا به 19مؤلفه استخراج شده پاسخ دهند .پس از
جمعآوری پرسشنامههای مرحله اول ،با توجه نظر خبرگان مؤلفهی استفاده از دستگاههای
نظارتی هوشمند حذف شد و  6مؤلفه (نیازهای فردی ،خالقیت و نوآوری ،نوع پوشش و سطح
درآمد فرد ،فرهنگی که فرد در آن رشد یافته ،مهیا ساختن زمینه تکنولوژی و فناوری و عدالت
فرهنگی در سازمان) به مؤلفههای پیشین اضافه شدند و دو مؤلفه اینترنت و شبکههای اجتماعی
که به صورت جداگانه آمده بودند با نظر اعضا ادغام شدند(جدول.)4

نتايج دور دوم تکنيک دلفي
در دور دوم نیز اعضای پانل نظر خود را در مورد  21مؤلفه بر اساس مطالعات پیشین و نظر
اعضای پانل در دور اول ،در یک طیف  9درجهای لیکرت اعالم کردند .پس از جمعآوری
پرسشنامههای دور دوم و تجزیه و تحلیل آن 2 ،مؤلفه (نوع پوشش و سطح درآمد فرد و فرهنگی
که فرد در آن رشد یافته) حذف شدند .در دور دوم مقدار به دست آمده برای آماره آزمون کندال
( )0/511در سطح خطای  α=0/01حاصل شد که حاکی از اتفاق نظر قابلقبول (متوسط)
پاسخگویان است(جدول.)4
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نتايج دور سوم تکنيک دلفي
بعد از حذف مؤلفههایی که در دور دوم دلفی دارای میانگین کمتر از  7بودند ،در دور سوم
اعضای پانل مجدداً نظر خود را با کسب آگاهی میانگین نمره پاسخهای هر سؤال در دور قبل را
در مورد  19مؤلفه اعالم کردند .در دور سوم مقدار به دست آمده برای آماره آزمون کندال
( )0/716در سطح خطای  α=0/01حاصل شد که حاکی از اتفاقنظر باالی (در حد قوی)
پاسخگویان است(جدول.)4
جدول -4نتایج سه دور دلفی -ابعاد و مؤلفهها سرمایه فرهنگی مدیران آموزش و پرورش
ردیف

ابعاد

1

بعد فردی

هویت فردی

11

7/98

0/93

8/27

0/72

مهارتها

10

7/81

0/78

8/16

0/83

3
4

سلیقه
رفتار و رویه

11
10

8/09
7/83

0/91
1/02

8/40
8/13

0/54
0/65

5

ارزش

11

7/95

0/86

8/40

0/58

6

خالقیت و نوآوری

*

7/96

0/99

8/20

0/70

7

نیازها

*

7/79

1/09

8/15

0/34

8
9
10
11
12

بعد سازمانی

رضایتمندی
عدالت فرهنگی در سازمان
بهرهوری سازمانی
مشارکت در امور فرهنگی
قانونمندی

10
*
12
10
13

8/03
7/87
8
7/80
8/17

0/91
0/96
1/03
1/11
0/96

8/32
8/23
8/33
8/23
8/57

0/75
0/66
0/69
0/58
0/39

13
14

امنیت اجتماعی
درک فرهنگی متقابل

10
10

7/85
8/25

0/98
0/81

8/25
8/52

0/44
0/62

خودباوری ملی

12

8/26

0/99

8/57

0/68

16

تعهد به هنجارهای مشترک

9

7/87

1/03

8/28

0/42

17

شناخت هویت ملی

11

8/04

1/02

8/46

0/46

اینترنت و شبکههای
اجتماعی

9

7/69

1/18

8/11

0/50

مهیا ساختن زمینه تکنولوژی

10

7/54

0/68

7/94

0/68

2

15

18
19

بعد فناوری

N

M

S.D

M

S.D

بعد اجتماعی

مؤلفهها

دور اول

دور دوم

دور سوم
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جدول( )4از این حکایت دارد که اتفاق نظر میان اعضای پانل خبرگان حاصل شد و میتوان به
تکرار دورها پایان داد .انحراف معیار از  0/95در دور دوم به  0/6در دور سوم کاهش یافت و
ضریب کندال برای پاسخهای اعضای پانل از  0/51در دور دوم به  0/716در دور سوم افزایش
یافت که بیانگر اتفاق نظر قوی بین اعضای پانل است.

برازش الگوی پيشنهادی(تحليل عاملي تأييدی)
با توجه به این که اکثر متغیرهای مورد مطالعه از توزیع نرمال برخوردار نبودند و این که در مدل،
متغیر پنهان مرتبه دوم (سرمایه فرهنگی) با ابعاد سازنده(ابعاد فردی ،سازمانی ،اجتماعی و
فناوری) وجود دارد ،از روش حداقل مربعات جزئی استفاده گردید ،زیرا فرض نرمال بودن داده ها
در آن مد نظر نیست و سنجش متغیرهای پنهان با سنجههای با تعداد کم امکان پذیر است.
نیکویی برازش مدل در دو سطح بر اساس معیارهای مربوطه که شرح آن در زیر آمده است ،مورد
ارزیابی قرار گرفت .1 :معیارهای ارزیابی برازش بخش مدلهای اندازهگیری :پایایی شاخص؛
آلفای کرونباخ؛ پایایی ترکیبی()CR؛ 1روایی همگرا با استفاده از شاخص میانگین واریانس
استخراجی(2)AVEکه مقدار بیشتر از  0/5حاکی از از روایی همگرای مدل است؛ روایی واگرا
وجود رابطه ( )CR <AVEکه نشان دهنده روایی واگراست و معناداری ضرایب بارهای عاملی با
استفاده از مقادیر معناداری  tمقادیر بیشتر از  1/96معنادار است -2 .معیارهای ارزیابی برازش
بخش ساختاری مدل(مقادیر معناداری  tبیشتر از  1/96معنادار است؛ معیار  R2نشان دهندۀ
تاثیر متغیر برونزا بر متغیر درونزاست و مقادیر  0/33 ،0/19و  0/67به ترتیب به عنوان مقادیر
ضعیف ،متوسط و قوی هستند .هم چنین معیار  Q2مقدار  0/35و باالتر را معیار مناسب بودن
قدرت پیشبینی مدل دانستهاند .در ادامه نتایج برازش مدل نشان داده شده است( Ghasemi,
.)2010

)1. composite reliability(CR
)2. average variance extracted(AVE
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نمودار :1بارهای عاملی بین متغیرهای آشکار مدلهای اندازهگیری

نمودار :2مقادیر  tمعناداری مربوط به مدلهایاندازه گیری
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جدول -5بارهای عاملی و مقادیر  tمعناداری مربوط به مدلهای اندازهگیری(مؤلفهها)
ابعاد

بعد فردی

بعد سازمانی

بعد اجتماعی

بعد تکنولوژی و
فناوری

ردیف

مؤلفهها

بارعاملی

آماره t

1

هویت فردی

0/601

**9/85

2

مهارت ها

0/598

**6/90

3

سلیقه

0/785

**21/85

4

رفتار و رویه

0/869

**27/04

5

ارزش

0/832

**26/60

6

خالقیت و نوآوری

0/797

**24/27

7

نیازها

0/767

**20/03

8

رضایت مندی

0/866

**46/06

9

عدالت فرهنگی در سازمان

0/675

**11/21

10

بهره وری

0/881

**43/38

11

مشارکت در امور فرهنگی

0/714

**16/33

12

قانون مندی

0/885

**40/12

13

امنیت اجتماعی

0/789

**14/38

14

درک فرهنگی متقابل

0/861

**25/71

15

خودباوری ملی

0/825

**29/40

16

تعهد به هنجارهای مشترک

0/834

**37/28

17

شناخت هویت ملی

0/879

**39/63

18

اینترنت و شبکه های اجتماعی

0/887

**33/46

19

مهیا ساختن زمینه تکنولوژی

0/901

**26/54

** P ≥ 0/01
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بر اساس اطالعات جدول ،5مقادیر  tمعناداری بارهای عاملی (ضرایب مسیر) مربوط به رابطۀ
بین شاخصها با مؤلفههای مربوط بیشتر از  2/57است لذا چنین استنباط میشود که همه
بارهای عاملی در سطح خطای  ،α=0/01معنادار هستند(.)t<2/57
جدول -6بارهای عاملی و مقادیر  tمعناداری مربوط به ابعاد سرمایه فرهنگی
ابعاد

بعد فردی

بعد سازمانی

بعد اجتماعی

ردیف

مؤلفهها

بارعاملی

آماره t

1

هویت فردی

0/493

**7/14

2

مهارت ها

0/511

**6/70

3

سلیقه

0/746

**17/57

4

رفتار و رویه

0/828

**27/99

5

ارزش

0/763

**21/39

6

خالقیت و نوآوری

0/753

**20/14

7

نیازها

0/710

**15/60

8

رضایتمندی

0/751

**20/13

9

عدالت فرهنگی در سازمان

0/637

**11/80

10

بهرهوری

0/808

**21/87

11

مشارکت در امور فرهنگی

0/713

**20/48

12

قانونمندی

0/829

**23/61

13

امنیت اجتماعی

0/732

**15/05

14

درک فرهنگی متقابل

0/734

**13/27

15

خودباوری ملی

0/747

**16/84

16

تعهد به هنجارهای مشترک

0/762

**19/89
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بعد تکنولوژی و
فناوری

17

شناخت هویت ملی

0/847

**40/67

18

اینترنت و شبکه های اجتماعی

0/655

**10/13

19

مهیا ساختن زمینه تکنولوژی و
فناوری

0/699

**10/05

**P<0/01

بر اساس اطالعات جدول( )6مقادیر  tمعناداری بارهای عاملی (ضرایب مسیر) مربوط به رابطۀ
بین شاخصها با سرمایه فرهنگی بیشتر از  2/57است لذا چنین استنباط میشود که بارهای
عاملی همه شاخصهای مرتبط با سرمایه فرهنگی در سطح خطای  ،α=0/01معنادار
هستند(.)t<2/57
جدول -7بارهای عاملی و مقادیر  tمعناداری مربوط به مدل ساختاری
ردیف

ابعاد سرمایه فرهنگی

بار عاملی (ضریب مسیر)

آماره t

1

فردی

0/366

**30/22

2

سازمانی

0/301

**03/25

3

اجتماعی

0/318

**99/25

4

فناوری

0/120

**87/9

**P<0/01

بر اساس اطالعات جدول( ، )7در مدل ساختاری ،بارهای عاملی (ضرایب مسیر) مربوط به ابعاد با
بارهای عاملی با مقادیر  tباالی  2/57در سطح خطای  ،α=0/01معنادار است و گویای این است
که بارهای عاملی (ضرایب مسیر) مربوط به ابعاد در مدل ساختاری معنیداری هستند .بارهای
عاملی و مقادیر  tمعناداری نشان میدهد که بعد فردی با بار  0/366بیشترین نقش را در سرمایه
فرهنگی مدیران آموزش و پرورش دارد .بعد اجتماعی با بار عاملی  0/318در جایگاه دوم اهمیت
قرار دارد .بعد سازمانی با بار عاملی  0/301در جایگاه سوم اهمیت ،و بعد فناوری با بار عاملی
 0/120در جایگاه آخر قرار گرفته است.
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جدول -8شاخصهای ارزیابی برازش مدل
ابعاد

AVE

Q2

CR

Communality

Alpha

R2

GOF

فردی

0/572

0/573

0/902

0/572

0/872

1/00

0/81

سازمانی

0/655

0/655

0/904

0/655

0/864

اجتماعی

0/702

0/702

0/922

0/702

0/894

فناوری

0/799

0/800

0/888

0/799

0/749

سرمایه
فرهنگی

0/53

0/522

0/955

0/53

0/949

بر اساس اطالعات جداول( )5-8برازش مدل در سه سطح مورد ارزیابی قرار گرفت:
 .1ارزیابی برازش بخش مدلهای اندازهگیری؛ براساس متوسط شاخص پایایی
ترکیبی( )CR=0/91و متوسط ضرایب آلفای کرونباخ ( )0/86که از  0/70بیشتر هستند و با توجه
به اندازۀ متوسط واریانس استخراج شده ( )AVE=0/65که از  0/5بزرگ تر است ،مدل از پایایی
همگرا برخوردار بوده و با توجه به این که ( ،)CR <AVEروایی همگرا نیز برقرار است .بر این
اساس و با توجه به مقادیر معناداری  tدر جدول 7که همگی در سطح  α=0/01معنادار بودند ،می
توان نتیجه گرفت که مدلهای اندازهگیری از برازش مناسب برخوردارند .2 .بر اساس جدول ()6
سطوح معناداری  α=0/01بودند و با توجه به این که میانگین شاخص ضریب تعیین ( ،)R2=1از
 0/67بیشتر است و هم چنین شاخص  Q2که مقدار متوسط آن ( )0/65از  0/35بیشتر است،
میتوان گفت مدل ساختاری از برازش مناسب برخوردار بوده و قدرت پیشبینی مدل باالست.
 .3سرانجام بر اساس معیار نیکویی برازش ( )GOFکه برابر با  0/81شد و از  0/35بیشتر است،
میتوان نتیجه گرفت مدل کلی از برازش باالیی برخوردار است.

بحث و نتيجهگيری
هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و اعتباریابی مدل مؤلفههای سرمایه فرهنگی از دیدگاه
مدیران آموزش و پرورش شهر خرم آباد بود .برای پاسخ به دو پرسش اول یعنی شناسایی ابعاد
سرمایه فرهنگی و شناسایی مؤلفههای سرمایه فرهنگی از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش ،با
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مطالعات نظری و مصاحبه با خبرگان و طی  3دور با روش دلفی ،در نهایت  4بعد و  19مؤلفه
شامل :بعد فردی با  7مؤلفه (هویت فردی ،مهارتها ،سلیقه ،رفتار و رویه ،ارزش ،خالقیت و
نوآوری و نیازها) ،بعد اجتماعی با  5مؤلفه(امنیت اجتماعی ،درک فرهنگی متقابل« ،خودباوری
ملی ،تعهد به هنجارهای مشترک و شناخت هویت ملی ،بعد سازمانی با  5مؤلفه (رضایت مندی،
عدالت فرهنگی در سازمان ،بهرهوری ،مشارکت در امور فرهنگی سازمان و قانونمندی و بعد
فناوری با  2مؤلفه (استفاده از اینترنت و شبکههای اجتماعی و مهیا ساختن زمینه تکنولوژی و
فناوری استخراج و تدوین شدند .در ادامه برای اعتبار مدل از معادالت ساختاری استفاده شد
مدل از برازش مناسب برخوردار است و تمام ابعاد و مؤلفهها به خوبی سازه مورد نظر را برازش
کردند .از نظر اهمیت بعد فردی با بار عاملی  0/366بیشترین نقش را در سرمایه فرهنگی
مدیران آموزش و پرورش دارد؛ بعد اجتماعی با بار عاملی  0/318در جایگاه دوم اهمیت قرار
گرفت؛ بعد سازمانی با بار عاملی  0/301در جایگاه سوم و بعد فناوری با بار عاملی  0/120در
جایگاه آخر قرار گرفت .هم چنین از نظر اهمیت مؤلفههای هر بعد در بعد اجتماعی مؤلفههای
«شناخت هویت ملی» و «خودباوری ملی» بیشترین و کمترین اهمیت از سوی خبرگان شناخته
شدند؛ در بعد سازمانی مؤلفههای «قانونمندی» و «عدالت فرهنگی سازمان» به ترتیب
بیشترین و کم اهمیتترین داشتند؛ در بعد فردی مؤلفههای «رفتار و رویه» و «هویت فردی» به
ترتیب با اهمیتترین و کم اهمیتترین از نظر خبرگان بودند و در بعد فناوری مؤلفه «استفاده از
اینترنت و شبکههای اجتماعی» مهمتر از «مهیا ساختن زمینه تکنولوژی» اولویتبندی شد.
یافتههای حاضر با نتایج صالحی امیری و سپهرنیا ( )2015که شاخصهای بومی سرمایه فرهنگی
ایران را در سه بعد فردی ،جمعی و ملی و  14مؤلفه (هویت ،معرفت ،سالیق ،ارزش هنجار،
رضایتمندی فرهنگی ،اصالت خانوادگی ،صنعت فرهنگ ،مشارکت شهروندی ،انسجام فرهنگی،
اکولوژی فرهنگی ،نشاط ملی ،تفاهم فرهنگی و قانونمندی فرهنگی) شناسایی کرده بودند تا حد
زیادی مشابه است با نتایج پژوهش گدیس ( )2013که مشارکت فرهنگی ،سالیق فرهنگی و نیاز
فرهنگی را از شاخصهای سرمایه فرهنگی ذکر کرده است؛ با نتایج پژوهش پیانو و رنزولی
( )2012که مهارتهای افراد در مدرسه و بهرهگیری از سواد فناوری اطالعاتی و ارتباطی و میزان
آشنایی آنان با کاربرد برنامههای کامپیوتری را به عنوان بعدی از سرمایه فرهنگی طبقهبندی
کردند؛ با پژوهش رضایی و تشویق ( ) 2013که استفاده از کامپیوتر و آشنایی با سواد فناورانه را
از شاخصهای سرمایه فرهنگی دانستهاند؛ با نتایج پژوهشهای دیگری نظیر(محمدی و همکاران،
1398؛ رنجبر 1398 ،؛ بابالن و همکاران؛ و دلشاد و همکاران )1398 ،که هر کدام به بررسی
بعدی از ظرفیتهای سرمایه های گوناگون پرداختند همسوست .اما نتایج پژوهش حاضر از این
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نظر که به صورت یک جا  4بعد اصلی سرمایه فرهنگی را نشان داد و هم چنین به اولویتبندی
آنان پرداخت با سایر پژوهشها متفاوت است.
در تبیین یافتهها میتوان گفت به طور کلی فرهنگ بسته به ارزشها و عقاید جوامع متفوات
است .از سوی دیگر به اعتقاد برخی صاحب نظران جامع ما نسبت به گذشته فردگراتر شده است
و معیارهای فردی و منفعت فردی بیشتر در اولویت قرار گرفته است .شاید یکی از دالیل این که
بعد فردی به عنوان مهم ترین بعد تشکیل دهنده مدل سرمایه فرهنگی شناخته شد همین باشد.
از سوی دیگر در ابعاد تشکیل دهنده مدل سرمایه فرهنگی بعد فناوری و تکنولوژی در اولویت
آخر بود .به نظر می آید با توجه به این که مدیران مورد مطالعه اکثریت از سنوات خدمت باال و به
نوعی در آستانه بازنشستگی بودند ممکن است که خیلی نسبت به سواد فناوری آشنا نباشند و
همین علت اهمیت کمتر بعد فناوری در مدل سرمایه فرهنگی باشد .در نظام آموزش و پرورش
فناوری از اهمیت زیادی برخوردار است و روز به روز بر اهمیت آن و تجهیز مدارس به کالسهای
هوشمند و آموزشهای نیمه حضوری افزوده میشود .روی هم رفته میتوان گفت مدل سرمایه
فرهنگی شناسایی شده می تواند به درک و شناخت بیشتر سرمایه فرهنگی در نظام آموزش و
پرورش منجر شود .مدل پیشنهادی نشان داد  4بعد مهم و اثرگذار در نظام آموزش و پرورش در
قالب مدل سرمایه فرهنگی می تواند در پیشبرد وظایف و کارکردهای مدیران مدارس مؤثر باشد.
مزیت مدل پیشنهادی این است که بر خالف مدلهای قبلی از بعدی فناورانه نیز برخوردار است
به عبارتی به مدل سرمایه فرهنگی از دو منظر ذهنی و عینی پرداخته شده است .بعد عینی
همین بعد فناورانه است که می تواند هم به ارتقای سرمایه فرهنگی مدیران نظام آموزش و
پرورش کمک کند.
پژوهش حاضر به تدوین مدل سرمایه فرهنگی از دیدگاه مدیران مدارس پرداخت ،اما به خاطر
مسائل مالی و زمانی نتوانست به بررسی نمونه جامعه بزرگتری بپردازد .محدودیت دیگر تحقیق
سختی رفت و آمد مصاحبه با خبرگان بود .به خاطر ایام مدرسه و تا ایجاد فرصت مصاحبه با آنان
رفت و برگشتهای زیادی برای محقق را در پی داشت .محدودیت دیگر پژوهش عدم مقایسه
مدل سرمایه فرهنگی از دیدگاه مدیران با سوابق مدیریتی باال و مدیران با سوابق مدیریتی پایین
بود که بررسی آن می تواند به غنای بیشتر مدل سرمایه فرهنگی و تعمیم بیشتر نتایج آن کمک
کند .بر این اساس پیشنهاد میشود محققان آینده به بررسی مدلهای سرمایه فرهنگی از دیدگاه
همه مدیران با سوابق باال و پایین بپردازنند .پیشنهاد میشود با توجه به این که بعد فردی و
مؤلفه های به عنوان مهم ترین بعد در سرمایه فرهنگی شناسایی شد ،نظام آموزش و پرورش به
ارتقا و تقویت خرده مؤلفههای مهارت مدیران ،خالقیت و نیازهای آنان بیشتر توجه کند .نتایج
نشان داد که بعد فناوری در مدل سرمایه فرهنگی از اهمیت کمتری برخوردار بود اما با توجه به
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. بعد فناوری در مدارس بیشتر مورد توجه قرار گیرد،اهمیت روزافزون فناوری در زندگی روزانه
برگزاری مهارتهای هم افزایی استفاده از فناوری میتواند به ارتقای بعد فناوری کمک بیشتری
.کند
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