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چكیده
آینده پژوهی فراتر از پیشبینی و به معنی هنرِ شکل دادن به آینده است؛ به آن شکل که آینده را میخواهیم .امروزه
تغییرات فناوري و متعاقبا تغییر در دیگر جنبه هاي زندگی ،افزایش روز افزون وابستگی متقابل کشورها و ملل ،تمرکز
زدایی جوامع و نهادهاي موجود که بدلیل گسترش فناوري اطالعات شتاب بیشتري یافته است ،تمایل روزافزون به جهانی
شدن به همراه حفظ ویژگیهاي ملی و فرهنگی و بسیاري عوامل دیگر ،لزوم درك بهتر از تغییرات و آینده را براي دولتها و
جوامع ایجاب می کند .یکی از مولفه هاي اساسی براي رویارویی با چالشها ،آینده پژوهی است که دانشِ در برگیرنده تمام
جنبه هاي مطالعه و پژوهش درباره آینده می باشد .آینده پژوهی سرمایه فرهنگی در خانواده از مباحﺜی است که با توسعه
پاید ار ارتباط ساختاري دارد .یکی از نیازهاي اساسی توسعه یافتگی در هر جامعه ،چینشِ تحوالت آینده سرمایه فرهنگی
است .به علت پررنگ بودن نقش خانواده در ایران و اهمیتِ روند تغییراتِ کارکردهاي فرهنگی خانواده ،الزم است سرمایه
فرهنگی خانواده را بصورت دلخواه آینده پژوهی نمود و مسیر رسیدن به توسعه فرهنگی پایدار را تسهیل کرد .به این
منظور ،سنجه هایی جهت آینده پژوهی انتخاب و با توجه به وزنِ آنها ،مدل سازي شده است .هدف این مقاله آینده پژوهی
سرمایه فرهنگی خانواده با استفاده از روش مدل سازي است .از نظر هدف پژوهش کاربردي و از نظر گردآوري اطالعات،
پیمایشی می باشد .روش پژوهش ترکیبی از روشهاي کیفی و کمی بوده و براي تجزیه و تحلیل داده ها در سطﺢ آمار
توﺻیفی از نرم افزار  spss 23و در سطﺢ آمار استنباطی از نرم افزار  PLS0استفاده شده است .یافته هاي پژوهش پﺲ از
تحلیل عامل ساختاري ،مشخص کننده وزن و اهمیتِ سنجه هایی در مدل مفهومی شدند تا با برنامه ریزي هایی در جهت
ارتقاء آنها ،به آینده دلخواهِ سرمایه فرهنگی در خانواده ایرانی دست یابیم.
واژههای كلیدی :آینده پژوهی ،سرمایه فرهنگی ،توسعه پایدار ،خانواده.

301

 / 301آينده پژوهي سرمايه فرهنگي در خانواده ايراني به روش مدل سازی

 -1مقدمه
آینده اساسا قرین به عدم قطعیت است .همه آثار و
رگه هایی از اطالعات و واقعیات که ریشه در گذشته و
حال دارند ،می توانند رهنمون ما به آینده باشند .ادامه
تصمیم گیري ﺻرفا چندین آینده محتمل بر اساس
تجارب گذشته غفلت از رﺻد تغییرات آتی را در پی
خواهد داشت و با تلخکامی روبرو خواهد شد .آینده
پژوهی سرمایه فرهنگی در خانواده یک فعالیت مرتبط با
فرایندهاي انتقال اطالعات ،تحوالت فرهنگی و توسعه
فرهنگی پایدار است .توسعه پایدار ،مستلزم توسعه در
عناﺻر متعددي است .از آنجا که دانش ،پایه اﺻلی
فرایندهاي توسعه می باشد ،سرمایه فرهنگی یک ابزار
استراتژیکی بسیار مهم و ضروري براي تحقق این فرایندها
تلقی می شود .ظهور و گسترش فناوري هاي نوین
اطالعاتی و ارتباطی ،تمامی شئون زندگی بشر را
دستخوش تغییر و دگرگونی اساسی نموده است در این
میان به دلیل ماهیت معرفتی سرمایه فرهنگی ،این دو امر
تعامل و پیوند هاي استوار و ناگسستنی با یکدیگر برقرار
نموده اند .انگیزه این تالش ها ،فائق آمدن بر ضعف
فرهنگی ،ارتقاء دانش و مهارت هاي شغلی و تامین
نیازهاي اقتصادي است و این باور وجود دارد که کسب
مهارت ها موجب ارتقاي بهره وري و قابلیت رقابت در
اقتصاد جهانی می شود (محسنی .)0821،بنابراین با بهره
گیري هوشمندانه از دانش آینده پژوهی ،فرﺻت می یابیم
تا آگاهانه ،موج هاي تغییر را پیش بینی کرده و مسیر
رسیدن به آینده دلخواه را ترسیم کنیم .آینده پژوهی که
از آن به عنوان یک علم تمدن ساز یاد می گردد ،گونه اي
علم نرم است که از علوم و فناوري ها بهره می گیرد
(پورداریانی .)0821 ،در واقع یکی از چندین کارکرد
ارزشمند آینده پژوهی ،مدیریت حوزه هاي علم و جهت
دهی هوشمندانه به مطالعات و پژوهش هاي سایر حوزه
هاي علمی می باشد .این حوزه از دانش ،به موضوع
فناوري نیز ورود پیدا کرده است و داراي محصوالت خاص
با طراحی پیچیده و کارآمديِ باالست .آینده پژوهی
بعنوان یک ابزار تحلیلی ،چشم اندازي متمایز از توسعه را
نشان می دهد .این ابزار ،آینده هاي آلترناتیو از رشته
هاي مختلفِ ذینفع را مورد توجه قرار می دهد و بدین

ترتیب به فرایند هاي تصمیم گیري در سطوح مختلف
کمک می نماید .آینده نگري فرایندي است که مهمترین
نتیجه آن تنظیم اولویت ها براي سیستم علمی،
تحقیقاتی و فناوري یک کشور است ،از این رو به منظور
دستیابی به چنین نتایجی باید از روش هاي مختلف
آینده نگري استفاده کرد .فایده روش هاي آینده نگري،
کشف ،خلق و آزمایش دیدگاه ها و آرمان هاي مطلوب و
ممکن آینده است .داشتن یک آرمان براي آینده در اتخاذ
سیاست ها ،راهبردها و برنامه ها مفید است و احتمال
وقوع آینده اي مطلوب را بیشتر می سازد.
 -2تاریخچه آینده پژوهی
اشتیاق بشر براي دانستن در باره آینده از عهد باستان
وجود داشته است .اولین نشانه هاي جدي تر توجه بشر
به آینده در عصر روشنگري دیده می شود .آثار متفکرینی
چون اچ جی ول ،8جورج اورول 8و آلدوس هاکسلی 1از
زمره چنین اندیشه هایی محسوب می شود و با چنین
نمونه هایی است که کال آینده پژوهی راه خود را به
ادبیات باز می کند .اولین فعالیت آینده پژوهی در قالب
یک تحلیل علمی در سالهاي  0781تا  0788توسط یک
گروه محققین و با سرپرستی ویلیام اف آگبرن 1در زمینه
جامعهشناسی در آمریکا انجام گردید .آینده پژوهی بمﺜابه
یک فعالیت عمومی از دهه شصت آغاز شد .در حال حاضر
آینده پژوهی از پهنه وسیعتري نسبت به دوران طالیی
 0791و اوایل 0791برخوردار است .بدین ترتیب است که
برنامه ریزي استراتژیک بر مبناي چشم انداز ها و متکی
بر مدل ها و سناریو ها ،امکانپذیر خواهد بود .تصویرهاي
آینده (آرمانها ،اهداف ،امیدها ،نگرانیها و آرزوها)
پیشرانهاي اقدامات فعلی ما هستند؛ بنابراین آینده امري
است که میتوان آن را با اقدامات هدفمند طراحی کرده و
شکل داد .یک جامعه براي آنکه خردمندانه عمل کند،
بایستی نسبت به پیامدهاي اقدامات خود آگاهی و
شناخت کافی داشته باشد .سرعت تغییرات آنچنان
سرسامآور است که دیگر نمیتوان با روشهاي سنتی با
آنها کنار آمد« .اگر با تغییرات همگام نشوید ،زیر چرخ
عظیم تغییر خرد خواهید شد .اما اﺻل دیگري هم وجود
دارد که :انسان میتواند در سرنوشت آینده تأثیرگذار
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باشد .در این میانه دانشی زاده میشود که کوشش
میکند با پیشبینی عوامل اثرگذار در تغییرات آینده به
ﺻورتی دوگانه ،هم مهار تغییرات را در دست گیرد و هم
جامعه را براي این تغییرات آماده کند .کسانی که این
دانش را در دست دارند هماکنون هم به آینده جهان به
دلخواه خواسته خود ،شکل میدهند .میتوان کشورها و
جوامعی را دید که نتوانستند خود را با تحوّالت سازگار
کنند و از این جهت از هم فروپاشیدند .آنها ذات تغییر را
درست نشناختند .آیندهشناسی از این منظر دانش
شناخت تغییرات است و شناخت آینده از حیاتیترین
علوم مورد نیاز هر انسانی است(ملکی فر.)0821،

کنند که کنشهاي متقابلی را که عوامل اقتصادي ،سیاسی
و اجتماعی ،به عنوان عوامل پیشرفت در آینده به هم
مرتبط میکند را نشان دهند .در این مدل سازي ،از نرم
افزارهایی استفاده می شود که میتوانند روابط بین هر یک
از عوامل مرتبط را مشخص و وزن دهی کنند بطوریکه
اعتالي سنجه ها یا مولفه ها ،منتج به آینده سازي دلخواهِ
سرمایه فرهنگی خانواده و عاملی در جهت توسعه
فرهنگی پایدار گردد .نتایج این روش عموماً کمی است
ولی براي نتیجه گیري کیفی ،بررسی روندها و رویدادها و
یا تصمیم گیریها نیز به کار میرود.
 -4فنون و روش های آینده پژوهی

 -1-2پیشفرض آیندهپژوهی
پیش فرض هاي آینده پژوهی به سه شکل در نظر گرفته
می شود -0 .آینده امکانپذیر :هر چیزي اعم از خوب یا
بد ،محتمل یا بعید که میتواند در آینده رخ دهد-8 .
آیندههاي رخ دادنی یا محتمل :آنچه به احتمال بسیار
زیاد در آینده به وقوع خواهد پیوست (مبتنی بر استمرار
روندهاي کنونی در آینده) -8 .آیندههاي دلخواه :آنچه
بهینهترین و دلخواهترین رویداد آینده به شمار میرود .در
این مقاله ،پیش فرض آینده پژوهی بصورت آینده دلخواه
است که بر اساس نظر خبرگان براي رسیدن به توسعه
پایدار طراحی گردیده است.
 -3روش شناسی آینده پژوهی
این پژوهشِ آینده پژوهی که به روش مدل سازي
انجام گرفته ،بررسی آینده یک سیستم ،جایی که درکی
از عوامل مؤثر بر تغییرات سیستم در طول زمان ،وجود
دارد ،ﺻورت پذیرفته است .این روش ابزار ارزشمندي
جهت بررسی یک موضوع پیچیده بوده و در آن بررسیها
بیشتر بر پایه ادراکات افراد ﺻورت میگیرد تا شواهد .در
نتیجه استفاده از این روش ،سنجه ها9در اختیار قرار
میگیرند .این سنجهها کمک میکنند تا تأثیر نسبی
گزینههاي مختلف ارزیابی شود .ولی در اتکا به سنجههاي
بدست آمده از مدلها ،باید محتاط بود و محدودیتهاي
آنها را در نظر داشت .روش مدل سازي در این تحقیق،
مدل بازخوردي 9می باشد .این مدلها ابزاري فراهم می

روش دیده بانی :دیده بانی به معناي پایش مستمر
تغییرات جهانی در زمینه هاي مختلف توسط یک گروه
عالقه مند به تغییرات آینده پژوهی است .دیدبانان عطش
دانستن دارند و پیوسته در نشریه ها و پایگاه هاي
اطالعاتی اینترنت کاوش می کنند و یافته هاي حاﺻل از
پایش خود را همچون خونی تازه در شریان هاي سازمان
جاري و طراوت فنی و علمی سازمان را تضمین می کنند.
روش سناریونویسی :سناریو عبارت است از درك
درست این جهان که ممکن است چگونه تغییر کند.
چگونه هنگامی که تغییرات در حال روي دادن هستند
میتوان آنها را تشخیص داد و هنگامی که تغییرات رخ
دادند چه باید کرد .روش سناریو به عنوان یکی از
روشهاي مطرح در آینده پژوهی ،فرآیندي نظام یافته
است که به کشف و بررسی عدم قطعیت در نگاه به آینده
بلندمدت میپردازد.
تحلیﻞ روند :تحلیل روند عبارت است از مطالعه یک
روند مشخص به منظورکشف چیستی علت هاي بروز
سرعت توسعه و پیامدهاي احتمالی آن .زیرا یک روند
مشخص می تواند تأثیرهاي بسیار متفاوتی بر ابعاد
گوناگون زندگی ما داشته باشد و از سوي دیگر شاید
بسیاري از این تأثیرها در نگاه اول قابل کشف نباشند.
مﺸاوره و همﻔكری :ازآنجا که دو مغز بهتر از یک مغز
کار میکند باید دیدگاه دیگران به ویژه افراد خبره
وکارشناس را نسبت به آینده جویا شویم؛ ضمن اینکه
کارگروهی و همفکري در این زمینه می تواند بسیار
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راهگشا باشد .لذا مبتنی بر تفکر جمعی (خرد سازمان
یافته) و با بهره گیري از روش دلفی شکل کاملی به خود
می گیرد.
مدل سازی :ما می توانیم رویدادهایی را که در جهان
واقع رخ می دهند را به شیوه هاي گوناگونی تقلید و باز
آفرینی کنیم تا آنها را بهتر درك کنیم .مدل سازي یکی
از این شیوه هایی است که تفکر ما را از آینده به ﺻورت
عینیتر ارائه میدهد .با توجه به ضرورت رسیدن به
توسعه پایدار در کشورمان ،مدل سازي در حوزه آینده
پژوهی ،موجب می شود فرهنگ آینده شناسی نیز در
سطﺢ گسترده تري گسترش یابد.
مبانی نظري مدل ،متشکل از تئوري هاي ذیل می باشد:
الف) مدل تئوري تحول فرا سیستم :مفهوم تحول فرا
سیستم یعنی فرایندي تحول زا که به واسطه آن سطوح
عالی پیچیدگی و کنترل به وجود می آیند .اما از طرف
دیگر این مفهوم آینده زندگی بشر را پیش بینی می نماید
(جاسلین تورچین.)0779،

ب) مدل تئوري سه گانه نگرش سیستم دانش آینده:
این مدل در حقیقت بیانگر آن است که دانش آینده از
سه مولفه تاثیر می پذیرد که عبارتند از :معنا شناسی
(ارزش گذاري)  ،نحو (روش شناسی) و برنامه عملی
(مدیریت و رهبري ،برنامه هاي استراتژیک) سیاست ها و
طراحی برنامه ها (ماالسکا.)8118 ،

ج) مدل تئوري دانش ،اطالعات و دانش اطالعات :
این مدل از یکسري باورهاي واقعی و غیرواقعی نشات
گرفته و منجر به دسته بندي یا کدگذاري شده و در
نتیجه دانش (ذهنی) شکل می گیرد که متاثر از اطالعات
عینی مختلف است ( .ماالسکا.) 8118،
د) مدل تئوري پویا دانش -اطالعات  :این مدل
اذعان می کند که شکل گیري دانش بر اساس تغییرات
سریع و آنی اطالعات جدید ﺻورت می گیرد .این دانش
در حقیقت از واقعیتهاي گذشته استفاده کرده با واقعیت
هاي حال انجام شده و از واقعیت هاي آینده تاثیر می
پذیرد (ماالسکا.)8118،
ذ) مدل تئوري تغییر  :این مدل هشت زمینه را
براساس تغییر نهاد و مدیریت در نظر می گیرد -0 .ایجاد
حﺲ ضرورت  -8تشکیل یک ائتالف هدایت کننده قوي

 -8خلق یک بصیرت (چشم انداز)  -1ارتباطات بصیرت
 -1توانمند ساختن دیگران به عمل کردن مطابق بصیرت
 -9طراحی و خلق دست آوردهاي کوتاه مدت  -9تحکیم
پیشرفت ها و تولید تغییرات بیشتر  -2نهادینه کردن
رویکردهاي جدید (جان پی کاتر.)8118 ،
ترکیب روش هاي مختلف آینده پژوهی  :بهترین کار،
بهره گیري از تعداد متنوعی از رویکرد هاي آینده پژوهی
در یک پروژه است.
 -5محورهای آیندهپژوهی سرمایه فرهنگی در
خانواده ایرانی
 )0بهره گیري از پتانسیل عالقمندي به تحصیالت در
خانواده هاي ایرانی با هدف ارتقاء سطﺢ فرهنگ و
اندیشه خانواده ایرانی و رسیدن به توسعه
فرهنگی پایدار
 )8بهره گیري از پویایی فرهنگی و شناسایی مولفه
هاي جدیدِ تاثیر گذار در آینده خانواده در ایران
 )8پیوند یابی مستحکم آینده پژوهی با اﺻول توسعه
پایدار
 -6تعاریف مﻔهومی متغیرها
 آینده پژوهی :8آیندهپژوهی

شامل

مجموعه

تالشهایی است که با جستجوي منابع ،الگوها و
عوامل تغییر یا ثبات ،به تجسم آیندههاي بالقوه و
برنامهریزي براي آنها میپردازد .آیندهپژوهی بازتاب
دهنده چگونگی زایش واقعیت" فردا" از دل تغییر یا
ثبات "امروز" است .موضوع آینده پژوهی در این
مقاله در برگیرنده گونه"دلخواه" براي دگرگونی از
حال به آینده است .امروزه تغییرات با آهنگی
پرشتابتر رخ میدهند .تغییرات فناوري و به دنبال
آن تغییر در دیگر جنبههاي زندگی ،افزایش روزافزون
وابستگی متقابل کشورها و ملل ،تمرکززدایی جوامع و
نهادهاي موجود که به دلیل گسترش فناوري
اطالعات ،شتاب بیشتري یافتهاست ،تمایل روزافزون
به جهانیشدن به همراه حفظ ویژگیهاي ملی ،قومی
و فرهنگی ،لزوم درك بهتر از "تغییرات" و "آینده" را
براي دولتها ،نهادها ،کسب وکارها ،سازمانها و مردم
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ایجاب میکند .نهاد خانواده بعنوان یکی از مهمترین
نهادهاي تاثیر گذار بر فرهنگ جامعه ایرانی و سرمایه
فرهنگی بعنوان مزیت بالقوه اي براي توسعه و ارتقاء
سطوح اندیشه و فرهنگ ،بعنوان دو فاکتور مهمِ تاثیر
گذار در توسعه پایدار فرهنگی ،مورد آینده پژوهی
قرار گرفته است .آینده اساساً داراي عدم قطعیّت
است .با این همه آثار و رگههایی از اطالعات و
واقعیتها که ریشه در گذشته و اکنون دارند،
میتوانند رهنمون ما به آینده باشند .عدم قطعیت
نهفته در آینده براي برخی ،توجیه کننده نداشتن دور
اندیشی آنان است و براي عدّهاي دیگر منبعی گرانبها
از فرﺻتها (رضایی.)0878 ،
 سرمایه فرهنگی :مفهوم سرمایه فرهنگی براي اولین
بار توسط پیر بوردیو مطرح شده است ،سرمایه
فرهنگی بخشی از یک چارچوب تحلیلی و باز تولید
قدرت و امتیاز طبقاتی است که در فرآیند تأثیر
فرهنگ در نابرابري هاي اجتماعی مطرح شده است.
سرمایه فرهنگی به عنوان شکلی از سرمایه ارزشی و
فرهنگ برجسته طبقات واال است که متفاوت از
سرمایه اقتصادي و اجتماعی بوده ولی در نهایت به هر
دو این سرمایه ها قابل تبدیل می باشد ( بوردیو،
 .)0778انتقال سرمایه ي اقتصادي از نسلی به نسل
دیگر و از طریق ارث و میراث ﺻورت می گیرد؛ در
حالیکه انتقال سرمایه فرهنگی امري پیچیده تر است
(تیلور .)0779،7سرمایه فرهنگی شامل مهارت هاي
خاص ،سلیقه ،نحوه سخن گفتن ،مدارك تحصیلی و
شیوه هایی است که فرد از طریق آن خود را از
دیگران متمایز میسازد ( بوردیو .)0771 ،از نظر
بوردیو سرمایه فرهنگی به سه حالت می تواند
وجودداشته باشد:
01
 )0حالت تجسد یافته  :این نوع سرمایه به بدن و
ذهن فرد پیوسته است .به تالشها و سرمایه
گذاري شخصیِ فرد وابسته و بوسیله خود فرد
بدست میآید.کسب علم ،تالش براي کسب

سرمایه تجسدي است .مجموعه توانایی ها و
دانایی ها که در افراد تجلی پیدا میکند.
 )8حالت عینیت یافته :00اشیاء مادي ،کاالهاي
فرهنگی و رسانه هایی مانند نوشته ها ،کتاب ها،
نقاشی ها ،ابزارهاي موسیقی جزء سرمایه فرهنگی
عینیت یافته است .بهره گیري از سرمایه فرهنگی
عینیت یافته وابسته به سرمایه فرهنگی تجسدي
فرد است.
 )8حالت نهادي شده :08سرمایه نهادي ،عینیت
بخشیدن به سرمایه فرهنگی از طریق مدارك
دانشگاهی و تحصیلی است؛ که خارج از دارایی
هاي تجسدي و عینی واقعیت پیدا میکنند.
کسب عناوین تحصیلی که به ﺻورت قانونی و
نهادي حاﺻل میگردد .میتوان افراد را از نظر
این نوع مدارك با هم مقایسه کرد .حتی میتوان
نرخ تبدیل این نوع سرمایه فرهنگی را به سرمایه
اقتصادي بر حسب ارزش پولی برآورد کرد .تبدیل
این نوع سرمایه فرهنگی به سرمایه هاي
اقتصادي ،وابسته به کمیابی آن است ( رضایی،
.)0827
 خانواده :خانواده در مقایسه با دیگر نهادهاي
اجتماعی ،اهمیت بیشتري دارد .چرا که شناخت
خانواده باعث شناخت بیشتر جامعه میشود (رنجبر،
 .)0821خانواده با ایفاي نقش خود در جامعه ،توسعه
اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی را دنبال و اجرا می
کند .خانواده مدنی ،اشتغال و چایگاه زنان ،تغییرات
الگوي ازدواج ،گسست ارزشی ،نرخ ازدواج و طالق،
تبادل اندیشه ها ،رفت و بازگشت هاي عقاید ،نظام
پیشنهاد ها ،گفت و گو و عقالنیت ،از ویژگی هاي
خانواده هاي جدید است که بر آینده سازي سرمایه
فرهنگی خانواده تاثیر گذار می باشند (قانعی راد،
.)0879
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شیوه های رویارویی با آینده

از دیدگاه مدیریت ،شیوه هایی براي رویارویی با آینده
شناسایی می شود که عبارتند از :
 )0واکنش زده (  :) Passiveمنتظر اتفاقات مانده و
هیچ واکنشی از خود نشان نمیدهیم و سعی
میکنیم آنها را فراموش کنیم.
 )8واکنشگرا (  :) Reactiveمنتظر اتفاقات مانده و
سپﺲ به حل مشکالت فکر میکنیم ،و همواره در
حال حل مشکالت گذشته هستیم.
 )8پیش نگرانه ( :)Pre Activeپیش بینی رخدادهاي
آینده انجام میشود و براي آنها تمهیداتی پیش
بینی می شود .مانند بیمه آتش سوزي
 )1فعال ( :)Proactiveدر این مورد تمام متغیرها در
اختیار ماست و براي رویارویی با آینده یک رفتار
فعاالنه انجام می دهیم.
آینده پژوهی مجموعه فعالیتهاي پیش نگرانه و فعال در
خصوص آینده است.
 -7شاخص های آینده پژوهی
مطالعه آینده هاي ممکن ،بررسی آینده هاي محتمل،
بررسی تصویرهاي آینده ،مطالعه بنیان هاي معرفتی
آینده پژوهی ،بررسی بنیان هاي اخالقی آینده پژوهی،
تفسیر گذشته و تعیین موقعیت حال ،تلفیق دانش و
ارزش براي طراحی اقدام اجتماعی ،افزایش مشارکت
مردمی در تصویر سازي آینده و طراحی آن ،ترویج تصویر
مطلوب آینده و حمایت از آن ،جلوگیري از غافلگیر شدن،

شناسایی فرﺻتها و تهدیدها و نقاط قدرت و ضعف ،از
جمله شاخصهاي مهم آینده پژوهی می باشد.
اندیشمندان درباره مولفه هاي سرمایه فرهنگی،
متغیرهاي بسیاري را بیان کرده اند .به منظور انتخاب
مولفه ها یا سنجه هاي آینده سازيِ سرمایه فرهنگی و
رسیدن به آینده دلخواه ،چهار شاخص کلیِ جامعه
پذیري ،انتقال فرهنگی ،دستیابی به امکانات آموزشی و
تحرك اجتماعی را بر اساس تئوري هاي دانشمندان در
نظر گرفته ایم (الرئا؛ المونت .)8118،
 -1-7سنجه های آینده پژوهی سرمایه فرهنگی
خانواده
آموزش :13آموزش یک فاکتور کلیدي در جهت آینده
سازي تحرك اجتماعی و سرمایه فرهنگی در اغلب جوامع
ﺻنعتی است (گینتیﺲ0721 ،01؛ سول )0791 ،01اغلب
مطالعات تحرکات اجتماعی نشان می دهد که موفقیت
هاي شغلی ،توسط آموزش و تجربیات آموزشی در افراد
تعیین می شوند ( مورتیمر.)8119 ،09
تعامالت اجتماعی :17تعامالت اجتماعی خانواده،
نوعی میل به جاودانه کردن موجودیت اجتماعی انسان به
همراه تمامی قدرت ها و امتیازات وابسته به آن است که
ریشه در راهبردهاي بازتولید دارد .هر فرد با توجه به
عادات و پیش داشته هاي ذهنی خود به ارائه رفتارها و یا
تعامالتی با فضاي اجتماعی و دیگران می پردازد (بوردیو،
 .)0827تعامالت اجتماعی با زیست بوم اجتماعی در
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سطﺢ ملی و بین المللی ،می تواند عاملی براي آینده
سازي سرمایه فرهنگی باشد (وایلد هگن8117 ،02؛
الینهان.) 8100 ،07
دانش سالمتی :سالمت نسل آینده در گرو ایجاد
دانش سالمتی بعنوان یکی از متغیرهاي آینده پژوهی
سرمایه فرهنگی خانواده می باشد« .سرمایه فرهنگی
مرتبط با سالمت» به آن دسته از منابع مبتنی بر فرهنگ
اشاره دارد که براي حفظ و ارتقاء سالمت ،در دسترس
افراد قرار دارد و از طریق فرایند جامعهپذیري ،گرایشها و
سالیق افراد درون هر طبقه اجتماعی و نسل خاص ،به
وجود می آید(وینسترا و آبل .)8101 ،هر چقدر خانواده
به منابع مادي ،اجتماعی و فرهنگی بیشتري دسترسی
داشته باشد ،در شرایط مناسب تري قرار خواهد
(مورگان 81و همکاران« .)8101 ،تحصیالت و دانش» و
«منابع خانوادگی» ،آینده سازهاي مهمِ دانش سالمتِ
خانواده هستند (گاجن و همکاران.)8101،
دموكراتیک بودن :دموکراسی بیشک یکی از
متداولترین مفاهیمِ جامعه شناختی امروز و آینده می
باشد .شرط دموکراسی در حوزة آینده پژوهی سرمایه
فرهنگی خانواده ،ممنوعیتِ استفاده از روشهاي
اقتدارگرایانه در روابـط خانوادگی را در پی خواهد داشت
(کسل .)0829،80دموکراسی در خانواده با مؤلفههاي
اعتقاد به برابري زن و مرد در تصمیمگیري ،مدارا نسبت
به اعضـاي خـانواده و اعتقاد به گفتوگو و تفاهم تعریف
میشود ( فیلیپﺲ  .)0822 ،بوردیو در جستجوي امکان
فعالیت و حضور زنان در عرﺻه سیاسی و اجتماعی با
هدف دموکراتیک ساختن دموکراسی در آینده جوامع
است (لین.)8119،
طبقه اجتماعی :از طریق فرایند جامعهپذیري،
گرایشها و سالیق ،افراد درون هر طبقه اجتماعی طبقه
بندي می شوند ( آبل .)8119 ،بوردیو معتقد است وجود
ترکیبی از سرمایه هاي اقتصادي و فرهنگی در فرزندانِ
افرادِ طبقات باالي جامعه باعث تداوم اشرافیت تحصیلی
در آینده می گردد .کودکان طبقه باال به طور طبیعی
مانند والدین خود ،جامعه پذیر شده و فرهنگ پایگاه
باالتر را به نمایش می گذارند و همین مسئله سبب تراکم

سرمایه فرهنگی آنان می شود و در کسب مشاغل پر
وجهه موفق ترند( بوردیو.)0729 ،
شناخت و نگهداری از میراث فرهنگی :22سرمایه
فرهنگی قابلیت انتقال از نسل هاي گذشته به نسل هاي
آینده را دارد و با ایجاد هویتِ فرهنگی سبب آینده سازيِ
سرمایه فرهنگی خواهد شد .میراث فرهنگی در هر
جامعه ،زمانی میتواند هویت بخش بوده و باعث انسجام
گردد که افرادِ یک جامعه ،شناخت و آگاهی کافی از
میراث فرهنگیِ خود داشته و نقش میراث فرهنگی را در
هویت بخشیِ خود بدانند .شناخت از تاریخ و میراث
فرهنگی ،با آموزش رسمی و غیررسمی به نسل آینده
انتقال می یابد ( تراسبی.)8110 ،88
مصرف فرهنگی :24ﺻنایع فرهنگی خالق و نوآور
که متناسب با نیازهاي نسل جدیدِ خانواده باشد ،می
تواند باعث افزایش مصرف فرهنگی گردد( چنگ،81
 .)8119مصرف فرهنگی خانواده ،می تواند به انباشتگی
جو فرهنگی در خانواده کمک نموده و به نسل آینده
منتقل گردد( ساساکی.)8101 ،89
مﺸاركت فرهنگی :27با توسعه و پیشرفت علم و
فناوري و ارتباطات پیچیده ،مشارکت اندیشه ها و عقاید
روزبروز گسترده تر و در آینده یکی از فاکتورهاي مهم
تاثیر گذار می باشد .جهانی شدن به منظور مشارکت
افکار و تاثیر بر فرهنگ جهانی پیشِ روي بشر قرار دارد.
افراد متناسب با ذائقه هاي خود به انتخاب فضاهاي
مشارکت خود اقدام می نمایند .می توان با افزایش دانش
فرهنگی خانواده ها ،ذائقه افراد خانواده را تحت تأثیر قرار
داده و بدین وسیله باعث افزایش مصرف فرهنگی و توسعه
سرمایه فرهنگی خانواده در چارچوب هاي عادت واره ها
شد ( یائیش8101 ،82؛ اشافنبرگ.) 0779 ،87
امكانات فرهنگی یا دسترسی به منابﻊ فرهنگی:30

خانواده در اکولوژي فرهنگی خاص که بر گرفته از
فرهنگ جاري آن ملت می باشد ،زندگی می کند .در این
جو فرهنگی ،وجود امکانات و منابع فرهنگی ،یکی از
جایگاه هائی است که می تواند اطالعات فرهنگی
اجتماعی خانواده را تأمین نماید .امکانات فرهنگی ذخایر
فرهنگی هستند که می توانند بصورت سرمایه هاي
ملموس (میراث فرهنگی ،آثار فرهنگی عینیت یافته،
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تولیدات نهادینه شده ،موزه ،کتاب خانه ،تئاتر و )...یا غیر
ملموس (سرمایه هاي تجسد یافته ،نگرش و عقاید ،باورها،
ارزش ها) براي تولید سرمایه فرهنگی در هویت بخشی
افراد بکار روند .با افزایش میزان دسترسی به امکانات
فرهنگی ،می توان افراد را در معرض بارش اطالعات
فرهنگی قرار داد که در آینده سازي سرمایه فرهنگی
خانواده مؤثر میباشد ( استابر.) 8111 ،80
دسترسی به اطالعات و شبكه جهانی :32دانش و
معلوماتی که بتواند سرمایه متجسد را جهت تولید سرمایه
عینی و نهادي هدایت کند ،می بایست با دانش روز و
تکنولوژي جدید تطابق داشته باشد .آشنائی با نوآوري
هاي تکنولوژي و دسترسی به شبکه هاي اطالعاتی جزء
الینفک مهارتهاي توسعه در آینده پژوهی سرمایه
فرهنگی می باشد (گپیتزك  8111،؛ کواسنس.)8112 ،
در بسیاري از کشورها ،توسعه بانک هاي اطالعاتی ،ایجاد
شبکه هاي الکترونیکی جهت تسهیل تبادالت فرهنگی و
اطالعات ،از اجزاي ضروري تولید سرمایه فرهنگی در
تدوین سیاست گذاري ها مورد توجه قرار گرفته و با توجه
به روند تغییرات ،در آینده از اهمیت بیشتري برخوردار
خواهد بود ( شوراي اروپا .)8101 ،88بعضی از تحقیقات،
باالبردن دانش خانواده یعنی فرزندان و والدین را بمنظور
ارتباط با شبکه هاي جهانی ،جهت آینده پژوهی سرمایه
فرهنگی ضروري دانسته اند ( الو.)8112 ،81
گردشگری (توریسم) :35روند تکاملِ ﺻنعت
گردشگري ،به یکی از مهمترین عناﺻر توسعه تبدیل
گشته است و دائما با نوآوري ها و خالقیت هاي جدیدي
در این ﺻنعت روبرو هستیم .این ﺻنعت در آینده سازي
سرمایه فرهنگی نقش بسزایی داشته و با بازتولید ارزش
در حوزه میراث فرهنگی ،مرور بر تمدن و اساطیر و وقایع
فرهنگی در برجسته سازي فرهنگی جامعه ملی و بومی و
جذب عالقمندان عرﺻه تبادل و تعامالت جهانی بسیار
ارزشمند و کارا بوده و خواهد بود.گردشگري عالوه بر
هویت بخشی افراد و آینده سازي سرمایه فرهنگی
خانواده ،در توسعه سرمایه اقتصادي نیز با تولید بازار و
تقاضاي جدید ،کارآفرینی و افزایش ارزش افزوده ﺻنایع
فرهنگی اثر گذار می باشد (کالرك.)8100 ،89

مدارک تحصیلی و حرفه ای :دنیاي امروز و آینده
نیازمند دستیابی به مهارت ها ست .مهارت هاي دانشی و
حرفه اي .نتایج تحصیلی و رفتار تحصیلی دانش آموزان
وابسته به سرمایه فرهنگی است که از طریق خانواده
انتقال می یابد .ارزش مدارك تحصیلی به سمت مهارت
هاي علمی و عملی پیش می رود .نیاز به وجود افرادِ با
ﺻالحیت و مستعد براي کسب انواع مدارك تحصیلی و
حرفه اي روز بروز بیشتر میشود (بوردیو و پاسرون،89
.)0771
اشتغال افراد خانواده :اشتغال مبتنی بر تولید و
رهایی از اشتغال کاذب و سیاه یکی از مهمترین عناﺻر
توسعه یافتگی در آینده سازي سرمایه فرهنگی می باشد.
یکی از فاکتورهاي مهم در آینده سازيِ دلخواهِ سرمایه
فرهنگی ،اشتغالِ همه افراد خانواده و رفع بیکاري می
باشد .اشتغال افراد خانواده با شاخص هاي ارزش تولیدي
و اجتماعی مشاغل ،میزان درآمد یک خانواده ،میزان
امنیت شغلی ،وجود یا عدم وجود بیمه هاي اشتغال و
اهمیت پرداخت مالیات بر درآمد مد نظر قرار گرفته
است(بوردیو.)0772 ،
 -2-7رویكردهای آیندهپژوهی
به حکم عقل سلیم مردم از هماکنون باید بدانند که
آینده ممکن است آبستن چه پیشامدهایی باشد؛ کدام
پیشامدها احتمال وقوع بیشتري دارند؛ و در میان آنها
کدامیک از مطلوبیت بیشتري برخوردار است .بر همین
اساس ،سه رویکرد به مطالعه آینده وجود دارد:
 آیندهپژوهی تحلیلی ،که گاه آیندهپژوهی
اکتشافی نیز نامیده میشود؛
 آیندهپژوهیتصویرپرداز؛
 آیندهپژوهی هنجاري ،که گاه آیندهپژوهی
مشارکتی نیز نامیده میشود.
 -8نوع و روش پژوهش
از نظر هدف این تحقیق کاربردي و از نظر گردآوري
اطالعات ،پیمایشی می باشد .این پژوهش به شیوه
ترکیبی ﺻورت پذیرفته و از روشهاي کمّی و کیفی جهت
گردآوري اطالعات استفاده شده است( .کیفی :ابزار
مصاحبه با خبرگان)( ،کمّی :ابزار پرسشنامه محقق
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ساخته) .داده ها با استفاده از نرم افزار spss 23و
تجزیه و تحلیل شدند .یافته هاي پژوهش پﺲ از تحلیل
عامل ساختاري ،مشخص کننده وزن و اهمیتِ  08مولفه
در مدل مفهومی شدند .است .روایی محتوایی پرسشنامه
مورد تایید متخصصان قرارگرفت و اعتبار آن از طریق
روش آلفاي کرونباخ باالي  91درﺻد به دست آمده است.
پﺲ از تجزیه و تحلیل داده ها و اجراي آزمون ها ،ضرایب
مسیر ،بارهاي عاملی ،آزمون حداقل مربعات جزئی و
استخراج نتایج ،مدلی شامل مولفه هاي اﺻلی مبانی
نظري طراحی شد .شیوه جمع آوري اطالعات ،از
آنجاییکه پژوهش حاضر از نوع توﺻیفی پیمایشی است،
همچون بسیاري از مطالعات توﺻیفی از مصاحبه با
خبرگان و به منظور جمع آوري نظرات خبرگان از
پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است .در این
پرسشنامه  91سوال در نظر گرفته شده که شامل سه بعد
و 08مولفه مربوط به ابعاد می باشد و با طیف  1درجه اي
لیکرت خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،خیلی کم سنجیده
شده است.
pls

 -9تجزیه و تحلیﻞ داده ها
پایایی (87قابلیت اعتماد) پرسشنامه :بعداز تایید
روایی ﺻوري ،پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفا
کرونباخ اندازه گیري شد و پایایی آن تایید گردید .مقادیر
ضریب آلفاي کرونباخ در تمام متغیرها باالتر از معیار قابل
قبول  1/9است.
ضرایب معنی داري  :40 tبراي بررسی برازش مدل
ساختاري پژوهش از چندین معیار استفاده می شود که
اولین و اساسی ترین معیار ضرایب معنی داري  tیا همان
مقادیر  t-valuesمی باشد که معیار سنجش رابطه بین
متغیرها در مدل ( بخش ساختاري ) است .در ﺻورتی که
مقدار این اعداد از  0/79بیشتر شود نشان از ﺻحت رابطه
بین متغیرها در سطﺢ اطمینان  1/71است.
ضرایب مسیر :(b) 10ضرایب مسیر  bدر مدل
ساختاري  PLSرا می توان معادل یک ضریب بتاي
استاندارد شده رگرسیون هاي کمترین مربعات معمولی
در نظر گرفت .هر ضریب مسیر ،شدت و وزن مولفه ها را
مشخص می کند.

جدول -1نتایﺞ آزمون فرضیات
شاخص ها

 bضریب مسیر

بعد عینی

بعد ضابطه اي

معنی داری

بعد متجسم

0.13

2.78

رد فرض ﺻفر

بعد عینی

0.068

1.80

رد فرض ﺻفر

0.19

1.81

رد فرض ﺻفر

آموزش

0.11

2.15

رد فرض ﺻفر

دانش سالمت خانواده

0.11

2.13

رد فرض ﺻفر

دموکراتیک بودن خانواده

0.15

3.21

رد فرض ﺻفر

شناخت و حفظ میراث فرهنگی

0.11

2.32

رد فرض ﺻفر

طبقه اجتماعی خانواده

0.12

3.07

رد فرض ﺻفر

تعامالت اجتماعی خانواده

0.20

3.80

رد فرض ﺻفر

مشارکت فرهنگی

0.11

2/21

رد فرض ﺻفر

امکانات فرهنگی

0.14

3/30

رد فرض ﺻفر

مصرف فرهنگی

0.12

2/63

رد فرض ﺻفر

دسترسی به اطالعات و شبکه جهانی

-0.04

0.625

تایید فرض ﺻفر

گردشگري

0.01

0.216

تایید فرض ﺻفر

بعد ضابطه اي

بعد متجسم

 tضرایب

نتیجه آزمون

مدارك تحصیلی و حرفه اي

-0.01

0.369

تایید فرض ﺻفر

اشتغال خانواده

0.18

3.27

رد فرض ﺻفر

 / 331آينده پژوهي سرمايه فرهنگي در خانواده ايراني به روش مدل سازی

جدول -2رتبه بندی وزن سنجه های آینده پژوهی سرمایه فرهنگی خانواده
 bبر اساس ضریب

رتبه

مسیر

بر اساس وزن

0.20

1

اشتغال

0.18

2

دموکراتیک بودن

0.15

3

امکانات فرهنگی

0.14

4

طبقه اجتماعی؛ مصرف فرهنگی

0.12

5

شناخت و نگهداري میراث فرهنگی؛ مشارکت فرهنگی؛ آموزش؛ دانش سالمتی

0.11

6

گردشگري

0.01

7

مدارك تحصیلی و حرفه اي

- 0.01

8

دسترسی به اطالعات و شبکه جهانی

- 0.04

9

مولﻔه های الگو
تعامالت اجتماعی

13

12
10

6

14

11
9

7

8

9

8

12
8

8

10
8

5

6
4
2
0

وضﻊ مطلوب از دیدگاه خبرگان

مثلت آینده پژوهی
اﺻوال مدیریت اقدامی است براي آینده و اداره
رخدادهایی که در حال اتفاق افتادن است .گذشته ها
گذشته و دیگر تغییري برنمیتابد .حالِ گریزپا تبدیل به
گذشته خواهد شد .آینده تنها فرﺻتی است که در آن و با
آن بدنبال آرمانها ،آرزوها ،اهداف ،استراتژي ها و ...
هستیم؛ و در نهایت بدنبال ﺻید پیش دستانه فرﺻت ها و
پرهیز از مخاطرات .مﺜلث آینده پژوهی ،حاﺻل تقابل سه
نیروي متفاوت است که عبارتند از:
 )0کشش آینده :الزامات و اقتضایاتی که به ما
میگوید چشم انداز خلق کن ،استراتژي تدوین

)8
)8

و اجرا کن .اغلب برنامه ریزیهاي خردمندانه
براي آینده است.
فشار حال :مشکالت و چالش هایی که باید در
حال حاضر حل شوند)Future is now( .
وزن گذشته :ترکیب تمامی مسائلی که ما
آموخته ایم ،دروه هاي آموزشی ،تجربیات
گذشته و ...
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آینده دلخواه سرمایه فرهنگی خانواده

دسترسی به اطالعات و شبکه جهانی

مدارک تحصیلی و حرفه ای
گردشگری
شناخت و
نگهداری میراث

مﺸاركت
فرهنگی

آموزش

دانش
سالمتی

مصرف فرهنگی

طبقه اجتماعی

امكانات فرهنگی

دموكراتیک بودن
اشتغال

ر

تعامالت اجتماعی

فﺸار حال

مدل پیﺸنهادی آینده پژوهی سرمایه فرهنگی در خانواده

آینده دلخواهِ سرمایه فرهنگی خانواده
آینده دلخواهِ سرمایه فرهنگی خانواده ،آینده ایست
که سرمایه فرهنگیِ افراد خانواده و بدنبال آن سرمایه
فرهنگی جامعه ارتقاء یابد؛ بطوریکه توسعه سرمایه
فرهنگی که یکی از ابعادِ مهمِ توسعه پایدار می باشد ،قابل
دستیابی گردد .آینده دلخواهِ سرمایه فرهنگی در خانواده،
آینده ایست که شاخصهاي ارتقاء سرمایه فرهنگی یعنی
جامعه پذیري ،تحرك اجتماعی ،دستیابی به امکانات
آموزشی و انتقال فرهنگی ،توسعه یابند .براي ارتقاء این
شاخصها نیز ابعاد متجسم ،عینی و ضابطه اي سرمایه

فرهنگی خانواده نیز می بایست ارتقاء یابند که در این
مدل در نظر گرفته شده است .با اجراي این مدل ،در
آینده می توان به ارتقاء سرمایه فرهنگی در خانواده ایرانی
دست یافت.
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مدل ارتقاء سرمایه فرهنگی خانواده در آینده

 -10نتیجه گیری
از نظر خبرگان مهمترین مولفه هاي تأثیر گذار بر
آینده پژوهی سرمایه فرهنگی خانواده ،به ترتیب مولفه
هاي تعامالت اجتماعی ،اشتغال ،دموکراتیک بودن،
امکانات فرهنگی؛ سپﺲ مصرف فرهنگی و طبقه اجتماعی
با وزن یکسان؛ آموزش ،دانش سالمتی ،شناخت و
نگهداري میراث فرهنگی و مشارکت فرهنگی نیز با وزن
یکسان و نهایتا گردشگري ،مدارك تحصیلی و حرفه اي و
دسترسی به اطالعات و شبکه جهانی؛ با در نظر گرفتنِ
اهمیت و وزن ،در آینده سازي سرمایه فرهنگی خانواده
نقش دارند (جدول شماره .)8
پیشنهادات برخاسته از پژوهش براي رسیدن به آینده
دلخواه سرمایه فرهنگی در خانواده
 )0استفاده از روش هاي یاددهی موثر و استفاده از
تکنولوژي آموزشی فراخور تک تک افراد خانواده با
تأکید بر قدرت انتقال مفاهیم از مدرس به یادگیرنده.
همچنین ایجاد انگیزه براي یادگیري و تقویت مﺜبت
می تواند آموزش را تسهیل و تاثیرگذار گرداند.

)8

)8

)1

)1
)9
)9
)2
)7

ش مفاهیم و
استفاده از شیوه هاي جذاب در آموز ِ
ایجاد عالقه به یادگیري و بهره گیري از تکنولوژيِ
روز براي ایجاد تمایل به یادگیري.
تناسبِ محتواي آموزشی و دانشِ افراد یکی از نکاتِ
مهم براي آموزشِ موثر است .متناسب سازيِ کیفیت
محتواي آموزشی با نیاز یادگیرنده.
انتقال مفاهیم آموزشی توسط افراد متخصص و
خبره و توجه به کیفیت تخصص و مهارت آموزشی
مدرسین و ارزیابی هاي دوره اي در نظام آموزش.
آموزشِ رسمیِ تاریخ فرهنگی کشور براي شناخت
هویت در افراد.
نمادسازي از میراث فرهنگی ایرانی و اسالمی به
منظور هویت سازي در خانواده ها.
ترمیم و بازسازي میراث تمدنی کشور و تشویق
خانواده ها به بازدید از آثار باستانی کشور
ایجاد تسهیالت براي آموزش عالی در افراد خانواده
افزایشِ آگاهی خانواده از دانشِ بهداشت عمومی از
طریق رسانه هاي سمعی و بصري و اینترنتی،
همایش ها ،مجالت بهداشتی و کتابهاي مناسب
خانواده ها.
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 )01اختصاصِ بیشترِ منابع مادي به منظور ارتقاء سطﺢ
سالمت جسمانی و روانی خانواده.
 )00اهمیت دادن به سطﺢِ سالمتی در نسل بعدي
خانواده با انجام آزمایشات ژنتیکی قبل و بعد از
ازدواج.
 )08افزایش خود اظهاريِ سالمت در خانواده؛ انجام
آزمایشات دوره اي به منظور پیشگیري از بیماریها
 )08افزایش سطﺢِ گفتگو و تفاهم در خانواده
 )01عدم تبعیض جنسیتی در تصمیم گیري هاي
خانواده ،بطوریکه همه افراد خانواده بتوانند در
تصمیم گیریهاي خانواده مشارکت داشته باشند.
 )01انتخاب روشِ مناسبِ زندگی توسط همه افراد
خانواده و در ﺻورت تفاوت در معیارها ،افراد خانواده
بتوانند با گفتگو و تفاهم به روش مناسب و متناسب
با زیست بوم فرهنگی ،ارزشها ،هنجارهاي ملی و
مذهبی در جامعه خود دست یابند.
 )09افزایشِ سرانه مطالعه در خانواده
 )09ایجاد تسهیالت براي افزایش مصرف کاالهاي
فرهنگی؛ افزایش بازدید از موزه ها ،خرید کتاب،
رفتن به سینما ،تئاتر و کنسرت)...،
 )02افزایش تعامالت و ارتباطات اجتماعی خانواده با
بستگان ،دوستان و گروههاي اجتماعی و سازمانهاي
مردم نهاد یا سمن ها.
 )07ارتباط والدین با اولیاء مدرسه فرزندان و محیط هاي
آموزشی
 )81شرکت در انتخابات کشور و تمرین دموکراسی که
می تواند آموزشی براي ایجاد یک خانواده
دموکراتیک باشد.
 )80افزایش سطﺢ دسترسی به اطالعات شبکه هاي
جهانی به همراه فراگیريِ کسب اطالعاتِ ﺻحیﺢ از
دنیاي مجازي.
 )88استفاده مناسب از شبکه هاي اجتماعی جهت
تسهیل تبادالت ،اطالعات و فرﺻتهاي فرهنگی
 )88تخصیصِ هزینه براي اتصال به شبکه هاي اینترنتی
و اطالعاتی
 )81افزایشِ دانش فرهنگی خانواده ها.

 )81حضور خانواده ها در مراسم ملی و مذهبی و عضویت
افراد خانواده در مراکز فرهنگی
 )89عادت واره هاي خانواده براي شرکت در برنامه هاي
فرهنگی(رفتن به سینما ،تئاتر ،کنسرت موسیقی،
نمایشگاههاي هنري،کتابخانه ها،موزه ها )...و به
معناي دیگر میل و رغبت براي حضور در برنامه هاي
فرهنگی.
 )89کاالهاي فرهنگی مورد نیاز افراد خانواده می بایست
بر اساس ارزانی و فراوانی کاال ،کیفیت ،انطباق با
فرهنگ بومی و تبلیغات کاال باشد.
 )82کاالهاي فرهنگی مصرفی می بایست با هنجارهاي
اجتماعیِ خانواده ها و مد ،همخوانی داشته باشد.
 )87مصرف کاالهاي فرهنگی در خانواده ایجاد رضایت
نماید.
 )81استفاده از امکانات فرهنگی با هزینه هاي اندك یا
رایگان
 )80دسترسی به امکانات فرهنگی براي همه سنین در
خانواده
 )88تخصیص بودجه توسط دولت براي ایجاد امکانات
فرهنگیِ قابل دسترس براي خانواده ها بصورت
رایگان یا ارزان
 )88شناختِ جاذبه هاي گردشگري به تناسب زیست بوم
و اکولوژي فرهنگی خانواده ها
 )81تشویق خانواده ها به گردشگري و معرفی فرهنگ و
تمدن کشور
 )81تولیدِ ارزشِ اقتصادي و سودآوري از ﺻنعت
گردشگري در خانواده هاي بومی
 )89فعال کردنِ فرآیندِ کارآفرینی در خانواده هاي بومی
به منظورِ ایجاد خالقیت در جذب توریست و رونقِ
ﺻنعت گردشگري در کشور
 )89ارتقاء مدارك تحصیلی و دانشگاهی افراد خانواده و
افزایشِ سطﺢ کیفی آنها؛ اهمیت به کسب مدارج
دانشگاهی معتبر جهانی
 )82افزایشِ ایجاد عالقه و انگیزه براي دریافتِ گواهی
نامه هاي فنی و حرفه اي
 )87افزایش ارزش تقدیرنامه ها و تشویق نامه ها توسط
مراکز و نهادهاي اجتماعی و رسمی
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 )11ارتقاء ارزشِ اجتماعی و اقتصاديِ مدارك تحصیلی و
حرفه اي در جامعه ملی و بین المللی
 )10ارتقاء ارزشِ اجتماعی مشاغل و ایجاد مشاغلِ
تولیديِ جدید.
 )18افزایشِ میزانِ درآمد از اشتغال
 )18ایجاد امنیت شغلی والدین و عدم نگرانیِ اعضاي
خانواده از آینده شغلی و معیشتِ خانواده در آینده
 )11ایجاد و افزایشِ سطﺢ کیفیِ بیمه هاي اشتغال و
بیکاري براي والدین
 )11اهمیت دادنِ خانواده به پرداخت مالیات بر درآمد و
وجود احساسِ مسئولیت اجتماعی در افراد خانواده
 )19فراهم نمودن شرایط اقتصادي ،اجتماعی و سیاسی
براي تسهیلِ افزایشِ تعامالت اجتماعی؛ به نحوي که
افراد بتوانند در سطوح مختلف ،تعامالت ملی و بین
المللی برقرار نمایند.
 )19تعامالت اجتماعی در سطوح آموزشی ،تبادل عقاید
و اندیشه ها ،مشارکت هاي فرهنگی ،کارآفرینی،
گردشگري ،سرمایه گذاري ،تجارت ،ایجاد اشتغال،
یادگیري زبان ،معرفی ﺻنایع دستی
 )12سیاست گذاري هاي کالنِ دولت در باز نگهداشتن
مسیرهاي تعاملی و ارتباطات اجتماعی ملی و بین
المللی.
 )17بهبود وضعیت اشتغال براي ایجاد تحرك اجتماعی
با افزایش تولید.
 )11افزایش امکانات فرهنگیِ مورد نیاز جامعه از طریق
ایجاد مراکز فرهنگی ،آموزشی و تسهیالت استفاده از
آن براي خانواده ها.
 )10ایجاد رقابت توسط خصوﺻی سازيِ امکانات فرهنگی
و ارتقاء سطﺢ خدمت رسانی و کاهش هزینه ها.
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Abstract
Future studies are beyond prediction and mean the art of shaping the future, in the way we
want the future. Today, technological change and, consequently, changes in other aspects of life,
the increasing increase in the interdependence of nations and nations, the decentralization of
existing societies and institutions, which has accelerated due to the development of information
technology, Future studies of cultural capital in the family are debates that have a structural
relationship with sustainable development. One of the basic needs of development in any
society is the organization of the future developments of cultural capital. Due to the importance
of the role of the family in Iran and the importance of the process of changing the cultural
functions of the family, it is imperative that the family cultural capital be further studied and
facilitate the path to sustainable cultural development. For this purpose, we have selected the
dimensions for futures studies and are modeled according to their weight. The purpose of this
paper is to explore the future of cultural capital of the family using the modeling method. For
analyzing, PLS software has been used. The results of the research, after analyzing the structural
factor, determined the weight and importance of measures in the conceptual model, with plans
for their development, to achieve the desired future of cultural capital in the Iranian family.
Keywords: futures studies, cultural capital, sustainable development, family

