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  یدهچک
کارکنان در سراسر   ینامشهود است و خرد جمع یی دارا کیملموس و هم  یی دارا کیهم  ی فرهنگ هیسرما

  ایکه به صورت ماهانه    ستین  ی ا  فهیفقط وظ  ن یآن بر جامعه است. ا  ریدر سازمان و تأث  یخطوط تجار
از سنجش عملکرد ساالنه بسته شود. سرما  دییتأ  یفصل   ،یمال  هیبرخالف سرما  یفرهنگ  هیشده و پس 

ارزش خالص   ایدرآمد    ،یتوان با اعداد مال  یرا نم  ینگیقدن  هیو سرما  ینظارت  هیسرما  ،یاقتصاد  هیسرما
  ، یرفتار  یهاسروکار دارد که شامل جنبه  یانسان  هیبا سرما  گر،ید  یاز سو  یفرهنگ  هیکرد. سرما  یریاندازه گ
درآمد   ینیبشیپ  یهامدل   ،یچرخه عمر محصول و طراح  یهاتا روش شودیها و دانش کارکنان ممهارت

پرسشنامه   یابیبا هدف مطالعه و هنجار  ق یتحق  نی. اشودیها اجرا ماز داده  یادیز  تیو رشد، که در برابر جمع
 تیریمدارس شهرستان پارس آباد بر اساس پرسشنامه استاندارد شده مد رانیمد یفرهنگ هیسرما تیریمد

در بین  ساده    یتصادف  یری( به روش نمونه گ1399)  یرچیدم  فهیو وظ  یزاده آرانچ  یمم  یفرهنگ  هیسرما
 یفرهنگ  هیسرما  تیریاز آن است که مدل مد  یحاک  قیتحق  یها  افتهیگرفت.  انجام  نمونه آماری    325

 .الزم هست ییایو پا یروا یدارا رانیمد
 

 مدارس ،یفرهنگ هیسرما ،یفرهنگ هیسرما تیری، مد هی: سرماها دواژهیکل 

 

 

 مقدمه -1
را   ییها دهیاز پد ی فیشود که ط  یدر نظر گرفته م ی در انسان شناس ی مفهوم محور ک یفرهنگ به عنوان 

در همه    ی فرهنگ  اتیشود. کل  ی منتقل م  یدر جوامع انسان  یاجتماع  یریادگی  ق یکه از طر  ردیگ  ی در بر م
بشر ا  یم  افت ی  یجوامع  ب  نهایشود.  اشکال  موس  ی انیشامل  هنر،  آ  ، یقیمانند  و    ن،ییرقص،  مذهب 

 
 و دبیر آموزش و پرورش پارس آباد مغان  مدیریت دولتیکارشناسی ارشد موخته آنش ا د 1
 نش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و دبیر آموزش و پرورش پارس آباد مغان ا د 2
 (* مسئول سندهینو) رانیا  اباد،   پارس ،  دبیرستان المهدی آباد،  پارس پرورش و آموزش ، متوسطه  آموزش 3
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فرهنگ    یکیزیف  انیب  یپناهگاه و لباس است. مفهوم فرهنگ ماد  ،یمانند استفاده از ابزار، آشپز  ییهایفناور
فرهنگ مانند اصول    یماد  ریغ  یکه جنبه ها  یدر حال  رد، یگ  یو هنر را در بر م  یمعمار  ،یمانند فناور

  اتیفلسفه، ادب ،ی(، اسطوره شناسیعااجتم ی و نهادها یاسیسازمان س یها  وهی)شامل ش یسازمان اجتماع
، 1)ماسیونیس و همکاران   جامعه است  کیناملموس    یفرهنگ  راثی (، و علم، میو شفاه  ی)هر دو(. کتب

عبارت است    یفرهنگ  هیاست. سرما  ادیز  اریدر سازمان مانند جامعه بس  یفرهنگ  هیسرما  تیاهم(.  53:  2011
 یبرابر  یهافرصت  یاجتماع  دانیو م  دهدیفرد قرار م  اریجامعه در اخت  کیکه   ییهاها و شناختاز مهارت

ها سود ببرند که  فرصت   نیاز ا توانندیم  ییهاتنها آن   کنیل  کند،ی آن جامعه فراهم م  یهمه اعضا  ی را برا
 (.2019، 2دال زیال ) ها را داشته باشندفرصت نیمهارت جذب ا

ای، بستر فرهنگی خاص خود را داشته و هرگونه تحلیلی هر مدرسه با توجه به موقعیت مکانی و منطقه
درباره مسائل مدرسه نیازمند شناخت این بستر است. توفیق امر مدیریت در گرو شناخت صحیح از منابع  

ها  ها و ترغیب آنان به کوشش در جهت دستیابی به اهداف سازمانان آنانسانی و برقراری روابط مناسب می
 (. 1390است )راد و همکاران، 

  ح یتوض  یبرا  یرا به عنوان راه  یفرهنگ  هیسرما  دهیا  ،یجامعه شناس فرانسو  ،3ویبورد  ریپ  1970در دهه  
اجتماع  یچگونگ داد. کارل مارکس   یانتقال قدرت در جامعه و حفظ طبقات  بود سرما  4توسعه    ه ی معتقد 
  ه یمعتقد بود که سرما  ویکند. بورد  یم  کته ید  یشما را در نظم اجتماع  تی( موقعیی)پول و دارا  یاقتصاد
  ی شتریب  هیهر چه سرما  ویبورد  یمارکس و هم برا  یکند. هم برا  یم  فایا  یفینقش مهم و ظر  یفرهنگ

 فیبا فرهنگ مشروع در جامعه« تعر  ییرا »آشنا  یفرهنگ  هیسرما  و یبورد  .دیقدرتمندتر هست  دیداشته باش
 یفرهنگ  یهاه یکه سرما  دیرا د  ییها. او خانواده میبنام  « یکه ممکن است آن را »فرهنگ عال  یزیکرد. چ

و صحبت    یخیتار  یهاو مکان   هاینها به تئاتر، گالربردن آ  ، یقیرا با آشنا کردن فرزندانشان با رقص و موس
 . (2010، 5)هلدن  کنندیشام به آنها منتقل م زیو هنر سر م اتیدر مورد ادب

در   دتری. کار جد8شده   نهیو نهاد  7افتهیتجسم    ،6ینیکرد: ع  ییرا شناسا  یفرهنگ  هیسه منبع سرما  ویبورد
  ی و خرده فرهنگ  یمل  ، یعاطف  ،ی ، اشکال فنانیاز دانشگاه  ی عیوس  فی توسط ط  ی فرهنگ  ه یسرما  دهیمورد ا
 . (258:  2009و همکاران، :  9)بنت  فهرست اضافه کرده است نیرا به ا یفرهنگ هیسرما

از فرهنگ    یعیوس  فیکه در مورد ط  ابدییتجسم م  یتوسط فرد  دیمفهوم جد   نیدر ا  « یفرهنگ  هی»سرما
راحت به  و  است  و شا  یآگاه  ارزش  بحث م  یهایستگیدر مورد  تواناکندی آن  و مهارت  با تجربه  به    یی. 

 
1 Macionis 
2 Dalziel 
3 Pierre Bourdieu 
4 Karl Marx 
5 Holden 
6 Objective 
7 Embodied 
8 Institutionalised 
9 Bennett et al  
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شبکه    کی  جادیا  ،همکارگفتگو با    ،یشود: مصاحبه شغل  یمشخص م  ت یدانش مناسب در هر موقع  یریکارگ
 .( 2021وهمکاران،  1)باگرا رهیو غ یکار

 یشود به کودکان کمک م  یخانواده ها منتقل م   قی که از طر  یفرهنگ  هیدهد که سرما  یشواهد نشان م
تا در مدرسه بهتر عمل کنند. نظام آموزش   هیکه با کسب سرما  یتفکر  یدانش و روش ها   یبرا  یکند 

افراد    به  ی فرهنگ  هیسرما  ،یاست، ارزش قائل است. در بزرگسال  افتهیتوسعه    ، یو رسم  ی انتزاع  ،یفرهنگ
 یهابه حرفه   یدارند و به نوبه خود دسترس   یمشابه   اتیکه دانش و تجرب  یزرگساالنتا با ب  کندیکمک م

) هالتگویست    ارتباط برقرار کنند  کنند،یمثال در دولت را کنترل م  یمعتبر، برا   یرهبر  یهاپردرآمد و نقش 
 (2022، 2ولیدگران  
  یی کند، شناسا  ی موجود استفاده م  ینظرسنج  یکه از داده ها  یفرهنگ  هیدر مطالعات سرما  یچالش اصل

( در مورد مشکالت  2002)  وانیهستند. سال  ی فرهنگ  هیسرما  دیکاند  یارهایاست که مع  یشیمایپ  یرهایمتغ
داده ها  یفرهنگ  هیمناسب سرما  یتوسعه شاخص ها م  ینظرسنج  یاز مجموعه    دهد   یموجود هشدار 

 (.  2022،  3)استاپ فورس و گایل 
در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که پرسشنامه سرمایه فرهنگی مدیران در میان  

تعیین  مدیران مدارس شهرستان پارس اباد هنجاریابی و ساختارسنجی نمائیم. لذا هدف اصلی تحقیق حاضر  
 می باشد. مدیریت سرمایه فرهنگی مدیران در مدارس پارس آباد مغانروایی 

 

 ادبیات نظری سرمایه فرهنگی-2
  ز ی متما  یهای ژگیشناخت و  یبرا یاست، در تالش   افتهیدر حوزه هنر و فرهنگ بسط    هیمفهوم سرما  راً،یاخ

که    ییهاروش  دنیکش  ریو به تصو  ،یاهیسرما  یهایی به عنوان دارا  یفرهنگ  یکاالها   ریو سا  یآثار هنر
. شتریب  ید کاالها و خدمات فرهنگیتول  ینهاده ها، برا  ری. با ساکنندیآنها مشارکت م  بیدر ترک  هاییدارا  نیا

 ز یمتما  یفرهنگ  هیدر مورد سرما  یزیچه چ  شکل گرفته است.    یفرهنگ  هیسرما  یمفهوم اقتصاد  نیبنابرا
 .(2000، 4)اولی باری  شده است شنهادیاست ؟ دو احتمال پ

  ی هستند که اتفاقاً کاالها   یفرهنگ  یصرفاً کاالها  یفرهنگ  هیکرد که اقالم سرما  شنهادیتوان پ  یاول، م
  ی فیتعر  نی. چنیمصرف  یشده است( نه کاالها  فیفصل تعر  نیا  یکه در ابتدا  ییهستند )به معنا  یا  هیسرما

 . (419:  2020، 5) توز و ناوارت   است یفرهنگ یکاال کی فیمستلزم تعر
برا  نیگزیجا  کردیرو  کی  دوم، پربارتر(  احتماالً  م  یفرهنگ  هیسرما  فیتعر  ی)و  انواع   توان ی را  بر حسب 

را در نظر  یخیتار یسایساختمان کل کیارائه کرد.  آورند،یبه وجود م یفرهنگ یهاییکه دارا ییهاارزش
است  دیریبگ داشته    متیق  کی. ممکن  مستغالت  و  امالک  به عنوان  بالقوه  ارزش    کیو    باشد،فروش 

 
1 Bhugra 
2 Hultqvist & Lidegran 
3 Stopforth & Gayle 
4 Ulibarri, 
5 Towse &Navarrete  



 

 

 

58 
 11یاپیپ ،1401 تابستان ،2 شماره چهارم، سال ،یفرهنگ ی رهبر مطالعات فصلنامه

 یارهایمع  نیحفظ آن. اما ا  یبرا  نه یمردم به پرداخت هز  لیمثال، با تما  ی برا  شود، یم  یریگاندازه   یربازاریغ
ساختمان را نشان دهند:    یارزش فرهنگ  ی دگیچیکامل و پ  فیآن ممکن است نتوانند ط  «ی»ارزش اقتصاد

کرد، ممکن است در طول   انیب   یصورت پول هآن را ب  توان یداشته باشد که نم یمذهب ت یممکن است اهم
 رهیمکان و غ  ای  تیهو  داشته باشد. سبک ها، ممکن است به عنوان نماد عمل کند  یبر معمار  یریزمان تأث

ناوارت توز و  ا  هر   .(420:  2020  ،)  از  تعر  نیکدام   ی های ژگیو  یبه بررس  توانیشود، م   رفتهیپذ  فیدو 
ممکن    ی فرهنگ  ه یپرداخت. سرما  م،یکه مطرح کرد  یاه یانواع سرما  ریبا سا  سه یدر مقا  ی فرهنگ  هیسرما

و    یملموس در قالب آثار هنر  یفرهنگ   هیاست به دو صورت ملموس و ناملموس وجود داشته باشد. سرما
 . (426: 2020) توز و ناوارت،  دیآ یبه وجود م یراثیم یمه ها و بناهاها و مجس ینقاشمصنوعات مانند 

  ی« اجتماع  دیو بازتول  یفرهنگ  دی بازتول»را در مقاله    ی فرهنگ  هیو ژان کلود پاسرون اصطالح سرما  1ویبورد  ریپ
( و در کتاب 1985)  «هیاشکال سرما»مفهوم را در مقاله    نیا  ویکردند. سپس بورد  فی( ابداع و تعر1977)

تا توض1996: مدارس نخبگان در حوزه قدرت )یاشراف دولت داد  توسعه  و    حی(  )دانش  آموزش  دهد که 
باالتر در    یاجتماع  گاهیبه جا  یاب یدر دست  ی کند. تحرک اجتماع  یفرد فراهم م  کی(  یفکر  یمهارت ها

 (.1986، ویبورد) جامعه
ها عبارت است از مهارت  یفرهنگ  هیاست. سرما  ادیز  اریبس  در سازمان مانند جامعه  یفرهنگ  هیسرما  تیاهم

همه    یرا برا  یبرابر  یهافرصت  یاجتماع  دانیو م  دهدی فرد قرار م  اریجامعه در اخت  کیکه    ییهاو شناخت 
ها سود ببرند که مهارت جذب  فرصت ن یاز ا  توانندیم ییهاتنها آن  کنیل کند،ی آن جامعه فراهم م یاعضا

 (.2019، 2دال زیال) ها را داشته باشندفرصت نیا
 تواند به سه شکل وجود داشته باشد:    یم یفرهنگ هیسرما

 مدت ذهن و بدن.  یطوالن التیبه صورت تما یعنی افته،یتجسم سرمایه در حالت 
آالت و    نیکتاب، لغت نامه، ابزار، ماش  ر،ی)تصاو  یفرهنگ  یدر قالب کاالها  افته،ی  تینیع  هیدر حالت سرما

 است.   رهیها و غ یمسئله پرداز ، ها هینظر نیا ینقدها  ایها  هیتحقق نظر ای ی( که ردپارهیغ
همانطور که در مورد مدارک    رای جدا شود، ز  دیکه با  یسازت ینیاز ع  ی شده، شکل  نهینهاد  سرمایهدر حالت  

  ن یتضم  شودیکه فرض م  بخشدی م  یفرهنگ  هیرا به سرما  لیکامالً اص یهاییدارا  شود،یم  دهید  یلیتحص
 (. 18: 1986، 3)رچاردسون کندیم

فرزندان نقش   یمهارت اجتماع ی ریگدر شکل  نیوالدبیان می دارند که  (1401)ی خرمائی و  اردان یفیشر
  یو فرهنگ  یاجتماع  هیفرزندان بر اساس سرما  یاجتماع  یهامهارت  نییرو تب  نیدارند، از ا  یمهم  اریبس

ابراهیمی و    .  فرزندان بود  یمنف  جاناتیدر برخورد با ه نیوالد  یهاسبک  یابا توجه به نقش واسطه   نیوالد
می پردازد و بیان می  بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی بر اعتماد اجتماعی  ای به    مقاله  ( در 1395همکاران )
یکی از ابعاد اصلی سرمایه اجتماعی که نقش مهمی را در برقراری ارتباط بین افراد ایفا می کند،  دارند که  

در جامعه است که پیامد آن تقویت    اعتماد اجتماعی است. اعتماد اجتماعی از عوامل موثر در ایجاد نظم

 
1 Bourdieu 
2 Dalziel 
3 Richardson 
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نسجام اجتماعی است. به نظر می رسد که سرمایه فرهنگی نقش مهمی را در تبیین اعتماد اجتماعی داشته  ا
درآمد در سراسر مناطق    یو نابرابر  ی فرهنگ  هیسرما  مقاله با عنوان »  ( در2022و همکاران )1  یتوباج  باشد.  

اند، اما  شناخته شده یمحل ینابرابر ینیبش یبه عنوان پ یخیتار یفرهنگ ینهادها« بیان می کند که ایتالیا
(   2022و همکاران )  2گویلهرم طور کامل روشن نشده است.  مدرن به  ی فرهنگ  یهانگرش  کنندهل یاثر تعد

 دهیپد  کیمهاجرت  ی« بیان می دارد که  ریو فرهنگ پذ  ی فرهنگ  هیمهاجرت، سرمادر مقاله ای با عنوان »
اند و به  گذشته در سراسر جهان حرکت کرده  یهادر طول هزاره   یمتعدد  لیها به دالانسان .  ستین  ریاخ
  ، یدر زبان اصل ییاگر تفاوت ها ژهیبه و  د،یفرهنگ جد کیحرکت ادامه خواهند داد. حرکت به سمت  نیا

کند.   جادیا یریرا در فرهنگ پذ  ی مشکالتتواند  یوجود داشته باشد، م ره یو غ دن یلباس پوش ،ییغذا میرژ
) فخیمی و وظیفه دمیرچی،    ستین  کسانیدر استقرار پس از مهاجرت    ای  ندیتجربه مهاجرت در طول فرآ

1401.)    

 

 تعریف متغیرها و مدل مفهومی تحقیق-3
پرسشنامه   اساس  بر  تحقیق حاضر  مفهومی  مممدل  فرهنگی  سرمایه  آرانچ  یمدیریت  وظ  یزاده    فه یو 

فرهنگ،    یدر راستا  یتکنولوژ  ، ی دسترس  زان یفرهنگ مدارس، ارائه خدمات؛ مبا یازده بعد؛  (  1399)  یرچیدم
 یراهبردها  ، یاقدامات فرهنگ  ،یانسان  یها  هیسرما  تیریمد  ، ییو پاسخگو  یهوشمند  ، یتعهد، ادراک فرهنگ

 آورده شده است.  1ی می باشد که در شکل ریجامعه پذ ،یفرهنگ
ی و عملیاتی شوند که در ادامه بدان  مفهوم  فی تعرست مفاهیم کلیدی  قبل از پرداختن به مضوع بهتر ه

 پرداخته شده است: 
است که فرد در طول عمر    یزندگ  اقیاز آداب و سنن و سبک و س  ی فرهنگ شامل مجموعه ا :فرهنگ 

 .(1395 ، یرچیدم فهیدهد ) وظ یمختلف از خود بروز م یطیمح طیدر شرا
  ی منفعت م ایرا که به صاحبش ارزش  یزیتواند هر چ یاست که م یاصطالح گسترده ا هیسرما : هیسرما

  یمال یها ییدارا ا یمانند اختراعات،  ی معنو تیآالت آن، مالک نیکند، مانند کارخانه و ماش فیبخشد، توص
اغلب   ه یسرماشود،  ریتعب هیکه ممکن است خود پول به عنوان سرما  یفرد. در حال کی ایکسب و کار  کی

نقد برا  یبا پول  تول  یمرتبط است که  ،    ویشود )هارگر  یبه کار گرفته م  یگذار  هیسرما  ای  یدیمقاصد 
2022). 
عقل، سبک گفتار،    الت،یفرد )تحص  کی  ی اجتماع  یها  ییشامل دارا  ی فرهنگ  هیسرما  ی:  فرهنگ  هیسرما

دهد    یشده ارتقا م  یجامعه طبقه بند  کیرا در    ی( است که تحرک اجتماعرهیو غ  دنیسبک لباس پوش
 . (2009)هارپر اسکات و سامسون ، 

  رانیمد یفرهنگ هیسرما تیریمد مدل نمودن  یاتیعملی در این تحقیق ،  فرهنگ ه یسرما ت یریمدمنظور از 
 می باشد. ( 1399) یرچیدم فهیو وظ یزاده آرانچ یاز مدل ارائه شده توسط مم

 
11 Tubadji 
2 Guilherme 
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 مدل مفهومی تحقیق  -1شکل 

 

 روش شناسی تحقیق -4
از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری دادها از    قی تحق  ن یاو    است  کمیپژوهش    نیدر ا  ق یروش تحق
باشد  یشیمایپ  ق ینوع تحق مدارس شهرستان    رانیمد  هیپژوهش، کلدر پژوش حاضر    یجامعه آمار  .می 

 مدیر می باشد.  نفر  567تعداد آنها می باشند که  آبادپارس 
در مدل تحلیل تعداد حجم نمونه  هنجاریابی سرمایه فرهنگی  شاخص در پرسشنامه    47با توجه به وجود  

  ن ی در ب  350 شتریب نانیاطم یپرسشنامه که برا 329 یعنی در نظر گرفته شدنفر  7هر عامل  یبراعاملی 
روش نمونه گیری نمونه    قرار گرفت.  لیو تحل  هیپرسشنامه مورد تجز  325  تایگردد و نها  عیتوز  یجامعه آمار

 گیری تصادفی ساده اتخاذ گردید.
 یبه داده ها  یابیدست  یاطالعات برا  یجمع آور  یاز پرسشنامه به عنوان ابزار اصل  استفادهدر این تحقیق  

  ی زاده آرانچ  ی)مم  ران یمد  یفرهنگ  هیسرما  تیریپرسشنامه استاندارد مدبرای این منظور از    مورد نظر بود
 استفاده گردیده است.  گویه در دو بخش دموگرافیک و سواالت اختصاصی  47با    (1399  ،یرچیدم  فهیو وظ

  گردیده که برای این منظور تعداد  استفاده  تحقیق  پرسشنامه  پایایی  سنجش   برای  کرونباخ  آلفای  آزمون  از
( نشان می دهد که با توجه به ضرایب  1و نتایج جدول )  گردید  پخش  آماری  جامعه  بین   در  پرسشنامه  30

مدیریت
سرمایه 
فرهنگی

فرهنگ 
مدارس

ارائه خدمات

میزان 
دسترسی

تکنولوژی در 
راستای 
فرهنگ

تعهد، ادراک 
فرهنگی

هوشمندی و 
پاسخگویی

مدیریت 
سرمایه های 

انسانی

اقدامات 
فرهنگی

راهبردهای 
فرهنگی

جامعه پذیری
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می باشند می توان گفت: که پرسشنامه از پایایی قابل قبولی    7/0بدست آمده برای پرسشنامه که بزرگتر از  
 برخوردار است.  

 آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق  -1جدول 

 ابعاد ضریب آلفای  

 فرهنگ مدارس  83/0

 ارائه خدمات   79/0

 ی دسترس زانیم  81/0

 فرهنگ  یدر راستا یتکنولوژ  85/0

 تعهد 88/0

 یادراک فرهنگ 79/0

 یی و پاسخگو یهوشمند  82/0

 ی انسان یها هیسرما تیریمد  91/0

 یاقدامات فرهنگ  90/0

 یفرهنگ یراهبردها  87/0

 ی ریجامعه پذ  81/0

  نشیاستخراج ب  یداده ها برا  لیو تحل  ه یو تجز  یمدل ساز  ،یجمع آور  ندیداده ها فرآ  لیو تحل  هیتجز
  لیانجام تحل  یبرا  یمختلف  یها   کیکند. روش ها و تکن  ی م  یبانیپشت  یریگ  میاست که از تصم  ییها

ی استفاده گردیده است .   عامل  لیحلبرای تجزیه و تحلیل از  ت   وجود دارد.  ق یبسته به صنعت و هدف تحق
توزیع داده ها آزمون کشیدگی و چولگی و برای تعیین فراوانی پاسخ ها    همچنین برای سنجش و تشخیص

 و پاسخگویان از آزمون های توصیفی استفاده گردیده است. 

 

 تجزیه و تحلیل و یافته های تحقیق-5
تحل   ه ی تجز  فرآ   ل ی و  عنوان  به  تبد   ز ی تم   ند ی داده ها  مدل ساز   ل ی کردن،  برا   ی و    ی داده ها 

  ل ی و تحل   ه ی شود. هدف از تجز   ی م   ف ی تعر   ی تجار   ی ر ی گ   م ی تصم   ی برا   د ی کشف اطالعات مف 
ده    ل ی و تحل   ه ی بر اساس تجز   ی ر ی گ   م ی از داده ها و تصم   د ی داده ها استخراج اطالعات مف  دا

است.   تجز   ک ی ها  از  ساده  تحل   ه ی مثال  ا   ل ی و  ها  تصم   ن ی داده  زمان  هر  که  در    ی م ی است 
م   ی زندگ  خود  است    م، ی ر ی گ   ی روزمره  فتاده  ا تفاق  ا قبل  دفعه  آنچه  به  کردن  فکر  ا    ا ی با  ب

تصم  آن  نتخاب  فاق   م ی ا ت ا چه  م   ی خاص  فکر  فتاد،  ا ا م ی کن   ی خواهد  جز    ست ی ن   ی ز ی چ   ن ی . 
تصم   نده ی آ   ا ی گذشته    ل ی تحل  و  برا   ی ر ی گ   م ی ما  آن.  اساس  گذشته    ی بر  خاطرات    ا ی آن، 
آور   نده ی آ   ی اها ی رو  را جمع  برا م ی کن   ی م   ی خود  نا ب تجز   ی ز ی چ   ن ی .  تحل   ه ی جز  ها    ل ی و  داده 

کار ست ی ن  همان  اکنون  تحل   ی .  تجار   ی برا   لگر ی که  م   ی اهداف  نجام  تجز   ی ا و    ه ی دهد، 
نام   ل ی تحل  ا   ی م   ده ی داده  شامل    ن ی شود.  اول  بخش  است.  شده  ئه  را ا بخش  دو  در  فصل 
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طر   ست ا   یی ها افته ی  از  توص   ق ی که  دادن    ی ف ی آمار  نشان  جهت  صرفا  که  آمده  بدست 
آمار   ی شناخت   ت ی جمع   ی ها ی ژگ ی و  دوم    ق ی تحق   ی جامعه  بخش  و  است  ا    یی ها افته ی حاضر  ر

ز آمار استنباط   رد ی گ ی در بر م   است.   ده ی حاصل گرد   ی که ا
 

  ک ی دموگراف   ل ی تحل - 1- 5
ن   یی ها   آماره  وا فرا جمله  ن   ی از  وا فرا درصد  توص   ی و  ها کمک    ف ی در  آن شناخت  و  ها  نمونه 

ا کند   ی م  توز   ن ی . در  ن   ع ی بخش نحوه  وا نمونه    الت ی تحص   ت، ی جنس   ی فرا و سابقه خدمت در 
 . شود ی مورد مطالعه نشان داده م 

ن   ع ی توز  وا د که   ت ی جنس   ی فرا دا با    ن ی شتر ی ب   نشان  به مرد  نمونه مربوط  فراد    53نفر و  173ا
م  بر باشد   ی درصد  برا نمونه  در  زنان حاضر  تعداد  با   147  .  و    45نفر  است  درصد    2درصد 

ند  ده ا  . هم پاسخ ندا
ن   ع ی توز  وا فراد   الت ی تحص   ی فرا ا با سطح تحص   81نشان داد که    ا و تنها     سانس ی ل   ی ل ی درصد ب
تحص   17 ا سطح  ب ل   ی ل ی درصد  م   سانس ی فوق  باالتر  و     ی و  ند.    2باشد  ا نداده  پاسخ  درصد 

ا سطح تحص  ن   ن ی شتر ی ب   سانس ی ل   ی ل ی افراد ب وا   .را در نمونه دارند   ی فرا
ن   ع ی توز  وا م   زان ی م   ی فرا نشان  افراد  که    ی سابقه  پاسخگو   24دهد  سابقه    ی درا   ان ی درصد 
ل  ز    ت ی فعا ا ا   38سال،    10کمتر  تا    11  ن ی ب   ی درصد سابقه  درصد سابقه    36سال،    20سال 

ا    21  ن ی ب   ی ا  را   30سال ت رند. افراد دا ن   ن ی شتر ی ب   20- 11سابقه خدمت    ی سال دا وا را    ی فرا
و   ن ی . و کمتر دهند   ی به خود اختصاص م  ن فرا سال    10  ر ی ز   ی باال   ی مربوط به تجربه کار   ی ا

ند   2است.   ده ا  .درصد پاسخ ندا
 

 ساختاری مدل   ل ی تحل - 5-2
 

در    ران ی مدیریت سرمایه فرهنگی مد سوال تحقیق مدل یابی ساختاری مدل  

 مدارس پارس آباد مغان چگونه است؟ 
سوال فوق استفاده شده است. مدل    ل ی تحل   ی از  تحلیل عاملی تأییدی  برا   ق ی تحق   ن ی در ا 

شامل   اصل   ر ی متغ   11تحقیق  فرع   47و    ی پنهان  شده  مشاهده  جهت    ی متغیر  باشد.  می 
فزارها   ل ی و تحل   ه ی تجز   استفاده شده است.   SPSSو    AMOS  ی آمار   ی داده ها از نرم ا
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تعیین    2و چولگی   1کشیدگی  های  شاخص نتایج   استفاده شده است.    نرمال بودن داده هابرای  بر اساس 
  - 032/0و کشیدگی آنها بین  - 237/0تا  -284/1بین  هاآیتم چولگی تمامآزمون نرمال بودن شاخص ها 

 بر این اساس همه متغیرها دارای توزیع نرمال می باشند.    27و  25و   47بجز سواالت  قرار دارد. 137/6تا 
نمونه استفاده شده است. بر اساس   حجم بودن برای تعیین مناسب 3بارتلت  های آزمون کرویت از شاخص

  جهت این از عاملی تحلیل انجام جهت تحقیق این در نمونه  حجم کفایت ( »شرط1389قیومی ) و مومنی
 معناداری  ارتباط  متغیرها  بین  و   نیست  همسانی  و   واحد  ماتریس  یک  متغیرها  بین  همبستگی  ماتریس   که  است 
  ص)  دارد«  وجود  متغیرها  همبستگی  اساس  بر  جدید  های  عامل  تعریف  و  شناسایی  امکان  و  داشته  وجود
   .(198 و194

 برای مناسب بودن حجم نمونه    KMOآزمون بارتلت و 2جدول 

 0/894 بارتلت  کرویت آزمون های شاخص

 9132/591 2آزمون خی
 1128 درجه آزادی

 0/000 سطح معنی داری

 

 می درصد 5 از و کوچکتر 000/0برابر با  بارتلت آزمون داری معنی دهد که سطحنشان می 2نتایج جدول 
  ها داده  یک( تناسب  به  نزدیک)  است   894/0  برابر  4KMOشاخص  مقدار  که  آنجایی  از  همچنین  و   باشد
که مدل مفروض، داده  دهدیدو نشان م یبرازش کا ییکویآزمون ن جینتا عاملی خوب است. تحلیل برای

 برازش کرده است.   یها را به خوب
به دلیل آن که سازه ها در سطح رضایت بخش پایایی هستند، در رابطه با کیفیت مدل اندازه گیری برای  
نمونه کامل، می توان اطمینان داشت. با استفاده از نرم افزار آموس مدل اندازه گیری مورد برازش قرار 

آورده شده است. همانطور که مشاهده می شود، چهار    3ی کلی برازش در جدول  گرفت. مقدار شاخص ها
در محدوده قابل قبول است،    بای( تقر RMSEAشاخص برازش در محدوده قابل قبول است و شاخص )

. بنابراین مدل مورد تایید  ردیدر محدوده قابل قبول قرار گ  دیشاخص برازش با  3حداقل    نکهیبا توجه به ا
 است. 

 مدل برازش کلی های مقدار شاخص  :3جدول 

 مقدارمدل  شاخص و محدوده قابل قبول

GFI 902/0 

AGFI 852/0 

 
1 Kurtosis 
2 Skewness 

3 Bartlett's test of sphericity 

4 Kaiser Meyer Olkin 
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NFI 914/0 

RMSEA 065/0 

TLI 865/0 

CFI 910/0 

 150/3298 کای اسکوئر 
 1024 درجه آزادی

 000/0 سطح معنی داری

 
  آزمایشی   مرحله  در  معیار  به  وابسته  و  منطقی  روایی  گیرد.  قرار  تایید  مورد  باید  نیز  تحقیق  ابزار  روایی  طرفی  از

 بارهای   شد. مقدار  بررسی  کامل  نمونه   از  استفاده  با  افتراقی(  و  سازه )همگراروایی  و  گرفت  قرار  تایید  مورد
 هستند آن  ( نشان دهنده5/0عاملی زیاد )حداقل  کند. بارهایمی بررسی را  ها سازه  همگرای روایی عاملی

 هستند.  همگرا مشترک موضوعات برخی  روی ها بخش که
به منظور تعیین روایی سازه ابعاد مدیریت سرمایه فرهنگی مدیران از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده 

های یک مجموعه متغیرهای اندازه گیری شده  گردید. در این روش هدف، یافتن متغیرهای مکنون یا سازه
 است.  با استفاده از رواسازی تحلیل عاملی 

 
مدل کلی و نهایی این تحقیق با استفاده از نرم افزار اموس مورد تحلیل قرار گرفت. از آنجایی که نرم افزار  

دهد، بلکه مقدار وزن رگرسیونی )بتا( را  ( را روی مدل تحقیق نشان نمیtآموس مقدار معنی داری تی )
 دهد. نمایش داده و مقدار تی را تحت عنوان وزن رگرسیونی نمایش می

 C.Rآزمون : وزن رگرسیونی و 4جدول 
   

Estimate S.E. C.R. P Label 

F1 <--- culturalcaptal 1.000 
    

F2 <--- culturalcaptal 1.994 .286 6.974 *** 
 

F3 <--- culturalcaptal 1.991 .282 7.064 *** 
 

F4 <--- culturalcaptal 1.688 .251 6.725 *** 
 

F5 <--- culturalcaptal 1.902 .281 6.757 *** 
 

F6 <--- culturalcaptal 1.583 .247 6.420 *** 
 

F7 <--- culturalcaptal 1.477 .227 6.512 *** 
 

F8 <--- culturalcaptal 1.385 .215 6.435 *** 
 

F9 <--- culturalcaptal 1.716 .263 6.519 *** 
 

F10 <--- culturalcaptal 1.962 .296 6.618 *** 
 

F11 <--- culturalcaptal 1.433 .244 5.869 *** 
 

q45 <--- F11 1.000 
    

q46 <--- F11 1.156 .128 8.999 *** 
 

q47 <--- F11 .934 .138 6.786 *** 
 

q43 <--- F10 1.000 
    



 

 
 

 مدارس  رانیمد یفرهنگ هیسرما تی ریمد یساختار یابی مدل: عنوان مقاله   65

 

q44 <--- F10 .905 .090 10.076 *** 
 

q40 <--- F9 1.000 
    

q41 <--- F9 1.022 .083 12.261 *** 
 

q42 <--- F9 .980 .088 11.135 *** 
 

q36 <--- F8 1.000 
    

q37 <--- F8 1.365 .120 11.382 *** 
 

q38 <--- F8 1.386 .122 11.368 *** 
 

q39 <--- F8 .885 .106 8.322 *** 
 

q31 <--- F7 1.000 
    

q32 <--- F7 1.056 .087 12.079 *** 
 

q33 <--- F7 1.004 .085 11.871 *** 
 

q34 <--- F7 .989 .089 11.172 *** 
 

q35 <--- F7 1.119 .097 11.522 *** 
 

q28 <--- F6 1.000 
    

q29 <--- F6 1.081 .089 12.180 *** 
 

q30 <--- F6 .955 .086 11.068 *** 
 

q23 <--- F5 1.000 
    

q24 <--- F5 1.110 .084 13.136 *** 
 

q25 <--- F5 1.013 1.332 .761 .447 
 

q26 <--- F5 .865 .073 11.780 *** 
 

q27 <--- F5 .939 .141 6.681 *** 
 

q19 <--- F4 1.000 
    

q20 <--- F4 1.209 .085 14.273 *** 
 

q21 <--- F4 1.235 .084 14.642 *** 
 

q22 <--- F4 1.158 .083 13.935 *** 
 

q16 <--- F3 1.000 
    

q17 <--- F3 .982 .071 13.864 *** 
 

q18 <--- F3 .914 .074 12.299 *** 
 

q12 <--- F2 1.000 
    

q13 <--- F2 .977 .061 16.004 *** 
 

q14 <--- F2 .966 .060 16.118 *** 
 

q15 <--- F2 .959 .062 15.544 *** 
 

q1 <--- F1 1.000 
    

q2 <--- F1 1.245 .138 9.037 *** 
 

q3 <--- F1 1.670 .175 9.523 *** 
 

q4 <--- F1 1.681 .177 9.515 *** 
 

q5 <--- F1 1.464 .157 9.348 *** 
 

q6 <--- F1 1.616 .164 9.853 *** 
 

q7 <--- F1 1.608 .162 9.952 *** 
 

q8 <--- F1 1.328 .156 8.530 *** 
 

q9 <--- F1 1.294 .157 8.223 *** 
 

q10 <--- F1 1.138 .140 8.102 *** 
 

q11 <--- F1 1.315 .154 8.560 *** 
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 ± 96/1ها خارج از بازده  معنا دارند )تمامی آن  C.Rهای رگرسیونی استاندارد نشده طبق آزمون  تمای وزن
کند. این مقادیر تغییر می  969/1تا    865/0(. مقدار وزن رگرسیون استاندارد شده از  P<0/05بوده و بنابراین

 شوند.  متغیر مشاهده شده به گونه ای معنادار، توسط عامل های مربوطه نشان داده می   47نشان می دهد که  
 

 
در برازش    و شاخص ها  ابعاد  یرابطه کل:  2شکل  

 غیر استاندارد 

 
در برازش    و شاخص ها  ابعاد  یرابطه کل:    3شکل  

 استاندارد 

عدد  کند. واریانس باقی مانده با کم کردن این مقادیر از  تغییر می  666/0تا     233/0واریانس بیان شده از  
  حاکی   نتایج  .دهندیو شاخص ها را باهم نشان م  رهایمتغ  یرابطه کل  2-4و    1-4شکل    به دست می آید.  1
 . است مدل عاملی ساختار تایید از
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http://clsj.ir 

 
 

 
کل  : 4شکل   ها   رهایمتغ  یرابطه  شاخص   و 

 غیراستاندارد 
 

 
کل  : 5شکل   ها   رهایمتغ  یرابطه  شاخص   و 

 استاندارد 

 نتیجه گیری و پیشنهادات -6
قرار  137/6تا  -032/0 نبی آنها کشیدگی و -237/0 تا -284/1 بین ها چولگی تمام آیتم جیبر اساس نتا

 ج ی نتاهمچنین  باشند.    ینرمال م  عیتوز  یدارا  رهایاساس همه متغ  نی بر ا  27و    25و    47دارد. بجز سواالت  
   KMOدرصد می باشد و همچنین از آنجایی که مقدار شاخص  5و کوچکتر از    000/0آزمون بارتلت برابر با  

  ی ونیرگرس  هایوزن  یتما  .است  خوب  عاملی  تحلیل  یبرا  ها  است )نزدیک به یک( تناسب داده  894/0برابر  

(.  P<0/05نبنابرای  و  بوده  ±96/1  بازده  از  خارج  ها  آن  یمعنا دارند )تمام  C.Rاستاندارد نشده طبق آزمون  
  47دهد که    ی نشان م  ریمقاد  نی. اکندی م  رییتغ  969/1تا    865/0استاندارد شده از    ون یمقدار وزن رگرس

شده    انیب  انسیوار  .  ی شوندمربوطه نشان داده م  یها  ملمعنادار، توسط عا  یمشاهده شده به گونه ا  ریمتغ
.  دیآ  یبه دست م  1از عدد    ریمقاد  نیمانده با کم کردن ا  یباق  انسی. واری کندم  رییتغ  666/0تا     233/0از  

 مدل است.  یساختار عامل دییاز تا یحاک جی. نتای دهندو شاخص ها را باهم نشان م رهایمتغ یرابطه کل
 با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود: 

 دوره های آشنایی با مدیریت سرمایه فرهنگی در مدارس شهرستان پارس اباد برگزار شود.  -
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 صورت گیرد.  خبره متخصصین توسط آموزشی مفاهیم انتقال -

 توجه شود.  مدرسین آموزشی  مهارت و تخصص به کیفیت -

 میان مدیران نمادسازی شود. در سازی هویت منظور به اسالمی و ایرانی فرهنگی میراث -

 مناسب افزایش یابد. کتابهای مجالت و ها، همایش اینترنتی، طریق از فرهنگی معلمان دانشِ -

 فرهنگی تسهیالت در نظر گرفته شود.  کاالهای مصرف افزایش برای -

فرهنگی در نزد مدیران   فرصتهای و  اطالعات تبادالت، تسهیل  جهت اجتماعی های شبکه از -
 شود.  و معلمان مدارس شهرستان استفاده
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Structural modeling of cultural capital management 

acording to school managers 
 

Naqi Fakhimi Hasan Khanlou, Sasan Shokri 

 
 

 
Abstract 

Cultural capital is both a tangible and an intangible asset and is the 

collective wisdom of employees across lines of business in the 

organization and its impact on society. It is not just a task that is 

approved monthly or quarterly and closed after annual performance 

measurement. Unlike financial capital, cultural capital, economic 

capital, regulatory capital, and liquidity capital cannot be measured by 

financial numbers, income, or net worth. Cultural capital, on the other 

hand, deals with human capital, which includes behavioral aspects, 

skills and knowledge of employees to product and design life cycle 

methods, revenue and growth forecasting models, which are run against 

large populations of data. This research was conducted with the aim of 

studying and standardizing the cultural capital management 

questionnaire of school principals of Pars Abad city based on the 

standardized cultural capital management questionnaire of Mamizadeh 

Aranchi and vazifeh Demirchi (2019) by simple random sampling 

among 325 statistical samples. The findings of the research indicate that 

the cultural capital management model of managers has the necessary 

validity and reliability. 
 

Keywords: capital, cultural capital management, cultural capital, 

schools 


