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 چکیده

زندگی مدرن وسنتی در  سبک فرهنگی بر تأثیر سرمایه، بررسی این پژوهشهدف اصلی 

ار متغیدر اصدلی   در کند . اسد   4921ساله شهر زاهددان در سدا     02تا  02میان مردان رده سنی 

تحقیق، تاثیر متغیرهای دینداری و سدرمایه اتتادا ی بده  ندمان متغیرهدای میدانسی بدر سدبک         

 421که بر روی اس  مطالعه حاضر از نمع پیاایش زندگی نیز ممرد بررسی قرار گرفته اس . 

. ابدزار  ه اسد  ای انسدا  شدد  گیری سهایهبا روش نامنهو  مناطق مختلف شهردر  مرداننفر از 

اتتادا ی   فرهنگدی، پرسشدنامه سدرمایه    سداتته سدرمایه   محقدق ممرد استفاده شامل پرسشدنامه  

زندگی  ساتته سبک نیز پرسشنامه محقق ساتته دینداری و اونیکس و بملن وپرسشنامه محقق

فرهنگدی   اس . ضریب پایایی از طریق محاسبه روش آلفدای کرونبداب بدرای مفداهیم سدرمایه     

زنددگی   سدبک  و 24/2زنددگی مددرن    سدبک  68/2، دینداری 62/2تاا ی ات ، سرمایه61/2
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ندمع مددرن وسدنتی تقسدیم      زندگی به دو این مطالعه سبک در .برآورد شده اس  88/2سنتی 

-اند سدرمایه فرهنگی نیز متاثر از دنیای مدرن شده و با تمته به اینکه برتی از مصادیق سرمایه

نتدای  ضدریب هابسدتگی پیرسدمن و     تقسدیم شدده اسد .    فرهنگی نیز به دودسته مدرن وسنتی 

 سدم و  زنددگی مددرن از یدک    فرهنگی مدرن با سدبک  سرمایه بین دهندمیمسیر نشان تحلیل

داری زندگی سنتی از سمی دیگر، رابطه مستقیم، مثب  و معنی فرهنگی سنتی با سبک سرمایه

زندگی مدرن، رابطه غیر مستقیم  وتمد دارد. صف  دینداری به  نمان متغیری واسط با سبک

دارای رابطه معنی  سمی دیگر سرمایه اتتاا ی از زندگی سنتی رابطه مستقیم دارد. و با سبک

نبدمده   مستقیم با سبک زندگی سنتی اس  اما رابطه آن با سبک زندگی مدرن معنی دار دار و

 اس .

 .زندگی سبک دینداری، سرمایه اتتاا ی، فرهنگی، سرمایه :واژگان کلیدی
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 و بیان مسأله مقدمه

یک گروه یا یدک ملد  نیسد ، بلکده      «کلی زندگیشیمه»زندگی، به معنای  سبک

اتتاا ی تاص معندا   هایی اس  که دریک زمینهمسام ه کردارها و نگرش»  بارت از

اندد کده افدراد    زنددگی هادان الگمهدای کدنش     هدای سدبک  (.1-6: 0220)چینی، «دارند

شمند، الگمهدایی کده بده تریدان  دادی زنددگی روزمدره        متاایز میبراساس آنها از هم 

کدردن و ... تلدمه   هدای صدحب   اند و درلباس پمشدیدن، غدخاتمردن، شدیمه   تبدیل شده

اندد  هدای شخصدی، گروهدی و اتتادا ی    کند. به طمریکه این رفتارها بازتاب همید   می

 هاده  از نسدسم م نسدبتا   ای مسام ده را  زنددگی  سبکگیدنز  (.14-61: 4960)فاضلی،

 کده  داندد مدی  تدمد  روزمدره  زنددگی  تریدان  در معدین  فرد یک هایفعالی  و رفتارها

 وحدت نم ی از اساس هاین بر و هاس گیری ته  و  ادتها از ای مسام ه مستلز 

  .(404: 4960)گیدنز،  اس  برتمردار

معده  ها و افدراد یدک تا  هایی اس  که انسانها و گمنهزندگی، روش بنابراین سبک

زنددگی تداب    گزینندد. ابعداد سدبک    برای زندگی و تعامل فردی و اتتاا ی تمد بر می

هددا و ی ایددن ابعدداد، روشهددا اسدد  و در هاددهابعدداد زندددگی فددردی و اتتاددا ی انسددان

گیدرد و بده مدرور زمدان نهادینده      هایی ممرد تمافق و پخیرش آحاد تامعه قدرار مدی   شیمه

  (.11د14: 4986)مهدوی کنی، شمد ل میشده، به هنسار و آیین زندگی تبدی

چدمن    بسدیاری   مامدل  از متدأثر  را زنددگی  سدبک  اتتادا ی   لدم   پردازان نظریه

دانندد. در  و نظایر آنها می اتتاا ی هایزمینه دین، نگرشها، و ارزشها اقتصادی،  مامل

رای تاصدی را بد   سدبک و شدیمه   های مادی و معنمی تدمد، با تمته به دارایی واق  افراد

کده در پدژوهش    هاسد  گزینند. سرمایه فرهنگی بخشی از این داراییشان برمیزندگی
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ی ی سبک زندگی اسدتفاده شدده اسد . مسداله    حاضر از آن به  نمان معیار تعیین کننده

زندگی محمر اصلی مبداحثی اسد  کده امدروزه      فرهنگی و سبکی ی بین سرمایهرابطه

به این طرف  4282ی فرهنگی مطرح اس . از دهه فرهنگ و مطالعات شناسیدر تامعه

اطال داتی  مصدرفی و تبلیغدات تسداری و وسدایل    ی کاالهایو با رشد و گسترش فزاینده

زنددگی   ی آن بدا سدبک  فرهنگی و رابطده ی سرمایه نظیر ماهماره، اینترن  و ...، مطالعه

هنگدی قرارگرفتده   فرشناسان و پژوهشدگران مطالعدات   های تامعهدرکانمن اصلی تالش

اتتادا ی   زنددگی تدزال الینفدک زنددگی    های فرض ما این اس  که سبکاس . پیش

. حسدب  مدرن هستند و نقشدی اساسدی در تعدامالت بدین افدراد دارندد       روزمره در تهان

هدای ارتباطداتی بدر فرهندگ و سدبک زنددگی        تاثیرات فرایند تهانی شددن و پیشدرف   

نات  و بررسدی دقیدق تداثیرات سدرمایه فرهنگدی بدر       انسانها، در این تحقیق به منظمر شد 

 .اند هبه دو دسته سنتی و مدرن تقسیم شد سبک زندگی، هر دو مفهم 

شهر زاهدان مرکز اسدتان سیسدتان و بلمچسدتان، بده رغدم آنکده در زمدره شدهرهای         

ی اتیر شاهد وقمع تحدمالت اقتصدادی،   بزرگ و صنعتی ایران نیس   لیکن در دو دهه

هدای مصدرف    تمان در شیمهبه طمریکه نتای  آن را می رهنگی بمده اس  ،اتتاا ی و ف

تدانمادگی، مددیری     فرهنگی و الگمهای فراغتی، سبک های هاسرگزینی، رفتارهدای 

ی زندگی متناسب با فرهنگ بدممی آن شدهر،   ها هبدن و غیره مشاهده کرد. درکنار شیم

هدای  سدم بدا ارزش   زنددگی هدم   یها همدکه اتخاذ برتی شیمش میدر برتی ممارد دیده 

یی رو به گسدترش نیدز هسد .    ها هفرهنگی تامعه نیس  و در  ین حا  اتخاذ چنین شیم

آن  زندگی در میان تمانان شهر زاهدان و رابطههای مختلف سبک تسربی گمنه مطالعه

فرهنگی زمینه درک تحمالت فرهنگی و مسائل و معضدالت ممتدمد در ایدن    با سرمایه 
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فرهنگدی  اساس این تحقیق در نظر دارد رابطه بین سرمایه این کند. بر ا فراهم میزمینه ر

سدا  بررسدی کندد. در     02تا  02زندگی در شهرستان زاهدان در میان مردان را با سبک 

زنددگی در میدان مدردان تدمان شدهر زاهددان       سدبک   این راستا، ابتدا به سدنسش اندماع  

سما  پاسخ داده شده اس  که تاثیرات سرمایه فرهنگی پرداتته شده و در ادامه، به این 

)در کنار تمته به نقش واسط و میانسی متغیرهایی مانند سدرمایه اتتادا ی و دیندداری(    

 بر سبک زندگی تمانان چیس ؟  

 ادبیات تجربی 

 یهدهندد  ، نشدان و سدبک زنددگی   فرهنگی سرمایهبررسی سمابق پژوهشی مرتبط با 

 دارد. مختلدف زنددگی   یها هدر طم  زمان و در رصن متغیراهایتی اس  که ای نقش و

گدردد  برمدی  4262هدای دهد    زنددگی بده سدا    سابقه استفاده گسترده از مفهدم  سدبک   

زندددگی در ادبیددات تدیددد دهنددده تددروی  وابه سددبک چدده تمضددی (. آن4221ریاددر، )

و  حداد  شدده، از تالده رواص مصدرف گرایدی      سداتتی  شناسی اس ، تغییدرات تامعه

ها تفاوت های افراد برای انتخاب اس . این ویژگیاهای  استقال   ال فردی وآزادی

هدای دیگدر از   های رواص ترده فرهنگ هایی دارندکه تمانان وگدروه آشکاری با زمینه

کنند. بددین ترتیدب،   اتتاا ی و همی  یابی تاعی استفاده میآن، برای رف  تعارضات 

، 4)چدانی « های کارکردی به نمگرایی در نظدر گرفد    پاسخ»های زندگی را باید سبک

4221 :1.) 

 سابقه که دهدمی نشان ،ایران در زندگی سبک زمینه در تسربی هایپیشینه بررسی

                                                           
1  . channey 
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 اقبدا   کنمن تا 4962 سا  از البته .رسدمی سا  بیس  از کاتر به زمینه این در پژوهش

پژوهشدی بدا  ندمان     ( در4961غائدب ) . اسد   شدده  بیشتر ممضمع این سمی به محققان

انسدا   « سرمایه فرهنگی و تاثیر آن بر سبک زندگی دتتران مقط  متمسطه شهر تهدران »

زندگی رابطده  های تحقیق بیانگر آن اس  که اشکا  و سطمح سبکداده اس  که یافته

ای مسدتقیم و  فرهنگی )سرمایه فرهنگی( دارندد. هانندین رابطده    داری با متغیرهایمعنی

اقتصدادی پاسدخ گمیدان بدا میدزان سدرمایه        -می بین میزان پایگداه اتتادا ی   در سط  ق

اقتصدادی   -فرهنگی آنان وتمد دارد، به طمری که با افدزایش میدزان پایگداه اتتادا ی     

شمد. با تمته به روابط ذکر شدده،  فرهنگی آنان افزوده می گمیان بر میزان سرمایهپاسخ

کنندد  روابدط پایگداه    تماند مدنعکس به نم ی میزندگی فرهنگی با سبک  رابطه سرمایه

 زندگی دتتران نمتمان نیز باشد. اقتصادی با سبک  -اتتاا ی 

سدرمایه  » ( بدا  ندمان  4962اصدلی تدرین یافتده پدژوهش ابراهیادی و بهندمیی گدنده )       

 این بمده اس  که به ممازات باال بمدن میزان سرمایه« فرهنگی، مدیری  ظاهر و تمانان

شدمد و  زندگی دسدتخمش تغییدر مدی   ر میان پاسخ گمیان، نمع و سط  سبک فرهنگی د

گردد. هاننین الگمی رای  مدیری  ظداهر  اددتا   لخا مدیری  ظاهر اهایتش بیشتر می

   های نمین زندگی اس .گرایی و سبکمتاثر از نم

سبک زندگی تماندان شدهر   »( با  نمان 4962ی پژوهش مسدی و هاکاران )ها هیافت

میدز حداکی از آن اسد  کده     « رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصدادی والددین   مشهد و

رابطه سبک زندگی و سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین با هم رابطه دارند و بیشدترین  

تاایز سبک زندگی بین قشر باال )هم سرمایه فرهنگی و هدم سدرمایه اقتصدادی زیداد( و     

 شمد. ( مشاهده میقشر پایین )سرمایه فرهنگی و اقتصادی کم
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هدای اتتادا ی اینترنتدی و سدبک     شبکه»( با  نمان4924پژوهش بشیر و افراسیابی ) 

هدای ندمین   نشدان داد کده در  صدر تهدانی شددن و بدا ظهدمر فنداوری        « زندگی تمانان

ارتباطی، یک فضای مسازی در کنار فضدای واقعدی ایسداد شدده کده ایدن دو تداثیرات        

هدای اتتادا ی اینترنتدی و نحدمه     ن  ضدمی  در شدبکه  متقابلی بدر یکددیگر دارندد. میدا    

هددای اتتاددا ی ارتبددا  وتددمد داشددته و بیشددتر     اتتصدداص وقدد  بدده سددایر فعالیدد    

اند که به دلیل استفاده بیش از حد از اینترند  بدرای فعالید     دهندگان اذ ان کرده پاسخ

اندد.  های اتتاا ی اینترنتی مدمرد ا تدراض سدایر ا ضدای تدانماده واقد  شدده       در شبکه

هدایی نظیدر ارتبدا  بدا     های اتتاا ی اینترنتدی بدا مقملده   هاننین میان  ضمی  در شبکه

تنس مخالف و شیمه محاورات ا ضا در محدیط بیروندی ارتبدا  وتدمد دارد  بندابراین      

های اتتاا ی اینترنتدی و سدبک زنددگی تماندان     تمان گف  میان  ضمی  در شبکهمی

 ارتبا  وتمد داشته اس .

مناسدبات سدرمایه فرهنگدی و    »( با  نمان 4924ژوهش محادی و هاکاران )نتای  پ 

نفدر از   902با حسدم نامنده   « سبک زندگی در میان شهروندان طبقه متمسط شهر سنندص

شهروندان سنندتی نشان داد که بین سدرمایه فرهنگدی و اشدکا  آن بدا سدبک زنددگی       

  مختلدف سدرمایه فرهنگدی    رابطه مثب  و معناداری وتمد دارد. هاننین در بین اشدکا 

نمع سرمایه فرهنگی تسسم یافته دارای بیشترین رابطه با سبک زندگی اسد . یعندی، بدا    

گدردد. از دیگدر نتدای  ایدن     تر مدی افزایش سرمایه فرهنگی، سبک زندگی افراد پینیده

تحقیق نقش سرمایه فرهنگی نهادی اس  که در پیمندی دیالکتیکی با سرمایه اقتصدادی  

 کند.  های فرهنگی و در نتیسه سبک زندگی را تعیین میایهسایر سرم

رابطه سرمایه اتتاا ی با سدبک زنددگی   »( با  نمان بررسی 4962پژوهش کریای )
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ی دهدد میدزان سدرمایه اتتادا ی افدراد رابطده      نشان می نیز« دانشسمیان دانشگاه اصفهان

ش، محقدق سدنسش   معناداری با سبک زندگی آندان نددارد و بدا تمتده بده نتدای  پدژوه       

ی متغیر سرمایه اتتاا ی را با سبک زندگی در تامعه آماری دانشسمیان مناسدب   رابطه

 ندانسته اس . 

از مطالعات ممردی اس  « دین و سبک زندگی»نا   با (4968) کنی پژهش مهدوی

مطالعده   که به  نمان پیشینه تسربدی بدرای مطالعده حاضدر قابدل طدرح اسد . مدمرد ایدن         

 رابطده  بررسدی  آن هددف  وهسدتند   «مدخهبی  هدای تلسده  از یکدی  کننددگان  شدرک  »

 زندددگیسددبک  بددا مددخهبی مددخکمر تلسددات شددده مطددرح مددخهبی هددای آمددمزه

 کده  هاییمؤلفه و وتمه تنها محقق، تمد گفت  به  بارتی به اس . آن کنندگان شرک 

 تحلیل  نتای اس . گرفته قرار بررسی ممرد اندبمده مرتبط نظر ممرد مبلغ هایآممزه با

 زنددگی سدبک   در و نظدر  مبلدغ  دینی هایآممزه میان اوال  که دهدمی نشان هامصاحبه

 که اس  حاکم روابط این بر اصملی پژوهشگر، نظر از اینکه دیگر و دارد وتمد رابطه

 زندگی نامید. سبک  یا ترتیحی رفتارهای الگمی نم ی را آن تمانمی تسام  کای با

نفدر از فرهنگیدان شداغل در     912با حسم نامنه  (4920نژاد )نتای  پژوهشی  ارانی 

مدارس شهر قم نشان داد که بین سرمایه فرهنگی و دینداری و متغیدر وابسدته مسدئملی     

 پخیری اتتاا ی رابطه معنادار و مستقیم وتمد دارد. 

تداثیر میدزان دیندداری بدر سدبک      »( بدا  ندمان   4924پژوهش نصرتی و ذوالفقداری ) 

 منداطق  در ساکن ساله46-02نفر از تمانان  021با حسم نامنه « ان تهرانیزندگی تمان

  ندمان  بده  دیدن  بمردیدم،  پیر نظرات به تمته تهران نیز نشان داد که با شهر پایین و باال
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 از اسدتفاده  شدمد و بدا  تمانان در نظر گرفته می زندگی هایسبک بر مؤثر سرمایه یک

 اندماع  شناسایی با نهای  در و اندپرداتته هاسبک این تطبیقی بررسی به پیاایش روش

 افدراد مدمرد   دینداری میزان با آنها را رابط  ترکیبی، و مدرن سنتی، زندگی هایسبک

 دیندداری  میدزان  چده  هدر  کده  دهدد مدی  نشان های این تحقیق. یافتهاند هقرارداد سنسش

 دینددارتر  رادافد  تدر شدده و در مقابدل، هرچده    مددرن  زندگی، هایسبک باشد، ترپایین

 پدن   میدان  در شدمد. هانندین،  تر میغیر مدرن و سنتی زندگی آنها، هایسبک باشند،

 بده  تمتده  و بددن  مددیری   پدژوهش،  ایدن  در بررسی ممرد زندگیسبک  اصلی مؤلف 

 زنددگی  سدبک  هدای مؤلفده  سایر از بیش تمانان مادی مصرف در مارک و مد پدید 

 اس . گرفته تمد به مدرن شکل و بمده مدرنیته تأثیر تح 

با هدف سنسش میزان تاثیر سرمایه فرهنگدی بدر سدبک زنددگی در      پژوهش حاضر 

و در کنار تسارب پژوهشی قبلدی مدرتبط، بده ایدن      02تا  02شهر زاهدان در میان مردان 

نکته واقف اس  که با تمته به اینکه برتی از مصادیق سرمایه فرهنگی متداثر از دنیدای   

سرمایه فرهنگدی نیدز هاانندد سدبک زنددگی دارای دو وتده مددرن و         اند بنابراینمدرن

فرهنگی سنتی شامل ذتایر سنتی و شکل گرفته در تامعده   ماند باشد. سرمایهت میسنتی 

هدا، ممسدیقی، گدمیش، لبداس،     درگخر زمان و آداب و رسم  سنتی و محلی مثدل بدازی  

و ابنیه تاریخی و نظدایر  غخاها و هنرهای تسسای و صنای  دستی محلی، میرا  فرهنگی 

 هایی اس  که افراد در حدا  حاضدر و  فرهنگی مدرن شامل دارایی آنها اس  و سرمایه

برتمرد با مدرنیته از آن برتمردارند )مثدل ممبایدل، مداهماره، کدامریمتر و اینترند ،       در

های تدارتی، ممسدیقی و ممسدیقی داندان مشدهمر ومانندد        کس و فیلم، آشنایی با زبان

. با این تمضیحات در مطالعده حاضدر رابطده سدرمایه فرهنگدی )مددرن و سدنتی( بدا         آنها(
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سبک زندگی )مدرن و سنتی( در چهار بعد مدیری  بدن، سبک هاسرگزینی، مصرف 

 فرهنگی و الگمهای فراغ  در میان تمانان شهر زاهدان ممرد مداقه قرار گرفته اس .

 ادبیات نظری

 ندمع  بده  راآلن بیدرو، آن   اتتاا ی  لم  فرهنگدر مفهم  شناسی سبک زندگی، 

 شدیمه  و حیدات  تریدان  چگمنگیازآن  منظمر که کرده ترتاه معیش  نمع یا زندگی

 طم  درآمد، از استفاده چگمنگی و اس  گروهی و فردی صمرت به هانازندگی انس

 و دینی رفتارهای سکمن ، محل آرایش، نحمه تغخیه، پمشیدن، لباس شیمه کار، زمان

 در بار اولین زندگی سبک فهم (. م4981 بیرو،) شمدمی شامل رانظایر آنها و یفرهنگ

 دوره یدک  از پس و شد مطرح اتتاا ی، شناس روان ،4آدلر آلفرد تمسط 4202 سا 

 قدرار  شناسدان  تامعده  تصدمص  بده  اندیشاندان اقبا  ممرد 4214 سا  از مسددا  افم ،

 وتدمد  کلدی  برداشد   دو زنددگی  سدبک  مفهم  از تتیشنا تامعه ادبیات در. گرف 

 ممقعید   و ثدروت  معدرف  زنددگی  سدبک  کده اسد    4202 دهه به مربم  یکی دارد،

)چداپین،   اس  رفته کار به اتتاا ی طبقه تعیین شاتص به  نمان غالبا  و افراد اتتاا ی

( و دو  به  نمان شکل اتتاا ی نمینی که تنهدا در مدتن تغییدرات    4291، چاپان، 4221

  4261  بمردیدم،  4224یابدد )گیددنز،   شد فرهنگ مصرف گرایدی معندا مدی   مدرنیته و ر

 اس  راهی زندگی سبک معنا این در و( 4268  لش و یمری، 4224 4268فدرستمن، 

 هدای تحلیدل  بدرای  آن اهاید   کده  افراد رفتارهای و هانگرش و هاارزش تعریف برای

(. در 9-08: 4964اذری، )هاگدی بده نقدل از ابد     یابدد  مدی  افدزایش  روز به روز اتتاا ی

                                                           
1  . Addler 



 

 

 

 

  034 و سبک زندگی در بین مردان شهر زاهدان طه سرمایه فرهنگیبررسی راب

 

 مصدرف  هدای انگیدزه  و مصدرف  همید ،  مدرنیتده،  بده  مربدم   مباحد   طدرح  باادامه، 

 تحقیقدات  و مطالعدات  رشدد  تهد   مناسدبی  بسدتر  ،شناسدان  تامعده  سمی از کنندگان

 آرای و نظریات محمری  با تمسعه مفهممی  ادتا این .شد فراهم زمینه این در تسربی

4وبر هانمن ماکس شناسانی تامعه
0گیدنز ، 

 دیگدران و 1پیترسدمن  ،1بمردیدم  ،9وبلدن  ، 

  ته اس .گرف انسا 

 هاده  او نظدر  از .داندد می  ادت ابراز از رؤیتی قابل نتیسه را زندگی سبک بمردیم

 هدا،  کتداب  اثاثیده،  و اسدباب  مسدکن،  مثدل  اسد   کدرده  احاطده  را انسدان  که چیزهایی

)بده نقدل از    باشدند مدی  او دگیزند  سدبک  از بخشدی  وغیدره  هدا لبداس   طرها، سیگارها،

هدا،  هدا، ارزش از طدرز تلقدی   ای هزنددگی مسام د   های(. بنابراین سبک4226، پالممتس

گیدرد و ممسدیقی  امده،    ها در هر چیدزی را در بدر مدی   ها و سلیقههای رفتار، حال شیمه

زنددگی را فدراهم   هدا، هاده تصدمرها و تصدمیرهایی بدالقمه از سدبک      تلمیزیمن و آگهی

 .(1: 4961 )آزاد ارمکی،نند ک می

که در این پدژوهش در کندار سدرمایه فرهنگدی مدمرد تمتده        بح  سرمایه اتتاا ی

بدرای نخسدتین بدار     1ای تمسدط هدانی فدان   در مقالده  4241قبل از سدا    قرار گرفته اس 

(. وی معتقدد بدمد کده سدرمایه اتتادا ی بده آن       0: 4962تاهد و هاکاران، )مطرح شد 

 دارای بیشترین اثدر  مردمان ملامس اشاره دارد که در زندگی روزمرههای گمنه دارایی

ی اتتاا ی میان افراد حسن نی ، دوستی و رفاق ، هادردی و هادلی و مراوده اس .

                                                           
1. Weber 

2 . Giddings 

3. Veblen 
4.  Bourdieu 

5. Peaterson 

6. Hani Fan 
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ی اساسدی آن مفهدم    هدا  هاز مملفد  اندی یک واحد اتتاا یها که ایسادکنندهو تانماده

فهم  پیشینه طمالنی زیدادی نددارد و   (. این م412: 4226، 4)وولکمک به شاار می آیند

هدا و مقداالت دانشدگاهی، بدا     بده ایدن سدم در رسداله     4222کاربرد آن به تدری  از دهده  

و  0کارهای افرادی چمن کلادن، بمردیدم، پاتندا  و فمکمیامدا افدزایش یافتده اسد  )وا        

 (.922: 4226هاکاران، 

، هدا  هشدکل از سده بعدد شدبک    مت(، 0222به ا تقاد پاتنا  )که مفهم  سرمایه اتتاا ی  

پدل ارتبداطی مهادی بدین روانشناسدی، تامعده شناسدی و  لدم          هنسارها و ا تااد اس ، 

تا با نگرشدی تدیددتر بده بررسدی ارزشدهای اتتادا ی، مخصمصدا  ارزش         اس سیاسی 

( 44-40: 4961 ارتباطات مردمی برای دستیابی به اهداف مشترک کالن برردازد )فیلدد، 

ی ملامسی از یک مسام ده هنسارهدای غیدر رسدای اسد  کده       ههاننین شکل و نامن

ی شدمد. هنسارهدای تشدکیل دهندده    با   تروی  هاکاری در بین دو یدا چندد فدرد مدی    

هدای  تمانندد از هنسدار روابدط متقابدل دو دوسد  گرفتده تدا آمدمزه        سرمایه اتتاا ی می

 (. 22: 4966ای را در بر گیرند )فمالدیان، پینیده

مدرنیتدده و وقددمع تحددمالت بنیددادین در چنددد دهدده اتیددر، نظریدده  تشدددید پیامدددهای 

هدای  اتتاا ی را به سا  پدخیرش نقدش فزایندده سدبک زنددگی در برسداتتن همید        

شخصی و اتتاا ی سمق داده اس  و در نتیس  هاین امر، رابطه بدین سدبک زنددگی و    

رچده  سرمایه فرهنگی به ممضمع محمری نظریه و پژوهش اتتاا ی بد  شده اسد . اگ 

در میان متفکران کالسیک تامعه شناسی کسانی مانند زیال و وبلن بده اهاید  سدبک    

                                                           
1 Woolcock 

2 Wall  
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اش با مصدرف  های آن، نقش آن در ایساد تاایزهای اتتاا ی و رابطهزندگی، شاتص

های آنهدا محدمری نبدمده، بلکده  اددتا متغیدری       اند، اما این مفهم  در نظریهتمته کرده

ری وضعی  نمظهمر دوران پس از تنگ تهانی دو  گیوابسته بمده اس . فقط با شکل

بمد که این مفهم  و مفاهیم مرتبط با آن از تاله مصدرف فرهنگدی، سدرمایه فرهنگدی،     

های تامعه شناسی قرار گرفد  )گدمدمن،   سرمایه اتتاا ی و نظایر آنها در کانمن بح 

0221 :011-001 .) 

 هاه به بازار منطق گسترش و فردی و اتتاا ی حیات در سرمایه اهای  به تمته با

سدرمایه، کده قابدل انباشد ،      تدیدد  اشکا  رواص درنتیسه و اتتاا ی تهان های رصه

سرمایه و سبک  اشکا برتی  بین رابطه بررسی به نمشتار این مبادله و تبدیل هستند  در

 .مدش میبمردیم در زمینه این ارتبا  پرداتته  زندگی با تمته به نظرات

 تدر گسدترده  بسدیار  اقتصاد در سرمایه پملی مفهم  از بمردیم در نظر سرمایه، مفهم 

 نیز و غیرپملی یا پملی شکل به تماندمی که اس  اییافته مناب   اممی  اس   سرمایه،

(. 610: 4221،  4باشد )به نقل از آن هایر و دیگدران  داشته وتمد یا غیرملامس ملامس

 هاانندد  ،پیشدرفته  داریسدرمایه  تامعد   هدر  اتتادا ی  ( ساتتار4261به ا تقاد بمردیم )

0اتتاا ی فضای نم ی
 هدای  ممقعید   سدرمایه  متندمع  اشدکا   آن در کده  پینیده اس  

 .کنند می تعیین اس ، متاایز سلسله مراتبی و افقی ایگمنه به که را اتتاا ی

حاضر پیراممن ارزیابی سدبک زنددگی، از سدرمایه فرهنگدی بده  ندمان        در پژوهش

هدای نسدبتا    یکی از سدازه در واق   ی سبک زندگی استفاده شده اس .یین کنندهمعیار تع

                                                           
1. Anheier and et all 

2  .  Social space 
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 سدرمایه کندد مفهدم    اشداره مدی  هدم  ها تدید که به تمانایی تعامل مؤثر در میان فرهنگ

بده کدار رفتده     4212بمردیدم در اوایدل دهد     فرهنگی اس  که برای نخستین بدار تمسدط   

یه اس  که ارتبا  بسیار زیدادی بدا سدبک    اس . سرمایه فرهنگی دامنه تدیدی از سرما

 فعالید   مصدرف،  بدر  فرهنگدی تدأثیر سدرمایه    بمردیدم (. 4962زنددگی دارد )بمردیدم،   

 ایدن  مطدابق بدا  ، کده  کندمی بیان تاایزنظری  به تمسل رابا افراد فرهنگی زندگیوسبک

 بقیده  از متعدالی تدمد را   هندر  و فرهندگ  مصدرف  بدا  سرمایه فرهنگی دارندگان نظریه،

 اس  باالتر شناتتی تمان داشتن معنای بیشتر به سرمایه فرهنگی داشتن. کنندمی متاایز

 از ناشدی  متعدالی  و هندر  فرهندگ  بده  گدرایش  اس  داده نشان 4س رکه ورفهم چنان و

 بدرای  ایشان بیشتر کنسکاوی و شناتتی ظرفی  این دارندگان بیشتر ارتباطی شایستگی

 مسدیری  از ترتیدب سدرمایه فرهنگدی،    بددین  .اسد   فرهنگی محصمالت از رمزگشایی

 بده  افراد گرایش سبب مبارزه تمیانه -اتتاا ی  راهبردی براساس نه و ذهنی - فردی

 (. 498: 4961بمردیم، )شمد می تاصی فرهنگی زندگی سبک

 که داندمی دیرپایی  ادات و هاتصل  را آن فرهنگی، سرمایه تعریف در بمردیم

-صالحی  مثل ارزشاندی فرهنگی اهداف و شمندمی حاصل پخیریفرایند تامعه طی

(. از 4221دیگدران:   و هدایر )به نقل از آن گیردمی بر در را و فرهیختگی تحصیلی های

  او  :دارد مختلفدی  کارکردهدای  فرهنگدی  سدرمای   سمی دیگر بده ا تقداد وی، داشدتن   

 فرهنگیسرمایه  به آنها شدن تبدیل به منم  ها،بقی  سرمایه طریق از مشرو ی  کسب

 روای  تماندمی ،ندک میباالتری پیدا  منزل  فرهنگیسرمایه  واسط  به که کسی .اس 

 بددین  فرهنگدی  سرمایه داشتن دو   کند، تحایل دیگران بر اتتاا ی دنیای از را تمد

                                                           
1 . Werfhorst 
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 گزینش و نم ی کند تدا روزمره زندگی الزامات از را تمد تماندفرد می که معناس 

 از« محد   شناسدی  زیبدایی » بمردیم تمد به بیان .دهد انسا   رص  فرهنگ رد دلخماه

 اتتادا ی  و طبیعدی  الزامدات  از گزینشدی  گدرفتن  فاصدله  تمی و تلق هاان یا اتالق

 (. 0229)وینینگر و الرن:  گیردمی نشأت

 حالد   در باشدد  داشدته  وتمد شکل سه به تماندمی سرمای  فرهنگی بمردیم نظراز 

 به ،0یافتگی ینی  حال  در تسای، و فکری دیرپای تصائل شکل به یعنی ،4متسسد

 (و غیدره  ماشین آالت ها، ادوات،نامه لغ  ها،کتاب تصاویر،) فرهنگی کاالهای شکل

 نهادینده  حالد   در بداالتره،  و اس  غیره و هانظریه این نقد یا هانظریه تحقق یا رد که

 اصدلی  تدماص  زیرا کرد، تدا را حسابشباید  که یافتگی ینی  از شکلی یعنی شده،

 واگدخار  اسد ،  آن کنندد  ضداان   فدرض  به بنا که سرمای  فرهنگی، به یکسره را تمد

 آن سدرمایه  اندماع  به رات  بمردیم، اندیشه در اهای  حائز نکته (.424 هاان،)کند می

 سدرمایه  مثدا    بدرای . هسدتند  هدم  بده  تبددیل  قابدل  سدرمایه  گمنداگمن  اشکا  که اس 

 بده  سدمد،  از میزاندی  کسب آن حاصل که روابطی سازد وارد را فرد تماندمی اا یاتت

 به که دارد را قابلی  این ترتیب، تحصیالت هاین باشد. به مالکی  انماع یا پم  شکل

 راه نیدز در  مدمانعی  البتده،  تبدیل شمد. اتتاا ی سرمایه به نیز گاهی و اقتصادی سرمایه

 تدازه  و دارندد  اقتصادی سرمایه که کسانی دارد. وتمد ریکدیگ به سرمایه انماع تبدیل

 را فرهنگی سرمایه نتمانند کنند کمشش هر چقدر اس  ماکن اند،آورده را بدس  آن

 زبدان  چندد  دانسدتن  یدا  تداص  طریقدی  بده  گفتن سخن یا تمب داشتن سلیقه شامل که

                                                           
1 . Embodied 

2 . Objectified 
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 نظریده  تمهر که گف  تمان می (. بنابراین،414: 4969بیاممزند )ماتاز،  اس ، تارتی

 یدا  اقتصدادی  غیدر  هدای سرمایه که اس  نهفته امر در این سرمایه انماع به رات  بمردیم

: 4968اندد )کروبدی،   سدرمایه  اندماع  سدایر  بده  تبدیل و مبادله انباش ، قابل نیز غیرمادی

بدین ترتیب سرمایه فرهنگی و تاایزهدای اتتادا ی واتدد پیمنددی دیدالکتیکی      (. 949

هدا و  هدا، شدکاف  هنگی ممتد تفاوت اس  و به دایای کردن تفکیدک هستند.سرمایه فر

 (.48: 4969کند )ماتاز، های اتتاا ی کاک مینابرابری

ها را از لحاظ سرمایه فرهنگی آنهدا مقایسده   تمان افراد و تانمادهبه ا تقاد بمردیم می

من هدای اتتادا ی تدیددی چد    رسد با تحمالت چند ساله اتیدر، گدروه  کرد. به نظر می

اند و هادین امدر، متقاضدیان محصدمالت     تمانان و زنان وارد  رصه فرهنگی تامعه شده

هددای فرهنگددی را افددزایش داده اسدد . هاننددین بددر متقاضددیان     فرهنگددی و فددرآورده 

های فرهنگی نظیر کتاب، ممسیقی، فیلم، تلفن هاراه و نظایر آنها افدزوده شدده    فرآورده

و کیفی در سرمایه فرهنگی افراد تامعه به وقمع  اس  و تغییرات فراوانی از لحاظ کای

 (.491: 4964پیمسته اس  )شارع پمر و هاکاران، 

زنددگی و سدرمایه فرهنگدی در نظریده فرهنگدی و       مناسبات دیالکتیکی بدین سدبک  

اتتاا ی بمردیم به تفصیل تبیین شده اس . طبق نظریه او،  الوه بدر  مامدل اقتصدادی،    

هددا و بددرد  امددل مهاددی در ممفقیدد نماده بدده ار  مددیمددنش فرهنگددی کدده فددرد از تددا 

هدای فرهنگدی دربردارندده مندابعی     های گمناگمن اس ، زیرا مدنش و تصدل    پیشرف 

(. 0228تمانند سمدهای زیدادی بده هادراه داشدته باشدد )وینینگدر و الرن،       هستند که می

 داداتی اسد    هدا و  بنابراین سرمایه فرهنگی دربرگیرنده تاایالت پایدار فرد و گدرایش 

شمند و شامل کاالهای فرهنگی و اندماع داندش   که طی فرایند تامعه پخیری حاصل می
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ها در واره ادت تماند به طمر مداو  از طریقمی( که 18: 4221مشرو ه اس  )بمردیم، 

(. از ایدن تهد  طبدق    92: 4960زندگی تانمادگی و تحصیالت افزایش یابد )فاضدلی،  

 کده  بیداممزد  را هدایی شدیمه  و ادب سلیقه، فردتماند به نگی مینظر بمردیم، سرمایه فره

به طمری که در راسدتای سدرمایه فرهنگدی، از    کنند. می نزدیک منزل  تاص به را فرد

 وتدمد در ممسدیقی، غدخا     ای هطریق تاایز و تالک اندماع سدرمایه بده ترتیحدات ذائقد     

)و یا به  بارت  مم ایشآر حتی و ادبیات سیاسی،  الیق دینی،  الیق ورزش، آشرزی،

  (.449-441:  4261)بمردیم،  دیگر سبک زندگی( برردازند

 الوه بر سرمایه فرهنگی ممرد نظر بمردیم و درراستای تاکید او بر قابدل تبددیل بده    

ایسداد و حفدر روابدط    ، طبق نظریه پاتنا  افراد بدرای   سرمایه گمناگمن هم بمدن اشکا 

امالت درون گروهددی و میددان گروهددی و نیزتقمیدد  ای ازتعددی پینیدددهمددؤثر در شددبکه

هدای رفتدار،   هدا، شدیمه  هدا، ارزش طرز تلقدی  هاکاری گروهی برای دستیابی به اهداف،

مشترک )سبک زندگی(، به فراگیری یک نمع قابلید  اتتادا ی    هایها و سلیقهحال 

گدرفتن در   کالینز معتقد اس  هر فرد به هنگدا  قدرار  چمن سرمایه اتتاا ی، نیاز دارند. 

هدای ممتدمد در بدازار کدنش     یک ممقعی  اتتاا ی متاثر از سه  امدل  درک فرصد   

متقابل، سرمایه فرهنگی و انربی احساسی اس . از نظر کدالینز، افدرادی کده از سدرمایه     

فرهنگی باال برای برتمرداری از احترا  و ا اا  تسلط بر دیگری برتمردارند، شدانس  

رین نمع انربی احساسی برآمده از کنش متقابل با دیگدران  تبیشتری برای دریاف  مثب 

ای و ا تااد اتتاا ی وبه  بدارتی سدرمایه اتتادا ی(    )مشارک  اتتاا ی، روابط شبکه

  (.482: 4982تماهند داش  )به نقل از ریترز، 

تحقیدق از   ایدن  در فدردی،  و اتتاا ی حیات در سرمایه اهای  به تمته با بنابراین،
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بمردیم و سرمایه اتتادا ی و تداثیر    فرهنگی از نظربین سرمایه  سی رابطهبرر به یک سم

مد. از سمی دیگر بدا تمتده بده اینکده     ش میزندگی مدرن و سنتی پرداتته آنها بر سبک 

های غیر اقتصدادی یدا غیدر مدادی     سرمایه بمردیم در این امر نهفته اس  که نظریه تمهر

دیندداری  (  949: 4968)کروبدی،   اندد  انماع سرمایهقابل انباش ، مبادله و تبدیل به سایر 

در رابطه مدخکمر وارد   ای هماند به  نمان متغیری واسطت مینیز در کنار سرمایه اتتاا ی 

 شمد.  

را مسام ده تعدالیم و دسدتمراتی تعریدف     « دیدن »اکثر قریب به اتفاق  لادای اسدال    

تاده اسد . ایدن تعدالیم و    که تدا از طریق پیدامبرانش بدرای هددای  بشدر فرسد      اند هکرد

تفکیدک کدرد   « احکدا  »و « اتالقیدات »، « قایدد »تدمان بده سده بخدش     دستمرات را مدی 

( که ممرد پخیرش مرد  یدا گروهدی از افدراد قدرار گیدرد. بندابراین،       12: 4962)طالبان، 

دینداری یا تدین  بارت اس  از التزا  فرد به دین مدمرد قبدم  تدمیش. ایدن التدزا  در      

از ا تقادات، احساسدات، ا ادا  فدردی و تاعدی کده حدم  تداوندد )امدر          ای همسام 

 پخیرد )هاان(.ای ایاانی با اوس ، سامان میقدسی( و رابطه

 سدات   هدم  و یافته سات  هم هازمان، که اس  ناادینی نظا  بمردیم دین نظر از

 ر ناصد  از یکدی  دیدن  دیربداز،  از (.144-102: 0224 ،4دیلدمن )به نقدل از   اس  دهنده

 و کدنش  پایددار در   داملی  نیدز  امدروز  به تا و رفتهمی شاار به ایرانی تامع  در اساسی

 بسدتر  بمردیمکده  نظدر  مدمرد  اتتادا ی  فضای  بارتی به اس . اتتاا ی و فردی رفتار

 دیندی  سدرمای   تشدکیل  بدر  که اس  دینی فضایی ایران در هاس ،سرمایه گیری شکل

و در  باشدند  داشدته  هازیستی تمانندمی مدرنیته و دین ترنر، نظر گخارد. ازمی تأثیر افراد
                                                           
1 . Dillon  
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 بدر  دیندی  تحدمالت  و دیدن  تأثیر در تصمص بمردیم وار   ادت مفهم  ازتمضی  آن 

 نشدان  بمردیدم  نظرید   در که افراد تاایالت وی، نظر کند. ازمی استفاده زندگی سبک

 چگمنده  اینکده  و باشدد  نیدز  افراد دینی تاایالت تماند متاثر ازمی آنهاس ، ذائق  دهند 

 ندد ک مدی بدرای افدراد ایسداد     تاصدی  ذائق  حال ( غخای )مانند دینی کاالهای مصرف

 .(8: 4226)ترنر، 

ترندر،   برایدان  آرای مددد  بده  هانندین  بمردیدم،  مفهدممی  چدارچمب  از پیدروی  بده 

 مددرن،  تهان در زندگی هایسبک بر تأثیر و دینی تغییرات پیراممن فمکمیاما و پاتنا 

)از تالده سدرمایه    سدرمایه  تالدک  مختلدف  هدای شیمه چگمنه که کرد بررسی انتممی

هدای مختلفدی در  رصده    هدا و سدرمایه  افراد را از تمانایی طبقه، یک داتل فرهنگی( در

سدازد و در نتیسده ایدن    کندد، برتدمردار مدی   زندگی که بمردیم از آن به میدان تعبیر می

 بدا  هادراه  کده  آیدمی بار قریحه برای آنها به و ذوق از متفاوتی هایها، منظممهتمانایی

 مندز ،  اثاثیه، نحمه تزئین هنری، مصرف ممرد در اییافته تاایز بسیار متفاوت تمقعات

اس . این تمقعات متفاوت در واق  هاگی  و نظایر آنها بدن مدیری  فراغتی، فعالیتهای

  شاار آیند. به مانندت میزندگی  سبک هایمؤلفه

از  ای هتدمان گفد  هرچده سدرمایه فرهنگدی کده مسام د       این مباح ، میباتمته به 

ها های زبانی، مدارک آممزشی و تحصیلی، ذوق و سلیقهها، شیمه، منشناادها،  ادات

یابدد، سدرمایه اتتادا ی کده     ( افدزایش یدا کداهش    18: 4261گیرد )بمردیم، را در برمی

، هدای اسدال  اسد    مبتنی بر آمدمزه  مبتنی بر روابط افراد اس  و دینداری کهاساس آن 

ی مختلف سبک زندگی در میدان  ها همد و در نتیسه کم و کیف انتخاب مملفش میمتاثر 

بدر ایدن اسداس پدژوهش حاضدر بدا تکیده بدر مبدانی و          یدرد.  گ مدی افراد تح  تاثیر قدرار  
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 های زیر اس  .چارچمب نظری پیش گفته، درصدد آزممن فرضیه

نددگی )مددرن و سدنتی( رابطده معنداداری وتدمد       بین سرمایه فرهنگی و سبک ز .4

 دارد.

بین سرمایه اتتاا ی و سبک زندگی )مددرن و سدنتی( رابطده معنداداری وتدمد       .0

 دارد. 

 بین دینداری و سبک زندگی ) مدرن و سنتی( رابطه معناداری وتمد دارد.  .9

 روش پژوهش

ی بدا  فرهنگد  ی سدرمایه رابطده با تمته به این که هدف از پدژوهش حاضدر، بررسدی    

این پژوهش از لحاظ هددف کداربردی و بده لحداظ روش از ندمع       ،اس سبک زندگی 

و برای  های نامنه گیری نسب  به مسائل ممرد بررسی متفاوت اس اس  شیمه پیاایش

هر مسئله در هر شرایط مکانی و زمانی تاص بایدد  اممدا از یدک شدیم  نامنده گیدری       

(. 961: 4912)رفی  پدمر،   ابل پیش بینی اس تاص استفاده نامد که  امما از قبل غیر ق

هندد کده   د مدی ساله شدهر زاهددان تشدکیل     02-02تامعه آماری تحقیق حاضر را مردان 

نفددر   12121درحدددود  4922سرشددااری نفددمس و مسددکن سددا  تعددداد آنهددا براسدداس 

. حسم نامنه با قرار دادن کل تاعی  تامعه آماری تمانان در فرمم  کدمکران  اند هبمد

نفدر بدسد     421ا تمته به واریانس صف  ممرد بررسی )بر اساس مطالعه مقدماتی( و ب

 آمد.

ی نامنه گیری کدامال تصدادفی بدرای تعیدین افدراد      ها ههرچند مناسب بمد که از شیم

د، به هر حا  به دلیل  دد  دسترسدی بده بلدمک     ش مینامنه در متن ممرد مطالعه استفاده 
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در تحقیدق   4ای گیدری سدهایه   شیمه نامنهربمطه، از ی مها هبندی های دقیق شهری و نقش

 .اس حاضر استفاده شده 

ابزار اصلی تا  آوری اطال ات در پژوهش حاضدر پرسشدنامه بدمده اسد  کده در      

 ی محقدق سداتته  مهپرسشدنا  مد.ش میذیل به تمضی  سنسش هر یک از مفاهیم پرداتته 

 بدا ارتبدا    دربمده کده   میهگ 94شامل   (4261) براساس نظریه بمردیمفرهنگی  سرمایه

طدرح   نهادیفرهنگی   ینی و سرمایهفرهنگی  سرمایه ،ذهنیفرهنگی  سرمایههای مؤلفه

سدرمایه  ، (62/2)در حدود  ذهنی سرمایه فرهنگیضریب آلفای کرونباب برای  .اند هشد

و بددرای ( 88/2)در حددود   سدرمایه فرهنگدی نهدادی   ، (82/2)در حددود  فرهنگدی  یندی  

( ، نشدان از هابسدتگی دروندی بداالی     61/2)در حددود  فرهنگدی   یهسدرما کدل  شاتص 

 ی مربمطه به شاتص های مخکمر دارد. ها هگمی

گمیده و در   08شدامل   (0222ی پاتندا  ) پرسشنامه سرمایه اتتاا ی بر اسداس نظریده  

قابدل  ضدریب آلفدای کرونبداب    ای با های ا تااد، مشارک  و روابط شبکهرابطه با مؤلفه

 مشدارک  اتتادا ی  ،  ( 10/2 ) ) ا تاداد اتتادا ی   اتص های مدمرد نظدر  ش برایقبم  

بدسد    (62/2) و برای شاتص کل سرمایه اتتادا ی  ،(10/2) ایروابط شبکه(، 11/2)

 آمد. 

گمیده کده مبتندی بدر      40پرسشنامه محقق ساتته دیندداری و رفتدار مدخهبی  شدامل      

( و متداثر از دیددگاه   421: 4988پخیرش چند بعدی بمدن مفهم  دینداری )سدراص زاده،  

گانده  ا تقدادی یدا باورهدای      1گالک و استارک در ممرد ابعاد دنیداری، شدامل ابعداد   

                                                           
1 . Quota sampling 
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 ,Stark and Glock) 1و بعدد پیامددی   1، دانش دیندی 9، بعد تسربی0، ا اا  دینی4دینی

( اس ،که ضریب آلفای کرونباب شاتص کل 419، 4989به نقل از انمری،  20 ,1968

 ( بدس  آمد. 68/2در حدود دینداری )

گمیده در رابطده بدا     11ی سدبک زنددگی شدامل    در نهای  پرسشنامه محقدق سداتته  

های مدیری  بدن، سبک هاسرگزینی، مصرف فرهنگی و الگمهای فراغ  بدمده  مؤلفه

سددبک ، ( 81/2) مدددیری  بدددن ی بعدددهددا هگمیددیب آلفددای کرونبدداب بددرای اضددرکدده 

و با تمته بده تقسدیم    (61/2و الگمهای فراغ  ) مصرف فرهنگی،  (11/2) هاسرگزینی

و  24/2زنددگی مددرن   های سبک زندگی به دو دسته مدرن و سنتی بدرای سدبک  گمیه

  مده اس .بدس  آ 88/2سبک زندگی سنتی 

هدای مربمطده بده ابعداد      ی مربدم  بده هدر یدک از ابعداد شداتص      هدا  هاز ترکیب گمی

متغیر اصلی، شاتص کدل مربمطده بده آن    ای ممرد بررسی، و از ترکیب ابعاد هر همتغیر

 . اند همتغیر ممرد محاسبه قرار گرفته و در تحلیلها استفاده شد

ی سدنسش آن  هدا  هبا تمته به اینکه مفاهیم ممرد استفاده در پدژوهش حاضدر وگمید   

مفاهیم متعددند در ادامه تنها به تعریف  الیاتی مفاهیم اصلی )یعندی سدبک زنددگی و    

 فا شده اس .  سرمایه فرهنگی( اکت

 

                                                           
1 . beliffs 

2 . Practice 
3 . Experience 

4 . Religious Knowledge 

5 . Consequences 
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 سبک زندگی

گخاری محصمالت فرهندگ   سبک زندگی روش الگممند مصرف، درک و ارزش

 سدازد مادی اس  که استقرار معیارهای همیتی را در چارچمب زمان و مکان ماکن مدی 

زنددگی دو برداشد  و   در ادبیات تامعه شناسی از مفهم  سدبک (. 402: 4969 )گیدنز،

 ال آمده اس . در برداش  نخس  که سدابقه آن بده    دوگمنه مفهم  سازی متفاوت به

گردد سبک زندگی معرف ثروت و ممقعی  اتتادا ی افدراد و غالبدا    باز می 4202دهه 

زنددگی نده راهدی    شاتصی برای تعیین طبقه اتتاا ی اس  در فرمم  بندی دو ، سبک

در مدتن   شدمد کده تنهدا   برای تعیین طبقه اتتاا ی بلکه شکل اتتاا ی نمینی دانسته مدی 

، 4261یابدد )بمردیدم،   تغییرات فرهنگی مدرنیته و رشد فرهنگ مصرف گرایی معنا مدی 

هددا و (. در ایددن معنددا، سددبک زندددگی راهددی اسدد  بددرای تعریددف ارزش4224گیدددنز، 

های اتتادا ی، روز بده روز افدزایش    ها و همی  افراد که اهای  آن برای تحلیل نگرش

گیدری   ها را اصلی ترین منبد  شدکل  گی نیز ارزشاولین پژوهشگران سبک زند. یابدمی

هدای فدردی اصدلی    کید داشتند که شنات  ساتتار ارزشأدانستند و تزندگی می سبک

زنددگی افدراد اسد ، بده طدمر کلدی طرفدداران نقدش         ترین وظیفه بدرای درک سدبک   

های فعلی فرد تعیدین کنندده   زندگی معتقدند که ارزشها در شکل دادن به سبک ارزش

دانندد )نصدرتی،   هدا مدی  های دینی را از تالده ایدن ارزش  زندگی اوس  و ارزش سبک

4924 :420 .) 

مددیری    سده بعدد   بدا مدرن و سنتی بعد تمانان در دو  زندگی این تحقیق سبک در

شده اسد . البتده    بررسی و الگمهای فراغتی مصرف فرهنگی، سبک هاسرگزینی، بدن

ه تمضی  اس  که شناسایی مرز دقیق بین مدرن و سنتی بسیار مشدکل اسد  و در   الز  ب
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پژوهش حاضر تاایز بین دو سبک زندگی مدرن و سنتی با تمته بده مشداهدات محقدق    

در تامعه آماری و استفاده برتی از شاتص ها درتحقیقات قبلی صمرت گرفتده اسد .   

درن و سدنتی( در ادامده ارائده    به هرحا  تعاریف و نحمه سنسش ابعاد سبک زندگی )مد 

 شده اس .

هدای  بده معندای نظدارت و دسدتکاری مسدتار ویژگدی       مددیری  بددن   مدیری  بدن:

هدایی در دو بعدد سدنتی و مددرن بده شدرح        ظاهری و مرئی بدن اس  که شدامل معدرف  

 :اند هدر نظر گرفته شد 4تدو  شااره 

 تعریف عملیاتی مدیریت بدن مدرن و سنتی :1 جدول

 ی سبک زندگی سنتیها هگمی سبک زندگی مدرن یها هگمی

 دار نگین انگشترهای استفاده از لباس در پرستان شیطان ناادهای از استفاده

 شلمار و ک  استفاده از غربی هایآر  و ناادها با هاییلباس افتخاربه و پمشیدن

 بلند آستین هنپیرا پمشیدن مندی به القه کمتاه آستین پیراهن و شرت تی مندی به القه

 سنتی و محلی لباس از استفاده تین پمشیدن شلمار

 ساده مد  با ریش و سر ممی اصالح فشن مد  با ریش و سر ممی اصالح

در  معددودی  دارای انتخابهدای در حدالی کده تماندان گخشدته،      سبک هاسرگزینی:

ان امدروز بدا   گرفتندد، تماند  ازدواص روبرو بمدند و هاان روا  سنتی را در پیش می زمینه

هدای سدبک    در پدژوهش حاضدر، معدرف    .ی متعددد و متفداوتی روبدرو هسدتند    ها هگزین
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 :اند هدر نظر گرفته شد 0هاسرگزینی به شرح تدو  شااره 

 تعریف عملیاتی سبک همسرگزینی مدرن و سنتی :2 جدول

 ی سبک هاسرگزینی سنتیها هگمی ی سبک هاسرگزینی مدرنها هگمی

 بزرگترها و مادر و پدر با کاک هاسر و انتخاب شنات  تمد  هاسرتمسط کفمی  و صالحی  تعیین

 هاسر انتخاب در محلی تحقیقات و استفاده از افراد امین تمد تمسط و دوستی صمرت به هاسر انتخاب و شنات 

 تعیین صالحی  و کفمی  هاسر تمسط تانماده   هاسریابی نهادهای تمسط هاسر انتخاب و شنات 

 ی مرسم  و سنتی در امر تماستگاریها ها تقاد به شیم هاسر انتخاب در متخصصان مشاوره استفاده از

 

 مصرف فرهنگی و الگوهای فراغت 

مصرف فرهنگی به ا تقاد تمرستن وبلن ایسداد   مصرف فرهنگی و الگمهای فراغ :

(. در 16: 4966باشدد )بده نقدل ازکداظای،     بستری برای چشم و هم چشای و رقاب  می

مصرف فرهنگی بیانگر منش ما در زندگی و سبکی کده مدا بدرای زیسدتن انتخداب       واق 

زنددگی و در نتیسده   اوقات فراغ  مفهممی  ینی وگمیاس  که سدبک  کنیم، اس . می

دارد )ربدانی و شدیری،   همی  را در گمیاترین و محسدمس تدرین شدکل تدمد بیدان مدی      

مهدای فراغد  بدا اسدتفاده     فرهنگی و الگدر پژوهش حاضر، مملفه مصرف(.046: 4966

 اند ههایی در رابطه با ممسیقی، مطالعه، تفری ، ورزش، فیلم و سریا  طراحی شدازگمیه

 : اند هو سنتی ارائه شد برای دو نمع مدرن 9که در تدو  شااره 
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 تعریف عملیاتی بعد مصرف فرهنگی و الگوهای فراغت مدرن و سنتی :3جدول 

 های مصرف فرهنگی و الگمهای فراغ  سنتی گمیه ای فراغ  مدرنهای مصرف فرهنگی و الگمه گمیه

 مخهبی گمش دادن به مداحی  کشمر از تارص فارسی پاپ ممسیقی به دادن گمش

   داتلی پاپ ممسیقی به دادن گمش کال  بی ممسیقی به دادن گمش

 سنتی ممسیقی به دادن گمش فارسی غیر تارتی ممسیقی به دادن گمش

 محلی ممسیقی به دادن گمش رپ مسیقیم به دادن گمش

  حافر فالنامه مطالعه  ایمطالعه کتاب های تخیلی و افسانه

 شاهنامه مطالعه  های رمانمطالعه کتاب

   مخهبی د تاریخی هایکتاب مطالعه    شبانه هایپارتی رفتن به

   تانه قهمه رفتن به   سیاحتی،گردشی سفرهای رفتن به

   اطرافیان و دوستان با  ادی میهاانی    شاپ کافی رفتن به

   مخهبی شهرهای به مسافرت   ی اتتاا ی مسازیها هشبکدر گخراندن وق  تمد 

 کشتی و زورتانه ورزش دادن انسا     فرنگی صرف غخاهای و مدرن هایرستمران رفتن به

 محلی هایبازی به پرداتتن  پرداتتن ورزش های مدرن مانند بدنسازی و بسکتبا   

 روی و شنا پیاده مثل هاییورزش  آیروبیک ورزش ممزون، حرکات

  داتلی هایشبکه تانمادگی هایسریا  تااشای بازی بیلیارد

   مخهبی های فیلم دیدن    اینترن  و ماهماره از شده پخش هایدیدن سریا 

   مستند هایفیلم دیدن (  رقص با هاراه ممسیقی) شم پرداتتن به
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یکی از اشدکا  سدرمایه، سدرمایه فرهنگدی اسد . مفهدم  سدرمایه         ی:سرمایه فرهنگ

هدای تداص شدامل     ند. این تمانانددی ک میفرهنگی به تماناندی های تاص افراد اشاره 

برتی مدارص و مدارک، دسترسی به اقال  فرهنگی ا م از کتاب، فدیلم و نظدایر آنهدا و    

(. در 428: 4922هاکداران،  سایر اطال ات از قبیدل تحصدیالت اشداره دارد ) نمغدانی و     

تقسیم بندی انماع سرمایه فرهنگی از نظر بمردیم، سرمایه فرهنگی به سه صمرت تسلدی  

می یابد. سرمایه فرهنگی ذهنی، این بعد سدرمایه فرهنگدی کده بده آن سدرمایه فرهنگدی       

شمد، نم ی ثروت بیرونی اس  که بخدش تددایی ناپدخیر فدرد     تسسم یافته نیز گفته می

یابدد  های مداو  ذهن و تسم تسلدی مدی  این نمع سرمایه به صمرت آمادگیشده اس . 

(. سرمایه فرهنگدی  یندی، یکدی از بددیهی تدرین و  یندی       11: 4961)ربانی و هاکاران، 

ترین اشکا  سدرمایه فرهنگدی ، مصدرف کاالهدای مختلدف فرهنگدی اسد  کده تدمد          

سدرمایه فرهنگدی  ینید      تماند تابعی از متغیرهای گمناگمن فردی و اتتاا ی باشد. می

طدمر کلدی در    نظیر نمشتار، نقاشی، ابزار و نظدایر آن و بده   ها هیافته در اشیای مادی، رسان

سدرمایه فرهنگدی    (.498: 4964مادی  آن، قابل انتقا  اسد  )شدارع پدمر و هاکداران،     

مد. شد  مدی نهادی، که بیشتر به رسای  بخشیدن نهادی به سدرمایه فرهنگدی فدرد اطدالق     

: 4968ای از این نمع سرمایه هسدتند )حسدین زاده،   تحصیلی و دانشگاهی نامنهمدارک 

 (. 19د11

با تمته به اینکه برتی از مصادیق سرمایه فرهنگدی متداثر از ذتدایر سدنتی تامعده و      

برتی دیگر متاثراز دنیای مدرن اند، برای سنسش میزان تاثیر پخیری سدبک زنددگی از   

داد کده ابعدادی از سدرمایه     ررسی های اولیده نشدان مدی   سرمایه فرهنگی، از آنسایی که ب

هابستگی بیشتری با  فرهنگی هاانند سرمایه فرهنگی  ینی، که متاثر ازدنیای مدرن اند،
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سبک زندگی مدرن و ابعاد دیگری هاانند سرمایه فرهنگی ذهنی، کده متداثر از  ناصدر    

ی هدا  هایدن رو، گمید  فرهنگ سنتی اس  با سبک زندگی سنتی ارتبا  بیشتری دارندد از  

سرمایه فرهنگی نیز، ضان حفر تقسیم بندی بمردیم از اندماع سدرمایه فرهنگدی، بده دو     

ارائده شدده    1های مربمطه در تدو  شدااره   دسته مدرن و سنتی تقسیم شدند که معرف

 اس :

 تعریف عملیاتی سرمایه فرهنگی مدرن و سنتی :4جدول

 مایه فرهنگی سنتیی سرها هگمی ی سرمایه فرهنگی مدرنها هگمی

 دانان یقیممس و یقیممس درباره

 .دار  مشهمراطال ات

 ،یمحل یغخاها) تمد یمحل و یتسسا یهنرها به نکهیا لیدل به

 را آنها سات  کنمیم یسع مند  القه...( و یدست  یصنا

 .ر یادبگی

 یمحل یبمم یکشت تسمتسم،) تمد منطقه یمحل هاییبازبا  .پرداز یم یتخصص هایکتاب مطالعه به

...( و ستانیس یمحل یباز چمب چل، چل کاله گردان، کچ

 آشنایی دار .

 یتارت هایزبان از یکی با حداقل

 یمآشنا..( و فرانسه، ،یسیانگل)

 ،یابم تانه) مثل را شهر یباستان و یخیتار هیابن و ها مکاناز 

 دیدن کرده ا . ...(و حرمک تانه تلگراف شاس، یایقد منز 

 تنمب ای همنطق بزرگ ممزه) شهر  یفرهنگ را یم نهیزم در .دار  اطال ات متریکامر رهدربا

 .دار  ییآشنا...( و شهدا ممزه کشمر، شرق

 ی لا اطال ات باالبردن یبرا نترن یا از

 .کنمیم استفاده تمد ی امم و

 بعد نسل به دار  دوس  و دار  ادی را تمد یمحل لهسه و شیگم

 .میانا منتقل تمد  از

 مثل( یستانیس ای یبلمچ) تمد  یقمم یآوازها و ی محلیقیممس .کنمیم یداریتر مسله و روزنامه

 .دار  ادی را...( و ها سَرَ  آسمکه، ،یکمرتمان)
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 .کنمیم افتخار تمد یمحل لباس به .دار  یدسترس نترن یا و متریکامر به

 ماهماره یها هشبک هاه به تانه منیزیتلم

 .اس  متصل

 نییآ: مثل بلمچ قم  در) یوتاع یشیناا یمحل هاینییآ

: مثل یستانیس قم  درو  ...و سمگ و سمر یها نیآئ کاروتالش،

 در و دار  ادی به را...( و سرتراشک حنابندان، گردان، ینیس

 .بر یم کار به هامراسم

 زبان یریادگی ته  الز  امکانات

 دارا را...( افزارو نر  ،یدیس) تارتی

 .اشمبیم

 های کس ،یسیتمشنم ،ینقاش مسساه،)یتسسا یهنرها از

 استفاده ا تانه در ییبایز یبرا...(  و یدست  یصنا و یهنر

 .کنم یم

 مثل هاییبرنامه هاراهم تلفن یرو بر

(wats app, line ...و )اس  نصب. 

 نمک میواز آن استفاده  دار  یمحل لباس

 ای ع یطب از یبهتر های کس نکهیا یبرا

 نظر از کنمیم یسع ر یبگ گرید زیچ هر

 .باشم مسهز ی کاس لیوسا و نیدورب

 منز  ،یابم تانه) مثل شهر یباستان و یخیتار هیابن و هامکان از

 کتابنه  کس،... ( و حرمک، تانه تلگراف شاس، یایقد

 .دار  ... و راهناا

  کس، مثل ییزهایچ( ...و ممزه: مثل) شهر  یفرهنگ را یم از .دار  متریکامر مدرک

 .دار ... و لمیف ،راهناا کتابنه

 به مربم  یآممزش هایدوره در حداقل

 .ا کرده شرک  تارتی زبان کی

 تابمرک،) مثل تمد شهر یمحل یقیممس به مربم  یابزارها

 .هستم دارا را... ( و نکیق رباب،

 یآممزش هایدوره در شرک  مدرک

را ...( و تاریگ انم،یپ تار، سه) یقیممس

 دار 

 ،ینقاش ،ی کاس)یتسسا یهنرها از یکی هایکالس در

 شرک ...( و یمعاار ،یطراح ، یدست  یصنا ،یسیتمشنم

 .ا  کرده
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 ی پژوهشها هیافت

درصددد  16بددر اسدداس اطال ددات تمصددیفی مربددم  بدده متغیرهددای تحقیددق، حدددود   

در  از آنهدا  درصدد  11اندد    متاهدل درصد  14پاسخگمیان دارای وضعی  تاهلی مسرد و

سا  قرار دارند. به لحاظ  02تا  01درصد در گروه سنی  11سا  و  01تا  02 گروه سنی

درصدد   1/9فدمق دیدرلم و لیسدانس،     درصدد  18، زیر دیرلمدرصد  16تحصیلی، حدود 

 1. تدو  شدااره  اند هدرصد دارای تحصیالت حمزوی بمد 1/2فمق لیسانس و باالتر و 

 مستقل تحقیق را ارائه کرده اس :اطال ات تمصیفی متغیرهای 

 ی توصیفی مربوط به متغیرهای مستقل تحقیقها هآمار :5جدول

 انحراف معیار حداکثر حداقل میانگین متغیرها

 اشتباه معیار آماره 

 11/2 1 4 290/2 14/0 فرهنگی سرمای 

 12/2 1 4 291/2 61/0 سرمایه اتتاا ی

 19/2 1 4 211/2 19/0 دینداری

 

)پدایین تدر از میانده     14/0اطال ات تدو  مدخکمر، میدانگین سدرمای  فرهنگدی      طبق

و میدانگین دیندداری    )پایین تدر از میانده طیدف(    61/0طیف(، میانگین سرمایه اتتاا ی 

 باشد.)باالتر تر از میانه طیف( می 19/0
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 ای همرن 4-1آن در دامنه  و ابعاد میانگین مربوط به سبک زندگی مدرن و سنتی :6 جدول

 میانگین سبک زندگی سنتی و ابعاد آن میانگین سبک زندگی مدرن و ابعاد آن

 11/0 مدیری  بدن 82/4 مدیری  بدن

 9 سبک هاسرگزینی 19/0 سبک هاسرگزینی

 11/0 ممسیقی 12/0 ممسیقی

 22/4 مطالعه 62/4 مطالعه

 14/0 اوقات فراغ  40/0 اوقات فراغ 

 06/0 ورزش 61/4 ورزش

 68/0 سریا  96/0 سریا 

 18/0 سنتی سبک زندگیشاتص کل  40/0 مدرن سبک زندگیشاتص کل 

 

شمد میدانگین سدبک زنددگی مددرن در میدان پاسدخگمیان       هاننان که مشاهده می

اسد . از میدان ابعداد سدبک زنددگی مددرن        18/0ومیانگین سبک زندگی سدنتی   40/0

( 19/0نی بیشدترین میدانگین )  ( و سبک هاسرگزی82/4ترین میانگین )مدیری  بدن کم

را بدده تددمد اتتصدداص داده اسدد  و از میددان ابعدداد سددبک زندددگی سددنتی، سددبک        

( کاتددرین میددانگین را بدده تددمد   22/4( بیشددترین میددانگین و مطالعدده ) 9هاسددرگزینی)

 اتتصاص داده اس .  
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 ها هآزمون فرضی

و  پژوهش حاضر سبک زنددگی بده دودسدته مددرن     هاانگمنه که قبال  اشاره شد در

سنتی تقسیم شده اس . تدو  ذیل رابطه سدرمایه فرهنگدی و سدبک زنددگی مددرن را      

هدد. بدر ایدن اسداس، میدان سدرمایه فرهنگدی و سدبک زنددگی مددرن رابطده            د مینشان 

هد که اگرچده سدرمایه فرهنگدی    د میدق  در نتای  تدو  نشان معناداری وتمد دارد. 

اما رابطه بین سرمایه فرهنگدی ذهندی     ینی و نهادی با سبک زندگی مدرن رابطه دارند،

 و سبک زندگی مدرن معنی دار نیس . 

 )و ابعاد آن(  سرمایه فرهنگی بین نتایج آزمون همبستگی :7 جدول

 )و ابعادش( و سبک زندگی مدرن
 

 

 متغیر مستقل

 سبک زندگی مدرن )متغیر وابسته(

 زندگی سبک سریا  ورزش فراغ  مطالعه ممسیقی هاسرگزینی مدیری  بدن

سرمایه فرهنگی 

 ذهنی

412/2- 

201/2 

421/2- 

492/2 

214/2- 

921/2 

111/2 

222/2 

241/2 

611/2 

096/2 

224/2 

092/2- 

224/2 

219/2 

112/2 

سرمایه فرهنگی 

  ینی

414/2 

201/2 

219/2- 

112/2 

021/2 

221/2 

126/2 

222/2 

916/2 

222/2 

181/2 

222/2 

222/2 

028/2 

921/2 

222/2 

گی سرمایه فرهن

 نهادی

401/2 

288/2 

491/2 

216/2 

421/2 

221/2 

911/2 

222/2 

911/2 

222/2 

141/2 

222/2 

241/2- 

692/2 

902/2 

222/2 

 سرمایه فرهنگی
206/2 

122/2 

214/2- 

111/2 

444/2 

404/2 

106/2 

222/2 

012/2 

222/2 

108/2 

222/2 

282/2- 

992/2 

088/2 

222/2 
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مربدم  بده نتدای  آزمدمن هاسدبتگی       ، تزئیدات 8دق  در اطال ات تدو  شدااره  

سازد کده   پیرسمن میان ابعاد سبک زندگی مدرن و ابعاد سرمایه فرهنگی را مشخص می

به دلیل گمیا بمدن اطال ات تدو  و نیدز تلدمگیری از طدمالنی شددن بحد ، از ارائده       

 تمضیحات به شکل تزئی در زمینه ارتبا  بین ابعاد دو شاتص تمدداری شده اس .

نتای  آزممن هابستگی مربم  به رابطه بین سرمایه فرهنگی و ابعداد   6ره تدو  شاا

 آن با سبک زندگی سنتی و ابعاد مختلف آن را ارائه کرده اس :

 
 سرمایه فرهنگی و سبک زندگی سنتی بین همبستگی :8جدول 

 

 متغیر مستقل

 سبک زندگی سنتی )متغیروابسته(

 سبک زندگی سریا  ورزش اغ فر مطالعه ممسیقی هاسرگزینی مدیری  بدن

سرمایه 

 فرهنگی ذهنی

414/2 

218/2 

002/2 

224/2 

941/2 

222/2 

108/2 

222/2 

441/2 

422/2 

011/2 

224/2 

101/2 

222/2 

149/2 

222/2 

سرمایه 

 فرهنگی  ینی

491/2 

218/2 

044/2 

229/2 

092/2 

224/2 

112/2 

222/2 

018/2 

222/2 

020/2 

221/2 

496/2 

219/2 

124/2 

222/2 

سرمایه 

 فرهنگی نهادی

261/2 

091/2 

201/2 

841/2 

296/2 

129/2 

081/2 

222/2 

411/2 

202/2 

211/2 

119/2 

206/2 

126/2 

419/2 

200/2 

سرمایه 

 فرهنگی

412/2 

291/2 

041/2 

220/2 

018/2 

222/2 

100/2 

222/2 

021/2 

221/2 

009/2 

220/2 

080/2 

222/2 

116/2 

222/2 
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دهند که بین هاه ابعاد سرمایه فرهنگی نشان میسبتگی دق  در نتای  آزممنهای ها

و سددبک زندددگی سددنتی رابطدده معندداداری وتددمد دارد. شدددت هابسددتگی بددین سددرمایه 

فرهنگی ذهنی با سبک زندگی سنتی بیشتر از هابستگی سایر ابعداد اسد . بدا تمتده بده      

ن پژوهش  دالوه  اند  در ایناینکه برتی از مصادیق سرمایه فرهنگی متاثر از دنیای مدر

بر در نظر داشتن بخش مددرن سدرمایه فرهنگدی، بخدش سدنتی سدرمایه فرهنگدی یعندی         

ذتایر سنتی شکل گرفته در ذهنی  و رفتار افراد به مدرور زمدان نیدز مدمرد تمتده قدرار       

سرمایه فرهنگی ذهنی که غالبدا دارای   8گرفته اس . با تمته به اینکه در تدو  شااره 

ن  اس ، ارتبا  معنی داری با سبک زندگی مدرن نددارد از  شاتص های متاایل به س

پژوهش حاضر برای بررسی رابطه هدر بخدش از سدرمایه فرهنگدی بدا سدبک        این روی،

 زندگی آنها را در دو قالب مدرن و سنتی بررسی نامده اس . 

، که به نتای  آزممن های هابستگی بدین دو ندمع سدنتی و    2اطال ات تدو  شااره 

دگی به دو نمع سرمایه فرهنگدی سدنتی و مددرن اتتصداص دارد، نشدان      مدرن سبک زن

هد که، اگر چه سرمایه فرهنگی مدرن با هر دو نمع سبک زندگی )مدرن و سنتی( د می

اگر چه شدت رابطه سرمایه فرهنگدی مددرن بدا سدبک      –دارای رابطه معنی داری دارد 
رهنگی سنتی فاقد رابطده  اما سرمایه ف -زندگی مدرن بیشتر از سبک زندگی سنتی اس 

معناداری با سبک زندگی مدرن و در مقابل، دارای هابستگی معنادار با سبک زنددگی  

سد در شهر ممرد بررسی )زاهدان( کسانی که سدرمایه فرهنگدی   ر میسنتی اس . به نظر 

سنتی دارند، همی  متاایز و در  دین حدا  باثبدات تدری دارندکده در قالدب آن سدبک        

. اما کسانی که سرمایه فرهنگی مدرن دارند با وتدمد آنکده   اند هرخیرفتزندگی مدرن را ن

اما هنمز بخشی از تاایل تمد به سدبک زنددگی    اند هبه سبک زندگی مدرن متاایل شد
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مانند شدامل کسدانی باشدند کده اگرچده بده مظداهر        ت می. اینها اند هسنتی را نیز حفر کرد

دهای تکنملمبیکی و ... تهدان مددرن   مدرنی چمن کامریمتر، فناوری اطال ات، دستاور

امدا   اندد  هو به مهارت آممزی و مدرک افزایدی در ایدن زمینده روی آورد    اند هوابسته شد

 هاننان مایلند که سبک زندگی سنتی تمد را داشته باشند.

 سنتی با سبک زندگی مدرن و سنتی سرمایه فرهنگی مدرن و همبستگی :9 جدول

هدد کده رابطده    د مدی ( نشدان  42تمته در نقش واسط متغیر دینداری )تدو  شدااره  

و در مقابل، رابطه مسدتقیای بدین    منفی و معکمسی بین دینداری و سبک زندگی مدرن

گی سنتی وتدمد دارد. بده  بدارت دیگدر، هرچده دیندداری افدراد        دینداری و سبک زند

ممرد مطالعه افزایش می یابد گرایش آنهدا بده انتخداب سدبک زنددگی مددرن کاتدر و        

مد آنها تاایدل بیشدتری بده انتخداب سدبک زنددگی       ش میهرچه بر دینداری آنها افزوده 

هدد کده   د مدی نشدان   42هند. هاننین اطال دات تددو  شدااره    د میسنتی از تمد نشان 

سرمایه اتتاا ی تاثیری بر انتخاب سبک زنددگی مددرن نددارد امدا بدا انتخداب سدبک        

 زندگی سنتی دارای رابطه مستقیم و معنی داری اس . 

 دگی سنتیسبک زن سبک زندگی مدرن مفاهیم

 مدرن سرمایه فرهنگی
425/0 

000/0 

278/0 

000/0 

 سرمایه فرهنگی سنتی
708/0 

027/0 

508/0 

000/0 
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 دینداری، سرمایه اجتماعی و سبک زندگی مدرن و سنتی همبستگی :10جدول

به منظمر تعیین تاثیر متغیرهای مستقل تحقیق )سرمایه فرهنگدی، دیندداری و سدرمایه    

اتتاا ی( بر متغیر وابسته )سبک زندگی مدرن( از رگرسیمن چند متغیره اسدتفاده شدده   

 اس :  44اس . نتای  تحلیل رگرسیمنی به شرح تدو  شااره 
 

 خالصه اطالعات مدل رگرسیونی سبک زندگی مدرن :11دول ج

 متغیرهای مستقل

 ضرایب استاندارد نشده
ضریب 

Rتعیین)
2) 

ضرایب 

 استاندارد شده

(Beta) 

 tمقدار
سط  

ضریب  معناداری

 (Bرگرسیمنی)
 تطای معیار

سرمایه فرهنگی 

 مدرن
922/2 214/2 

01% 
122/2 860/8 222/2 

 222/2 -822/1 -028/2 212/2 -098/2 دینداری

 

 سرمایه اتتاا ی دینداری مفاهیم

 مدرن سبک زندگی
462/2- 

226/2 

220/2 

022/2 

 سبک زندگی سنتی
111/2 

222/2 

962/2 

222/2 
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شدامل سدرمایه فرهنگدی سدنتی،     )ها  مستقل ممرد استفاده در تحلیل متغیرهای از میان

، متغیرهای سرمایه فرهنگی مددرن  (سرمایه فرهنگی مدرن، دینداری و سرمایه اتتاا ی

دهدد، سدرمایه فرهنگدی    نتدای  نشدان مدی    .اندد  هو دینداری در مد  رگرسیمنی باقی ماند

سبک زندگی مددرن   تغییرات درصد( از 01)حدود  011/2دینداری در حدود مدرن و 

کنند. بر اساس ضرایب غیراستاندارد رگرسیمنی، می تبیین در نامنه آماری ممرد نظر را

ماند سدبک زنددگی مددرن را بدا     ت میهر واحد افزایش در متغیر سرمایه فرهنگی مدرن، 

هاننین یک واحد افدزایش در متغیدر    و به شکل معناداری افرایش دهد. 922/2ضریب 

ممتبات کاهش معنادار ناره فرد در سبک زنددگی   098/2ماند با ضریب ت میدینداری 

  مدرن را فراهم آورد.

( 122/2دق  در ضرایب استاندارد رگرسیمنی )بتا(، سرمایه فرهنگی مدرن )با بتدای 

ا دینداری )با ضدریب  اهای  بیشتری در تبیین تغییرات سبک زندگی مدرن در مقایسه ب

  .( دارد-028/2بتای 

 

 

 

 

 

 

46 %  

26 % = R
2 

سرمایه فرهنگی 

 مدرن

 دینداری

 سرمایه

 اتتاا ی

سبک زندگی 

 مدرن

92- %  

12 %  42 %  
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هاننددین بدده منظددمر بررسددی تدداثیر متغیرهددای مسددتقل بددر سددبک زندددگی سددنتی از   

رگرسیمن چند متغیره استفاده شده اس  که نتدای  تالصده مدد  رگرسدیمنی بده شدرح       

 اس .  40تدو  شااره 

 خالصه اطالعات مدل رگرسیونی سبک زندگی سنتی :12جدول 

 ای مستقلمتغیره

 ضرایب استاندارد نشده
ضریب 

Rتعیین)
2) 

ضرایب 

 استاندارد شده

(Beta) 

 tمقدار
سط  

ضریب  معناداری

 (Bرگرسیمنی)
 تطای معیار

 296/2 991/2 دینداری

11% 

111/2 869/6 222/2 

سرمایه فرهنگی 

 سنتی
448/2 296/2 421/2 261/9 220/2 

گی سنتی، سرمایه فرهنگی مدرن، دینداری سرمایه فرهن)مستقل  متغیرهای از میان

هدای رگرسدیمنی، دو متغیدر دیندداری و      ممرد اسدتفاده در تحلیدل   (و سرمایه اتتاا ی

سرمایه فرهنگی سنتی در مدد  رگرسدیمنی تداثیر معنداداری بدر متغیدر وابسدته تحقیدق         

متغیدر دیندداری و سدرمایه     بر اساس ضریب تبیین مد  رگرسدیمنی مدخکمر،   .اند هداشت

سدبک زنددگی    تغییدرات  درصدد از  18نزدیدک بده    اندد  هرهنگی سنتی تمامان، تمانستف

بر اساس ضرایب غیراستاندارد رگرسیمنی، هر واحدد افدزایش    کنند.می تبیین سنتی را

نادره سدبک زنددگی زنددگی سدنتی را       991/2ماند بدا ضدریب   ت میدر ناره دینداری 

تماهدد   448/2سنتی نیز با ضریب افزایش دهد. هر واحد افزایش در سرمایه فرهنگی 

تمانس  ممتبات افزایش سبک زندگی سنتی را فراهم آورد. هر دوی این تاثیرات بدا  
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 مربمطه، تزو تاثیرات معنادار به لحاظ آماری هستند.  tتمته به سط  معناداری 

مقایسه اهای  نسبی این دو متغیر بر اساس ضریب استاندارد رگرسیمنی )بتا(، نیدز  

هد که در تبیین تغییرات سبک زندگی سنتی متغیر دینداری بدا ضدریب بتدای    د مینان 

 . دارد 42/2اهای  بیشتری در مقایسه با سرمایه فرهنگی سنتی با ضریب بتای  11/2

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 %  

42 % سرمایه فرهنگی  

 سنتی

 دینداری

سرمایه 

 اتتاا ی

سبک زندگی 

 سنتی

16 %  

11 %  

12 %  

46 %  

46 % = R2 
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 بحث و نتیجه گیری

سبک زندگی بیانگر انماع الگمهای مصرف، اوقات فراغ ، شیمه تعامالت و حتدی  

کدده اسددتقرار معیارهددای هددمیتی را    پنهددان در یددک تامعدده اسدد  تحددمالت فرهنگددی 

زندگی اصطالحی اس  کده  سبکدر واق   مکان ماکن می سازد. درچارچمب زمان و

ندم ی انتخداب از میدان تعدداد      چمن مالز  بدا  در فرهنگ سنتی چندان کاربردی ندارد،

رن بدمدن  این رویکرد، راهی اس  که بده درک مدد  . های ممتمد اس کثیری از امکان

انسامد و این معانی نادادین،  های پیشین میبندیشکل های زندگی وتقابل آنها باسبک

 .اممری تمافقی هستند که پیمسته در حا  از نم ابداع شدن هستند

های  تامعه ایرانی، تغییرات  اده در سبک زندگی ایرانیان را در دو دهه اتیر )سا 

هدای او    اده زیسدتی و قنا د  پیشدگی سدا     پس از تنگ با  راق( شاهد بمده اس . س

های معام  زمان تنگ هش  ساله بده آرامدی    بعد از پیروزی انقالب اسالمی و کایابی

تای تمد را به مصرف گرایی داده اس . البته این درسد  اسد  کده نظدا  برآمدده از      

سدازی   انقالب، اولین وظیفه تمد را حخف هاده مظداهر سدبک زنددگی غربدی و پداک      

های  یرانی از مظاهر مدرنیته ایرانی قبل از انقالب اسالمی دانس  و احیای ارزشتامعه ا

اسالمی را در دستمر کار تمد قرار داد، اما تسری  فرایند تفکیک اتتاا ی، رفداه نسدبی   

و آرامش نسبی تامعه پدس از تندگ تحایلدی، نفدمذ نیروهدا و فراینددهای مربدم  بده         

رایند تهانی شدن و مساورت بیشدتر مسدتقیم و   تهانی سازی و قرار گرفتن در معرض ف

هددای اطال دداتی و  غیرمسدتقیم افددراد )بددمیژه تماندان( بددا آن، رشددد و تحدم  تکنملددمبی   

هدای فردگرایانده، بازاندیشدی     ی ندم، رواص ارزش هدا  هارتباطی و تاثیرات هاه تانبه رسان

و الگمهای  ها ههای اتتاا ی تمیش و تغییر  ادت وار تمانان نسب  به ممقعی  و نقش
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ارتباطی بین دو تنس، فضای دممکراتیک تر حداکم بدر تعدامالت تدانمادگی، اهاید       

یافتن اوقات فراغ ، تغییر شرایط اقتصادی و تسربه شدید تحصیالت دانشدگاهی بدرای   

ی دیگر، زمینه ساز انتقا  فرهنگی مهای در دوره اتیر ها هتمانان در کنار دالیل و زمین

را در سدبک زنددگی طبقدات مختلدف دامدن زده       ای هشدتابند بمده اس  که دگرگدمنی  

 اس .

ی مطرح شده، پژوهش حاضر در تهد   ها هدر ته  بررسی برتی از دالیل و زمین

بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی و سرمایه اتتاا ی و دینداری بدر سدبک زنددگی تماندان     

ی مدیری  بدن، اه هساله زاهدانی انسا  شده که سبک زندگی آنان را در زمین 02تا  02

سبک هاسرگزینی، مصرف فرهنگی و نحمه گخران اوقات فراغد  و نظدایر آنهدا و در    

مدمرد بررسدی قدرار داده تدا      ای هدو قالب سبک زندگی سنتی و مدرن به صمرت مقایس

ضان شنات  و شناسایی این دالیل، زمینده بدرای برنامده ریدزی هدای مناسدب و  الدی        

 راهم گردد. هاسم با فرهنگ و سن  ایرانی ف

سرمایه فرهنگی تمانان شهر زاهددان از یدک سدم بدر انتخداب ندمع سدبک زنددگی         

مدرن و از سمی دیگر بر انتخاب سبک زنددگی سدنتی از سدمی آندان مدمثر اسد . بده        

منظمر رف  ابها  تاثیر دوگانه سرمایه فرهنگی بر انماع سبک زندگی مدرن و سنتی و بدا  

اند، متغیدر سدرمایه   مایه فرهنگی متاثر از دنیای مدرنتمته به اینکه برتی از مصادیق سر

فرهنگی هاانند سبک زندگی به دو دسته سرمایه فرهنگی مددرن و سدنتی تقسدیم شدده     

اس  و تاثیرات تداگانه هرکدا  ممرد بررسی قرار گرفتده اسد . هاانگمنده کده گفتده      

سدنتی  شد  سرمایه فرهنگی مدرن هم با سبک زندگی مددرن و هدم بدا سدبک زنددگی      

دارای ارتبا  معناداری اس ، اگر چه، شدت رابطده سدرمایه فرهنگدی مددرن بدا سدبک       
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زندگی مدرن بیشتر از شدت رابطه آن بدا سدبک زنددگی سدنتی بدمده اسد . از سدمی        

دیگر، سرمایه فرهنگی سنتی فاقد رابطه معنادار با سبک زنددگی مددرن و دارای رابطده    

سد در نامنده مدمرد بررسدی، کسدانی     ر میظر معنی دار با سبک زندگی سنتی اس . به ن

که سرمایه فرهنگی سنتی دارند، همی  متاایز و در  ین حا  باثبات تری دارند کده در  

. امدا کسدانی کده سدرمایه فرهنگدی مددرن       اندد  هقالب آن سبک زندگی مدرن را نرخیرفت

اایدل  امدا هندمز بخشدی از ت    اندد  هدارند با وتمد آنکه به سبک زندگی مدرن متاایل شد

 نند.ک میتمد به سبک زندگی سنتی را هاننان حفر کرده و بر آن پافشاری 

ثری بدر سدبک   ؤبه هرحا  با تمته نتای  پژوهش، میدزان سدرمایه فرهنگدی  امدل مد     

ی تشدکیل دهندده   هدا  هزندگی تمانان ممرد مطالعه اس ، از اینروی اگر  ناصدر و مملفد  

  باشدند، سدبک زنددگی سدنتی و     سرمایه فرهنگی ذتایر بممی و سنتی یدک مدرز و بدم   

چناننه آن  ناصر، مظاهر تکنملمبیکی منتسب به غرب و تهدان مددرن باشدند، سدبک     

زندگی مدرن حاد  تماهد شد. در ایدن راسدتا مناسدب اسد  متملیدان و طراحدان امدر        

ثیرگخار، به طراحی مناسب در زمینه میرا  أسرمایه فرهنگی ا م از ادارات و نهادهای ت

هدای  اب و رسم  محلدی و آشدنایی بدا کلیداتی از فرهندگ ملدی در برنامده       فرهنگی و آد

هدای الز  تهد  آشدنایی و ارتقدای سدط       رسای و غیر رسای مبادرت ورزند و زمینه

و  آگاهی تمانان از میرا  فرهنگی مرز و بم  تمد گا  بردارند. الز  اس  فضای شهر

ای سدازماندهی شدمد کده    گمنده به  ها و فرهنگ سازمانی حاکم بر آنی ارزشمسام ه

ی فرهنگدی و اتتادا ی آن را افدزایش دهدد. مدثال  از طریدق برپدایی        های بدالقمّه ظرفیّ 

های آممزندده تهد  اهاید     های سیار و برگزاری تئاترها، کتابخانهها و ممزهناایشگاه

دادن به ابعاد مختلف فرهندگ وآداب و رسدم  بدممی و فدراهم آوردن امکدان اسدتفاده       
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تمان با   افزایش بخشی از سرمایه فرهنگی سدنتی  ن برای هاگان با هزینه پایین میازآ

 در میان ا ضای تامعه شد. 

 الوه بر سرمایه فرهنگی ممرد نظر بمردیم و کارکردهدای آن و در راسدتای تاکیدد    

ایسداد و  سرمایه، طبق نظریده پاتندا  افدراد بدرای      گمناگمن او بر قابل تبدیل بمدن اشکا 

ای از تعامالت درون گروهی و میان گروهی و نیز ی پینیدهروابط مؤثر در شبکهحفر 

هدای  هدا، شدیمه  هدا، ارزش طرز تلقدی  تقمی  هاکاری گروهی برای دستیابی به اهداف،

مشترک )سبک زنددگی(، بده فراگیدری یدک ندمع قابلید         هایها و سلیقهرفتار، حال 

از سمی دیگر دینداری نیز در کنار سدرمایه  اتتاا ی چمن سرمایه اتتاا ی، نیاز دارند. 

زنددگی )مددرن یدا سدنتی(     ماند در انتخاب سدبک  ت میفرهنگی در تامعه ممرد بررسی 

ثیرپدخیری در ایدن پدژوهش    أگخار باشد. بنابراین میزان و چگدمنگی ایدن رابطده و ت   تاثیر

در مدمرد  ثیری چده  أدهندد کده چندین تد    ها نشان مدی ممرد تمته قرار گرفته اس  و یافته

سبک زندگی سنتی )به شدکل مثبد ( و چده سدبک زنددگی مددرن )بده شدکل منفدی(          

تاثیراتی معنادار اس . از این رو، ضروری اسد  ضدان آسدیب شناسدی فرهندگ دیندی       

 های سبک زنددگی تماندان، از تالده   تمانان، با تمته به اینکه مدرنیته در برتی زمینه

ی هدا  هینی، ازطریدق مداهماره و شدبک   های گخران اوقات فراغ  و سبک هاسدرگز شیمه

های دیندی و در حدا  تشددید فردگرایدی در     تارتی و مانند آنها، مخالف ته  ارزش

میان افراد اس ، تاهیداتی اندیشیده شدمد. در ایدن زمینده متملیدان امدر هاانندد مسداتد،        

های تاعی، آممزش و پرورش و دانشگاه و دیگر نهادهای مسئم  باید بده اطدالع   رسانه

ی اسدتفاده صدحی  از وسدایل    ها در زمینده سانی به والدین و فرزندان و در کل تانمادهر

 پیشرفته ارتباطی و اطال اتی مثل ماهماره و ممبایل و اینترن  برردازند. 
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