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 چکیده

ی به تبعیض جنسیت هاآنسرمایه فرهنگی والدین و گرایش  میانمطالعه حاضر به بررسی رابطه  در 

ن و لگرایاز تحل یاریبس یه فرهنگینقش سرما یت و گستردگیاست. به جهت اهم شدهپرداخته 

و  ی، اقتصادی، فرهنگین ساختار اجتماعییک منبع مهم در تعی عنوانبهاز آن  یاجتماع پردازانهینظر

وجه دیگر این تحقیق سنجش میزان گرایش به تبعیض جنسیتی است که از نظریات  .اندکردهاد ی یاسیس

ق پژوهش از طری یهاداده .فمینیستی برای فراهم آوردن چهارچوب نظری این مفهوم استفاده شده است

 به دست جینتا نفری از والدین شهرستان جوانرود گردآوری شده است. 304پرسشنامه و از یک نمونه 

 هانآمعنادار بین دو متغیر سرمایه فرهنگی والدین و گرایش  یرابطهآمده از این پژوهش بیانگر وجود 

بر این اساس بین میزان سرمایه فرهنگی والدین  درصد است. 05به تبعیض جنسیتی در سطح اطمینان 

به تبعیض جنسیتی نسبت به فرزندانشان رابطه معکوس وجود دارد به این معنی که  هاآنو گرایش 

ا سرمایه فرهنگی ، بیشتر از والدین بترنییپاگرایش به تبعیض جنسیتی در میان والدین با سرمایه فرهنگی 

 باالتر است.

 

 ، گرایش، تبعیض جنسیتی، خانواده، والدینیه فرهنگیسرما :یدیکل یهاواژه
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 طرح مسئله

ر جوامع د یاجتماع یهاینابرابرر یو سا ی، قومی، نژادیطبقات ینابرابر یمسئلهطرح  دنبالبه

 شد. یزات جنسیحاصل از تما یهاینابرابرمتوجه  یر جوامع، اذهان عمومیو سپس سا یغرب

در  کعامل مشتر ید ولیطرح گرد یمختلف یهاوهیشن مسئله در جوامع گوناگون به یا اگرچه

ر د یتیجنس یهاینابرابرو سپس  هاتفاوتافراد جامعه نسبت به  یرشد آگاه هاآن یتمام

 (.54: 1304روزمره بود )آزاده، یگوناگون زندگ یهاحوزه

 چنانهمدر فضای اجتماعی،  هاآندر بعضی از جوامع دیدگاه نسبت به زنان و حضور 

 هانآکه دختران حق ادامه تحصیل ندارند و اکثر  یاگونهبهحکایت از تبعیض جنسیتی دارد 

 هاآنا ت شودیمامکانات فراهم  یهمه، ولی برای فرزندان پسر شوندیممجبور به ترک تحصیل 

ل شرایط الزم برای تحصی هاخانوادهبتوانند به تحصیل ادامه دهند. در این میان، اگرچه بعضی از 

گاه دید هاآن، لیکن بعضی از کنندیمو حضور فرزندان دخترشان را در فضاهای اجتماعی فراهم 

که چنین  ییهاخانوادهکامالً سنتی نسبت به فرزندان دختر دارند و حتی نگاهی بدبینانه نسبت به 

و این باعث نوعی دوگانگی بین این افراد شده دارند  کنندیمامکاناتی را برای فرزندان دختر مهیا 

در پی توجیه کار خویش هستند. این اختالفات با  ینوعبه هاآنکه هر کدام از  یاگونهبهاست، 

 -توجه به میزان تحصیالت، خاستگاه اجتماعی خانواده، گرایشات دینی و وضعیت اجتماعی

مانع از تحصیل، اشتغال و حضور دختران  متفاوت است. از جمله عواملی که هاخانوادهاقتصادی 

سنتی حاکم بر این مناطق است. در این دیدگاه زنان  یهانگرش، شودیمدر فضاهای اجتماعی 

ندارند و زنان نیز چون  هاآنو انتظاری بیش از یک کدبانو را نیز از  دانندینمبیش  یدارخانهرا 

فضاهای دیگر را ندارند، عادت واره  یتجربهو فرصت  شوندیم ریپذجامعهدر چنین فضایی 

ر نظام د یت چرخشیعل یاست نوع یو مدعی. بوردردیگیمهایشان متناسب با این شرایط شکل 

 ی، باورهایاجتماع ینیع یه ساختارهاک یاگونهبهجوامع مدرن وجود دارد،  یتیجنس ینابرابر

 یه نظم اجتماعک کنندیمعمل  یبه نحون باورها یه ایو افراد بر پا دهندیمل کرا ش یاجتماع

 .Hull,2002:35)) شودیمت یتقو یتیجنس

فرهنگی )تحصیالت( یکی از  یهیسرماکسب  کندیماز یک طرف بوردیو مرتباً تأکید 

قابل تبدیل  هاهیسرمامهم در تحرک طبقاتی در جامعه مدرن است و از طرف دیگر انواع  یهاراه

 یهیرماسبنابراین برای زنانی که امکان ادامه تحصیل را نداشته باشند کسب  ؛باشندیمبه همدیگر 
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 ندتوانیمو به تبع آن به دست آوردن انواع دیگر سرمایه، دشوار است و زنان کمتر  فرهنگی

مردان را  یهاتیرواروایت و برداشت خود از دنیای اجتماعی را برساخت کنند و مجبورند که 

ن داده است که در میان زنان فاقد تحصیالت دانشگاهی هر چه میزان بپذیرند. تحقیقات نشا

 سنتی زن و ارزیابی مثبت از آن بیشتر بوده است یهانقشباشد پذیرش  ترنییپاتحصیالت 

 (.55: 1303)رفعت جاه، 

اگرچه بعضی آمارها و شواهد حاکی از بهتر شدن وضعیت زنان و دختران و تغییر پایگاه 

 ورتصبهشدت و عمق تغییراتی که  هاآنوجود دارد که بر طبق  ییهافرضآنان دارند اما پیش 

عینی و واقعی در موقعیت زنان پدید آمده است نسبت به تغییرات ذهنی و دیدگاه اعضای جامعه 

که جایگاه زن در ذهنیت جامعه باالتر از  رسدیمیعنی به نظر  ؛بسیار کمتر است در مورد زن

 (.13:1301جایگاه زن در عینیت است )راودراد،

مختلف حمایت از حقوق زنان، تغییراتی در دیدگاه  یهاجنبشدر جوامع امروزی، با تأثیر 

اده و جامعه به دست آمده هریک از زن و مرد در خانو یفهیوظنقش و  یدربارهزنان و مردان 

 یهاعرصهزنان در  ترپررنگکنونی شاهد حضور  جوامع در (.1309است )آزاد ارمکی و غفورنیا،

ه دانشگاه . اگر ورود بمیهستمختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی نسبت به گذشته 

ه در تغییر پایگا یطورکلبهدر جهت افزایش تحصیالت و اشتغال و  عوامل ازیکی  عنوانبهرا 

درصد دانشجویان پذیرفته شده  1300که در سال  یاگونهبهاین مطلب است،  گرانیبنظر بگیریم، 

(. این در 1300است )سازمان سنجش،  49به  09کشور  یهادانشگاهدختر نسبت به پسرها در 

 کندیممورد بررسی در این تحقیق این نسبت به سود پسران سنگینی  یجامعهحالی است که در 

نفر هم یک  599حتی در روستاهای با جمعیت باالی  کهیطور(، به 1300آماری،  یسالنامه)

دانشجوی دختر وجود ندارد و دختران در همان پایگاه اجتماعی مادر و مادربزرگشان قرار دارند. 

نابرابر تحصیلی بین دختران و پسران است.  یهافرصتوجود  مسئلهیکی از دالیل وجود این 

پسران برای تکمیل تحصیالت خود از سطوح راهنمایی به دبیرستان و از دبیرستان به دانشگاه، 

نسبت به دختران، از امکانات بیشتری برخوردار هستند. این نابرابری در مناطق روستایی 

دن دبیرستان در یک روستا و زیاد بودن مسافت از است و در بسیاری از موارد نبو تربرجسته

حاضر  هانآن یرا والدی، زشودیمخانه تا فضای آموزشی مانع تکمیل تحصیالت دختران روستایی 

 را به شهر بفرستند. هاآنل یادامه تحص یستند براین
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 هادانشگاهنفر در  02نفری روستایی جامعه مورد بررسی تنها  10395از مجموع جمعیت  

نفر مرد و  52که از این تعداد  اندبودهآموزش عالی داخل کشور در حال تحصیل  مؤسساتو 

، از 1305 سالسرشماری  یهاداده(. بر طبق 1300آماری،  یسالنامه) اندبودهنفر زن  19تنها 

که  اندبودهشاغل  هاآناز  1نفر 441سال تنها تعداد  19نفری زنان باالی  25504مجموع جمعیت 

 (.1300آماری،  یسالنامه)نفر بوده است  35سهم زنان روستای در آن تنها 

اند. درصد باسواد بوده 03/50تر شهرستان، شیساله و ب 0ت یل جمعک، از 1305در آبان ماه 

تر شیساله و ب 15 یدرصد، در گروه سن 05/03ساله  19تا  0 یدر گروه سن ینسبت باسواد

ل شهرستان، کدرصد بوده است. در  52/09تر شیساله و ب 05 یندرصد و در گروه س 14/55

ن نسبت در نقاط یبوده است. ا درصد 00/59ن زنان یو در ب 01/02ن مردان یدر ب ینسبت باسواد

 35/02و  20/55 ییدرصد و در نقاط روستا 09/54و  10/00ب یترتمردان و زنان به یبرا یشهر

 درصد بوده است.

ل یدرصد در حال تحص 24/55تنها  ساله شهرستان 24تا  0ت یاز جمع، 1305در آبان ماه 

ل کدرصد بوده است. در  41/52زنان  یدرصد و برا 92/02مردان  ین نسبت برایاند. ابوده

درصد از جوانان به  45/33درصد از نوجوانان و  93/00ان کودکدرصد  40/04شهرستان، 

 پررنگ نیچنهمبا توجه به مطالب بیان شده و  (.1300اند )سالنامه آماری، ل اشتغال داشتهیتحص

 یهیسرماتأثیر  شودیم، در این تحقیق سعی 2موردنظرآماری  یجامعهسنتی  یهاارزشبودن 

قرار  یررسموردبن به تبعیض جنسیتی یخانواده )فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی(، بر گرایش والد

 گیرد.

 به شرح ذیل باشد: تواندیماصلی این تحقیق  یهاسؤالبر این اساس 

 ؟کندیمدا ینمود پ یلکبه چه ش یعرصه خصوص عنوانبهدر خانواده  یتیجنس ینابرابر

 ؟کنندیمجاد یرا ا یتیجنس یهاینابرابرن یا یچه عوامل

 دارد؟ یتیض جنسین نسبت به تبعیدگاه والدیبر د یریتأثچه  خانواده فرهنگی یهیسرمازان یم

                                                           
 5ان شاغل تنها یعنی سهم زن اندبودهنفر زن  441 ومرد  نفر 0304 تعدادبوده است که از این  نفر 0025سال  19تعداد کل شاغلین باالی . 3

 شهرستان بوده است جمعیت شاغل درصد
ثبت شده، جهت استناد بدان در این زمینه  ایدادهپیش از ورود به این مدخل الزم است تا توضیح دهیم از آنجایی که در فرهنگ پیش رو، . 2

انتخاب شده است که خود محقق با فرهنگ  از آن رو شهرستان جوانرود .وجود ندارد، محقق ناگذیر بوده بر مشاهدات تجربی خود اکتفا کند

 .آن آشنایی داشته است
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 هاآنت یبا توجه به جنس یاجتماع ینسبت به حضور فرزندانشان در فضاهان یدگاه والدیا دیآ

 است؟ کسانی

 سان است؟یکهمه فرزندان  یبرا یفرد یه فرهنگیسب سرماکان کا امیآ

 

 اهمیت و ضرورت

مهمی را در زندگی اجتماعی ایفا  یهانقش تناسببه، یاجامعههر  یکرهیپنیمی از  عنوانبهزنان 

و توجه به این قشر و مسائل و مشکالت آنان از اهمیت زیادی برخوردار است. از آنجا  کنندیم

برخورد و رفتار جامعه با زنان  ینحوه توانیمبلوغ اجتماعی و سیاسی را  یهامؤلفهکه یکی از 

آن جامعه دانست، بنابراین حضور فعال و مشارکت مؤثر زنان در جامعه حائز اهمیت بوده و 

رباز جزء مسائل مهم جوامع مختلف از جمله یمربوط به آن، از د یهاستهیباو  یستاکمسائل، 

هر کشور، وضعیت  یتوسعهمهم برای سنجش  یهاشاخصران بوده است. یکی از یا یجامعه

زنان و نوع مشارکت و تحرک اجتماعی آنان است. توسعه صرفاً در ارتباط با تولید ناخالص ملی 

، یگیب)شکر گرددیمو شامل بلوغ اجتماعی و سیاسی نیز  شودینمو سطح درآمد سرانه سنجیده 

1305 :10.) 

در  یراحتبه ندتوانیمامروزه نسبت به گذشته وضعیت زنان روبه بهبود است و زنان 

مردان ظاهر شوند، اما این روند فراگیر نیست و در برخی از جوامع  یپاپابهفضاهای اجتماعی و 

باورهای سنتی نسبت به زنان همچنان به قوت خود باقی است و زنان در شرایط مناسبی قرار 

ر د هایریگمیتصم نیترکوچککه در بسیاری از این جوامع زنان حتی از  یاگونهبهندارند، 

ابراین بن ؛کنندیم یریگمیتصم هاآن یندهیآبرای حال و  هاخانوادههستند و  بهرهیبزندگی خود 

 یهانهیزمجهت مشخص شدن جایگاه واقعی زنان و درک استعداد و توانایی آنان الزم است 

ه آید. با توجه ب عملبهبیشتر از قدرت و خالقیت آنان  یریگبهرهالزم برای مشارکت زنان و 

 یهانگرشناشی از باورها و  تواندیممشارکت و حضور زنان در فضاهای اجتماعی  کهنیا

الزم و ضروری است بررسی و پژوهشی در این مورد صورت گیرد  رونیاباشد، از  هاآنوالدین 

و زنان در فضاهای اجتماعی ریشه در باورها و عقاید  رنگکمتا مشخص شود که آیا حضور 

 دارد یا نه؟ هاآناوضاع اجتماعی و فرهنگی 

 رمؤث، یکی از عوامل کنندیمبرای فرزندان خود فراهم  هاخانوادهکه  ییهافرصتشرایط و 

مختلف اقتصادی و اجتماعی است. در بسیاری از موارد  یهاتیموقعدر  هاآنبر حضور 
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برابر  صورتبه هافرصتکه این  شودیموجود دارد باعث  1که نسبت به جنسیت ییهانگرش

عوامل مختلف  ریتأثتحت  2هانگرشبرای فرزندان دختر و پسر فراهم نباشد. از طرف دیگر خود 

یکی از عوامل مهم بر نگرش والدین  3اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی است. میزان سرمایه خانواده

 واندتیمدر خانواده  یو هماهنگ . ثباتکندیماعمال نفوذ  یریپذجامعهاست که از طریق فرآیند 

ک کند کم یهماهنگ ون ثبات یبه ا تواندیمکه  ییهانهیزماز  یکیبه ثبات در جامعه منجر شود. 

ز فرزندان فارغ ا یفرهنگ یهیسرماکسب  یو فراهم آوردن امکانات الزم برا یتیجنس یبرابر

که  یاگونهبه، است یر مهمیمتغ خانواده 4یفرهنگ یهیسرمان رابطه ی. در ااست هاآنت یجنس

 یتیجنس ضیش به تبعیفرهنگی خانواده باالتر باشد، گرا یهیسرمان است که هرچه یفرض بر ا

االتر ب یاجتماع یو به دنبال آن امکان حضور و مشارکت زنان در فضاها استدر میان آنان کمتر 

 .رودیم

ادعا  توانیمه فرهنگی، ینقش انواع سرما یت و گستردگیبااین توصیف و با توجه به اهم

فرهنگی یکی از عوامل تأثیرگذار بر این نوع نگرش نسبت به زنان در این  یهیسرماکرد میزان 

 .استجامعه 

 

 پیشینه تحقیق

عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر نگرش »( در تحقیقی تحت عنوان 1304موحد و همکاران )

ی ، با استفاده از روش پیمایش و از طریق پرسشنامه به بررس«جنسیتی یهاینابرابرزنان نسبت به 

ی که بر تبعیض یدربارهتأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی مختلف بر نگرش زنان  یشناختجامعه

. در این تحقیق از نظریه منابع و مدل نظری کالینز استفاده شده پردازندیم شودیماعمال  هاآن

که عواملی نظیر اشتغال و تحصیالت زنان و مادران  دهدیمنشان  هاآن تحقیق یهاافتهی است.

را در تغییر مناسبات موجود به همراه داشته است. عالوه بر سواد و اشتغال،  یاعمدهآنان تأثیر 

فعلی وی( نفوذ فراوانی بر  یخانوادهپدری یا  یخانوادهزن )اعم از  یخانوادهپایگاه اجتماعی 

 خانواده دارد. یهایریگمیتصمخانواده و میزان مشارکت زنان در  توزیع قدرت در

                                                           
1. sex 
2. Attitude 
3. Family capital 
4. Cultural capital 
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پیمایشی، با عنوان بررسی تأثیر  یقیتحق ی( ط1300) یت خواه جهرمیفر و حما یقائم

ان را دختر یت جنسیرات خانواده بر هویهویت جنسیتی دختران، تأث یریگشکلخانواده بر 

 ،یتیض جنسیتبع یرهایمتغ انیم یهمبستگ از نشان یبررس نیا یهاافتهیردند. ک یبررس

 تیر هویمتغ با یاقتصاد یاجتماع گاهیپا و خانواده در قدرت هرم خانواده، در کارمیتقس

 کارمیتقس دتر،یشد یتیجنس ضیتبع چه هر هک بیترت نیبد دارد. / مدرن(ی)سنت یتیجنس

 ترنییپا یاقتصاد یاجتماع گاهیپا و تریسنت خانواده در قدرت هرم ،تریسنت خانواده در یتیجنس

 است. گرفته لکش تریسنت صورتبه زین دختران تیهو باشد،

ریق از ط« توزیع نابرابر سرمایه فرهنگی»( در تحقیقی با عنوان 2990و همکارانش ) 1وانگ

 اندپرداخته آنان انیم در مطالعه زانیم یبررس به ن،یچ شهر چهار زن و شوهر در 499مصاحبه با 

 در یاجتماع یقشربند و ینابرابر ینظر و یتجرب لیتحل در را یفرهنگ هیسرما لهیوس نیبد تا

 و حجم که انددهیرس جهین نتیا به هاآن مجموع، در دهند. قرار استفاده مورد نیچ یشهر مناطق

 هاآن التیزان تحصیم به و است متفاوت یاجتماع طبقات انیم در یفرهنگ هیسرما بیترک

 یژانرها شناخت و متنوع دانش لکش در یفرهنگ هیسرما هک ییآنجا تا نیبنابرا ؛دارد یبستگ

 به است، شده عیتوز یاجتماع طبقات انیم در نابرابر یگونه به مخصوص یسندگانینو ای خاص

 یمرزها به یدهشکل و فیتعر جهت یمهم منبع تواندیم یفرهنگ هیسرما تکیمال هاآناعتقاد 

 .باشد رییتغ حال در سرعتبه و 2رگه دو در جوامع یطبقات

 یبررس به« سرمایه فرهنگی و موفقیت تحصیلی»با عنوان  یقیتحق ( در2991سالیوان )

 موجود یطبقات و یتیجنس یهاتفاوت نییتب در یفرهنگ دیبازتول ردیکرو یستگیشا و ییتوانا

 یهابچه هک ویة بوردینظر نیا اساس بر یو است. پرداخته یآموزش تیموفق ینهیدرزم

 احتمال یآموزش کمدار سبک در یفرهنگ هیسرما داشتن خاطر به متوسط طبقات یهاخانواده

 نموده و یاتیعمل را یفرهنگ هیسرما است. او داده انجام را خود ارک دارند یشتریب تیموفق

 محاسبه زین را شاننیوالد یفرهنگ هیسرما آموزان، دانش یفرهنگ هیسرما سنجش بر عالوه

 و است ریپذانتقال خانواده یفرهنگ هیسرما هک است دهیرس جهینت نیا به وانیسال .است نموده

 یفرهنگ هیسرما هک یاما هنگام ؛دارد آموزان دانش در یآموزش کسب مدارک بر یمهم ریتأث

 همچنان آموزاندانش یلیتحص تیموفق بر یاجتماع طبقة ادیو ز میمستق ریتأث است، شده نترلک

                                                           
1. Wang 
2. hybrid 
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 تواندیم تنها یفرهنگ دیبازتول هک است گرفته جهین نتیچن وانیسال پایان است. در مانده یباق

 موفقیت تحصیلی ارائه دهد. نهیزم در یطبقات یهاتفاوت درباره یجزئ ینییتب

 

 مبانی نظری

از تئوری باشد و این قضیه برای تحقیقات علمی  ازینیب تواندینمهیچ تحقیقی در حوزه علم 

است، بنابراین تحقیقی که در آن سهم تئوری لحاظ نگردد کمکی به پیشرفت علم  موردتوجه

ائل توجیه تئوریک ق کندیممشاهده  آنچهیک تحقیق علمی باید بتواند برای  رونیازا. کندینم

 و هاسرمشقتا بتوان به پرسش در مورد  گذارندیمپیش پا  ییهاراهنظری  یهاافتیرهشود. 

 کنندیمو ما را در تفسیر کردن یاری  کنندیمکه جهت و معنای مشاهدات را مشخص  یمفروضات

 .آورندیمو درکی از نظم، ساخت یا معنا را پدید 

، هاآننظرهای خاصی داریم که ناشی از اطالع ما از  هاشهیاندما نسبت به اشیاء، افراد و 

نظرها غالباً  گونهنیا. هاستآن یارهدربو تمایل ما به انجام عملی  هاآناحساس ما نسبت به 

ت . این نظرات و تمایالهاستشهیاندشیوه برخورد ما با آن اشیاء، افراد یا  یکنندهنییتعحتی 

جمله این  . ازاندکاررفتهبهتوسط محققین مختلف با عناوین مختلف و فضای مفهومی متفاوت 

داشت و طرز تلقی یک شخص از یک ، مفاهیم نگرش و گرایش هستند. نگرش یعنی برهاواژه

است که آن فرد هنوز با آن پدیده  یامرحلهیک پدیده عموماً در  دربارهپدیده. نگرش یک فرد 

آن  رد یا پذیرش دربارهقاطع  یریگمیتصمتجربه شخصی زیادی نداشته است و هنوز به یک 

آن پدیده با یک برخورد و تجربه شخصی  دربارهپدیده نرسیده است، لذا در این مرحله نظر افراد 

اما گرایش یعنی نظر و برداشت اولیه شخص درباره یک موضوع  ؛است رییتغقابل یراحتبهنسبتاً 

د و در رفتار و برخورد آن فر شودیم ترمستحکمو یا پدیده که عموماً بر اساس تجربه شخصی 

مورد یک پدیده یا موضوع سوگیری . گرایش همیشه در گرددیممنعکس  شیوبکمبا آن پدیده 

 (.0: 1352،پورعیرفارزیابی کننده دانست ) یهاالعملعکس توانیمو عنصر مهم آن را  کندیم

با این وجود هنوز مرز مشخص و قابل تفکیکی برای این مفاهیم وجود ندارد و در اکثر تحقیقات 

 یک نوع آمادگی فکری و اعصابی انعنوبهو  اندشدهمترادف در نظر گرفته  صورتبهاین مفاهیم 

 انسان یهاالعملعکسو بر  شودیم یدهسازمانتجربه  لهیوسبهکه  روندیمبکار  )احساسی(
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. گذاردیما یا پوی دهندهجهتکه با آن سروکار دارد، تأثیری  ییهاتیوضعو  هادهیپدنسبت به کلیه 

 .اندشدهگرایش و نگرش مترادف در نظر گرفته  یهاواژهبر همین اساس در این تحقیق 

 1الف( گرایش

سنجش گرایش در مورد موضوعات گوناگون، در جوامع مختلف، مورد تحقیق قرار گرفته است. 

یط خود مح یهادهیپدگرایش به معنی یک نظام از تمایالت، عقاید و اعتقادات یک فرد نسبت به 

این نظام از تمایالت و ... در طول زمان در پی تأثیرات محیطی )مثالً تربیت( و تجربیات  .است

 (.5)همان:  استدارای قوام و دوام  شیوبکمو  ردیگیمشکل)به معنی وسیع آن( 

، شخص، گروه خاصی از مردم یا یکشی یسوبهذهنی یا عینی  یریگجهتگرایش نوعی 

، درنیگیمکه در طول زمان در شخص شکل  هاشیگرااست.  شکلی از الگوهای اجتماعی رفتار

 یوجهتقابلکه معموالً دارای ثبات و دوام  باشندیم زیآمضیتبعرفتار  یهاخاستگاهیکی از 

 گرایش از که تعاریفی از یبسیار در رسدیم نظر و معموالً قابل ارزشیابی هستند. به باشندیم

 عمل به تمایل معنی به و است آمادگی حالت نوعی که دارد وجود نظراتفاق این است شدهارائه

 بروز را خود زمانی هاشیگرا لذا و است محرکی خاص مقابل در خاص العملعکس یا

 شود. موردنظرموضوع  با یرفتار و عینی برخورد یک که دهندیم

درست  شانبودناکتسابی  رغمبهاکتسابی هستند و  هاواکنشمانند بسیاری از  هاشیگرا

ا ی دارندیواممثل عادات انسانی در وجود شخص مستقرند و فرد را در جهت خاصی به فعالیت 

 آمادگی وی توانیم اوست که آن را یهانگرشاز  یانشانهرفتار انسان  .دارندیماز فعالیت باز 

 وبین نگرش  یرابطهعدم قطعیت  رغمبهاما  ؛خاص تصور نمود یاگونهبهبرای اجرای عمل 

 نیاوجود داشته باشد، زیرا در غیر  هاآنکه باید نوعی هماهنگی بین  شودیم رفتار، چنین تصور

ه ک خوردیبرم شیهانگرشناشی از عدم هماهنگی بین  یشناختروانفرد به تعارض  صورت

بین نگرش و رفتار  یرابطهکه  ییازآنجا. گرددیمآن دچار اضطراب و فشار روانی  یجهیدرنت

ر در با تغیی توانیم(، گذاردیمامری متقابل است )نگرش روی رفتار و رفتار روی نگرش اثر 

کافی قوی باشد و در وجدان و روح  یاندازهبهیکی در دیگری نیز تغییر ایجاد نمود. اگر نگرش 

ثر خواهد ؤرفتار آنان م یریگشکلکامالً درونی شده باشد، نهایتاً در  اصطالحبهافراد، جایگزین یا 

 بود.

                                                           
1. tendency 
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 نیا هبتوسط فیش  دهدیمباورها، نگرش و رفتار را نشان  یرابطهکه  ییهاهینظریکی از 

و با توجه به موضوع  است نگرش زمینه در مناسب یهایتئور که ازارائه شده است  1و آیزن

. میپردازیمتحقیق و بررسی نگرش والدین نسبت به جنسیت در این بخش، به بررسی این تئوری 

برداشت  گونهنیا توانیم لذا .دیآیم وجود به عوامل از یارهیزنج پی در رفتار ،یتئور این در

)لوک  شودیم ختهیبرانگ خاص هدفی به رسیدن میل با عمدتاً و بوده مدار هدف رفتار که نمود

 (.110: 1300بدار و همکاران، 

ا و هنجارهای مرتبط ب هانگرشبه  ،گرانکنشو آیزن رفتار  نیا بهدیدگاه فیش  طبق بر

دو در رابطه مثبت با رفتار باشند،  و هنجارها هر هانگرشرفتار متکی است. در شرایطی که 

و  هانگرشکه  دهندیماین دو از طرف دیگر نشان  .زیاد خواهد بود« قصد انجام دادن عمل»

که  طورهمان، عالوهبهفرد درباره یک عمل خاص است. « عقاید» ریتأثهنجارها، هر دو تحت 

از  )نگرش، هنجار، رفتار( ، حتی در سطح مفهومی جدا کردن این سهدیگویم نیا بهفیش 

(. با توجه به عقاید و باورهای رایج نسبت به جنسیت 129)همان: است رممکنیغیکدیگر عمالً 

 هاآنگفت که نظریه  توانیم هاخانوادهنگرش حاصل از مردساالری در جامعه و  نیچنهمو 

 .کندیمتبعیض جنسیتی و گرایش والدین به تبعیض بین فرزندان را تبیین  یخوببه

یا باورهای ما  هاشناختز طرف ما، حتماً به عاطفی یک موضوع معین ا یگذارارزشنگرش یا  

درست است. ارزشی که ما از نظر عاطفی  همآناما عکس  ؛نسبت به آن موضوع بستگی دارد

این دو به  .گذاردیرمیتاثما نسبت به موضوع  یهاشناختیا  باورها برای موضوع قائل هستیم بر

ن رفتارها به ای توانندیمنیز بستگی دارد و  میدهیمنشان  خود ازرفتاری که ما نسبت به موضوع 

گفت که نگرش والدین نسبت به تبعیض جنسیتی متأثر از  توانیممثال  عنوانبهشکل بدهند. 

نسبت  هانگرشباورها و تصورات قالبی است که نسبت به جنسیت وجود دارد و بر همین اساس 

 مختلف، متفاوت است. یهافرهنگبه جنسیت در 

 در تعیین قصد فرد دخالت دارند. باهم، دو دسته عامل در ارتباط نیا بهآیزن و فیش  یهینظر در

ستند ه گذارانهارزشاز نوع  شوندیماز طرفی، باورهایی که نسبت به پیامدهای کارش در او پیدا 

ین باورها . اشوندیماست خالصه  گرفتهشیپو در اعتقاد به موفقیت یا شکست در کاری که در 

)و این جاست که ما مفهوم نگرش را  کنندیمتعیین  موردنظرنسبت به کار   فرد رانگرش 

 .ردیگیموجود دارد که بر اساس گمان فرد شکل  یادهیچیپ(. از طرف دیگر، باورهای میابییبازم

                                                           
1. Fishbein & Ajzen 
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در مورد نتایجی که به نظر دیگران نصیب او خواهد شد و احترامی که خود به این  گمان

این، گرایش به  باوجود. اندمردم هنجارهای ذهنی کنندهنییتعین باورها نظرخواهدگذاشت. ا

، مستقیماً قصد انجام پروراندیمکه او در سر  یایذهنو هنجارهای  گرفتهشیپکاری که فرد در 

. ارزیابی فرد نسبت به اهمیت نسبی هنجارها نیز در انجام آوردینمرا در او به وجود  دادن کار

 (.34 - 0: 1350است )تاپیا،  ضروری دادن کار

که این عوامل تحت تأثیر  دیآیمرفتار از طریق یک سلسله عوامل به وجود  هاآناز دید 

 موردنظر رفتار یسوبه ذهنی. گرایش هنجار -2 رفتار آن یسوبه گرایش -1 :باشندیمدو متغیر 

 نظر با را آن رفتار، یک به دست زدن یبرا فرد آن طی که است شخصی و یفرد متغیر یک

 برخالف ذهنی ی. هنجارهاکندیم ارزیابی را رفتار بودن بد یا بودن خوب و سنجیده خودش

و  شودیموارد  شخص که از طریق اطرافیان بر است اجتماعی فشار نفوذ تأثیر تحت اول متغیر

 در متغیر دو تأثیر این میزان .کندیم کو ادرا احساس فعالیت، ارزیابی یبرا را آن شخص

 شخصیت و به نیست برابر و یکسان همیشه نیت و قصد آوردن وجود به و رفتار یک یدهشکل

 عامل دو تابع خود گرایش متغیر شده یاد یتئور اساس بر .دارد بستگی اجتماعی شرایط و فرد

 یک که است معنی این به فایده انتظار فایده. : الف( انتظارشودیم باعث را رفتار بروز دیگر،

 فایده ارزیابی فایده. ب( ارزیابی .دارد یسودمند و فایده پدیده، انتظار یک از حد چه تا شخص

است  داشته اندازه فایده چه فرد تا یک یبرا پدیده یک که دهدیم نشان خالصه طوربه نیز

 (.0: 1352،پورعیرف)

 ب( تبعیض جنسیتی

در هر جامعه به  هاموهبتتبعیض جنسیتی یعنی انحصاری نمودن مجامع، موقعیت، مزایا و  

(. 10: 1309صورتی که یک جنس از آن برخوردار باشد و دیگری از آن محروم گردد )شهشهانی،

ر عوامل تمایزآمیز و نابراب یهانگرشتبعیض جنسیتی نوعی تمایز جنسیتی در اجتماعی شدن و 

رر دختران به ض ینوعبهه در تربیت دختران و پسران است که از این میان این تمایز اجتماعی کنند

ض جنسیتی دختران گرایش بیشتری دارد. سیستم تبعی یسوبهو به نفع پسران بوده و نگاه تبعیضی 

. نابرابری جنسیتی به وضعیتی اشاره دارد که در آن زنان عموماً شودیمموجب نابرابری جنسیتی 

تحت سلطه مردان جامعه قرار دارند و موقعیت زنان و مردان در جامعه به دو حوزه خصوصی 
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معتقد است که نابرابری جنسیتی  1. دوبوارگرددیمو عمومی تفکیک شده و از یکدیگر متمایز 

 مردساالر است.فرهنگ  آورددستیک ساخت اجتماعی و 

یکی از نظراتی که در رابطه با نابرابری جنسیتی مطرح است، دیدگاه فمینیسم است. محور 

جنسیتی است. از دیدگاه فمینیسم، جنسیت یکی از  یهاینابرابردیدگاه فمینیسم تشخیص 

 انددهخوراساسی ساختار خانواده است. جنسیت و خانواده ناگزیر با همدیگر پیوند  یهایژگیو

ری دیگ یدربارهو برای اغلب ما حتی فکر کردن به یکی از این دو، بدون داشتن مفروضاتی 

باورند که نابرابری جنسیتی و روابط قدرت، از  نیرا بهفمینیستی  یهالیتحلدشوار است. 

جنسیتی و رفتارهای تربیتی نامتوازن  یهاشهیکل .شوندیم ساختار خانوادگی محسوب یهایژگیو

بری نابرا یهاهیپا بیترتنیابهو نابرابر در همان اوان کودکی و در بطن خانواده وجود داشته و 

که در فرهنگ  ییهایژگیوبر این باور بود که  2دیمارگارتم. شودیمجنسیتی در خانواده ریخته 

 لزوماً از موقعیت شودیمگی و مردانگی نامیده جوامع اروپایی )و در بسیاری از نقاط جهان( زنان

، بلکه حاصل الگوهای فرهنگی هستند که در شکل ردیگینمبودن ریشه  مؤنثزیستی مذکر و یا 

و همکاران به این نتیجه  3(. سارکیسیان59:1300هولمز،) مؤثرنددادن به شخصیت زن یا مرد 

سنتی جنسیتی، با شکل زندگی خانوادگی  یهانقشمربوط به  یهانگرشرسیدند که تفاوت در 

 ارتباط دارد.

جنسیتی، نابرابری جنسیتی موجود بین دو جنس از  هانقش یریپذجامعهبر اساس نظریه 

هر  و شودیمدر پسران و دختران نهادینه  جنسیتی یریپذجامعهآغاز کودکی از طریق فرآیند 

انتخاب نقش  یسوبهجنس او  اساس بر، اشیتیشخص یهایژگیوفردی بدون توجه به 

 .شودیمجهت داده  اشیاجتماع

دالنه از سوی زن و مرد، تقسیم عا هانقشاز نظر لیندسی نظریه فمینیسم بر به عهده گرفتن 

تمرکز بر  -1از:  اندعبارتو سه اصل اساسی آن  کندیمجنسی و حذف خشونت جنسی تأکید 

ا مشکلی که ب عنوانبهعی مبتنی بر جنسیت توجه به روابط اجتما -2عامل جنسیت در بحث 

پذیرش اینکه روابط اجتماعی مبتنی بر جنسیت نه  -3نابرابری، تضاد و فشار درآمیخته است 

 ,Lindsay) که پیامد نیروهای فرهنگی، اجتماعی و تاریخی است طبیعی و تغییرناپذیر

ا ر میزان تغییرات مورد تقاضگوناگونی دارد که از نظ یهاشاخه. نظریه فمینیسم خود (1994:12

                                                           
1. beauvior 
2. Margaret Mead 
3. sarkisan 
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 با توجه به موضوع تحقیق، جانیا. در اندمتفاوت باهمجنسیتی در جامعه  یهانقشدر رابطه با 

برای توضیح  یریگکاربهدیگر فمینیسم قابلیت  یهاشاخهگفت که فمینیسم لیبرال بیش از  توانیم

ر فمینیسم دیگ یهاشاخهنتایج تحقیق را دارد. مبانی نظری فمینیسم در چندین کتاب بحث و با 

ن1004مقایسه شده است )لیندسی، ی1،2999؛ دانوو ن2،2999؛ زالوسک ؛ 3،2991؛ فریدم

 (.1300ریتزر،

رایی گ فمینیسم است و معتقد است که از بین رفتن جنسیت نیروترانهیم، 4فمینیسم لیبرال

 یهاتیالفعبه  و تبعیض، به سود مردان نیز هست، زیرا در این صورت، زنان سطح اشتغال خود را

و مردان نیز در بخشی از زمان خود به انجام کارهای درون خانه  دهندیمبیرون از خانه ارتقا 

را مطرح  سؤال این 10این نظریه در اواخر قرن  گذارانهیپایکی از اولین  5. ماری آرتلپردازندیم

باید برده باشند و هستی  هازن، پس چرا همه اندآمدهآزاد به دنیا  هاانسانکه اگر همه  کندیم

 مردان باشد. خواهدلمتغیر، نامعلوم و  یارادهدر شرایط بردگی کامل تابع  هاآن

، کردندیماولیه حقوق زنان را اساساً با توانایی تأکید بر قوه تعقل زنان مطالبه  یهاستینیفم

فلسفی و تاریخی، از ارسطو تا هیوم گرفته تا هگل  یهانوشتهنفی عقالنی بودن زن، در  چراکه

زن نسبت به مردان تنها  یماندگعقبکه  کردندیماستدالل  هاآن. خوردیمو روسو به چشم 

 مسئله یشناسجامعهاز دستیابی به امکانات برابر با مردان بوده است. در  هاآنیت نتیجه محروم

دو  توجه میان درخور یهاتفاوتلیبرال اثبات این امر بوده است که  یهاستینیفم موردتوجه

ت. با نقش جنسیتی اس یسازیشرطجنس زن و مرد ذاتی نیستند، بلکه نتیجه اجتماعی شدن و 

ان را از که احتماالً زن شودیممتفاوتی رفتار  یهاوهیشو دخترها تقریباً از لحظه تولد، با  پسرها

 (.240: 0،1350)آبوت و واالس داردیمانسان باز  عنوانبهپرورش تمامی استعدادشان 

را در  و معتقدند که در اکثر جوامع زنان کنندیملیبرال به تبعیض جنسیتی اشاره  یهاستینیفم

را برای زنان  ارزشیب یهاتیفعال. انددادهعرصه خصوصی و مردان را در عرصه عمومی جای 

 از توقعات و انیپایب. در عرصه خصوصی، رشته اندگرفتهو عکس آن را برای مردان در نظر 

برای زنان وجود دارد، اما پاداش عرصه عمومی  تیاهمیبو اجر و  مزدیب یدارخانهوظایف 

                                                           
1. Donovan 
2. Zalewski 
3.Freedman 
4. Liberal feminism 
5. Mary Artel 
6. Abbott & Wallace 
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(. 455: 1350رشد و... در اختیار مردان است )ریتزر، یهافرصتمانند ثروت، قدرت، آزادی و 

همان نظامی است که از  کندیمنظامی که از دسترسی زنان به عرصه عمومی جلوگیری 

طبیعی  یهاتفاوت درباره شدهرفتهیپذعلیه زنان و باورهای  زیآمضیتبع یهاعرفو  هایداورشیپ

و همین  شودیمساخته  زندیمرقم  هاآنخاصی را برای  یهاسرنوشتمیان زنان و مردان که 

یک انسان  به شدنلیتبدرا از  هاآنبپذیرند که  یسالبزرگرا در  ییهانقشتبعیض است که زنان 

 (.455: 1350کامل محروم سازد )ریتزر،

: کندیمجنسیتی پیشنهاد  یهاینابرابرزیر را برای از میان برداشتن  یبرنامهاین دیدگاه 

نه رسا یهاامیپنظام خانواده، مدرسه و  یهاارزشبرابر اقتصادی، دگرگونی  یهافرصتتأمین 

ا ب ییجاهمهجنسیتی اسیر نگردند. مبارزه همگانی و  یهانقشمردم در  لهیوسنیبدجمعی تا 

ض جنسیتی، مبارزه جهت جلب احترام به هرگونه سبک زندگی و هرگونه تجلی و نمود تبعی

سبک زندگی را برای خود برگزیند و گزینش  نیترمناسبصورت آرمانی آن است که هر فرد 

و شوهرداری باشد یا  یدارخانه خواهدیماو. از سوی دیگران مورد احترام قرار گیرد، حال 

 (.459: 1350کارهای متفاوت اجتماعی )ریتزر،

 یه فرهنگیج( سرما

ت. اس برخوردارمتغیر مستقل در تحقیق حاضر از اهمیت زیادی  عنوانبهفرهنگی  یهیسرما

ل آن یار برده و به بسط و تعدکرا ب 1مفهوم سرمایه فرهنگی شانیهاپژوهشدر  یاریمحققان بس

اما  ؛اشاره نمود 3ویماجی، پل د2سونیکبه دیوید تراسبی، ار توانیمکه از آن جمله  اندپرداخته

ن بار از ینخست یبرا یه فرهنگیه مفهوم سرماک اندالقولمتفقده ین عقیمحققان در ا یهمهباً یتقر

با ترجمه شدن  1059 یدههو در اواخر  ار رفته استکب 1009 یدههل یو در اوایر بوردیپ یسو

ه یان زمان مفهوم سرمیزبان شده است. قبل از ا یسیانگل یشناختجامعهوارد سنت  4دیتاب بازتولک

ه یرمااما بعدها مفهوم س رفتیمار کشده ب دیبازتول یعیه طبیو سرما یه انسانیتنها در مورد سرما

: 1302،یآمد )تراسب وجود به یه فرهنگیافت و مفهوم سرمایز راه یفرهنگ و هنر ن یحوزهبه 

43.) 

                                                           
1. cultural capital 
2. Erickson 
3. Paul Dimmagio 
4. Reproduction 
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فرهنگ  ن مفهومیرا اینهاده است ز یشناسجامعهبر  یریر چشمگیتأث یه فرهنگیمفهوم سرما

رفع  یو برایبورد ین مفهوم از سویوارد نموده است. ا یقات راجع به قشربندیز تحقکرا در مر

ن ییتب یبرا یه تنها توجه به موانع اقتصادکت ین واقعیا گریدعبارتبهژه، یو یتجرب یمسئله یک

 یافکگوناگون،  یطبقات اجتماع یدارا آموزاندانش یآموزش یهاتیموفقموجود در  ینابرابر

ه ک یناختشجامعه یف سنتیاز تعار یارین مهم با بسیو در انجام ایار رفته است. بوردکست، بین

ابراز  یبرا یابزار عنوانبها ی، کمشتر یو هنجارها هاارزشاز  یارهیذخ مثابهبهبه فرهنگ 

 یه فرهنگ داراکاعتقاد داشت  ینمود. در عوض و، مخالفت ستندینگریم کالت مشتریتما

 یراسب. به اعتقاد ترودیمبه شمار  یه اقتصادیسرما یهایژگیوه از کاست  ییهایژگیواز  یاریبس

 ییبازنما یبرا یافتیان علم اقتصاد و فرهنگ، مطرح نمودن رهیاف مکردن شکپر  یاز ابزارها یکی

ه هم در ک ردیگیبرمدر  یرا طور هادهیپدن یا یذات یهایژگیوه کاست  یفرهنگ یهادهیپد

ن یه چنکمعتقد است  یاست. و درکقابل یفرهنگ ترگسترده گفتمان درو هم  یگفتمان اقتصاد

و ین، بوردیبنابرا ؛(05: 1302،یب تراس) شودیمفراهم  یه فرهنگیمفهوم سرما یلهیوسبه یابزار

 داندیم یدهیچیپار کرا ارائه سازو یه فرهنگینش خود هدف از طرح مفهوم سرماک یهینظردر 

به  و شوندیم یه فرهنگیع سرمایتوز ینحوه دیبازتولموجب  یآموزش یق آن نهادهایاز طر که

انجام  یت اجتماعب طبقاکید تریبازتول گریدعبارتبها ی یاجتماع یساختار فضا دیبازتولدنبال آن 

 یه براکرا جعل نمود تا نشان دهد  یه فرهنگیسرماو مفهوم ی(. بورد55: 1309و،ی)بورد ردیگیم

شتر از عوامل یه بکست بلین یافک یه اقتصادیتنها استفاده از سرما یآموزش یهاینابرابرن ییتب

ه نقش کبه ارث برده شده از خانواده هستند  یهاخصلت و یفرهنگ یهاوارهعادت، یاقتصاد

 (.(Bourdieu, P, & Passeron,J, 1979:14 مدرسه دارند یهاتیموفقدر  یار مهمیبس

 و شودیمف یتعر هاشیگراو  هادهیا، هاگاهیپات در فرهنگ یصالح عنوانبه یه فرهنگیسرما

)روح  شودیمدر نظر گرفته  یاجتماع مراتبسلسلهد یزم مهم در بازتولیانکم یکاغلب 

از  تیسب مشروعکدارد: اوالً،  یمختلف یردهاکارک یه فرهنگی(. داشتن سرما111: 1354،ینیاالم

 یواسطهبهه ک یسکاست.  یه فرهنگیبه سرما هاآنل شدن ی، منوط به تبدهاهیسرماه یق بقیطر

ند. کل یگران تحمیبر د یاجتماع یایت خود را از دنیروا تواندیممنزلت دارد،  یه فرهنگیسرما

وزمره ر یخود را از الزامات زندگ تواندیمه فرد کن معنا است یبد یه فرهنگیاً، داشتن سرمایثان

و یان خود بوردیفرهنگ انجام دهد. به ب یعرصهدر  خواهدلنش یگز ید و نوعیجدا نما
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 یعیاز الزامات طب ینشیفاصله گرفتن گز یا همان خلق وخویاز اخالق « محض یشناسییبایز»

 (.30)همان:  ردیگیمنشات  یو اجتماع

 ، آموزشیاز پرورش خانوادگ اندعبارتو یاز نظر بورد یفرهنگه یسرما یعمدهسه منبع  

ن سه منبع سبب بروز یق ایدر افراد از طر یه فرهنگی. انباشت سرمایو فرهنگ شغل یرسم

 .شودیمه فاقد آن هستند ک یسانکو  یه فرهنگیدر دارندگان سرما ییهاتفاوت

ل وجود داشته باشد: در حالت کبه سه ش تواندیم یه فرهنگیو سرمایاز نظر بورد

ل کبه ش 2افتهیتینیع، درحالت یو جسم یرکف یرپایل خصائل دکبه ش یعنی، 1افتهیتجسم

قق ا تحیه رد پا کره( یو غ آالتنیماش، ادوات، هانامه، لغت هاکتابر، ی)تصاو یفرهنگ یاالهاک

از  یلکش یعنی، شدهنهینهاد حالت دراست؛ و باالخره،  رهیغ و هاهینظرن یا نقد ای هاهینظر

 یه فرهنگیسره به سرمایکخود را  یرا خواص اصلیرد، زکد حسابش را جدا یه باک یافتگیتینیع

 (.135: 1304و،ی)بورد کندیمآن است، واگذار  یکنندهبنا به فرض ضمانت  که

ن یه اکته استنتاج نمود کن نیاز ا توانیمرا  یه فرهنگیثر خواص سرماک: اافتهیتجسمحالت  -

ه یالبد مرتبط است و مستلزم تجسد است. انباشت سرماکن خود با یادیه در حالت بنیسرما

البد کاز  یجزئ صورتبهدن و یتجسد بخش ندیآیپش یشاپی، پافتهیتجسمدر حالت  یفرهنگ

خص ش هکاست  یارکتساب، کاز آن شدن است. عمل اخذ و ا یوستن و جزئیالبد پکدرآمدن، به 

م از یمستق یانهیهزش در گرو صرف یشاپیضاً پیه اکاست  ی: تالشدهدیمخودش انجام  یرو

 یصرف وقت است، ول صورتبه، ترمهمه از همه ک یگذارهیسرماخود شخص است.  یسو

 ل شده وکیتش یاجتماع یهامولفهه از کان است یدر م یگریز دیچ یگذارهیسرما یضمناً، پا

ه به جزء کرا  ین ثروت برونیو ا افتهیتجسمه ین سرمایدو است. ایبیل خرج شدنش به حساب

ه یفوراً با هد توانینمل شده یاو تبد یوارهعادتاعمال  یمحدودهوجود شخص و  یجداشدن

ب با متناس یهاتیظرففراتر از  توانینمرا  یه فرهنگین حالت از سرماید مبادله نمود. ایا خری

و ...(  اشحافظهاو،  یکیولوژیت بیس، همراه حامل خود )ظرفکه برعکرد. بلکفرد انباشت  یک

را با  یل ذاتیشأن خصا شودیمن گونه موفق یبد یه فرهنگی. سرماردیمیمو  نهدیمرو به افول 

انتقال و استحصالش در  یط اجتماعیه شراک جاآنزد و باز از یدر هم آم یتسابکا یهالتیفض

ن یه نمادیرماس چونهمش آماده است تا یشاپیمستترند، پس پ یتصاده اقیط سرمایسه با شرایمقا

                                                           
1. Embodied 
2. Objectified 
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 یوعمشروع و در مقام ن یتیه به عنوان صالحکه محاسبه نشود بلیبه عنوان سرما یعنیند، کعمل 

 (.130-42، شناخته شود )همان: کندیمبه صورت عدم شناخت اعمال  یریه تأثکاقتدار 

فقط در  هکت دارد ی، چند خصوصافتهیتینیعدر حالت  یه فرهنگی: سرماافتهیتینیعحالت  -

ه به ک یگه فرهنی. سرماندیآیمف در یآن به تعر یافتهیتجسمل کدر ش یه فرهنگیرابطه با سرما

ت ینیره، عی، ابزارها و غیخیتار ی، بناهاهاینقاش، هانوشتهچون  ییهارسانهو  یاء مادیل اشکش

 یاشنق یتابلوهااز  یامجموعهمثال،  یقابل انتقال است. برات خود، ی، در حالت مادکندیمدا یپ

ان، قابل انتقال ین میه در اک چهآناما  ؛منتقل نمود یه اقتصادیدرست همانند سرما توانیمرا 

اال. ک ا استفاده از آنی یت ابزار مصرف آن نقاشکیآن است نه مال یو حقوق یت قانونکیاست مال

 یجهان مستقل و منسجم یک ینمودها یهمهخود با  یافتهیتینیعدر حالت  یه فرهنگیسرما

ال یه از امکن خاص خود را دارد یاست اما قوان یخینش تارکه اگرچه محصول ک شودیمظاهر 

، دهدیمنشان  یه مثال زبان به خوبک طورهمانو  گذردیمفرا  ییبه طور استعال یفرد یهاارادهو 

حال  نی. با اماندیمر یل ناپذینند، تقلکعامالن قادرند تصرف از  یا مجمعیه هر عامل کبه آنچه 

 صورتبهفعال، )فقط(  ین و از لحاظ مادینماد طوربهه ین سرمایه اکد فراموش نمود ینبا

سخن از تصرف آن به صورت عوامل است،  کهییجاتا  گریان دیوجود دارد. به ب مؤثر یهیسرما

ره( مورد یو غ ی، علمیهنر یهاعرصه) ید فرهنگین مبارزة تولیادیسالح در م یکهمچون 

 یعنی - یطبقات اجتماع یعرصه، در هاآنو فراتر از  ردیگیمقرار  یگذارهیسرمااربرد و ک

متناسب با سهم  یو منافع برندیمار کخود را به  یروی، عوامل، نهاآنه در ک یامبارزه یعرصه

 شانافتهیتجسم یهیسرما یو خالصه به قدر اقتضا کنندیمسب ک افتهیتینیع یهیسرماخود از 

 (.143-45ت آنها را محرز شمرد )همان: یموجود توانیم، ابندییمق یتوف

ه را یک یو مدارج آموزش کل مدارکبه ش یه فرهنگیسرما یابیتینیع: شدهنهینهادحالت  -

د و با جسم فرد ح افتهیتجسمه ین سرمایه اکن است یاز ا یه ناشکاست  یردن خواصک یخنث

ز خود آموخته ا یهیسرماان یه موجب تفاوت مکاست  یزیچ یابیتینیع نیسان دارد. ایکمرز 

 یازات ضمانت شده و از نظر رسمیو امت یمستظهر به مدارج آموزش یه فرهنگیسو و سرما یک

دن یت بخشیرسم ین حالت نوعی(. ا140گر است )همان: ید یمستقل از شخص حامل، از سو

ن حالت است. احراز یاز ا یانمونه یکادمکو آ یلیتحص کاست. مدار یه فرهنگیبه سرما ینهاد

فرد خاص قرار  یک که در ملک یه فرهنگیبه سرما یز نهادیتما یا اعطای یلیتحص کمدار

ا ب) یحتسه و یبا هم مقا هاتیصالحن یه صاحبان اک آوردیم وجود بهان را کن امیا ردیگیم
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 یاهنرختا  دیآیم وجود بهان کن امی( مبادله شوند. به عالوه، ایگرید یبه جا یکینشان دادن 

 یکادمکه آیفالن سرما ین ارزش پولیرا با تضم یة اقتصادیو سرما یه فرهنگین سرمایل بیتبد

ت خاص یحفالن صال ی، بهایه فرهنگیبه سرما یه اقتصادیل سرمایند تبدین فرآیم. ایبرقرار ساز

ار کدر بازار  توانیمه با آن کرا  یاس ارزش پولین قیو به هم هاتیصالحر یسارا نسبت به 

ن یمتض یلیه مدارج تحصک ینیو نماد یماد یه سودهاک جاآن. از کندیمن ییرد تعک اشمبادله

 انجام گرفته )بر حسب زمان و تالش( یهایگذارهیسرمادارد،  یآن بستگ یابیمکز به ین کندیم

 (.145-45د )همان: یار درآکشده است، سودآور از  ینیش بیه قبالً پکاز آنچه  رتکمن است کمم

 یمناسب یکیتئور چارچوب نظریات فوق بکیتر با هک است آن بر یسع پژوهش نیا در

 توانیمارائه شود. با توجه به مبانی نطری فوق  یتیجنس گرایش به تبعیض ندیفرآ نییتب جهت

 و به دنبال آن در جامعه و دیآیمگفت که تبعیض جنسیتی از همان ابتدا و در خانواده به وجود 

آمدن آن ازهمان ابتدا  وجود به. در این راستا عواملی مختلفی باعث ابدییمسایر نهادها هم ادامه 

ه ب تواندیم. یکی از این عوامل سرمایه فرهنگی والدین است که هم شوندیمو در بین والدین 

صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم و از طریق عوامل دیگر بر گرایش والدین بر تبعیض 

با توجه  و جنسیتی تأثیرگذار باشد. در مدل مفهومی زیر به ارتباط بین این دو متغیر اشاره شده

 .شوندیمبه آن فرضیات تحقیق مطرح 

 

 
 . مدل نظری تحقیق1شکل 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 سرمایه فرهنگی
گرایش والدین به 

تبعیض جنسیتی 

نسبت به 

 فرزندانشان

عینیت 

 یافته

تجسم 

 یافته

نهادینه 

 شده
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 :فرضیات

والدین و گرایش آنها به تبعیض جنسیتی نسبت به فرزندانشان رابطه  1بین میزان سرمایه فرهنگی

 وجود دارد.

فرهنگی عینیت یافته والدین و گرایش آنها به تبعیض جنسیتی نسبت به بین میزان سرمایه 

 فرزندانشان رابطه وجود دارد.

والدین و گرایش آنها به تبعیض جنسیتی نسبت به  افتهیتجسمبین میزان سرمایه فرهنگی 

 فرزندانشان رابطه وجود دارد.

ه تبعیض جنسیتی نسبت ب والدین و گرایش آنها به شدهنهینهادبین میزان سرمایه فرهنگی 

 فرزندانشان رابطه وجود دارد.

 

 روش تحقیق

 است، روش یهمبستگ یهاطرح نوع از و یشیآزما شبه یهاطرح جمله از حاضر قیتحق

 ابزار است. یریگنمونه یکنکت شده، گرفته ارک به یکنکو ت یشیمایپ نوع از حاضر قیتحق

والدین شهرستان  ،یآمار تیجمع .باشدیم فرد لیتحل واحد پرسشنامه و اطالعات یآورجمع

 در نفر 304 نمونه تیحجم جمع رانکوک فرمول از استفاده با است که 09 سال در جوانرود

شده  یآورجمعاز بین والدین  یاطبقهری یگ نمونه اساس بر پژوهش یهاداده هک شد گرفته نظر

 است.

استفاده از مفاهیم در علوم اجتماعی است که با تبدیل  یهاسنتعملیاتی سازی یکی از  

نها و آ مفاهیم به متغیرها و تعیین مفاهیم کلیدی مورد استفاده در مطالعه خاص به منظور تعریف

آنها سروکار دارد. متغیرهای این تحقیق عبارتند از سرمایه فرهنگی و  یریگاندازهطراحی روش 

 یهاعرفمنمودن آنها، این متغیرها را با توجه به ابعاد و تبعیض جنسیتی که برای قابل سنجش 

 .میاکردهقابل سنجش تعریف 

                                                           
 آمده است. دست بهسرمایه فرهنگی از مجموع ابعاد سه گانه: نهادینه شده، تجسم یافته و عینیت یافته  -1 
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 یاشدهنمادین است که از یک سو به معلومات کسب  یهاثروتسرمایه فرهنگی مجموعه  

سوی  و از ردیگیمپایدار ارگانیسم حالت درونی شده به خود  یهارغبتکه به شکل  گرددیبرم

مادی، سرمایه به حالت عینیت یافته، میراث فرهنگی به شکل اموال  یهاتیموفق دیگر، به صورت

و یا به حالت نهادینه شده در جامعه به صورت عناوین، مدارک تحصیلی، موفقیت در مسابقات 

: 1305)شویره و فونتن، ابدییم، تجلی بخشدیمورودی و غیره که به استعدادهای فرد عینیت 

ه یرما: سکندیمز یرا از هم متما یه فرهنگیو سه شکل از سرمایشد بورد (. همانطور که گفته05

اساس،  نیرا هب. شدهنهینهاد یه فرهنگیو سرما افتهیتینیع یه فرهنگی، سرماافتهیتجسم یفرهنگ

قرار  سنجش مورد یه فرهنگیه را به عنوان ابعاد سرماین سه بعد از سرماین پژوهش ایز در ایما ن

ن، یبنابرا ؛مینکیم یزان گرایش والدین به تبعیض جنسیتی بررسیر آن را بر میداده و سپس تأث

زان وقت یمهارت در انواع هنرها و م یهامعرفاز  افتهیتجسم یه فرهنگیسنجش سرما یبرا

 یه فرهنگی. معرف سرماشودیمگوناگون استفاده  یفرهنگ یهاتیفعالفرد به  یاختصاص

اده است که خانو یزان محصوالت فرهنگیم نیچنهمو  یفرهنگ یکاالها، دارا بودن افتهیتینیع

زان یاز م استعبارتز ینه شده نینهاد یه فرهنگیسرما یهامعرف کهنیات یو در نها دارد

 الت فرد.یتحص

 
 یه فرهنگیمفهوم سرما یاتیف عملیتعر (:1) جدول

 سرمایه فرهنگی

 نهادینه شده عینیت یافته تجسم یافته بعد

مهارت در انواع هنرها، میزان  معرف

 یهاتیفعالاختصاص وقت به 

 فرهنگی

میزان اختصاص وقت به 

 فرهنگی یهاتیفعال

 کسب مدارک آموزشی

 

متغیر دیگر تحقیق که نیاز به تعریف عملیاتی دارد، تبعیض جنسیتی است. تبعیض یعنی رفتار 

منفی نسبت به اعضای یک گروه. گرایش به تبعیض جنسیتی از باورهای ارزشی و تصورات 

لف، مختلف و در سطوح مخت یهاوهیش. تبعیض جنسیتی به ردیگیمقالبی در باره زنان نشأت 

 یردارندهبه در واقع در ک تی، جنسیشتر جوامع انسانیدر ب. ردیگیمتوسط افراد و نهادها صورت 

ع نابرابر یتوز یهیپااست، ( یعیطب -یستیز یدهیپد) جنس یاجتماع - یفرهنگ یهایژگیو

 (.053: 1359،یساروخان) ردیگیمقرار  هاپاداشو  هافرصت، هاتیموقعانات، کام
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جه به که فرزندان با تو ردیگیمصورت  گونهنیبدتبعیض جنسیتی در خانواده توسط والدین 

از امکانات مساوی برخوردار نخواهند بود و معموالً دختران از امکانات کمتری  شانتیجنس

اران طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند کو هم 1نیراب. باشندیمنسبت به فرزندان پسر برخوردار 

 کنندیمرفتار  یتیجنس یهایژگیوخود براساس  یروزه یکان کودکن با یه والدک

(Doyle,J.A.and M.A.paludi,1998,74).  با توجه به آنچه که در باال گفته شد، ما در

ن پژوهش، به دنبال سنجش گرایش والدین به رفتار با فرزندانشان با توجه به جنسیت فرزندان یا

آیا میزان سرمایه فرهنگی خانواده در گرایش والدین به رفتار جنسیتی با  کهنیاو  میپردازیم

 یهاعرفمفرزندان تأثیر دارد یا نه؟ به همین منظورگرایش به تبعیض جنسیتی را با استفاده از 

الزم طراحی و به پاسخگویان ارائه شد تا از طریق  یهاهیگوآن تعریف کرده و برای هر معرف 

آن میزان گرایش والدین به تبعیض جنسیتی محاسبه و رابطه آن با سرمایه فرهنگی مورد بررسی 

 قرار گیرد.
 مفهوم تبعیض جنسیتی یاتیف عملیتعر (:2) جدول

 گرایش به تبعیض جنسیتی

 انتظارات جامعه ارزیابی فایده تصورات قالبی بعد

تمایز در مسئولیت  معرف

 پذیری

تمایز در انتخاب 

 دختران و پسران

 همانند سازی اجتماعی هاارزشوابستگی به 

 

 است. واژة 2یکی از مواردی که برای انجام صحیح تحقیق باید به آن توجه داشت بحث اعتبار

 یبررس مورد حد معنای واقعی مفهوم چه تا یتجرب سنجة یک هک دارد تهکن نیا به اشاره اعتبار

 3از اعتبار صوری سؤاالت(. برای سنجش اعتبار 202:1305،یب به) کندیم سکمنع یافک قدر به را

ز پژوهش است ا یهامعرفا ی هاشاخصاعتبار  یین نوع اعتبار شناسایاستفاده شد. منظور از ا

در نظر گرفته شده برای  سؤاالت(. به طوری که 145: 1305،یق مراجعه به داوران )ساروخانیطر

حوزه جامعه شناسی و ) کارشناسانو  سنجش مفاهیم اصلی تحقیق به تعدادی از متخصصان

داوری کنند. براساس نتایج  هاآن یدربارهمخصوصاً آشنا به جامعه مورد بررسی( داده شد تا 

 سؤاالتدارای اعتبار کافی به عنوان  سؤاالتحذف و  سؤاالتارزیابی متخصصان برخی از 

 پرسشنامه انتخاب شدند.

                                                           
1.Rabin 
2. validity 
3. Face validity 
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 یهاروشمختلفی وجود دارد. یکی از  یهاوهیش یریگاندازه ابزار 1ضریب پایایی یمحاسبهبرای 

، روش آلفای کرونباخ است. ضریب سؤاالتمعمول و متداول برای محاسبه هماهنگی درونی 

سرمایه ) مستقلو برای متغیر  553/9تبعیض جنسیتی( ) وابستهآلفا در این تحقیق برای متغیر 

 است. بوده 031/9فرهنگی( 

 ییهاآماره وبا spssنرم افزارآماری  از اطالعات پردازش انجام یبرا حاضر پژوهش در

 از و اتیفرض آزمون یانس و رگرسیون برایوار لیتحل رسون،یپ یهمبستگ بیضر همچون

 ده است.یگرد استفاده یتجرب مدل ارائه یبرا ریمس لیتحل یکنکت

 

 تحقیق یهاافتهی

 توصیف متغیرمستقل

در این تحقیق میزان سرمایه فرهنگی کل از مجموع سه نوع سرمایه تجسم یافته، عینیت یافته و 

درصد از  49 که دهدیمآمده است. نتایج توصیفی این تحقیق نشان  دست بهنهادینه شده 

ه یسرما یان دارایدرصد از پاسخگو 5/45کل در حد کم،  یفرهنگه یسرما یان دارایپاسخگو

کل درحد باال  یه فرهنگیسرما یان دارایدرصد از پاسخگو 0/11کل در حد متوسط و  یفرهنگ

ان یدرصد از پاسخگو 5/24 کهاما در رابطه با ابعاد سرمایه فرهنگی نتایج بیانگر آن است  ؛هستند

ه یسرما یان دارایدرصد پاسخگو 0/35در حد زیاد )باال(،  افتهیتجسم یه فرهنگیسرما یدارا

 یه فرهنگیسرما یز دارایان نیدرصد از پاسخگو 4/30و  افته در حد متوسطیتجسم  یفرهنگ

ه یسرما یان دارایدرصد از پاسخگو 0/13کم )پایین( هستند. همچنین  یلیافته در حد خیتجسم 

 یه فرهنگیسرما یان دارایدرصد پاسخگو 5/25در حد زیاد )باال(،  افتهیتینیع یفرهنگ

 تهافیتینیع یه فرهنگیسرما یز دارایان نیدرصد از پاسخگو 1/50و  در حد متوسط افتهیتینیع

 یه فرهنگیسرما یان دارایدرصد از پاسخگو 0/0کم )پایین( هستند. عالوه بر این  یلیدر حد خ

در حد  شدهنهینهاد یه فرهنگیسرما یان دارایدرصد از پاسخگو 0/31نهادینه شده در حد باال، 

 کل درحد پایین هستند. یه فرهنگیسرما یان دارایدرصد از پاسخگو 5/50متوسط و 
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 توصیف متغیروابسته

زان یم یان دارایدرصد از پاسخگو 34که میزان  دهدیممربوط به متغیر وابسته نشان  یهاداده

زان گرایش به تبعیض یم یان دارایدرصد از پاسخگو 5/10هستند. در مقابل گرایش به تبعیض باال 

زان گرایش به تبعیض جنسیتی یدرصد پاسخگویان دارای م 5/45، نیچنهمجنسیتی پایین هستند. 

ن یکه ب دهدیمت نشان ین تبعیض جنسیتی و جنسیب یرابطهمربوط به  یهاآمارهمتوسط هستند. 

گرایش  یدرصد از مردها دارا 45گر، یوجود دارد، به عبارت د ینادارمع یرابطهر ین دو متغیا

درصد زنان دارای گرایش باال هستند. در  0/15به تبعیض جنسیتی باال هستند، درحال که تنها 

د را در ن درصیا یگرایش به تبعیض جنسیتی کم هستند که وقت یدرصد از زنان دارا 20مقابل 

( 1/12سه با مردان )یکه درصد زنان در مقا میشویم، متوجه میریگیمرابطه با مردان در نظر 

که میانگین تبعیض  شودیم( مشاهده 1همچنین با توجه به جدول ) (.1 نمودار) استشتر یب

واحد  19/0 یعنی( است، 29/30( و برای زنان )39/42مردان ) جنسیتی در حالت کلی آن برای

ه نتیجه گرفت که گرایش ب توانیم پسمردان است.  با هم اختالف دارند و این اختالف به نفع

 .تبعیض جنسیتی در میان مردان بیشتر از زنان است

 
 گرایش به تبعیض بر حسب جنسیت پاسخگویان(: 3) جدول

 تبعیض 

 جنسیتی

انحراف  نیانگیم تعداد

 استاندارد

 استانداردیخطا

 نیانگیم

 03/9 05/0 30.29  249 مرد جنس

 54/9 43/0 42.39  145 زن

. 
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 تیبراساس جنس یتیض جنسیش به تبعیزان گرایع می(: توز1) نمودار

. 

 

 آزمون فرضیات و تعیین روابط بین متغیرها

 متغیر مستقل را جداگانه با متغیر وابسته مقایسه و یهامؤلفهتحقیق،  یهاهیفرضبه منظور آزمون 

 یریگاندازه یالهفاصتحلیل کردیم. با توجه به اینکه متغیروابسته و متغیرمستقل درسطح سنجش 

و گرایش  بین میزان سرمایه فرهنگی رابطه .میکنیم، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده اندشده

 نشان داده شده است:( زیر 4) جدولبه تبعیض جنسیتی، در 

 

 

 
 
 

 

 رابطه بین سرمایه فرهنگی و گرایش به تبعیض(: 4) جدول

 

بین سرمایه فرهنگی والدین و گرایش آنان به تبعیض  دهدیمهمانگونه که جدول فوق نشان 

است  -350/9 رسونیپ rدرصد وجود دارد و میزان  00جنسیتی رابطه معنادار در سطح اطمینان 

رهنگی به عبارت دیگر هرچه میزان سرمایه ف ؛که بیانگر رابطه مستقیم و منفی بین دو متغیر است

تلف سرمایه رابطه بین ابعاد مخ .شودیمنسیتی کمتر افزایش پیدا کند، میزان گرایش به تبعیض ج
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 وابستهمتغیر

 متغیرمستقل

 گرایش به تبعیض جنسیتی

r سطح  رسونیپ

 یداریمعن

 999/9 -350/9 سرمایه فرهنگی
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که  دهدیم، عینیت یافته، نهادینه شده( وگرایش به تبعیض جنسیتی نشان افتهیتجسم) یفرهنگ

 بین ابعاد سرمایه فرهنگی و گرایش به تبعیض جنسیتی رابطه وجود دارد.

 
 به تبعیض جنسیتی(: همبستگی میان ابعادگوناگون سرمایه فرهنگی و گرایش 5جدول )

 متغیروابسته

 متغیرمستقل

 گرایش به تبعیض جنسیتی

r یداریمعنسطح  رسونیپ 

 999/9 -300/9 افتهیتجسم یفرهنگهیسرما

 999/9 -492/9 افتهیتینیع یفرهنگهیسرما

 999/9 -325/9 شدهنهینهاد یفرهنگهیسرما

 

مورد بررسی و رابطه آن با تبعیض  یانهیزمعالوه بر این جنسیت به عنوان یکی از متغیرهای 

جنسیتی مورد بررسی قرار گرفت تا معلوم شود که دیدگاه مادران و پدران نسبت به تبعیض 

ا ارزیابی رابطه بین جنسیت و گرایش به تبعیض جنسیتی ب یبرا جنسیتی متفاوت است یا نه؟

استفاده کردیم که نتایج آن ( t-test( از آزمون آماری )یافاصله -اسمی) سنجشتوجه به سطح 

 :باشدیمبه شرح زیر 

 (t-testآزمون ) یجهینت(: 6جدول ) 

 Leven یبرابرآزمون ریمتغ

 انسیوار

 مستقل Tآزمون   

 .F Sig.   t df Sig جنسیت

00/5 995/9  49/0 5/301 999/9 

 

 گفت: توانیم(، 0با توجه به جدول ) 

درصد میانگین تبعیض  00که به احتمال بیش از  دهدیمنشان  =sig 999/9 یمعنادارسطح 

ن به نظر یابرابن ؛شودیمجنسیتی در میان زنان و مردان با هم متفاوت است. پس فرضیه باال تأیید 

 ر داشته باشد.یزان گرایش به تبعیض جنسیتی تأثیکه جنسیت بر م رسدیم
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 و پیشنهادات یریگجهینت

عیض ، یعنی سرمایه فرهنگی و تبیشناسجامعهمقاله حاضر به بررسی رابطه بین دو متغیر مهم در 

از سرمایه فرهنگی، نوع رفتار جامعه را مشخص نموده  یمندبهرهجنسیتی پرداخته است. میزان 

و وجود آن نشان از توسعه جامعه دارد. هم چنین میزان سرمایه فرهنگی در بازتولید سایر 

فقدان  ،متقابالً. آوردیمنقش داشته و موجبات رشد فکری و نیز پویای جامعه را فراهم  هاهیسرما

سرمایه فرهنگی و یا پایین بودن میزان آن نقش اساسی در ایجاد اختالل و ایستایی جامعه دارد. 

سیت آمده با توجه به جن وجودبه یهاینابرابراز سوی دیگر بحث راجع به تبعیض جنسیتی و 

به بعد به صورت جدی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت و نتایج به دست آمده  10قرن  از

بیانگر این مطلب هستند که پیشرفت یک جامعه در گروه عدم وجود تبعیض در آن جامعه در 

 عیض جنسیتیگرایش به تببر  یه فرهنگیسرما . با توجه به نتایج تحقیقباشدیمکنار سایر عوامل 

به دو صورت وجود داشته باشد. یا به طور مستقیم که با توجه به  تواندیماین تأثیر دارد.  ریتأث

آن افرادی که سرمایه فرهنگی باالتری دارند، گرایش به تبعیض جنسیتی در میان آنها کمتر است 

یعنی بین میزان سرمایه فرهنگی والدین و گرایش آنها به تبعیض جنسیتی نسبت به فرزندانشان 

تقیم وجود دارد. عالوه بر تأثیر مستقیم، میزان سرمایه فرهنگی به صورت غیرمستقیم و رابطه مس

د به یبا مسئلهن یا نییتب یبرا نیز بر تبعیض جنسیتی تأثیر داشته است. هاهیسرمااز طریق سایر 

بوردیو معتقد است که کسب مشروعیت از  و اشاره نمود.یه از نظر بوردیل سرمایت تبدیقابل

قد است معت ویدر واقع  منوط به تبدیل شدن آنها به سرمایه فرهنگی است. هاهیسرمایه طریق بق

فرد را  واندتیم یه اجتماعیمثال سرما یل به هم هستند. برایه قابل تبدیکه اشکال گوناگون سرما

ه ت باشد. بیا انواع مالکیاز سود به شکل پول  یزانیسازد که حاصل آن کسب م یوارد روابط

ه یرماز به سین یو گاه یه اقتصادیت را دارد که به سرماین قابلیالت ایب، تحصیترتن یهم

را  یدرآمد مشاغل پر یالت و کسب مدارک عالین صورت که تحصیل شود. بدیتبد یاجتماع

ه نه تنها به پول بلکه ب تواندیم هاتیموقعکه با قرار گرفتن در آن  دهدیمار فرد قرار یدر اخت

ند. ت خود استفاده کیدن به موقعیت بخشیمشروع یهم برا ییابد و از نمادهایز دست یقدرت ن

پیامدهای نامطلوب ذیل را برای جامعه به  تواندیمنابرابری شدید در توزیع سرمایه فرهنگی 

دنبال داشته باشد: محرومیت اکثریت اعضای جامعه در دسترسی به منابع معرفتی، محدود شدن 

مختلف زندگی اجتماعی، نزول سطح مشارکت  یهاعرصهمیم یافته در امکان بسط خردگرایی تع

علمی فرهنگی، محدودیت در گردش اطالعات و  یهاتیخالقدر تولیدات و  مؤثرهمگانی 
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نوین و کاهش ارزش تغییر در جامعه. در چنین شرایطی، تغییرپذیری در جامعه  یهادانشجذب 

 و اکثریت افراد در تغییرات اجتماعی شودیمو تغییرات اجتماعی کند و ناعقالنی  ابدییمکاهش 

(. با توجه به این موضوع و نقش پیرو بازی 214 ص ،1355چلبی،) .کنندیمنقش پیرو را ایفا 

سنتی را با توجه به هنجارهای قبلی  یهانقشگفت که والدین همان  توانیمکردن اکثر افراد 

 است که گرایش به تبعیض یاگونهه در آن روابط تحت تأثیر پدرساالری به ک کنندیماجرا 

 .باشدیمجنسیتی در بیشتر مواقع قابل رؤیت 

ابعاد سرمایه فرهنگی است. سرمایه تجسم یافته که به  کندیماهمیت مسئله را بیشتر  چهآن

در میان والدین  شدیم، مطالعه کتاب، رفتن به کنسرت و غیره اطالق هامهارتانواع هنرها و 

فرهنگی و استفاده از کاالهای فرهنگی و غیره  یهاییدارااندک بود و سرمایه عینیت یافته که به 

نهادینه  یهیسرمافرهنگی بود. میزان  یهیسرما، در میان والدین بیشتر از سایر ابعاد شدیماطالق 

شده که با تحصیالت مطرح شد هم در بین والدین تا حدی باال بود که البته این میزان با توجه 

که در میان والدین جوانتر میزان آن بیشتر از والدین  یاگونهبه سن والدین قابل تغییر بود به 

هستند  ی باالتریگفت که افرادی که دارای سرمایه فرهنگ توانیماما به طور کلی  ؛سالخورده بود

 کندیمخاصی را ایجاب  یهاوارهدارای پایگاه اجتماعی باالتری هستند که خود این پایگاه عادت 

و این افراد بیشتر زیر ذره بین اجتماعی هستند. تبعیض جنسیتی یکی از مسائلی است که بیشتراز 

ت بر را فارغ از جنسیبرا یهافرصتاین افراد باید  پس. ردیگیممسائل دیگر مورد توجه قرار 

برای فرزندانشان فراهم کنند تا در جامعه مورد پذیرش قرار گیرند. هم چنین با افزایش میزان 

نه و از جمله نگرش پدرساالرا گرددیمسنتی بیشتر  یهانگرشسرمایه فرهنگی، میزان تغییر 

ا حضور تر بو این افراد بیش شودیمنسبت به زن و محدود کردن زن به فضای خصوصی کمتر 

با زنان همکار  ییهاطیمحدر چنین  هاآنزنان در فضاهای اجتماعی موافق هستند زیرا خود 

 و در نتیجه کمتر گرایش به تبعیض جنسیتی دارند. برندیمو به توانایی آنان پی  شوندیم
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، یاندانشااجو یشااغل یتموقعو  یاجتماع یهساارما ینب یرابطه یبررساا(، 1300) ، آزادهیدهنودهقان 

س    ینامهیانپا شنا شد جامعه   یکار س   ار شکده ، یشنا صاد و  یاجتماععلوم  یدان شگاه   یاقت دان

 الزهراء.

 (، مقایسه نقش محقق و مورد انتظار زنان تهرانی، معاونت پژوهشی دانشگاه تهران.1301اعظم )راودراد، 

 دانشااکده، «زنان تهران یاجتماع یتهو یفبازتعرعوامل مؤثر در  یبررساا»(، 1303) یممررفعت جاه، 

 ، دانشگاه تهران.یاجتماععلوم 

، تهران، مرکز چاپ و انتشااار دانشااگاه "یشااناساافرهنگ جامعه  یینهزم"(،1354محمود )، ینیاالمروح 

 تهران
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و  یانسااان، تهران، پژوهشااگاه علوم "یاجتماعدر علوم  یقتحق یهاروش"(، 1305)، باقر یساااروخان

 ، جلد دوم.یفرهنگمطالعات 

 .www.sanjesh.org(، 1300) کشورسازمان سنجش آموزش  یتسا

سرمایه اجتماعی خانواده    »(، 1305) یهعال، یگیشکرب  شناختی تجدد گرایی و رابطه آن با  مطالعه جامعه 

 .مرکز واحد تهران یاسالم، دانشگاه آزاد یشناسجامعه  یدکترا نامهیانپا، تهران، «ایرانی

ستیان کر، یرهشو  ض  یترجمه، "یوبوردیر پواژگان "(، 1305) یویهاولفونتن،  – ی شر  ، تهران،یکتب یمرت   ن

 .ین

مفهومی جنسیت در مجموعه مقاالت نگرشی بر تحلیل جنسیتی     چهارچوب (،1309) یالسه  شهشهانی،  

 ، انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی.تهران نسرین جزنی، یگردآور ،ایران

سا رجب        سهیال و مه سایی،  سی زنان در    (، 1300) یجانیالرصادقی، ف شناختی آزار جن مطالعه جامعه 

 3، شماره 0 دوره پژوهش زنان(،) یاستس، فصلنامه زن در توسعه و محیط کار

 ، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات"یقیموسی مصرف شناسجامعه "(،1300) ، محمدیفاضل

 .افکار، تهران، نشر لبیبیمحمدمهدی  یترجمه، یربوردیوپیدی کلیم مفاه (،1305) مایکل ،گرنفل

سال       1300) مرکز آمار ایران سکن  شماری نفوس و م سر ، معاونت برنامه ریزی و نظارت 1305(. نتایج 

 .www.amar.irراهبردی ریاست جمهوری، سایت 

 ، ترجمه محمدمهدی لبیبی، تهران، نشر نقدافکار.جنسیت و زندگی روزمره(، 1305) هولمز، ماری

س  جامعه انتقادی فرهنگ( 1305یمون )ر بودون، سن  ترجمه ،یشنا شارات  گهر، نیک عبدالح  فرهنگ انت

 اول. چاپ معاصر،

جامعه  سااالمت با ارتباط در محیطیزیساات عوامل وضااعیت یبررساا ،(1300) همکاران، و پورنجف

 .سوم شماره ،پانزدهم دوره ایالم، پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله ،ایالم شهری

 اول، جلد ،توسعه  نشر  ،تهران مترجمان، گروه ترجمه ،محیطیزیست  اخالق( 1304) پ .یلوپ پویمان،

 .اول چاپ

 .اول چاپ ،)بازغزال ) پور، شارع محمد ،زیستمحیط و فرهنگی توسعه ،(1309) ژرژ تومه،

 اول. چاپ ،امروز حدیث انتشارات ،قم ،زیستمحیط بحران ،(1303منوچهر ) سید سیاقی، دبیر

 اول. چاپ معاصر، فرهنگ انتشارات ،زیستمحیط فرهنگ ،(1302حسن ) آبادی، دولت

http://www.sanjesh.org/
http://www.amar.ir/
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 علمی، انتشارات ثالثی، محسن ترجمه ،معاصر دوران در یشناسجامعه یهنظر ،(1354) ،جورج ریتزر،

 دو چاپ ،تهران

 

 

Bourdieu, p (1989) Form of capital. In J. G. Richardson (Ed), Handbook of 

theory and reaserch for the sociology of education (PP. 241-258). New 

York: Greenwood Press. 

Bourdieu, P., & Passeron, J.C. (1979) the Inheritors: French Students and their 

Relations to Culture. University of Chicago Press, Chicago. 

Donovan, J.)2001(, Feminist Theory, Newyork: The continuum international 

publishing Grop Inc. 

Doyle, J.A.and M.A.paludi,1998,Sex and Gender:The human 

experience.boston: McGraw Hill 4"ed. 

Hull. K.E.2002. “review of masculine domination” social force 81(1): 351-

352. 

Lin.N (2001), Social Capital: A Theory of Social Structure and Action ,UK ,

Cambridge University Press. 

 

 


