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Abstract 
According to Bourdieu, symbolic capital is the key to influence hearts and instill legitimacy 

and acceptance for a manager so that others obey him/her. Accordingly, the purpose of this 

study was to design a symbolic capital model of leaders in the Iranian cultural organizations 

through structural-interpretive modeling (ISM). Therefore, 10 factors of the symbolic 

capital reproduction were collected through documentary and library research and based on 

the capital conversion approach. Then, by obtaining the opinion of academic experts and 

cultural managers, these components were confirmed and corrected, and based on the 

opinion of the managers of the studied organization and through the structural-interpretive 

modeling, the final model was created at six levels. The results showed that the most 

important factor for the formation of symbolic capital in the leaders of cultural 

organizations is their competencies. The next levels included their output and attainment of 

organizational honors. If these are combined with advertisement and personal branding, 

they can set the ground for the achievement of tangible and intangible assets, creation of 

social capital (trust, support), and attainment of reputation as the products of symbolic 

capital for the leader. Finally, based on MICMAC analysis, the components of the model 

were located in the quadratic matrix in terms of penetration and dependence. 
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های  در سازمان رهبراننمادین برای  ةسرمایطراحی مدل بازتولید 

ی ساز مدلبا استفاده از رویکرد  فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

 (مورد مطالعه: یک سازمان حوزوی) تفسیریـ  ساختاری
 3الدین موسوی سید نجم ،2رضا سپهوند ،1حسن صالحی

 آباد، ایران نشگاه لرستان، خرم، دامدیریت و اقتصاد ةدانشکددانشجوی دکتری،  .1

 آباد، ایران خرم ، دانشگاه لرستان،مدیریت و اقتصاد ةدانشکداستاد،  .2
 آباد، ایران خرم ، دانشگاه لرستان،مدیریت و اقتصاد ةدانشکددانشیار،  .3

 (91/99/9911ـ تاریخ پذیرش:  82/82/9911)تاریخ دریافت: 

 چکیده
و القای مشروعیت و مقبولیت برای اطاعت دیگران از مدیر است. بر این ها  ین کلید نفوذ در قلبنماد ةسرمایاساس نظر بوردیو،  بر

 (ISMتفسیری )ـ  های فرهنگی ایرانی با رویکرد ساختاری نمادین رهبران در سازمان ةسرمایاین پژوهش طراحی مدل از هدف  ،اساس
. دشآوری  جمع ها نمادین بر اساس رویکرد تبدیل سرمایه ةسرمایه عامل بازتولید د ،ای از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه ،رو . ازاینبود

 و بر اساس نظر مدیران سازمان مورد مطالعهد شتأیید و تصحیح ها  در ادامه با اخذ نظر خبرگان دانشگاهی و مدیران فرهنگی این مؤلفه
نمادین در رهبران  ةسرمایگیری  . نتیجه اینکه برای شکلدشتفسیری مدل نهایی در شش سطح ایجاد ـ  سازی ساختاری با روش مدل

و نتایج و سپس کسب افتخارات سازمانی جای ها  در سطوح بعدی خروجی .های اوست ترین عامل شایستگی های فرهنگی مهم سازمان
)اعتماد،  اجتماعی ةسرمایهای اقتصادی ملموس و ناملموس،  ایجاد دارایی ةتوان زمین می دارند که با تبلیغات و برندسازی شخصی

های مدل از نظر  لفهؤم MICMAC. در انتها بر اساس تحلیل درکنمادین برای رهبر ایجاد  ةسرمای ةثمر مثابةو شهرت را به  ،حمایت(
 .ندیس چهارگانه جایابی شدمیزان نفوذ و وابستگی در ماتر

 واژگانکلید
 .فسیریتـ  سازی ساختاری مدلنمادین،  ةسرمایبوردیو، رهبری، 
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 مقدمه
شناسی فردگرا و  جامعهدوگانة از اواخر قرن نوزدهم میالدی، میان دانشمندان علوم اجتماعی موضوع 

فرد و جامعه و به ة این دوگان .(788: 7831 هاشمی و یگانه جوادی) گرفت ساختارگرا مورد توجه قرار

. است سازمان و مدیریتهای پژوهشگران  از دغدغه «و سیستم ،دانش مدیریت، فرد»دیگر عبارت 

یک از این  طرف از هر کرد. هر وجو جستذهنیت و عینیت ة توان در دوگان مبنای این دوگانه را می

پدید آمدند  یانگرا گرایان و ساختار/ عینی وجودگرایان یا همان ذهنی ذات/ .کردند پیروانی پیدا ها دوگانه

های مدیریت و  گیری پارادایم قابل را در شکلنقد کشیدند. ردپای این تة دیگری را به بوتیک و هر 

 ؛کرد وجو جستتوان  میمدرنیسم  مدرنیسم( و پست) پوزیتیویسمة علوم شناختی هم در دوگان

دهد و  شمول اصالت می ایشان ادامه دارد. یکی به سیستم و قوانین جهانمقابلة ای که تا امروز نیز  دوگانه

 .(1: 7831 احمدی و احمدوند) کند ن و ساختاری را نفی میدیگری به وجود و ذهن انسان و هر قانو

 بوردیوبود.  7بوردیودر این میان راه سومی هم در تحلیل اجتماعی مطرح شد که پیشگام آن 

 چون .او راه سوم را رفت(. Bonnewitz 2002: 113) را برجسته کرد« نقش فرد درون ساختار»

گرایان از اثر ساختار و  گرایان و ذهنیت ذات ر آن بود کهببه هر دو راه قبلی انتقاد داشت. بوردیو 

از سوی دیگر ساختارگرایان از قدرت اختیار انسان و  ؛اند سیستم اجتماعی بر رفتار افراد غافل شده

 و اند. در تحلیل او تالش شده است اثر ذهنیت و عینیت چشم پوشیده اوفرد  های منحصربه ویژگی

 (.Bourdieu 1990: 19) ل دیده شودفرد و سیستم به شکلی متعاد

 ،. او مفاهیم اساسیدرک میو جامعه را طبقاتی تحلیل  بودعالوه بر این، بوردیو یک مارکسیست 

معنایی داد و در طول تحقیقاتش به دنبال پاسخ به  ةتوسعرا از مارکس گرفت و آن را  ،مثل سرمایه

 و قدرت یک طبقه بر دیگران چیست؟: عامل به رسمیت شناخته شدن نفوذ بودیک پرسش اساسی 

(Bourdieu 1986: 288.) 

 و بازار معنادار است ،فردی سیاسی، سازمانی، این سؤال در فضاهای مختلف اجتماعی،

(Vahidnia & Noghani 2018: 45.) در مطالعات سازمان، مفهوم رهبری بر اساس  ،از سوی دیگر

االت ؤو چگونگی ایجاد و اعمال نفوذ به یکی از سگذاری شده  نفوذ و اعمال قدرت بدون اجبار پایه

                                                           
1. Bourdieu 
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های  دیدگاهو  (7811 بالنچارد و هرسی) نظران مدیریت تبدیل شده است صاحب مهم های و دغدغه

 & Sun) آفرین رهبری تحول (،Brown et al 2005)جدید رهبری همچون رهبری اخالقی 

Anderson 2011) رهبری اصیل ،(Gardner et al 2011،) .. اند . با همین منطق بنا شدهو. 

توضیحات و اینکه مبنای فکری بوردیو این است که قدرت و نفوذ اجباری  این با در نظر گرفتن

های مختلف با موضوعات مختلف  یدانماجتماعی از عرصة یک مثابة نیست، بلکه فضای سازمان به 

شوند و برای تصاحب  یم ها وارد یدانمدر این  ها خصلتافراد با تکیه بر  ،تشکیل شده است

بیشتری داشته سرمایة در نهایت افرادی که در مجموع و  پردازند یمهم به رقابت  های موجود با سرمایه

پژوهش حاضر با  (.Özbilgin & Tatli 2005: 861) آورند یمباشند دیگران را تحت نفوذ خود در

توسعة پژوهش  مسئلةبا این حال محل  .شدبرای رهبران انجام  7سرمایة نمادینهدف استفاده از مفهوم 

تحقیقات دانش مدیریت حوزة در  چونالگوی رهبری نمادین نیست. ارائة یا  سرمایة نمادینمفهومی 

استفاده سازمان و مدیریت عرصة در  سرمایة نمادینمفهوم شده از سعی ها  زیادی انجام شده که در آن

( 8173) وحیدنیانوقانی و  . مثالًاند ازمان پرداختهدر س سرمایة نمادین. برخی به تدقیق مفهومی شود

مدیریت و زمینة در  تجربی علوم اجتماعی وحوزة در  نظری دانش هدف از پژوهش خود را تلفیق

 سرمایة نمادین مفهوم . برخی دیگر به کاربستاند کرده سازمان و رسیدن به یک چارچوب نظری بیان

رهبری »در تحقیقات روز دنیا ترکیب  ،رو ینااز .اند پرداخته در ایجاد یک سبک رهبری یا سبک مدیریتی

در پژوهشی  مثالًگرفته شده است.  کاره و ب با الهام از همین مفهوم ایجاد 8«مدیریت نمادین»و  8«نمادین

 (.Aslamazishvili et al 2019شد )اثر رهبری نمادین بر فرهنگ سازمانی در شرایط تحولی مطالعه 

یا در  کردمطالعه  را ( در تحقیقی اثر سبک رهبری نمادین بر پیروان8173) 1منهمچنین عبدالرح

ابزاری  ،پژوهشی دیگر مدیریت نمادین مدیریت نمادها دانسته شده و در سه سطح ایدئولوژیک، نهادی

 Schnackenberg ) شده است سرمایة نمادینسعی بر ساخت مزیت رقابتی شرکت با استفاده از مفهوم 

، کاربرد آن سرمایة نمادینمفهومی توسعة به  پیشین در تحقیقات ،طور که توضیح داده شد مانه(. 2016

اکثر تحقیقات  ،آن با سایر مفاهیم پرداخته شده است. به عبارت دیگر ةو سنجش رابط ،در مدیریت
                                                           
1. Symbolic capital 

2. Symbolic Leadership 

3. Symbolic management 

4. Abdourrahmane 
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دیریت در سازمان و م سرمایة نمادین« چرایی»و « چیستی»سؤال توان در پاسخ به دو  را میشده  انجام

سازمان کمتر پرداخته شده عرصة ایجاد و تولید این سرمایه در « چگونگی» بهلکن . بندی کرد طبقه

است و از همین جهت ضرورت و اهمیت همین موضوع پژوهش حاضر  مسئلةگیری  محل شکل .است

سازمان و عرصة در  سرمایة نمادین که پس از شناخت اینجاستمسئله . شود میآن مشخص 

 سرمایة نمادینتوان در سازمان برای یک رهبر یا مدیر  چگونه می ،کارگیری آن همزایای بازی س برجسته

 را ساخت و آن را تقویت کرد؟ سرمایة نمادینتوان  و الگویی میها  مؤلفهایجاد کرد؟ با تمسک به چه 

که بر اساس  شددر این پژوهش یک سازمان فرهنگی با رویکرد حوزوی و تبلیغی انتخاب 

و  ،تبیین و گسترش باور، بینش»اد راهبری دو کارکرد را برای خود تعریف کرده است: اسن

 «.دانش و معرفت اسالمی ةتوسعتعمیق و »و « های اسالمی و انقالبی ارزش

های خاص فرهنگ عمومی جامعه  شود که با فعالیت می هایی اطالق سازمان فرهنگی به سازمان

ها، و رفتارهای مردم را بر عهده  ها، نگرش ها، اندیشه ح ارزشسازند و تغییر یا اصال متأثر میرا 

همیشه فرهنگ و  آن. در جمهوری اسالمی با توجه به اقتضائات خاص (77: 7838 ازگلی)دارند 

های  ست که رهبران سازمانی او بدیه اند داشتههای فرهنگی اهمیت و حساسیت باالیی  سازمان

ها دارند. با این حال در تحقیقات گذشته الگویی  ین سازمانگذار در توفیق اتأثیر یفرهنگی نقش

با استفاده  ش شدتحقیق حاضر کوشدر  .شخصی مدیران فرهنگی یافت نشد ةتوسعمنسجم برای 

 شود.در این امر الگویی ارائه  سرمایة نمادیناز مفهوم 

 شود: شکل طراحی می دینبپژوهش های  الؤس آمده،بنا بر توضیحات 

 در رهبران سازمان فرهنگی کدام است؟ سرمایة نمادینبازتولید عوامل . اول

برای رهبران سازمان فرهنگی  سرمایة نمادینتفسیری بازتولید ـ  الگو و مدل ساختاری .دوم

 چگونه است؟

 پژوهش پیشینة

 1کنشنظریة 

سهم دست آوردن ه فردی برای ب کنشگران که استبر آن گفت بوردیو  توان میدر توضیح این نظریه 

                                                           
1. theory of practice 
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 با این هدف که کنند میو نمادین با هم رقابت  ،های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بیشتری از سرمایه

با  ها آن های فعالیتهمچنین  و ددست آورنه اجتماعی بة یافت های سازمان جایگاه غالب را در عرصه

(. Karataş-Özkan 2011: 902) الگوگیری شده است و اجتماعی ساخت یافتههای  ویژگییکسری 

)نقش فرد( و  ها7واره عادت یا ها خصلتبین رابطة به زبان دیگر کنش اجتماعی حاصل تعادل و 

 (.Bourdieu 1990: 79) اجتماعی )نقش ساختار( استعرصة و  8شرایط میدان

 دیدگاه بوردیو است:ة شد شکل ساده 7رابطة 

 = کـنش عرصه+  ({ )سرمایه (×وارهعادت}) (7)

 عرصه یا میدان ( وBourdieu 1986: 101) یو شامل سه مفهوم مرتبط سرمایهکنش بوردة نظری

(Bourdieu 1984: 34)  ها  واره یا عادت ها خصلتو(Bourdieu 1977: 99است ). 

 واره عادت

اجتماعی شدن  یلبه دلپایدار که  های یتوضعنظامی از : »است یناها  واره عادتتعریف بوردیو از 

 ةسرمایدست آوردن ه نزاع و تقال برای ب (.Bonnewitz 2002: 154)« .دشو یمدر افراد ایجاد 

 شود یمهدایت ها  واره عادتو  ها خصلتناخودآگاه است که از طریق  یفرایند اساساًبیشتر 

(Bourdieu 1986: 252.) هستند که قواعد و چارچوب ها  واره عادتیا  ها خصلتاین  ،در واقع

داشته  واکنشیدر مقابله با شرایط مختلف چه  افراد که کنند یمیین و تع دهند یمتعامالت را شکل 

این است که افراد بیش از آنکه کنش خود را ها  واره عادتو  ها خصلت بارةمهم در ةنکت باشند.

 خود بروز ةوار عادت یها چارچوبمعطوف به آگاهی خود کنند آن را از درون هنجارها و 

ها  واره عادت به های اجتماعی موفقیت در عرصهو در نهایت ( Elder-Vass 2007: 327) دهند  می

 (.Bourdieu 2000: 91) بستگی دارد که در درون انسان نهادینه شده است ییها خصلتو 

 میدان() هعرص

 تواند یم( مند نظام ةعرص) یدانهر م ت.یا میدان یکی دیگر از مفاهیم مهم نظریة بوردیو اس عرصه

مـیدان را بوردیو  (.Bourdieu 1990: 120) کند متأثررا ها  وزیع سرمایهت ةنحوحجم و  و الگوها

                                                           
1. habitus 

2. feild 
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 بر اساسان از درون خود هر مید: »سدینو یو م کند یمف تعری الگوی توزیع قدرت بر اساس

 ،متشکل از سرمایة اقتصادی ـها . دستیابی به کـاالها و سرمایهابدی یم  ساخت  الگوی توزیع قدرت

مورد در این میدان  ،مـانند افـتخار اجتماعی ـ سرمایة نـمادین ،ایة فرهنگیسرم ،سرمایة اجتماعی

  توان یمرا  ها دانیم بنابراین، (.Bourdieu 2005: 88) «است. نکنشگرامناقشه و رقابت بین 

 دریگ یمهای مختلف سرمایه شکل  رمندی دانست که حول و اطراف گونهساختا  فضاهای

(Bourdieu 1992: 201.) ها  واره عادتو  ها خصلت ، اگرشناسی بوردیو با توجه به روش ،عاقو در

 بیرونی آن خواهد بود. ةدهند را محرک درونی کنش اجتماعی بدانیم، میدان محرک و ساخت

 سرمایه

اقتصادی و آن را مبنای  صرفاًبود. مارکس سرمایه را « سرمایه»مفهومی  ةتوسعنوآوری مهم بوردیو 

سرمایه را  (7331بوردیو ) اما (.Bourdieu 2003: 289) دانست عی میگیری طبقات اجتما شکل

اشکال سرمایه را بر اساس  قدرت باشد. او منشأو  شودانباشت  تواند میهر دارایی تعریف کرد که 

)به نقل نمادین  ،اجتماعی، فرهنگیاقتصادی،  شکل چهار در ؛مشخص کرد ها آن اجتماعیرکرد کا

 (.Özbilgin & Tatli 2005: 860از

به تبیین  صرفاً ،در ادامه ،گنجد ینماز آنجا که تعریف هر یک از انواع سرمایه در این جایگاه 

از کار   بخش  ترین مهم  سرمایة نمادین  مفهوم. شود یماز دیدگاه بوردیو پرداخته  سرمایة نمادین

 بود.بوردیو 

 سرمایة نمادین

به شهرت که  استادین نوعی باور جمعی و مبتنی بر اعتماد سرمایة نم، کردکه پیر بوردیو تبیین  گونه آن

 Bourdieu) کنند یمادراک  آن را دیگراندر طول زمان ساخته شده است و و و ارزش فرد بستگی دارد 

 یباًتقرشناخته شدن و اعتبار داشتن و » :کند ف میتعری گونه ینارا  سرمایة نمادین بوردیو (.72 :1993

 (.Gergs 2003: 37) «.شهرت ،، محترم بودن، پرستیژ اجتماعیینام خوشدن، مترادف با سرفراز بو

 Bourdieu) و نام نیکو )شهرت خوب( در ارتباط است ،موقعیت ،شأنپرستیژ،  غالباً با سرمایة نمادین

اما  یابد؛ میعینیت  ها شناختنو همچنین به رسمیت  ها پاداشدر میزان  سرمایة نمادین (.282 :1986

کنند  میباور آن را و شوند  میبه این سرمایه جذب دیگران قعی آن برای افراد به میزانی که ارزش وا
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 یها آموزشهای اجتماعی و  مثل پرستیژ، با تسهیل دسترسی به شبکه ،نمادینة یسرمابستگی دارد. 

 (.Bourdieu 1979: 83) های اجتماعی و فرهنگی تبدیل شود به سرمایه تواند یمفرد  منحصربه

 در سازمان رمایة نمادینس

م سمکانی مثابة بهدر مدیریت و سازمان آنجاست که این نوع سرمایه  سرمایة نمادینجذابیت 

 تواند یم چونشود.  آن نظام توزیع قدرت مشروع و پایدار می ةواسط بهکند که  ای عمل می دوسویه

افراد مشروعیت  های یتفعالو به  ،ند، اعتماد ایجاد کندا باکیفیتها  این باور را ایجاد کند که کاال

اجتماعی موجب   نمادین در سطح یها نظاماینکه  تر مهمو از همه  (Pret et al 2015: 17) ببخشد

 (.Bourdieu 1984: 111) شود یمها  مراتبی بین افراد و گروه تمایز سلسله

خویش استفاده  سازی قدرت رهبران از نمادها برای مشروع کند میکید أتخود  ةنظریبوردیو در 

مستقیم با میزان  ای های اجتماعی رابطه دانند که برتری همراه با مقبولیت در عرصه می ها آن. کنند می

کانونی  ةنقط (.Bourdieu 1979: 78) از کاالهای نمادین قابل عرضه به دیگران دارد مندی بهره

بلکه  ا نیستند که قدرت دارند،این است که از نظر بوردیو این نماده سرمایة نمادینفهم اثرگذاری 

بخشد و این  ها هستند مشروعیت می قدرت این نمادها در این است که به کسانی که دارای آن

این سرمایه با باور و اعتماد و اعتبار دیگران وجود عینی  گیرد. موضوع در ذهن پیروان شکل می

کاربرد نمادها در یک  . بنابراین،ستو دوام و استمرار آن نیز با باور دیگران در ارتباط ا یابد می

 (.Bourdieu 1984: 63شود )ین نماد منجر به باور بشود یا ننظام نمادین مهم است که آیا ا

گرفته باشد  نشئت سرمایة نمادیناز راه اجبار نیست. قدرتی که از  وجه هیچ قدرت نمادین به

اجتماعی طبیعی و  ةعرصر مراتب قدرت را د مشروع است و هنر سرمایه این است که سلسله

های دیگر نیز در این سرمایه تجمیع شده و باعث مشروعیت  . سرمایهدهد می نشانشده  پذیرفته

 (.Bourdieu 1979: 81) اعمال قدرت در جامعه است

 سرمایة نمادین دیبازتولچگونگی 

 .داند می «ها تبدیل سرمایه» را سرمایة نمادین بازتولید ( روش7331بوردیو )
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 سرمایة اقتصادیل و تبدّ یلتبد

، «نقدینگی»بندی کرد:  دسته گونه این توان میرا  سرمایة اقتصادیکه بر این باور است  وبوردی

حاصل از  درآمدراحتی  بهتوانند  می افراد«. ناملموس های دارایی» ،«ملموس های دارایی»، «انداز پس»

برعکس،  ،اما (.Bourdieu 2005: 231) کنند تبدیل سرمایة اقتصادیدیگر انواع سرمایه را به 

 مثالً .برتر است تر و زمان اجتماعی و نمادین پیچیده و سرمایة فرهنگیبه  سرمایة اقتصادیانتقال 

، ها مهارت ةتوسعکسب دانش و  در گذاری با سرمایهتواند  اگر فردی بخواهد این کار را بکند می

سرمایة را به ترتیب به  خود مایة اقتصادیسرو ایجاد شهرت برای خود  ،ارتباطی ةشبک ةتوسع

 (.Bourdieu 1998: 178) سازدتبدیل نمادین  سرمایة و ،اجتماعی سرمایة ،فرهنگی

 سرمایة فرهنگیل تبدیل و تبدّ

مدت )شکل  تمایالت شخصی طوالنی»کند:  سازی می را مفهوم سرمایة فرهنگیبوردیو سه شکل از 

سرمایة جهت،   این . از«های آموزشی شایستگی» ،«ادی(کاالهای فرهنگی )شکل م»، «نهادینه(

کاری  ةتجربآموزش و  و ها تکه اساساً به مهاراست « انسانی ةسرمای»مفهوم ة یافت توسعه فرهنگی

 مطرحاوریلی  و تاملینسون با توجه به قابلیت تبدیل آن، (.Elam 2008: 31کند ) میاشاره افراد 

 دهای اجتماعی را توسعه دهن دهد شبکه اجازه می شده به افراد هنهادین سرمایة فرهنگیکه د نکن می

ها موجب  ، مهارتضمن در (.Tomlinson & O’Reilly 2013: 95) (سرمایة اجتماعی ةتوسع)

 .(سرمایة اقتصادی ةتوسع) د که دارای ارزش اقتصادی استنشو خلق مصنوعات فرهنگی می

 :Bourdieu 1993) (سرمایة نمادین ةتوسع) یل کندتواند ایجاد شهرت را تسه می نیز صنعتی ةتجرب

ارزشمند در فرد  ةوار عادتتوان تثبیت  شود میباعث  سرمایة فرهنگینبود  ،ز سوی دیگرا (.114

های اجتماعی را کم کند و مانع تقویت  تواند متعاقب آن دسترسی به شبکه که می محدود شود

 (.Bourdieu 2005: 276) شود نمادین فرد جایگاه

 سرمایة اجتماعیل تبدیل و تبدّ

که از طریق  کند میاز منابع واقعی و بالقوه تعریف  ای هرا مجموع سرمایة اجتماعی( 7331بوردیو )

سازد از  را قادر می افراد «عضویت درون یک شبکه»د. آی دست میه بادوام از روابط ب ای شبکه

تمایل  ضمن اینکه ؛(رمایة اقتصادیس ةتوسع) دمشترک و دارای مالکیت جمعی سود ببرن ةسرمای
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ایجاد  که باید توجه داشت ،البتهرتباط بین اعضای شبکه بستگی دارد. تسهیم منابع به میزان قوت ا

اعالم ( 7331) شو همکاران 7آنهییر که طور همان .سخت باشد یتواند فرایند و حفظ روابط می

سرمایة ت به معکوس آن )یعنی تبدیل نسب سرمایة اجتماعیبه  سرمایة فرهنگی، تبدیل اند کرده

سرمایة این،  وجود با (.Ozbiglin & Tatli 2005: 869) تر است به فرهنگی( راحت اجتماعی

 سرمایة فرهنگیبه  یا الگوگیری اجتماعی« یا یادگیری رابطه»توان از طریق فرایند  را می اجتماعی

سرمایة تبدیل  بارةدر (.Karataş-Özkan 2011: 895) (سرمایة فرهنگی ةتوسع) دتبدیل کر

 تأثیر تواند در بهبود جایگاه افراد معروف میشود وابستگی به  می گفته سرمایة نمادینبه  اجتماعی

ی برای تواند مانع نامعتبر می ارتباط با افراد که درحالی؛ (سرمایة نمادین ةتوسع) دایجاد کنمثبت 

 (.Pret et al 2015: 19باشد )نیکو شهرت  کسب

 سرمایة نمادینل و تبدّل تبدی

را  سرمایة نمادیناند تو می ها آنسرمایه شناسایی شدند،  یادشدةانواع به محض اینکه هر نوع از 

شأن و شهرت  و پرستیژ معموالً با داشتن سرمایة نمادین(. Bourdieu 1986: 250)تولید کنند 

ما ارزش ا ؛ز تجسم یافته استو جوای ها پاداشبیشتر در شکل این سرمایه . استدر ارتباط مثبت 

 سرمایة نمادین .دهند میای  ی که دیگران به چنین سرمایهبه اهمیت بستگی دارد واقعی آن برای افراد

و فرهنگی  سرمایة اجتماعیهای اجتماعی و آموزش انحصاری به  با دسترسی به شبکه تواند می

 (.Pret et al 2015: 14) تبدیل شود

دوجانبه قابل مبادله از  ةسرماینشان داد که شکل  سرمایة نمادین ،بر اساس توضیحات گذشته

 سرمایة نمادینبه  تواند یمشده یادة یسرمااز سه نوع  یکهر  وباشد  بین تمام سه شکل سرمایه می

 (.Bourdieu 1986) تبدیل شود

 ورتبه صمدل مفهومی ها  مبتنی بر دیدگاه تبدیل سرمایه سرمایة نمادین یدبازتولبرای  ،پس

 .قابل ارائه است 7 شکل

                                                           
1. Anheier 
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 (Pret et al 2015)نمادین . مدل مفهومی عوامل بازتولید سرمایة 1شکل 

 ند.شو نمادین معرفی می ةها و متغیرهای بازتولید سرمای لفهؤبر اساس این مدل مفهومی، م

 پژوهش  ةپیشین

طالعات روز دنیا معلوم اجتماعی و علوم سیاسی در  مباحثست که در ا موضوعی سرمایة نمادین

بوردیو تئوری کنش خود را منتشر کرد و بعد از آن  7311سال  .ای دیرین و پرکاربرد دارد سابقه

. اما در ایران این موضوع مغفول مانده و در رسیدانجام به های بسیاری در این حوزه  پژوهش

های مختلف علوم  ی در این حوزه انجام شده است. رشتهّ تعداد اندکی پژوهش جد اخیر های سال

توان گفت  اما می .شود می ها دیده و حتی کشاورزی بین پژوهش ،سیاسی، علوم اجتماعی، مدیریت

د. وش میاول دیده ن های اصیل و دست مبتنی بر داده ای سازی اکتشافی هیچ پژوهش بنیادی و مدل

 دهد. ها را نمایش می اطالعات اجمالی این پژوهش 7 جدول
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 سرمایة نمادینهای داخلی در موضوع  وهشپژ ةخالص .1 جدول

ف
ردی

 

 پدیدآور)ان( عنوان

سال انتشار
 

حوزة 
موضوعی

 

نوع تحقیق
ش تحقیق 

رو
 

7 

کننـده در   آن با رفتار خرید مصرفرابطة و  سرمایة نمادینشناسایی ابعاد 
هـای لـوازم ورزشـی )مشـتریان تجهیـزات ورزشـی در شـهر         فروشگاه
 زاهدان(

درینی، نامدار 
 جویمی

7833 
مدیریت 
 بازرگانی

 یکمّ کاربردی

8 

  اسالمی و مـدیریت دانـش  ـ  مبتنی بر الگوی ایرانی سرمایة نمادیننقش 
علمـی دانشـگاه دولتـی     اعضای هیئـت : )دانشجو( )مورد مطالعه مشتری

 سیستان و بلوچستان(

نامدار جویمی، 
 ساالرزهی، کرد

7831 
مدیریت 
 بازرگانی

 یکمّ کاربردی

8 
سـاز در   نمـادین در سـاخت و بازتولیـد تمایزهـای هویـت     سرمایة  تأثیر

 اسرائیل
 کیفی بنیادی علوم سیاسی 7831 احمدی احمدوند،

1 

اسـالمی در تحکـیم نهـاد     ـ مبتنی بر الگوی ایرانـی  سرمایة نمادیننقش 
شـهروندان شـهر   : مطالعه رضوی )موردسیرة بر تأکید اسالمی با خانوادة 
 اصفهان(

 درینی، تابان، نامدار
جویمی، ویسه، 

 زاده احمدی

7831 
مطالعات 
 خانواده

 کمی کاربردی

1 
 :)مــورد مطالعــه ســرمایة فرهنگــیبــا  ســرمایة نمــادینرابطــة بررســی 

 دانشجویان دانشگاه دولتی ایالم(
درینی، تابان، نامدار 

 جویمی، باهنر
7831 

علوم 
 اجتماعی

 یکمّ کاربردی

1 

اسـالمی بـا سـبک     ـ ی ایرانیمبتنی بر الگو سرمایة نمادین ةبررسی رابط
شـهروندان شـهر   : رضوی )مـورد مطالعـه   ةزندگی اسالمی بر مبنای سیر

 اصفهان(

درینی، نامدار 
 جویمی، تابان، ویسه

7831 
علوم 
 اجتماعی

 کمی کاربردی

1 

بر تسهیم دانش و فرهنـگ مشـارکت تیمـی     سرمایة نمادین تأثیربررسی 
ـ  دانشـگاه  یعلمـ ئـت یه یاعضـا : مطالعه مورد)در آموزش عالی   یدولت

 (المیا

، نامدار ینیدر
 جویمی

 یکمّ کاربردی مدیریت 7831

3 
و نگـرش بـه حقـوق     سـرمایة نمـادین  رابطـة  شـناختی   بررسی جامعـه 

 شهر تبریز( :موردیمطالعة شهروندی )
 7837 وثوقی، حضرتی

علوم 
 اجتماعی

 یکمّ بنیادی

 کیفی بنیادی علوم سیاسی 7833 انصاری، طاهرخانی حضرت امام خمینیدر اندیشه و کالم « سرمایة نمادین»نظریة بازیابی  3
 کیفی اکتشافی هنر 7833 بهیان کیا در آثار ابراهیم حاتمی سرمایة نمادین 71

 

سازی در  دانش مدیریت تحقیقات مدل ةحوزطور که در جدول مشخص است در  همان

با  سرمایة نمادین ةرابطها به بررسی  صورت نپذیرفته است و بیشتر پژوهش سرمایة نمادینموضوع 

ال ؤسپژوهش حاضر به طراحی مدل و پاسخ به در که  . درحالیاند هموضوعات دیگر پرداخت

ای که مدل نهایی تحقیق  به گونه است؛دارای نوآوری و از این حیث  شدهچگونگی پرداخته 

 سنجی به شکل دقیق قرار گیرد. ی و رابطهتحقیقات کمّ أتواند منش می

 روش پژوهش

و سعی  پیمایشی است ـ و از حیث ماهیت و روش توصیفی ژوهش از نظر هدف کاربردیاین پ
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تفسیری طراحی  ـ سازی ساختاری سازمانی را با استفاده از رویکرد مدل سرمایة نمادیندارد مدل 

وتحلیل  مثل ثبت و تجزیه ؛پردازد می پژوهشگر در پژوهش توصیفی به توصیف وضع موجود کند.

، ها دیدگاهبندی  در پژوهش پیمایشی، به منظور استخراج و طبقه .شرایط موجود در یک پدیده

 مورد تحقیق از ابزارهایی مثل پرسشنامه یا مصاحبه استفاده و ادراکات افرادِ ،ها تجربه ،، افکارباورها

ی پژوهش و نظر مبانی ةزمیندر ها  گردآوری داده ای برای روش کتابخانهدر این پژوهش  .دشو می

سرمایة  ةزمینشده در  نظری ارائه با بررسی مبانیآن و  ةنتیجگرفته شد که در  کاره تحقیق ب ةپیشین

 سپس روابط و و رشد این نوع از سرمایه در سازمان شناسایی شد بازتولیدر بثر ؤمعوامل  نمادین

ستفاده از روش موضوع، با ان امتخصصنفر از خبرگان و  دوازده را آن سطوح و مدل نهایی و

 کردند.ارزیابی و طراحی  ،(ISM) یـ تفسیر سازی ساختاری مدل

ده مقوله به ، در نهایت ،اول در منابع دستتحقیق پیشینة  در بخش بررسی مبانی نظری، با تکیه بر

به منظور  شد ویافته  تفسیری دست ـ زی ساختاریسا استاندارد مدلپرسشنامة های  گویهمنزلة به 

بین خبرگان دانش  پرسشنامه 87تفسیری  ـ سازی ساختاری های الزم برای مدل ادهآوری د جمع

پرسشنامه بازگشت که  71ها  از بین آنشد و دانشگاه و مدیران سازمانی توزیع و استادان  مدیریت

 ـ جهت استفاده در تحلیل ساختاریرا چارچوب الزم  پرسشنامه 78تعداد  ISM مطابق استانداردهای

. این پرسشنامه بودساخته  محققپرسشنامة  در این پژوهشها  ابزار گردآوری داده را بودند.تفسیری دا

طراحی شده  بین عوامل شناسایی به صورت مقایسات زوجی ـ تفسیری سازی ساختاری ساس مدلابر 

 .قرار گرفتنظر  در اختیار افراد صاحب شد که با توجه به هدف پژوهش پرسشنامه

دانشگاه و  استادان و آماری پژوهش خبرگان دانش مدیریت ةجامع ،شدطور که اشاره  همان

 . چونگیری هدفمند قضاوتی انتخاب شدند که با استفاده از روش نمونه بودند خبرگان سازمانی

. نمود می شده ضروری انتخاب ةنمونزیست سازمانی برای  ةتجربداشتن دانش تخصصی و 

به معنای  ،گویند می نیز« دار یا کیفی یری غیراحتمالی هدفگ نمونه» که به آن ،گیری هدفمند نمونه

گیری  دار واحدهای پژوهش برای کسب دانش یا اطالعات است. این نوع از نمونه انتخاب هدف

و تصادفی نیست  استشامل انتخاب واحدها یا موردهای پژوهش بر اساس هدف پژوهش 

کننده در  شرکت ة، تعداد اعضای کمیتدر یکی از مراجع .(18: 7833 و همکاران فرد )دانایی
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در . (33: 7838)اصغرپور  نفر پیشنهاد شده است 78تا  71ـ تفسیری بین  سازی ساختاری مدل

 اند کردهتفسیری را انتخاب  ـ سازی ساختاری شناسی مدل هایی که روش بررسی پژوهش ،ضمن

 (.Kannan & Aulbur 2004: 408) نفر است 71تا  1تعداد خبرگان بین  دهد یمنشان 

 ؛دشبرای حصول اطمینان از روایی ابزار گردآوری از روش روایی محتوایی استفاده  ،در نهایت

 ISMمقایسات زوجی  ةپرسشنامکه البته در چارچوب  ،ساخته محقق ةپرسشنامبه این صورت که 

 شد.یید أتدانشگاه قرار گرفت و  استاداندر اختیار چند نفر از  ،بودده شطراحی 

 تفسیری ـ ساختاری روش

سازمانی و دستیابی به مدل ساختاری از روش  سرمایة نمادینهای مدل  برای برقراری ارتباط بین مؤلفه

نظریة گذاری  ـ تفسیری استفاده شد. این روش در واقع کاربردی سیستمی از نشانه سازی ساختاری مدل

سازی ساختاری  روش مدل(. Malone 1975: 401است ) سازی الگوهای پیچیده برای مدلها  گراف

این روش برای ایجاد و  ،در واقع(. Attri et al 2013: 6کرد )مطرح  7311وارفیلد در سال را تفسیری 

 ،دیگرعبارت به (. Huang et al 2005: 762) رود فهم روابط میان عناصر یک سیستم پیچیده به کار می

ای از عناصر مختلف و مرتبط  در آن مجموعه متعامل است که یـ تفسیری فرایند سازی ساختاری مدل

ـ تفسیری به برقراری نظم  شوند. روش ساختاری می به هم در یک مدل سیستماتیک جامع ساختاربندی

تفسیری در  ـ سازی ساختاری . مدلکند یم کمک زیادیدر روابط پیچیده میان عناصر یک سیستم 

 این تکنیک. وتحلیل است مناسب برای تجزیه یو تکنیک کند یمتشخیص روابط درونی متغیرها کمک 

بندی و تعیین سطح عناصر یک سیستم اقدام کند که به مدیران برای اجرای بهتر مدل  تواند به اولویت می

 .(71: 7833 و همکاران )آذر کند یمشده کمک زیادی  طراحی

سایر  این روش آن است که همواره عناصری که در یک سیستم بر اصیل های یکی از منطق

آید  می دست . مدلی که با استفاده از این روش بهرندت مهمدارند  اثرگذاری بیشتری عناصر

که  دهد یممطالعاتی را نشان  ةحوزیک سیستم یا  یا ساختاری از یک مسئله یا موضوع پیچیده

 (.Faisal et al 2006: 544) شده است دقت طراحی الگویی به

ز ابزارهایی است که تعامل میان متغیرهای مختلف را تفسیری یکی ا ـ سازی ساختاری مدل

مراتبـی  صـورت روابـط سلسـله تفسیری روابط متغیرها را به ـ سازی ساختاری . مدلدهد یم نشـان
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که  ،دادن روابط بین اجزای مختلف منظور شناسایی و نشان بنابراین، این روش به .دهد یم نشـان

(. Charan et al 2008: 518) رود کـار مـی ند، بـهپیچیده داشته باش یاست روابط ممکـن

 (:Mandal & Deshmukh 1994: 58) شرح است دینبتفسیری  ـ سازی ساختاری مدل هـای گـام

 (تفسیری ـ سازی به روش ساختاری مدل)ها  وتحلیل داده تجزیه
 سرمایة نمادین شناخت عوامل بازتولید اول:مرحلة 

درک و  برای سرمایة نمادین ةحوزمبانی نظری در  ةمطالعبررسی و از طریق  این مرحلهدر 

که  ،اول منابع دست به بدین منظوراقدام شد.  شناخت ابعاد مختلف موضوع و عوامل بازتولید آن

جه اینکه ده عامل برای و نتی شد مراجعه ،اشاره شد ها به آندر بخش مرور مبانی نظری همین مقاله 

 در نظر گرفته شد. 8 سازمانی طبق جدول ینسرمایة نمادطراحی مدل 

 سرمایة نمادینعوامل بازتولید  .2 جدول

 سرمایة نمادینعامل بازتولید  ردیف سرمایة نمادینعامل بازتولید  ردیف

 تولیدات فرهنگی و هنری 1 های اقتصادی ملموس دارایی 7

 های دانشی و مهارتی شایستگی 1 های اقتصادی ناملموس دارایی 8

 شده افتخارات کسب 3 ارتباطات اجتماعی 8

 شهرت 3 ها و انجمنها  عضویت در شبکه 1

 تبلیغات و پروپاگاندای شخصی 71 )دیسیپلین( چارچوب رفتاری شخصی بلندمدت 1

 طراحی مدل و کشف روابط ساختاریدوم:  ةمرحل

خودتعاملی یا  ستری، ماشناسایی شد سرمایة نمادینتولید زپس از اینکه عوامل با ،در این مرحله

 ةپرسشنامکه  آمدبه دست نی امتخصصبندی نظر  از جمع نتیجه. این گرفت مقایسات زوجی شکل

 .بودمقایسات زوجی در اختیار ایشان قرار گرفته 

تأثیر  iبر ایجاد متغیر  jاگر متغیر ، Vاز نماد  تأثیر داشته باشد jر ایجاد متغیر ب iگر متغیر ا

یک  اگر هیچ ،Xدیگر اثر داشته باشند از نماد  اگر هر دو متغیر بر ایجاد یک، Aاز نماد  داشته باشد

 .دشو می استفاده Oدیگر اثر نداشته باشند از نماد  از دو متغیر بر ایجاد یک

پاسخ  بندی با جمع سرمایة نمادینماتریس خودتعاملی عوامل بازتولید  ،توضیحاتاین بنا بر 

 .دشترسیم  8ها به صورت جدول  پرسشنامههای  پرسش متخصصان به
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 سرمایة نمادینماتریس خودتعاملی عوامل بازتولید  .3جدول 

 

یی
دارا

 
س

مو
 مل

دی
صا

 اقت
ای

ه
 

یی
دارا

 
س

مو
امل

ی ن
صاد

 اقت
ای

ه
 

عی
تما

اج
ت 

اطا
رتب

ا
 

که
 شب

در
ت 

ضوی
ع

 
ها 

من
انج

و 
 ها 

ن(
یپلی

یس
 )د

ت
مد

لند
ی ب

ص
شخ

ار 
رفت

ب 
چو

چار
 

ری
 هن

ی و
هنگ

 فر
ت

یدا
تول

 

گی
ست

شای
 

انش
ی د

ها
تی

هار
و م

ی 
 

ب
کس

ت 
ارا

تخ
اف

 
ده

ش
 

ت
هر

ش
 

صی
شخ

ی 
ندا

اگا
روپ

و پ
ت 

یغا
تبل

 

 X X X X O A A A X A دارایی اقتصادی ملموس

 X X X A A A A X A  دارایی اقتصادی ناملموس
 X X V A A A X A   ارتباطات اجتماعی

 X O A A A A V    ها و انجمنها  عضویت در شبکه
 X O X V A O     یسیپلین(چارچوب رفتار شخصی بلندمدت )د
 X A V V V      تولیدات فرهنگی و هنری

 X V V O       های دانشی و مهارتی شایستگی
 X V V        شده افتخارات کسب
 X A         شهرت

 X          تبلیغات و پروپاگاندای شخصی

 

کاررفته در ماتریس  ی بهپذیری اولیه، نمادها در ادامه و با هدف دستیابی به ماتریس دسترس

 شوند: می 7و  1شکل تبدیل به  دینبخودتعاملی 

 ماتریس در در j, iباشـد، در ورودی  Vدر مـاتریس خودتعـاملی سـاختاری  jو  iورودی  اگر

در مـاتریس  j, iورودی  اگر .شود صفر قرار داده می i, jپذیری یک و در ورودی  دسترس

پذیری صفر و در ورودی  دسترس ماتریس در در j, iدر ورودی  باشـد، Aخودتعـاملی سـاختاری 

i, j ورودی  اگر د.شو یک قرار داده میj, i  در مـاتریس خودتعـاملی سـاختاریX  باشـد، در

 اگر .شـود اده مـییـک قـرار د i, jپـذیری یـک و در ورودی  دسترس درماتریس در j, iورودی 

 ماتریس در در j, iباشـد، در ورودی  Oسـاختاری  در مـاتریس خودتعـاملی j, iورودی 

 (.Cherry & Abraham 2000: 97) شود صفر قرار داده می i, jپذیری صفر و در ورودی  دسترس

 ارائه شده است. 1پذیری اولیه در این پژوهش در جدول  ماتریس دسترس
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 سرمایة نمادینعوامل بازتولید  ةاولیپذیری  ماتریس دسترس .4جدول 
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 1 7 1 1 1 1 7 7 7 7 دارایی اقتصادی ملموس

 1 7 1 1 1 1 7 7 7 7 دارایی اقتصادی ناملموس

 1 7 1 1 1 7 7 7 7 7 ارتباطات اجتماعی

 7 1 1 1 1 1 7 7 7 7 ها و انجمنها  عضویت در شبکه

چارچوب رفتار شخصی بلندمدت 

 )دیسیپلین(
1 7 1 1 7 1 7 7 1 1 

 7 7 7 1 7 1 7 7 7 7 تولیدات فرهنگی و هنری

 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 های دانشی و مهارتی شایستگی

 7 7 7 1 1 1 7 7 7 7 شده افتخارات کسب

 1 7 1 1 1 7 7 7 7 7 شهرت

 7 7 1 1 1 1 1 7 7 7 تبلیغات و پروپاگاندای شخصی

 

پذیری در روابط را  خاصیت تعدی یا انتقال باید ،پذیری اولیه پس از ساخت ماتریس دسترس

 آید. یافته به دست پذیری نهایی یا انتقال ماتریس دسترس اتاعمال کرد  سدر ماتری

تأثیر داشته  Cبر متغیر  Bو متغیر  Bبر متغیر  Aمعناست که اگر متغیر  یـندبـ پذیری انتقال

این ماتریس قدرت نفوذ و میزان  ةحاشیدر تأثیر دارد.  Cبر  Aگرفت که متغیر  نتیجه توان یمباشد، 

قدرت نفوذ از جمع اعداد در هر ردیف و  بدین صورت که ؛شود می وابستگی متغیرها هم مشخص

 (.Richmond et al 2008: 311) آید دست می اعداد در هر ستون به میزان وابستگی از جمـع

 دهد. سازمانی را نشان می سرمایة نمادینعوامل بازتولید  نهایی پذیری ماتریس دسترس 1 جدول
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 سرمایة نمادینی عوامل بازتولید پذیری نهای ماتریس دسترس .5جدول 

 

یی
دارا

 
س

مو
 مل

دی
صا

 اقت
ای

ه
 

یی
دارا

 
س

مو
امل

ی ن
صاد

 اقت
ای

ه
 

عی
تما

اج
ت 

اطا
رتب

ا
 

که
 شب

در
ت 

ضوی
ع

 
ها 

من
انج

و 
 ها 

ی 
ص

شخ
ار 

رفت
ب 

چو
چار

ن(
یپلی

یس
 )د

ت
مد

ند
بل

ری 
 هن

ی و
هنگ

 فر
ت

یدا
تول

 

گی
ست

شای
 

تی
هار

و م
ی 

انش
ی د

ها
 

ب
کس

ت 
ارا

تخ
اف

 
ده

ش
 

ت
هر

ش
اند 

پاگ
رو

و پ
ت 

یغا
تبل

صی
شخ

ی 
ا

 

وذ
ت نف

در
ق

 

 1 7 7 1 1 1 7 7 7 7 7 دارایی اقتصادی ملموس

 1 7 7 1 1 1 7 7 7 7 7 دارایی اقتصادی ناملموس

 3 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 ارتباطات اجتماعی

 1 7 1 1 1 1 1 7 7 7 7 ها و انجمنها  عضویت در شبکه

چارچوب رفتار شخصی بلندمدت 

 )دیسیپلین(
1 7 1 1 7 1 7 7 1 1 1 

 3 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 تولیدات فرهنگی و هنری

 71 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 های دانشی و مهارتی شایستگی

 3 7 7 7 1 1 7 7 7 7 7 شده افتخارات کسب

 3 1 7 7 7 1 7 7 7 7 7 شهرت

 1 7 7 1 1 1 7 7 7 7 7 تبلیغات و پروپاگاندای شخصی

  3 3 1 1 8 3 3 3 71 3 میزان وابستگی
 

بندی متغیرها،  با هدف سطح ،پذیری نهایی های ماتریس دسترس مبتنی بر داده در این مرحله،

ست که ا عناصریهمة خروجی  ة. منظور از مجموعآمد دسته ورودی و خروجی هر متغیر بمجموعة 

عناصری که در ردیف مربوط به هر عنصر عدد یک برای  ،در واقع؛ ها اثرگذار است هر عنصر بر آن

ست که بر ایجاد هر عامل اثرگذارند و در ماتریس ا عواملینیز ورودی مجموعة  .منظور شده است ها آن

 ها ثبت شده است. نظر عدد یک برای آن عواملی که در ستون مربوط به عامل مدهمة 

اشتراک هم استخراج شود که عوامل مشترک در  ةمجموع بایدبندی عوامل،  سطح ةدر مرحل

 نظرند. ی مدورودی و خروج ةمجموع

را قدرت نفوذ  باشـند و کمتـرین یکسانها کـامالً  وجی و مشترک آنمجموعة خر عواملی که

 Mandal) گیرنـد تفسـیری قـرار مـی ـ مراتـب سـاختاری باشند در باالترین سطح از سلسلهداشته 

& Deshmukh 1994: 55.) 

 ها حذف دند باید از میان عاملهای باالترین سطح مشخص ش که در اولین تکرار عامل هنگامی

 .کند یمها مشخص شود ادامه پیدا  عامل همةشوند. این عمل تا زمانی که سطح 
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 است.ده شبندی عوامل تبیین  مراحل سطح ادامهدر 

 عوامل اول تعیین سطوح ةمرحل .6جدول 

 سطح مشترکمجموعة  خروجیمجموعة  ورودیمجموعة  سرمایة نمادینعامل بازتولید 
  7،8،8،1،3،71 7،8،8،1،1،3،71 7،8،8،1،1،1،3،3،71 ی اقتصادی ملموسدارای

 یک 7،8،8،1،1،3،71 7،8،8،1،1،3،71 7،8،8،1،1،1،1،3،3،71 دارایی اقتصادی ناملموس
  7،8،8،1،1،3،3،71 7،8،8،1،1،1،3،3،71 7،8،8،1،1،1،3،3،71 ارتباطات اجتماعی

 یک 7،8،8،1،71 7،8،8،1،71 7،8،8،1،1،1،3،3،71 ها و انجمنها  عضویت در شبکه
چارچوب رفتار شخصی بلندمدت 

 )دیسیپلین(
 یک 8،1،1،3 8،1،1،3 7،8،8،1،1،1،3،3،71

  1 7،8،8،1،1،1،3،3،71 1،1 تولیدات فرهنگی و هنری
  8،1،1،3 7،8،8،1،1،1،1،3،3،71 8،1،1،3 های دانشی و مهارتی شایستگی

  8،1،3،3 7،8،8،1،1،3،3،71 8،1،1،1،3،3 شده افتخارات کسب
  7،8،8،1،3،3 7،8،8،1،1،1،3،3 7،8،8،1،1،3،3،71 شهرت

  7،8،8،1،71 7،8،8،1،1،3،71 7،8،8،1،1،1،3،71 تبلیغات و پروپاگاندای شخصی

 عوامل دوم از تعیین سطوح ةمرحل .7جدول 

 سطح مشترکمجموعة  خروجیمجموعة  ورودیمجموعة  مؤلفه
 دو 7،8،3،71 7،8،3،71 7،8،1،1،3،3،71 سدارایی اقتصادی ملمو
 دو 7،8،1،3،3،71 7،8،1،3،3،71 7،8،1،1،3،3،71 ارتباطات اجتماعی

  1 7،8،1،3،3،71 1،1 تولیدات فرهنگی و هنری
  8،1،3 7،8،1،1،3،3،71 8،1،3 های دانشی و مهارتی شایستگی

  8،3،3 7،8،3،3،71 8،1،1،3،3 شده افتخارات کسب
 دو 7،8،1،3،3 7،8،1،3،3 7،8،1،1،3،3،71 شهرت

  7،8،71 7،8،3،71 7،8،1،1،3،71 تبلیغات و پروپاگاندای شخصی

 عوامل سوم تعیین سطوح ةمرحل .8جدول 

 سطح مشترکمجموعة  خروجیمجموعة  ورودیمجموعة  مؤلفه

  1 1،3،71 1،1 تولیدات فرهنگی و هنری

  1 1،1،3،71 1 های دانشی و مهارتی شایستگی

  3 3،71 1،1،3 شده افتخارات کسب

 سه 71 71 1،1،3،71 تبلیغات و پروپاگاندای شخصی
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 عوامل تعیین سطوح چهارم ةمرحل. 9جدول 

 سطح مشترکمجموعة  مجموعة متأخر متقدممجموعة  مؤلفه
  1 1،3 1،1 تولیدات فرهنگی و هنری

  1 1،1،3 1 های دانشی و مهارتی شایستگی
 چهار 3 3 1،1،3 شده افتخارات کسب

 پنجم تعیین سطوح ةمرحل .11 جدول

 سطح مشترکمجموعة  ورودیمجموعة  خروجیمجموعة  مؤلفه
 پنج 1 1 11 تولیدات فرهنگی و هنری

 شش 1 11 1 های دانشی و مهارتی شایستگی
 

 ارائه 8شکل  صورت مدیران در سازمان به سرمایة نمادینبدین ترتیب مدل ساختاری تفسیری 

 :شود می

 
 تفسیری عوامل بازتولید سرمایة نمادینـ  مدل ساختاری .2شکل 

تبلیغات و پروپاگاندای 
 شخصی

های دانشی و  شایستگی
 مهارتی

 شده افتخارات کسب

 تولیدات فرهنگی و هنری

 شهرت دارایی اقتصادی ملموس ات اجتماعیارتباط

ها و  عضویت در شبکه
 ها انجمن

های رفتاری  چارچوب دارایی اقتصادی ناملموس
 بلندمدت
 دیسیپلین
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 MICMACتحلیل 

 .توان متغیرهای مدل را به چهار دسته تقسیم کرد می MICMACبر اساس تحلیل 

اندکی بر روابط و  تأثیرنفوذ و وابستگی کمی دارند و  یی کهمتغیرهای خودمختار: متغیرها

 .گذارند میهای سیستم  اییپوی

 .متغیرهای وابسته: متغیرهایی که وابستگی زیاد و نفوذ کمی دارند

متغیرهای  قدرت نفوذ باال و وابستگی کمی دارند و اصطالحاً یی کهمتغیرهای مستقل: متغیرها

 شوند. می کلیدی نامیده

در واقع هر گونه عملی قدرت نفوذ و وابستگی باالیی دارند.  یی کهمتغیرهای پیوندی: متغیرها

 .(11: 7838 و همکاران )آذر خواهد شدمنجر روی این متغیرها به تغییر سایرین 

 MICMACبدین صورت در ماتریس  سرمایة نمادین، عوامل بازتولید آنچه آمدتوجه به  با

 شوند. می جایابی

 
 عوامل بازتولید سرمایة نمادین MICMACماتریس  .3شکل 
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شود هیچ عاملی خودمختار نیست. از سوی دیگر دو عامل  می ل مشاهدهطور که در جدو همان

های دانشی و مهارتی و تولیدات فرهنگی و هنری عوامل مستقل و کلیدی مدل هستند.  شایستگی

و رفتارهای بلندمدت شخصی )دیسیپلین( عوامل وابسته ها  و انجمنها  دو عامل عضویت در شبکه

گذارند. سایر  می را بر دیگران تأثیرپذیرند و کمترین  می عوامل دیگررا از  تأثیرهستند که بیشترین 

 ـ و ... ،مثل دارایی اقتصادی ملموس و ناملموس، ارتباطات اجتماعی، افتخارات و تبلیغات ـ عوامل

 گیرند. عوامل پیوندی جای می ةدر خوش

 نتیجه

اعمال  ةزمین سرمایة نمادیناز مندی  پژوهش و بر اساس نظر پیر بوردیو، بهره پیشینةتوجه به  با

بیشتری  سرمایة نمادین ةکند. مدیری که از اندوخت می نفوذ و مشروعیت آن را برای مدیران ایجاد

ها اعمال قدرت و نفوذ داشته باشد. به عبارت دیگر،  تواند بر قلب راحتی می برخوردار باشد به

میزان تبعیت کارکنان از مدیر و پذیرش  ةکنند تواند تعیین می سرمایة نمادینمندی از  میزان بهره

کند.  باور به مشروعیت و پذیرش قدرت را بین زیردستان ایجاد می سرمایة نمادینرهبری او باشد. 

 هاست دانشمندان و مدیران به دنبال آن هستند. که سالست ا چیزی این همان

 ةدر حوز ای جدید راهکاری کاربردی و مبتنی بر فلسفه ش شدکوشحاضر  ةمقالدر 

عوامل  رو به دو پرسش پاسخ گفت: . ازاینبیایدشناختی به کمک مدیران و رهبران سازمانی  جامعه

سرمایة این عوامل بر اساس چه الگویی به بازتولید و )چیستی( ؟ چیست سرمایة نمادینبازتولید 

این عوامل ای و تحلیل اسنادی  کتابخانه ةمطالعمبتنی بر  .چگونگی()شوند؟  منجر می نمادین

 MICMACای که پس از تحلیل  به گونه ؛دشسازی  تفسیری مدل ـ استخراج و با روش ساختاری

 را برای یک رهبر در سازمان فرهنگی ایجاد سرمایة نمادینترین عواملی که  توان گفت بنیادی می

ر سازمان . توضیح اینکه بر اساس این مدل رهبندهست «نتایجو ها  خروجی»و « ها شایستگی»کند  می

های خود تمرکز کند. منظور از  شایستگی ةبر توسع بایدخود  سرمایة نمادینفرهنگی برای تقویت 

 (.Sanghi 2016: 43) برای موفقیت شغلی نیاز است یزی است کهچ شایستگی هر آن

آمیز و کسب  موفقیت« نتایج و خروجی»های رهبر به  اگر شایستگی ،شده طبق مدل استخراج

ساز  تواند زمینه می ،منجر شود ،تشویق و پاداش و ... و های افتخار نظیر مدال ،«ازمانیافتخارات س»
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ها  و موفقیتها  های این پژوهش، برای تبدیل شایستگی باشد. بر اساس یافته سرمایة نمادینایجاد 

ها تبلیغات و برندسازی شخصی صورت پذیرد و شاید بتوان  الزم است روی آن سرمایة نمادینبه 

هم مبتنی بر  شود. باز تبدیل نمی سرمایة نمادینفت موفقیت و افتخاری که شناسانده نشود به گ

که بعد از حصول اطمینان از ایجاد مراحل  گفتگونه  توان این مدل مستخرج از پژوهش می

طبق  ،این عوامل .گیرد عائدی اقتصادی و ارتباطات اجتماعی و شهرت شکل می یادشدهی یزیربنا

ند. ا سرمایة نمادینبر ایجاد ثر ؤمو  یادشدهاز عوامل  متأثرخود  که وامل پیوندی هستندتحلیل، ع

است ثر ؤم سرمایة نمادین های اقتصادی )ملموس یا ناملموس( هم بر رشد عوامل بازتولید دارایی

 ازآغکه توضیح آن در  ؛دشوتواند به عاملی برای تولید ثروت تبدیل  راحتی می به سرمایة نمادینهم 

 این نوشتار آمد.

)دیسیپلین( طبق  های رفتاری بلندمدت و همچنین ویژگیها  و انجمنها  عضویت در شبکه

توان گفت با تکمیل عوامل دیگر این دو  می .عوامل دیگرند ةخروجی مدل عواملی هستند که نتیج

د را بر اساس شوند و رفتارهای خو عضو میها  و انجمنها  د. افراد در شبکهنگیر عامل هم شکل می

 دهند. می دیسیپلین خاص خود شکل

و ضریب  تکمیل D_matelمدل مستخرج با روش شود  می برای تکمیل این پژوهش پیشنهاد

ها  مؤلفهبینی کرد با تغییر هر یک از  ای که بتوان پیش به گونه؛ شناسایی شودها  مؤلفههر یک از 

در  سرمایة نمادینسازی  مدل شود میاد کند. برای تحقیقات آتی پیشنه می خروجی چقدر تغییر

نیز مورد مطالعه و  ـ و ... ،مثل دولتی، خصوصی، انتفاعی، غیرانتفاعی ـ های مختلف سازمانی گونه

 مقایسه قرار گیرد.
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