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چکیده
حیاااخ نااانواده مرهااون ارزشهااای آن اساات و ی اای از ارزشهااایی کااه تااامیر مساتقیم در
سازگاری زوجین و تح یم و مباخ نانواده دارد ،نانواده گرایی است که این ساازه اجتمااعی،
در هر فرهنگی متفاوخ است .امروزه سانتار اجتماعی جوامع پیچیاده شاده و نمای تاوان بارای
آنها سلسله مراتب ساده که فقط از طریق درآمد و مال یت تعیین میشود ،در نظر گرفت ،بل ه
سایر اش ال سارمایه از جملاه سارمایه فرهنگای در انتساا سابی زنادگی افاراد و گاونگی
زندگی آنها مومر است .این پژوهش در صدد اسات باه بررسای رابباه باین سارمایه فرهنگای و
نانواده گرایی بپردازد .روش این تحقیق پیمایشی بوده و جامعه آماری ،سااکنین شاهر اصافهان
میباشند که با فرمول کوکران برای جمعیتهای بزرگ ،حجم نمونه برابر  665نفار تعیاین و بار
اساس نمونه گیری سهمیه ای مبتنی بر محل س ونت انتسا شده اند .داده ها با کمی پرسشنامه
استاندارد نانواده گرایی و پرسشنامه محقق سانته در نصاو

سارمایه فرهنگای جماع آوری

شده و با کمی نرم افزار  spssو اندازه گیری ضارایب همبساتگی ماورد تجزیاه و تحلیال قارار
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گرفته است .نتایج این پژوهش نشاان داد کاه سابس سارمایه فرهنگای پاساسگویان پاایین تار از
متوسط بوده ،ولی نانواده گرایی در نمونه از میانگین باالتر است .این تحقیق نشان داد که افاراد
با سرمایه فرهنگی باالتر به دنبال سبیهای زندگی انتسابی نود باوده و ناوعی فارد گرایای در
این گونه افراد قابل مالحظه است و راببه همبستگی و مع وس بین سرمایه فرهنگای و ناانواده
گرایی وجود دارد .سرمایه فرهنگی ش ل دهنده سابی زنادگی فاردی اسات و باا افازایش آن
ترجیحاخ فردی بر مبنای سالیق و عاداخ نا

افزایش مییابد که نتیجه آن میتواند منجر باه

گزینش نوعی سبی زندگی انتسابی و حتی متفاوخ با سایرین شود.
واژههای کلیدی :ارزشها ،نانواده گرایی ،سرمایه فرهنگی ،سبی زندگی ،فردگرایی.
مقدمه و بیان مسأله
نانواده از مهم ترین نهادهای اجتماعی است که تامیر مستقیم در سالمت روح و روان فرد و
همچنین انسجام جامعه دارد .نانواده نقش اساسی در تولید و تداوم جامعه از طریق فرزندآوری
از یی طرف و اجتماعی کردن فرزندان و آمااده نماودن آنهاا بارای زنادگی آیناده و پاذیرش
نقشهای اجتماعی از سوی دیگر بر عهده دارد .نانواده به معنی واقعی از حضاور ماادر ،پادر و
فرزندان در یی م ان و فضای اجتماعی و فرهنگی مشترک تش یل میشاود( .ارم ای:9711 ،
 )99در نانواده ارزشهایی وجود دارد که تداوم حیااخ آن وابساته باه ایان ارزشهاا اسات .از
جمله مهام تارین ارزشهاای درون ناانواده ،ناانواده گرایای اسات .ناانواده گرایای ی ای از
مهمترین ارزش های وابسته به هر فرهنگی است که به الگویی از سازمان اجتماعی اشاره کرده و
بر نگرش های وفاداری ،اعتماد و هم ااری در باین اعضاای ناانواده تاکیاد مایکناد .ناانواده
گرایی نقش مثبات و ساازنده ای بار ساازگاری زوجاین و تح ایم و مبااخ ناانواده دارد؛ ولای
مبالعاخ نشان میدهد که این ارزش فرهنگی در فرهنگهای مستلف در حال تغییر است(ساایه و
نایت )1191،9در ایران نیز طی قرن انیر شهرنشینی افزایش یافته به گونهای که شهرنشاینی از 75
درصد در سال  9775به  %85جمعیت ایران بر اسااس آنارین سرشاماری (ساال  )9711رسایده
است .شهر اصفهان به عنوان ی ی از کالن شهرهای ایران که بیش از سایر شهرها تجربه صانعتی
1 Sayegh, & Knight
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شدن داشته دستسوش تغییراتی در نهاد نانواده شده است .بررسی آمارها نشان مایدهاد کاه در
سال  ،9731نسبت ازدواج به طالق در اصافهان  96/6ازدواج مبات شاده در مقابال یای ماورد
طالق بوده و در سال  9781نسبت مذکور به  91مورد ازدواج در برابر یی مورد طاالق رسایده
است .در سال  9711رقم فوق به  6مورد ازدواج در مقابل یی مورد طالق گزارش شده اسات.
(مرکز آمار ایران )9719 ،روند افزایشی میزان طالق همچنان ادامه داشته به گونه ای که در برابر
 7/7ازدواج مبت شده یی مورد طالق در سال  9717به مبت رسایده اسات(مبات احاوال اساتان
اصفهان )9717،این آمار نشان میدهد که باید به موضوع نانواده و ارزشهاای آن توجاه ویاژه
نمود .امروزه شاهد افزایش سبس تحصیالخ ،زنان ،تمایل به استقالل مالی و اشتغال در نارج از
نانه و افازایش مشاارکت زناان در حاوزه هاای مستلاف اجتمااعی و اقتصاادی ،ارتباطااخ باین
فرهنگی و جهانی شدن ،گسترش روز افزون رسانه های جمعی ،بهبود بهداشت و افزایش امید به
زندگی و تغییر نگرش افراد به زندگی میباشیم که هر یی از این موارد در نهاد ناانواده ماومر
است .بشر دوران جدیدی را تجربه میکند و بسایاری از مانشهاای آن بار اسااس فارد گرایای
ش ل میگیرد .دیگر نمی توان فقط از یی سبی زندگی به عنوان سبی زنادگی مبلاو ناام
برد بل ه امروزه افراد دست به گزینش زده و سبی زندگی ناصی را بر میگزینند که بیشتر در
جهت رضایت شسصی آنان و مبابق با داشتههای فرهنگی شان است .اگر نهاد نانواده نتواند باا
شرایط جدید منببق شود و به نحو صحیس و منبقی با سایر نهادهای اجتماعی ارتباط برقرار کند
و قادر نباشد به نیازهای اعضای نود پاسخ دهد ،د ار بحاران و از هام پاشایدگی نواهاد شاد.
ی ی از موضوعاتی که باید همگام با این تغییراخ به آن توجه کرده و تامیر آن را در ارزشهای
نانوادگی ماورد بحاق قارار داد ،سارمایه فرهنگای اسات .سارمایه فرهنگای باا مجموعاهای از
داشتههای ف ری منببق است که توسط نظام آموزشی تولیاد مایشاوند و یاا از طریاق ناانواده
انتقال مییابند .سرمایه فرهنگی فراهم کننده فضای فرهنگای بارای زنادگی افاراد باوده و تاامیر
زیادی در منش ،کنشها و رفتار فارد را دارد .از آن جاایی کاه ناانواده و رواباط باین اعضاای
نانواده متامر از رفتارهای هریی از افاراد ناانواده اسات ،مایتاوان انتظاار داشات کاه سارمایه
فرهنگی در نانواده گرایی به عنوان ی ی از مهم ترین ارزشهای حوزه نانواده مومر واقع شاده
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و موجب ش ل دهی به روابط اعضای نانواده با ی دیگر و ساایرین شاود .در ایان پاژوهش باه
بررسی تامیر سرمایه فرهنگی بر نانواده گرایی در ساکنین شهر اصفهان پردانته میشود.
پیشینه پژوهش
با بررسی به عمل آمده و مروری بر سایر تحقیقاخ ،پژوهشی که مشابه این تحقیق به بررسی
تامیر سرمایه فرهنگی بر نانواده گرایی پردانتاه باشاد ،مالحظاه نشاد و ایان موضاوع پاژوهش
حاضر را متمایز از سایر پژوهشها میکند .در ذیل تعدادی تحقیق کاه در بسشای از متغیرهاا باا
این پژوهش نزدی ی داشتند ،آورده میشود:
 سفیری ،آراسته و موسوی ( )9781به بررسی راببه میزان سرمایه فرهنگای زناان شاابل باانوع روابط با همسران در نانواده پردانتند .یافتهها نشان داده که با بااال رفاتن سارمایه فرهنگای
زنان ،روابط آنها با همسر دموکراتیی تر میشود.
حقیقتیان ()9717در پژوهشی در ارتباط با سرمایه فرهنگای و بازتولیاد نسالی ناین نتیجاهگیری کرده سرمایه فرهنگی والدین بر موفقیت تحصیلی داناش آماوزان مقباع راهنماایی تاامیر
نا یز ولی معنادار داشته است.
حجتی نیا( )9711در بررسی راببه بین رضایت زناشویی و ارتبااط آن باا سارمایه فرهنگایدر شهر یاسوج نتیجه گیری کرده که بین سرمایه فرهنگای عینیات یافتاه زن و همچناین سارمایه
نهادی همسر با رضایت زناشویی راببه معنی دار وجود دارد و سرمایه فرهنگی آن یزی اسات
که می تواند در رفتار تبلور یابد و باه زعام کاالینز تولیاد میزانای از انارفی عااطفی در تعاامالخ
مناس ی میکند.
 صادقی و هم اران( )9711در برآورد روند سارمایه فرهنگای در ایاران اقادام باه بررسایاجزای سرمایه فرهنگی و تسمین آن بارای اساتان هاای ایاران نماوده اناد .بار اسااس نتاایج ایان
پژوهش استان اصفهان رتبه  91ام را در کشور به نود انتصا

داده و سابس سارمایه فرهنگای

آن از میانگین پایین تر بوده است.
 در پژوهش بقایی سارایی و حاق شاناس ( )9715در ارتبااط باا تاامیر سارمایه اجتمااعی وسرمایه فرهنگی در مواجهه زنان با رفتار بیرانالقای نتیجاه گیاری شاده باه ربام وجاود رابباه
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مستقیم میان برنورداری از سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی ،میان سرمایه فرهنگی و مواجهاه
با رفتارهای بیرانالقی راببه معماگوناه برقارار اسات ،باه طاوری کاه برناورداری بایش تار از
سرمایه اجتماعی بازدارناده مواجهاه زناان باا رفتارهاای بیرانالقای و برناورداری بایش تار از
سرمایه فرهنگی تسهیل کننده مواجهه زنان و دنتران با رفتارهای بیرانالقی است.
در پژوهش زارع شاه آبادی و طاهر( )9715اقدام به بررسی راببه سرمایه فرهنگی و سبیزندگی گردید .بر اساس نتایج حاصله مشسص شد کاه باین سارمایه فرهنگای و ابعااد مستلاف
سبی زندگی راببه مثبت و معنادار در بین دو نسل ماادران و دنتاران وجاود دارد .دنتاران باا
توجه به دسترسی بیشتر به منابع فرهنگی از جمله افازایش تحصایالخ سارمایه فرهنگای بیشاتری
داشته و سبی زندگی متفاوتی از مادران نود بر میگزینند.
-فیروزجانیان ،شارع پور و فرزام ( )9715در نصو

تامیر سرمایه فرهنگی بر ابعاد رفتااری

مداری اجتماعی اقدام به بررسی نموده اند .تحقیق نشان داد که بین سرمایه فرهنگای و ابعااد آن
با مدارای اجتماعی (رفتاری) راببه و تأمیر معنااداری وجاود دارد .باا فاازایش سارمایه فرهنگای
میزان مداری فرد با دیگران در جامعه افزایش میباید.
یافته های پژوهش بهمنی،کافی و ساداخ دالور ( )9715نشان دهندة وجاود راببا معنااداربین انواع سرمای فرهنگی (نهادینه ،تجسم یافته و عینیت یافته) با قدرخ زنان در ناانواده اسات؛
بدین معنا که با افزایش انواع سرمای فرهنگی در زنان ،قدرخ آنها نیز افزایش می یابد.
-شوارتز ( )1113در میامی آمری ا در نصو

کاربرد نانواده گرایای در باین گاروه هاای

قومی متنوع از طریق پیمایشی تحقیقی انجام داده است .بر اسااس یافتاه هاای پاژوهش؛ ناانواده
گرایی در جامعه آمری ا به عنوان یی ارزش فرهنگی اسپانیایی نگریساته مایشاود کاه قابلیات
برنامه ریزی و سنجش در بین سایر گروه های قومی را نیز دارد .تحلیل عاملی تائیدی نشاان داده
نمره های نانواده گرایی در باین گروههاای قاومی باا قومیات و ارزش فرهنگای آن گاروه هام
نوانی دارد .تفاوخ های معنا دار در میانگین ها نشان داده که ارزش های نانواده گرایای در باین
سایر قومها نیز وجود دارد و محقق نتیجه گیاری کارده کاه همگرایای باین ارزش هاای ناانواده
گرایی و سایر ارزشهای جمع گرایی وجود دارد.
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 -زو( )1118پژوهشی در نصو

سرمایه فرهنگی و روابط زوجین در نانواده هاای ینای

انجام داده است .بر اساس یافته ها ،زوجین در شرایط عادی ،تصمیم گیری باه طاور مشاترک را
ترجیس میدهند ،ولی در صورخ اناتالف ،قادرخ باه سامت کسای تمایال پیادا مایکناد کاه
مسئولیتهای نانگی بزرگ تاری را برعهاده دارد و نقاش سارمایه اقتصاادی پررنگتار از ساایر
اش ال سرمایه میشود.
 بار ام ( )1191در پژوهشی در ارتباط با عروسی ،ماادی گرایای و رضاایت زناشاویی درآمری ا به این نتیجه رسید که ارزشهای مادی و درآمد بااال در واقاع منجار باه رضاایت نسابی
بیشتر در روابط زوجین میشود و نقش سرمایه فرهنگی نا یزتر است.
چارچوب نظری
وافه سرمایه از اقتصاد سر شمه میگیرد که از طریق سرمایه گذاری و عملیاخ مالی انباشاته
شده و سپس به صورخ میراث انتقال مییابد .اما امروزه مفهوم سارمایه فقاط باه اماور اقتصاادی
محدود نمی شود ،بل ه هار نوع سرمایه را میتوان از هم متمایز کرد که عبارتند از:
سرمایه اقتصادی ،سرمایه فرهنگی ،سرمایه اجتماعی و سرمایه نمادین.
در میان اش ال متفاوخ سرمایه ،سرمایه اقتصادی و فرهنگی مناساب تارین معیارهاای تماایر
گذاری به منظور برسانتن فضای اجتماعی در جوامع توساعه یافتاه را فاراهم مایکنناد .سارمایه
فرهنگی شامل گرایشاخ و عاداخ دیرپایی کاه طای فرایناد جامعاه پاذیری حاصال مایشاود و
هدفهای فرهنگی ارزشمندی نظیر قابلیات هاای تحصایلی و مهاارتی را باه دنباال دارد(.بوردیاو،
 ) 111 :9781سرمایه فرهنگی تامیر مستقیم در مهارتهای فردی داشته و میتواند آماری در نحوه
رفتارها و کنشها به جا بگذارد و در ش ل روابط بین اعضای نانواده و ارزشهاای ناانوادگی
تامیر ملموس دارد .امروزه سانتار اجتماعی جوامع پیچیده شده و نمی توان بارای آن هاا سلساله
مراتب ساده که فقاط از طریاق درآماد و مال یات تعیاین مایشاود ،در نظار گرفات .بوردیاو از
اصبالح فضای اجتماعی استفاده میکند که بر اساس برنورداری هر طبقه از ش ل هاای متناوع
و ندگانه سرمایه ش ل میگیرد و عامالن در این فضا بر اساس حجم کلی سرمایه در انتیاار و
در بعد دوم بر اساس ترکیب سرمایه و وزن نسبی هر یای توزیاع مایشاوند .باه عباارخ دیگار
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موقعیت افراد با توجه به میزان دسترسی آنها به انواع سرمایه ها تعیین میگردد( .بفاری و نیازی،
 )95 :9783نمود سرمایه فرهنگی را میتوان در شیوه و سبی زنادگیای کاه افاراد بارای ناود
انتسا کرده مشاهده کرد که بسش اصلی آن از طریق آموزشهای رسمی و ناانوادگی انتقاال
یافته و تثبیت میشود .سلیقه جهت گیری های انسانی را از حالت های بدنی تا رویههای رفتااری،
ف ری و زیبایی شنانتی ش ل میبسشد و نود بر اساس سرمایه فرهنگی ش ل میگیرد (لبیبی،
 .)185 :9717بوردیو معتقد است در تبیین زیبایی شنانتی باید به دنبال ت اوین فاردی و جمعای
این پدیده تاریسی بود و هار گوناه تاالش بارای تعریاف جاوهری آن بای فایاده و مح اوم باه
ش ست است (بوردیو .)9181 ،سرمایه فرهنگی فراهم کننده فضای فرهنگی برای زندگی افاراد
بوده و بیشترین تامیر را در منش و رفتار فرد دارد .به نظر بوردیو سرمایه فرهنگای اناواعی دارد و
به سه صورخ زیر تجلی مییابد:
 -9سرمایه فرهنگی تجسم یافته
سرمایه فرهنگی تجسم یافته نوعی مروخ بیرونی است که به عنوان بسش جدایی ناپذیری از
فرد درآمده و این همان بسشی است که بوردیو آن را سرمایه فرهنگی هماراه باا تولاد مایناماد
که نمی توان آن را از طریق هدیه ،نرید با مبادله به دیگری منتقال نماود .ایان ناوع سارمایه باه
صورخ آمادگیهای مداوم ذهن و جسم تجلی مییابد( .شاارع پاور وناوش فار)973 :9789 ،
این سرمایه ،به تدریج به نسبتی در فرد تثبیت شده و در رفتاار و گفتاار فارد تجلای ماییاباد کاه
میتوان آن را بهره گیری از نهادهای آموزشی ارتقا داد.
 -1سرمایه فرهنگی عینیت یافته
این سرمایه آش ارترین نوع سرمایه فرهنگی است که افراد جامعه میتوانند از آن بهاره مناد
شوند و با استفاده از کاالها و اشیا مادی که از ارزش فرهنگی توام با ارزش اقتصادی برناوردار
هستند عینی میگردد .در واقع اقشار مستلف جامعه با مصرف انواع کاالهای فرهنگی کاه ناود
تاابعی از متغیرهااای گوناااگون فااردی و اجتماااعی اساات ،دارای ساارمایه فرهنگاای عینیاات یافتااه
میشوند و از طرفی از آنجایی که این کاالهای فرهنگی را مایتاوان باه صاورخ کااالی ماادی
مورد داد و ستد قرار داد ،قابلیت تبدیل به سرمایه اقتصادی را نیز دارد .پاس کاالهاای فرهنگای
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در دو بعد قابل توجه است؛ از یی جنبه به سرمایه اقتصادی منجار و از جنباه دیگار باه صاورخ
نمادی به سرمایه فرهنگی منتج میشود.
 -7سرمایه فرهنگی نهادی
الزمه سرمایه فرهنگی نهادی ،قبل از هر یز ،وجاود افاراد باا صاالحیت و مساتعد جهات
کسب انواع مدارک تحصیلی و دانشگاهی اسات و از طارف دیگار مساتلزم وجاود نهادهاای
رسمی که هم این مدارک تحصیلی را صادر و هم باه آن رسامیت بسشاند ،اسات( .نیاازی و
کارکنان ) 61 :9786 ،سرمایه فرهنگی نهادی با قاوانین و مقارراخ حااکم در باه هرجامعاهای
وابسته بوده و برای دارنده آن پایگاه اجتماعی ایجاد میکند.
به نظار بوردیاو ،تجسام سارمایه فرهنگای را بایاد در "ذائقاه هاای فرهنگای" ماردم دیاد.
ذائقه هاای فرهنگای سااز و کااری بارای تشاسیص ،شناساایی و تف یای گاروه هاا و طبقااخ
اجتماااعی از ی اادیگر ،و نیااز اباازاری باارای تسااهیل همبسااتگی و انسااجام هاار گااروه و طبقااه
هستند(بوردیو )139 :9181 ،کالینز 9سرمایه فرهنگی را شامل منابعی نظیار م المااخ از پایش
اندونته در حافظه (ناطراخ) ،شیوه زبانی(سبی گفتار) ،انواع نا

دانش یا مهاارخ ،حاق

ویژه تصمیم گیری و حق دریافت احترام می داند(ترنر.) 111 :1117 ،از نظر کالینز تمام آنچاه
را که طرفین مبادله دارا هستند ،و موجب برتری ی ای بار دیگاری یاا در باین زناان و ماردان
می شود و در نهایت باعق به وجود آمدن راببه حاکم و مح وم می شود .مانند سن ،تحصیل،
شغل ،تعداد نواهر و برادر ،درآمد و دارایی ،قدرخ باروری ،زمینه طبقاتی و حتای زیباایی و
تناسب انادام ،همگای جازر سارمایه فرهنگای انساان هاا اسات (کاالینز )189 :9135 ،سارمایه
فرهنگی و نانواده بای دیگر راببه متقابل و یال تی ی دارند .از سویی نانواده به عنوان ی ی
از منایع سرمایه فرهنگی شنانته می شود و در فرایند اجتماعی شدن ،کودک در درجه اول از
طریق ارتباط با دیگر اعضای نانواده ،به تدریج نحوه برقراری ارتباط و تعامال باا دیگاران را
فرا می گیرد و از طریق آموزشها یی که در محیط نانواده باه وی داده مایشاود؛ شایوههاای
رفتاری و گفتاری ،عادخ و جهت گیریهای فرهنگی کودک ش ل میگیرد.

1 - Collins
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به عقیده بوردیو ،آنچه که در مراحل اولیه زندگی و به صورخ نانودآگاه توساط کاودک
آمونته میشود ،به ساستی تغییار نماوده و در شا ل گیاری کانش و پاساسگویی در تجربیااخ
بعدی زندگی تامیر بسزایی دارد هر پدر و ماادری عااداخ فرهنگای ناود را باه کودکاان ناود
میآموزند و بسیاری از این عادتها ،مسیر زندگی افراد را مشسص و تعیین میکند .هار ناانواده
به صورخ بیرمستقیم به کودکان نود یی سارمایه فرهنگای معاین و نلاق و ناوی ناصای را
انتقال میدهد که برگرفته از ارزشهای نانواده ،درونی میشاود کاه در کناار آموزشاهایی کاه
فرد از نهاد آموزشی رسمی دریافت میکند نگرشهاایی را در فارد باه وجاود مایآورد کاه در
سرتاسر زندگی اجتماعی او مومر است .قابال توجاه کاه رواباط دورن ناانواده ناود منبعاق از
سرمایه فرهنگی است .زن و مارد پاس از ازدواج و تشا یل ناانواده جدیاد هار کادام سارمایه
فرهنگی جداگانهای به همراه نود دارند .سرمایه فرهنگی منابعی از جمله حافظاه ،مهاارخهاای
کالمی ،انواع دانش و قدرخ تصمیم گیری در انتیار افراد قرار مایدهاد کاه در تنظایم رواباط
آنان با سایرین از جمله اعضای نانواده بسیار ماومر اسات .از آن جاا کاه رواباط درون ناانواده
عاطفی ترین راببه است که هر فرد تجربه میکند ،سارمایه فرهنگای مناابعی را در انتیاار افاراد
قرار میدهد تا تصمیماخ مستلف نود را در ار و تعامل با سایر اعضاای ناانواده و مناافع
آن اتساذ کنند و در واقع سرمایه فرهنگی جهت دهنده انگیزشی مهمای در راساتای ارزشهاای
نانوادگی است .نانواده گرایی ی ی از مهمترین ارزش های وابسته به هر فرهنگی است کاه باه
الگویی از ساازمان اجتمااعی اشااره مایکناد و باه عناوان بسشای از نگااه جامعاه اسات کاه بار
نگرش های وفاداری ،اعتماد و هم اری در بین گروه نانواده تاکید مایکناد( .پاونزتی)1117 ،
نانواده گرایی سازه ای است که ماهیت جمع گرایی و جهت گیاری افاراد نسابت باه آساایش،
وفاق و رفاه اعضای نانواده را نشان میدهد(.رجبی و عباس پور )16 :9711 ،آن ه باعق شده
که نانواده گرایی مورد توجه قرار گیارد ،رواباط درون ناانواده اسات .آن اه اماروزه ماورد
تاکید قرار میگیرد ،صرفا حضور افراد در فضای فیزی ی و محیط نانه نیست ،به عبارخ دیگار
این که افراد در کنار ی دیگر در یی م ان جمع هستند ،به نودی نود نمی تواند معرف یی
نانواده باشد حتی اگر از نظر تعریف ماا آن هاا را ناانواده محساو کنایم .ناانواده باا رواباط
درونی آنها تعریف و بازتولید میشود .این که هر یی از افراد ه نقش ناصی دارند و در ایان
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نقش های متقابل گونه با ی دیگر تعامل پیدا میکنند ،از اهمیت زیادی بار ناوردار اسات .باه
این ترتیب میتوان گفت پی ره نانواده بر احساس تعلق نسبت به آنها بنا شاده اسات ،احساسای
که افراد را وادار میکند تنها منافع نود را در نظر نگیرند بل ه منافع جمعی را مالک عمل قارار
دهند و در شرایط گوناگون عالوه بر منافع فردی نود به مصالس کلای ناانواده نیاز نظار داشاته
باشند ،در این حالت افراد در تمامی فعالیتهای ی دیگر سهیم میشاوند و ایان ناوع فعالیاتهاا
نقش مهمی در استح ام و بقای نانواده دارد( .ویدمر)7:1118 ،9
نانواده گرایی دارای  7بعد است:
 -9بعد سانتاری :جنبه سانتاری نانواده گرایی به حضور یا عدم حضاور ازدواج ،ناانواده
گسترده و تعداد افراد نانواده که در یی نانوار زندگی میکنند ،اشاره دارد( .رجبای و عبااس
پور)9711:13 ،
 -1بعد نگرشی نانواده گرایی:
نگرش مجموعهای از باورها و هنجارهایی است که فارد را آمااده مایکناد تاا باه دیگاران،
موضوع ،شی و گروههای مستلف به شیوه مثبت یا منفی نگاه کند .نگرشاها ،ارزیاابی از اشایا را
نالصه میکنناد و در نتیجاه پایش بینای و یاا هادایت اعماال یاا رفتارهاای آیناده را باه عهاده
میگیرند .از دیدگاه روان شنانتی ،نانواده گرایی به دستهای از نگرشها اطاالق مایشاود کاه
روابط نانواده را برای زندگی شسصی و اجتماعی ،رشد احساس وظیفه در باین اعضاای گاروه
نانواده و همچنین این عقیده که بچه داشتن الزمهای بارای تحقاق اجتمااعی و فاردی اسات ،را
مورد تأکید قرار میدهد (رجبی و عباسپور .)16 :9711 ،نانواده گرایی نگرشی 1به عنوان یای
ارزش فرهنگی تعریف میشود که شامل یی هویت فردی و دلبساتگی قاوی باه ناانوادههاای
هستهای و گسترده فرد و داشتن احساسهای قوی وفاداری ،تقابل و همبساتگی در باین اعضاای
نانواده است (رجبی و عباس پور)13 :9711 ،

1 widmer
2 attitudinal familism
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 -7بعد رفتاری :به موضوع گونگی کمی و حمایت متقابل ابزاری و عاطفی باین اعضاای
نانواده اشاره داشاته و باه مالقااخ هاایی کاه اعضاار ناانواده و نویشااوندان باه منظاور تاداوم
حمایتها و حفظ راببه نویشاوندی انجام میدهند ،تأکید میکند
سرمایه فرهنگی به عنوان ی ی از ابعاد سرمایه که هر کس به میزانای از آن برناوردار اسات
منابعی را در انتیار افراد قرار میدهد که مایتواناد در رواباط باین اعضاای ناانواده و ناانواده
گرایی مومر باشد .در این پژوهش باه بررسای رابباه سارمایه فرهنگای و بعاد نگرشای ناانواده
گرایی پردانته میشود.
سوال اصلی تحقیق
در این پژوهش به این سوال اساسی پاسخ داده میشود که ه راببهای بین سرمایه فرهنگای
و نانواده گرایی وجود دارد.
سواالخ فرعی پژوهش عبارتند از:
میزان نانواده گرایی در نمونه به ه میزان است؟
میزان سرمایه فرهنگی در هر یی از ابعاد په میزان است؟
ه راببهای بین هر یی از ابعاد سرمایه فرهنگی و نانواده گرایی وجود دارد.
روش پژوهش
این تحقیق از نوع کمی و به شیوه توصیفی ،تحلیلی است کاه در زماره پژوهشاهای تبیینای و
در پارادایم امباخ گرایی قرار گرفتاه و از حیاق هادف ،کااربردی اسات .پاس از جماع آوری
دادهها با ابزار پرسشنامه به تحلیل آن با اساتفاده از نارم افازار  spssپردانتاه شاده اسات .جامعاه
آماری تحقیق حاضر را همه ساکنین شهر اصفهان تشا یل مایدهناد کاه تعاداد آنهاا بار اسااس
سرشماری نفوس و مس ن سال  9711برابر باا91188168نفار اسات (ساالنامه آمااری شاهرداری
اصفهان .)9717 ،با استفاده از فرمول کوکران برای جمعیت بزرگ ،حجم نموناه مبلاو برابار
 665نفر محاسبه شده و با توجه به این که جمعیات شاهر اصافهان نااهمگن اسات ،شایوه نموناه
گیری سهمیهای و بر اساس محله مس ونی طبق منبقاه بنادی شاهرداری صاورخ گرفتاه اسات.
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مالک ورود افراد به تحقیق ،دارا بودن سن  91-65سال (جوانان و گروهای سنی بااالتر) اسات.
جمع آوری اطالعاخ مورد نیاز باه وسایله دو پرسشانامه صاورخ گرفتاه کاه شاامل؛ پرسشانامه
استاندارد نانواده گرایی و پرسشنامه محقق سانته در نصو

هر یی از ابعاد سرمایه فرهنگی

است .بر اساس دیدگاه نظری ،نانواده گرایی ماهیت جمع گرایی و جهت گیری افراد نسبت به
آسایش ،وفاق و رفاه اعضای نانواده را نشان میدهد .مقیاس نانواده گرایای توساط اساتیدل و
کانترپراس )1117(9بر اساس هار بعد مقدم بودن نانواده بر فرد ،افتسار و شرافت ناانوادگی،
هم پیوندی نانوادگی و مبیع نانواده بودن طراحی شد با  98گویه و با استفاده از تحلیل عاملی
اکتشافی ضرایب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه را 1/87اعالم نمودند.در ایاران رجبای و عبااس
پور( )9711جهت سنجش اعتبار و پایایی مقیاس در مراکز تربیت معلام و انجاام تحلیال عااملی
اکتشافی به سه بعد مبیع نانواده بودن ،مقدم بودن نانواده بر فرد ،افتسار و شارافت ناانوادگی
در ایران دست یافتند و ضریب آلفاای کرونبااخ کال مقیااس 1/37محاسابه گردیاد .در تحقیاق
حاضر از مقیاس نانواده گرایی ایرانی شده استفاده شده است .جهت بررسای اعتباار پرسشانامه
سرمایه فرهنگی از اعتبار صوری با مراجعه به اساتید جامعاه شناسای اساتفاده شاد و پایاایی ایان
پرسشنامه با اندازه گیری آلفای کرونباخ در مبالعاخ مقدماتی  1/31مشسص گردید.
تعریف عملیاتی متغیرها:
نانواده گرایی :به عنوان متغیر وابسته در بعاد نگرشای ماورد بررسای قارار گرفتاه اسات.
نانواده گرایی نگرشی به عنوان یی ارزش فرهنگی تعریف میشود که شاامل یای هویات
فردی و دلبستگی قوی به نانواده های هستهای و گساترده فارد و داشاتن احسااس هاای قاوی
وفاداری ،تقابل و همبستگی در بین اعضای نانواده است (رجبی و عباس پور .)13 :9711 ،بر
اساس دیدگاه نظری نانواده گرایی ،ماهیات جماع گرایای و جهات گیاری افاراد نسابت باه
آسایش ،وفاق و رفاه اعضای نانواده را نشان میدهد.
سرمایه فرهنگی :مفهومی جامعه شنانتی است که همچون راببه ای اجتمااعی درون یای
نظام مبادله عمل کرده و در برگیرنده آگاهی فرهنگی انباشته شده است که قادرخ و منزلات
به بار میآورد .صورتهای آگاهی ،مهارخ ،آموزش و به طورکلی هر امتیازی که باه شاسص
1 Steidl & Kantrpras
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منزلات باااالیی در جامعااه ماایدهااد و در برگیرناده انتظاااراخ باااال اساات را ساارمایه فرهنگاای
میگویند .در تحقیق حاضر سنجش سرمایه فرهنگای بار اسااس دیادگاه بوردیاو در ساه بعاد
نهادی ،عینیت یافته و تجسم یافته مورد سنجش قرار گرفته است.
یافتههای پژوهش
از میان  665نفر پاسسگو 11/5درصد را زنان و  51/5درصد پاساسگویان را ماردان تشا یل
میدهند .از این میان 51/6درصد متاهل و 15/1درصد مجرد میباشند .میانگین سن پاسسگویان
 71/5بوده است که بیشترین فراوانی مربوط به سن  16سال است .بررسای وضاعیت تحصایالخ
بر حسب جنس نشان میدهد بیشترین فراوانی تحصیالخ در گروه مردان و زنان به دیپلم با بیش
از  93درصد فراوانی و لیسانس در زنان باا فراوانای  98/5تعلاق دارد .بایش از 56درصاد ماردان
شابل و  77درصد زنان نانه دار هستند.
جدول  -1شاخص توصیفی متغیر وابسته تحقیق
متغیر
وابسته

نگرش به
نانواده گرایی

میانگین از 5

انحراف استاندارد

حمایت نانواده

7/61

1/81

افتسار و شرافت نانوادگی

7/61

1/67

مبیع نانواده بودن

7/65

9/19

جدول  9حاکی از آن است کاه میاانگین هماه ابعااد متغیار وابساته ناانواده گرایای از حاد
متوسط باالتر است.
توزیع فراوانی در متغیر « سرمایه فرهنگی نهادی »مجاسیبه و نتایج نشان میدهاد امتیااز هماه
گویهها  9است و این بیان گر پایین بودن سرمایه فرهنگی نهادی پاسسگویان است .توجه به این
که تحصیالخ فرد ی ی از شانصهای سرمایه فرهنگی پاسسگویان اسات ،پاس از کدگاذاری
مجدد میزان تحصیالخ پاسسگویان ،میانگین این متغیر از متوسط پاایینتر اسات .بیشاترین امتیااز
تحصیالخ فرد در نمونه به دیپلم و سپس لیسانس تعلاق دارد .نگااهی باه میاانگین کلای سارمایه
فرهنگی نهادی؛ گویای سبس پایین تر از متوسط این متغیر در نمونه تحقیق است.
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در متغیر «سرمایه فرهنگی تجسم یافته » مشسص شد امتیاز هماه گویاههاا باه اساتثنای نریاد
مجسمه و یا تابلوی نقاشی حدود  7است .میانگین گوی « توانایی انتقاال مفااهیم» بیشاتر از ساایر
گویاههااا و میااانگین گویاه «نریااد مجساامه و یاا تااابلو نقاشاای و تماشاای تئاااتر» کمتاار از سااایر
گویههاست ( .)9/8نگاهی به میانگین کلی سرمایه فرهنگی تجسم یافتاه نشاان از سابس متوساط
این متغیر در نمونه تحقیق است.
توزیع فراوانی در شانص « سرمایه فرهنگی عینیات یافتاه» نشاان مایدهاد گزیناه کاامپیوتر
85/3درصااد و دوربااین فیلمباارداری 73/3درصااد از جملااه کاالهااایی هسااتند کااه بیشااترین
پاسسگویان انها را در انتیار دارند .بیشترین پاساسگویان کتابهاای نفایس و نبای را در انتیاار
ندارند و این نشان میدهد نموناه ماورد تحقیاق عالقاهای باه جماع آوری مجموعاههاای نفایس
نداشته اند و 98/3درصد پاسسگویان حتی عالقهای به داشتن اشیای قیمتی فرهنگی نداشته اند.
جدول  -2توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطوح سرمایه فرهنگی
سبوح سرمایه فرهنگی

فراوانی

درصد معتبر

بسیار پایین

919

18/1

پایین

717

59/6

متوسط

919

98/7

باال

8

9/1

بسیار باال

1

1/7

کل

665

911

پردازش داده هاا در جادول  1در نصاو

سابوح سارمایه فرهنگای پاساسگویان را نشاان

میدهد که بیشترین فراوانی متعلق به سبس پایین سرمایه فرهنگی باه میازان  59/6درصاد اسات.
کمترین فراوانی مربوط به سبس بسیار باالی سرمایه فرهنگی با  1/7درصد است .سبوح سرمایه
فرهنگی نشان میدهد پاسسگویان از سرمایه فرهنگی پایینی برنوردار هستند.
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جدول  -3آزمون همبستگی بین ابعاد سرمایه فرهنگی و ابعاد خانواده گرایی
نانواده گرایی

متغیر وابسته

حمایت

افتسار و شرافت

نانواده

نانوادگی

ضریب همبستگی

-1/985

-1/979

-1/91

سبس معناداری

1/119

1/119

1/119

تجسم

ضریب همبستگی

-1/111

1/117

-1/191

یافته

سبس معناداری

1/156

1/17

1/358

ضریب همبستگی

1/156

1/158

1/913

سبس معناداری

1/91

1/97

1/116

حجم نمونه

665

665

665

متغیر مستقل
نهادی
سرمایه
فرهنگی

عینیت
یافته

مبیع نانواده بودن

جدول  7به بررسی راببه ابعاد سرمایه فرهنگی و نانواده گرایای مایپاردازد .نتاایج آزماون
همبستگی پیرسون گویای آن اسات کاه میازان ضاریب همبساتگی سارمایه نهاادی باا حمایات
نانواده و افتسار و شرافت نانوادگی و مبیع نانواده باودن از لحااآ آمااری معنای دار اسات.
سرمایه عینیت یافته با مبیع نانواده بودن نیز راببه معنایداری دارناد .اماا باین ساایر متغیرهاا باا
ی دیگر راببه معناداری وجود ندارد.
جدول  -4آزمون همبستگی بین سرمایه فرهنگی و خانواده گرایی
نانواده گرایی
متغیر مستقل
سرمایه فرهنگی

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

سبس معنی داری

حجم نمونه

-1/911

1/191

1/115

665

نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد که میزان ضریب همبستگی برابار باا - 1/911
است که بدین معناست بین سرمایه فرهنگای و ناانواده گرایای همبساتگی وجاود دارد اگر اه
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میزان همبستگی ضعیفی است؛ سبس معناداری کمتر از  1/19و برابر باا  1/115اسات و گویاای
آن است که ضریب همبستگی به دست آمده بین دو متغیار معناادار اسات .عالمات منفای نشاان
میدهد بین دومتغیر راببه ع س وجود دارد؛ به طوری که با افزایش سرمایه فرهنگای ،ناانواده
گرایی کاهش می یابد و بالع س .بنابراین فرضیه صافر مبنای بار عادم وجاود رابباه باین متغیار
مستقل و وابسته در سبس ٪11اطمینان رد و فرضیه تحقیق تایید میشود.
بحث و نتیجه گیری
نانواده مهمترین نهاد بشری است که قدمت آن به طول تاریخ بشر مایرساد .دوام و حیااخ
کلیه جوامع انسانی مرهون نانواده است کاه عاالوه بار انجاام وظیفاه تاداوم نسال ،باه نیازهاای
عاطفی افراد پاسخ داده و آنان را جهت ایفای وظایف اجتماعی آماده میکند .هماان گوناه کاه
بشر در طول تاریخ تجار مستلفی در زمینه های گوناگون داشته تاا از دوران پاریناه سانگی باه
دوران صنعتی رسیده است ،نانواده نیز در گذر زمان د ار تغییر و تحول شده و ایان تغییاراخ،
در نحوه و علال ازدواج و تشا یل ناانواده ،اشا ال ناانواده و وظاایف آن ،ساانتار قادرخ و
روابط بین اعضای نانواده تا تعداد فرزندان ،تعهد زناشویی و بقا آن قابل مشاهده اسات .شا ل
سرمایه از مال یت زمین نارج شده و اکنون اناواع دیگار سارمایه از جملاه سارمایه فرهنگای از
اهمیت بیشتری برنوردار شده است .سرمایه فرهنگی ش ل دهنده کنشهاا ،عااداخ ،رفتارهاا و
ذائقههاست .هر کس با نوجه به ذائقه نود سبی زنادگی ناصای را انتساا مایکناد و اون
نانواده بر مبنای تعامل بین اعضای آن ش ل گرفته ،سرمایه فرهنگی در ش ل دهی رواباط باین
اعضای نانواده شامل؛ پدر ،مادر ،فرزندان و یا سایر نویشاان ماومر اسات .جامعاه آمااری ایان
پژوهش ساکنین شهر اصفهان بوده که با استفاده از فرمول کوکران حجام نموناه برابار  665نفار
انتسا شد .با استفاده از پرسشنامه استاندارد نانواده گرایی و پرسشنامه محقق ساانته در ابعااد
سرمایه فرهنگی ،اطالعاخ الزم جمع آوری شد .بار اسااس نتاایج حاصاله ،ناانواده گرایای در
نمونه پژوهش از سبس متوسط باالتر است ولی میزان سرمایه فرهنگی در نمونه مورد بررسای از
سبس پایینی برنوردار است .یعد نهادی سرمایه فرهنگی نسبت به سایر ابعاد از سبس پایین تاری
برنوردار بود و این نشان میدهد که افراد به موضوعاتی ون فرا گرفتن زبانهای ناارجی و یاا
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فرا گرفتن یی فعالیت هنری مانند نوانتن موسیقی عالقه نداشاته و سابس تحصایالخ آناان نیاز
پایین بوده است.
با آزمون همبستگی پیرسون میزان ضریب همبستگی برابر  – 1/911اندازه گیری شاد و ایان
به این معناست که بین سرمایه فرهنگی و نانواده گرایی همبستگی معنادار وجود دارد .عالمات
منفی نشان میدهد راببه¬ی دو متغیار رابباه ع اس اسات باه طاوری کاه باا افازایش سارمایه
فرهنگی ،نانواده گرایی کااهش ماییاباد و ضاریب تعیاین نشاان مایدهاد کاه  9/1تغییاراخ
نانواده گرایی به سرمایه فرهنگی فرد مربوط است.
سرمایه فرهنگی ش ل دهنده سبی زندگی فردی است و با افزایش آن ترجیحاخ فردی بار
مبنای سالیق و عاداخ نا

افزایش مییابد کاه نتیجاه آن مایتواناد منجار باه گازینش ناوعی

سبی زندگی انتسابی وحتی متفاوخ با سایرین شود ،با افزایش سرمایه فرهنگای انتظاار مایرود
تصمیم گیری بر مبنای فردگرایی افزایش بیشتری داشته باشد .این موضوع باا نظریاه بوردیاو در
نصو

تامیر سرمایه فرهنگی و سبی زندگی شسصی همساوانی دارد .آن اه در ایان نموناه

حائز توجه است این که سرمایه فرهنگی در مجموع پایین بوده و ایان موضاوع باا رتباه سارمایه
فرهنگی استان اصفهان و پژوهش صادقی و هم اران( )9717همساوانی دارد .سارمایه فرهنگای
نهادی بیشترین امتیاز را به نود انتصا

داده که این بعد از سارمایه فرهنگای بیشاتر باه تربیات

نانوادگی افراد بر میگردد .این نشان می دهد باا توجاه باه رابباه مع اوس سارمایه فرهنگای و
نانواده گرایی ،افراد پس از ازدواج و تشا یل ناانواده جدیاد همچناان باه دنباال ساب هایی از
زندگی هستند که برگرفتاه از تربیات ناانوادگی آنهاسات و باا توجاه باه رابباه مثبات سارمایه
فرهنگی عینیت یافته با مبیع نانواده بودن از ابعاد نانواده گرایی مشسص است که اگر به سایر
ابعاد سرمایه فرهنگی از جمله افزایش تحصیالخ و کسب سایر مهارتها توجه شده و اندازه کلی
سرمایه فرهنگی افزایش یابد میتوان انتظار داشت تاا افاراد در انتساا ساب های زنادگی ناود
بیشتر به نانواده و ارزشهای آن توجه نشان دهند.
در انتها پیشنهاد میشود نسبت به افزایش سرمایه فرهنگی از طریق آموزش و افازایش سابس
تحصیالخ توجه بیشتری شده و نانوادهها در زمان تربیت فرزنادان ناود باه موضاوع تغامال باا
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دیگران به نصو

باا نزدی اان از جملاه همسار توجاه بیشاتری نشاان داده تاا پاس از تشا یل

نانواده و ازدواج ،افراد در مناسباخ نود و سبی زندگی به دیگران توجه الزم را بنمایند.
منابع
 -9آزاد ارم ی ،تقی .)9711( .جامعه شناسی نانواده ایران ،تهران :انتشاراخ سمت.
 - -1بقایی سارایی ،علای ،حاق شاناس ،سامیه .)9715( .تاامیر سارمایه اجتمااعی و سارمایه
فرهنگی در مواجهه زنان با رفتارهای بیر انالقی ،پژوهش نامه زنان ،سال هفتم،شاماره
اول ،صفحاخ  37تا 13
- -7بوردیااو ،پااییاار .)9781( .ش ا لهااای ساارمایه در کتااا

ساارمایه اجتماااعی :اعتماااد،

دموکراسی و توسعه .ترجمه افشین ناکباز و حسن پویان ،تهران :نشر شیرازه.
- -1بهمنی ،لیال ،کافی ،مجید ساداخ دالور مریم .)9715( .سرمای فرهنگی زنان و سانتار
توزیع قادرخ در ناانواده (مبالعا ماوردی :شاهر شایراز) ،فصال ناماه زن در توساعه و
سیاست ،دوره هاردهم ،شماره  ،9صفحاخ  1915تا 917
- -5حجتی نیا ،محبوبه .)9711( .پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رضایت زناشویی زنان و
ارتباط آن با سرمایه فرهنگای زوجاین (ماورد مبالعاه :زناان متأهال  95-51سااله شاهر
یاسوج ) ،دانشگاه یاسوج دانش ده ادبیاخ و علوم انسانی
- -6حقیقتیاان ،منصاور .)9717( .سارمایه فرهنگای و بازتولیاد باین نسالی؛ تاامیر سارمایه
فرهنگی والدین بر موفقیتتحصیلی فرزنادان در شاهر اصافهان  ،فصالنامه مبالعااخ میاان
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