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مقدمه و هدف پژوهش :سرمايه فرهنگي يکي از مهمترين مزاياي بالقوه اي است که در دنياي امروزي نقش آفريني
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که به منهور کاهش دامنه جامعه مورد مطالعه ،مدجويان مديريت جنوب غرب تهران بزرگ به عنوان جامعه تحقيق
انتخاب شتتدند .تعداد افراد تحت حمايت اينمديريت 14408 ،نفر بوده استتت و با استتتفاده از جدول گرجستتي و
مورگان 384نفر به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شتتدند .روايي محتوايي اين پرستتشتتنامه به ت ييد خبرگان اين حوزه
رسيده و ميزان پايايي آن نيز به کمک آزمون آلفاي کرونباخ 0/85 ،به دست آمد.
يافتهها :تجزيه و تحليل داده ها از طريق آزمون تي وابسته مورد تحليل قرار گرفته و نتايج نشان داد که بين خدمات
کميته امداد امام خميني (ره) و ارتقاء سرمايه فرهنگي مددجويان تحت حمايت رابطه مثبتي (با ضريب همب ستگي
 )0/59وجوددارد .يافتههاي تحقيق نشتتان داد که؛ که بين خدمات کميته امداد امام خميني (ره) و ارتقاء ستترمايه ي
فرهنگي تجست يافته (با ضتتريب همبستتتگي ،)0/54ستترمايه ي فرهنگي عينيت يافته (با ضتتريب همبستتتگي )0/59
و سرمايه ي فرهنگي نهادينه شده (با ضريب همب ستگي  )0/51مددجويان تحت حمايت رابطه مثبت و معني داري
وجوددارد.
نتيجهگيري :يافتههاي تحقيق مؤيد اين امر ميبا شند که کميته امداد توان سته ا ست در تمامي ابعاد سرمايه فرهنگي
ارتقاء چشمگيري را در حوزه سرمايه فرهنگي مددجويان مورد حمايت ايجاد نمايد.
کلمات کليدي :ارتقاء سرمايه فرهنگي ،خدمات کميته امداد امام خميني (ره) ،استان تهران
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اقتصادي و فرهنگي افراد تاثير ميپذيرند .او به اين مسئله

مقدمه
سرمايه فرهنگي يکي از انواع سرمايه اي است که در

تاكيد دارد كه بين رفتارها و سبكهاي زندگي افراد جامعه

تحليل بورديو )1977( 1مطرح شده است .ت کيد بورديو

به دليل موقعيتهاي متفاوتشان از لحاظ سرمايه و

بر سرمايه فرهنگي به واقع ،ت کيد بر حوزۀ پرمناقشه و

ميدانهاي اجتماعي گوناگون ،تفاوت وجود دارد .تفاوت

کشمکش آميز ميدانهاي گوناگون اجتماع است .بر

منش گروههاي اجتماعي مختلف در گوناگونيهاي

اساس هستي شناسي مورد نهر بورديو ،بعضي از مردم

مصرفشان متجلي ميشود (ذکايي.)1386 ،

سه بيشتري از منابع با ارزش جامعه دارند و در نتيجه

اگر در گذشته پس از عبور از دوران ت کيد بر

ديگران از سه کمتري برخوردار خواهند بود .چنين

سرمايههاي مادي و فيزيکي بر سرمايه انساني ت کيد

باوري هر چند ادامه درک مارکسي از واقعيت اجتماعي

ميشد ،امروزه بر ارتقاء سرمايههاي اجتماعي و فرهنگي

است ،اما ،بر خالف مارکس ،سرمايه را در حصار تنگ

ت کيد ميشود و تحقق توسعه انساني بويژه از جنبه

ميدان اقتصادي نمي بيند .از همين رو ،سرمايه فرهنگي

عدالت ،عميقاً در گرو توسعه اجتماعي و فرهنگي است،

براي توضيح و تبيين کشمکشهاي ميدانهاي فرهنگي

و اين مه نيازمند شناخت عوامل مؤثر بر آن ميباشد.

طرح ميشود (رضايي و تشويق.)1392 ،

همچنين با توجه به اين که سرمايه فرهنگي ارتباط

سرمايه از نهر بورديو به هر نوع قابليت ،مهارت و

تنگاتنگي با هويت اجتماعي داردو تغيير و تحول

توانايي اطالق ميشود كه فرد ميتواند در جامعه به

هويتها اغلب از عوامل موقعيتي و شرايطي ناشي مي

صورت انتسابي يا اكتسابي به دست آورده ،از آن در

شود که از جمله اين عوامل ميتوان به سرمايه فرهنگي

روابطش با ساير افراد و گروهها براي پيشبرد موقعيت

يا ميزان دسترسي به منابع معرفتي اشاره کرد .عالوه بر

خود بهره برد (گروت و همکاران .)2009 ،2بورديو ت كيد

اين ،طبق نهريه صاحبنهران توسعه ،سرمايه فرهنگي

ميكند كه سرمايه نبايد به عنوان يك منبع صرفاً مادي

شاخصي از توسعه فرهنگي بشمار ميرود ،لذا با توجه

(نهير ثروت مادي) در نهر گرفته شود ،بلكه سرمايه مي

به اهميت ت مين سرمايه فرهنگي ،الزم است که

تواند نمادين (منزلت و احترام) و فرهنگي (قابليتها و

کارگزاران فرهنگي شناخت کاملي از اين سرمايه و

دانش فرهنگي فرد) باشد .واژهي سرمايه ،همچنين

برآوردي از رشد آن در اختيار داشته و چگونگي

رسانندهي چيزي است كه هويت خود را پس از استفاده

تحوالت آنرا بدانند و منابعي را براي ت مين اين نياز بگونه

ي مكرر حفظ ميكند؛ چيزي كه ميتوان بارها به كارش

اي مناسب تخصيص دهند.

برد ،نابودش كرد و به دست آورد يا بهبود بخشيد (اگرن،3

سرمايهي فرهنگي به شيوههاي فرهنگي خاصي كه
در روند آموزشهاي رسمي و خانوادگي در افراد تثبيت

1999؛ كاووسي و كاظمي.)1392 ،
.مفهوم سرمايه  ،مفهوم گسترده و پيچيده اي است

شده ،اشاره داشته و ظرفيت شناخت افراد در كاربرد

كه اولين بار توسط پي ير بورديو وارد ادبيات علوم

لوازم فرهنگي را در بر ميگيرد (گيدنز .)1385 ،استفاده

اجتماعي گرديد .بورديو ميكوشد نشان دهد که

كنندگان از سرمايهي فرهنگي ،در قشر بندي اجتماعي،

گرايشهاي افراد در موقعيتهاي اجتماعي آنان براساس

در طبقهي باالي اجتماع قرار ميگيرند .به عبارت ديگر،

سرمايه اقتصادي و فرهنگي سنجيده ميشود .او با ربط

دارندگان امتيازات اقتصادي كه در طبقهي باالي اجتماع

دادن فضاي «موقعيتهاي اجتماعي» و فضاي «سبكهاي

قرار دارندو به راحتي به ابعاد مختلف سرمايهي فرهنگي

زندگي» سعي دارد نشان دهد اين دو مفهوم از سرمايه

دست مييابند (نوغاني1384 ،؛ فکوهي .)1381 ،اما در
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کنار اين افراد ،هستند افرادي که داراي مشکالتي بوده و

گذاري صورت گرفته در ابعاد مختلف خدماتدهي از

سازمانهاي چندي نيز در راستاي کمک به آنها شکل

سوي کميته امداد امام خميني (ره) وجود نداشته باشد

يافته اند .کميته امداد امام خميني (ره) يکي از نهادهايي

که اين مه رفته رفته باعث هزينههاي بي سرانجام در

ميباشد که در اين راستا قدم برداشته است.

اين حوزه خواهد شد .ارتقاي سرمايه فرهنگي ،مانند

بورديو سرمايه فرهنگي را سازه اي ميداند که مي

تمامي مسائل اجتماعي که تاکنون با شعار بهبود نيافته

تواند تحت ت ثير عوامل مختلف قرار داشته باشد که در

است ،تنها با شعارهاي رنگارنگ و غيرواقعي به ثمر

اين راستا سازمانهاي حمايتي ميتوانند نقش تعيين

نخواهد نشست ،بلکه اين مه نيازمند اقدامي سنجيده و

کننده اي داشته باشند .کميته امداد امام خميني (ره) يکي

عاقالنه ميباشد و نبايد انتهار داشت که صرف هزينه در

از سازمانهاي حمايتي است که در اين حوزه

يک حوزه تمامي اهداف مورد نهر براي آن طرح را مهيا

فعاليتهايي داشته است.و از ارائه خدمات خود ،انتهار

کند .ارتقاي سرمايه فرهنگي مانند تمامي طرحهاي

بهبود سرمايه فرهنگي مددجويان تحت حمايت را دارد

فرهنگي ،نيازمند تالش الزم و مناسب ميباشد و تنها در

که در تحقيق حاضر بر اين هستي که به مطالعه نقش

صورت شناخت عوامل مؤثر و سرمايه گذاري در اين

کميته امداد امام خميني (ره) در ارتقاء سرمايه فرهنگي

زمينه است که ميتوان انتهار نتايج مطلوب را داشت که

مددجويان اين نهاد در شهر تهران بپردازي  .بر اساس

تحقيق حاضر نيز در اين راستا قدم برداشته است.

نتايج تحقيق حاضر ميتوان در خصوص ت ثير اقدامات

مت سفانه به نهر ميرسد که نسبت به سرمايه فرهنگي

و خدمات کميته امداد امام خميني (ره) بر روي سرمايه

در جامه ما توجه چنداني صورت نگرفته است که اين

فرهنگي مددجويان اطالعات دقيقي داشت و ميتوان

امر ميتواند با مسائل و مشکالتي مانند نبود تکيه گاههاي

پيشنهادهايي به منهور بهبود يا تغيير روندهاي جاري

فرهنگي براي افراد جامعه نمايان شود که در اين راستا

خدمات رساني از طرف اين نهاد ارائه داد .همچنين ،با

نهادهاي مختلف نيز اقداماتي در اين راستا انجام داده اند

توجه به نقش خطير کميته امداد امام خميني (ره) در

که مت سفانه نه تنها پيشرفت محسوسي از نهر فرهنگي

بهبود کيفيت زندگي مددجويان تحت حمايت ،نتايج

در جامعه ايجاد نشده ،بلکه به باور عده اي ضعفهاي

تحقيق حاضر ميتواند در بهبود روند خدمات رساني به

فرهنگي نيز بروز کرده اند که اين مه نشان از اهميت

مددجويان ياري رسان باشد .به نوعي که با اطالع از

شاخت عوامل مؤثر بر روي سرمايه فرهنگي دارد که در

نتايج تحقيق حاضر ميتوان در راستاي بهبود فرايندهاي

اين راستا تحقيق حاضر بر اين بوده است که به بررسي

سازماني کميته امداد امام خميني (ره) اقدامات الزم را

نقش کميته امداد امام خميني (ره) در ارتقاي سرمايه

مبذول داشته و در جهت بهبود کيفيت زندگي مددجويان

فرهنگي مددجويان تحت حمايت بپردازد .بنابراين سؤال

تحت حمايت  ،که يکي از مهمترين اهداف اين نهاد مي

اصلي تحقيق حاضر اين است که:
آيا بين خدمات کميته امداد امام خميني (ره) و ارتقاء

باشد اقدام نمود.
بنابراين با توجه به مطالب بيان شده ،ميتوان بيان
کرد که نبود مطالعه در زمينه نقش کميته امداد امام

سرمايه فرهنگي مددجويان تحت حمايت رابطه وجود
دارد؟

خميني (ره) در ارتقاي سرمايه فرهنگي مددجويان،
باعث خواهد شد که دانش الزم و کاربردي به منهور
بهبود تصمي گيريهاي سازماني در خصوص سرمايه
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 -اهداف تحقيق

جامعه ميتوانند از آن بهره مند شوند .سرمايهي فرهنگي

هدف اصلي تحقيق :شناسايي نقش کميته امداد امام

عينيت يافته بيشتر به شكل كاالهاي فرهنگي و اشياي

خميني (ره) در ارتقاء سرمايه فرهنگي مددجويان استان

مادي و رسانه هايي ،نهير مجله ها ،نقاشي ها ،مجسمه

تهران.

ها ،تصاوير ،كتابها ،لغت نامه ها ،ابزارها ،ماشين آالت و

اهداف آرماني تحقيق:

غيره  ...تجس مييابد و از ويژگيهاي بارز آن ،قابل انتقال

-1بهبود نقش کميته امداد امام خميني (ره) در زندگي

بودن است .اين سرمايه به نوعي در شكل اقتصادي ه
مطرح است و نيز ميتواند جنبه ي نمادي آن حفظ شود.

مددجويان.
 -2ارتقاء سرمايه فرهنگي مددجويان تحت حمايت.

به طور خالصه ،به همهي اشيا و كاالهاي فرهنگي،
سرمايهي فرهنگي عيني ميگويند؛ اما خصلت اساسي
اين سرمايه در اين است كه بر دارندگان آن اثر آموزشي

چارچوب نظري تحقيق
نهريه مبنايي تحقيق ،نهريه بورديو بوده است

ميگذارد (بورديو.)1986 ،

.نهريات بورديو در خصوص تاثير منش در شكل گيري

سرمايهي فرهنگي نهادينه شده :به قوانين و مقررات

رفتار يا سبك زندگي مصرفي مورد توجه قرار گرفته

نهادينه شده اطالق ميشود كه براي دارنده آن پايگاه

است .به اعتقاد او سرمايه فرهنگي فرد را به شناخت

اجتماعي ايجاد ميكند .الزمهي سرمايه فرهنگي نهادي،

مسايلي فراتر از نيازهاي اوليه خود ميكشاند .افراد داراي

قبل از هر چيز ،وجود افراد با صالحيت و مستعد در

سرمايه فرهنگي ،توان شناخت باالتري در مورد

جهت كسب انواع مدارك تحصيلي و دانشگاهي است.

موضوعات مه اع از اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي يا

از طرف ديگر ،مستلزم وجود نهادهاي رسمي است كه

محيط زيستي دارند.

ه اين مدارك تحصيلي را صادركنند و ه به آن

از نهر بورديو سرمايهي فرهنگي ،در سه شكل تجلي

رسميت بخشند .از ويژگيهاي بارز اين سرمايه ،اين است
كه به شكل پلي ميان اقتصاد و فرهنگ عمل ميكند و

مييابد:
سرمايهي فرهنگي تجس يافته :نوعي ثروت بيروني

اين توانايي را دارد كه سرمايهي فرهنگي را ،از طريق

است كه به عنوان بخش جدايي ناپذيري از فرد در آمده

كاربرد آن به طرق معقول و رسمي ،به نوعي سرمايهي

است .اين همان بخشي است كه بورديو آن را سرمايهي

اقتصادي تبديل نمايد (بورديو.)1986 ،

فرهنگي همراه با تولد مينامد كه نميتوان آن را از طريق
هديه ،خريد يا مبادله به ديگري منتقل نمود .اين نوع

پيشينه پژوهش

سرمايه ،به صورت آمادگيهاي مداوم ذهن و جس تجلي

اكبرزاده و همکاران ( )1392در بررسي تاثير سه نوع

مييابد (شارع پور و خوشفر .)1381 ،اين سرمايه مي

سرمايه اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي بر شادي جوانان

تواند با سرمايه گذاري زمان در شكل يادگيري افزايش

به اين نتيجه رسيده اند که ميزان شادي پاسخگويان به

يابد .اين سرمايه در فرد عجين شده ،نوعي از رفتار فرد

طور كلي در حد متوسط است .از بين متغيرهاي زمينه

ميشود و بنابراين ،نميتواند به طور آني انتقال يابد

اي و جمعيت شناختي مورد مطالعه ،هيچ كدام با شادي

(نيازي و كاركنان نصر آبادي.)1386 ،

رابطه معناداري نداشته اند .متغيرهاي سرمايه اجتماعي،

سرمايهي فرهنگي عينيت يافته :اين سرمايه از بديهي

سرمايه فرهنگي و سرمايه اقتصادي به ترتيب اهميت،

ترين و آشكارترين نوع سرمايهي فرهنگي است كه افراد

تبيين كنندههاي شادي در اين تحقيق بوده اند .به طور
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كلي ،تمام انواع ذكر شده سرمايه با همديگر وابستگي

فردي،تحصيالت بيشترين وزن را به خود اختصاص داده

متقابل دارند و در طول زمان با داشتن درجات معيني به

اند (سپهرنيا.)13٨٧ ،

يكديگر تبديل ميگردند و هر شكلي از آن به گونه اي
ميتواند آفريننده شادي باشد (اكبرزاده و همکاران،
.)1392

واقفي و حقيقتيان ( )1393در بررسي تاثير سرمايه
فرهنگي (بعد نهادينه) بر رفتارهاي اجتماعي زيست

رحماني و گل رومفرد ( )1389در بررسي نقش

محيطي با رويكرد توسعه پايدار شهري شهر شيراز به

سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در ارتقاي

اين نتيجه رسيده اند که بين جنس ،پايگاه اقتصادي-

سرمايه فرهنگي شهروندان تهراني به اين نتيجه رسيده

اجتماعي ،وضعيت ت هل و رفتارهاي اجتماعي زيست

اند که فعاليتهاي پر تکرار در مراکز فرهنگي با ارتقاي

محيطي ،رابطه معناداري وجود دارد و رابطه بين سرمايه

سرمايه فرهنگي رابطه دارد ولي ميزان و شدت اين

فرهنگي (بعد نهادينه شده) و رفتارهاي اجتماعي زيست

اثرگذاري را نمي توان محاسبه نمود و به همين دليل از

محيطي ،ت ييد شده است (واقفي و حقيقتيان.)1393 ،

ضريب توافق چوپروف استفاده گرديد تا ميزان اثربخشي

داميس )2015( 4در بررسي نقش آموزش بر روي

آن مشخص شود و برنامههاي فرهنگسراها در حوزه

سرمايه فرهنگي به اين نتيجه رسيده اند که سطح آموزش

آموزش ،کارگاههاي هنري و گردشگري موثر شناخته

افراد بر روي سرمايه فرهنگي آنها ت ثيرگذار بوده و

شده است (رحماني و گل رومفرد.)1389 ،

جايگاه اجتماعي افراد را تحت ت ثير خود قرار ميدهد

سپهرنيا ( )13٨٧مطالعه اي تحت عنوان طراحي و

(داميس.)2015 ،

تدوين الگوي اندازه گيري سرمايه فرهنگي در ايران

ويلکينس و لوينز )2014(5در بررسي ت ثير سرمايه

(مورد مطالعه باشگاه پژوهشگران جوان) ،انجام داده

فرهنگي خانواده بر روي مشارکت فرهنگي نوجوانان

است .در اين تحقيق سرمايه ي فرهنگي در ايران در سه

خانواده در مسائل فرهنگي به اين نتيجه رسيده اند که

بعد (فردي ،جمعي و ملي) در پانزده مؤلفه و پنجاه و سه

سطح سرمايه فرهنگي خانواده در گرايش جوانان به

شاخص اندازه گيري و ارزيابي شده است و در استخراج

مشارکتهاي فرهنگي در سطح جامعه ت ثير معني داري

نتايج با توجه به اهميت شاخص ها در ميان ابعاد ،ميان

دارد (ويلکينس و لوينز.)2014 ،

مولفههاي فردي هويت و در شاخصهاي مولفههاي

نمودار شماره  :1مدل مفهومي تحقيق
روش شناسي تحقيق
تحقيق حاضر از نهر هدف کاربردي – توصيفي و

ابزار گردآوري دادهها

از نهر گردآوري اطالعات از نوع پيمايشي ميباشد.
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فيش برداري از اسناد ،کتب ،مقاالت و مدارک

يافتههاي توصيفي تحقيق حاضر نشان داد که 67/4

بمنهور استخراج مباني نهري و بهره گيري از پرسشنامه

درصد از افراد نمونه مورد مطالعه تحقيق حاضر ،زن و

جمع آوري ديدگاههاي

 32/6درصد مرد بوده اند که از اين بين 49 ،درصد داراي

مددجويان استفاده شد .گويههاي پرسشنامه در راستاي

سن کمتر از  25سال 21/4 ،درصد  25تا  30سال11/2 ،

سنجش و اندازه گيري سرمايه فرهنگي و ابعاد آن در 27

درصد  31تا  35سال 6/8 ،درصد  36تا  40سال و 11/7

گويه بشرح زير طراحي شده است :سرمايهي فرهنگي

درصد داراي سن بيش از  40سال بوده اند .از نهر ميزان

عينيت يافته توسط گويههاي  1تا 9؛ سرمايهي فرهنگي

تحصالت نيز نتايج نشان داده است كه  37/2درصد از

نهادينه شده توسط گويههاي  10تا  15و سرمايهي

افراد داراي مدرک تحصيلي ديپل و پايينتر 12 ،درصد

فرهنگي تجس يافته از طريق گويههاي  16تا 27

کارداني 24/7 ،درصد کارشناسي و  26درصد کارشناسي

پرسشنامه در مقياس پنج گزينهاي طيف ليکرت (ک تا

ارشد بودهاند که سابقه دريافت خدمات از کميته امداد

زياد) مورد سنجش و اندازه گيري قرار گرفتند.

خميني (ره) از طرف آنها براي  10/7درصد از افراد،

محقق ساخت به منهور

روايي صوري و محتوايي پرسشنامه از طريق نهرات

کمتر از يک سال 34/9 ،درصد  1تا  3سال 22/9 ،درصد

و

 4تا  5سال 11/5 ،درصد  6تا  8سال و براي  20/1درصد

خبرگان و صاحب نهران مورد تاييد قرار گرفت

پايايي آن از طريق آزمون آلفاي کرونباخ ،به ميزان 0/85

بيش از  8سال بوده است.

مورد تاييد نهايي قرار گرفت که به تفکيک ابعاد سرمايه
فرهنگي ،آماره اين آزمون براي سرمايهي فرهنگي

اين نتايج گوياي آن است که زنان به دليل

عينيت يافته  ،0/79سرمايهي فرهنگي نهادينه شده 0/76

آسيبپذيري بيشتر ،از خدمات کميته امداد امام خميني

و سرمايهي فرهنگي تجس يافته  0/83بوده است.

(ره) استفاده بيشتري دارند که اين مه نشان از آن دارد

جامعه آماري تحقيق حاضر شامل کليه مدجويان

که خدمات اين کميته توانسته است که جامعه هدف خود

تحت حمايت کميته امام خميني (ره) شهر تهران بوده

را به درستي و صحيح جذب نموده و خدمات مناسب

که به منهور کاهش دامنه جامعه مورد مطالعه ،مدجويان

را در اختيار آنها قرار دهد که اين نکته به مرور زمان در

دو معاونت -1 :حمايت و سالمت خانواده و  -2معاونت

جلوگيري از بسياري از مشکالت و آسيبهاي اجتماعي

فرهنگي ،از مديريت جنوب غرب تهران بزرگ به عنوان

ميتواند تعيينکنندهعمل نمايد .عالوه بر اين ،نتايج نشان

جامعه تحقيق انتخاب شدند .تعداد افراد تحت حمايت

داد که تعداد بيشتري از افراد مورد مطالعه داراي سن

اين مديريت 14408 ،نفر بوده است که به وسيله جدول

کمتر از  25سال بودهاند که اين نکته نيز مؤيد اين نکته

گرجسي و مورگان  384نفر به عنوان نمونه تحقيق

است که اين کميته توانسته است که افراد داراي سنين

انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.

کمتر را زير پوشش قرار داده و به عنوان يک
حاميتوانمند در راستاي حمايت از اين افراد قدم بردارد.

يافتههاي تحقيق

اين نکته براي افراد با تحصيالت

جدول شماره  :1نتايج مربوط به رابطه بين دريافت خدمات کميته امداد امام خميني (ره) و سرمايهي فرهنگي
ميانگين

متغير
سرمايه فرهنگي قبل از دريافت خدمات

2/9424

سرمايه فرهنگي بعد از دريافت خدمات

3/7269

سرمايهي فرهنگي تجس يافته قبل از دريافت خدمات

2/7842
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T

Df.

Sig.

-13/923

383

0/000

-13/032

383

0/000
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سرمايهي فرهنگي تجس يافته بعد از دريافت خدمات

3/5945

سرمايهي فرهنگي عينيت يافته قبل از دريافت خدمات

2/9969

سرمايهي فرهنگي عينيت يافته بعد از دريافت خدمات

3/7307

سرمايهي فرهنگي نهادينه شده قبل از دريافت خدمات

2/4154

سرمايهي فرهنگي نهادينه شده بعد از دريافت خدمات

3/0221

-11/140

383

0/000

-9/566

383

0/000

پايين نيز صدق ميکند که نتايج نشان داد که تعداد

منهور تعيين رابطه بين خدمات کميته امداد امام خميني

بيشتري از افراد داراي ميزان تحصيالت ديپل و پايينتر

(ره) با ارتقاء سرمايهي فرهنگي و ابعاد آن اع از سرمايه
فرهنگي تجس

بودهاند.

يافته ،عينيت يافته و نهادينه شده

در ادامه به منهور انتخاب آزمون آماري پارامتريک و

مددجويان تحت حمايت ،از آزمون استنباطي پارامتريک

يا ناپارامتريک مناسب جهت تحليل فرضيههاي مورد نهر

تي وابسته استفاده شد که نتايج اين آزمون براي

تحقيق ،از آزمون کولموگروف اسميرنف استفاده شده و

فرضيههاي تحقيق ،بشرح زير ارائه ميشود.

بعد از اطمينان از نرمال بودن توزيع متغيرهاي تحقيق به
سطح معنيداري به دست آمده از آزمون تيوابسته

يافته ،عينيت يافته و نهادينه شده ،قبل و بعد از دريافت

نشان ميدهد که فرض صفر تحقيق مبني بر عدم تفاوت

خدمات کميته امداد امام خميني (ره) رابطه معنيداري

بين سرمايه فرهنگي و ابعاد آن در بين مددجويان در قبل

وجود دارد.

و بعد از دريافت خدمات را ميتوان رد نمود .بنابراين،
بين دريافت خدمات کميته امداد امام خميني (ره) و

نتيجهگيري

ارتقاء سرمايه فرهنگي و ابعاد آن اع از سرمايه فرهنگي

يافتههاي تحقيق مؤيد اين امر ميباشند که کميته

يافته ،عينيت يافته و نهادينه شده در بين

امداد توانسته است در تمامي ابعاد سرمايه فرهنگي ارتقاء

مددجويان تحت حمايت رابطه وجود دارد که ميزان

چشمگيري را در حوزه سرمايه فرهنگي مددجويان مورد

رابطه نيز در جدول شماره  2ارائه شده است.

حمايت ايجاد نمايد .براي تبيين چگونگي نتايج مبتني بر

تجس

نتايج آزمون ضريب همبستگي نشان داد که بين

يافتههاي فرضيههاي تحقيق

سرمايه فرهنگي و ابعاد آن اع از سرمايه فرهنگي تجس
جدول شماره  :2نتايج مربوط به رابطه بين دريافت خدمات کميته امداد امام خميني (ره) و ارتقاء سرمايهي فرهنگي
متغير

تعداد

همبستگي

Sig.

سرمايه فرهنگي قبل و بعد از دريافت خدمات

384

0/590

0/000

سرمايهي فرهنگي تجس يافته قبل و بعد از دريافت خدمات

384

0/540

0/000

سرمايهي فرهنگي عينيت يافته قبل و بعد از دريافت خدمات

384

0/591

0/000

سرمايهي فرهنگي نهادينه شده قبل و بعد از دريافت خدمات

384

0/507

0/000

ميتوان گفت :طبق فرضيه اول ،نتايج تحقيق حاضر

ارتقاء سرمايه فرهنگي مددجويان تحت حمايت رابطه

نشان داد که بين خدمات کميته امداد امام خميني (ره) و

معناداري وجود دارد .اين يافته با نتايج مطالعات واقفي
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و حقيقتيان ( ،)1393اكبرزاده و همکاران ( )1392و

وهدايت وتشويق مخاطبين خود به کالسهاي گوناگون

داميس ( )2015همسو ميباشد .مهمترين هدف حوزه

آموزشي وهنري سعي شده است که مهارتهاي هنري

فرهنگي کميته امداد امام خميني (ره) ،توانمندسازي

در شناخت و همچنين فعاليت در حوزه هنري بهبود يابد

فکري و فرهنگي خانوادهها ميباشد .در اين راستا،

که اين موارد به همراه ارائه مشاورههاي مختلف براي

فعاليتهاي هدفمند و مؤثر آموزش خانواده ،منش آثار

سالمندان و همچنين ديگر خدمات ،باعث شده است که

مطلوب در راستاي تحکي بنيان خانواده بوده و همچنين

در سالهاي اخير شاهد بهبود دانش و اطالعات

خدماتي که از سوي اين نهاد به مددجويان ارائه ميشود،

مددجويان در خصوص مسائل مختلف باشي .

سعي دارد که دغدغه ذهني مددجويان را کمتر نمايد که

يکي ديگر از يافتههاي تحقيق حاضر نيز اين بوده که

اين مه باعث خواهد شد که رفتهرفته سرمايه فرهنگي

خدمات کميته امداد امام خميني (ره) و ارتقاء سرمايهي

مددجويان در مسير رو به رشدي قرار گيرد که نتايج

فرهنگي عينيت يافته مددجويان تحت حمايت رابطه

تحقيق حاضر را نيز ميتوان در همين راستا دانست.

وجود دارد که اين يافته با نتايج مطالعات كاووسي و

نتايج همچنين نشان داد که بين خدمات کميته امداد
امام خميني (ره) و ارتقاء سرمايهي فرهنگي تجس يافته

كاظمي ( )1392و ويلکينس و لوينز ( )2014همسو
ميباشد.

مددجو يان تحت حما يت رابطه وجود دارد .ستتترمايه

علت رابطه بين خدمات کميته امداد امام خميني (ره)

ياف ته نوعي ثروت دروني و بخش

و ارتقاء سرمايهي فرهنگي عينيت يافته مددجويان را

جدايي ناپذير از فرد استتت كه با شتتخصتتي كه در آن

ميتوان در اين نکته دانست که ارائه کمک هزينههاي

تج س مييابد عجين شده ا ست .اين سرمايه به تمامي

مختلف در زمينه خريد و شرکت در دورههاي مختلف

اشتتتيا و كاالهاي فرهنگي گفته مي شتتتود و مي تواند با

رايانه و همچنين معرفي مددجويان به سازمان فني و

ا ستفاده از ساختارها و زير ساختهاي مختلف بهبود يابد

حرفهاي جهت گذراندن مهارتهاي هفت گانه کامپيوتر

که در اين راستتتا نتايج تحقيق حاضتتر نيز نشتتان داد که

باعث شده است که سواد اطالعاتي و تکنولوژيکي

بين خد مات کمي ته ا مداد ا مام خميني (ره) و ارت قاء

مددجويان بهبود يافته و همچنين در اين راستا تشويق

سرمايهي فرهنگي تجس يافته مددجويان تحت حمايت

مددجويان به مشارکت اجتماعي بيشتر ،باعث شده است

رابطه وجود دارد .اين يافته با نتايج مطالعه ابراهيمي و

که گرايش مددجويان در خصوص حضور آنها در

ضياپور ( )1391و چالونبيتر و همکاران ( )2014همسو

شبکههاي اجتماعي و برنامههاي جمعي نيز بهبود يابد

ميباشد.

که نتايج حاصل را نيز ميتوان در ت ييد اين نکته دانست.

فرهنگي تجستتت

علت رابطه بين خدمات کميته امداد امام خميني (ره)

اطالع رساني اين شبکهها و آموزش بهره برداري از

و ارتقاء سرمايهي فرهنگي تجس يافته مددجويان تحت

تکنولوژي براي اين مددجويان سبب بروز عادات و

حمايت اين است که کميته امداد امام خميني (ره) سعي

سالئق فرهنگي از جمله ،مطالعه ،ديدن فيل  ،رفتن به

داشته است که با ارائه کمک هزينههاي تحصيلي ،پيگيري

تئاتر و سينما ،بازديد از موزهها و بسياري از عادات

وضعيت تحصيلي ،برپايي کالسهاي تقويتي ،

مصرف فرهنگي ميشود .ضمن اين که همين

مشاورههاي تحصيلي و...به مددجويان خود ،در راستاي

عادتسازي در خانواده اين مددجويان به نوعي به

بهبود سطح تحصيالت آنها برآمده و همچنين با برگزاري

الگوهاي رفتاري براي اعضاي خانوادهشان مبدل ميشود

کالسهاي هنري همچنين برپايي کانونهاي فرهنگي
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و همين امر سبب بهبود سرمايه فرهنگي در اين قشر
خواهد شد.

پيشنهادها

همچنين نتايج تحقيق حاضر نشان داد که بين

در پايان با توجه به نتايج به دست آمده از تحقيق

خدمات کميته امداد امام خميني (ره) و ارتقاء سرمايهي

حاضر ،پيشنهادهاي کاربردي زير را ميتوان ارائه نمود:

فرهنگي نهادينه شده مددجويان تحت حمايت رابطه

 -کارکنان کميته امداد امام خميني (ره) بايد با برنامههاي

وجود دارد که اين يافته با نتايج مطالعه ايمان و سروش

اجرايي در راستاي تحقق ارتقاء سرمايه فرهنگي آشنا

( )1392و ويلکينس و لوينز ( )2014همسو ميباشد که

شده و همسو با آن عمل نمايند.

علت رابطه بين خدمات کميته امداد امام خميني (ره) و

 -مددجويان تحت پوشش بايد به ميزان مصرف و

ارتقاء سرمايهي فرهنگي نهادينه شده مددجويان را

چگونگي استفاده از کاالهاي فرهنگي ترغيب شوند

ميتوان در اين نکته دانست که مددجويان کميته امداد

 -با ايجاد کالسها و دورههاي آموزشي عمومي براي

به فضل همکاري اين نهاد توانسته اند که استعدادهاي

مددجويان ،در راستاي بهبود توانمندي ها و مهارتهاي

خود را در جامعه متبلور و ارائه نمايند که در اين راستا

آنها تالش نمود.

حضور در همايشهاي بين المللي ،کسب مدارک ثبت

 -همچنين بايد در برنامههاي اتخاذي از سوي کميته

اختراع و  ، ...به نوعي مؤيد اين فرضيه و در راستاي

امداد نسبت به ايجاد احساس و درک مشترک و

ت ييد آن در اين سازمان ميباشد .ضمن اين که کميته

جامعيت و مقبوليت تنوع فرهنگي و ديني بين

امداد با حمايتهاي مادي ومعنوي مختلف از دانش آموزان

مددجويان تالش نمود و سعي شود که ساختارهاي

ودانشجويان تحت پوشش خودسبب کسب مدارج

فکري مددجويان در راستاي بهبود مراودات فرهنگي

علمي و دانشگاهي براي آنها را فراه نموده و حتي

مهيا و آماده گردد.

سبب کسب موفقيتهايي در مجامع علمي و پژوهشي

 -با استفاده از چاپ و توزيع بورشورها و پمفلتهاي

داخل و خارج کشور و در المپيادهاي مختلف شده است.

آموزشي مختلف در خصوص جديدترين اخبار ايران

بسياري از مددجويان اين کميته حتي موفق به ثبت

و جهان در بين مددجويان ،اطالع رساني شود

اختراعات خود در داخل و خارج از کشور شده اند.

 -برگزاري دوره ها براي انجام فعاليتهاي هنري مانند

همين امر سبب ارتقاء سرمايه فرهنگي نهادينه در

خوشنويسي و گرافيک در محيط مؤسسات و

مددجويان اين سازمان بوده است .همچنين در اجراي

مجتمعهاي وابسته به کميته امداد امام خميني (ره)

طرح آموزش خانوادها ،اين نهاد پس از احصاء نياز

براي مددجويان با برنامه ريزي جامع وبا توجه به

آموزشي از طريق تکميل شناسنامههاي اختصاصي،

شرايط ونياز مخاطب صورت پذيرد.

محيطي و فرهنگي توسط مشاورين وسرمربيان آموزش

 -بايد با برنامههاي مهارتآموز و توانمندساز والدين،

خانواده ،خانوادههاي تحت حمايت را با ردههاي سني

بستري را براي انتقال اکتسابي و توليد ذائقههاي

متفاوت در سرفصلهاي آموزشي به تفکيک موضوعات

فرهنگي در نوجوانان و جوانان ايشان فراه نمود.

در قالب کارگاههاي آموزشي شرکت ميدهند که نتايج

 -بايد با حمايت همه جانبه وتاميين هزينههاي تحصيلي

اين فرايند را در راستاي بهبود سرمايه فرهنگي نهادينه

دانش آموزي و دانشجويي ،روند گرايش و رغبت به

شده مددجويان تحت حمايت ميتوان مثمرثمر قلمداد

آموزش در بين مددجويان بهبود يابد.

نمود.
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مهدي محمودي و رزيتا سپهرنيا

 تا حد امکان ،دسترسي مددجويان به کتاب وکتابخانهوساير منابع نوشتاري به آساني فراه شود.
 در خصوص مزايا و معايب شبکههاي اجتماعياطالعات مناسبي در اختيار مددجويان قرار گيرد.

متفاوت در سرفصلهاي آموزشي

و در قالب

کارگاههاي آموزشي ارائه شود.
 مديران بايد در خصوص کيفيت ،تخصص و مهارتهايآموزشي مدرسان دورههاي آموزشي در نهر گرفته شده

 -بايد با اتخاذ تدابيري مانند اطالع رساني و ترغيب به

براي مددجويان ،اطالعات دقيق و به روزي داشته

مطالعه در خصوص زمينههاي مختلف ،زمينههاي

باشند که در صورت نياز تصميمات الزم را اتخاذ و

شناخت و پايبندي به ارزشهاي بين فردي و ميان

اجرايي نمايند.

فردي در بين مددجويان را بهبود بخشيد.
 -مديران و کارکنان اين نهاد نيز بايد توجه داشته باشند

پيشنهادهايي براي محققان آتي

که در رهنمودهاي خود در خصوص فضائل اخالقي

 -پيشنهاد ميشود که بر روي ت ثير ارتقاي سرمايه

و کرامت انساني ،خود به عنوان الگويي براي رعايت

فرهنگي بر روي کيفيت زندگي مددجويان تحت

اين نکات بوده و به اين رهنمودها پايبند باشند و

حمايت کميته امداد امام خميني (ره) استان تهران

همچنين سعي داشته باشند که اين رهنمودها را با عمل
به مددجويان القا نموده و از بيان صرف مطالب دوري
نمايند.

مطالعه اي صورت

پذيرد.

 پيشنهاد ميشود که بر روي ديگر عوامل مؤثر بر ارتقايسرمايه فرهنگي مددجويان تحت حمايت کميته امداد

 -مديران و کارکنان سعي داشته باشند که در عرضه

امام خميني (ره) استان تهران مطالعه اي صورت پذيرد.

خدمات فرهنگي به نيازهاي فرهنگي مددجويان و

 -پيشنهاد ميشود که چنين تحقيقي با استفاده از ديگر

جامعه توجه داشته و تا حد امکان از برنامههاي

ابزارهاي پژوهشي مانند مصاحبه و مشاهده نيز صورت

سليقهاي دوري نمايند و در راستاي توليد نيازهاي

پذيرد.

فرهنگي منطبق با سياستهاي کالن فرهنگي و منطبق
با ارزشهاي بومي همت گمارند.

 پيشنهاد ميشود که چنين تحقيقي بر روي مدجويانتحت حمايت کميته امداد امام خميني (ره) در ديگر

 -حمايت نهاد از دانشجويان و دانش آموزان تحت

شهرها و استانهاي کشور نيز صورت پذيرد.

پوشش بهبود يافته و گسترش يابد و همچنين با
مشاوره تحصيلي مناسب سعي شود که توان
تصمي گيري مددجويان در راستاي بهبود انتخاب
تحصيلي خود ،بهبود يابد.
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