
 

 

  

  فضاي اجتماعي زندگي و طبقه اجتماعي

  هاي فراغتي زنان در شيراز بازنمايي فعاليت         
  2مريم سروش، 1علي اصغر مقدس                  

  29/5/90:تاريخ پذيرش     4/2/90: تاريخ دريافت                 

  

  چكيده
داخته تا به ايـن سـوال   اين مقاله به ترسيم فضاي زندگي زنان بر اساس نظريه بورديو پر

هـا از   داده. آيا هنوز هم بايد به تعاريف سـنتي طبقـه زنـان وفـادار مانـد؟     كه  پاسخ دهد
هاي اقتصادي، اجتمـاعي و   سرمايه. آوري شدند سال شيراز جمع 25جمعيت زنان باالي 

هـاي مختلـف    گيري شده و براي ايجاد تمايز ميان گـروه  فرهنگي زنان در خانواده اندازه
اين اطالعات با استفاده از تحليل توافقي . هاي فراغتي نيز در نظر گرفته شد ن، فعاليتزنا

دهد كه ميدان اجتماعي زنـدگي زنـان    نتايج نشان مي. چندگانه مورد بررسي قرار گرفت
زندگي فراغتي آنها هنوز به شدت   هاي در دسترس و سبك مجرد و متاهل شيراز، سرمايه

اجتماعي آنها تا حد زيادي  توزيع شده است و پايگاه اقتصاديدر راستاي خطوط طبقاتي 
هاي در دسـترس   افزايش سرمايه. اجتماعي خانواده مبدا آنها است متاثر از پايگاه اقتصادي

زنان بيشتر به علت تغييرات قواعد و منابع ساختاري بوده و تفاوتي در شاخص طبقـاتي  
  .زنان ايجاد نشده است
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  alimogadas@yahoo.com، جامعه شناسي دانشگاه شيراز گروهدانشيار  -  

2
  soroush@acecr.ac.ir، عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي فارس و دانشجوي دكتري -  
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  و بيان مساله مقدمه

پايه و اساس اين . گردد ميالدي باز مي 60سابقه مطالعات زنان بعنوان يك رشته دانشگاهي به دهه
ها و  پردازان مطالعات زنان با طرح اين مسأله كه در پژوهش نظريه. رشته مبتني بر پژوهش است
نسيت در ساختار اجتماعي دانش ناديده گرفته شده، تحقيقات و تجربيات مطالعات انجام شده، نقش ج

  . خويش را بر جنسيت متمركز كرده اند
باوجود اينكه زنان موضوع بسياري از تحقيقات انجام شده هستند و ابعاد مختلف زندگي و هويت  

ي مورد بررسي قرار آنها در ارتباط با خانواده يا كليت فضاي اجتماعي، در دو حوزه عمومي و خصوص
پرداز مطرحي وجود  گرفته، اما در بدنه اصلي علم جامعه شناسي، در حوزه نظريه و روش كمتر نظريه

هاي  دارد كه به جنسيت بعنوان يكي از عوامل مهم ساختاردهنده فضاي اجتماعي يا مدل برساخته
ز ابتداي قرن حاضر، نظريه و گرچه ا). 4: 1،2004ادكينز(اجتماعي و فرهنگي متمايز، توجه كرده باشد

خود را به جريان اصلي نظريه جامعه شناسي تحميل كرده و در ) با تاكيد بر جنسيت(روش فمينيستي
را  1381، ريتزر، 2003ترنر، (هاي جنسيتي اختصاص يافته هاي منتشر شده، بخشي هم به نظريه كتاب
معموال كار متفكران اين حوزه، در  اما هنوز در بدنه اصلي جامعه شناسي تركيب نشده و) ببينيد
   2. شود بلكه ممكن است در نهايت با كار اصلي تطبيق داده شود پردازي بكار گرفته نمي نظريه

هاي تحقيقاتي، مراكز و مجالت علمي و تخصصي براي مطالعات زنان، نشان  در ايران وجود گروه
نگاهي به عناوين . برخوردار است) جتماعيحداقل در حوزه علوم ا(دهد كه اين امر از اهميت زيادي مي

پردازند،  مجالت علمي پژوهشي و مراكز تحقيقاتي و پژوهشي كه در كشور به تحقيق در مورد زنان مي
دهد كه زنان و مسائل مربوط به خانواده، اشتغال، تحصيالت و بخصوص نقش زنان در توسعه،  نشان مي

يكي از مهمترين و . توجه محققين قرار گرفته استهاي موجود در جامعه، مورد  بسته به حساسيت
شود، طبقه  ترين متغيرهاي جامعه شناختي كه تقريبا در همه تحقيقات اجتماعي از آن استفاده مي كليدي

موضوعي كه در اين حوزه كمتر مورد توجه قرار گرفته، . است 4اجتماعي يا پايگاه اقتصادي 3اجتماعي
تحقيقات موجود درباره هويت و سبك زندگي، بيشتر . اجتماعي استتعريف جايگاه زنان در ساختار 

در . هاي جنسيتي يكي از اهداف ثانويه بوده است در حوزه جوانان انجام شده و در اكثر موارد، تفاوت
اجتماعي زنان با مرجع خانواده  تحقيقاتي كه در مورد دختران جوان انجام شده، پايگاه اقتصادي

  ــــــــــــــــــــــــــ       
1
 - Adkins 

شناسان كالسيك مانند دوركيم، وبر، ماركس، زيمل و سنتهاي نظري معاصر مانند نظريات ساختاري و  نگاه كنيد به جامعه -  2
در همه اين موارد ... مدرن و  ي، نظريات مدرنيته و حتي نظريات پستشناسي تفسيري و فرهنگ مابعدساختارگرايي، جامعه

 .اند شناسي استفاده كرده و آنها راجرح و تعديل كرده پردازان فمينيست از جريان اصلي جامعه نظريه

3 - Social Class 
4 - Socio-economic Status 
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و در مواردي كه تحصيالت يا شغل زنان در نظر گرفته شده، پايگاه يا طبقه  گيري شده است اندازه
؛ 1387؛ نبوي و ديگران، 1389براي مثال ميرزايي و ياراحمدي، (. اجتماعي در نظر نبوده است اقتصادي

هاي موجود در  اين مقاله در نظر دارد رهيافت ).را ببينيد 1388 و علمي، 1389قاسمي و ديگران، 
پايگاه اجتماعي را مورد بررسي قرار داده و ارتباط آنها را با وضعيت زنان در ايران /گيري طبقه اندازه

  .بررسي كند
  

  گيري طبقه اجتماعي هاي اندازه روش

 1اول رهيافت قشربندي اجتماعي. دو رهيافت اساسي در اشاره به نابرابريهاي اجتماعي وجود دارد
دوم . زند اجتماعي و بدست آوردن پايگاه دور مي است كه مسئله اصلي آن حول موضوع تحرك

هاي جدا از هم اجتماعي  هاي موجود را نتيجه روابط بين موقعيت كه نابرابري 2رهيافت ارتباطي
  ). 2010و ديگران،  3مونتانر(داند مي

در بحث تحرك اجتماعي، طبقه اجتماعي را با موقعيت . اين دو رهيافت تفاوتي اساسي با هم دارند
و داراي سه شاخص اصلي ) 2007، 4وينسترا(داند ماعي فرد در سلسله مراتب پايگاهي برابر مياجت

؛ مونتانر و 2007وينسترا، . (يا منزلت شغلي/درآمد و ثروت مادي، دستاوردهاي تحصيلي و: است
 در رهيافت دوم، طبقه اجتماعي شامل افرادي است كه دسترسي مشابهي). 2004، 5؛ الول2010ديگران، 

اجتماعي، نتايج تجربي تعامل پيچيده و  هاي نوماركسي، نابرابري اقتصادي در نظريه. به ابزار توليد دارند
هايي است كه بوسيله كنترلشان بر وسايل توليد از طريق ارتباطات كاري،  روابط اجتماعي بين گروه

اجتماعي، با استفاده  يهاي نوماركسي و نووبري موقعيت اقتصاد شاخص). 2000، 6رايت(اند شكل گرفته
مونتانر و ديگران، (اند  توضيح داده شده 7استفاده از دو سازوكار مهم طبقه اجتماعي و دوم اعتبارگرايي

2010.(  
پايگاه اجتماعي معموال در كارهاي تجربي در سطح /گيري طبقه هاي معمول و مرسوم اندازه روش

آوري شده از  هاي جمع طبقه بر اساس دادهاجتماعي يا  شود و پايگاه اقتصادي گيري مي خانواده اندازه
طبقه زنان همان چيزي تلقي /به اين ترتيب پايگاه. شود محاسبه مي) معموال مرد(سرپرست خانواده 

پردازان جديد در  نظريه). پدر/شوهر(كنند شود كه مربوط به خانواده يا مردي است كه با او زندگي مي مي

  ــــــــــــــــــــــــــ       

1 - Social Stratification 

2 - Relational 
3 - Muntaner et al. 

4 - Veenstra 
5 - Lovell 
6 - Wright 
7 - Credentialism 
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، نقش محوري ) به جاي اقتصاد و توليد(ه فرهنگ و مصرفهاي خود در اين حوزه ب تحليل  چارچوب
بندي خاص فرهنگي جدا كرده و فرهنگ را كه بيشتر از  اجتماعي را از يك شكل آنها طبقه. مي دهند

  .ها موثر دانستند گيري هويت شود، در شكل گري مي طريق مصرف واسطه
هايي  كند، بلكه مقوله صحبت مي 2»هداري بدون طبق سرمايه«تنها از  تا آنجا پيش رفته كه نه 1بك

پردازان حوزه زنان  اين مباحث براي نظريه. داند مي» هاي مرده مقوله«مانند طبقه، خانواده و محله را 
جاي هويت طبقاتي، زنان را بصورت فردي به  بسيار جالب بود زيرا اوال اهميت دادن به پايگاه فردي به

هاي  گرفت، دوم اينكه تاكيد بر مصرف در ايجاد هويت ظر ميشناخت و عامليت آنها را درن رسميت مي
هاي مصرف را  كشاند زيرا زنان بصورت سنتي برخي از حوزه جديد، بروشني زنان را به كانون توجه مي

ها، خانواده و روابط درون آن را منبع اصلي سركوب زنان  كنند و باالخره بسياري از فمينيست كنترل مي
اي كه از زندگي تهي است و نويد ارتقاي  ين اشاره به خانواده بعنوان مقوله مردهدانستند، بنابرا مي

  ).38: 2004الول، (موقعيت زنان در بازار كار، بسيار مسحوركننده بود
تعريف وي از طبقه، تركيبي . اجتماعي مطرح كرد معيار جديدي براي تعريف طبقه) 1990( 3بورديو

هايي  اين نظريه، داراي پتانسيل. م وبري پايگاه اجتماعيتركيبي است از مفهوم ماركسي طبقه و مفهو
در اين . هاي قشربندي و هويت، فاقد آن هستند براي تعريف هويت و پايگاه زنان است كه ديگر ديدگاه

آوري  هاي تجربي گرد مقاله در ابتدا بطور خالصه اين نظريه را مطرح كرده و سپس براساس آن، داده
  .شده ارائه خواهد شد

  

  ورديو، طبقه اجتماعي و زنانب

. برساخته شده است 4واره مفهوم مهمي به نام عادت  طبقه اجتماعي در نظريه بورديو با واسطه
فرم دروني «واره  عادت. واره در واقع جايگاه دروني شدن واقعيت و بيروني شدن امر واقعي است عادت

توانند  واره مشتركي هستند، مي ي عادتافرادي كه دارا. شده شرايط طبقاتي و مشروط كننده آن است
هستند كه شرايط وجودي مشابهي دارند،  6هايي طبقه عيني، مجموعه عامل. را بسازند 5عيني طبقه

اند كه آنها را قادر به  مشابهي ايجاد كرده 7وخوي  هاي خلق هاي مشابهي را پذيرفته و سيستم محدوديت
هاي عيني  هاي مشتركي در ساختار دارند كه شامل دارايي راييآنها همچنين دا. كند انجام اعمال مشابه مي

  ــــــــــــــــــــــــــ       

1 - Beck 

2 - Capitalism without class 
3 - Bourdeiu 
4 - Habitus 
5 - Objective class 
6 - Agents 
7 - Dispositions 



  

              45                                        ... فضاي اجتماعي زندگي و طبقه اجتماعي
 

  

  .»)101: 1984بورديو،(اند  واره تجسم يافته هايي است كه بصورت عادت يا دارايي
اجتماعي ساخته شده كه عامالن اجتماعي در  1هاي فضاي اجتماعي از نظر بورديو از مجموعه ميدان

). 63: 1381بورديو،(شوند اي اقتصادي و فرهنگي تقسيم ميه شان در توزيع سرمايه آن بر اساس جايگاه
در واقع بورديو از . هاي در دسترس آنها است به اين ترتيب موقعيت كنشگران در ميدان، بسته به سرمايه

برد كه فواصلي را تعريف  الگوي تمايز در ميدانهاي اجتماعي بر اساس سرمايه، بعنوان طبقه نام مي
اما اين امر به اين معنا نيست كه افراد . ها و اميال را دارد يني برخوردها، دوستيب كند كه قدرت پيش مي

يعني گروهي كه براي رسيدن به . دهند همجوار در اين فضا، به معناي ماركسي، يك طبقه را تشكيل مي
اين ) 40- 41: همان(آيند يك هدف مشترك و بخصوص در تضاد با طبقه ديگر به جنبش در مي

وخوها، ساليق و سبك زندگي  اين معنا است كه افراد نزديك در ميدان، داراي خلق همجواري به
  ).33: همان(مشابهي هستند

در واقع تمايزهاي . قابل مشاهده است 2»تمايز«تاكيد بورديو بر سبك زندگي در كتاب مهم 
هاي  واره  دتتوان در مجموعه متنوعي از اعمال اجتماعي مشاهده كرد كه بر اساس عا اجتماعي را مي

در فضاي ) هاي مختلف شكل گرفته كه بر اساس ميزان سرمايه و نسبت سرمايه(طبقات مختلف 
هايي مانند غذا، پوشش، تفريحات و  هاي مختلف زندگي در حوزه بنابراين سبك. اند اجتماعي، جا گرفته

اس تمايزات توان در فضاي كلي اجتماعي بر اس فراغت، ورزش و طرفداري سياسي و غيره را مي
  ).164-224: 1984بورديو، (طبقاتي مشاهده كرد

دانست و آن را مستقال و نه فقط وابسته به  ترين عنصر دنياي مدرن مي بورديو مصرف را اصلي
مصرف، خصوصا مصرف فرهنگي، ابزاري براي توليد فرهنگي، . كرد عوامل اقتصادي تحليل مي

هاي زيستي  مصرف چيزي بيش از برآوردن خواسته. تسازي و مبارزه در فضاي اجتماعي اس مشروعيت
ها و نمادها فعاالنه درگير توليد و بازتوليد ساختارهاي اجتماعي  ها، نشانه ارزش. است

  ). 45: 1382فاضل،(هستند
بلكه . گراي فرهنگي گراي اقتصادي است و نه تقليل بورديو در ترسيم ميدان اجتماعي خود، نه تقليل

. هاي شغلي ارتباط نزديكي دارد و ترسيم كرده از هر دو بعد تشكيل شده و با مقولهفضاي اجتماعي كه ا
اي كه  شان وارد اين فضا شوند و هم از طريق پايگاه سرپرست خانواده توانند هم از طريق شغل زنان مي

از طرف ديگر بورديو معتقد است كه خصوصيت متمايزكننده طبقه، هر چيزي . به آن تعلق دارند
  :تنها به شرطي...).  اجتماعي، جنسيتي، قومي، نژادي و ( واند باشدت مي

آيد كه فعاليني وجود داشته باشند كه قادر باشند خود را بعنوان افرادي  طبقه به وجود مي«

  ــــــــــــــــــــــــــ       

1 - Fields 
2 - Distinction 
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رسمي به ميدان تحميل كرده و به نام خودشان صحبت كنند و  داراي اقتدار سخن گفتن و عمل
: 1987بورديو،(بان قدرت و عمل و نام به رسميت بشناسندديگران هم آنها را بعنوان صاح

15(«  

اي كه از قبل وجود داشته باشد يا  نه طبقه«توانند يك طبقه را تشكيل دهند اما  بنابراين زنان مي
 "اي در خود طبقه"نه حتي) اي از اول بديهي نيست در واقع وجود هيچ طبقه( وجودش بديهي باشد

ه صحبت و عمل كرده و خود را به فضاي اجتماعي تحميل كنند و ديگر بلكه از وقتي زنان شروع ب
 "گروه اجتماعي"كنشگران هم آنها را به رسميت بشناسند، آنگاه در ابتدا، مقوله جنسيتي تبديل به يك 

"گروه عملي"شود تا وقتي كه با گردهم آمدن، تبديل به يك مي
اين . شود و يك طبقه را تشكيل دهد 1

  .»)48: 2004الول، (گيرد سط جنبش زنان صورت ميكار آشكارا تو
اند به صورتي ضعيف،  هاي زنان تنها قادر بوده اظهار كرده كه جنبش» سلطه مردانه«بورديو در كتاب 

از نظر او، جنسيت هنوز مبناي ). 2001بورديو، (مقدمات تبديل شدن به گروه اجتماعي را فراهم كنند
يك «حامل سرمايه باشند بلكه در ساختار موجود، فقط قادر هستندتوانند  يك طبقه نيست و زنان نمي

زنان . است) خانواده(براي مردان باشند كه ارزش آنها وابسته به گروه مرجع  2»شيء حامل سرمايه
شان را افزايش داده يا به نوع ديگري از سرمايه  اي هستند كه مردان بوسيله آنها سرمايه نمادين وسيله

  ).42-43: 2001بورديو،(كنند  تبديل مي
بورديو مي پذيرد كه در شرايط عيني زنان تغييراتي ايجاد شده براي مثال دسترسي بيشتر به 

گيري از كارهاي منزل و بازتوليد  تحصيالت، كار و ورود زنان از طريق آن به سپهر عمومي، فاصله
عقب انداختن ) ازه خانوادهبدليل استفاده عمومي از وسايل جلوگيري از بارداري و كاهش اند(جمعيت

تر، افزايش  از ديد بورديو از همه اين تغييرات مهم. ازدواج، افزايش طالق و نرخ كمتر ازدواج
اما از نظر او موقعيت . تحصيالت زنان است كه بر اثر آن، تسلط مردان بر جامعه ديگر بديهي نيست

هاي زندگي زنان  لي عملي بر انتخابزنان در ساختار كنوني تغييري نخواهد كرد زيرا هنوز هم اصو
دوم اينكه زنان . كنند كه ادامه كارهاي خانگي آنها است اول اينكه كارهايي را انتخاب مي. حاكم است

هاي اقتدار در اختيار مردان است و سوم اينكه مردان هنوز  در بازار كار قدرتي بر مردان ندارند و جايگاه
  ).88-94: همان(هستند  ها و ابزار توليد آوري هم مالك فن

گويد زنانگي و  مي) 29: 2004( 3براي مثال اسكجز. انتقادات زيادي به ديدگاه بورديو شده است
گويد يك بعد پنهان و بنابراين يك مقوله ثانويه نيست و از طرف ديگر  جنسيت آنطور كه بورديو مي

كاملي از سلطه مردانه انجام دهند و از  توانند انتقاد زنان برخالف ديدگاه بورديو، معموال به سادگي مي

  ــــــــــــــــــــــــــ       

1 - Practical group 
2 - Capital bearing objects 
3 - Skegges 
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در واقع ابهام در زنانگي است . پذيري ناشي از تضادهاي موجود در مردانگي باخبرند ها و آسيب ضعف
ها و ساليق  توانند حامل سرمايه دهد با سلطه مردانه كنار بيايند و بعالوه زنان هم مي كه به زنان اجازه مي

سازند اما داراي ابعادي از پايگاه  يد كرده كه گرچه زنان يك طبقه را نميوالبي تاك. اي باشند جداگانه
دهنده  اجتماعي هستند كه ميان همه آنها مشترك و متاثر از جنسيت بعنوان اصل مهم سازمان اقتصادي

اند، برخي  خانواده  هاي طبقاتي دار همراه شوهرشان متاثر از ويژگي در حالي كه زنان خانه. جامعه است
اي هستند كه از  شان در نيروي كار، داراي وضعيت طبقاتي دوگانه ها يا مشاركت زنان بدليل دارايي از

سويي تحت تاثير وضعيت شوهر و از سوي ديگر تحت تاثير پايگاه شغلي و وضعيت اجتماعي 
الول ).  37: 1383سيدان، ( تواند با يكديگر درتضاد، يا با هم هماهنگ باشد خودشان است كه مي

كند  كند و تحقيقاتي را ذكر مي بر اهميت طبقه اجتماعي در معناي سنتي آن تاكيد مي) 39- 40: 2004(
هاي  كه نتايج آن نشان داده كه هنوز طبقه اجتماعي اساسا يك مقوله اجتماعي اقتصادي است و نابرابري

يد شود و بر ها بازتول ها و روابط طبقاتي طي نسل شود موفقيت عميقي ايجاد كرده و باعث مي
  .هاي زندگي تاثير بگذارد فرصت

شود اين است كه آيا در ايران، آنچه موقعيت زنان را در  سوال اساسي كه در اين جا مطرح مي
هاي ساختاري است يا  كند، شرايط طبقاتي و پايگاه خانواده و ويژگي فضاي اجتماعي مشخص مي

  .هاي در اختيار خودشان؟ و يا هر دو سرمايه
  

  پايگاه اجتماعي اقتصادي در ايران/اي طبقهه شاخص

در جستجوهاي انجام شده در ميان مقاالت منتشر شده درباره زنان، تنها دو مقاله بدست آمد كه 
يكي از . اجتماعي و وضعيت طبقاتي زنان در ايران، كار تجربي انجام داده بودند درباره پايگاه اقتصادي

درآمد، مالكيت ملك، (اجتماعي هاي معمول طبقه از شاخص )1389سروش مهر و ديگران، (اين مقاالت
پايگاه زنان را به دو ) 1383سيدان،(براي زنان استفاده كرده و ديگري) وضعيت اشتغال و تحصيالت

و در نظر گرفتن ) پدر/پايگاه شغلي، ميزان تحصيالت و درآمد شوهر(صورت پايگاه خانوادگي
با مشخص كردن ) خانواده(ه منابع در حوزه خصوصيخصوصيات زن در دو بخش ميزان دستيابي ب

هاي ازدواج و سالمتي و دستيابي به منابع در  گيري در خانواده، ويژگي ساختار خانواده، قدرت تصميم
عمومي بصورت دسترسي به اشتغال، تحصيالت و مشاركت اجتماعي و سياسي اندازه گرفته  حوزه
  :ده استگيري كر در نهايت محقق اينطور نتيجه. است

به تمامي نادرست نيست، ] در ايران[بندي زنان بر پايه طبقه سرپرست مرد خانواده طبقه« 
اجتماعي زنان از ويژگي طبقاتي سرپرست  اي از پايگاه اقتصادي چرا كه هنوز بخش عمده

نگرش به واقعيت زندگي زنان، به معناي  اما در نظر گرفتن اين معيار بي. گيرد خانوار، تاثير مي
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ها و وضعيت اجتماعي زنان است و بايد موقعيت شغلي،  ناديده ماندن تجارب، دلبستگي
  .»)56: 1383سيدان، (تحصيالت و در كل، وضعيت خود زنان نيز در نظر گرفته شود 

هدف مقاله حاضر اين است كه با استفاده از نظريه بورديو فضاي اجتماعي زندگي زنان را ترسيم 
هاي دراختيار زنان و خصوصيات مربوط به  ، مشخص خواهد شد كه سرمايهبا ترسيم اين فضا. كند

توزيع . اجتماعي خانواده، كدام سهم بيشتري در ايجاد اين فضاي اجتماعي دارند پايگاه اقتصادي
شود تا خصوصيات اين فضا را  هاي مربوط به فراغت نيز در اين فضاي اجتماعي مشخص مي فعاليت

  .بيشتر بازنمايي كند
   

  روش تحقيق

 25انجام شده و جامعه آماري شامل زنان باالي ) با ابزار پرسشنامه(اين تحقيق به روش پيمايشي
نمونه آماري در اين . نفر است 431383تعداد  1385سال ساكن در شيراز هستند كه طبق سرشماري 

تا  100ي بين ها براي جمعيت 05/0درصد اطمينان و مقدار آلفاي  99تحقيق طبق جدول لين در سطح 
 680پرسشنامه تهيه و توزيع شد و در نهايت 700تعداد . نفر تعيين شد  659هزار نفر تعداد  500

پرسشنامه بصورت مقدماتي تكميل شده و  100براي آزمون پرسشنامه در ابتدا . پرسشنامه تحليل شدند
  .جام گرفتهاي اصلي ان هاي بدست آمده تحليل شدند و بعد از آن جمع آوري داده داده
  

  تعريف نظري و عملي متغيرهاي تحقيق

شامل سن، وضعيت تاهل، تعداد فرزندان، وضعيت اشتغال مادر، سن : متغيرهاي جمعيت شناختي
  .موقع ازدواج
خويشان نزديك، (ها اجتماعي پاسخگو در دو بخش ميزان تماس با گروه  سرمايه :اجتماعي  سرمايه

اعتماد به مردم، (يافته هاي اعتماد تعميم ميزان اعتماد، در بخش و) خويشان دور، دوستان و همسايگان
ميزان اعتماد به دولت و وزيران، نمايندگان (و اعتماد به نهادها ) ميزان صداقت مردم از نظر پاسخگو

  . سنجيده شده است) مجلس و قوه قضائيه
لكيت كاالهاي فرهنگي پاسخگو در سه بعد عيني، بصورت ميزان ما سرمايه :فرهنگي سرمايه

هاي فرهنگي و  ، مهارت)دستي موسيقي و صنايع كتاب، مجله، فيلم، موسيقي، تابلو نقاشي، آالت(فرهنگي
كردن، ميزان تحصيالت، توانايي استدالل و متقاعد كردن  موسيقي، طراحي توانايي نواختن آالت(سازماني
ميزان تحصيالت پدر و همسر، همچنين ) شناختن آثار هنري و هنرمندان(و دانش فرهنگي) ديگران

هاي فرهنگي با دو گزينه داشتن و نداشتن،  مالكيت كاالها و داشتن مهارت. گيري شده است اندازه
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اثر هنري از هر  5گيري ميزان دانش فرهنگي از پاسخگو خواسته شده بود  سنجيده شده و براي اندازه
هنرمندان نام برده شده، بصورت يك متغير عددي  تعداد آثار و. شناسد را نام ببرد هنرمند كه مي 5نوع و 

  .در نظر گرفته شد
هاي وضعيت مالكيت ملك توسط پاسخگو، پدر و شوهر، شغل پدرو  با شاخص :اقتصادي سرمايه

  . شوهر و وضعيت اشتغال پاسخگو سنجيده شده است
، انجام ..).گلدوزي،خياطي و(فعاليت شامل انجام كارهاي هنري زنانه 7 :هاي فراغتي فعاليت

كتاب، (هاي فرهنگي ، بازديد از موزه، بازديد از نمايشگاه...)سازي، طراحي، مجسمه(كارهاي هنري مدرن
هاي غيردرسي يا غيركاري، استفاده از اينترنت و باالخره انجام  ، مطالعه كتاب...)نقاشي، خطاطي و

ها را  ن يا انجام ندادن اين فعاليتهاي مستحبي به پاسخگويان ارائه شده بود كه بايد انجام داد عبادت
  .كردند ماه قبل از آن مشخص مي 6طي 

قدرت در خانواده با  گيري و تقارن اين متغير در دو بعد تصميم: ميزان قدرت زن در خانواده
براي آزمون روايي . گيري شد اندازه) 1382(هاي ابزار مهدوي و صبوري خسروشاهي استفاده از گويه

) 67/0(ضريب آلفا براي اين طيف . ز ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده استبخش تقارن قدرت ا
  . ها با يكديگر است است كه حاكي از همبستگي خوب گويه بدست آمده

  

  روش آماري

. استفاده شده است 1براي ترسيم فضاي اجتماعي زندگي زنان، از آزمون تحليل توافقي چندگانه
اي با نمايش مقوالت اين متغيرها بصورت  باط بين دو متغير مقولهتحليل توافقي روشي براي تحليل ارت

اين آماره اساسا يك نمايش بصري از روابط بين متغيرهاي . نقاطي در يك فضاي دو بعدي است
هاي جداول  بخصوص وقتي كه تعداد خانه –كند كه تفسير آن را از جداول دو بعدي اي ايجاد مي مقوله

در نمايش بصري ارائه شده . كند تر مي راحت –متغير را نتوان به آساني ديد  زياد باشد و توافق مقوالت
ترند و  شوند كه به هم نزديك مقوالتي كه داراي توزيع مشابهي هستند، بصورت نقاطي نمايش داده مي

 در اين تكنيك متغير. گيرند مقوالتي كه از نظر توزيع، تشابه كمتري دارند، در اين فضا از هم فاصله مي
اين روش توسط بورديو در كتاب . شود اما مقادير موجود بايد مثبت باشند مستقل و وابسته تعريف نمي

يافته تحليل توافقي است كه  تحليل توافقي چندگانه، توسعه). 1984بورديو، (استفاده شده است» تمايز«
 nند با هم در يك فضاي توان وجود دارند كه مي) سه متغير يا بيشتر(اي در آن بيش از دو متغير مقوله

توان با استفاده از محاسبه مقدار  در اين مورد هم نقاط بار شده بر اين ابعاد را مي. بعدي مربوط شوند

  ــــــــــــــــــــــــــ       

1 - Multiple Correspondance Analysis 
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توان متغيرها را  در اين آماره مي. محاسبه كرده و آنها را بصورت بصري مشاهده كرد 1»اندازه تبعيض«
ر محاسبه ابعاد فضاي ايجاد شده در نقشه توافقي هاي آنها د در نظر گرفت تا مقوله 2»فعال«بصورت 

وارد كرد، تا بدون دخالت در ايجاد فضاي نقشه توافقي، روي  3»تكميلي«دخالت داده شوند يا بصورت 
در اين تحقيق ترسيم نقشه توافقي فضاي اجتماعي زنان با استفاده از تحليل . خروجي نمايش داده شوند

  .انجام شده است SPSS 18 توافقي چندگانه و با نرم افزار
  

  هاي تحقيق يافته

بايد ) اي حتي متغيرهاي فاصله(براي استفاده از آماره تحليل توافقي چندگانه، متغيرهاي تحقيق
يافته هاي  1جدول شماره . اي درآيند كه اين كار با كدگذاري مجدد انجام شد بصورت متغيرهاي مقوله
  :دهد ان ميگيري شده را نش توصيفي متغيرهاي اندازه

براي ترسيم فضاي زندگي زنان، آماره تحليل توافقي چندگانه يك بار براي زنان مجرد و يك بار 
به جز سن ازدواج،  1براي تحليل اول، متغيرهاي موجود در جدول . براي زنان متاهل بكار رفته است

تحليل مربوط به زنان بعالوه در . اند وضعيت تاهل، تعداد فرزندان و پايگاه همسر وارد تحليل شده
سال سن داشتند و اين متغير در اين  40تا  25زيرا همه زنان مجرد بين . مجرد، متغير سن نيز حذف شد

هاي فراغتي بقيه متغيرها بصورت فعال وارد  غير از متغيرهاي مربوط به فعاليت. گروه واريانس نداشت
  . اند شده

  

  ــــــــــــــــــــــــــ       
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  گيري شده هاي اندازهتوزيع فراواني و درصد متغير: 1جدول شماره 

  )درصد(فراواني    متغير  )درصد(فراواني    متغير  )درصد(فراواني    متغير

    1تماس    تحصيالت    سن

  )1/90(695  خويشان نزديك    )5/9(73  سواد بي    )3/50(388  40-25

  )8/48(375  خويشان دور    )9/40(316  زيرديپلم    )9/31(246  55-41

  )4/61(473  دوستان    )9/21(169  ديپلم    )2/15(117  70-56

  )6/45(351  همسايگان    )7/27(214  دانشگاه    )6/2(20  85-71

    2اعتماد    وضعيت اشتغال    وضعيت تاهل

  )4/74(574  مردم    )6/75(584  شاغل    )7/18(144  مجرد

  )1/54(414  صداقت مردم    )2/24(187  غيرشاغل    )3/81(625  متاهل

  )2/46(353  دولت      مالكيت كاالي فرهنگي    تعداد فرزندان

  )5/49(379  مجلس    )1/61(472  كتاب    )8/27(215  بدون فرزند  

  )1/56(430  قوه قضائيه    )9/51(398  مجله    )3/23(180  فرزند 2-1  

    ميزان درآمد  )7/58(449  فيلم    )21(162  فرزند 4-3  

  )75(573  بدون درآمد    )55(423  موسيقي    )8/27(215  4بيش از   

  )1/3(24  100كمتر از     )2/18(140  وتابل      وضعيت اشتغال مادر

  )9/9(76  100-300    )4/11(88  آالت موسيقي    )7/5(43  شاغل  

  )1/10(77  301-600    )1/46(354  صنايع دستي    )3/94(717  غيرشاغل  

  )8/1(14  601بيش از       اثر هنري 5    مالكيت ملك

    پايگاه پدر  )3/25(195  نمي شناسم    )5/71(549  بدون ملك  

  )2/47(364  پايين    )9/26(208  اثر 1-3    )1/24(185  يك مورد  

  )7/45(353  متوسط    )8/47(369  اثر 4-5    )4/4(34  و بيشتر2  

  )1/7(55  باال      هنرمند 5    پايگاه همسر

    سن ازدواج  )5/20(158  شناسم نمي    )3/32(195  پايين  

  )3/40(252  16كمتر از     )8/19(153  اثر 1-3    )9/58(357  متوسط  

  )6/32(204  سال 16-20    )7/59(461  اثر 4-5    )9/8(54  باال  

  )27(169  20بيش از               

    كارهاي هنري زنانه     استفاده از اينترنت    بازديد از موزه

  )1/47(363  ام انجام داده    )2/27(209  ام استفاده كرده    )5/30(234  ام  بازديد كرد

  )9/52(407  ام انجام نداده    )8/72(558  ام استفاده نكرده    )5/69(532  ام بازديد نكرده

    كارهاي هنري مدرن    عبادت مستحبي    بازديد از نمايشگاه

  )9/16(130  ام انجام داده    )3/76(586  ام انجام داده    )31(238  ام بازديد كرده

  )1/83(641  ام انجام نداده    )7/23(182  ام انجام نداده    )69(530  ام بازديد نكرده

                مطالعه كتاب

              )2/53(408  ام مطالعه كرده

              )8/46(359  ام مطالعه نكرده

  
از آنجا كه . ها بود با مقدار نما در هر متغير، روش مديريت اين داده 1رفته جايگذاري مقادير از دست

  ــــــــــــــــــــــــــ       
 .اند ذكر شده است فراواني كساني كه تماس برقرار كرده - 1

 .اند ذكر شده است فراواني كساني كه ابراز اعتماد كرده - 2
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ساز است، متغير ميزان قدرت زن  رفته مشكل كه اين روش در صورت زياد بودن تعداد مقادير از دست
در نهايت تعداد موارد  2.درصد بدون پاسخ داشت از تحليل حذف شد 5ه كه نزديك به در خانواد

  .نفر بود 533) زنان متاهل(نفر و براي تحليل دوم  144) زنان مجرد(تحليل شده براي تحليل اول 
گيري مقادير تبعيض براي متغيرهاي بار شده روي ابعاد فضاي اجتماعي  اندازه 1نمودار شماره 

با . خط وسط، در واقع معادله خط معيار براي اين فضا است. دهد جرد در شيراز را نشان ميدختران م
هاي  بيشتر متاثر از شاخص) محور افقي(توان فهميد كه بعد اول  نگاهي به اين نمودار مي

اقتصادي همراه با اعتماد به  سرمايه) محور عمودي(فرهنگي است و بعد دوم  اجتماعي و سرمايه  سرمايه
فرهنگي به خوبي محور افقي را  دهد كه سرمايه مقادير بدست آمده نشان مي. دهد نهادها را نشان مي

كردن  ، طراحي)332/0(و داشتن موسيقي  363/0كه داشتن فيلم با اندازه تبعيض  دهد، بطوري توضيح مي
يافته  اعتماد تعميم ميزان تماس و. اند بر اين بعد بار شده) 211/0( و همچنين ميزان تحصيالت) 101/0(

، )311/0(كه تماس با دوستان بطوري. اجتماعي نيز در مرحله دوم، در اين بعد اهميت دارند  از سرمايه
بعد ) 192/0(و اعتماد به صداقت مردم ) 10/0(، قابل اعتماد بودن مردم )106/0(تماس با همسايگان 
گيري اين بعد اهميت  در شكل 20/0ازه تبعيض پايگاه پدر پاسخگو نيز با اند. سازند اول اين فضا را مي

  .داشته است
اقتصادي  هاي سرمايه هاي اعتماد به نهادها و شاخص با شاخص) محور عمودي(بعد دوم اين فضا 

 ، ميزان اعتماد به دولت و وزيران)558/0( مجلس كه ميزان اعتماد به نمايندگان بطوري. ساخته شده است
متغير وضعيت اشتغال . اند بر محور عمودي تاثير داشته) 426/0( قضائيه قوهو ميزان اعتماد به ) 435/0(

مقدار كل . اند گيري اين بعد مهم بوده در شكل) 277/0( و ميزان درآمد پاسخگو) 173/0( پاسخگو
با آلفاي  613/2و براي محور عمودي  713/0با آلفاي كرونباخ  193/3اندازه تبعيض روي محور افقي 

از ميان متغيرهاي فعال وارد شده به تحليل، تماس با خويشان نزديك و دور، . ه شده استمحاسب 641/0
مالكيت،  استدالل، وضعيت موسيقي، توانايي دستي، نواختن داشتن مجله، تابلو، آالت موسيقي، صنايع

در تشكيل فضا مشاركت ) 1/0كمتر از ( فرهنگي با مقادير تبعيض كمي وضعيت اشتغال مادر و دانش
  .اند كرده

                                                                                                                        
1
 - Missing values 

 .ذكر نشده است 1ه توصيف اين متغير در جدول شمار  - 2
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به روشني . دهد فرهنگي در فضاي اجتماعي را نشان مي ، توزيع مقوالت سرمايه2نمودار شماره 

مالكيت . يابد شود كه ميزان تحصيالت در امتداد محور افقي و از راست به چپ افزايش مي مشاهده مي
كمتري دارند، سمت فرهنگي  كاالهاي فرهنگي هم به همين صورت توزيع شده يعني افرادي كه سرمايه

اما اين توزيع در همه . شود فرهنگي بيشتر مي اند و سمت چپ نمودار، سرمايه راست نمودار، قرار گرفته
باالي ميانگين (فرهنگي كمتر اكثرا در ربع اول نمودار  سرمايه. شود چهار بخش نمودار مشاهده نمي

ديده ) تر از ميانگين محور عمودي يينپا(فرهنگي بيشتر در ربع سوم نمودار  و سرمايه) محور عمودي
  .شود مي

اين توزيع . دهد اقتصادي را در فضاي اجتماعي نشان مي توزيع مقوالت سرمايه 3نمودار شماره 
توزيع . يابد اقتصادي از باال به پايين افزايش مي مشخصا در امتداد محور عمودي است بطوريكه سرمايه

در اين در اين نمودار نشان داده شده كه در امتداد محور افقي  اجتماعي پدر هم متغير پايگاه اقتصادي
زير ميانگين محور عمودي و (در ربع چهارم نمودار . يابد گسترده شده و از راست به چپ كاهش مي

  .شود اي مشاهده نمي هيچ گزينه) سمت راست ميانگين محور افقي
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اعتماد به نهادها در امتداد محور . دهد اجتماعي را نشان مي  اي سرمايهتوزيع متغيره 5نمودار شماره 
ميزان اعتماد به . اند عمودي و اعتماد تعميم يافته و ميزان تماس در امتداد محور افقي گسترده شده

  .دياب اجتماعي از راست به چپ افزايش مي  هاي سرمايه نهادها از باال به پايين افزايش يافته و ديگر مولفه
با اين اوصاف فضاي اجتماعي زندگي دختران مجرد شيراز از دو محور تشكيل شده كه محور 

تغيير از باال به  اقتصادي و اعتماد به نهادها است كه به صورت هم دهنده ميزان سرمايه عمودي آن نشان
ماعي است كه اجت  فرهنگي و سرمايه دهنده سرمايه يابد و محور افقي اين فضا نشان پايين افزايش مي

فرهنگي كم و  به اين صورت كه سمت راست نمودار، سرمايه. كنند بصورت معكوس با هم تغيير مي
اجتماعي كم قرار گرفته   فرهنگي زياد و سرمايه اجتماعي زياد است و سمت چپ آن سرمايه  سرمايه

دختراني هستند  دسته اول. اند در اين فضا، پاسخگويان تحقيق به سه دسته مشخص تقسيم شده. است
اعتماد به (اجتماعي  فرهنگي كم و سرمايه اين افراد داراي سرمايه. اند كه در ربع اول نمودار قرار گرفته

بيشتري هستند با اين استثنا كه دوستان براي آنها اهميت به مراتب ) مردم و ميزان تماس با ديگران
رهنگي در اختيار ندارند، تحصيالت كمي كاالهاي ف. دارند) خويشان و همسايگان(كمتري از ديگران 

هاي اقتصادي خودشان كم بوده  دارايي. پايين است) پدر(اجتماعي خانواده آنها  داشته و پايگاه اقتصادي
بازديد از (بينيم كه فعاليتهاي مدرن  اگر به فعاليتهاي فراغتي اين افراد دقت كنيم مي. و شاغل نيستند

شود، بلكه انجام  درميان اين گروه مشاهده نمي) و حتي خواندن كتابموزه و نمايشگاه، هنرهاي مدرن 
كساني از اين دسته كه از نظر . در اين بخش رواج دارد... فعاليتهاي سنتي مانند خياطي، گلدوزي و 

. آورند اند در اوقات فراغت خود به عبادتهاي مستحب روي مي اقتصادي زير ميانگين قرار گرفته سرمايه
اين افراد داراي . اند ختراني هستند كه در بخش پاييني ربع دوم نمودار قرار گرفتهد دسته دوم

برخي از . آنها متوسط است) پدر(اجتماعي خانواده  اقتصادي متوسطي هستند و پايگاه اقتصادي سرمايه
سايگان اين افراد ارتباط زيادي با دوستانشان دارند اما با هم. آنها شاغل هستند اما درآمد كمي دارند

هاي هنري و فرهنگي هم  فرهنگي متوسطي داشته و برخي از آنها از مهارت سرمايه. ارتباطي ندارند
از آنجا كه . و باالخره ميزان اعتماد به نهادها و اعتماد تعميم يافته در ميان آنها كم است. بهره نيستند بي

چ يك در اين محدوده قرار نگرفته به شده در اين تحقيق، هي گيري هاي فراغتي اندازه در توزيع فعاليت
. هاي تعريف شده در اين تحقيق بوده است هاي فراغتي آنها متفاوت از فعاليت مندي رسد عالقه نظر مي

است كه روي خط ... ) طراحي و نقاشي، مجسمه سازي و (نزديكترين مورد به آنها هنرهاي مدرن 
زنان مجرد شيراز، كساني هستند كه در ربع سوم  از دسته سوم. ميانگين محور عمودي قرار گرفته است

 300معموال شاغل بوده و بيش از . اقتصادي بيشتري برخوردارند آنها از سرمايه. اند نمودار قرار گرفته
تحصيالت دانشگاهي داشته و كاالهاي فرهنگي در اختيارشان زياد . هزار تومان در ماه درآمد دارند

ميزان تماس (اجتماعي آنها   شان باال است اما ميزان سرمايه) پدر(خانواده اجتماعي  پايگاه اقتصادي. است
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ميزان اعتماد به نهادها قاعدتا در اين بخش بايد باال باشد اما مقوالت . پايين است) و اعتماد تعميم يافته
ي اعتماد اند به اين معنا كه كسان مربوط به اعتماد به نهادها در بخش چهارم نمودار خود را نشان داده

اجتماعي   فرهنگي شان از حد ميانگين كمتر بوده و سرمايه اند، كه ميزان سرمايه بيشتري به نهادها داشته
توان گفت كه اين  بنابراين تنها  مي. آنها باالتر از ميانگين است) به معناي تماس و اعتماد تعميم يافته(

هاي فراغتي مدرن همه در اين بخش  فعاليت. دافراد اعتماد بيشتري نسبت به گروه دوم به نهادها دارن
نوازند، به بازديد موزه  خوانند، موسيقي مي شان كتاب مي يعني اين افراد در اوقات فراغت. افتند اتفاق مي

ماه گذشته هيچ كدام از  6كنند و اغلب آنها در  روند، از اينترنت استفاده مي و نمايشگاههاي فرهنگي مي
هاي  اين افراد در اوقات فراغتشان كمتر به فكر عبادت. اند را انجام نداده هاي هنري سنتي فعاليت

  . اند مستحبي بوده
 

 اين تحليل عينا براي زنان متاهل در نمونه مورد مطالعه، با افزودن متغيرهاي ديگر، يعني پايگاه 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 با توجه به اينكه زنان . رار شده استاجتماعي همسر، تعداد فرزندان و سن ازدواج تك اقتصادي
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 6نمودار شماره . متاهل در بازه سني بزرگتري قرار داشتند متغير سن نيز به اين تحليل افزوده شد
  .دهد اندازه مقادير تبعيض براي مهمترين متغيرهاي بار شده بر فضاي اجتماعي زنان متاهل را نشان مي

ه نسبت به زنان مجرد، متغيرهاي بيشتري در ايجاد فضاي دهد ك نشان مي 6توجه به نمودار شماره 
با آلفاي  197/6مقدار ) محور افقي(مقدار كل اندازه تبعيض در بعد اول . اند ساخته شده نقش داشته

است  آمده  بدست 652/0با آلفاي  710/2مقدار ) محور عمودي(محاسبه شده و براي بعد دوم  867/0
فرهنگي و  دهد كه سرمايه نگاهي به متغيرها نشان مي. حور افقي استدهنده اهميت بيشتر م كه نشان

كه داشتن  بصورتي. خصوصيات مربوط به خانواده، مهمترين متغيرهاي تشكيل دهنده اين بعد هستند
، )197/0(، تابلو نقاشي)340/0(، موسيقي)319/0(، فيلم)318/0(، مجله 413/0كتاب با اندازه تبعيض 

و از ) 277/0(و توانايي طراحي و نقاشي) 186/0(، داشتن مهارت نواختن موسيقي)148/0(موسيقي آالت
بعد از آن . هاي موثر در بعد اول هستند از مولفه 672/0همه مهمتر تحصيالت، با اندازه تبعيض 

، سن )587/0(ها ، تعداد بچه)176/0(متغيرهاي مربوط به ساختار خانواده مانند پايگاه پدر 
، )271/0(متغيرهاي اقتصادي، مانند ميزان درآمد. اند قرار گرفته) 229/0(پايگاه شوهر و) 424/0(ازدواج

اجتماعي، اعتماد به صداقت  از متغيرهاي سرمايه. در مرحله بعد قرار دارند) 331/0(وضعيت اشتغال
با در اين بعد قرار دارد و باالخره سن ) 107/0(و همسايگان) 132/0(، ارتباط با دوستان)1/0(مردم

  .شود متغير مهمي در اين بعد محسوب مي 474/0اندازه تبعيض 
ترين آنها  اجتماعي تشكيل شده است كه مهم هاي سرمايه محور عمودي اين فضا بيشتر از شاخص

و ) 512/0(، اعتماد به دولت و وزيران)543/0(هاي اعتماد نهادي شامل اعتماد به نمايندگان مجلس مولفه
در اين بخش )  156/0(و دور ) 1/0(ارتباط با خويشان نزديك . است) 542/0(اعتماد به قوه قضائيه

هم از متغيرهاي فرهنگي در اين ) 152/0(و پنج هنرمند) 193/0(شناختن پنج اثر هنري. شوند ديده مي
  .رود بعد به شمار مي

كه مشاهده همانطور . دهد فرهنگي را در اين فضا نشان مي توزيع متغيرهاي سرمايه 7نمودار شماره 
متغير تحصيالت كامال نزديك . شود، توزيع اين متغيرها عمدتا در امتداد محور افقي يا بعد اول است مي

كه در  بطوري. يابد به ميانگين بعد دوم به طريقي توزيع شده كه تحصيالت از راست به چپ افزايش مي
. گاه قابل مشاهده استسواد و در انتهاي سمت چپ نمودار، دانش سمت راست نمودار گزينه بي

نيز به همين صورت توزيع شده ) هاي فرهنگي مالكيت كاالهاي فرهنگي و مهارت(فرهنگي سرمايه
فرهنگي باال  فرهنگي كم و سمت راست نمودار سرمايه كه سمت چپ نمودار ميزان سرمايه بطوري. است

تر  هاي فرهنگي پايين وم و مهارتمالكيت كاالهاي فرهنگي اكثرا باالي ميانگين محور د. دهد را نشان مي
هاي فرهنگي در وسط فضا اما در امتداد محور عمودي  ميزان دانستني. شوند از ميانگين بعد دوم ديده مي

بطوريكه كساني كه در بخش بااليي نمودار هستند دانش بااليي دارند و . يابد از باال به پايين كاهش مي
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 .اند دانسته اند نام هيچ هنرمند يا اثر هنري را نمي ول قرار گرفتهكساني كه در انتهاي خط ميانگين محور ا

  
دهد كه آشكارا در امتداد محور دوم  اجتماعي را نشان مي  توزيع متغيرهاي سرمايه 8نمودار شماره 

توان ديد با پايين آمدن از محور عمودي، در ابتدا ميزان اعتماد نهادي، بعد از  راحتي مي اند به توزيع شده
به صورتيكه باالي ميانگين محور عمودي، كساني كه . يابد يافته كاهش مي آن تماس و اعتماد تعميم

  .دهد اجتماعي پايين را نشان مي  اند و زير ميانگين سرمايه اجتماعي بااليي دارند قرار گرفته  سرمايه
اين . دهد نشان مي اقتصادي، متغيرهاي خانوادگي و سن را توزيع متغيرهاي سرمايه 9نمودار شماره 
پايگاه . يابد دهد كه سن در امتداد محور افقي از چپ به راست افزايش مي نمودار نشان مي

سن . اند اجتماعي پدر و همسر نيز با فاصله كمي از يكديگر به همين صورت گسترده شده اقتصادي
اند  ار گرفتهازدواج و تعداد بچه ها نيز بصورت عكس يكديگر از سمت چپ به راست نمودار قر

را ) بچه 2يا  1بدون بچه و (هاي كم  كه سمت چپ محور افقي، سن باالي ازدواج و تعداد بچه بصورتي
سال ازدواج كرده و بيش از  16دهد كه زير  دهد و سمت راست محور افقي كساني را نشان مي نشان مي

وده و درآمدي ندارند روشن است كساني كه بخش سمت راست نمودار هستند شاغل نب. بچه دارند 4
بطوريكه هر چه بيشتر به سمت . دهد اما سمت چپ نمودار، شاغلين با ميزان درآمد بيشتر را نشان مي

  .شود رويم ميزان درآمد بيشتر مي چپ مي
ها نيز در امتداد  اين فعاليت. دهد هاي فراغتي در اين فضا را نشان مي توزيع فعاليت 10نمودار شماره
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سمت راست نمودار، فعاليتهاي سنتي مانند انجام كارهاي هنري زنانه و . اند ه شدهمحور افقي گسترد
انجام عبادات مستحبي در وقت آزاد و عدم انجام فعاليتهاي مدرن مانند ديدار از نمايشگاه و موزه، 

 كه در سمت چپ، عكس اين موضوع مشاهده اند درصورتي قرار گرفته... استفاده از اينترنت، مطالعه و 
  .شود مي

  
توان گفت كه فضاي زندگي زنان متاهل از دو بعد تشكيل شده كه  بندي اين نمودارها مي از جمع

فرهنگي است كه همسو با يكديگر از راست  اقتصادي و سرمايه دهنده سرمايه نشان) محور افقي(بعد اول 
هد كه از پايين به باال د اجتماعي تشكيل مي محور عمودي اين فضا را سرمايه. كنند به چپ تغيير مي

محور افقي يا بعد اول اين فضا، وزن بسيار بيشتري در ايجاد اين فضاي اجتماعي داشته . يابد افزايش مي
توان با تساهل به  زنان متاهل را نيز در اين فضا مي. اند و بيشتر متغيرهاي تحقيق حول آن سامان يافته

اند زناني هستند مسن، با تحصيالت  ودار قرار گرفتهكه سمت راست نم گروه اول. سه گروه تقسيم كرد
اجتماعي پدر و  فرهنگي پاييني داشته و پايگاه اقتصادي پايين، غير شاغل و بدون درآمد، سرمايه

. فرزند دارند 4اند و معموال بيش از  ازدواج كرده) سال 16زير (در سن كم . همسرشان نيز پايين است
زناني  گروه دوم. دهند شان انجام نمي اي مدرن را در اوقات فراغته اين افراد هيچ يك از فعاليت

اجتماعي پدر و  پايگاه اقتصادي. سال كه معموال شاغل نبوده و درآمدي ندارند 55تا  40هستند در سن 
در حد ديپلم . فرزند هستند 4تا  3سالگي ازدواج كرده و داراي  20تا  16همسرشان متوسط است بين 
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اجتماعي  در اين گروه، زناني كه سرمايه. فرهنگي و اجتماعي متوسطي دارند و سرمايه اند درس خوانده
اما . كنند ها ديدن مي دهند و گاهي هم از موزه بيشتري داشته باشند، كارهاي هنري سنتي هم انجام مي

از  دهند ضمن اينكه هيچ يك اجتماعي كمتري دارند كارهاي هنري زنانه انجام نمي كساني كه سرمايه
از زنان متاهل، زناني هستند  گروه سوم. هاي سوال شده هم در محدوده آنها قرار نگرفته است فعاليت

حداقل تحصيالتشان ديپلم بوده و برخي از آنها داراي تحصيالت . سال است 40تا  25كه سن آنها بين 
. شخصي هستندكساني كه تحصيالت بيشتري دارند، شاغل بوده و داراي درآمد . دانشگاهي هستند

. بچه ندارند يا حداكثر دو بچه دارند. اند سالگي ازدواج كرده 20باالتر از . فرهنگي بااليي دارند سرمايه
گرچه پايگاه پدر زناني كه در انتهاي سمت چپ . اجتماعي پدر و همسرشان باال است پايگاه اقتصادي

  .اند از پايگاه همسرشان باالتر است نمودار قرار گرفته
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  نتيجه گيري 

  :دهد نتايج بدست آمده از اين تحليل چند نكته را به روشني نشان مي
با سبك زندگي ) يافته و ارتباط با همسايگان و خويشان اعتماد تعميم(اجتماعي سنتي  مايهسر .1

اجتماعي كاسته   تر شود، از ميزان اين نوع سرمايه زندگي مدرن هرچه سبك. سنتي همراه است
 .شود مي

تري دارند، دوستان، جاي خويشاوندان و  ترها يا كساني كه سبك زندگي مدرن جوانبراي  .2
در . اند و ارتباط با دوستان و همگنان جاي بيشتري در زندگي آنها دارد همسايگان را گرفته

اجتماعي سنتي كه بر پايه ارتباط با شبكه خويشاوندي و همسايگان بود، در نسل   واقع سرمايه
ه است و جاي آن را ارتباط با دوستان گرفته كه در حوزه روابط شخصي جديد كاهش يافت

اما اكثر اين افراد مردم را زياد . توان به آنها اعتماد كرد و با آنها رابطه داشت قرار دارند، مي
اين امر به . گويند قابل اعتماد ندانسته و معتقدند كه مردم معموال صداقت نداشته و دروغ مي

فقدان يا سطح نازل . تر است اجتماعي جديد در ميان نسل جوان مايهمعناي فقدان سر
اجتماعي جديد، در تحقيقات انجام شده در زمينه سرمايه يا مشاركت اجتماعي و  سرمايه

الدين افتخاري و  ؛ ركن1385، 1384موسوي، .: ك.ر(سياسي در ميان مردم، تاييد شده است
راد و  ؛ قانعي1386؛ روشنفكر و ذكايي،1380؛ ازكيا و غفاري، 1381محمدي سليماني، 

 )1387؛ سعادت، 1387؛ حسيني، علمي و شارع پور، 1389، 1387؛ سروش، 1384حسيني، 

اشتغال مادر در هيچ يك از اين دو گروه تاثير چنداني در ايجاد فضاي اجتماعي زندگي  .3
 . نداشت
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ك اجتماعي زيادي از پايگاه پدر و همسر در مورد زنان متاهل به هم نزديك است و تحر .4
هاي موجود در  دهد كه سرمايه اين موضوع نشان مي. رهگذر ازدواج نصيب زنان نشده است

كند، بلكه كم و بيش آينده آنها را  خانواده مبدا ، نه تنها شرايط كنوني زندگي زنان را تعيين مي
. هماهنگي دارداين امر با تعريف طبقه از ديد بورديو كامال . دهد هم تحت تاثير قرار مي

خوها و  و كساني كه در فضاي اجتماعي به هم نزديكترند نه تنها از نظر شيوه زندگي و خلق
اند بلكه احتمال مالقات و تعامل معنادار بيشتري هم دارند و بنابراين  ها مشابه واره عادت

يط ساختار، بنابراين شرا). 40: 1381بورديو،(احتمال بيشتري وجود دارد كه با هم ازدواج كنند
اين . هاي زندگي آنها است و موقعيت خانواده زنان در ميدان اجتماعي، تعيين كننده فرصت

فيروزآبادي و . كند اقبالي و هم در محروميت آنها نقش بازي مي مكانيسم هم در خوش
اند كه  با مطالعه وضعيت طرد اجتماعي زنان فقير روستايي، دريافته) 1389(صادقي

مهمترين . شود اين زنان نتوانند موقعيت خود را بهبود ببخشند بهي باعث ميسازوكارهاي مشا
اجتماعي خانواده پدري، ازدواج  عوامل به حاشيه رانده شدن اين زنان، پايگاه پايين اقتصادي

هنگام، فقر شبكه خويشاوندي و از دست دادن حمايت شبكه اجتماعي بدليل فقر و از  زود
قدرتي زنان در مبادالت اجتماعي كه كاهش بيشتر  يدست دادن همسر يا طالق، ب

آنها تصريح . سوادي و بيسوادي بين نسلي شود و كم اجتماعي ناچيز آنها را سبب مي  سرمايه
فيروزآبادي و (اند كه فقدان حمايت شبكه اجتماعي شديدترين محروميت اين زنان است  كرده

 ).165-172: 1389صادقي، 

اي خودشان را نشان  هاي طبقاتي و سرمايه يشتر از اينكه تفاوتفضاي زندگي زنان متاهل ب .5
دهنده اين است كه ساختار  بررسي اين تفاوت نشان. دهد دهد، تفاوت نسلي را نشان مي

هاي آنها افزوده،  هايي در اختيار نسل جديد زنان قرار داده كه به جمع سرمايه جامعه، فرصت
دهد  اين نتيجه نشان مي. اند طوط طبقاتي گسترده شدهها در امتداد خ اما به روشني اين فرصت

دهد زنان از محدوده الزامات ساختاري  اجازه نمي) قواعد و منابع موجود(ساختار جامعه
پيشرفت زنان، بيشتر در چارچوب امكانات طبقاتي و خانوادگي آنها . خارج شوند

ن متاهل، عامليت زنان تصوير كلي فضاي اجتماعي زندگي زنا). بخصوص خانواده مبدا(است
ها افزايش يافته اما  سطح كلي سرمايه. دهد را در ساختن زندگي خودشان نشان نمي

اند و زنان همچنان به سختي در قيدو بند ساختار طبقاتي و  ها و قواعد عوض نشده چارچوب
 .فرهنگي جامعه هستند

وت كه فضاي زندگي اين نتيجه در مورد دختران مجرد هم كما بيش صحت دارد با اين تفا .6
فرهنگي واجتماعي در آن بيشتر  اقتصادي است و سهم سرمايه آنها كمتر تحت تاثير سرمايه
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فرهنگي همسو با پايگاه اقتصادي و  توان ديد كه ميزان سرمايه اما با كمي دقت مي. است
 با اين حال امكانات و تحرك در اين فضا در گستره وسيعتري. كند اجتماعي پدر تغيير مي

 . گيرد صورت مي

اجتماعي و   فرهنگي كم و سرمايه در فضاي زندگي دختران مجرد، كساني كه داراي سرمايه .7
دهد كه سبك زندگي  اين امر نشان مي. وجود ندارد) ربع چهارم نمودار( اقتصادي زياد باشد

 .اقتصادي آنها نسبت عكس دارد با سرمايه) حداقل براي اين گروه از زنان(سنتي

) پدر(اجتماعي خانواده اجتماعي زنان كماكان با پايگاه اقتصادي ت كه پايگاه اقتصاديبايد گف .8
چرا كه دومي به شدت متاثر از اولي . ها يا پايگاه خود آنها تري دارد تا سرمايه نسبت وثيق

دهد و اين موضوع در مورد  هاي زنان، چيز جديدي را نشان نمي گيري سرمايه است و اندازه
) 177: 1383(با اطمينان بيشتري قابل تصريح است در واقع همانطور كه احمدنيا زنان متاهل 
و شرايط [زندگي زنان ايران تا حدود زيادي تحت تاثير نگرش و رفتارها «اشاره كرده 

هاي پيشرفت از  مردان زندگي آنها است كه معموال شرايط دستيابي ايشان به فرصت] طبقاتي
 .»كنند كنند يا نمي درآمدزا را برايشان تسهيل مي طريق ادامه تحصيل يا اشتغال

اجتماعي و فرهنگي نقش  نتيجه ديگري كه از اين تحقيق بدست آمده اين است كه سرمايه .9
اقتصادي يا  مهمي در ايجاد فضاي اجتماعي دختران مجرد در شيراز دارد و تنها سرمايه

نيز همين اثر را ) 1387(ديگران  قاسمي و. كنند خاستگاه طبقاتي در اين مورد نقش ايفا نمي
اگر . اجتماعي ديده است  از سرمايه) كه زنان در آن باالترند(در سبك زندگي سالمت محور

هاي  فرهنگي بيشتري كه نسبت به نسل قبل دارند، فرصت دختران بتوانند با استفاده از سرمايه
اجتماعي، عينيت اجتماعي بيشتري بدست آورند، شايد بتوانند عامليت خود را فضاي 

بنابراين اگر زنان بتوانند با استفاده از بستر فرهنگي و منابع بيشتر در ساختار . ببخشند
اجتماعي كه در اختيار آنها قرار گرفته، شرايط روحي و رواني مناسب براي اشتغال و عزت 

ترل توانند كن نفس و رضايت خاطر بدون احساس گناه بدليل تضاد نقش، را بدست آورند، مي
هاي خود اعمال  بيشتري بر زندگي خود داشته و در نتيجه كنترل بيشتري بر زندگي و انتخاب

  ).1383احمدنيا، (كنند
ايراني تقريبا يكي از  شود و در جامعه از آنجا كه ازدواج، نقطه مهمي در زندگي زنان محسوب مي

يك مطالعه طولي كه دوره ، پيشنهاد انجام )1382سروش،(مناسك غيررسمي گذار به بزرگسالي است
اجتماعي اين گروه ايجاد  تواند اطمينان بيشتري در مورد پايگاه اقتصادي زندگي زنان را بررسي كند، مي

در واقع بعد از ازدواج و بخصوص بعد از تولد اولين فرزند، باالترين فشار فرهنگي و ساختاري به . كند
و فرهنگي بااليي هستند، وارد شده و بيشترين  هاي اجتماعي زناني كه بصورت فردي داراي سرمايه
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تواند نشان  بنابراين مقايسه اين دو بخش از دوره زندگي مي. شود تضاد نقش در اين مرحله مشاهده مي
شان نشان  توانند عامليت خود را در ساختن هويت و سبك زندگي دهد زنان در برابر ساختار، چقدر مي

  . دهند هاي آزادتري انجام داده و انتخاب
در نهايت اينكه زنان براي استقالل و ارتقاء پايگاه خود چه خواهند كرد همانقدر كه به آگاهي آنها، 
از جايگاه خود در جامعه بستگي دارد، به اعمال عامليتي مربوط است كه به گفته گيدنز هر كنشگر 

اما براي استفاده از آن بايد  بهره نيستند و زنان از آن بي) 1378گيدنز، (شود اجتماعي با آن تعريف مي
بتوانند خود را بعنوان فعاليني به جامعه تحميل كنند كه ساختار مردساالر موجود، مجبور شود آنها را به 
رسميت شناخته و سخن آنها را بشنود، آنگاه است كه زن بودن نيز حامل سرمايه نمادين مثبتي خواهد 

اجتماعي مستقلي براي زنان در  ه تبديل كرد و پايگاه اقتصاديتوان آن را به انواع ديگر سرماي بود كه مي
  .نظر گرفت
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