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  چكیده

مروزه ا خواهیم. به آن شکل که آینده را می ؛است  شکل دادن به آینده هنرِ به معنیبینی و  آینده پژوهی فراتر از پیش

هاي زندگی، افزایش روز افزون وابستگی متقابل کشورها و ملل، تمرکز  تغییرات فناوري و متعاقبا تغییر در دیگر جنبه

است، تمایل روزافزون به جهانی  زدایی جوامع و نهادهاي موجود که بدلیل گسترش فناوري اطالعات شتاب بیشتري یافته

را براي دولتها و  و آینده به همراه حفظ ویژگیهاي ملی و فرهنگی و بسیاري عوامل دیگر، لزوم درك بهتر از تغییرات شدن

در برگیرنده تمام  یکی از مولفه هاي اساسی براي رویارویی با چالشها، آینده پژوهی است که دانشِ. کند ایجاب می جوامع

 توسعه با که ستا مباحثی از سرمایه فرهنگی در خانواده ه پژوهییندآ باشد. وهش درباره آینده میژجنبه هاي مطالعه و پ

ار ارتباط ساختاري دارد. یکی از نیازهاي اساسی توسعه یافتگی در هر جامعه، چینشِ تحوالت آینده سرمایه فرهنگی پاید

رهنگی خانواده، الزم است سرمایه است. به علت پررنگ بودن نقش خانواده در ایران و اهمیتِ روند تغییراتِ کارکردهاي ف

فرهنگی خانواده را بصورت دلخواه آینده پژوهی نمود و مسیر رسیدن به توسعه فرهنگی پایدار را تسهیل کرد. به این 

 آینده پژوهی منظور، سنجه هایی جهت آینده پژوهی انتخاب و با توجه به وزنِ آنها، مدل سازي شده است. هدف این مقاله

ت، طالعاا دآوريگر نظر از و ديبررکا سازي است. از نظر هدف پژوهش لمدروش  از دهستفاا با خانواده یفرهنگ سرمایه

 رماآ سطح در ها داده تحلیل و تجزیه ايبرمی باشد. روش پژوهش ترکیبی از روشهاي کیفی و کمی بوده و  پیمایشی

PLS ارفزا منر از استنباطی رماآ سطح در و spss  23ارفزا منر از توصیفی
 از پس هشوپژ يها یافتهاستفاده شده است.  0

مشخص کننده وزن و اهمیتِ سنجه هایی در مدل مفهومی شدند تا با برنامه ریزي هایی در جهت  ري،ساختا تحلیل عامل

 ارتقاء آنها، به آینده دلخواهِ سرمایه فرهنگی در خانواده ایرانی دست یابیم.

 

 .ه فرهنگی، توسعه پایدار، خانوادهآینده پژوهی، سرمای كلیدی: های هواژ
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 مقدمه -1

همه آثار و . آینده اساسا قرین به عدم قطعیت است

هایی از اطالعات و واقعیات که ریشه در گذشته و  رگه

دامه ا .رهنمون ما به آینده باشند توانند حال دارند، می

چندین آینده محتمل بر اساس  تصمیم گیري صرفا

از رصد تغییرات آتی را در پی  غفلت جارب گذشتهت

. آینده خواهد داشت و با تلخکامی روبرو خواهد شد

یک فعالیت مرتبط با  ر خانوادهپژوهی سرمایه فرهنگی د

 و توسعه تحوالت فرهنگی ،اطالعاتفرایندهاي انتقال 

توسعه در مستلزم  ،توسعه پایدار است. فرهنگی پایدار

 از آنجا که دانش، پایه اصلیعناصر متعددي است. 

یک ابزار  می باشد، سرمایه فرهنگیفرایندهاي توسعه 

ق این فرایندها استراتژیکی بسیار مهم و ضروري براي تحق

ظهور و گسترش فناوري هاي نوین  تلقی می شود.

تمامی شئون زندگی بشر را  اطالعاتی و ارتباطی،

دستخوش تغییر و دگرگونی اساسی نموده است در این 

، این دو امر سرمایه فرهنگیمیان به دلیل ماهیت معرفتی 

تعامل و پیوند هاي استوار و ناگسستنی با یکدیگر برقرار 

ضعف  رانگیزه این تالش ها، فائق آمدن ب ه اند.نمود

مهارت هاي شغلی و تامین  ء دانش و، ارتقافرهنگی

نیازهاي اقتصادي است و این باور وجود دارد که کسب 

موجب ارتقاي بهره وري و قابلیت رقابت در  ها مهارت

با بهره  بنابراین(. 0821محسنی،) اقتصاد جهانی می شود

نش آینده پژوهی، فرصت می یابیم دا گیري هوشمندانه از

و مسیر  را پیش بینی کرده تا آگاهانه، موج هاي تغییر

آینده پژوهی که رسیدن به آینده دلخواه را ترسیم کنیم. 

از آن به عنوان یک علم تمدن ساز یاد می گردد، گونه اي 

بهره می گیرد علم نرم است که از علوم و فناوري ها 

اقع یکی از چندین کارکرد در و(. 0821پورداریانی، )

مدیریت حوزه هاي علم و جهت  ارزشمند آینده پژوهی،

دهی هوشمندانه به مطالعات و پژوهش هاي سایر حوزه 

این حوزه از دانش، به موضوع  هاي علمی می باشد.

فناوري نیز ورود پیدا کرده است و داراي محصوالت خاص 

 وهیپژباالست. آینده  با طراحی پیچیده و کارآمديِ

را توسعه  از چشم اندازي متمایز ،بعنوان یک ابزار تحلیلی

این ابزار، آینده هاي آلترناتیو از رشته  نشان می دهد.

ذینفع را مورد توجه قرار می دهد و بدین  هاي مختلفِ

ترتیب به فرایند هاي تصمیم گیري در سطوح مختلف 

آینده نگري فرایندي است که مهمترین . کمک می نماید

 نتیجه آن تنظیم اولویت ها براي سیستم علمی،

تحقیقاتی و فناوري یک کشور است، از این رو به منظور 

دستیابی به چنین نتایجی باید از روش هاي مختلف 

فایده روش هاي آینده نگري،  استفاده کرد. آینده نگري

کشف، خلق و آزمایش دیدگاه ها و آرمان هاي مطلوب و 

یک آرمان براي آینده در اتخاذ  داشتن ممکن آینده است.

سیاست ها، راهبردها و برنامه ها مفید است و احتمال 

 سازد.  بیشتر می را وقوع آینده اي مطلوب

 

 پژوهی تاریخچه آینده -2

اشتیاق بشر براي دانستن در باره آینده از عهد باستان 

اولین نشانه هاي جدي تر توجه بشر  .وجود داشته است

روشنگري دیده می شود. آثار متفکرینی  به آینده در عصر

از  1و آلدوس هاکسلی 8جورج اورول، 8چون اچ جی ول

شود و با چنین  زمره چنین اندیشه هایی محسوب می

ینده پژوهی راه خود را به آنمونه هایی است که کال 

اولین فعالیت آینده پژوهی در قالب . ادبیات باز می کند

توسط یک  0788تا  0781یک تحلیل علمی در سالهاي 

1محققین و با سرپرستی ویلیام اف آگبرن گروه
در زمینه  

ینده پژوهی بمثابه . آشناسی در آمریکا انجام گردید جامعه

یک فعالیت عمومی از دهه شصت آغاز شد. در حال حاضر 

آینده پژوهی از پهنه وسیعتري نسبت به دوران طالیی 

ن ترتیب است که برخوردار است. بدی 0791و اوایل 0791

برنامه ریزي استراتژیک بر مبناي چشم انداز ها و متکی 

تصویرهاي . سناریو ها، امکانپذیر خواهد بود مدل ها و بر

ها و آرزوها(  ها، اهداف، امیدها، نگرانی آینده )آرمان

هاي اقدامات فعلی ما هستند؛ بنابراین آینده امري  پیشران

هدفمند طراحی کرده و  توان آن را با اقدامات است که می

براي آنکه خردمندانه عمل کند، یک جامعه . ادشکل د

بایستی نسبت به پیامدهاي اقدامات خود آگاهی و 

سرعت تغییرات آنچنان  .شناخت کافی داشته باشد

هاي سنتی با  توان با روش آور است که دیگر نمی سرسام

 اگر با تغییرات همگام نشوید، زیر چرخ»آنها کنار آمد. 

اما اصل دیگري هم وجود . عظیم تغییر خرد خواهید شد

تواند در سرنوشت آینده تأثیرگذار  دارد که: انسان می
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شود که کوشش  باشد. در این میانه دانشی زاده می

بینی عوامل اثرگذار در تغییرات آینده به  کند با پیش می

صورتی دوگانه، هم مهار تغییرات را در دست گیرد و هم 

براي این تغییرات آماده کند. کسانی که این جامعه را 

اکنون هم به آینده جهان به  دانش را در دست دارند هم

توان کشورها و  می .دهند می شکل خود، دلخواه خواسته

جوامعی را دید که نتوانستند خود را با تحوّالت سازگار 

کنند و از این جهت از هم فروپاشیدند. آنها ذات تغییر را 

شناسی از این منظر دانش  آینده .تنددرست نشناخ

ترین  شناخت آینده از حیاتی و شناخت تغییرات است

 .(0821)ملکی فر،علوم مورد نیاز هر انسانی است

 

 پژوهی آینده  فرض پیش -2-1

پیش فرض هاي آینده پژوهی به سه شکل در نظر گرفته 

 یا خوب از اعم چیزي هر: امکانپذیرآینده  -0می شود. 

 -8 .دهد رخ آینده در تواند بعید که می یا محتمل بد،

هاي رخ دادنی یا محتمل: آنچه به احتمال بسیار  آینده

زیاد در آینده به وقوع خواهد پیوست )مبتنی بر استمرار 

هاي دلخواه: آنچه  آینده -8 .روندهاي کنونی در آینده(

در  .رود ترین رویداد آینده به شمار می ترین و دلخواه بهینه

این مقاله، پیش فرض آینده پژوهی بصورت آینده دلخواه 

است که بر اساس نظر خبرگان براي رسیدن به توسعه 

  پایدار طراحی گردیده است.

 

 آینده پژوهی  شناسی روش -3

این پژوهشِ آینده پژوهی که به روش مدل سازي 

جایی که درکی ، بررسی آینده یک سیستم انجام گرفته،

تغییرات سیستم در طول زمان، وجود عوامل مؤثر بر  از

این روش ابزار ارزشمندي ، صورت پذیرفته است. دارد

ها  و در آن بررسیبوده جهت بررسی یک موضوع پیچیده 

 گیرد تا شواهد. در بیشتر بر پایه ادراکات افراد صورت می

در اختیار قرار 9این روش، سنجه ها نتیجه استفاده از

کنند تا تأثیر نسبی  میها کمک  گیرند. این سنجه می

هاي  ولی در اتکا به سنجه .هاي مختلف ارزیابی شود گزینه

هاي  ها، باید محتاط بود و محدودیت بدست آمده از مدل

روش مدل سازي در این تحقیق،  .آنها را در نظر داشت

 می فراهم ابزاري مدلها می باشد. این 9بازخوردي مدل

سیاسی  اقتصادي، عوامل که را متقابلی کنشهاي که کنند

 هم به آینده در پیشرفت عوامل عنوان اجتماعی، به و

نرم  از مدل سازي، این در. دهند نشان را میکند مرتبط

 یک هر بین روابط میتوانند افزارهایی استفاده می شود که

 و وزن دهی کنند بطوریکه مشخص را مرتبط عوامل از

سازي دلخواهِ آینده  به منتج اعتالي سنجه ها یا مولفه ها،

توسعه  عاملی در جهت و سرمایه فرهنگی خانواده

 است کمی عموماً روش این پایدار گردد. نتایج فرهنگی

 و رویدادها و روندها بررسی کیفی، نتیجه گیري براي ولی

 میرود.  کار به نیز تصمیم گیریها یا

 

  هیوپژ هیندآ یها روش و نفنو -4

مستمر  پایش يمعنا به بانی هیدد بانی: هیدد روش

 وهگر یک توسط مختلف يها مینهدر ز جهانی اتتغییر

 عطش نیدبانادست. ا هیوپژ هیندآ اتتغییر به مند عالقه

 يها هپایگاو  ها نشریهدر  پیوسته و نددار نستندا

از  حاصل يها یافته و کنند می وشکا ینترنتا طالعاتیا

 نمازسا يها نشریادر  زهتا خونی نهمچو را دخو پایش

 . کنند می تضمین را نمازسا علمیو فنی  اوتطرو  ريجا

 درك از سناریو عبارت است :روش سناریونویسی

کند.  تغییر چگونه ممکن است که جهان این درست

هستند  دادن روي حال در تغییرات که هنگامی چگونه

ها را تشخیص داد و هنگامی که تغییرات رخ  توان آن می

دادند چه باید کرد. روش سناریو به عنوان یکی از 

فرآیندي نظام یافته  ،هاي مطرح در آینده پژوهی روش

است که به کشف و بررسی عدم قطعیت در نگاه به آینده 

 .پردازد بلندمدت می
 یک مطالعهاز  ستا رتعبا ندرو تحلیل ند:رو تحلیل

وز بر يها علت چیستی کشفرمنظو به مشخص ندرو

 ندرو یک ایرز .آن حتمالیا يپیامدهاو  توسعه سرعت

 دبعاابر  تیومتفار بسیا يتأثیرها نداتو می مشخص

 یگر شایدد يسوو از  باشد شتهدا ما ندگیز نگوناگو

  .نباشند کشف قابل اول هنگادر  تأثیرها یناز ا ريبسیا

مغز  یکاز مغز بهتر دو  که نجاازآ ی:همفكرو  ورهمشا

 هخبراد فرا هیژو به انیگرد هیدگاد باید میکندر کا

 ینکها ضمن ؛شویم جویا هیندآ به نسبت را سشنارکاو

 ربسیا نداتو می مینهز یندر ا يهمفکرو  هیوگررکا
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 نمازسا دخر) جمعی تفکر بر مبتنی الذ .باشد هگشارا

 دخو به کاملی شکل لفید روش از يگیر هبهر با و( یافته

 . دگیر می

 نجهادر  که را هاییادیدرو نیماتو می ما زی:سا لمد

 زباو  تقلید گوناگونی يها هشیو به راهند د می رخ قعوا

 یکی زيسا لمد .درك کنیمبهتر  را نهاآ تا کنیم فرینیآ

 رتصو به هینداز آ را تفکر ما که هایی است هشیو یناز ا

ورت رسیدن به ضر به توجه با. هددمی ئهاراعینیتر 

 هیندآ زهحو در مدل سازي توسعه پایدار در کشورمان،

 در نیزشناسی  هیندآ فرهنگ دشو می موجبپژوهی، 

 . یابد شگستر يتر دهگستر سطح

 :  باشد می یلذ يها ريتئو از متشکل ل،مد ينظر مبانی

 افر لتحو ممفهو :سیستم افر لتحو ريتئو لمد لف(ا

 حوطس آن سطهوا به که زا لتحو يیندافر یعنی سیستم

 فطر از ماا .یندآ می دجوو به لکنتر و پیچیدگی عالی

نماید  می بینی پیش را بشر ندگیز هیندآ ممفهو ینا یگرد

 .(0779،چینرتو جاسلین)

 :هیندآ نشدا سیستم شنگر گانه سه ريتئو لمد ب(
 از هیندآ نشدا که ستا آن بیانگر حقیقت در لمد ینا

 شناسی معنا: از تندرعبا که دپذیر می تاثیر مولفه سه

 عملی برنامه و( شناسی روش) نحو ،( اريگذ ارزش)

 و ها تژیک( سیاستاسترا يها برنامه ي،هبرر و )مدیریت

 .(8118، ها )ماالسکا برنامه حیاطر

 : تطالعاا نشدا و تطالعا، انشدا ريتئو لمد ج(
 تنشا قعیواغیر و قعیوا يهاوربا يیکسر از لمد ینا

 در و هشد اريکدگذ یا يبند ستهد به منجر و گرفته

 تطالعاا از متاثر که دگیر می هنی( شکل)ذ نشدا نتیجه

 (. 8118،ماالسکا ). ستا مختلف عینی

 لمد ینا  اطالعات : -نشداپویا  ريتئو لمد د(

 اتتغییر سساا بر نشدا يگیر شکل که کند می نعااذ

 نشدا ینا. دگیر می رتصو جدید تطالعاا نیآ و سریع

 قعیتوا با دهکر دهستفاا گذشته يقعیتهاوا از حقیقت در

 می تاثیر هیندآ يها قعیتوا از و هشد منجاا لحاي ها

 (.8118ماالسکا،)د پذیر

 را مینهز هشت لمد ینا :تغییر  ريتئو لمدذ( 

ایجاد  -0. دگیر می نظر در مدیریت نهاد وتغییر  سساابر

ي قو هکنند یتاهد فئتالا یک تشکیل -8حس ضرورت 

 تبصیرت تباطاار -1از( ندا )چشم تبصیر یک خلق  -8

 تبصیر مطابق دنکر عمل به انیگرد ساختن نمنداتو -1

 تحکیم -9ت مد هکوتا يهاآورد ستد خلق و حیاطر -9

 دنکر ینهدنها -2بیشتر  اتتغییر تولید و ها پیشرفت

 (.8118 ،کاتر پی نجدید )جا يهادیکررو

 ر،کا بهترین : هیوپژ هیندآ مختلف يها روش ترکیب

 هیوپژ هیندآ يها دیکررو از متنوعی ادتعد از يگیر هبهر

 . ستا وژهپر یک در

 

پژوهی سرمایه فرهنگی در  محورهای آینده -5

 خانواده ایرانی

بهره گیري از پتانسیل عالقمندي به تحصیالت در  (0

خانواده هاي ایرانی با هدف ارتقاء سطح فرهنگ و 

اندیشه خانواده ایرانی و رسیدن به توسعه 

 فرهنگی پایدار

بهره گیري از پویایی فرهنگی و شناسایی مولفه  (8

 هاي جدیدِ تاثیر گذار در آینده خانواده در ایران 

پیوند یابی مستحکم آینده پژوهی با اصول توسعه  (8

 پایدار 

 

 تعاریف مفهومی متغیرها  -6

 پژوهی شامل مجموعه  آینده: 8آینده پژوهی

 الگوها و منابع، جستجوي با که است هایی تالش

هاي بالقوه و  ثبات، به تجسم آینده یا تغییر عوامل

پژوهی بازتاب  آینده د.پرداز ریزي براي آنها می برنامه

دل تغییر یا از  "فردا "واقعیت زایش چگونگیدهنده 

در این  پژوهی  موضوع آینده ت.اس "امروز"ثبات 

براي دگرگونی از  "دلخواه" گونهبرگیرنده  در مقاله

امروزه تغییرات با آهنگی  است.حال به آینده 

دهند. تغییرات فناوري و به دنبال  تر رخ می پرشتاب

هاي زندگی، افزایش روزافزون  آن تغییر در دیگر جنبه

وابستگی متقابل کشورها و ملل، تمرکززدایی جوامع و 

که به دلیل گسترش فناوري  نهادهاي موجود

است، تمایل روزافزون  اطالعات، شتاب بیشتري یافته

هاي ملی، قومی  شدن به همراه حفظ ویژگی به جهانی

را  "آینده"و  "تغییرات"و فرهنگی، لزوم درك بهتر از 

ها و مردم  کسب وکارها، سازماننهادها، ها،  براي دولت
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از مهمترین  بعنوان یکینهاد خانواده  د.کن ایجاب می

سرمایه نهادهاي تاثیر گذار بر فرهنگ جامعه ایرانی و 

 ءتقاو ارتوسعه  ي برايه امزیت بالقو بعنوان فرهنگی

سطوح اندیشه و فرهنگ، بعنوان دو فاکتور مهمِ تاثیر 

گذار در توسعه پایدار فرهنگی، مورد آینده پژوهی 

آینده اساساً داراي عدم قطعیّت قرار گرفته است. 

هایی از اطالعات و  با این همه آثار و رگه است.

ها که ریشه در گذشته و اکنون دارند،  واقعیت

توانند رهنمون ما به آینده باشند. عدم قطعیت  می

 دور نداشتننهفته در آینده براي برخی، توجیه کننده 

 گرانبها منبعی دیگر اي عدّه براي و است آنان اندیشی

  (.0878)رضایی، ها  فرصت از
 لیناو ايبر فرهنگی سرمایه ممفهو :سرمایه فرهنگی 

 سرمایه ،ستا هشد حمطر یوردبو پیر توسط ربا

 تولید زبا و تحلیلی بچورچا یک از بخشی فرهنگی

 تأثیر یندآفر در که ستا طبقاتی زمتیاا و رتقد

ست. ا هشد حمطر جتماعیا يها يبرانابر در فرهنگ

 و شیارز سرمایه از شکلی انعنو به فرهنگی سرمایه

 از وتمتفا که ستا الوا تطبقا برجسته فرهنگ

 هر به نهایت در لیو دهبو جتماعیا و ديقتصاا سرمایه

بوردیو، باشد )  می تبدیل قابل ها سرمایه ینا دو

 نسل به نسلی از ديقتصاا ي سرمایه لنتقا(. ا0778

 در د؛گیر می رتصو اثمیر ارث و طریقاز  ویگر د

ست ا تر هپیچید يمرا فرهنگی سرمایه لنتقاا حالیکه

 يها رتمها شامل فرهنگی سرمایه. (7،0779تیلور)

و  تحصیلی اركمد ،گفتن سخن هنحو ،سلیقه ص،خا

را از  دخوآن  طریقاز  دفر که استهایی  هشیو

 نظر از .(0771) بوردیو،  زدمیسا متمایز انیگرد

 نداتو  می حالت سه به فرهنگی سرمایه یوردبو

 باشد: شتهدداجوو

 و نبد به سرمایه عنو ین: ا01یافته تجسد حالت (0

 سرمایه و تالشها ست. بها پیوسته دفر هنذ

 دفر دخو بوسیله و بستهوا دفر شخصیِ اريگذ

 کسب ايبر شتال ،علم ید.کسبآمی بدست

 و ها ناییاتو مجموعهاست.  يتجسد سرمایه

 .  میکند اپید تجلی ادفرا در کهها نایی دا

 يکاالها دي،ما ءشیاا: 00یافته عینیت حالت (8

 ،ها بکتا ،ها نوشته مانند هایی سانهر و فرهنگی

 فرهنگی سرمایه ءجز موسیقی يهااربزا ،ها نقاشی

 فرهنگی سرمایه از يگیر هست. بهرا یافته عینیت

 يتجسد فرهنگی سرمایه به بستهوا یافته عینیت

 ست.ا دفر

 عینیت: سرمایه نهادي، 08هشد دينها حالت (8

 اركمد طریق از فرهنگی سرمایه به نبخشید

 ییدارا از رجخا که ؛ستا تحصیلی و نشگاهیدا

کنند. می اپید قعیتوا عینی ي وتجسد يها

 و قانونی رتصو به که تحصیلی ینوعنا کسب

 نظر از را ادفرا انتودد. میمیگر حاصل دينها

 انمیتو حتید. کر مقایسه با هم اركمد عنو ینا

 سرمایه به را فرهنگی سرمایه عنو ینا تبدیل خنر

 تبدیلد. کر آوردبر پولی ارزش حسب بر ديقتصاا

 يها سرمایه به فرهنگی سرمایه عنو ینا

رضایی، ست ) ا آن کمیابی به بستهوا دي،قتصاا

0827 .) 

 خانواده در مقایسه با دیگر نهادهاي  :خانواده

اهمیت بیشتري دارد. چرا که شناخت  ،اجتماعی

)رنجبر،  شود خانواده باعث شناخت بیشتر جامعه می

خانواده با ایفاي نقش خود در جامعه، توسعه (. 0821

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی را دنبال و اجرا می 

کند. خانواده مدنی، اشتغال و چایگاه زنان، تغییرات 

ج و طالق، الگوي ازدواج، گسست ارزشی، نرخ ازدوا

تبادل اندیشه ها، رفت و بازگشت هاي عقاید، نظام 

پیشنهاد ها، گفت و گو و عقالنیت، از ویژگی هاي 

خانواده هاي جدید است که بر آینده سازي سرمایه 

فرهنگی خانواده تاثیر گذار  می باشند )قانعی راد، 

0879  .) 
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 آینده با رویارویی شیوه های

 

 آینده با رویارویی براي مدیریت، شیوه هایی دیدگاه از

 از : عبارتند که شود می شناسایی

 و مانده اتفاقات منتظر (:  Passive واکنش زده ) (0

 سعی و نمیدهیم نشان خود از واکنشی هیچ

 . کنیم فراموش را آنها میکنیم

 و مانده اتفاقات منتظر(: Reactive واکنشگرا )  (8

 در همواره و میکنیم، فکر مشکالت حل به سپس

 .هستیم گذشته مشکالت حل حال

 رخدادهاي پیش بینی (: Active Preپیش نگرانه ) (8

پیش  تمهیداتی آنها براي و میشود انجام آینده

   سوزي آتش بیمه مانند شود. می بینی

 در متغیرها تمام مورد این (: درProactiveفعال ) (1

 رفتار یک آینده با رویارویی براي و ماست اختیار

 .دهیم می انجام فعاالنه

 در فعال و نگرانه پیش فعالیتهاي مجموعه آینده پژوهی

 .است آینده خصوص

                                            

 شاخص های آینده پژوهی -7

مطالعه آینده هاي ممکن، بررسی آینده هاي محتمل، 

بررسی تصویرهاي آینده، مطالعه بنیان هاي معرفتی 

آینده پژوهی، بررسی بنیان هاي اخالقی آینده پژوهی، 

تفسیر گذشته و تعیین موقعیت حال، تلفیق دانش و 

ارزش براي طراحی اقدام اجتماعی، افزایش مشارکت 

و طراحی آن، ترویج تصویر  مردمی در تصویر سازي آینده

مطلوب آینده و حمایت از آن، جلوگیري از غافلگیر شدن، 

شناسایی فرصتها و تهدیدها و نقاط قدرت و ضعف، از 

جمله شاخصهاي مهم آینده پژوهی می باشد. 

اندیشمندان درباره مولفه هاي سرمایه فرهنگی، 

متغیرهاي بسیاري را بیان کرده اند. به منظور انتخاب 

لفه ها یا سنجه هاي آینده سازيِ سرمایه فرهنگی و مو

 جامعهرسیدن به آینده دلخواه، چهار شاخص کلیِ 

 وشی زموآ تمکاناا به ستیابید ،فرهنگی لنتقاا ي،پذیر

را بر اساس تئوري هاي دانشمندان در  جتماعیا كتحر

 (. 8118نظر گرفته ایم )الرئا؛ المونت ،

 

سرمایه فرهنگی سنجه های آینده پژوهی  -7-1

 خانواده

در جهت آینده  يکلید رفاکتو یک زشموآ :13آموزش

 معاجو غلبا در و سرمایه فرهنگیجتماعی ا كتحر سازي

 غلب( ا0791، 01؛ سول0721، 01)گینتیسست ا صنعتی

 موفقیت که هدد می ننشا جتماعیا تتحرکا تمطالعا

 ادفرا در شیزموآ تتجربیا و زشموآتوسط  ،شغلی ايه

 (. 8119، 09مورتیمرشوند )  می تعیین

 ،خانوادهتعامالت اجتماعی  :17تعامالت اجتماعی

نوعی میل به جاودانه کردن موجودیت اجتماعی انسان به 

همراه تمامی قدرت ها و امتیازات وابسته به آن است که 

 به توجه با دفر هرریشه در راهبردهاي بازتولید دارد. 

 یا و هارفتار ئهارا به دخو هنیذ يها شتهدا پیش و داتعا

ي اجتماعی و دیگران می پردازد )بوردیو، فضا با تعامالتی

زیست بوم اجتماعی در  باتعامالت اجتماعی (. 0827
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آینده  ايبر عاملی نداتو می سطح ملی و بین المللی،

؛ 8117، 02)وایلد هگنباشد  فرهنگی سرمایه سازي

 (. 8100، 07الینهان

در گرو ایجاد سالمت نسل آینده  دانش سالمتی: 

دانش سالمتی بعنوان یکی از متغیرهاي آینده پژوهی 

سرمایه فرهنگی »سرمایه فرهنگی خانواده می باشد. 

به آن دسته از منابع مبتنی بر فرهنگ « مرتبط با سالمت

اشاره دارد که براي حفظ و ارتقاء سالمت، در دسترس 

پذیري، گرایشها و  از طریق فرایند جامعهو افراد قرار دارد 

سالیق افراد درون هر طبقه اجتماعی و نسل خاص، به 

(. هر چقدر خانواده 8101می آید)وینسترا و آبل، وجود 

به منابع مادي، اجتماعی و فرهنگی بیشتري دسترسی 

داشته باشد، در شرایط مناسب تري قرار خواهد 

 و «دانش و تتحصیال»(. 8101و همکاران،  81)مورگان

مهمِ دانش سالمتِ  آینده سازهاي ،«خانوادگی منابع»

 . (8101خانواده هستند )گاجن و همکاران،

 از یکی بیشک اسیموکرد: دموكراتیک بودن

آینده می  جامعه شناختی امروز ومفاهیمِ  تریناولمتد

آینده پژوهی سرمایه  زةحو در سیاموکرد طشرباشد. 

 يهاروش از دهستفاا ممنوعیتِ فرهنگی خانواده،

 ادگی را در پی خواهد داشتخانو طـبروا در یانهاگرارقتدا

 يمؤلفهها با ادهخانو اسی درموکر(. د80،0829کسل)

 نسبت ارامد ي،تصمیمگیر در دمر و زن يبرابر به دعتقاا

 تعریف تفاهم و گووگفت به دعتقاا و ادهانوـخ ياـعضا به

امکان  جستجويبوردیو در (. 0822د ) فیلیپس ، میشو

فعالیت و حضور زنان در عرصه سیاسی و اجتماعی با 

 در آینده جوامع هدف دموکراتیک ساختن دموکراسی

 (. 8119)لین،است 

پذیري،  از طریق فرایند جامعهطبقه اجتماعی: 

طبقه  افراد درون هر طبقه اجتماعی ،گرایشها و سالیق

 دجوو ستا معتقد یوردبو(. 8119بندي می شوند ) آبل، 

 انِندزفر در فرهنگی و ديقتصاا هايسرمایه  از ترکیبی

 تحصیلی فیتاشرا اومتد باعث جامعه يباال تطبقا ادِفرا

کودکان طبقه باال به طور طبیعی در آینده می گردد. 

جامعه پذیر شده و فرهنگ پایگاه  خود، مانند والدین

باالتر را به نمایش می گذارند و همین مسئله سبب تراکم 

ایه فرهنگی آنان می شود و در کسب مشاغل پر سرم

 (.0729) بوردیو، وجهه موفق ترند

 سرمایه: 22فرهنگی اثمیرشناخت و نگهداری از 

 يها نسل به گذشته يها نسل از لنتقاا قابلیت فرهنگی

 آینده سازيِ سبب فرهنگی هویتِ دیجاا با دارد و را آینده

میراث فرهنگی در هر  .خواهد شد فرهنگی سرمایه

جامعه، زمانی میتواند هویت بخش بوده و باعث انسجام 

گردد که افرادِ یک جامعه، شناخت و آگاهی کافی از 

را در فرهنگی  اثمیر نقشمیراث فرهنگیِ خود داشته و 

شناخت از تاریخ و میراث  هویت بخشیِ خود بدانند.

فرهنگی، با آموزش رسمی و غیررسمی به نسل آینده 

 (.8110، 88انتقال می یابد ) تراسبی

خالق و نوآور  فرهنگی صنایع: 24مصرف فرهنگی 

 مینیازهاي نسل جدیدِ خانواده باشد، با  متناسبکه 

، 81گردد) چنگفرهنگی  فمصر یشافزا باعث نداتو

 نباشتگیا به اندتو می خانواده، فرهنگی ف(. مصر8119

آینده به نسل  و در خانواده کمک نمودهفرهنگی  جو

  (.8101، 89منتقل گردد) ساساکی

با توسعه و پیشرفت علم و : 27مشاركت فرهنگی

فناوري و ارتباطات پیچیده، مشارکت اندیشه ها و عقاید 

روزبروز گسترده تر و در آینده یکی از فاکتورهاي مهم 

تاثیر گذار می باشد. جهانی شدن به منظور مشارکت 

روي بشر قرار دارد. افکار و تاثیر بر فرهنگ جهانی پیشِ 

 يفضاها بنتخاا به دخو يها ئقهذا با متناسب ادفرا

 نشدا یشافزا با انتو می نمایند. می امقدا دخو رکتمشا

 ارقر تأثیر تحت را افراد خانواده ئقهخانواده ها، ذافرهنگی 

 توسعه و فرهنگیف مصر افزایش باعث سیلهو بدین و داده

 ها واره دتعا يها بچورچا خانواده در فرهنگی سرمایه

 (. 0779، 87؛ اشافنبرگ8101، 82یائیششد ) 

: 30هنگیفر منابع به سترسیامكانات فرهنگی یا د 

 از گرفته برخانواده در اکولوژي فرهنگی خاص که 

 ینا در .، زندگی می کندباشد می ملت آن ريجا فرهنگ

 از یکی ،فرهنگی منابعامکانات و  دجوو ،فرهنگی جو

 فرهنگی تطالعاا نداتو می که ستا هائی هجایگا

 یرخاذفرهنگی  امکاناتنماید.  تأمین را خانوادهجتماعی ا

 يها سرمایه رتبصو ننداتو می که هستند فرهنگی

 ،یافته عینیت فرهنگی رثاآ ،فرهنگی اث)میر سملمو
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 غیرو...( یا تئاتر  ،خانه بکتا زه،مو ه،شد ینهدنها اتتولید

 ،هاوربا ،عقاید و شنگر ،یافته تجسد يها )سرمایه سملمو

 بخشی هویت در فرهنگی سرمایه تولید ايها( بر ارزش

 امکانات به سترسید انمیز با افزایش .ندرو ربکاافراد 

 تطالعاا رشبا ضمعر در را ادفرا ، می توانفرهنگی

 فرهنگی سرمایه آینده سازي در داد که ارقر فرهنگی

 .( 8111، 80استابرباشد ) می مؤثر خانواده

 و نشدا: 32جهانی شبكه و تطالعاا به سترسید

 سرمایه تولید جهت متجسد را سرمایه ندابتو که معلوماتی

 و روز نشدا با یستبا می، کند هدایت دينها و عینی

 آورينو با شنائیآباشد.  شتهدا تطابق جدید ژيتکنولو

 ءجز طالعاتیا يها شبکه به سترسید ژي وتکنولو يها

 سرمایهآینده پژوهی  مهارتهاي توسعه درالینفک 

 (.8112 س،سناکو؛  8111، ك)گپیتز شدبا فرهنگی می
 دیجاا ،طالعاتیا يها بانک توسعه ،هارکشو از ريبسیا در

 و فرهنگی تالدتبا تسهیل جهت نیکیولکترا يها شبکه

 در فرهنگی سرمایه تولید وريضر ايجزا از ت،طالعاا

توجه ار گرفته و با قر توجه ردمو ها اريگذ سیاست ینوتد

به روند تغییرات، در آینده از اهمیت بیشتري برخوردار 

 ت،تحقیقا از بعضی(. 8101، 88خواهد بود ) شوراي اروپا

ر بمنظو را لدینوا و انندزفر خانواده یعنینش دا دنباالبر

 سرمایه آینده پژوهی جهت ،جهانی يها شبکه با طتباار

 (. 8112، 81الوند ) ا نستهدا وريضر فرهنگی
صنعت  روند تکاملِ: 35)توریسم(گردشگری 

گردشگري، به یکی از مهمترین عناصر توسعه تبدیل 

گشته است و دائما با نوآوري ها و خالقیت هاي جدیدي 

در این صنعت روبرو هستیم. این صنعت در آینده سازي 

 ارزش تولیدزبا با سرمایه فرهنگی نقش بسزایی داشته و

 قایعو و ساطیرا و نتمد بر ورمر ،فرهنگی اثمیر زهحو در

 و بومی و ملی جامعه فرهنگی زيسا برجسته در فرهنگی

 ربسیا جهانی تتعامال و دلتبا عرصه انعالقمند بجذ

 بر وهعال يشگردگر.و خواهد بود دهبو راکا و شمندارز

فرهنگی  سرمایهافراد و آینده سازي بخشی  هویت

 و زاربا تولید با نیز ديقتصاا سرمایه توسعه در خانواده،

 صنایع ودهفزا ارزش یشافزا و فرینیرآکا ،جدید ياضاتق

  .(8100، 89)کالركباشد  می ارگذ ثرا فرهنگی

دنیاي امروز و آینده مدارک تحصیلی و حرفه ای: 

نیازمند دستیابی به مهارت ها ست. مهارت هاي دانشی و 

 زانموآ نشدا تحصیلی رفتار و تحصیلی یجحرفه اي. نتا

 ادهخانو طریق از که ستا فرهنگی سرمایه به بستهوا

می یابد. ارزش مدارك تحصیلی به سمت مهارت  لنتقاا

هاي علمی و عملی پیش می رود. نیاز به وجود افرادِ با 

صالحیت و مستعد براي کسب انواع مدارك تحصیلی و 

، 89حرفه اي روز بروز بیشتر میشود )بوردیو و پاسرون

0771.)  
بر تولید و  اشتغال مبتنیاشتغال افراد خانواده: 

رهایی از اشتغال کاذب و سیاه یکی از مهمترین عناصر 

توسعه یافتگی در آینده سازي سرمایه فرهنگی می باشد. 

یکی از فاکتورهاي مهم در آینده سازيِ دلخواهِ سرمایه 

فرهنگی، اشتغالِ همه افراد خانواده و رفع بیکاري می 

تولیدي ارزش  يها شاخص باباشد. اشتغال افراد خانواده 

و اجتماعی مشاغل، میزان درآمد یک خانواده، میزان 

امنیت شغلی، وجود یا عدم وجود بیمه هاي اشتغال و 

 گرفته ارقر نظر مداهمیت پرداخت مالیات بر درآمد 

 (.0772 بوردیو،)ستا

 

  هیوپژهیندآ یهادیكررو -7-2

 که نندابد باید نکنواهم از دممر سلیم عقل حکم به

 امکد ؛باشد پیشامدهایی چه بستنآ ستا ممکن هیندآ

 هاآن نمیا در و ؛نددار يبیشتر عقوو لحتماا پیشامدها

 همین بر. ستا رداربرخو يبیشتر مطلوبیت از یکامکد

 :دارد دجوو هیندآ مطالعه به دیکررو سه س،ساا

 هیوپژهیندآ هگا که ،تحلیلی هیوپژهیندآ 

 د؛میشو هنامید نیز کتشافیا

 ؛دازهیتصویرپروپژهیندآ 

 هیوپژهیندآ هگا که ري،هنجا هیوپژهیندآ 

 .دمیشو هنامید نیز کتیرمشا

 نوع و روش پژوهش -8

 دآوريگر نظر از و ديبررکا تحقیق ینا فهد نظر از

می باشد. این پژوهش به شیوه  پیمایشیت، طالعاا

ترکیبی صورت پذیرفته و از روشهاي کمّی و کیفی جهت 

گردآوري اطالعات استفاده شده است. )کیفی: ابزار 

مصاحبه با خبرگان(، )کمّی: ابزار پرسشنامه محقق 
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 plsو spss 23افزار ساخته(. داده ها با استفاده از نرم
82

 

تحلیل  از پس هشوپژ يها یافتهتجزیه و تحلیل شدند. 

مولفه  08مشخص کننده وزن و اهمیتِ  ري،ساختا عامل

روایی محتوایی پرسشنامه  است.در مدل مفهومی شدند. 

مورد تایید متخصصان قرارگرفت و اعتبار آن از طریق 

به دست آمده است. درصد  91باالي روش آلفاي کرونباخ 

 یباپس از تجزیه و تحلیل داده ها و اجراي آزمون ها، ضر

و حداقل مربعات جزئی ، آزمون بارهاي عاملی، مسیر

اي اصلی مبانی هاستخراج نتایج، مدلی شامل مولفه 

از  شیوه جمع آوري اطالعات، نظري طراحی شد.

، ستاتوصیفی پیمایشی ع نواز هش حاضر وپژ آنجاییکه

از مصاحبه با توصیفی ت مطالعاري از بسیان همچو

ت خبرگان از انظرآوري جمع ر به منظوخبرگان و 

در این ست. ه ایددگرده ستفامحقق ساخته اپرسشنامه 

سوال در نظر گرفته شده که شامل سه بعد  91پرسشنامه 

درجه اي  1طیف  مولفه مربوط به ابعاد می باشد و با08و 

خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم سنجیده  لیکرت

 شده است. 

 

 تجزیه و تحلیل داده ها -9

بعداز تایید  :پرسشنامه( اعتماد قابلیت) 87پایایی 

روایی صوري، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفا 

کرونباخ اندازه گیري شد و پایایی آن تایید گردید. مقادیر 

ضریب آلفاي کرونباخ در تمام متغیرها باالتر از معیار قابل 

   است. 9/1قبول 

براي بررسی برازش مدل  :t 40ضرایب معنی داري 

ساختاري پژوهش از چندین معیار استفاده می شود که 

یا همان   tاولین و اساسی ترین معیار ضرایب معنی داري

می باشد که معیار سنجش رابطه بین   t-valuesمقادیر 

متغیرها در مدل ) بخش ساختاري ( است. در صورتی که 

از صحت رابطه بیشتر شود نشان  79/0مقدار این اعداد از 

 است.  71/1بین متغیرها در سطح اطمینان 

در مدل  b ضرایب مسیر: (b) 10یب مسیراضر

را می توان معادل یک ضریب بتاي  PLSساختاري 

استاندارد شده رگرسیون هاي کمترین مربعات معمولی 

هر ضریب مسیر، شدت و وزن مولفه ها را  در نظر گرفت.

 مشخص می کند. 

 فرضیات نموآز نتایج -1جدول

 ضریب مسیر b شاخص ها
t   ضرایب 

 داری  معنی
 نتیجه آزمون

 صفر ضفر رد 2.78 0.13 بعد متجسم

 صفر ضفر رد 1.80 0.068 بعد عینی

 صفر ضفر رد 1.81 0.19 بعد ضابطه اي

 بعد متجسم

 صفر ضفر رد 2.15 0.11 آموزش

 صفر ضفر رد 2.13 0.11 دانش سالمت خانواده

 صفر ضفر رد 3.21 0.15 دموکراتیک بودن خانواده

 صفر ضفر رد 2.32 0.11 شناخت و حفظ میراث فرهنگی

 صفر ضفر رد 3.07 0.12 طبقه اجتماعی خانواده

 صفر ضفر رد 3.80 0.20 تعامالت اجتماعی خانواده

 بعد عینی

 صفر ضفر رد 2/21 0.11 مشارکت فرهنگی

 صفر ضفر رد 3/30 0.14 امکانات فرهنگی

 صفر ضفر رد 2/63 0.12 مصرف فرهنگی

 تایید فرض صفر 0.625 0.04- دسترسی به اطالعات و شبکه جهانی

 تایید فرض صفر 0.216 0.01 گردشگري

 بعد ضابطه اي
 تایید فرض صفر 0.369 0.01- مدارك تحصیلی و حرفه اي

 صفر ضفر رد 3.27 0.18 خانوادهاشتغال 

 

 



   یبه روش مدل ساز يرانيدر خانواده ا يفرهنگ هيسرما يپژوه ندهيآ/    331

 

 خانواده فرهنگی سرمایه آینده پژوهی وزن سنجه های یبند تبهر -2جدول

 مولفه های الگو
b  بر اساس ضریب

 مسیر

 رتبه

 بر اساس وزن 

 1 0.20 تعامالت اجتماعی

 2 0.18 اشتغال

 3 0.15 دموکراتیک بودن

 4 0.14 امکانات فرهنگی

 5 0.12 فرهنگیطبقه اجتماعی؛ مصرف 

 6 0.11 شناخت و نگهداري میراث فرهنگی؛ مشارکت فرهنگی؛ آموزش؛ دانش سالمتی

 7 0.01 گردشگري

 8 0.01 - مدارك تحصیلی و حرفه اي

 9 0.04 - دسترسی به اطالعات و شبکه جهانی

 

 

 
 

 

 

 پژوهی آینده مثلت

 اداره و آینده براي است اقدامی مدیریت اصوال

 ها گذشته .است افتادن اتفاق حال در که رخدادهایی

 به تبدیل حالِ گریزپا. برنمیتابد تغییري دیگر و گذشته

 با و آن در که است فرصتی تنها آینده. شد خواهد گذشته

...  و ها استراتژي اهداف، آرزوها، آرمانها، بدنبال آن

 و ها فرصت دستانه پیش صید بدنبال نهایت در و هستیم؛

 سه تقابل حاصل آینده پژوهی، مثلث .مخاطرات از پرهیز

 :از عبارتند که است متفاوت نیروي

 ما به که اقتضایاتی و الزامات: آینده کشش (0

 تدوین استراتژي کن، خلق انداز چشم میگوید

 خردمندانه ریزیهاي اغلب برنامه. کن اجرا و

 .است آینده براي

 در باید که هایی چالش و مشکالت: حال فشار (8

 ( Future is nowشوند. ) حل حاضر حال

 ما که مسائلی تمامی ترکیب: گذشته وزن (8

 تجربیات آموزشی، هاي دروه ایم، آموخته

 و ... گذشته
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 مدل پیشنهادی آینده پژوهی سرمایه فرهنگی در خانواده

 

 

 آینده دلخواهِ سرمایه فرهنگی خانواده 

آینده دلخواهِ سرمایه فرهنگی خانواده، آینده ایست 

که سرمایه فرهنگیِ افراد خانواده و بدنبال آن سرمایه 

فرهنگی جامعه ارتقاء یابد؛ بطوریکه توسعه سرمایه 

ایدار می باشد، قابل فرهنگی که یکی از ابعادِ مهمِ توسعه پ

دستیابی گردد. آینده دلخواهِ سرمایه فرهنگی در خانواده، 

آینده ایست که شاخصهاي ارتقاء سرمایه فرهنگی یعنی 

جامعه پذیري، تحرك اجتماعی، دستیابی به امکانات 

توسعه یابند. براي ارتقاء این آموزشی و انتقال فرهنگی، 

ه اي سرمایه شاخصها نیز ابعاد متجسم، عینی و ضابط

فرهنگی خانواده نیز می بایست ارتقاء یابند که در این 

مدل در نظر گرفته شده است. با اجراي این مدل، در 

آینده می توان به ارتقاء سرمایه فرهنگی در خانواده ایرانی 

 دست یافت.

 

 

 

 

 

 

 مدارک تحصیلی و حرفه ای

 دسترسی به اطالعات و شبکه جهانی

 گردشگری

دانش  
 سالمتی

 طبقه اجتماعی مصرف فرهنگی

 امكانات فرهنگی     

 دموكراتیک بودن

 اشتغال

 تعامالت اجتماعی

 آموزش
مشاركت  
 فرهنگی

شناخت و  
 نگهداری میراث

 آینده دلخواه سرمایه فرهنگی خانواده 

 فشار حال

 ر
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 آیندهمدل ارتقاء سرمایه فرهنگی خانواده در 

 

 یگیر نتیجه -10

 بر گذار تأثیر هاي مولفه از نظر خبرگان مهمترین

 به ترتیب مولفه خانواده، فرهنگی آینده پژوهی سرمایه

 بودن، اشتغال، دموکراتیک اجتماعی، تعامالت هاي

اجتماعی  طبقه فرهنگی و فرهنگی؛ سپس مصرف امکانات

 و شناخت سالمتی، دانش یکسان؛ آموزش،با وزن 

فرهنگی نیز با وزن  مشارکت و فرهنگی میراث نگهداري

اي و  تحصیلی و حرفه گردشگري، مدارك یکسان و نهایتا

جهانی؛ با در نظر گرفتنِ  شبکه و اطالعات به دسترسی

اهمیت و وزن، در آینده سازي سرمایه فرهنگی خانواده 

 (.8نقش دارند )جدول شماره 

پیشنهادات برخاسته از پژوهش براي رسیدن به آینده 

 دلخواه سرمایه فرهنگی در خانواده

 از دهستفاا و موثر یاددهی هاي روش از استفاده  (0

 با خانواده افراد تک تک فراخور شیزموآ ژيتکنولو

. هگیرنددیا به رسمد از مفاهیم لنتقاا رتقد بر تأکید

 مثبت تقویت و یادگیري براي انگیزه ایجاد همچنین

 . گرداند تاثیرگذار و تسهیل را آموزش تواند می

 و آموزشِ مفاهیم در جذاب هاي شیوه از استفاده  (8

 تکنولوژيِ از گیري بهره و یادگیري به عالقه ایجاد

 . یادگیري به تمایل ایجاد براي روز

 نکاتِ از یکی افراد دانشِ و آموزشی محتواي تناسبِ  (8
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Abstract 
Future studies are beyond prediction and mean the art of shaping the future, in the way we 

want the future. Today, technological change and, consequently, changes in other aspects of life, 
the increasing increase in the interdependence of nations and nations, the decentralization of 
existing societies and institutions, which has accelerated due to the development of information 
technology, Future studies of cultural capital in the family are debates that have a structural 
relationship with sustainable development. One of the basic needs of development in any 
society is the organization of the future developments of cultural capital. Due to the importance 
of the role of the family in Iran and the importance of the process of changing the cultural 
functions of the family, it is imperative that the family cultural capital be further studied and 
facilitate the path to sustainable cultural development. For this purpose, we have selected the 
dimensions for futures studies and are modeled according to their weight. The purpose of this 
paper is to explore the future of cultural capital of the family using the modeling method. For 
analyzing, PLS software has been used. The results of the research, after analyzing the structural 
factor, determined the weight and importance of measures in the conceptual model, with plans 
for their development, to achieve the desired future of cultural capital in the Iranian family. 
 
Keywords: futures studies, cultural capital, sustainable development, family 

 
 
 
 
 

 
 
 




