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مقدمه

انســان همواره موجودی بی نهایت طلب و کمال گرا بوده اســت و در این راســتا متناسب با
تفهیم و باور وی از کمال این نیاز و خواسته را در هر چیزی دنبال میکند و همراه به دنبال

نیازها و خواســتههای نداشــته خود است و متناسب با وســعت وجودی و تمکین مالی خود
تقاضاهای مختلفی میکند .دیگر ما در عصری زندگی میکنیم که پیرامون ما را ســازمانها

و افراد محاصره کرده اند ،این ســازمانها و افــراد نقش خاصی را برای جامعه ایفا میکنند و
برای رســیدن به هدفی خاص تالش نموده و با ســازمانهای دیگر در رقابت هستند .وجود
ســرمایه1ها در جامعه به صورتی است که وجود سرمایهها را نمی توان در عرصهای خاص از

جامعــه در نظــر گرفت و میتوان گفت که تمامی جامعه ،توســط میدانهای مختلف که در

هر میدان ،ســرمایههای مختلف به میزان متفاوت وجود دارند ،پوشیده شده است(جنکینز،2

 .)136: 1385وجود ســرمایه مختص به جامعه و سازمانها نمی باشد و افراد را نیز مشمول
میشود ،همه انسانها از سرمایههای مختلف برخوردار میباشند و میتوان گفت که جامعه و
انسانها را بدون وجود سرمایه نمی توان در نظر گرفت (بوردیو.)1989 ،3

ســرمایهها را میتوان اصوال به چهار مقوله کلی تقسیم کرد :سرمایه اقتصادی( 4داراییهای

جاری وغیر جاری) ،سرمایه اجتماعی( 5انواع روابط ارزشمند با دیگران) ،سرمایه فرهنگی (6انواع
و اقسام معرفت مشروع) و سرمایه نمادین( 7پرستیژ و افتخار اجتماعی) (جنکینز،.)137 :1385 ،

سرمایه اقتصادی :دارایی تولیدی از قبیل پول و هر چیز مادی که میتواند در تولید کاال
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و خدمات به کار گرفته شود.

سرمایه اجتماعی :موقیت و شرایط افراد در گروه و رابطه فرد در شبکه اجتماعی است.
1. Capital
2. Jenkins
3. Bourdieu
4. Economic capital
5. Social capital
6. Cultural capital
7. Symbolic capital

 ...گنهرف و شناد میهست رب نیدامن هیامرس ریثات یسررب

107

سرمایه فرهنگی :مهارتهای غیر رسمی در بین اشخاص ،عادات ،سبک زندگی ،وضعیت

تحصیلی ،ذائقه و زبان است.

سرمایه نمادین :اســتفاده از نمادها ،برای مشــروع جلوه دادن تعلــق به سطوح متفاوت

اجتماع است.

به طور کلی سرمایه نمادین ،آن چیزی است که انسان نیمه گم شده خود را در آن جست و

جو میکند و برای دارنده و خود آن چیز احترام قائل است و به عبارتی این سرمایه برخواسته

از نیازهای اجتماعی ،احترام و کمال انسانی است.

پس باید این سرمایههای نمادین افراد را شناخت و متناسب با این سرمایه برای انها اهداف

و مســئولیت تبیین کرد یا باید سرمایههای نمادین آنها را تغییر داد .در علم مدیریت امروز
تغییرات ارزشها و باورهای دیگران بســیار ســخت و دشوار است ،اما رهبری و تیم سازی بر

اســاس همخوانی و تناســب فرهنگها کار به مراتب اسان تری اســت .یعنی به جای اینکه

بخواهیم دیگران را تغییر بدهیم بهتر آن اســت که افرادی که دارای فرهنگ ،ارزش و اهداف
یکســانی هســتند را در یک تیم یا گروه قرار بدهیم و بعد با ایجاد تنقاض ســازنده بین این

گروهها حرکت سازمان به سمت ماموریت اصلی و اهداف اصلی سازمان را مدیریت کرد.

یعنی به جای از بین بردن نمادهای مختلف و ضد و نفیض در سازمان و موضع گرفتن روبه

روی آن بهتر آن است که این نمادها را رهبری کنیم .در تیمها افراد با هم همکاری صمیمانه

میکننــد و هر چه به هم نزدیک تر باشــند اعضای تیم مانند خانــواده و خواهر و برادر هم
یکی دیگر از مشکالت در سازمان این است که تیمها و گروههای مختلف در سازمان با هم

تبادل اطالعاتی ندارند ،چون تناقضات بین آنها ناسازنده گشته است و به جای همکاری این

تیمها و رقابت سالم با هم دست به رقابت ناسالم میزنند و به جای اینکه دنبال این باشند که
ســازمان در برابر سازمانهای دیگر پیروز شود ،به دنبال این خواهند بود که تیمشان یا گروه
هشان و یا خودشان در سازمان برنده باشند و ارتقا یابند.

حال یکی از ســازمانهای مهم در جامعه دانشگاهها است که مسئولیت مهم آموزش عالی

را به عهده دارد و از این میان بار ســنگین آموزش و تربیت نیرویهای انســانی جامعه ســاز
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خواهند گشت ،و در رسیدن هر چه بهتر تیم به اهدافش حتی از خود گذشتگی هم میکنند.
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کشــور را بر دوش دارد و هر چه میزان مشارکت و انتقال دانش استادان و تبادالت اطالعات
و مشــارکت در تیمهای اموزشی و پژوهشی در میان استادان بیشتر باشد ،وظیفه اموزش به

دانشجویان بهتر انجام خواهد شد(در برخی موارد استادان دانشگاه به جای تشکیل گروههای
اموزشــی و پژوهشی با سایر استادان و دانشجویان به دنبال تک روی و انجام گروههای فردی
با دانشــجویان هستند و مشــاهده میشود که استادان دانشــگاه با هم همکاری پژوهشی و

اموزشــی ندارند و یا اطالعات خود را برای خود نگه میدارند و حاضر نیســتند که با ســایر
اســتادان و دانشجویان دانش و اطالعات خود را در میان بگذارند و به جای همکاری با هم و
انجام پژوهشهای گروهی در ســطح وسیع به دنبال تک روی و رهبری گروههای نامنسجم و

پراکنده دانشجویی هستند ،اما در دانشگاههای مهم جهان بیشتر مشاده میشود که استادان
با هم گروههای بزرگ پژوهشــی تشــکیل میدهند و دانشــجویان را به کارهای پژوهشی از

جوانب مختلف مسئله مشغول کرده و مسئلههای بزرگی را حل میکنند و به عبارتی نظریات
و تحقیقات وســیع انجام میدهند ،اما در کشــور ایران به خاطر تک روی اســتادان در برخی

دانشــگاهها این مهم عملی نمی شــود و برخی اســتادان گروههای پراکنده و تحقیقات تک
مطالعهای یا مطالعه موردی دارند و از این رو نمیتوانند دانش در سطح وسیع به وجود آورند
و یا دارای نظریات جهان شمول و قابل قبول در سطح کشور و یا جهانی شوند).

از این رو در این تحقیق که چون تمامی انســانها و جامعه پوشیده از سرمایههای مختلف

اســت و مهم ترین این ســرمایهها و گرانیگاه و مرکز ثقل تمامی سرمایهها ،سرمایه نمادین
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است که به رفتار ،گفتار و پندار انسانها جهت میدهد ،و از طرفی چون مشکل تبادل اطالعات

و مشارکت تیمی در دانشگاههای کشور مشاهده میشود ،در این تحقیق به دنبال این هستیم
که ایا رابطه معناداری بین ســرمایههای نمادین استادان دانشــگاه که برخواسته از نیازهای

اجتماعی ،احترام و کمال است با تسهیم دانش و فرهنگ مشارکت تیمی وجود دارد؟

البته ســرمایه نمادین به دو صورت مبتنی بر الگوی ایرانی – اســامی و مبتنی بر الگوی

غربی اســت که در این تحقیق به دنبال بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی
– اسالمی و یا به عبارتی اخالقی – دینی هستیم.
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سرمایه نمادین :1مفهوم سرمایه نماین ،مهم ترین بخش کار بوردیو در زمینه تئوری قدرت

نمادیــن 2اســت .وی در تعریف این مفهــوم میگوید :من به هر نوع از ســرمایه (اقتصادی-

اجتماعی -فرهنگی) چنانچه از مقوالت فاهمه 3دریافت شــود ،به اصول بینش و تقســیم به
نظامهای طبقهبندی کننده و به قالبهای شناختی که تا اندازهای محصول درون کالبد شدن

ساختارهای عینی مربوطه یعنی ساختارهای توزیع سرمایه در میدان هستند ،سرمایه نمادین

میگویم(بوردیو.)155 :1384 ،

به کار بردن لفظ« هر نوع سرمایه» این طور مینمایاند که سرمایه نمادین ابتدائا وجه تغییر

شکل یافته و تغییر معنا یافته از سایر سرمایههاست .فونتن ،سرمایه نمادین را محصول تغییر

رابطه قدرت در رابطه معنایی میداند،که اثر خشــونت غیرمادی اشــکال دیگر سرمایه را بر
وجدانها مشخص میکند(شویره.)100 :1385 ،

در واقع این ســرمایه به نوعی معنای آشــکار وجوه دیگر ســرمایه اندوزی اســت .هر نوع

سرمایه(اقتصادی – اجتماعی -فرهنگی) به درجات مختلف مانند سرمایه نماین عمل میکند.

به طوری که بهتر باشد ،به دقیق ترین وجه از اثرات سرمایه نمادین سخن گفته شود ،به ویژه

زمانی که این سرمایه بازشناسی آشکار و عملی پیدا میکند .برای آن که حرکت جهشی انواع
سرمایهها به سوی اثرات نمادین خود را بررسی نماییم ،میتوانیم از مثال نام خانوادگی افراد

اســتفاده کنیم «.نام خانوادگی» ،نام آبا و اجدادی 4اســت که به طور نمادین تمام ثروتهای

عادی و غیرعادی گرد آمده و به ارث رسیده را انبار میکند و دارندگان این نام به دلیل قدرت
بوردیو برای بســط مفهوم ســرمایه نمادین از مفاهیم کاریزماتیک و مشروعیت وبر کمک

میگیرد .در واقع ،شــاید بتوان گفت مهم ترین تاثیر وبر بر بوردیو د این جا نمایان میشــود.
بوردیو ،همچون وبر معتقد اســت ،اعمال قدرت به مشــروعیت نیــاز دارد .افراد و گروههایی
1. Symbolic capital
2. Theory of symbolic power
3. Understanding
4. Ancestral
5. Virtues
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«فضایل »5نمادینی که دارند ،همه را به دنبال خود میکشاند(شویره.)101 :1385 ،
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کــه میتوانند خود را از گروهها و افرادی که دارای منافع مشــخصی هســتند ،به گروهها و

افرادی که منافعی ندارند ،تغییر دهند ،به گفته بوردیو به کســب سرمایه نمادین نائل گشته
اند(سوارتز.)3 :1381،

سرمایه نمادین ،به نوعی سرمایه انکار شده است .این سرمایه روابط مبتنی بر منافع بنیادین

را که با آنها مرتبط اســت ،با مشروعیت دادن به آنها پنهان میکند .پس ،سرمایه نمادین،

شــکلی از قدر ت است که نه به عنوان قدرت بلکه به عنوان تقاضای مشروع برای به رسمیت
شناختن ،احترام ،اطاعت و خدمات دیگران مشاهده میشود(سوارتز.)27 :1381 ،

به عبارت دیگر میتوان گفت ،ســرمایه نمادین هر نوع از ســرمایه است که ،دستهای از

اعضای اجتماع آن را درک میکنند ،به رســمیت میشناسند و برای آن ارزش قائل میشوند.
ســرمایه نمادین که از شاَن و حیثیت شخص سر چشمه میگیرد ،مجموعه ابزارهای نمادینی

چون پرســتیژ ،احترام ،قابلیتهای فردی در رفتارها(کالم و کالبد) و شکوه و فرهمندی را به
فرد اعطا مینماید(فکوهی.)300 :1384 ،

وجه دیگر و بسیار مهم سرمایه نمادین ،وجود یک نوع رابطه دو سویه در مساله شناخت آن

است .به نوعی میتوان سرمایه نمادین را حاصل تصدیق 1مشروعیت 2کسی دانست که آن را

در اختیار دارد .پس قدرت و تســلط آن کس به دیگران به دلیل همین مشروعیت داشتن از
یک سو و تأیید این مشروعیت از سوی دیگران به دست میاید(شویره.)102 :1385 ،

این سرمایه جز در احترام ،بازشناسی ،باور ،اعتبار و اعتماد دیگران وجود خارجی پیدا نمی
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کند و تا زمانی که باور دیگران به وجود آن را به همراه نداشــته باشد ،نمی تواند دوام بیاورد.
اما از سوی دیگر ،در صورت وجود آن ،اعتماد و پذیرش از سوی همگان شخص به مشروعیت

دســت مییابد(جنکینز .)119 :1384،شکلهای گوناگون ســرمایه(اقتصادی -اجتماعی –

فرهنگی) هم وسیله و هم هدف استراتژی ما هستند که برای دست یابی به تمایز و تشخیص

در هر میدان پیگیری میشوند.

بوردیــو ،چیزی به عنوان زبان یا فرهنگ وجود نــدارد ،فقط زبان و فرهنگ معرفتی وجود
1. Authentication
2. Legitimation
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دارد که در هر متن و زمینهای کمابیش مســلط است« .عظمت» تولیدکنندگان کالم فرد در
این نیســت که آنها به عمل میآورند و این یعنی ارزش آنهــا در بازار مورد نظر(جنکینز،

.)32 :1384

به این ترتیب میتوان ســرمایه نمادین را به نوعی ســرمایه مشروع نامید ،چرا که سرمایه

نمادین مشــخص میکند که چه اشکال و کاربردهایی از ســرمایه ،مبنای مشروعی را برای
جایگاههای اجتماعی افراد در یک جامعه فراهم میآورد .کارایی ســرمایه نمادین به عملکرد

واقعی ارتباطات وابســته است .پس سرمایه نمادین در تصور بین االذهانی1وجود دارد و رشد

و نمو میکند و درک میشود.

بوردیــو :برای آن که گفتمانها و بازنمودها بتواننــد بر واقعیتها تاثیر بگذارند ،باید برخی

شــرایط اجتماعی بیرونی تحقق یابد .اثر تئوری بر عمل را میتوان از آن جمله دانست ،یعنی
تاثیر یک نظریه فلســفی یا جامعه شناسی بر جهان اجتماعی .قدر مسلم برای چنین تاثیری،

عامالن باید مبنای این نظریه را بشناســند و این تئوری بتواند به نهادها تکیه کند .مناسبات
میان« شناخت عالمانه »2با«شــناخت عامیانه »3مثال دیگری است .این فرآیند بعد نمادین،

نظم اجتماعی را تشــکیل میدهد که در جهت عکس میتواند به شکل«خشــونت نمادین»

متجلی شود.

خشــونت نمادین ،صورتهای متفاوت سلطه مشروع و غیر مسلح است که صورت رسمی و

قانونی پیدا میکند ،طوری که سلطه پذیر خود به نظم مسلط میپیوندد و مدافع آن میشود،

واقعیتهای اجتماعی ،خشونت نمادین هستند(بوردیو.)143 :2002،

با افزایش سرمایه نمادین ،سلطه افزایش مییابد و بر قشر پایین تر تحمیل میشود .به این

ترتیــب واقعیتهای اجتماعی نه آن چنان کــه دورکیم مدعی بود ،مجموعهای از هنجارها و

نمادهای مشــروع ،بلکه از روابط و مناســبات قدرت است که بین گروههای مختلف درگیردر
1. Imagine intersubjective
2. Scientific knowledge
3. Understanding Folk
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بدون آن که از ســازوکارهای آن آگاه باشــد .خشــونتهای زبانی و بازنمودهای ان از جمله
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عرصههای اجتماعی بروز میکند ،این روابط و مناسبات اجتماعی به همان اندازه که اقتصادی
است ،نمادین و معنایی نیز هست .گفتمانها و نمادها بر واقعیتهای اجتماعی تاثیر میگذارد

و به صور مختلف سلطه ،شکل میدهد(بوردیو.)15 :1980 ،

از نظر بوردیو ،جامعه شناســی هر چند که در صدد تحلیــل منطق کارکردهای اجتماعی

اســت ،ولی علم غیر هنجاری به شمار میرود ،زیرا از استراتژی سلطه پرده بر میدارد .عرصه

اجتماعی ،یک فضای منازعه آمیز است که کنش گران مسلط در آن میخواهند ،سلطه خود
را بازتولید نمایند .جامعه شــناس با توصیف این مکانیــزم ،کار عملی خود را انجام میدهد.
باید توجه داشت که جامعه شناس ،نه یک مبارز است و نه یک فیلسوف اجتماعی ،چون افراد

ناخودآگاه ،طرفدار نظم هســتند .از جمله طرفداران نظم موجود را میتوان به روشــنفکران،
توده مردم ،وســایل ارتباط اجتماعی و جمعی ،دستگاههای اداری و حتی قضایی از آن جمله

هســتند .توصیف روابط اجتماعی ،یک گزارش ســاده علمی نیســت ،بلکه ابزاری است برای
آزادســازی کسانی که زیر سلطه قرار دارند و باید خود سرنوشت خود را بر عهده گیرند ،ولی
جامعه شناس جای مبارزان و سیاست مداران را نمی گیرد.

بوردیو :میان کنشگران و عرصه اجتماعی نمادها متولد شدهایم .بسیاری از چیزها به عنوان

اصــول مســلم و بدیهی تلقی میکنیــم و همه چیز در عرصه جامعه بــرای ما طبیعی جلوه
میکند .بازنمودهای غالب یعنی مجموعه باورهای مشترک عمومی و عقاید پا بر جا و افکار و
دریافت معانی که در طول زمان در ذهنیت گروه حک میشود .کنشها و رفتارهای فرهنگی
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با تعلق اجتماعی فرد مشخص میشود و به منطق شخص استوار است .فضای اجتماعی ،مملو

از مبارزه برای تصاحب ســرمایه نمادین است .سرمایه نمادین به صورت یک اعتبار است که
در اختیار یک کنشــگر قرار گرفته و از ســوی دیگران برای او به رسمیت شناخته شده است.
این اعتبار مســتلزم کسب چنان شهرتی اســت ،یعنی داشتن سرمایه نمادینی که همگان به

شایستگی آن باور کنند و نوعی فرهمندی برای دارندگان آن محسوب شود(بوردیو.)2002 ،
بحث گردآوری ســرمایه نمادین ،توجیه میکند که چگونه بسیاری از افراد در ابتدا از یک
ظرفیت و اســتعداد معمولی برخوردار بودند ،در شرایط اجتماعی خوب و مناسبی قرارگرفته،
با کمک عوامل جانبی هم چون بحران وسائل جمعی ،توانسته اند به جایگاه قدرت بی نظیری

 ...گنهرف و شناد میهست رب نیدامن هیامرس ریثات یسررب

113

دســت یابند و به صالحیت علمی و هنری برســند .مصارف نمادین بر حسب طبقات و اقشار
اجتماعــی متغیر اســت و به فضای اجتماعی که فرد در آن زندگــی میکند ،یعنی به حجم
ســرمایه نمادینی که در دسترس و اختیار هر طبقه اســت و به معیار فرهنگی که هر طبقه

خود را با آن مشــخص میکند ،وابسته است .در همین راستا طبقه مسلط درصدد است که
جایگاه خود را از راهکار تمایز و تشخیص حفظ نماید و در پی آن است که خواست خود را به
سایر اعضا جامعه و گروهها تحمیل نماید .برای همین زمانی که سرمایه اجتماعی و یا سرمایه
فرهنگی همه گیر میشود و برای همه شناخته میشود با رفتار فرهنگی و اجتماعی جدیدی
که به طبقه مسلط تعلق دارد ،جای گزین میشود(بوردیو.)1985،
منطق خشــونت نمادین ،تحمیل معنایی را در راســتای به فراموشی سپردن دل خواهانه
آن آشــکار میکنــد .چنین فرهنگ و روابــط اجتماعی از یک مجموعه کلــی تر زیر عنوان
قلمرو و تولیدات نمادین اســت که به مشروعیت بخشــیدن به حوزههای سیاسی ،حقوقی و
دینــی کمک میکند .تولید کنندگان ،عالئم نمادین 1تولید میکنند ،که به صورت نظامهای
فرهنگی متفاوت سازمان مییابد .سازمان یابی این عالئم نمادین در قالب نظامهای فرهنگی و
اجتماعی متفاوت ،با توجه به کشمکشهای طبقاتی و اجتماعی صوت میگیرد و بدین صورت
مبارزه طبقاتی به صورت یک مبارزه نمادین 2متجلی میشود(بوردیو.)1985 ،
بوردیــو در تحلیلهای فضــای اجتماعی ،جایگاه طبقاتی و نقش ســرمایههای مختلف در
ساخت یابی فضای اجتماعی ،نخست فضای اجتماعی را به سه طبقه تقسیم میکند:

1. Symbolic signs
2. Symbolic struggle
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-1طبقه مسلط :با برتری سرمایهها مشخص میشــوند و اعضای آن معموال سرمایهها را
انباشــته میکنند و در جست و جوی هویتی متمایز از دیگران میباشند .طبقه مسلط به دو
طبقه تقسیم میشوند.
الف :خاصه ( -1مســلط سنتی و کهن(سرمایه اقتصادی>ســرمایه فرهنگی) -2 ،صاحبان
موسسات بزرگ اقتصادی و تجاری)
ب :بوروژوازی جدید( سرمایه فرهنگی> سرمایه اقتصادی) ،کادرهای عالی ،بخش خصوصی،
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مدیران عالی رتبه و مشاغل روشن فکری
-2طبقه خرده بوروژوازی :طبقه دوم جایگاه متوسطی در فضای اجتماعی دارد .اعضای

این گروه ،چه حقوق بگیر باشــند و چه صاحب کار و مســتقل باشند ،هدفشان ارتقاء درجه

و حرکت به ســمت بوروژوازی میباشــد .این طبقه از لحاظ فرهنگی در مقایسه با بوروژوازی
فاقد اســتقالل اســت و از الگوهای فرهنگی بوروژوازی تقلید میکند .این طبقه به سه دسته

تقسیم میشود.

الف :سنتی اجرایی

ب :کادرهای متوسط واحدهای خصوصی

ج :تکنسین

 -3طبقــه تودههای مردم :این طبقه تودههای مردم هســتند کــه خاصه آنها فقدان

مالکیت میباشد و در انتهای فضای اجتماعی قرار دارند و سلطه پذیر هستند(بوردیو.)1985 ،

با توجه به موارد بیان شــده در قســمت ادبیات ،باید چنین اظهار کــرد که در درجه اول

ســرمایه نمادین نوع تغییر شکل یافته از هر نوع سرمایه محسوب میشود که به عنوان نماد

و ســمبل محسوب میشود و دارنده آن از جانب مردم مورد عزت و احترام قرار میگیرد و به

نوعی ،به عنوان پرســتیژ محسوب میشود و از طرفی هر نوع از سرمایه میباشد که در چشم

دیگران به عنوان نماد محســوب میشــود .در بیانی دیگر میتوان این چنین بیان نمود که
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ســرمایه نمادین از هر نوع ســرمایه به عنوان بعدی جداگانه محسوب میشود و در واقع باید

سرمایه نمادین را به عنوان بٌعدی از هر سرمایه محسوب نمود.
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حالت اول:

حالت دوم:

ccشکل( :)1ابعاد سرمایه نمادین (نامدار)1393،
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ccشکل( :)2ابعاد سرمایه نمادین (نامدار)1393،
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در حالت اول ،میتوان ســرمایه نمادین را به عنوان متغیری جداگانه از سایر سرمایهها و به

عنوان سرمایه چهارم محسوب نمود و در حالت دوم ،سرمایه نمادین را میتوان به عنوان یک
بعد از هر سرمایه محسوب نمود.

در ادامه به تعریف هر یک از ابعاد سرمایه نمادین میپردازیم:

 -2-2-3-1-1سرمایه نمادین اقتصادی :با توجه به مطالب بیان شده میتوان چنین اظهار

نمود که ســرمایه نمادین اقتصادی ،آن دســته از ســرمایه اقتصادی میباشــد که به عنوان
نماد توســط جامعه پذیرفته شده اســت و دارنده آن ،از طرف مردم صاحب احترام و منزلت
میباشد .ســرمایه اقتصادی :هر نوع سرمایه و دارایی مشهود میباشد که دارنده آن میتواند

آن را به ســرعت به وجه نقد تبدیل نماید( .البته باید به این نکته اشــاره نمود که ســرمایه
نمادین اقتصادی به معنای داشــتن سرمایه اقتصادی بیشتر نمی باشد و گاهی خالف آن نیز

صدق میکند ،یعنی شاید در برخی مناطق و میان افراد خاصی ساده زیستی و زندگی بدون
تجمالت و ســاده به عنوان سرمایه نمادین اقتصادی دارای ارزش و احترام باشد) .ولی در کل

باید چنین بیان نمود،که ســرمایه نمادین اقتصادی ،هر گونه از ســرمایه اقتصادی محسوب
میشود که به عنوان نماد و سمبل و پرستیژ استفاده میشود و دارنده آن از جانب مردم مورد

احترام قرار میگیرد(نامدار.)1393،

 -2-2-3-1-2ســرمایه نمادین فرهنگی :ســرمایه نمادین فرهنگی آن دســته از سرمایه

فرهنگی میباشــدکه برای مردم به عنوان نماد محســوب میشــود و مردم برای دارنده آن

سال نهم  -شماره  - 28بهار 94

احترام و منزلت خاصی قائل میشوند(سرمایه فرهنگی نمادین ،سرمایه فرهنگی است که فرد
با داشتن آن سرمایه فرهنگی در چشم مردم ،مورد ستایش و احترام است)( .البته باید به این

نکته اشاره نمود که ســرمایه نمادین فرهنگی به معنای داشتن سرمایه فرهنگی بیشتر نمی
باشــد و گاهی خالف آن نیز صدق میکند ،یعنی شاید در برخی مناطق و میان افراد خاصی
فرهنــگ خاص و یا کال فرهنگ منفی و متضاد با فرهنگ پذیرفته شــده به عنوان ســرمایه
نمادین فرهنگی دارای ارزش و احترام باشد) (نامدار.)1393،

ولی در کل باید چنین بیان نمود،که ســرمایه نمادین فرهنگی ،هر گونه از سرمایه فرهنگی

محســوب میشود که به عنوان نماد و سمبل و پرستیژ استفاده میشود و دارنده آن از جانب
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مردم (یاگروهی خاص) مورد احترام قرار میگیرد.

در پایان برای تفهیم هر چه بهتر ،ســرمایه نمادین و ابعاد سرمایه نمادین ،مثالهایی آورده

میشود که امیدواریم برای محققان در فهم و نزدیک شدن به معنای واقعی این سرمایه مثمر
ثمر واقع شود.

 -2-2-3-1-3ســرمایه نمادین اجتماعی :ســرمایه نمادین اجتماعی آن دسته از سرمایه

اجتماعی محسوب میشود که در میان مردم از احترام و منزلت باالیی برخوردار میباشد و به

عنوان نماد از ســوی جامعه محسوب میشود( ،مانند عضویت و همکاری و مشارکت و ارتباط
با اشــخاص و گروههایی که مردم آن را به عنوان نماد به شمار میآورند و برای فرد منزلت و

احترام به همراه دارد) (نامدار.)1393،

(البته باید به این نکته اشــاره نمود که سرمایه نمادین اجتماعی به معنای داشتن سرمایه

اجتماعی بیشتر نمی باشد و گاهی خالف آن نیز صدق میکند ،یعنی شاید در برخی مناطق

و میان افراد خاصی ،زندگی بدون رفت و آمد و ساده به عنوان سرمایه نمادین اجتماعی دارای
ارزش و احترام باشد) .ولی در کل باید چنین بیان نمود ،که سرمایه نمادین اجتماعی،هر گونه

از سرمایه اجتماعی محسوب میشود که به عنوان نماد و سمبل و پرستیژ استفاده میشود و

دارنده آن از جانب مردم مورد احترام قرار میگیرد(همان).

سرمایه فرهنگی :1از دیدگاه بوردیو ،سرمایه آن چیزی است که به عنوان رابطه اجتماعی در

درون یک ســازواره 2از تعامالت عمل میکند و دامنه آن بدون هیچ تمایزی به تمامی کاالها،
ساختار مشخص اجتماعی ،مورد قضاوت هستند) کشیده میشود و سرمایه فرهنگی به عنوان

یک رابطه اجتماعی درون ســازوارهای از تعامالت که مشتمل بر دانش فرهنگی انباشته عمل

میکند ،منتهی به قدرت و منزلت میگردد(روحانی.)9 :1388 ،

میدان :3در نظریه بوردیو ،پهنه اجتماعی کم و بیش محدودی است که در آن تعداد زیادی
1. Cultural capital
2. Organisms
3. Field
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از بازیگران یا کنشــگران اجتماعی با منشها یا عادت وارههایی تعریف شده و یا تواناییهای
سرمایه ای ،وارد عمل میشوند و به رقابت ،همگرایی یا مبارزه با یکدیگر میپردازند تا بتوانند

به حداکثر امتیازات ممکن دست یابند .جامعه در واقع از تعداد بیشماری میدان تشکیل شده

اســت ،میدان دانشــگاهی ،میدان هنری ،میدان این و آن صنعت و تجارت ،میدان حکومت،
میدان رسانهها و از این قبیل(فکوهی.)145 :1384 ،

بوردیو ســرمایه را فقط مختص به ســرمایه اقتصادی نمی داند و معتقد هســت ،عالوه بر

سرمایه اقتصادی سه نوع دیگر سرمایه( سرمایه اجتماعی ،سرمایه فرهنگی ،سرمایه نمادین)

وجود دارد و سرمایه فرهنگی را به سه شکل تجسم یافته ،عینیت یافته ،نهادینه شده(نهادی
و ضابطه ای) تقسیم میکند.

در چند دهه گذشــته پژوهشــگران گوناگون تفاســیر و تعابیر گوناگــون از این مفهوم و

مکانیســمهای تاثیرگــذاری آن در عرصه نابرابریهای اجتماعی ارائــه نموده اند .گروهی در
قالب مدل بازتولید فرهنگی بوردیو ،بر ارتباط بین پیشــینه اجتماعی و ســرمایه فرهنگی و

موقعیتهای اکتســابی افراد تاکید دارند ،در مقابــل این رویکرد ،گروهی دیگر در قالب مدل
تحرک فرهنگی 1معتقد هستند که سرمایه فرهنگی نقش مهمی در شکل دادن به نابرابریهای

اجتماعی بازی میکند ،اما این نابرابریها بیشتر از آن که ناشی از ارتقاء موقعیتهای متمایز
انتسابی افراد باشد ،ناشی از توسعه فرصتهای بیشتر برای طبقات پایین است .این مدل قائل

به تعامل تاثیر گذار بین منابع فرهنگی والدین و پیشــینه اجتماعی آنها و سرمایه فرهنگی
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فرزندان نیســت و این دو را مستقل از هم در نظر میگیرند ،خصوصا سرمایه فرهنگی والدین
َ
داند(آشیافنبرگ و ماس.)1977،
را برای فرزندان الیههای باال چندان مفید نمی
بوردیو تاثیر سرمایه فرهنگی بر مصرف ،فعالیت و سبک زندگی را با توسل به نظریه تمایز بیان

میکند .به طوری که دارندگان ســرمایه فرهنگی زیاد ،خود را با مصرف فرهنگ و هنر متعالی

از بقیه متمایز میکنند .داشتن سرمایه فرهنگی بیشتر به معنای داشتن توان شناختی باالتر و
گرایش به هنر متعالی ناشی از شایستگی بیشتر دارندگان این سرمایه است(فاضلی.)38 :1382 ،
1. Cultural Mobility
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نکته حائز اهمیت در اندیشــه بوردیو ،راجع به انواع ســرمایه آن است که اشکال گوناگون

ســرمایه قابل تبدیل به هم هستند .پس میتوان گفت که جوهر نظریه بوردیو راجع به انواع
ســرمایه در این امر نهفته است که ســرمایههای غیر اقتصادی یا غیر مادی نیز قابل انباشت،

مبادله و تبدیل به سایر انواع سرمایه اند(کروبی.)313 :1387،
ابعاد سرمایه فرهنگی از دید گاه بوردیو:

 -1سرمایه فرهنگی تجســم یافته :1این سرمایه ،با شخص که در آن تجسم مییابد  ،ارتباط
نزدیک دارد .ســرمایه فرهنگی تجســم یافته ،نوعی ثروت بیرونی اســت که به عنوان بخش

جدایی ناپذیری از فرد درآمده اســت .این همان بخشی اســت که بوردیو آن را ابعاد سرمایه
فرهنگــی همراه با تولــد مینامد که نمی توان آن را به راه هدیه ،خرید و یا مبادله به دیگری

منقل نمود .این نوع ســرمایه ،به صورت آمادگی مداوم ذهن و جسم تجلی مییابد(شارع پور
و خوش فر.)137 :1381 ،

این بعد از ســرمایه فرهنگی ،توانایی بالقوهای دارد که به تدریج بخشــی از وجود فرد شده

و در او به تثبیت رســیده اســت؛ این سرمایه میتواند با سرمایه گذاری زمان در شکل گیری
یادگیری افزایش یابد .این سرمایه در فرد عجین شده و نوعی از اجزای فرد میشود و بنابراین

نمی تواند به طور آنی انتقال یابد(نوغانی.)137 :1383،

 -2ســرمایه فرهنگی عینیت یافته :2این بعد از سرمایه فرهنگی ،از بدیهی ترین و آشکارترین
و اشــیاءهای مادی تجســم مییابد و از ویژگیهای بارز آن ،قابل انتقال بودن آن است .این
ســرمایه به نوعی در شکل اقتصادی هم مطرح میباشد و میتواند جنبه نمادی آن نیز حفظ

شود .به طور خالصه ،به تمامی اشیاء و کاالهای فرهنگی ،سرمایه فرهنگی عینی میگویند ،اما

خصلت اساســی این سرمایه ،در این است که اثر آموزشی بردارندگان آن میگذارد(محسنی،

.)181 :1367

1. Embodied Cultural Capital
2. Objective Cultural Capital
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 -3ســرمایه فرهنگی نهادینه شده :1الزمه ســرمایه فرهنگی نهادینه شده ،در درجه اول،

وجود افراد با صالحیت و مستعد در جهت کسب انواع مدارک تحصیلی و دانشگاهی است .از
طرف دیگر ،مستلزم وجود نهادهای رسمی که این مدرک تحصیلی را صادر و به آن رسمیت

بخشــند ،میباشند .از ویژگیهای بارز این سرمایه ،این است که به شکل پلی میان اقتصاد و
فرهنگ عمل میکند و این توانایی را دارد که ســرمایه فرهنگی را ،از راه کاربرد آن به طریق
معقول و رســمی ،به نوعی ســرمایه اقتصادی تبدیل نماید .سرمایه فرهنگی نهادینه شده ،با
قانون و مقررات نهادینه شده حاصل میشود و برای دارنده آن پایگاه اجتماعی ایجاد میکند.

این بعد از ســرمایه فرهنگی ،به کمک ضوابط اجتماعی و به دست آوردن ،عنوانهایی مانند:
مدارک تحصیلی ،تصدیق حرفه کار برای افراد دارنده آن کسب موقعیت میکند .این سرمایه

قابل انتقال و واگذاری نمی باشــد و به دســت آوردن آن برای افراد به شرایط معینی بستگی

دارد (روح االمینی.)118 :1365 ،

ســرمایه اجتماعی :2کاربرد مفهوم ســرمایه اجتماعی به صورت آن چه که امروزه مد نظر

اســت ،به تدریج در دهه  1990رایج شــده اســت ،اما این به معنای این نیســت که در آثار
جامعه شناســان کالسیک اثری از این مفهوم نباشــد ،در اثار اندیشمندان و جامعه شناسانی
چون مارکس وبر و دورکیم میتوان به جست و جوی این مفهوم پرداخت و در اندیشمندانی

چون مارکس وبر ،امیل دورکیم و پارسونز به مفاهیمی همچون اضطرار ،نفع جمعی ،ارزشها
و اعتماد اجتماعی 3توجه شــده اســت که هر یک ابعادی از مفهوم سرمایه اجتماعی را در بر
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میگیرد(توسلی.)3 :1384 ،

ســرمایه اجتماعی داللت بر اشــکالی از ســازمان چون اعتماد ،قواعد و شبکهها دارد که

میتوانند کارایی جامعه را از طریق کنشهای متناســب تسهیل کنند .در نتیجه تعاون خود

انگیخته از طریق سرمایه اجتماعی تسهیل میشود( ازکیا و غفاری.)278 :1383 ،

در اندیشه پاتنام و فوکویاما ،ســرمایه اجتماعی به عنوان یک پدیده جامعه شناسان کالن
1. Institutionalized Cultural Capital
2. Social capital
3. Social trust
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لحاظ شــده اســت .به نظر آنها ملتها میتوانند از ســطوح متفاوتی از ســرمایه اجتماعی

برخوردار باشــند که فرصت برای تحقق دموکراسی یا صنعتی شدن آنها فراهم میسازد ،در
نهایت در شرایط وجود سرمایه اجتماعی شاهد بسط و گسترش فرآیند مشارکت در حوزههای
مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی و نیز بسط انجمنهای داوطلبانه خواهیم بود،
فرآیندی که میتواند سازوکار موثری برای نیل به توسعه باشد(ازکیا و غفاری.)279 :1383 ،
ddجدول( :)1نظریههای سرمایه اجتماعی (لین)1999 ،
نظریه سرمایههای جدید

نظریه کالسیک

سرمایه انسانی سرمایه فرهنگی

سرمایه اجتماعی

تبیین

روابط اجتماعی:
استثمار کارگران توسط
سرمایه داران(بورژوازی)

انباشت ارزش
اضافی توسط
کارگران

بازتولید نمادها و
معانی(ارزشهای
مسلط)

دسترسی و
استفاده از
منابع نهفته
در شبکههای
اجتماعی

همبستگی و
بازتولید گروه

سرمایه

 -1بخشی از ارزش
اضافی بین ارزش
استفاده(در بازار مصرف) سرمایه گذاری درونی کردن یا سرمایه گذاری
درک نادرست از در شبکههای
مهارتها و
و ارزش مبادله کاال(در
اجتماعی
دانش فنی ارزشهای مسلط
بازار تولید کار)
 -2سرمایه گذاری در
تولید و گردش کاال

سرمایه گذاری
در تأیید در
پذیرش متقابل

سطح تولید

ساختاری (طبقات)

فرد

فرد – طبقه

فرد

گروه  -فرد
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نظریه پرداز

مارکس

شولتز

بوردیو

لین و کلمن

بوردیو  ،کلمن و
پاتنام
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توجه به نظریات صاحب نظرانی همچون بوردیو ،پاتنام ،کلمن و فوکویاما میتوان مولفههای
اجتماعی ر ابه صورت اعتماد اجتماعی ،انســجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی تعریف کرد.
این مولفهها از مفاهیم کلیدی جامعه شناسی هستند.
 -1اعتماد اجتماعی:1
اعتماد ،الزمه شکل گیری پیوندها و معاهدات اجتماعی است ،اعتماد اجتماعی ایجاد کننده
تعاون و همیاری 2اســت و فقط در این حالت اســت که در عین وجود تفاوتها قادر به حل
مشــکالت و انجام تعهدات اجتماعی 3میشود .اعتماد اجتماعی برگرفته از عدالت  -برابری و
امنیت اجتماعی نیز زاینده آنهاست .آنتونی گیدنز ،اعتماد و تاثیر آن بر فرآیند توسعه را زیر
بنا و زمینه ســاز اصلی در جوامع مدرن میداند ،هر جا که ســطح اعتماد اجتماعی باال باشد،
مشــارکت و همیاری(انسجام) مردم در عرصههای اجتماعی بیشتر و آسیبهای اجتماعی کم
تر است (اکبری.)11 :1383 ،
در واقع اعتماد ،به معنی اعتقاد یا اطمینان راســخ به صداقت ،درستی ،وثوق و عدالت یک
شخص ،گروه یا کلیت جامعه میباشد(صفدری.)77 :1374 ،
برای ســنجش میزان اعتماد اجتماعی افراد ابتدا دو نوع اعتماد از هم مجزا شــده و سپس

با اســتفاده از آن دو ،متغیر اعتماد اجتماعی مورد ســنجش قرار میگیرد .این دو نوع اعتماد
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اجتماعی عبارتند از:
الف :اعتماد بین شخصی (شخصی) :این شاخص میل به اعتماد را در میان افراد و بین روابط
شخصی نشان میدهد.
ب :اعتماد غیر شــخصی (نهادی) :این شــاخص میزان تمایل به اعتماد نسبت حسن نیت و
حسن انجام کار(عملکرد) خرده نظامهای مختلف جامعه را نشان میدهد(چلبی.)134 :1381 ،
هر چه یک گروه اجتماعی دارای شــعاع اعتماد 4باالتری باشد ،سرمایه اجتماعی بیشتری
نیز خواهد داشت.
1. Social Trust
2. Donations
3. Social commitments
4. Radis of Trust
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 -2انسجام اجتماعی:1

جوامع مادامی که جمعیت آنها اندک بوده و جوامعی ســاده با باورها و ارزشهای محدود

و ساده بودند ،انسجام در آنها مکانیکی بوده است ،اما دورکیم معتقد است که جوامع سنتی
در روند تکاملی خود تحت تاثیر عواملی ،تغییراتی را پذیرا میشــوند ،مهم ترین آنها از نظر

دورکیم ،پیشرفت تقسیم کار است که باعث تحولی عظیم در این جوامع گشته و در حقیقت
بدیل تقسیم کار است که جامعه سنتی مبتنی بر انسجام مکانیکی به جامعه صنعتی مبتنی بر

هم بستگی ارگانیکی تبدیل میگردد .لذا وجود تقسیم کار است که جامعهای با ماهیت سنتی
را به جامعهای دگرگون شده و با ماهیتی صنعتی بدل میکند .تقسیم کار هر چه پیچیده تر

و تخصصی تر میشود ،توافق روی دایرههای اخالقی کاهش مییابد و تمایزات بین افراد رشد
میکند ،وفاق حاصل از انســجام مکانیکی جای خود را به وفاق جدید میدهد که برخاسته از

انسجام ارگانیکی نظم جدید است( اکبری.)18 :1383 ،

به طور کلی میتوان معنا و مفهوم انســجام را رسیدن از منهای مجزا به من واحد دانست.

به عبارتی ،انسجام به معنای یکی شدن و یکی دانسته شدن افراد در گروه است که باعث هم

دلی و همیاری بیشتر میشود.
 -3مشارکت اجتماعی:2

یونسکو ،مشارکت را فرآیندی برای خودآموزی اجتماعی و مدنی میداند؛ حق بشر و پیش

آن چه که میاندیشیدند و باور دارند ،آغاز شود(همان.)30،

مشــارکت کردن به معنای سهمی در چیزی یافتن است و از آن سود بردن و یا در گروهی

شرکت جســتن ،بنابراین به معنای با هم همکاری داشتن اســت .به همین جهت از دیدگاه

جامعه شناسی ،باید بین مشــارکت به عنوان حالت و وضع(امر شرکت کردن) و مشارکت به

عنوان عمل و تعهد(عمل مشارکت) تمیز قائل شد .مشارکت در معنای اول از تعلق به گروهی
1. Social Solidarits
2. Social Participation
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خاص و داشــتن سهمی در هستی آن ،خبر میدهد و در معنای دوم ،داشتن شرکتی فعاالنه
در گروه را میرساند و به فعالیتهای اجتماعی انجام شده نظر دارد(آلن بیرو.)257 :1367 ،

مشــارکت اجتماعی را میتوان ،فرآیند سازمان یافتهای دانست که از سوی افراد جامعه به

صورت آگاهانه ،داوطلبانه و جمعی با در نظر داشــتن هدفهای معین و مشــخص به منظور
سهم داشتن در منابع قدرت انجام میگیرد .شهود چنین مشارکتی ،وجود نهادهای مشارکتی

چون انجمنها ،گروهها ،سازمانهای محلی و غیر دولتی است(ازکیا و غفاری.)292 :1383 ،
ddجدول( :)2سیر تاریخی اندیشمندان سرمایه اجتماعی در یک نگاه
نظریه پردازان

هدف

عناصر اصلی

تعریف سرمایه اجتماعی

لیداهانی فن
()1916

افزایش روابط
اجتماعی در بین افراد
و خانواده

حسن تفاهم ،رفاقت و دوستی و
احساس هم دردی

سرمایه اجتماعی به عنوان نوعی
دارایی است ،مانند :حسن تفاهم،
هم دردی و رفاقت در بین افراد
و خانواده

ژان ژاکوب
()1961

داشتن جامعه و
شهری سالم

همکاری داوطلبانه ،شهروندی و
شبکههای اجتماعی

شبکههای اجتماعی فشرده در
محدودههای قدیمی و مختلط
شهری
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پیر بوردیو
()1973

تسهیل دسترسی به خدمات
دست یابی به سرمایه تعامالت فردی و گروهی ،اعتماد ،گروه و ایجاد پیوندهایی با توجه
به اندازه شبکه برای عضویت افراد
ارزشها و هنجارها
انسانی
در آن

جیمز کلمن
()1988

نشان دهنده ،توان ساختار
تعهدات و انتظارات ،ظرفیت بالقوه
اجتماعی یک گروه به عنوان
تولید سرمایه انسانی و
اطالعات ،هنجارها و ضمانتهای
منبعی برای ایجاد روابط اجتماعی
توسعه سیاسی
اجرایی موثر
بین افراد آن گروه
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نظریه پردازان

هدف

رابرت پاتنام
()1990

توسعه سیاسی و
اقتصادی

فرانسیس
فوکویاما
()1997

توسعه اقتصادی

عناصر اصلی
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تعریف سرمایه اجتماعی

تشکالت اجتماعی ،مانند :اعتماد،
تعهد و اعتماد متقابل و ارزشهای هنجارها و شبکههایی که توان
اصالح و ارتقای کارکرد مناسب
میان افراد و احساس تعلق و
جامعه را از طریق زمینه اعمال
تعامالت اجتماعی
هماهنگ داراست
مجموعهای از هنجارها یا
ارزشهای غیر رسمی که اعضای
هنجارهای غیر رسمی ،صداقت
گروهی که همکاری تعاون
و اعتماد
میانشان مجاز است و در آن سهیم
هستند

عضویــت در تیــم :وقتي فردي به عضويت يك تيم درمي آيد ســه نوع تعامل شــكل مي

گيرد كه مي تواند بر رفتار اعضا و اثربخشــي تيم اثرگذار باشــد :تعامل عضو تيم با سازمان؛
تعامل عضو با رهبر تيم ؛ تعامل عضو با ســاير اعضاي تيم .محققان بر آن اند كه اعضاي تيم

بين حمايتي كه از ســازمان دريافت مي كنند با حمايتي كه از رهبر تيم يا ساير اعضاي تيم
دريافت مي كنند تمييز قائل مي شــوند و هر يك از اين منابع حمايت آثار متفاوتي به همراه
خواهد داشت (هووس و همكاران  .) 2000 ،طبق نظرية مبادالت اجتماعي ، 1همان گونه كه

كه با تيم خود نيز چنين ارتباطي را شــكل دهند .يعني وقتي يك عضو تيم متوجه حمايت

رهبر و ساير همكاران تيمي نسبت به خود شود نگرش وي نسبت به تيم (تعهد تيمي) تغيير
مي يابد و به گونه اي عمل مي كند كه منافع تيم تأمين شــود (بيشاپ و همكاران 2000 ،؛

هار و اسپل.)2004 ،

تعهد تيمي يك نوع وابستگي رواني است كه اعضا نسبت به تيم خود دارند و همانند تعهد

ســازماني اســت ،با اين تفاوت كه موضوع مورد تعهد متفاوت است .نتيجة پژوهش پيرس و
1. Social exchange
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هربيك ( )2004نشان داد هر چه تعهد اعضا به تيم بيشتر باشد عجين شدن 1آنها در رفتارها
يا فعاليتهاي اثربخش و ســازندة تيمي بيشتر مي شود .هووس و همكاران (  ) 2000هم در

پژوهشــي دربارة تأثير حمايت تيم بر تعهد تيمي و تعهد سازماني دريافتند كه حمايت تيمي
تأثير بســيار زيادي در تعهد تيمي افراد دارد .آنهــا همچنين دريافتند كه تعهد تيمي تأثير
زيادي در انسجام تيمي دارد .با تعهد عاطفي ،افراد در تيم باقي مي مانند ،چون «تمايل دارند

بمانند» .يافتههاي پژوهشهاي گذشته نشان مي دهد ادراك از حمايت همكاران و سرپرست
بيشترين تأثير را بر تعهد عاطفي افراد دارد (انجي و سورنسون 2008 ،؛ روسو و اوئب.)2010 ،

فرهنگ مشــاركت تيمي:فرهنگ مشــاركت تيمي نوعي فرهنگ تيمي است مبتني بر كار

تيمي ،ارتباطات سازنده ،احترام به يكديگر ،و توانمندسازي كه باعث استفادة اهرمي از دانش

و اطالعات اعضاي تيم مي شود (لوپز و همكاران .) 2004 ،در چنين فرهنگي افراد به پذيرش

تغيير ،ارائة ديدگاههاي متفاوت  ،و بحث و تبادل نظر دربارة مسائل يا موضوعات كاري تشويق
مي شــوند .در فرهنگ مشاركتي تيمي همة اعضا به يك هدف مشترك متعهد و پايبندند و،
از طريق تســهيم دانش و يادگيري ،ســعي مي كنند امكان تحقق اهداف را فراهم سازند .در

فرهنگ مشــاركتي  ،به ســبب وجود احترام متقابل و همكاري و حمايت اعضا ،انگيزة دروني

براي مشاركت و درگيري در فعاليتهاي تيمي ايجاد مي شود (بستيلر و همرت.)2010 ،

مشــاركت فرايندي چندوجهي است كه دربرگيرندة شــيوة تعامل افراد با يكديگر است و

موقع امور (چيوچيو و همكاران،
متشكل است از هماهنگي ،ارتباطات چندجانبه ،و اجراي به
ِ
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عوامل تقويت عملكرد و اثربخشي
 2011؛ ايليس و جاج .) 2005 ،مشاركت يكي از مهم ترين
ِ
تيم اســت (لپين و همكاران 2008 ،؛ كوزلوســكي و بــل .)2003 ،محققان بين همكاري و

مشــاركت تفاوت قائل اند .به زعم مايلــز و همكاران ( ،)2005مشــاركت مبتني بر اعتماد،
تعهد ،و تعامل اختياري اســت ،در حالي كه همكاري مبتني اســت بر درخواســت مافوق يا

مشوقهاي بيروني  ،نظير پاداش  .در كارهاي تيمي ،به سبب وابستگي وظايف ،پيچيدگي ،و
ميان اعضا
عدم اطمينان ،همكاري به تنهايي براي تحقق اهداف تيمي كافي نيست ،بلكه بايد
ِ
1. Engagement
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مشاركت وجود داشته باشد كه اين امر سبب شكل گيري فرهنگ مشاركتي تيمي خواهد شد.

وندربيج و همكاران (  ) 2003بر آن اند كه تعهد سبب عجين شدن افراد با اهداف ،بهبود

ارتباطات ســازنده ،و افزايش تعامالت اجتماعي مي شــود .تعارض احساسي مهمترين عاملي

است كه سبب ايجاد خصومت بين اعضاي تيم مي شود و مشاركت تيمي را تضعيف مي سازد

(روبرج و ونديك 2010 ،؛ شره و همكاران .)2009 ،تعهد عاطفي مي تواند سبب عجين شدن
افراد با اهداف مشــترك شود و با سوق دادن تالشهاي اعضا به سوي دستيابي به اين اهداف
مشــاركت تيمي را بهبود بخشــد .نتايج پژوهش بلســچاك و دنهارتوگ (  )2010نشان داد

افرادي كه به تيم خود متعهدند درگير رفتارهاي پيش فعال بين فردي مي شــوند .رفتارهاي

پيش فعال به رفتارهاي ســازندة بين فردي گفته مي شود كه افراد به طور اختياري در پيش
مي گيرند تا شرايط محيط كاري در آينده بهبود يابد ،مث ً
ال يك فرد ممكن است ،بدون اينكه
كســي از وي بخواهد  ،رفتار شــهروندي سازماني از خود نشــان دهد تا بدين ترتيب امكان
تعامل بهتر با همكاران را در آيندة نزديك فراهم كند .اما همين رفتار شــهروندي ســازماني

اگر به درخواســت همكار يا مقام مافوق انجام شود ،ديگر رفتار پيش فعال نخواهد بود .رفتار

پيش فعال در واقع متضاد رفتار واكنشــي اســت (پاركر و همكاران .) 2006 ،نتايج پژوهش
رزسنوســكي و داتون (  )2001نشان مي دهد افرادي كه درگير رفتارهاي پيش فعال اند ،با
گسترش وظايف فردي فراتر از نقش خود و بهبود روابط بين فردي  ،تالش مي كنند محيط

كار مناسبي را براي تحقق اهداف و هويت بخشيدن به كار خود ايجاد كنند .طبق نتايج همين

اشــاره شد ،وجود تعامالت سازنده و تعهد تيمي به دروني سازي ارزشها و هنجارهاي تيمي

نيز مي انجامد .دروني ســازي و تداوم مشاركت تيمي باعث تبديل شدن آن به يك هنجار و
فرهنگ در سطح تيم مي شود.

تســهيم دانش:دانش يكي از منابع مهم راهبرد ســازمانها به شمار مي رود ،به طوري كه

رشد ،توسعه  ،و بقاي مستمر سازمانها در عرصههاي رقابتي به مديريت صحيح سرمايههاي
دانشــي و همچنين چگونگي به كار گيري آن براي ايجاد ارزش در ســازمان بســتگي دارد
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پژوهش ،وقتي اعضاي تيم درگير رفتار پيش فعال اند  ،با بهبود شرايط و تعامالت تيمي ،باعث
ايجاد مشاركت تيمي مي شوند تا امكان تحقق اهداف تيمي فراهم شود .همان گونه كه قب ً
ال
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(ســرلك و همكاران .)1391 ،دانش اعضاي تيم همانند مواد اوليه اي است كه براي خالقيت

و نوآوري تيم ضروري است  .تسهيم دانش يعني دانش خود را از روي ميل و اراده در اختيار
ديگران قراردادن .دانش فردي به دانش ســازماني تبديل نمي شود مگر اينكه با ساير اعضاي
نشدن دانش
سازمان به اشتراك گذاشته شود (سرلك و اسالمي .) 1390 ،در صورت تسهيم
ِ

توســط اعضاي تيم ،امكان خلق ايدههاي جديد و بهبود عملكرد تيم بسيار اندك خواهد بود.

تسهيم دانش اين امكان را فراهم مي كند كه دانش اعضاي تيم با هم تركيب و دانش جديدي
ايجاد شود (براچوس و همكاران.) 2007 ،

نتايج پژوهشها نشــان مي دهد نگرش كاركنان بر تســهيم دانــش آنان تأثير مي گذارد

(مينبائوا و همكاران 2003 ،؛ كووك و گائو .) 2005 ،نتايج پژوهشهاي گذشته حاكي از آن
است كه تعهد عاطفي سبب بهبود نگرش و رفتار كاركنان مي شود و اين امكان را فراهم مي
كند كه بر موانع تسهيم دانش غلبه كنند يا ،به عبارتي ديگر ،تمايل پيدا كنند كه دانش خود

را با ديگران تسهيم كنند (مي ير و همكاران 2002 ،؛ هيسالپ .) 2003 ،پژوهشهاي گذشته
مؤيد تأثير مثبت تعهد تيمي ،به ويژه تعهد عاطفي ،بر رفتارهاي فرانقشي است (كويله شاپيرو

و كســلر 2000 ،؛ هيســاپ  .) 2003 ،از آنجايي كه تسهيم دانش هم يك رفتار فرانقشي يا
فراتر از حد وظايف است  ،انتظار مي رود كه تحت تأثير تعهد تيمي قرار بگيرد .دليل فرانقشي
ناميدن تسهيم دانش اين است كه اعضاي تيم دقيقاً نمي دانند ساير اعضا از چه ميزان دانش

برخوردارنــد يا اينكه دربارة موضوع مورد نظر تا چه حــد اطالعات ،تجربه ،و تخصص دارند،
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به ويژه اگر اين دانش ضمني باشــد يا دانشــي باشد كه چندان ارتباطي به نقش فرد در تيم

نداشته باشد ،ولي فرد در آن زمينه دانش و تجربه داشته باشد .بنابراين ،خود فرد است كه از

ميزان واقعي دانش خود اطالع دارد و اگر فردي دانش خود را با ديگران تسهيم نكند ،احتماالً
اين تصور به وجود مي آيد كه دانش و اطالعاتش در همين حد اســت ،مگر اينكه خالف اين

امر به گونه اي اثبات شــود .بنابراين ،حتي در شــرح وظايف هم نمي توان حد و مرزي براي

تســهيم دانش تحت اختيار افراد تعيين كرد و فقط در صورت تشــخيص ؛ يا صالحديد خود

افراد امكان تسهيم بخشهايي از دانش آنها فراهم مي شود (هيسالپ 2003 ،؛ كابررا2005 ،
؛ تگلياونتي و ماتارلي.)2006 ،
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ضمناً الزمة تسهيم دانش اين است كه افراد رفتار فرصت طلبانه نداشته باشند  .در كارهاي
تيمي معموالً برخي افراد رفتار فرصت طلبانه از خود نشان مي دهند و دانش خود را با ديگران

تسهيم نمي كنند و بدين ترتيب سعي مي كنند «مجاني سواري بگيرند».

 -تحقیقی در ســال( ،)1392توسط مرتضی حضرتی برای اخذ پایان نامه کارشناسی ارشد

با عنوان بررســی جامعه شناختی رابطه سرمایه نمادین و نگرش به حقوق شهروندی(مطالعه
موردی شــهر تبریز) انجام شده است .نمونه مورد بررســی شامل  400نفر از افراد باالی 15

سال مناطق شهری ،شهر تبریز میباشد .نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که میان سرمایه

نمادین و نگرش به حقوق شــهروندی رابطه وجود دارد و همین طور میان سرمایه نمادین با

نگرش به حقوق مدنی ،نگرش به حقوق اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد.

 -تحقیقی در سال( )1390توسط ماه گل عبداهلل زاده مینایی برای اخذ پایان نامه کارشناسی

ارشــد با عنوان تاثیر ســرمایه نمادین خانواده بر خشــونت خانگی انجام شده است .سرمایه

نمادین در این تحقیق با توجه به نظریه بوردیو مورد بررســی قرار گرفته است .جامعه آماری

پژوهش ،زنان متاهل ســاکن تهران هســتند .نمونه مورد بررسی به تعداد  385نفر میباشد.
ابزار مورد اســتفاده برای انجام تحقیق پرســش نامه محقق ســاخته و از طرفی  15مصاحبه

نیمه ساختار یافته میباشد .یافتهها نشان دهنده آن است که میان سرمایه نمادین(اقتصادی،

اجتماعی و فرهنگی) با خشونت خانگی 1رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و با افزایش سرمایه

نمادین ،نوع خشونت از فیزیکی به روانی و اجتماعی تغییر میکند.

عنوان بررســی نقش تعامل نمادین در صمیمت زوجین از دیدگاه زنان شهرستان کرج انجام
شــده اســت .این تحقیق حاصل مصاحبه با  100نفر از زنان تحصیل کرده ساکن شهرستان

کرج میباشد که به روش کیفی و تحلیل محتوا انجام شده است.نتایج تحقیق نشان دهنده آن
است که مشورت و در جریان گذاشتن همسر در امور جاری و کارهای شخصی ،داشتن گفت
و گوی صمیمانه و ســازنده باعث صمیمت میان زوجین میشــود و این عوامل نشان دهنده
1. Domestic violence
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 -تحقیق در سال( ،)1390توســط معصومه پیری برای اخذ پایان نامه کارشناسی ارشد با
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توجه و عالقه مرد به همســر خود محسوب میشود و در آخر به خانوادههای ایرانی پیشنهاد

شــده اســت که از گفت و گوهای دوستانه و صمیمانه با همسر خود استفاده کنند تا خانواده
گرم تر و صمیمی تری داشته باشند.

 -تحقیق در ســال( ،)1389توسط رســول بابایی با عنان امکانات سیاسی در نظریه جامعه

شــناختی پیر بوردیو :تولید نظریه سیاسی انجام شده است .به نظر دکتر رسول بابایی در این
تحقیق ،نظریه جامعه شــناختی پیر بوردیو ،تمامی عناصر و مولفههای بنیادهای یک نظریه

سیاســی وجود دارد و عناصر و مولفهها شناســایی و سپس ترکیب آنها در چارچوبی نظری

در نظریه سرمایه سیاسی بازسازی شده است و در این راستا از مفاهیمی همچون عادت واره،
میدان ،سرمایه نمادین ،زبان ،قدرت نمادین و خشونت نمادین استفاده کرده است.

 -تحقیق در ســال( ،)1388توســط منصور انصاری و فاطمه طاهر خانی با عنوان بازیابی

ســرمایه نمادین در اندیشه و کالم امام خمینی انجام شــده است .در این تحقیق به سرمایه

اجتماعی ،فرهنگی و نمادین امام خمینی به عنوان رهبر نهضت اســامی ایران و بنیان گذار

جمهوری اســامی ایران پرداخته شــده اســت .در این تحقیق ســرمایه نمادین در سرمایه

اجتماعی و ســرمایه فرهنگی امام خمینی شناســایی و تعریف شده است و به عنوان میراث
برای کنشگران حاضر معرفی شده و در اختیار حاضران میدانهای سیاسی جمهوری اسالمی
ایران قرار گرفته است.

 -تحقیقی در ســال( ،)2014توســط دنا گاورلیوک و همکاران با عنوان سرمایه نمادین و
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ابعاد ســرمایه فرهنگی برای سازمانهای آموزشی رومانیایی انجام شده است .این تحقیق در
بخش غربی کشــور رومانیایی انجام شده اســت .در این تحقیق به سرمایه نمادین به عنوان
موتور ژنراتور ایجاد کننده الگوهای باز در محیط آموزشــی اشاره شده است .در این محقق به

بررســی مشکالت و معضالت فکری و رفتاری نظام آموزشی غرب رومانیایی میپردازد و برای

آن راه حل فکری و عملی ارائه میکند و سرمایه نمادین را به عنوان تئوری نوسازی رابطهای
برای بهبود نظام آموزشــی کشور پیشنهاد میدهد که ریشه در نگرشهای اجتماعی و تاریخ

فرهنگی کشور دارد.
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 -تحقیقی در سال ( ،)2009توسط سوزان بن و ریچارد جونز با عنوان نقش سرمایه نمادین

در اختالفات سهامداران انجام شده است .در این تحقیق محقق ،تاریخچه  30ساله مجادله و

رابطه با ذی نفعان دفع زباله مواد شیمیایی در کارخانجات بزرگ را مورد بررسی قرار میدهد
کــه چــرا هر چه مقامات و تفکر مردم ،این صتعت را وادار به دفع ســالم زبالههای صنعتی و
شــیمیایی میکند ،باز تالش جدی در جهت دفع زبالههای صنعتی و شــیمیایی نمی شود؟،

نتیجهای که محقق حاصل تحقیقات خود معرفی میکند آن اســت که ذی نفعان و صاحبان
صنایع در پی اصالح وجه ظاهری و نمادین و حفظ نمادین اصالح هســتند و گام جدی برای

اصالح جدی و عملی برنمی دارند و بیشــتر افکار عمومی را از موضوع منحرف میکنند تا به

کار خود ادامه دهند.

 -تحقیقی در ســال ( ،)2009توسط چاد نیلیپ با عنوان نزدیکان تعامل و سرمایه نمادین:

به ســوی یک نظریه سیاسی خرد اقتصادی انجام شده اســت .در این تحقیق ،محقق به این

نکته اشــاره دارد که خواهــران و برادران فرد ،بزرگ ترین نقــش را در اجتماعی کردن فرد
و روانه کــردن وی به اجتماع دارند .ولی خواهران و برادران بزرگتر فرد ممکن اســت ،برای

حفظ سلســله مراتب قدرت در خانواده و تســلط خود بر دیگران ،موجب تسلط خود بر دیگر
خواهران و برادران شوند .محقق با این مثال ،متن را به سمت کالن جامعه و در وسعت بزرگتر
میکشاند و در آن جا به سرمایه نمادین و قدرت سیاسی اشاره میکند که ممکن است در اثر
تفاوت زبان ،فرهنگ و اجتماع به وجود آید و به تحلیل گران پیشنهاد میدهد که ارتباط میان
 -تحقیق در ســال( ،)2009توسط کریستن اســتوبینو با عنوان سرمایه نمادین و سالمت

در مورد امور جنســی زنان در ماداگاسکار انجام شده اســت .در این تحقیق از نظریه جامعه
شناسی بوردیو برای ســرمایه نمادین استفاده شده است .تحقیق به صورت کیفی و به روش

قوم نگاری بوده است .محقق حدود  14ماه در جامعه زنان ماداگاسکار حضور پیدا کرده است

و رفتار جنســی آنان را مورد بررسی قرار داده است .نتایج تحقیق حاکی از آن است که زنان
برای امور و ارتباطات جنسی خود اغلب از نمادها و سمبلهای امور جنسی استفاده میکنند.

در امور جنســی کامال از آنان تقلید میکنند .محقق در این تحقیق ،زنان مورد مطالعه را در
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ساختارهای اجتماعی را حفظ کنند و ساختار تعامل چهره به چهره را در جامعه اشاعه دهند.
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ســه گروه با تقلید کم ،متوســط و زیاد طبقهبندی میکند و اشاره میکند که افراد هر چه از
جایگاه اقتصادی متوسط برخوردار باشند ،بیشتر دست به اقدامات تقلیدی و نمادین میزنند

و این در حالی است که افراد با جایگاه اقتصادی پایین و زیاد ،اغلب مستقل عمل میکنند و

حتی از خود تبعیت میکنند.
روش

ddجدول( :)3چارچوب کلی روش تحقیق
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جهتگیری تحقیق

کاربردی

فلسفه تحقیق

اثبات گرایی

رویکرد تحقیق

قیاسی

هدف تحقیق

توصیفی

استراتژی تحقیق

پیمایشی – مقطعی

روش

همبستگی -تحلیلی

صبغه پژوهش

کمی

ابزار تحقیق

پرسش نامه

روش جمع آوري دادهها

کتابخانهای – میدانی

جامعه مورد بررســی در این تحقیق شــامل اعضای هیئت علمی دانشــگاه ایالم است که

جمعیتی بالغ بر (129صد و بیســت و نه عضو علمی) نفر دارد(این امار در ســال  1393و در
ماه  6از طریق خود ســایت دانشگاه ایالم به دســت آمده است) .نمونه گیری در این تحقیق

به روش خوشــهای چند مرحلهای است و تعداد نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان و
فرمول کوکران برابر با  97نفر میباشد که ما تعداد نمونه را برابر با  110نفر در نظر گرفتهایم.

ضریب خطای آزمون نیز در این تحقیق  0.05در نظر گرفته شــده است .جامعه مورد بررسی
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از این رو اعضای هئیت علمی دانشگاه ایالم در نظر گرفته شده است که اعضای هیئت علمی
عضوی از دانشــگاه هســتند و دانشگاه مکانی است که ســرمایههای اقتصادی – اجتماعی و
فرهنگی باالیی دارد و تســهیم دانش بین رشــتهای و مشــارکتهای تیمی این استادان در

رشتههای مختلف و  ...میتواند منجر به تولید علم و حرکت روی مرز علم گردد و همین طور
این افراد جزو متخصصان و چرههای موثر در دانش کشــور هستند از این رو تسهیم دانش و

مشــارکت تیمی آنان بر اساس سرمایههای نمادین و نمادسازی آنها میتواند گامی درجهت
ارتقا ســطح کمی و کیفی کشــور باشــد .نرم افزارهای مورد اســتفاده در این تحقیق spss

 21و  9.1 lisrelمیباشــد .ابزار جمع آوری اطالعات از طریق پرســش نامه محقق ساخته
اســت .برای سنجش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی – اسالمی بر اساس مدل احسان

نامدار(نمادین اقتصادی – نمادین اجتماعی – نمادین فرهنگی) و برای هر بعد  5ســوال در

نظر گرفته شده است و برای سنجش متغیر تسهیم دانش و فرهنگ مشارکت تیمی هر متغیر
به صورت مســتقیم با  5ســوال بررسی شدند  .الزم به ذکر اســت که سواالت اورده شده در
پرسش نامه همگی براســاس طیف پنج گزینهای لیکرت بوده اند .روایی صوری پرسش نامه
توسط نخبگان( 1استادیار جامعه شناسی و  3استادیار مدیریت) مورد تأیید قرار گرفته است.

همین طور روایی محتوایی سنجه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار خواهد
گرفت .برای بررســی پایایی پرسش نامه ابتدا  30پرسش نامه به صورت تصادفی پخش شده

و الفای اولیه برابر با  0.719بود که با توجه به پایایی باال و قابل قبول پرســش نامه به توزیع
گردیده است.

ddجدول( :)4مقادیر آلفای کرون باخ برای متغیرها و کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار 21 spss:
آلفای کرون باخ

سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی
ایرانی  -اسالمی

تسهیم دانش

فرهنگ مشارکت تیمی

میزان

0.849

0.719

0.689
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تمامی پرســش نامهها در مراحل بعدی پرداخته شــده است که میزان آن در جدول زیر قید
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مدل مفهومی تحقیق:

ccشکل( :)3مدل مفهومی تحقیق

سواالت تحقیق:

-1آیا بین سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی – اسالمی با تسهیم دانش رابطه معناداری

وجود دارد؟

-2آیا بین سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی – اسالمی با فرهنگ مشارکت تیمی رابطه

معناداری وجود دارد؟
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تحلیل عاملی تأییدی:

قبل از وارد شــدن بــه مرحله آزمون فرضيات و مدلهاي مفهومي تحقيق الزم اســت تا از

صحت مدلهاي اندازه گيري متغيرهاي تحقيق حاصل شود .لذا در ادامه مدلهاي اندازه گيري
متغيرها آورده مي شــود که اين کار توســط تحليل عاملي تاييدي مرتبه اول و دوم صورت

گرفته است .تحليل عاملي تاييدي يکي از قديمي ترين روشهاي آماري است که براي بررسي
ارتباط بين متغيرهاي مکنون (عاملهاي بدســت آمده) و متغيرهاي مشاهده شده (سواالت)

به کار برده مي شود و بيانگر مدل اندازه گيري است .در این تحقیق تسهیم دانش و فرهنگ
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مشــارکت تیمی به طور مستقیم با ســوال بررسی شده است از این رو تحلیل عاملی تأییدی
این متغیر تک مرحلهای است و در زیر نشان داده شده است .از طرفی متغیر سرمایه نمادین

مبتنی بر الگوی ایرانی – اســامی داریا بعد هســت و از این رو تحلیل عاملی تأییدی آن دو
مرحلهای است ،در مرحله اول برای این متغیر تمامی بارهای عاملی بین متغیرهای مشهود و

مکنون باالتر از  0.5بودند و تأیید شدند و اما برای تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم در جدول
زیر نتایج نشان داده شده است.

ddجدول( :)5تحلیل عاملی تأییدی
تسهیم دانش

بارهای عاملی

ضرایب معناداری

سوال1

0.87

سوال1

0.85

سوال2

0.79

سوال2

0.69

سوال3

0.84

سوال3

0.74

سوال4

0.76

سوال4

0.91

سوال5

0.71

سوال5

0.66

سوال1

6.37

سوال1

11.26

سوال2

9.84

سوال2

15.64

سوال3

4.29

سوال3

19.73

سوال4

6.38

سوال4

9.64

سوال5

8.77

سوال5

4.29

Chi-square

126/186

Chisquare

249.31

d.f

p-value
RMSEA

96
0/0079
0/0184

بارهای عاملی

ضرایب معناداری

شاخصهای برازش
مدل

d.f

p-value
RMSEA

188
0.0000
0.094
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شاخصهای برازش
مدل

فرهنگ مشارکت تیمی
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تسهیم دانش

شاخصهای برازش
مدل

GFI

AGFI
CFI

فرهنگ مشارکت تیمی

0/91
0/89
0/93

شاخصهای برازش
مدل

GFI

AGFI
CFI

0.91
0.98
0.94

سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی  -اسالمی

بارهای عاملی

ضرایب معناداری

نمادین اقتصادی

0.75

نمادین اجتماعی

0.78

نمادین فرهنگی

0.81

نمادین اقتصادی

4.26

نمادین اجتماعی

7.29

نمادین فرهنگی

6.64

Chi-square

362.44

d.f
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شاخصهای برازش مدل

p-value
RMSEA
GFI

AGFI
CFI

284
0.0000
0.094
0.91
0.98
0.94

در تحليــل عاملي ،رابطه بين ابعاد و پرســشها را بار عاملي مــي گويند .بايد همه بارهاي

عاملي هر متغير(هر بعد) همگي بزرگتر از  0.5باشند و ضرایب معناداری این ابعاد هم بزرگتر
از  1.96باشــد ،تا پذيرفته شوند .در جدول باال همه بارهاي عاملي هر سه بعد بزرگتر از 0.5
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و ضرایب معناداری نیز بزرگتر از 1.96می باشــد ،پس مي توان گفت كه اين ابعاد به خوبي
توسط پرسشهايشان سنجيده شده اند .نتايج بدست آمده از جدول فوق نشانگر تائيد تحليل

عاملي تائيدي تحقيق مي باشند.
یافتهها

یافتههای تحقیق با استفاده مدل یابی معادالت سختاری (:)LISREL9.1
مدل در حالت تخمین استاندارد:
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ccشکل( :)4مدل در حالت تخمین استاندارد
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مدل در حالت ضرایب معناداری:
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ccشکل( :)5مدل در حالت ضرایب معناداری

یافتههای تحقیق و بررسی سواالت تحقیق با استفاده از معادالت ساختاری:

در اين قســمت به دنبال اثبات فرضات تحقيق هســتيم .دو مدل ارائه مي شود ،يكي مدل

فرضيه اصلي تحقيق و ديگري مدل فرضيات فرعي تحقيق كه در ادامه به طور مفصل توضيح

داده شده اند.

جدول زیر ،شاخصهاي برازش مدل از قبيل كاي دو RMSEA،GFI ،و ...را نشان ميدهد.

اگرمقدار  χ 2كم ،نســبت  χ 2به درجــه آزادي( )dfكوچكتر از  RMSEA ،3كوچكتر از  ,1و
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نيز  GFIو  AGFIبزرگتر از  % 90باشــند ،مي توان نتيجه گرفت كه مدل اجرا شــده برازش
مناسبي دارد .ضريب استاندارد رابطه موجود نيز در صورتي كه ارزش  ،tاز  1.96بزرگتر يا از

 -1.96كوچكتر باشد ،در سطح اطمينان  99درصد معني دار خواهد بود.

ddجدول( :)6مدل معادالت سختاری فرضیه اصلی و فرضیات فرعی تحقیق
مدل معدالت ساختاری فرضیات تحقیق

رابطه (بار عاملی)

ضرایب معناداری

سوال 1

0.71

11.28

سوال 2

0.79

7.64

شاخصهای برازش مدل فرضیه اصلی
Chi-square

d.f

95

p-value

0.0003

RMSEA

0.0013

GFI

AGFI

CFI

NFI

118.93
0.98

0.94

0.96

0.91

همان طور كه مشــاهده مي شــود ،با توجه به معني دار بودن ارزش  ، tاعتبار و برازندگي

آزادي کم و مقدار  GFIو  AGFIنيز باالي  90درصد است.

خالصه یافتههای تحقیق:

-1آیا بین ســرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی – اسالمی با تسهیم دانش رابطه معناداری

وجود دارد؟()0.71=Rتأیید شد.

-2آیا بین ســرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی – اسالمی با فرهنگ مشارکت تیمی رابطه
معناداری وجود دارد؟( )0.79=Rتأیید شد.
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مناسب مدل تأييد مي شود ،چرا كه مقدار کاي دو ،مقدار  RMSEAو نسبت كاي دو به درجه
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نتیجهگیری

در این تحقیق به دنبال این هستیم که ایا رابطه معناداری بین سرمایههای نمادین مبتنی بر

الگوی ایرانی  -اســامی استادان دانشگاه که برخواسته از نیازهای اجتماعی ،احترام و کمال

است با تسهیم دانش و فرهنگ مشارکت تیمی وجود دارد؟

در این راســتا دو سوال مطرح شد که به بررسی رابطه ســرمایه نمادین با تسهیم دانش و

فرهنگ مشــارکت تیمی پرداختهایــم که میزان این رابطه به ترتیــب برابر با  0.71و 0.79

میباشد.

بــه عبارتی باید این چنین اظهار کرد که افرادی که ســرمایههای نمادین مبتنی بر الگوی

ایرانی – اســامی و یا دینی و اخالقی دارند ،اطالعات و دانش به دســت آورده خود را بدون

هیچ چشم داشت و منفعت طلبی در اختیار سایر هم سازمانیها و هم گروهیهای خود قرار
میدهند و با سایر اعضای گروه و تیم خود(یا سازمان) مشارکت میکنند و با انها را به عنوان

عضوی از یک خانواده سازمانی محسوب میکنند و آنها را هم تیمی خود محسوب کرده نه
به عنوان یک منبع اســتفاده سو اســتفاده برا رسیدن به منافع شخصی خود ،بلکه به عنوان
افرادی که دارای اهداف مشــترک هســتند و رسیدن به هدف خود را در راستای رسیدن به

اهداف تیم و یا ســازمان تعریف میکنند .و به دنبال این هســتند که نه تنها خود به هدف
خود برسند بلکه چون هدفشــان درراستای اهداف سایر اعضای تیم است ،تالش میکنند تا
تیم به اهدافش برســد ،البته این نکته الزم به ذکر اســت که در این میان تمامی اعضای تیم
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باید انســجام و مشارکت داشته باشند نه اینکه برخی از هم تیمیها بخواهند از این اطالعات

و مشــارکت ســایر هم تیمیها سو استفاده کنند و هدفی غیر از اهداف تیم را دنبال کنند .از
این رو چنانچه تیم ســازی بر اساس ســرمایههای نمادین افراد که مبتنی بر الگوی دینی و
اخالقی است شکل گرفته باشد تمامی اعضای ان تیم دارای نمادها ،ارزشها ،باورها ،اهداف و

ارمانهای مشــترک هستند وبرای رسیدن به اهداف تیم ،همگی مانند اعضای خانواده تالش
میکنند و تمام ظرفیت خود را برای اجرای وظایف و مسئولیت در تیم به اشتراک میکذارند.

در دانشــگاهها این نکته بســیار مشاهده میشود که اســتادان در یک گروه با هم و تماما

همــکاری و پژوهش انجام نمیدهند و یا به دنبال این هســتند که هر کدام دانشــجویانی را
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جمع آوری کرده و به طور مســتقل دست به امور تحقیقاتی و پژوهشی بزنند و به عبارتی به

جای اینکه با هم تیم تشــکیل بدهند و با هم رقابت سازنده داشته باشند ،هم دیگر را رقیب

هم حســاب میکنند و هر کسی میخواهد گوی سبقت را برای رسیدن به مدارج باالتر علمی
از دیگری برباید و از این رو مشــاهده میشــود که ادبیات ،پیشینه و نتایج و یا بیان مسئله و

موضوعات و متغیرهایی که دغدغه ذهنی انان اســت با سایر اســتادان در میان نمیگذارند و
تبادل اطالعات و تهسم دانش ندارند و تیم سازی نمیکنند و در تیم مشارکت سازنده ندارند،

ازاین رو به این دســته از استادان پیشنهاد داده میشود که با استادانی که دارای سرمایههای
نمادین(اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی) مشــترک و مبتنی بر الگوی ایرانی – اسالمی و یا

دینی و اخالقی هســتند ،تیم سازی و تشکیل گروه دهند و در این میان نه مشارکت در حد
هم گروهی در دانشــکده داشته باشند ،بلکه مشارکتی بین گروهی و حتی بین دانشکدهای و

حتی بین دانشــگاهی و حتی بین کشوری داشته باشند و تحقیقات بزرگ در سطح بزرگ و
بین المللی انجام دهند تا بتوانند نتایج آن را به سایر جاها تعمیم بدهند.

پایبندی و داشتن سرمایههای نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی – اسالمی میتواند ،به تسهیم

دانش و فرهنگ مشــارکت تیمی کمک کند و دانشگاه و اعضای هیئت علمی دانشگاهها را از
تک روی و انزوای تحقیقاتی خارج کرده و به جای آن به ســمت همکاریهای بین استادی و

بین رشتهای تشویق کند.

پژوهش پيرس و هربيك ( )2004نشــان داد هر چه تعهد اعضا به تيم بيشتر باشد عجين

ما یافتههای این تحقیق هم خوانی دارد ،چون اگر افراد تیم با هم انســجام و اعتماد نداشــته

باشند ،پس با هم تبادل اطالعات وتسهیم دانش و مشارکت در تیم هم نخواهند داشت ،چون
برای انها تیم معنا ندارد اگر بین اعضای تیم اعتماد و تعهد وجود نداشته باشد.

در پژوهشهای (هيســاپ 2003 ،؛كابررا و كابررا 2005 ،؛ تگلياونتي و ماتارلي،)2006 ،

یافته اند که الزمة تســهيم دانش اين اســت كه افراد رفتار فرصت طلبانه نداشته باشند .در
1. Engagement
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شدن 1آنها در رفتارها يا فعاليتهاي اثربخش و سازندة تيمي بيشتر مي شود .نتایج تحقیق
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كارهاي تيمي معموالً برخي افراد رفتار فرصت طلبانه از خود نشان مي دهند و دانش خود را

با ديگران تسهيم نمي كنند و بدين ترتيب سعي مي كنند «مجاني سواري بگيرند».

البته این یافته هم قبال به آن اشــاره شد و گفته که اعضا تیم باید با هم نمادهای مشترک

ئ اخالقی و دینی داشــته باشند نه اینکه بخواهند از هم سوئ استفاده کنند واین نتیجه هم

بــا یافتههای ما هم خوانی دارد ،زیرا در رفتار دینی و اخالقی همه باید در رســیدن به هدف
با هم تالش کنند و نســبت به اورده خود برداشــت کنند ،پس اگر تیم به یک هدف مشترک

میرســد و همه به یک اندازه سهیم هستند ،پس عدالت حکم میکند که همه به یک اندازه
تالش کنند و تسهیم دانش و مشارکت در تیم داشته باشند.

تحقیقی در ســال( ،)1392توسط مرتضی حضرتی انجام شده و نتایج تحقیق نشان دهنده

آن است که میان سرمایه نمادین و نگرش به حقوق شهروندی رابطه وجود دارد و همین طور

میان سرمایه نمادین با نگرش به حقوق مدنی ،نگرش به حقوق اجتماعی رابطه معنادار وجود

دارد .به عبارتی هر چه افراد دارای نمادها و ســرمایههای نمادین مشترک و مبتنی بر الگوی
ایرانی  -اسالمی باشند به حقوق مدنی خود و به حقوق اجتماعی یکدیگر احترام میگذارند و

به تسهسم دانش و مشــارکت تیمی و فرهنگ مشارکت و اهتماد و انسجام تیمی نیز احترام
میگذارند.

تحقیق در سال( ،)1388توسط منصور انصاری و فاطمه طاهر خانی با عنوان بازیابی سرمایه

نمادین در اندیشــه و کالم امام خمینی انجام شده اســت که در این تحقیق سرمایه نمادین
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مبتنی بر الگوی ایرانی – اســامی یا دینی و اخالقی را با ســرمایه نمادین مبتنی ب الگوی
غربی تفاوت قائل شــدهو ما نیز متناسب با تحقیق صورت گرفته بین سرمایه نمادین غربی با
اخالقی دینی تفاوت قائل شــدیم و در این تحقیق به بررسی سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی

ایرانی – اسالمی پرداختهایم.

تحقیقی در ســال( ،)2014توسط دنا گاورلیوک و همکاران با عنوان سرمایه نمادین و ابعاد

ســرمایه فرهنگی برای سازمانهای آموزشی رومانیایی انجام شده است .این تحقیق در بخش

غربی کشــور رومانیایی انجام شده است .در این تحقیق به ســرمایه نمادین به عنوان موتور
ژنراتور ایجاد کننده الگوهای باز در محیط آموزشــی اشاره شــده است که همان طور که از
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یافتههای تحقیق ما نیز هویدا است ،هر چه سرمایه نمادین همگن و دینی و اخالقی در بین
اعضای هیئت علمی و اســتادان بیشــتر باشــد میتوانند با هم هم افزایی و حرکت به سمت

مضاعف داشته باشند و این یعنی حرکت تیمی به سمت اهداف دانشگاهی که همان تحقیقات

و پژوهشهای قابل تعمیم و به سوی نظریات بزرگ اجتماعی است.

از این رو در این تحقیق با محدودیتهای بســیاری رو به رو بودهایم که به برخی از آنان و

مهمترینهایشان اشــاره میکنیم .از جمله محدودیتهای تحقیق محدودیت زمانی و مکانی

بوده اســت که مجبور بودیم که تحقیق را در یک مقطع و در ســال  1393و همین طور در
یک مکان که در این تحقیق اعضای هئیت علمی دانشــگاه ایالم است ،بررسی کنیم و لذا به
محققان اتی پیشــنهاد میدهیم که این تحقیق را در زمانها و مکانهای دیگر انجام دهند و

نتایج آن را با نتایج حاصل از این تحقیق مقایسه کنند.

از جمله محدودیتهای دیگر دسترسی به استادان و اعضای هیئت علمی است که در بیشتر

موارد در دانشگاه حضور نداشتند و در صورت حضور در دانشگاه یا در جلسه و یا کالس بودند

و یا حتی در زمان دسترســی یا همــکاری نمیکردند و یا باید با خواهشهای زیاد و از طریق

اســتادان اشنا ،از انها تقاضا میشد که پرسش نامه را پر کنند .از جمله محدودیتهای تحقیق
این بود که برخی استادان پرسش نامهها را با خود میبردند تا زمان مناسب آنها را پر کنند

و بعد از چندین روز و با مراجعات متعدد متوجه میشــدیم که یا پرسش نامه را پر نکرده اند
و باید یاداوری میشد و در برخی موارد نیز پرسش نامه را گم کرده بودند و یا فراموش کرده

تا پر کنند.

به محققان آتی پیشــنهاد داده میشــود که متغیرهایی نظیر ســرمایه فرهنگی ،سرمایه

اجتماعی و سرمایه اقتصادی را در تحقیقات خود وارد کنند و در کنار سرمایه نمادین و یا به

عنوان متغیرهای میانجی و تعدیل کننده بررســی کنند و یا این عنوان و مشابه این عنوان را
با سایر متغیرهای اجتماعی و سازمانی بررسی کنند.
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