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Introduction
According to Thomas Tessie, people are now culturally abandoned. This cultural liberation has made people free
from the stigma of traditional patterns of life. But this liberation can also be a bitter experience. Indeed, the world,
instead of entering the postmodern world, is moving towards a period in which the successes of modernity are more
rooted and more globalized than before. There is no doubt that the current modern world extends far beyond the
scope of individual activities. No one is immune to, or opposes, the developments arising from the expansion of
modernity. By accepting this fact, we are faced with the death and decline of the Enlightenment subject. As a result of
these developments in the global arena, followed by self-consciousness derived from the conditions and
characteristics of life in the modern world, there have been developments in the cultural and structural fields that have
led to the emergence of the consumer society. The emergence of a consumer society, due to the increase in material
commodities and the democratization of consumption, leads to the choice of everyday life. In this context, in the
domain of identity, one of the essential components of everyday activity is choices that we normally make.
Modernity, however, puts the person in a dilemma of choice, which does not help a person to help him in the choices
he should take. This has many implications. One of these consequences is the importance of lifestyle and effective
strategies.

Material & Method
The present paper is based on Comprehensive MetaAnalysis. The meta-analysis allows researchers to
combine data from several studies. For this purpose,
the results of numerous and independent studies of the
past on the subject are examined and then converted
with the help of the CMA software, and a new statistic,
which is called the effect size. The effect size indicates
the degree of presence of the phenomenon in society.
In the present study, in the first stage, after a
preliminary study on cultural capital and lifestyle in the
databases, 46 papers were extracted. In the next step,
sociological researches that quantitatively and
quantitatively examine the impact of the variable
cultural capital on lifestyle have been selected. In the
third stage, the selected studies were evaluated
according to the information needed to extract the
practical effect size. Finally, 8 papers were selected for
meta-analysis operations.
Discussion of Results & Conclusions

In the first step, to check the bias of the release from
the funnel plot of the standard error by fisher's z, linear
regression (Eggers regression intercept) and N-class
error (classic fail-safe) were used. The results of this
study indicate the symmetry and non-bias of the
published researches and studies used in this research.
In order to examine the homogeneity assumptions of 8
papers, the Q-test with 99% accuracy, rejected the
homogeneity hypothesis of the studies and assumed the
heterogeneity of the size of the research effect, so that
the size of the random effects should be used to
continue the study. The results of using the metaanalysis method using the effect size combination
method show that there is a significant relationship
between the total combinational effect of the random
effects model and the cultural capital and lifestyle
(0.828). In other words, the average size of the effect of
the cultural capital on the lifestyle is equal to 288/0,
which is moderate in terms of the Cohen interpretation
system. In this study due to the heterogeneity of the
primary research results, the effect of moderator
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variables was also studied. According to the common
characteristics that should be studied, gender, marital
and ethnic variables were selected as moderating
variables. Based on the results, the size of the
combined effect of women is 0.377, which shows that
the relationship between the two variables of cultural
capital and lifestyle in women is stronger than men.
This effect in men is 237. The combined effect size in
single individuals (344/0) indicates that single people
are more interested in the role of cultural capital as a
lifestyle constituent strategy than married ones. The
combined effect of married persons is 230/0. Also, the
effect size of the ethnic group (0.377) was higher than
that of other ethnic groups (Maznay 29/0, Fars 0.28,
Turk 0.27, and Arabic 0.24) which indicates the effect
of ethnicity in relation to cultural capital and lifestyle.
In general, the turning point in recent years of wealthbased Marxist discourse as the indicator of the social
class of people based on the growth of consumer
culture has increased the role of cultural capital in
lifestyle. Considering the results of the meta-analysis
and the fact that the research has been less focused on
the identification and evaluation of the effects of
moderator and mediator variables, it is suggested that.
the relationship between cultural capital and lifestyle
will be investigated with a method other than
quantitative and statistical methods to ascertain the role
of cultural capital on the lifestyle and the discovery of
the missing key between these two variables.
Keywords: Lifestyle, Cultural
Modernity, Meta-Analysis
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فراتحلیل رابطۀ سرمایۀ فرهنگی و سبک زندگی
محسن نیازي ،استاد ،گروه علوم اجتماعي دانشگاه كاشان ،ايران
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اعظم نژادي ،دانشجوي دكتري جامعهشناسي ،دانشگاه كاشان ،ايران
ایوب سخایی ،دانشجوي دكتري جامعهشناسي ،دانشگاه كاشان ،ايران
چکیده
ظهور جامعۀ مصرفي ازطريق زيادشدن كاالهاي مادي و دموكراتيزه شدن مصرف ،سبب انتخابي شدن زندگي روزمره مي شود .در اين شرراي در
حوزۀ هويت ،يکي از مؤلفههاي اساسي فعاليت روزمره ،انتخابهايي است كه به طور عادي انجام مي دهيم .نوگرايي ،فرد را با تنرو پيچيرده اي
از انتخابهاي ممکن رودررو مي كند؛ ولي به او در گزينشهايي كه بايد به عمل آورد ،كمک چنداني نمي كند .ايرن امرر پيامردهاي گونراگوني
دارد؛ يکي از اين پيامدها اهميتيافتن سبک زندگي و راهبردهاي مؤثر بر آن است؛ ازاينرو ،هدف اين پرووهش فراتلليرل راب رۀ ميران مت يرر
سرمايۀ فرهنگي و سبک زندگي است .فراتلليل حاضر با استفاده از  8پووهش مرتب انجام شده است كه با روش پيمايش و بهكرارگيري ابرزار
پرسشنامه در جوامع آماري متفاوت برحسب سنجههاي پايا به انجام رسيدهاند .در گام نخست ،مفروضات همگني و نداشتن سروگيري انتشرار
بررسي شدند .يافته ها بيانگر ناهمگني اندازۀ اثر و نداشتن سوگيري انتشار م العات بررسيشده بودند .در مرحلۀ دوم ،ضريب اندازۀ اثر و نقش
تعديل كنندگي مت يرهاي جنسيت ،وضعيت تأهل و قوميت با بهكارگيري نسخۀ دوم نرمافزار  CMAارزيابي شدند .يافتهها نشران دادنرد انردازۀ
اثر سرمايۀ فرهنگي و سبک زندگي معادل  2/78است كه برحسب نظام تفسيري كوهن ،در حدي متوس ارزيابي ميشرود .همچنرين ،قوميرت،
مت ير تعديل گر در نظر گرفته شد و ضريب اثر براي اقوام كرد  ،2/92مازني  ،2/73فارس  ،2/78ترک  2/72و عرب  2/72به دست آمرد .برراي
مت ير تعديل گر جنسيت زن  2/99و مرد  2/79و براي مت ير تعديلگر تأهل ،افراد مجرد  2/92و متأهل  2/79ارزيابي شدند .در مجمرو  ،نتراي
نشان دادند سرمايۀ فرهنگي با تعديلگري قوميت ،جنسيت و تأهل ،تأثير متفاوتي بر سبک زندگي دارد.
واژههايکلیدي :سبک زندگي ،سرمايۀ فرهنگي ،نوگرايي متأخر ،فراتلليل
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پيچيده اي از انتخابهاي ممکن رودررو مي كند؛ ولي بره دليرل

مقدمه و بیان مسأله

7

به تعبير تومراس تسريه امرروزه مرردم ازللران فرهنگري رهرا

آنکه كيفيتي غيرشالودهاي دارد ،به او در گزينشهايي كه بايرد

هستند؛ ايرن رهرايي فرهنگري سربب آزادي مرردم از قيدوبنرد

به عمل آورد ،كمرک چنرداني نمريكنرد .ايرن امرر پيامردهاي

الگوهاي سنتي زندگي شده است (گيبينز و ريمر)722 :7987 ،؛ اما

گوناگوني دارد؛ يکي از اين پيامدها اهميت يافتن سبک زندگي

اين رهايي بخشي ممکن است تجربره اي تلرخ باشرد .درواقرع،

است (گيدنز .)773 :7989 ،برخي از سنخ شناسي هاي موجرود در

جهان به جاي ورود به دنياي پست مدرن به سوي دورهاي گرام

دنياي امروزي مانند طبقه ،قوميت و جنسيت بهطور كامل تنو

برميدارد كه در آن پيامدهاي نوگرايي ،ريشهايتر و جهانيترر

و گوناگوني دنياي اجتمراعي را توضريح نمريدهنرد .درواقرع،

از پيش شدهاند .ترديدي نيست كه دنياي نروگراي كنروني بره

سبک زندگي در فرهنگ سنتي كاربرد چنداني نردارد؛ زيررا برا

ميزان گستردهاي فراسوي ملي فعاليت هراي انفررادي امترداد

نوعي انتخاب از ميان تعداد زيادي از امکانهاي موجود همراه

قرادر نيسرت از تلروالت

است .درحالي كه ،در دهۀ اخير بدون توجه به اين انتخاب هاي

ناشي از گسترش نوگرايي در امان بماند يا گزينشري بررخ ف

زياد ،امکان برقراري ارتباطي معنادار و پايدار وجرود نخواهرد

آنها داشته باشد .به گونه اي كه نوگرايي متأخر حتي بر مردمري

داشت (ايمان و مرحمتي .)7 :7939 ،در دنيراي آكنرده از امکانرات

كه در سنتي ترين سرکونت گراه هراي ممکرن خرار از بخرش

گوناگون براي گرزينش سربک زنردگي ،داشرتن برنامره ريرزي

«پيشرفتۀ» جهان زنردگي مريكننرد ،ترأثير گذاشرته اسرت؛ بره

راهبردي براي زندگي اهميتي خاص دارد (گيدنز.)772 :7989 ،

مييابد (گيردنز .)92 :7989 ،هيچكر

عبارتي ،ذهن نوگرا ،سيال اسرت (برگرر و همکراران )12 :7939 ،و

نظريه پردازان علروم اجتمراعي ،سربک زنردگي را مترأثر از

هيچ گاه به ثبات و ايستايي اكتفا نمي كند .با قبول اين واقعيرت،

ارزش هرا و نگررش هرا،

عوامل بسياري چون عوامل اقتصادي،

با پديدۀ مرگ و نرابودي سروۀۀ روشرنگري روبره رو هسرتيم.

دين ،زمينه هاي اجتماعي و مانند آنها مي دانند .درواقع افراد برا

«ريشه هاي ايرن بلرران پريش از همره بره آثرار ف سرفۀ ضرد

توجه به داراييهاي مادي و معنوي خود ،سبک زندگيشران را

روشنگري ،فردريش نيچه و مارتين هايدگر ،برمي گردد .بعدها

برمي گزينند .سرمايۀ فرهنگي بخشي از اين دارايي هاسرت .بره

نظريه پردازان پست مدرن ،مانند ۀاک دريدا ،ميشرل فوكرو ،ۀان

طوري كه راب ۀ ميان سرمايۀ فرهنگي و سبک زنردگي ،ملرور

فرانسوا ليوتار و ريچارد رورتي ،در آثار خرود برر وقرو ايرن

اصلي مبلثهراي م رر شرده در جامعرهشناسري فرهنگري و

بلران مهر تأييد زدند» (جيدان.)3 :7982 ،

م العات فرهنگي است .از دهۀ  1970و برا رشرد و گسرترش

ازاين رو دراثر گسترش «نوگرايي» و «نوسرازي» در عرصرۀ

فزايندۀ كاالهراي مصررفي و تبلي رات تجراري و وسريله هراي

جهاني و بهدنبال خودآگاهي هاي سرچشمهگرفتره از شرراي و

ارتباط جمعي نظير ماهواره و اينترنت ،م العرۀ راب رۀ سررمايۀ

ويوگي هاي زندگي در جهان امروزي ،تلوالتي در زمينره هراي

فرهنگرري و سرربک زنرردگي دركررانون اصررلي ترر شهرراي

فرهنگي و ساختاري روي داده است كه ظهور جامعۀ مصررفي

جامعه شناسان و پووهشگران م العرات فرهنگري قررار گرفتره

را در پي داشته است .ظهور جامعۀ مصرفي ازطريق زيادشردن

است .سرمايۀ فرهنگي يکي از مت يرهاي اصلي و اثرگرذار برر

كاالهاي مادي و دموكراتيزهشدن مصرف ،سبب انتخرابيشردن

سبک زندگي اسرت كره شاخصري تركيبري شرامل سره شرکل

زندگي روزمره ميشود .در اين شراي  ،در س ح خود ،7يکري

تجسميافته ،عيني و نهادي ملسروب مريشرود .بورديرو ترأثير

از مؤلفههاي اساسي فعاليت روزمره همان انتخابهرايي اسرت

سرمايۀ فرهنگي بر مصرف ،فعاليت و سبک زنردگي فرهنگري

كه به طور عادي انجرام مري دهريم؛ نروگرايي فررد را برا تنرو

افراد را با توسل به نظريۀ تمايز بيان مي كنرد .او معتقرد اسرت

self

1

non-core

2
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فراتلليل راب ۀ سرمايۀ فرهنگي و سبک زندگي

دارندگان سرمايۀ فرهنگي با مصررف فرهنرگ و هنرر متعرالي،

با حجم نمونۀ  922نفري ميان معلمان  92-22سال سرپرسرت

خود را از بقيه متمايز مي كنند .داشتن سرمايۀ فرهنگي بيشتر به

خانوار در شهر آمرل انجرام شرده اسرت ،نشران دادهانرد ميران

معنرراي داشررتن ترروان شررناختي برراالتر اسررت و چنانکرره

سرمايۀ فرهنگي و سبک زنردگي راب رهاي معنرادار و مسرتقيم

ورفهورسررت نشرران داده اسررت گرررايش برره فرهنررگ و هنررر

وجود دارد.

متعررالي ،ناشرري از شايسررتگي ارتبرراطي بيشررتر دارنرردگان ايررن

ايمان و مرحمتي ( )7939در پووهشري برا عنروان «تبيرين

ظرفيت شناختي و كنجکاوي بيشرتر آنهرا برراي رمزگشرايي از

جامعه شناختي گرايش جوانان به سبک زندگي مدرن در شرهر

ملصوالت فرهنگي است .بدين ترتيرب سررمايۀ فرهنگري ،از

شيراز» به شيوۀ پيمايش و برا حجرم نمونرۀ  227نفرري ميران

مسيري فردي  -ذهنري و نره براسراس راهبرردي اجتمراعي –

جوانان شهر شيراز ،راب ۀ معنرادار سررمايۀ فرهنگري و سربک

مبارزه جويانه ،سبب گرايش افراد بره سربک زنردگي فرهنگري

زندگي را تأييد كردهاند .نتاي ايرن پرووهش نشران مريدهنرد

خاصي ميشود (گنجي و همکاران.)727 :7932 ،

سرمايۀ فرهنگي با اندازۀ اثرر  2/932ت ييررات سربک زنردگي

با توجه بره م الرب ذكرشرده ،اهميرت سربک زنردگي در

جوانان را تبيين ميكند.

نوگرايي متأخر سبب انجام پووهش ها و م العرات گونراگوني

ابراهيمري و بهنرويي ( )7983پووهشرري برا عنروان «سرربک

و از جنبرههراي

زندگي جوانان» ميان  982نفر از جوانران  72-72سرال سراكن

مستقيم و غيرمستقيم ،ارتباط اين دو مفهوم را بررسي كرده اند.

شهر بابلسر به شيوۀ پيمايش انجام دادهاند .آنها معتقدنرد ميران

در اين شراي ضروري است مجمو پووهش هاي انجامشرده،

سرمايۀ فرهنگي و سبک زندگي راب ۀ معنادار و مثبرت وجرود

دوباره بررسي و تلليل شوند .اين امر ازطريق انجام م العرات

دارد .شدت اين راب ه در پووهش مذكور برابر با  2/222است.

در ايران شده است كه در حوزههاي مختلر

فراتلليررل 7امکررانپررذير خواهررد بررود؛ زيرررا فراتلليررل نترراي

ملمدي و همکاران ( )7937در پووهش خرود برا عنروان

پووهش ها را با يکديگر تركيب ميكند و رواب ترازه اي ميران

«مناسبات سرمايۀ فرهنگي و سبک زندگي» با نمونۀ  972نفري

ميكند و از اين طريق سبب كسرب

به شيوۀ پيمايش ميان ساكنان شهر سنند  ،نشان ميدهند ميران

تصويري شفاف از وضع موجود موضو پووهش مريشرود و

سرمايۀ فرهنگي و انوا آن و سبک زنردگي راب رۀ معنراداري

عامل ها ،پيامدها و كاسرتي هراي حروزۀ پرووهش را شناسرايي

وجود دارد و شدت اين راب ۀ  2/922است.

پديدههاي اجتماعي كش

ميكند كه به مراتب مؤثرتر و مفيدتر از طرر هراي پووهشري

زار و ف

( )7937پووهشي برا عنروان «بررسري سربک

جديد است .بر همين اساس و با فرض اجراي پرووهش هراي

زندگي جوانان در شهر تهران و عوامل مؤثر برر آن» برا حجرم

نسبتاً كافي در حوزۀ سرمايۀ فرهنگري و سربک زنردگي ،تمرام

نمونۀ  938نفري از جوانان  78-97سالۀ شهر تهران بره شريوۀ

پووهش هاي داراي شراي فراتلليل در اين حوزه گردآوري و

پيمايش انجام داده اند .نتاي برا توجره بره ضرريب همبسرتگي

نتاي آنها تلليل ميشوند.

پيرسررون ( ،)2/722بيررانگر راب ررۀ مثبررت و معنررادار سرررمايۀ
فرهنگي و سبک زندگي است.
قاسررمي و همکرراران ( )7982در پووهشرري بررا عنرروان

پیشینۀ پژوهش
اسماعيلي و همکاران ( )7932در پووهشي با عنروان «بررسري

«تعيررينكننرردههرراي سرراختاري و سرررمايهاي سرربک زنرردگي

تأثير مت يرهاي يارانره و سررمايۀ فرهنگري برر سربک زنردگي

س متملور» كه به شيوۀ پيمايش و حجم نمونرۀ  227نفرري

معلمان سرپرست خانوار شهرستان آمل» كه به شيوۀ پيمايش و

ميان ساكنان باالي  72سال شهر تبريز انجام شده است ،راب رۀ
معنادار سرمايۀ فرهنگي و سبک زندگي را تأييد كردهاند.

Comprehensive Meta Analisis

1

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و نهم ،شماره پياپي ( ،)27شماره چهارم ،زمستان 7932
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نوا و همکاران ( )7932در پووهشري برا عنروان «سربک

هررويتي سررنتي ،ظرراهراً دراثررر گرررايشهررايي كرره در جوامررع

زندگي و مصرف فرهنگري» ،راب رۀ مثبرت و معنرادار سررمايۀ

سرمايه داري امروزي به وجود آمده است ،مانند ت ييرات سريع

فرهنگي و سبک زندگي را تأييد كرده اند .پووهش مرذكور بره

و دامنه دار اجتماعات ،رو به نابوديانرد (اسرتريناتي.)977 :7982 ،

شيوۀ پيمايش و با حجم نمونۀ  722نفري ميان سراكنان براالي

روش هاي زندگي كردن كه نوگرايي عامل آنهاست ،بره شرکلي

 72سال شهر اهواز انجام شده است.

بيسابقه ما را از انوا نظم سنتي دور كرردهانرد .دگرگروني هراي

ترراجبخش و احمرردي ( )7939در پووهشرري بررا عنرروان

بررهوجودآمررده توس ر نرروگرايي برره اسررتقرار صررورتهررايي از

«بررسي راب ۀ سرمايۀ اقتصادي و سررمايۀ فرهنگري برا سربک

پيوندهاي اجتماعي كمک كرده است كه جهان را درنورديده انرد

زندگي م لوب» كه به شيوۀ پيمايش و حجم نمونۀ  927نفري

و برخي از شخصيترين و ملرمانهترين جنبرههراي موجوديرت

ميان دانشجويان دانشرگاه آزاد گچسراران انجرام شرده اسرت،

روزانۀ ما را ت يير دادهاند؛ بنابراين« ،يرک فراينرد سراده در افرول

معتقدند ميان سررمايۀ فرهنگري و سربک زنردگي دانشرجويان

هويتها به وقو پيوسته است كه در آن مجموعهاي ملدود امرا

دانشگاه آزاد گچساران راب ۀ معنيداري وجود دارد.

مشخص از هويت هاي منسجم كم كم از هم فروپاشيده و جراي
خود را به يرک مجموعرۀ متنرو امرا بري ثبرات از هويرت هراي

مروري بر نظریهها
در بخرررش عمررردهاي از تررراريخ بشرررر ،افرررراد همرررواره در
زيستجهان هايي كموبيش يکپارچه زيستهاند .اين نکته ،وجود
تقسيم كار و سراير فراينردهاي بخرش بنردي نهرادي را انکرار
نمي كند؛ بخش بندي هرايي كره همرواره موجرب تفراوت هراي
زيستجهانهاي گروههراي مختلر

عمدهاي در

يرک جامعرۀ

واحد و يکپارچه شده اند .با وجود اين ،بيشتر جوامرع قرديمي
در قياس با جوامرع امرروزي ،درجرۀ براالي انسرجام را نشران
مي دهند .با وجود تفاوت هاي ميان بخش هاي گوناگون زندگي
اجتماعي در جوامع پيشين ،آنها ازطريرق نروعي نظرم معنرايي
يکپارچه ساز كره همرۀ گرروه هراي متفراوت جامعره را در برر
ميگيرد ،به يکپرارچگي مريرسرند .ايرن نظرم وحردتبخرش
معموالً نظم ديني بود .معناي سادۀ اين نظم براي فرد اين برود
كه نمادهاي يکپارچه ساز بهطور يکسران بخرش هراي مختلر
زندگي روزمره اش را در بر مري گرفتنرد .فررد ،خرواه در كنرار
خانواده يا هنگام انجام كار ،خواه درگير فرايندهاي عمومي يرا
هنگام شركت در جشن ها و مراسم رسمي ،پيوسرته در همران
جهان بود (برگر و همکاران.)29 :7939 ،
در جامعرررۀ امرررروزي ،شررراهد ناپديدشررردن تررردريجي
چارچوب هاي شناخته شدۀ سرنتي و بسريار ارجمنرديم .منرابع

رقابتكننرده دادهانرد .فرسرايش هويرتهراي جمعري و باثبرات
گذشته به فروپاشي هويت هاي شخصي نيز منجرر شرده اسرت»
(اسرتريناتي)977 :7982 ،؛ ازاينرو در پي حم ت شرديدي كره برر
پيکر سراختارهاي اجتمراعي سرنتي وارد آمرد ،هريرک از افرراد
(به طور عمده مردان و بهندرت زنان) ،بايد مستقل از صفاتي كره
به واس ۀ جايگاه سرنتي يرا طبيعري خرود دارنرد ،خرود ،هويرت
خويش را بسازند .از اين حيث و با نظر به ذخاير سرشراري كره
فرد مي يابد ،چنين مقدر شده است كره يکايرک افرراد خرود بره
جستجو ،كسب كردن و حتي برساختن هويت خويش برخيزنرد،
آن هم در جهاني كه روزبهروز ناشناختهتر و تلوالتش افزونترر
ميشود (جيدان.)772 :7982 ،
ظهور فردگرايري رهنمودهراي جديردي شرامل اسرتق ل،
اختيار و آزادي گزينش به همراه آورد .اين ارزشهراي نوبنيراد
اين باور را قوت بخشيدند كره در شرراي زنردگي در دنيراي
امروزي ،افراد بايد به صورت مستقل يا در تقابل با شريوه هراي
رفتررار و انديشررههرراي برجررايمانررده از سررنتهرراي پرردران و
پدربزرگانشان ،تعريفي از خويشتن ارائه

دهنرد (جري دان:7982 ،

)772؛ تا جايي كه ميشل فوكو معتقد است انسان امروزي كسي
است كه ميخواهد خود

را جعل و خلق كنرد (فدرسرتون:7982 ،

 .)732نوگرايي در همان حال كه پايه گذار بسياري از مفراهيمي
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فراتلليل راب ۀ سرمايۀ فرهنگي و سبک زندگي

بوده است كه در آنها انتخراب و گرزينشكرردن اهميرت دارد،

ذائقه ها با يکديگر سازگارند و تلليرل گرر اجتمراعي قرادر اسرت

معلومررات تررازۀ فراوانرري راجررع برره تررأثيرات شررديد و گرراه

طرحرري از آنهررا ترسرريم كنررد (چاوشرريان .)7987 ،برررخ ف سرروۀۀ

قيدوبندآفرين طبيعرت ،سرنت ،تراريخ ،نهادهرا و سراختارهاي

روشنگري ،سوۀۀ نوگرايي ،ماهيت ثابت و پايداري ندارد .اين امرر

اجتماعي به آدميان داده است .بي شک هويت امروزي تا حدي

بهعلت ويوگي سيال و باز نروگرايي اسرت كره هريچگراه ثبرات و

انتخاب آگاهانۀ افراد بوده است؛ اما در عين حال با شبکه اي از

ايستايي ندارد .بهطور كلي ،در ادبيرات جامعرهشرناختي از مفهروم

عوامل درهم تنيردۀ اجتمراعي ،فرهنگري ،سياسري و اقتصرادي

سبک زندگي دو برداشت كلي ميشود؛ يکي مربوط به دهۀ 1920

تعيين شده است .يکي از عوامل تعيرين كننرده و بسرتر اصرلي

است كه سبک زندگي توصي كنندۀ ثروت و موقعيرت اجتمراعي

هويت در دورۀ نوگرا ،جايگاه فرد درون رواب توليد است كه

افراد و بيشتر ،شاخص تعيين طبقۀ اجتماعي است .دوم بهصرورت

ارائه شده اسرت.

شکل اجتماعي جديدي است كه فق در متن ت ييرات نوگرايي و

«تقسيم جامعه به طبقات ،جهران بينري هراي سياسري ،اخ قري،

رشد فرهنگ مصرف گرايي معنا مييابد .در اين معنا سبک زندگي

فلسفي و مذهبي گوناگون را پديد مي آورد .جهان بيني هايي كه

راهي براي تعري

ارزشها ،نگرشها و رفتارهاي افراد است كره

روابر طبقرراتي موجررود را بيرران مرريكننررد» (كرروزر)23 :7982 ،؛

اهميت آن براي تلليلهاي اجتماعي روزبهروز افرزايش مرييابرد

به بهترين وجه در قالب مفهوم طبقۀ مارك

بنابراين به عقيدۀ مارك

طبقه ،جداي از اينکه در نقش عامرل

پوشش تاريخي عمل مي كند ،بستر اصلي شکل گيري ارزش ها،

(گنجي و همکاران.)798 :7932 ،
بي شک ناب ترين نظريههاي جامعه شناسري دربرارۀ سربک

نگرش ها و هويت افراد نيز هست؛ اما با ايجاد برخي ت ييررات

زندگي را بورديو ارائه كرده است .او با تلفيق ايدههاي مارك

اساسي در ساختار جوامع امروزي ،پيداكردن خ روط شرباهت

و وبر ،دركي كامل تر در زمينرۀ طبقرات اجتمراعي ارائره كررده

ميان طبقره و جايگراه فررد در روابر توليرد و نيرز ارزش هرا،

است .بورديو ابعاد اقتصادي و فرهنگري را در بلرث طبقره در

نگرشها و اعتقادات و بهطرور كلري هويرت افرراد روزبرهروز

نظر ميگيرد؛ يعني مانند مرارك

طبقرات را برر مبنراي عامرل

مشکلتر ميشود (چاوشيان.)7987 ،

اقتصاد اليه بندي و همچون وبر درون هرر طبقره را برر مبنراي

گذار تاريخي از نظام مبتنري برر توليرد بره اقتصراد متکري برر
مصرف ،موجب تلول ايدئولوۀيک بنياديني در نلوۀ شکل گيرري
هويت هاي اجتماعي شد؛ به نلوي كه مصرف ،به ململري برراي
پيريزي هويتهاي استوار بر سبک زندگي و منبعي اساسي برراي
هويت يابي و فرهنگ مشترک تبديل شده است« .مصرف گرايي برا
ماهيت خاصي كه دارد ،باعرث رشرد فردگرايري خودخواهانره اي
مي شود كه فرصتهاي الزم براي رشد هويتهاي قوي و باثبرات
را از بين مريبررد» (اسرتريناتي .)977 :7982 ،در ايرن شرراي مفهروم
«سبک زندگي» راهي براي تعري

دوبرارۀ هويرت اسرت .مفهروم

سبک زندگي در مقايسه برا مفهروم طبقره يرا سراير هويرت هراي
ساختاري انع افپذيرتر است؛ زيرا برخ ف مفهوم طبقره ،ملتروا

سبک هاي مختل
مارك

زنردگي از يکرديگر متمرايز مري كنرد .اگرر

طبقه را صرفاً اقتصادي مي ديد ،بورديو آن را بر مبنراي

سرمايه هاي اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي تشريح مي كنرد .بره

نظر او ،حجم و انوا سرمايه  ،طبقه را شکل مي دهنرد و مرنش
افراد ،درون هر طبقه را به يکديگر وصل مي كنرد و برر مبنراي
اين منش مشترک سبک هاي زندگي شکل مي گيرنرد؛ البتره بره
معناي دقيق تر بايد گفت مصرف ،اجازۀ بازنمرايي سربک هراي
مختل

زندگي و ذائقه هاي گوناگون را مري دهرد و درنهايرت

سبک هاي زندگي و ذائقه هايي كه بر مبنراي سررمايههراي براال
شکل ميگيرد ،سربب مصررف كاالهرايي مريشرود كره تمرايز
اجتماعي ايجاد ميكنند .اين من ق تمايز در مصرف ،در كرانون
توجرره بورديررو قرررار دارد (حميرردي و فرجرري .)22 :7982 ،او در

و من ق يا منشأ سبکهاي زندگي از پيش تعيين نميشرود .سربک

بهرا و مقالرههرايي كره بره رشرتۀ تلريرر درآورده اسرت،
كتا 

زندگي تنها نشان ميدهد برخي پيشينهها ،فعاليتها ،نگررشهرا و

شبکهاي از مفاهيم را به كار ميگيرد كه با توضيح آنها طرحري
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1

از نظريۀ او دربارۀ سبک زندگي ارائره مريشرود .ديرد بورديرو

 .)272ويوگي خاص هر ميدان براساس من رق و راهبرردهرايي

7

درک ميشود كه در ميدان اعمال ميشوند .ميدان اصروالً پهنرۀ

است .در نظريۀ او جامعه «فضايي اجتماعي» شناخته ميشرود.

نبرد و همانند بازاري رقابتي است .آنچه به ميدان معنا ميدهرد

فضاي اجتماعي جايگاه رقابتي شديد و بيپايان است .از ميران

سرمايه است و حجم و تركيب انوا سررمايه جايگراه فررد در

و در جريان اين رقابتها ،تفاوتهايي ظهور ميكند كه ماده و

سلسلهمراتب ميدان را تعيرين مريكنرد .بورديرو سررمايه را در

(استونز،

چهار مقوله از هم تفکيک ميكند :سررمايۀ اقتصرادي (دارايري

)992 :7987؛ اما در جوامع پيشرفته افرراد برا فضراي اجتمراعي

مررالي و مررادي) ،سرررمايۀ اجتمرراعي (منررابعي كرره برره صرررف

يکپارچه روبهرو نيستند و فضاهاي اجتماعي ،خود به فضاهاي

عضوشدن در گروه به فرد تعلق مريگيررد) ،سررمايۀ فرهنگري

خرد بيشماري تجزيه ميشوند كه «ميدان »7نام دارنرد .هرچره

(كاالها و مهارتها و عنوانهراي نمرادين كميراب) و سررمايۀ

جامعرره برره للرران فنرراوري پيچيرردهتررر و ازنظررر اجتمرراعي

نمادين (موقعيت و افتخار اجتماعي) .همچنين بورديو تمايز و

تمايزيافتهتر باشد ،ميدانهاي (خردهجهانهاي اجتماعي نسربتاً

تملک انوا سرمايه را منشأ تفاوت در ذائقه ها مي داند .درواقع

مستقل و خودمختار) بيشتري وجرود خواهرد داشرت .حرد و

براساس نظريۀ بورديو سرمايۀ فرهنگري سربب ايجراد تفراوت

ييرر اسرت (جنکينرز،

ميشود و به دائميكردن تفکيکها ،شکافها و نرابرابريهراي

بورديرو ،يرک ميردان ،عرصررهاي

اجتمرراعي كمررک مرريكنررد (ممترراز .)722-727 :7989 ،مناسرربات

اجتماعي است كه در آن مبارزه يا تکاپو بر سر منرابع و منرافع

مناظرهاي ميران سربک زنردگي و سررمايۀ فرهنگري در نظريرۀ

معين و دسترسي به آنها صورت ميگيرد .ميردانهرا برا اق مي

فرهنگي بورديو به تفصيل تبيين شدهاند .طبق نظريۀ او ،عر وه

دربارۀ جامعه ،مانند ديرد مراك

وبرر ،اساسراً ديردي جردلي

چارچوب الزم براي هستي اجتماعي را فراهم ميآورد

مرزهاي ميدانها نامشرخص و در حرال ت
 .)792 :7982بنا بره تعرير

تعري

و مشخص ميشوند كره ملرل منازعره و مبرارزهانرد؛

بر عوامل اقتصادي ،منش فرهنگي كه فرد از خرانواده بره ار

ازجمله كاالهاي فرهنگي (سربک زنردگي) ،مسرکن ،تمرايز و

ميبرد ،عامل مهمي در موفقيتهرا و پيشررفتهراي گونراگون

تشخص فرهنگي (تلصيل) ،زمين ،قردرت (سياسرت) ،طبقرۀ

است؛ زيرا منشها و ويوگيهاي فرهنگي دربردارندۀ منابعياند

اجتماعي ،منزلت يا هر چيز ديگري كه ممکن است به درجات

كه قادرند سودهاي زيادي بره همرراه داشرته باشرند؛ بنرابراين

متفاوتي ،خاص و انضمامي (عيني) باشند (جنکينز.)792 :7982 ،

سرمايۀ فرهنگي دربرگيرندۀ تمايلهاي پايدار فرد و گرايشهرا

ميدان كارزاري است كه در آن دربارۀ شالودههاي هويت و

و عادتهرايي اسرت كره طري فراينرد جامعرهپرذيري حاصرل

نظام سلسلهمراتبي ،پيوسته و بهطرور جردايي ناپرذير ،بلرث و

مي شوند و شامل كاالهاي فرهنگي و انوا دانش مشرو است
9

جدل ميشود .ميدان گسترهاي از مواضع و حركات ممکنري را

كه ممکن است به طور مداوم ازطريق عادت واره ها در زندگي

در اختيار فرد قرار ميدهد كه او قرادر اسرت خرود را برا آنهرا

خانوادگي و تلصي ت افزايش يابد.

سازگار كنرد .جايگراه و موقعيرت درون ميردان همچنرين هرر

بنابراين ،مفهوم مركزي ديگر در دسرتگاه فکرري بورديرو،

كنشگري را به جانب الگوي رفتاري خاصي متمايرل مريكنرد

مفهوم «عادتواره» [ريخترار ،سراختمان ذهنري ،آداب ،مرنش]

(استونز.)992 :7987 ،

است« .اين مفهوم با بار نظري قابلم حظهاي كه دارد ،توأمران

بورديو دربارۀ ميدان [زمينه ،حروزه] بره گونرهاي راب رهاي
ميانديشد تا به شيوهاي ساختاري؛ [ميدان] شبکهاي از روابر
است كه ميان جايگاههاي عيني درون زمينره وجرود دارد .ايرن
رواب جدا از آگاهي و ارادۀ فردي وجود دارنرد

(ريترزر:7939 ،
agonistic
field

با مفهوم ميدان گره خورده اسرت» (شرويره و فرونتن.)22 :7982 ،
اين كلمه ازنظر لفظي يک واۀۀ الترين اسرت كره نشراندهنردۀ
وضعيت ،حالت يا ريخت ظاهري معمول و عادتشده بهويروه
در ارتباط با بدن است (جنکينرز .)777 :7982 ،بورديرو بعضري از
معناهرراي اصررلي ايررن مفهرروم را كرره برره راب رۀ ميرران برردن و

1
2

habitus

3

2

فراتلليل راب ۀ سرمايۀ فرهنگي و سبک زندگي

عادتواره مربوط مريشرود ،حفرم مريكنرد .بيران ديگرري از

 .)277 :7939به تعبير ديگر عمل عادتوارهاي است كه در عمل

تجسميافتن عادتواره در استفادۀ بورديو از واۀۀ سلوک 7ديده

فعليت يافته است .تأكيد بورديو بر عمل بهسربب تبيرين رفترار

ميشود .اين واۀه كه در اصل يونراني اسرت و معنرايي تقريبراً

براساس من ق عملي يا ح

عملي است؛ بدين معني كه عمل

شبيه به واۀۀ التين عادتواره دارد ،در آثار بورديو براي اشراره

بهصورت كام ً آگاهانره صرورت نمريگيررد؛ بلکره خرار از

حركتكردن كنشگران (طرز ايستادن ،راهرفتن،

به طرز و سبک

كنترل آگاهانه و گفتمان و شبيه احاطه و حر

اداها و اطوار) به كار ميرود .مشابهت معناهاي اوليه و اصرلي

داده ميشود كه نسبت به بازي وجود دارد .ازنظر بورديو عمل

اين دو واۀه ،يعني عادتواره و سلوک ،گواه ملوريت بدن در
مفهومپردازي بورديو دربرارۀ عرادتواره اسرت

غريرزي نشران

بهصورت آگاهانه – يا كام ً آگاهانه – سازماندهي و هماهنگ

(جنکينرز:7982 ،

نميشرود (جنکينرز .)772 :7982 ،ويوگري آن «همانرا انع راف و

 .)777عادتواره «همان ساختارهاي اجتمراعي تجسرميافتره و

سياليت و عدم ق عيت ويوۀ آن است .زندگي اجتماعي ،با همۀ

ملکۀذهنشده است» (ريتزر .)277 :7939 ،عرادتواره يرا ملکره،

تنو و پيچيدگياش ،بر مبنراي قواعرد و اصرول و مردلهراي

ميررانجي و واس ر هاي ميرران ت رأثيرات گذشررته و انگيررزههررا و

هنجاري ،پيش نميرود .حتي اين تصور نيز غيررممکن اسرت

ملرکهاي كنوني است كه در آن واحد هم ساختمند اسرت؛

كه قاعده يا دستورالعملي براي همۀ وضعيتهاي قابلتصوري

زيرا بهوسيلۀ نيروهاي اجتماعي الگودار توليد مريشرود و هرم

كه ممکن است در جريان زندگي اجتماعي متداول پيش آيرد،

ساختدهنده است؛ زيرا ملکه به فعاليتهاي متنو و گوناگون

در آستين داشته باشريم» (جنکينرز)771 :7982 ،؛ امرا منظرور ايرن

زندگي شکل مريدهرد و

نيست كه كنشگران زندگي خرويش را بردون قصرد و هردف

به آنها انسجام مريبخشرد (اسرتونز .)992 :7987 ،بورديرو راب رۀ

پرريش مرريبرنررد .ايررن راهرري اسررت كرره بورديررو ازطريررق آن

ساختي ميان عادتواره يا ملکره و ميردان ،يعنري راب رۀ ميران

رويگرداني خود را از ساختارگرايي تعيني چررخش نظرري از

«تاريخ تجسميافته در كالبدها» بهعنروان خلرقوخرو و «تراريخ

قواعد به راهبرد نشان ميدهرد .اينجرا عرادتواره «سرچشرمۀ

عينيررتيافترره در اشرريا» را كرره بررهصررورت نظررام جايگرراههررا و

استراتويهاست» (ريتزر« .)227 :7939 ،مفهوم استراتويپرردازي،

موقعيتها شکل يافته است ،جايگزين راب رۀ سراده و ابتردايي

يعني درنظرگرفتن اين واقعيت كه كنشگران اهداف و ع يقري

فرد و جامعه ميكند .اين امر بدان معني است كه براي توضيح

دارند ،به اين منظور نيز پرورانرده شرده كره سرچشرمۀ عمرل

و تبيين هر رويداد و الگوي اجتماعي بايرد تركيرب اجتمراعي

كنشگران را در تجربۀ خود آنهرا از واقعيرت جراي مريدهرد»

كنشگر و ساختار حي ۀ اجتماعي خاصري كره او در آن عمرل

(جنکينز .)772 :7982 ،مفهوم راهبرد ،جايگزيني برراي ايرن فکرر

ميكند و نيز شراي خاصي را تجزيه و تلليل و بررسري كررد

است كه قواعد ،رفتار را هدايت ميكنند .همچنين حلقۀ اتصال

كه كنشگران در آن با يکديگر برخورد ميكنند و برر يکرديگر

مهمي ميان مفاهيم عمل ،عادتواره و ميدان است.

فرد در حوزههاي جداگانه و مختل

تأثير ميگذارنرد (اسرتونز)992 :7987،؛ بنرابراين ،ايرن راب ره بره

نکتۀ ديگري كه در كارهاي بورديو پيگيري ميشود ،ع قرۀ او

گونهاي است كه هيچكردام از دو طررف ،برهطرور يرکطرفره

به مبارزه و رقابت بر سر منزلت اسرت .ايرن امرر برا برهكرارگيري

توانايي تعيين و جهتدهي به عمل اجتماعي را ندارند.

9

راهبرد «تمايز » ،در طي

مفهوم ديگري كه بهطور مستقيم از بلثهراي مربروط بره

وسيعي از حوزههرا و امکانرات عرصرۀ

زندگي اجتماعي و براي كسب منزلت و به اتکاي انوا گونراگون

عادتواره نتيجهگيري ميشرود ،مفهروم «عمرل »7اسرت« .ايرن

سرمايه پيگيري ميشود .در اينجا منزلت اجتماعي شامل كارهرايي

[عمل] اسرت كره [عرادتواره يرا] سراختمان ذهنري و جهران

است كه آن دسته از تمايزها و تفراوتهراي فرهنگري را برجسرته

اجتماعي را به هرم پيونرد مريدهرد .از يرک سروي ،ازطريرق

ميكند و نمايش ميدهد كه ويوگي حيراتي همرۀ قشرربنديهراي

[عمل] ،ساختمان ذهني ساخته مريشرود و ازسروي ديگرر ،در

اجتمرراعيانررد؛ ازايررنرو منزلررت بررهصررورت سرربک زنرردگي

مريشرود» (ريترزر،

مفهومپردازي ميشود؛ يعنري كليرت كارهراي فرهنگري همچرون

نتيجۀ عمل است كه جهان اجتماعي آفريده

hexis
practice

1
2

distinction

3
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لباسپوشيدن ،سخنگفتن و حالتهاي بدني (جنکينز.)7982 ،

تركيب سرمايه نزد اينگونه گروهها ،تبيين كند .در تقسيمبنردي

مفهوم ديگر موردنظر بورديو ،مفهروم «سرليقه »7اسرت كره

عمودي ،كنشگراني كه مقادير زيادي از هريک از سرمايههرا را

يکي از شاخصهاي سرمايۀ فرهنگي به شمار ميرود و جامعه

در اختيار دارند (طبقۀ فرادست) ،در تقابل با كنشرگراني قررار

آن را تعيين ميكند؛ به عبارت ديگر ،سليقه مقولهاي اجتمراعي

ميگيرند كه از همۀ سرمايهها ملروماند (طبقۀ فرودست) .اين

است و تنها بهواسر ۀ نرزا و كشرمکش عرام ن و كنشرگران

تقابل در تقسيمبندي افقي ،بين طبقۀ فرادست ،يعني كساني كه

فعال است كه قادر است ت يير كنرد (فرزانره .)22 :7982 ،سرليقه

سرمايۀ اقتصادي زياد امرا دارايريهراي فرهنگري كمري دارنرد

نوعي ظرفيت و توانايي اسرت كره براسراس آن افرراد ،اشريا و

(مانند صاحبان و مديران بخشهراي اقتصرادي كره فرادسرتان

اعمال را بهصورت نمادين در نقش ترجيح هاي متمايزكننده به

طبقۀ فرادست را شکل ميدهنرد) و آنهرايي كره سررمايهشران

كار ميبرند .سليقه به افرراد نسربت بره جايگاهشران در نظرام

بهطور عمده سرمايهاي فرهنگي است (روشنفکران و هنرمندان

اجتماعي دركي ميدهد و همچنين كساني را كره تررجيحهراي

كه فرودستان طبقۀ فرادست را تشکيل ميدهند) ،بروز ميكند.

مشابه دارند ،به هم نزديک مريكنرد و ايرن افرراد را از كسران

تکتک افراد و خانوادهها پيوسته در ت شاند تا با دنبالكرردن

ديگري متمايز ميكند كه سليقههراي متفراوت برا آنهرا دارنرد.

راهبردهاي بازتبديل  -كره در آن يرک نرو يرا گونرۀ خراص

بدين ترتيب افراد ازطريق سليقه امور را دستهبندي ميكننرد و

سرمايه با گونۀ ديگري مبادله يا به آن تبديل ميشود  -جايگاه

در اين فرايند خود را نيز طبقهبندي مريكننرد .سرليقه يکري از

خويش را در فضاي اجتماعي حفرم كننرد يرا بهبرود ببخشرند

دالها و عناصر اصلي هويت شخصي است.

(استونز.)922 :7987 ،

نتيجه آنکه سبک زندگي خاص هر گروه خود را در تقابل

همچنين نظريههراي جامعرهشرناختي هويرت در نروگرايي

و مشخص ميكند« :ذوق و سليقه در

اخير ،بيش از همه به نروعي بره نظريرۀ آنتروني گيردنز پيونرد

وهلۀ اول و قبل از هر چيزي بيميلي و اكراه نسبت به سر يق

خورده اسرت .ويوگري رهيافرت گيردنز برر اهميرت ملروري

ديگران است .دليل اين امر آن است كره اعمرال و رويرههراي

فراين ردهاي اجتمرراعي بازتررابي تأكيررد مرريكنررد .برره عبررارتي،

فرهنگري ،معنري اجتمراعي خرود و قابليرت مشرخصسرراختن

عاملبودن در متن نظم و ترتيبهاي بعد از نظام سنتي به يرک

تفاوت فاصلۀ اجتماعي را از مروقعيتي كره در نظرام اهرداف و

پروۀۀ بازتابي تبديل ميشود .گيردنز معتقرد اسرت درواقرع در

رويههاي م لوب دارند ،كسب مريكننرد» (اسرتونز.)993 :7987 ،

دورۀ پ

از نظرامهراي سرنتي ،هويرت شخصري برهصرورت

درواقع از ديد بورديو ،سليقه در بدن شرکل مرادي مرييابرد و

رفتارهايي جلوهگر ميشود كه برهطرور «بازترابي » بره وجرود

رواب متفاوتي را تداوم ميبخشد كه طبقات اجتمراعي نسربت

ميآيند .اين تصور بازترابي از خويشرتن كره بره روايرتهراي

به بدنهايشان دارند؛ رواب ي كه در كيفيرت و كميرت سررمايۀ

زندگينامهوار منسجم و همواره تجديدپذير اسرتوار اسرت ،در

اجتماعي گشوده به روي افرراد ،بااهميرت اسرت .بره عبرارتي،

تاروپود انتخابهاي متعدد و برآمده از نظامهاي مجررد جراي

اعمررال ،قابليررت متفرراوت و متمررايزبودن خررود را از ويوگرري

ميگيرد (گيدنز .)72 :7989 ،در نظريۀ گيدنز يکي از تفاوتهراي

ذاتيشان نميگيرند؛ بلکه دسرت يرابي بره معنراي مروردنظر و

بارز دنياي نوگرا نسربت بره تمرام دورههراي پيشرين زنردگي

متمايزبودن ،در ارتباط با رويهها و اعمال ديگر پديد ميآيند.

اجتماعي ،پويايي و تلرک بيسابقۀ آن است .نهادهراي عصرر

با ديگر سبکها ،تعري

7

تلليررل بورديررو نشرران مرريدهررد گررروههرراي فرادسررت و

جديد از بسياري جنبهها بديع و بيسابقهاند (گيردنز.)71 :7989 ،

فرودست در مبارزهاي بيپايان و نمادين براي تثبيت هويرت و

بازتابي بودن سبک هاي زندگي بدين معني است كه هرر سربک

موقعيت اجتماعي خود درگيرند .ازسوي ديگر توجه به نظريرۀ

زنردگي در مررتن خررود معنرايي ضرررورتاً برراز و نررامتعين دارد؛

انوا سرمايه ،قادر است الگوهاي مصرف را جرداي از تلليرل

ازاينرو ق عينبودن معناي سبک زندگي  -يعنري نفري امکران

گروهبنديهاي عمودي در س ح افقري برا توجره بره حجرم و

تبيين كافي معنا توس تعيين كننده هاي ساختاري به بازتابندگي

1

2

taste

reflexive

3

فراتلليل راب ۀ سرمايۀ فرهنگي و سبک زندگي

 به اين نکته اشاره دارد كه معاني فعاليتهاي سربک زنردگيدراساس توس نيروهاي وسيع جامعه تعيين نمي شروند؛ بلکره

داشته باشند (.)Weininger & Lareau, 2007
سرررمايۀ فرهنگرري دربرگيرنرردۀ تمايررلهرراي پايرردار فرررد و

زيسرتجهران هراي متمرايز ،معراني

طي فرايند دادوستد عملي

گرايش ها و عادت هايي است كره طري فراينرد جامعرهپرذيري

روش هاي استفاده از مواد و مصالح نمادين مصررف انبروه ،بره

حاصل ميشوند و شامل كاالهاي فرهنگي ،مهارتهرا و انروا

اشيا و اعمال ملموسي تبديل مري شروند كره اسرتعارهاي برراي

دانش مشرو است .در نظريۀ بورديو سرمايۀ فرهنگري شرامل

خودشان اند .بازتابنردگي بره اسرتفاده از اط عرات مربروط بره

سرره شررکل اسررت -7 :سرررمايۀ فرهنگرري تجسررميافترره يررا

مجردد و

درونيشده :اين سرمايه بهواس ۀ ت ش ،تجربه و استعداد فررد

شراي فعاليت بهعنوان ابزاري براي تنظيم و تعرير

قاعدهمند معنا و چيستي رفتار اشاره دارد (گيدنز.)81 :7928 ،

7

حاصل ميشود و با مرگ او از بين ميرود و نميتوان آن را به

با برداشتي كه گيردنز از مقولرۀ سربک زنردگي دارد ،سربک

ديگرران انتقرال داد -7 .سرررمايۀ فرهنگري عينيررتيافتره :7ايررن

زندگي ت شي براي شرناخت مجموعرۀ منتظمري از رفتارهرا يرا

سرمايه از آشکارترين نو سررمايۀ فرهنگري اسرت كره افرراد

الگوهاي كنش افراد است كه افراد آنهرا را انتخراب مري كننرد و

جامعرره قادرنررد از آن بهرررهمنررد شرروند و عبررارت اسررت از

كنش افراد در زندگي روزمره بهواسر ۀ آنهرا هردايت مري شرود

مجموعهاي از ميرا هاي فرهنگي مانند آثرار هنرري ،فنراوري

(فاضررلي .)12 :7987 ،هررر سرربک زنرردگي مسررتلزم مجموعررهاي از

ماشيني و قانونهاي علمي كه بهصرورت كترابهرا ،سرندها و

عادت ها و جهت گيريهاست و ازاينرو نوعي وحدت دارد كره

اشيا در تملک اختصاصي افراد و خانوادههاسرت .ايرن نرو از

– ع وه بر اهميت خاص خود ازنظر تداوم امنيرت وجرودي –

سرررمايه شايسررتگي انتقررال برره ديگررران را دارد -9 .سرررمايۀ

پيوند ميان گزينش هاي فرعي موجود در يک الگروي كرموبريش

فرهنگي نهادي و ضاب هاي :9اين شکل از سرمايۀ فرهنگري بره

منتظم را نيز تأمين ميكند .سبک زندگي به مجموعه اي كموبيش

كمک ضاب ههاي اجتماعي و فراهمآوردن عنروانهراي معتبرر،

جامع از كاركردها گفته مي شود كه فرد آنها را به كرار مري گيررد

براي افراد موقعيت كسب مي كنرد؛ ماننرد مردرک تلصريلي و

تا هم نيازهاي جاري خود را برآورده كند و هم روايتي ويروه را

تصديق حرفۀ كار .اين نو سرمايه شايسرتگي انتقرال نردارد و

دربرابر ديگران مجسرم كنرد كره برراي هويرت شخصري خرود

بهدست آوردن آن بره شرراي معينري بسرتگي دارد

(ملمردي و

برگزيده است (گيدنز .)777 :7989 ،سبک هاي زندگي بهطور عمده

همکاران.)2 :7937 ،

در قالب چيزهاي ملموسي اند كه آنها را به اموري نمرادين بردل

كسب سرمايۀ فرهنگري كاركردهرا و مزيرتهراي فراوانري

مي كنند؛ نمادهايي كه انع راف پذيرنرد و معنريهراي گونراگوني

دارد .درواقررع سرررمايۀ فرهنگرري و تمررايز اجتمرراعي پيونرردي

دارند .همۀ دارايي هاي مادي حامل معاني اجتماعيانرد؛ بنرابراين

مناظرهاي دارند .سرمايۀ فرهنگي تفاوت ايجاد ميكند و سربب

بايد بخش عمده اي از تلليل فرهنگي را متوجه اسرتفاده از ايرن

تفکيکها ،شکافها و نابرابريهاي اجتماعي

مريشرود (ممتراز،

كاالها به منزلۀ رسانه بنراميم .سربک زنردگي (مصررف شخصري

)722 :7989؛ بنابراين ،در جوامع معاصرر ،سررمايۀ فرهنگري در

كاالهاي فرهنگي) بخش مشهود فرهنگ است .ايرن شريوه هراي

نقش نوعي راهبرد برسازندۀ سربک زنردگي اهميرت فراوانري

مصرف در سلسلهمراتبي آرايش مييابند كه بره طير

كراملي از

دارد.

تمايزها و تفاوت ها ،تا حد تروان ذهرن بشرر ،ميردان مري دهنرد
(چاوشيان.)7-9 :7987 ،
مناسبات مناظرهاي ميان سبک زندگي و سرمايۀ فرهنگري در
نظريۀ بورديو به تفصيل مفهوم پردازي شده است .طبق نظريۀ او،
ع وه بر عاملهاي اقتصادي ،عادتوارۀ فرهنگري عامرل مهمري
براي موفقيتهاي گوناگون ملسوب ميشود؛ زيرا عادتوارهها
دربردارندۀ منابعياند كه ممکن است سودهاي زيادي بره همرراه

1

embodied cultural capital
objectified cultural capital
3
institutionalized cultural capital
2
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جدول  - 1نظریهها دربارۀ سبک زندگی
شرح

نظریه

بر اين نکته تأكيد دارند كه كاالها در نقش نماد در مقوله هاي وسيع تري جاي مي گيرند .به عبارتي همۀ دارايي هاي مادي حامل معاني اجتماعياند؛ بنابراين ما بايد
داگالس و ایشرود

بخش عمدهاي از تلليل فرهنگي را به استفاده از اين كاالها بهمنزلۀ رسانه ،مع وف كنيم .ازاينرو معاني كاالها ريشه در زمينۀ نهادي دارند كه همين زمينههرا نيرز
مبنايي براي تفسير آن ارائه مي دهند .استفاده هاي گوناگون از كاالها بيانگر معرفت اجتماعي است و مصرف شخصي كاال (سبک زندگي) بخرش مشرهود فرهنرگ
است .اين شيوههاي مصرف در تصويرها و سلسلهمراتبي آرايش مييابند كه به طي

كاملي از تمايزها و تفاوتها ،تا حد توان ذهن بشر ،ميدان ميدهند .درواقرع،

داگ س و ايشرود متجليكردن و ثباتبخشيدن به مقولههاي فرهنگ را ملرک مصرف ميدانند .به نظر آنان چون كاالها وجه نمادين دارند ،قادرند بهصورت ابزار
مبادله و ارتباط به كار گرفته شوند .مصرف كاالها براي حفرم ارتبراط و انسرجام ،جلرب حمايرت ديگرران و ابرراز مهربرانيكرردن الزم اسرت ( & Douglas
.)Isherwood, 1996: 38
وبر واۀۀ سبک زندگي را جهت اشاره به شيوه هاي رفتار ،لباسپوشيدن ،سخنگفتن ،انديشيدن و نگرشهايي به كار گرفت كه مشخصكننردۀ گرروههراي منزلتري
متفاوت بودند .او ويوگي اصلي سبک زندگي را انتخابي بودن آن مي دانست كه به برخي تنگناهراي سراختاري ملردود اسرت و ايرن ملردوديت هرا اقتصرادي و
اجتماعياند .به نظر او سلوک و فرصت هاي زندگي ،دو مؤلفۀ اساسي سبک زندگياند .سلوک زندگي انتخاب هايياند كه افراد در گزينش سبک زندگيشان دارند

ماکس وبر

( .)Cockerham, 2000: 161فرصتهاي زندگي مواردياند كه افراد بهدليل موقعيت اجتماعيشان آنها را دارند (قاسمي و همکاران .)782 :7982 ،مهمتررين
سهم وبر از مفهومسازي سبک زندگي ،تقابل مناظرهاي بين انتخابها و فرصتهاست ( .)Cockerham et al; 1997: 324به طوري كه اگرر هريرک از اينهرا
ديگري را از بين ببرد ،در نتيجۀ سبک زندگي مؤثر است .به عبارتي ،افراد سبک زندگي خود را انتخاب ميكنند و فعاليتهايي را انجام ميدهند كه ويوگري برارز
آن است؛ اما انتخاب هاي آنها از موقعيت اجتماعيشان تأثير ميپذيرد .وبر كاركرد دوگانرهاي برراي سربک زنردگي قائرل اسرت .از يرک طررف موجرب تفراوت
بينگروهي ميشود و به برتريهاي منزلتي و طبقاتي مشروعيت ميبخشد و ازسوي ديگر موجب انسجامبخشيدن درونگروهي ميشود .به نظر او سربک زنردگي
بيش از آنکه بر توليد استوار باشد ،بر شباهت الگوهاي مصرف استوار است (مجدي و همکران.)799 :7983 ،
او با انتشار مقالۀ «ك نشهر و حيات ذهني» تأم تش را در ارتباط با فرد ،فرديت و تناقض دروني فرد در دورۀ گذار از اروپاي قرن نوزدهم به عصر مدرن م ر

جورج زیمل

مي كند و در همين راب ه شيوۀ خاص مصرف كردن و سبک زندگي را راهي براي بيان خود در راب ه با ديگران و انبوه جمعيرت كر نشرهر و نظرام تقسريم كرار
پيچيدهاي ميداند كه دستمايه هاي هويت و تمايز از ديگران را زايل كرده است .به عبارتي ،زيمل متمايزكردن خود از ديگران – بهواس ۀ مد – را ملرک مصررف

مي داند .او كاركرد دوگانه اي براي مد قائل است؛ يک وجه آن ،اع م تمايل فرد براي متمايزشدن از ديگران و بيان هويت فردي و خواست فرديت است؛ اما وجه
ديگر آن كه جنبۀ طبقاتي دارد ،سبب همبستگي گروهي و تقويت انسجام اجتماعي طبقاتي است (فاضلي.)7987 ،

میشل سوبل

سبک زندگي پديده اي ملموس است كه مشاهده ميشود يا دراثرر مشراهده نتيجرهگيرري مريشرود .بره عبرارتي ،او سربک زنردگي را مجموعرهاي از رفتارهراي
مشاهدهشدني و معنيدار ميداند كه ازسوي افراد جامعه تعري

ميشوند؛ بنابراين تشخيص سبکهاي زندگي از روي رفتار عيني و مشاهدهشدني افراد امکانپذير

است .پديده اي كه به بارزترين وجه خود را در مصرف نشان ميدهد .با م العۀ رفتارهاي عيني و سنجشپذير افراد ،سبکهاي مختل

زندگي و دستهبنردي آنهرا

میشلن شیز

درک ميشود .آنچه در ديدگاه سوبل ملوريت دارد ،راب ۀ ميان سبک زندگي و مصرف است (.)Sobel, 1981: 28
او از دريچۀ مفاهيمي مثل كسب اعتبار ،سازوكارهاي تأييد و قدرت فرهنگي ،سبک زندگي را بررسي ميكند .به نظر او ،سبک زندگي مجموعرهاي از نمادهاسرت
كه نقش فعالي در فرايند كسب اعتبار و وجهه ايفا ميكنند .نمادها به خودي خرود ،اهميرت يرا معنرا ندارنرد؛ بلکره معنرا و نقرش مشرروعيتبخرش خرود را از
سازوكارهاي تأييد مي گيرند .سازوكارهاي تأييد را نيز دارندگان قدرت فرهنگي تعيين و تعري

مي كنند و بدين سان قادرند براي خود تمايز ،تشرخص و اعتبرار

ايجاد كنند؛ بنابراين سبک زندگي هم وسيله اي براي توليد و توزيع قدرت فرهنگي در س حهاي مختل

جامعه است و هم حاصل اين نلوۀ توليد و توزيع است

دیوید چنی

(.)Scheys, 1987: 253
به نظر او سبک زندگي همان سازمان اجتماعي مصرف است .از ديد او سبکهاي زندگي جزء جداييناپذير زندگي اجتماعي روزمره در جهان امروزياند و نقشي اساسري در
تعام ت بين افراد دارند .به همين دليل ،سبکهاي زندگي را بايد در بافت ملسوس زندگي روزمرۀ افراد جستجو كرد .سليقهها ،قريلهها و ذائقهها كه در پيوندي تنگاتنرگ برا
سبک زندگي شکل ميگيرند ،نقشي اساسي در نلوۀ مصرف كاالهاي فرهنگي و برساختن هويت دارند و مدخلهايي براي ورود بره مرتن زنردگي روزمررۀ افرراد در جامعرۀ
امروزياند .مشخصههاي اصلي سبک زندگي همچون س و  ،خودها و احساسات يا قريلهها را بايد بهصورت تجربي ازطريرق بررسري سررمايه و مصررف فرهنگري افرراد
م العه كرد (.)Chaney, 2002: 16

روش پژوهش

غيركمي سنتي و روايتي در امان مي دارد و فرصتي ارزنده براي

مقالۀ حاضر به روش فراتلليل انجرام شرده اسرت .فراتلليرل

او فراهم مي كند تا تشابه ها و تفاوت هاي روش شرناختي را در

روشي آماري است كه واحد تجزيره و تلليرل در آن ،م العره

نتاي چندين م العه درک كند و با ديردي تراكمري ،تصرويري

است و آزمودني نيست (نيازي و شرعا  )13 :7932 ،و پووهشرگر

كلي از يک فعاليت پووهشي ارائه دهد .به بيان ديگر فراتلليل

را از اتکا به نتاي يک م العۀ انفرادي يا اتکا به بازنگريهراي

به پووهشگران امکران مري دهرد داده هراي حاصرل از چنردين
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بررسي و م العه را با هم تركيرب كننرد (هرومن .)72 :7982 ،در

كه در همۀ م العات بررسيشده در اين مقالره ،مت يرر سررمايۀ

پووهش فراتلليل ،پووهشگر با ثبت ويوگري هرا و يافتره هراي

فرهنگي با روال نسبتاً مشابهي بررسي شده است.

تودهاي از پووهشها در قالب مفهومهاي كمري ،آنهرا را برراي
استفاده از روشهاي نيرومند آماري آماده ميكند (دالور.)7982 ،
بدين منظور نتاي حاصل از م العات متعدد و مستقل گذشرته

جدول  – 2ویژگیهاي پژوهشهاي انتخابشده
محقق

سال

ردیف

7

تاجبخش و
احمدي

7939

7

ملمدي و
همکاران

7937

نوا و
همکاران

7932

2

ابراهيمي و
بهنويي

7983

2

اسماعيلي و
همکاران

نمونه

در زمينۀ موضو  ،بررسي و بره كمرک نررم افزارهراي مناسرب
آماري يکسان مي شود و به آمارۀ جديردي بره نرام انردازۀ اثرر
تبديل ميشود .اندازۀ اثر نشاندهندۀ ميرزان يرا درجرۀ حضرور
پديده در جامعه است (عابدي و همکاران .)778 :7982 ،اين آمراره
فراتلليل را ممکن ميكند .به عبارت ديگر انردازۀ اثرر ،نتراي
پووهش هاي مختل

را در قالب يک مقياس عرددي اثرربخش

9

نشان مري دهرد .بره نلروي كره ميران پرووهشهراي مختلر
مقايسهكردني باشد (قربانيزاده.)93 :7932 ،
در پووهش حاضر در مرحلۀ اول ،پ

از يک م العۀ اوليه

در زمينررۀ سرررمايۀ فرهنگرري و سرربک زنرردگي در بانررکهرراي
اط عاتي شامل جهاد دانشگاهي ،7پايگراه مجر ت تخصصري

حجم

7932

927
973
722

982

922

نور ،7پايگاه بانک اط عات نشرريات كشرور 9و پايگراه مركرز
اسناد و مردارک علمري ايرران 21 ،2مقالره اسرتخرا شرد .در

1

زار و
ف

7937

شدند كه برهصرورت كمري و بره روش پيمرايش ترأثير مت يرر

2

ايمان و
مرحمتي

7939

8

قاسمي و
همکاران

7982

مرحلۀ بعد ،آن دسته از پووهش هراي جامعرهشناسري انتخراب
سرمايۀ فرهنگي بر سبک زندگي را بررسي كرده اند .در مرحلۀ
سوم پووهش هاي انتخاب شده با توجه به ويوگري هرايي نظيرر

جامعه آماري

نمونهگیري

روش آماري ،جامعۀ آماري ،روش نمونه گيري ،حجرم نمونره،

938
227
227

دانشجويان
دانشگاه آزاد
گچساران
ساكنان شهر
سنند
ساكنان باالي
 72سال شهر
اهواز
جوانان -72
 72سال شهر
بابلسر
معلمان-22
 92سال
سرپرست
خانوار
جوانان -97
 78سال شهر
تهران
جوانان -92
 78سال
ساكنان باالي
 72سال شهر
تبريز

طبقهاي
خوشهاي
طبقهاي

طبقهاي

طبقهاي

خوشهاي
خوشهاي

فرضيه ها يا سؤالهاي مشابه ،چارچوب نظري ،نتاي داده هراي
موردنيرراز ،سر ح معنرراداري پررووهشهررا و تعرير

نظررري و

یافتهها

عملياتي مت يرها و آماره هاي استفادهشده (بهطرور كلري اينکره

جدول  9نشان دهندۀ راب ۀ سرمايۀ فرهنگي و سبک زندگي برا

مقالهها اط عات الزم براي استخرا عملي اندازۀ اثرر را ارائره

فاصررلۀ اطمينرران  32درصررد در هركرردام از پررووهشهرراي

كرده باشند) ،ارزيابي شدند كه درنهايرت برا توجره بره اينکره

انتخابشده است .اندازۀ اثر بيرانگر ميرزان يرا درجرۀ حضرور

مقالهها بايرد ازنظرر ويوگري هراي ذكرشرده برراي اسرتفاده در

پديدهها در جامعه و برابر با نسبت س ح معناداري به شاخصي

فراتلليل مشابه باشند ،تعداد  8مقاله براي عمليرات فراتلليرل

از حجم نمونه است .درواقع ،جردول  9نشران مريدهرد در 8

انتخاب شدند (جدول شمارۀ  .)7ذكر اين نکته ضروري اسرت

مررورد از م العررات پيشررين ،دربررارۀ سرررمايۀ فرهنگرري (مت يررر
مستقل) روي مت ير وابسته (سبک زندگي) م العه شده اسرت.

1

SID
Noormags
3
Magiran
4
Irandoc
2

اندازۀ اثر اين م العرات ميران  2/72ترا  2/22بروده اسرت .در
پووهش هراي بررسري شرده ،بيشرترين انردازۀ اثرر مربروط بره
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پووهشهاي شرمارۀ  2و  2و كمتررين انردازۀ اثرر مربروط بره

حداقل و حداكثر ميزان راب ه ميان مت يرهاي سرمايۀ فرهنگري

پووهشهراي شرمارۀ  9و  1اسرت .ايرن م لرب نشراندهنردۀ

و سبک زندگي در پووهشهاي انجامشده در ايران است.

جدول  - 3نتایج رابطۀ سرمایۀ فرهنگی و سبک زندگی
فاصله اطمینان 59درصد

ردیف

پژوهشگر

اندازۀ اثر

7

تاجبخش و احمدي

2/92

2/722

7

ملمدي و همکاران

2/92

2/727

2/217

9

نوا و همکاران

2/72

2/722

2/737

2/293

2

ابراهيمي و بهنويي

2/222

2/218

2/222

3/322

2/227

2

اسماعيلي و همکاران

2/231

-2/223

2/733

7/232

2/229

1

زار و ف

2/722

2/229

2/712

9/277

2/227

2

ايمان و مرحمتي

2/932

2/923

2/211

8/271

2/227

8

قاسمي و همکاران

2/727

2/729

2/991

2/122

2/227

اثرات ترکیبی ثابت

2/782

2/721

2/978

72/727

2/227

اثرات ترکیبی تصادفی

2/788

2/727

2/913

1/987

2/227

Z-Value

P-Value
2/227

حدپائین

حدباال
2/932

2/132
1/391

2/227
2/227

بررسی مفروضۀ همگنی مطالعات انجامشده

را بهصورت درصد نشان ميدهد .هرچه مقدار اين ضريب بره

يک بخش مهم از هر فراتلليل ،آزمون همگني م العات است

 722درصد نزديکتر باشد ،نشاندهندۀ ناهمگني بيشتر انردازۀ

كه براي بررسي اين مفروضه از آزمون  Qاستفاده شده اسرت.

آثار پووهش هاست .در م العات مربوط به سرمايۀ فرهنگري و

نتراي حاصررل از بررسري آن در جرردول  2نمرايش داده شررده

سبک زندگي ،نتاي حاصل از ضرريب مجرذور  Iبيرانگر ايرن

است.

م لب است كه حدود  81درصد از ت ييرات كل م العرات بره
ناهمگني آنها مربوط است و بايد از الگوي آثار تصادفي برراي

جدول  - 4نتایج حاصل از آزمون Q

مقدار
آزمون ()Q
/219
23

درجۀ
آزادي
()Df
2

سطح معنیداري
()P-Value

20227

I)I2(Squared

تركيب نتاي استفاده كرد .درواقع ،اين آزمون به مرا مريگويرد
راب ۀ ميان سرمايۀ فرهنگي و سبک زندگي ازنظر ويوگي هراي
م العررات متفرراوت اسررت و در ايررن وضررعيت بايررد از مت يررر
تعديل گر براي مشخصكردن واريان

82/399

و ملل اين تفراوتهرا

استفاده كرد .در الگوي اثرات ثابت فرض ميشرود انردازۀ اثرر
واقعي وجود دارد كه زيربناي همۀ تلليل هاست و تفاوت هاي

با توجه به نتاي حاصل از آزمون  Qبه نظر ميرسد دربارۀ
م العات مربوط به هر دو فرضريۀ بررسريشرده ( (P<0/05برا
اطمينان  ،%32فرض صفر مبنري برر نراهمگن برودن م العرات
پذيرفته ميشود و فرض همگوني ميان پووهشها رد ميشرود.
به بيران ديگرر ،معنراداربودن شراخص  Qنشراندهنردۀ وجرود
نرراهمگني در انرردازۀ اثررر پررووهشهاسررت .ضررريب مجررذور

I

مقداري از صفر تا  722درصد دارد و درواقع مقدار نراهمگني

اندازۀ اثر پووهش هاي اوليه بهدليل خ اي نمونه گيرري اسرت.
در مقابل ،در الگوي اثرات تصادفي ،فرض ميشود انردازۀ اثرر
واقعي از پووهشي به پووهش ديگر در حرال ت ييرر اسرت كره
يکي از علتهاي آن ممکن است وجود مت يرهاي مداخلرهگرر
در رواب بين مت يرهاي وابسته و مستقل باشد (
.)al., 2009

Borenstein et
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سوگیري انتشار

سوگيري انتشار ندارند.

بخش ديگر فرايند فراتلليل ،بررسي سوگيري انتشار است كره
ناشي از انتشارشدن يا نشدن پووهشهاي چرا شرده و انروا

ب)رگرسیون خطی اِگر

خ اهاست .بره بيراني ديگرر يکري از مشرک تي كره موجرب

در نبررود سرروگيري انتشررار انتظررار مرريرود در پررووهشهرراي

مخدوششدن اعتبار نتاي فراتلليل ميشود ،دسترسينداشرتن
پووهشگر به تمام م العاتي است كه در فاصلۀ زمراني خراص
در موضو بررسي شرده انجرام شرده انرد .برراي بررسري ايرن
مفروضه از روش نمودار قيفي ،7رگرسريوني خ ري اگرر 7و

N

ايمن از خ ا 9استفاده شده است كه نتاي بررسي اين مفروضه
به كمک روشهاي مختل

در قسمت زير ارائه شده است.

استاندارد برزگ مشاهده شود .اين حالرت خر رگرسريوني را
ايجاد ميكند كه برشي از خر رگرسريون اصرلي اسرت .اگرر
برش خ رگرسيوني با س ح موردانتظار تفاوت داشته باشرد،
علت آن ممکن است سوگيري انتشار باشرد .نتراي حاصرل از
بررسي روش رگرسيون خ ري اگرر ،برراي بررسري سروگيري
انتشار به شر جدول  2است.

الف) نمودار قیفی
در نمودار قيفي ملور افقي نشان دهندۀ مقرادير انردازۀ اثرر و
ملور عمودي خ اي معيرار آنهاسرت .م العراتي كره خ راي
استاندارد پايين دارند و باالي قي

كوچک اثر استاندارد كوچک و در پرووهشهراي برزرگ ،اثرر

جمع مي شروند ،سروگيري

انتشار ندارند و هرچه به سمت پرايين كشريده شروند ،خ راي
استاندارد بيشتر و در نتيجه سوگيري انتشار بيشتري دارند.

جدول  - 9نتایج حاصل از بررسی روش رگرسیون خطی اگر
خطاي
برش()B

استاندارد

سطح معنیداري(P-
tValue

()SE
2/292

2/922

)Value
یک دامنه

2/227

2/227

دو دامنه
2/322

براساس نتاي رگرسيون خ ري اگرر ،فررض صرفر مبنري برر
متقارنبودن و نداشتن سوگيري انتشرار تأييرد مريشرود .براسراس
نتاي رگرسيون خ ي اِگر ،برش برابر با  2/292و فاصرلۀ اطمينران
 %32برابر با  2/227است .از آنجا كه مقدار  pيک دامنره  2/227و
دو دامنه  2/322است ،فرض صفر مبني برر متقرارنبرودن نمرودار
قيفي و نداشتن سوگيري انتشار تأييد ميشود.
ج)  Nایمن از خطا
آزمون  Nايمن از خ ا روزنتال تعداد م العرات گمشرده (برا

نمودار  – 1نمودار قیفی تورش پژوهشهاي اولیه

ميانگين اثر برابر با صفر) يعني تعداد م العات بيرانگر فرضريۀ

با توجه به اين نمودار ،پرووهشهراي م العرهشرده تقريبراً
تقارن نسبي دارند و در باالي نمودار متمركز شدهاند؛ بنرابراين
1

Funnel plot
Eggers regression intercept
3
classic fail – safe N
2

صفر را پيشنهاد ميدهد كره بايرد بره تلليرل اضرافه شرود ترا
معنادارنبودن آماري اثر كلي به دست آيد .نتاي حاصل از ايرن
روش به شر جدول زير است.
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جدول  – 6محاسبات  Nایمن از خطا
شاخص

تجاوز نکند و تنها در اين صورت اسرت كره در نتراي نهرايي

مقدار

مقدار  Zبراي م العات مشاهدهشده
مقدار  Pبراي م العات مشاهدهشده
آلفا
باقيمانده
 Zبراي آلفا
تعداد م العات مشاهدهشده
تعداد م العات گمشدهاي كره مقردار  Pرا بره
آلفا ميرساند

ملاسبات و تلليلها خ ا رخ مري دهرد .ايرن نتيجره دقرت و

72/222
2/222
2/222
7
7/323
8
232

درستي باالي اط عات و نتاي بهدستآمده از اين پرووهش را
نشان ميدهد.
محاسبۀ اندازۀ اثر
از بررسي مفروضات فراتلليل اين نتيجه به دست آمد كه

پ

بايد از الگوي اثر تصادفي براي تركيب نتاي بهمنظور گرزارش
اندازۀ اثر استفاده كرد؛ بنابراين در جدول  2گزارش اندازۀ اثرر

با نگاهي به جدول  1درمييابيم بايرد  232م العرۀ ديگرر

م العات انجامشده در الگوي تصادفي ارائه شده است.

انجام و بررسي شود تا مقدار  Pدوسويۀ تركيبشرده از 2/22
جدول  - 7نتایج حاصل از اندازۀ اثر مطالعات
پرسش

تعداد مطالعات

اندازۀ اثر ()r

حد پایین

حد باال

Z-Value

P-Value

رابطۀ میان سرمایۀ فرهنگی و سبک زندگی

8

2/788

2/727

2/913

1/987

2/227

داده هاي جدول  2نشان ميدهند ميانگين اندازۀ اثر سرمايۀ

برآورد نق هاي بهدستآمده ( ،)2/989برر مبنراي نظرام تفسرير

فرهنگي (اثرات تركيبي تصادفي) بر سربک زنردگي در نمونرۀ

اندازۀ اثر ناشي از فراتلليل براساس الگوي كوهن (جدول ،)8
در مجمرو

پووهش حاضر معادل  2/788است و اين انردازه در ملردودۀ

اثر در حد نزديک به متوس را نشان ميدهد .پ

اطمينان است؛ بنابراين بايد گفرت ترأثير سررمايۀ فرهنگري برر

بايد گفت سرمايۀ فرهنگي بر سربک زنردگي در حرد متوسر

سبک زندگي تأييد ميشود .ذكر اين نکته ضرروري اسرت كره

مؤثر است.

جدول  - 8الگوي کوهن ،نظام تفسیر اندازۀ اثر ناشی از فراتحلیل
اندازۀ اثر

R

كم
متوس
زياد

2/7
2/9
2/2

متغیر تعدیلگر

2/7
2/2
2/8

الف)بررسی نقش تعدیلکنندگی متغیر جنسیت
جدول  - 5نتایج اندازههاي اثر ترکیبی به تفکیک جنسیت

با توجه به نتاي حاصل از ناهمگوني م العات ،در اين قسمت
سررعي شررد بررراي مشررخصكررردن ايررن نرراهمگني از مت يررر
تعديل كننده استفاده شود تا شايد از اين طريق واريران

d

ميران

م العات مشخص شود .در اين پووهش از مت يرهاي جنسيت،
تأهل و قوميت براي مت يرهاي تعديلگر استفاده شده است.

جنسیت

سرمایۀ فرهنگی
PValue
2/227

اندازۀ ترکیبی

Z-Value

زن

2/992

2/822

مرد

2/792

2/922

2/227

کل

2/722

1/932

2/227
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جدول  3اندازه هاي اثر تركيبي الگوي تصادفي مربروط بره

با توجه به اط عات جدول  77ازللان قوميت ،اندازۀ اثرر

راب ۀ ميان سرمايۀ فرهنگري برا سربک زنردگي را بره تفکيرک

با الگوي تصادفي ميان افراد عرب  ،2/723فارس  ،2/782كررد

جنسيت ارائه ميدهد .ازللان جنسيت ،نتاي نشران مريدهنرد

 ،2/927مازني  2/732و ترک ها  2/727است كره همرۀ مروارد

ميان زنان ،اندازۀ اثر در الگو  2/992است و در گرروه مرردان،

غير از مازنيها ،در س ح  2/227معنادار است .همچنين بهطور

اندازۀ اثر با الگوي تصادفي 2/792 ،است كه در س ح 2/227

كلي اندازۀ اثر در همرۀ گرروههرا  2/788اسرت .برا توجره بره

معنادار است .همچنين به طور كلي اندازۀ اثر در هرر دو گرروه

بررسيهاي انجامشده و تنوعي كه در اندازۀ اثرر تركيبري ميران

مردان و زنان  2/722است .به عبارتي ،سررمايۀ فرهنگري ميران

قوميت هاي مختل

وجود دارد ،به نظر مي رسد نقش فرهنرگ

زنان تأثير بيشتري بر سبک زندگي آنها نسبت بره مرردان دارد.

و قوميت تأثير بسزايي در اين راب ه دارد .به طوري كره تنرو

درواقع سبک زندگي زنان بيشتر از مردان ،از سرمايۀ فرهنگري

قبيله اي و فرهنگري سربب پديدآمردن نرو خاصري از سربک

تأثير ميگيرد.

زندگي مبتني بر سرمايۀ فرهنگي ميشود .درواقع سبک زندگي

ب) بررسی نقش تعدیلکنندگی متغیر تأهل

ميان كردها و فارس ها بيشتر از بقيۀ اقوام از سررمايۀ فرهنگري

جدول  - 11نتایج اندازههاي اثر ترکیبی به تفکیک وضعیت تأهل

آنها تأثير ميگيرد.

تأهل
مجرد
متأهل
كل

سرمایۀ فرهنگی
اندازۀ ترکیبی
2/922
2/792
2/787

Z-Value
2/271
2/293
1/172

P-Value
2/227
2/227
2/227

با توجه بره اط عرات ارائره شرده در جردول  72ازللران
وضعيت تأهل ،ميان افراد مجررد ،انردازۀ اثرر در الگرو2/922 ،
است و در گروه افراد متأهرل انردازۀ اثرر برا الگروي تصرادفي
 2/792اسرت كره در سر ح  2/227معنرادار اسرت .همچنرين
بهطور كلي اندازۀ اثر در هر دو گرروه  2/787اسرت؛ بنرابراين
سبک زندگي در افراد مجرد بيشتر از افراد متأهرل ،از سررمايۀ
فرهنگي تأثير ميگيرد.

ثروت  -كه شاخص طبقۀ اجتماعي افرراد اسرت  -بره سربک
زندگي مبتني بر رشد فرهنگ مصرفي صرورت گرفتره اسرت،
سبب شده است نقش سررمايۀ فرهنگري در سربک زنردگي و
ادراک آن در اذهان اعضاي جامعه ،اهميت فرزون ترري يابرد و
دانش پووهان در طر هاي پووهشي متعردد بره جايگراه رفيرع
سرمايه در آن توجره كننرد .نتراي متشرابه و گراهي متنراقض،
همبستگيهاي ضعي

و قوي و يافتههراي معقرول و نرامعقول

حاصل از اين م العات ،زمينه ساز تدوين فراتلليل هايي ماننرد
مرور نظام مند م العات پيشين) ،دركي جامع تر و يکپارچه تر از

جدول  - 11نتایج اندازههاي اثر ترکیبی به تفکیک قومیت
سرمایۀ فرهنگی
اندازۀ ترکیبی

عرب

2/723

Z-Value
2/217

فارس

2/782

7/292

2/227

کرد

2/927

1/391

2/227

مازنی

2/732

7/212

2/727

ترک

2/727

2/122

2/227

2/788

77/292

2/227

کل

چرخشي كه در سال هاي اخير از گفتمران ماركسري مبتنري برر

اثر حاضر شده است كه با رويکردي جديد بره فراتلليرل (نره

ب) بررسی نقش تعدیلکنندگی متغیر قومیت
قومیت

نتیجه

P-Value
2/227

نتاي را ارائه ميدهد.
براي اين منظور ،برا اسرتفاده از روش فراتلليرل ،در گرام
نخست براي بررسي سوگيري انتشار از رگرسيون خ ي اِگِر و
 Nايمن از خ ا استفاده شد .نتاي حاصرل از آن نشراندهنردۀ
متقارنبودن و نداشتن سوگيري انتشار پووهشهرا و م العرات
استفاده شده در اين پرووهش اسرت .همچنرين ،برراي بررسري
مفروضات همگني  8مقالۀ موردنظر ،آزمون  Qبا اطمينران 33

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و نهم ،شماره پياپي ( ،)27شماره چهارم ،زمستان 7932

71

درصد ،فرضيۀ همگني م العات انجام شده را رد كرد و فررض

اين فضاي اجتماعي پويا ،كنشگر راهبردهاي متنروعي را برراي

ناهمگوني اندازۀ اثر پووهش ها را تأييد كررد كره در نتيجرۀ آن

ساخت سبک زندگي خود در پيش ميگيررد .برمبنراي الگروي

جهت ادامۀ بررسي بايد از اندازۀ اثرات تصادفي استفاده كررد.

مفهومي بورديو ،سبک زنردگي در جوامرع معاصرر مبتنري برر

نتاي حاصل از بهكارگيري روش فراتلليرل برا بهررهگيرري از

سرمايۀ اقتصادي و فرهنگي است .هر قدر سرمايۀ فررد بيشرتر

روش تركيب اندازۀ اثر در پووهش حاضرر ،نشراندهنردۀ ايرن

باشد ،در فضاي اجتماعي سبک زندگي باالتري خواهد داشت؛

است كه براساس انردازۀ اثرر تركيبري كلري در الگروي اثررات

بنابراين بيشتر مردم تمايل دارند يکي از اين دو نو سرمايه را

تصادفي ،راب ۀ معناداري ميان سرمايۀ فرهنگي و سبک زندگي

انتخاب كنند .سرمايۀ فرهنگي از عوامل اصلي شرکل دهري بره

( )2/788وجود دارد .به عبارتي ،ميانگين انردازۀ اثرر يرا ترأثير

سبک زندگي اسرت .دارنردگان سررمايۀ فرهنگري برا مصررف

سرمايۀ فرهنگي بر سبک زندگي ،معادل  2/788اسرت كره برر

فرهنگ و هنر متعالي خود را متمايز مي كننرد .بره طروري كره

مبناي نظام تفسيري كوهن ،انردازه اي در حرد متوسر اسرت؛

كاهش يا افزايش آن ،نقشي اساسري در ت ييرر و تمايزپرذيري

بنابراين مت ير سرمايۀ فرهنگي عاملي مرؤثر در سربک زنردگي

سبکهاي زندگي آنها دارد .افراد و گروهها بهطور نايکسان بره

افراد ارزيابي مي شرود .ايرن يافترههرا برا نتراي پرووهشهراي

اشکال متفاوت سرمايۀ فرهنگي دسترسي دارند و همين امر در

جامعهشناسي در اين حوزه ازقبيل قاسمي و همکاران (،)7982

متمايزشدن سبک زندگي آنها مؤثر است؛ ازاينرو ،هرر سربک

( ،)7937ملمدي و

زندگي به فراخور نرو و ميرزان خاصري از سررمايۀ فرهنگري

ابراهيمي و بهنويي ( ،)7983زار و ف

همکرراران ( ،)7937ايمرران و مرحمترري ( ،)7939اسررماعيلي و
همکرراران ( ،)7932نرروا و همکرراران ( )7932و ترراجبخش و
احمدي ( )7939م ابقت دارد.

شکل ميگيرد.
همچنين ،در ايرن م العره برهسربب نراهمگنبرودن نتراي
پووهشهاي اوليه ،اثر مت يرهاي تعديلگر نيز بررسي شد كه با

براي مردمي كه در دورۀ معاصر زندگي مري كننرد ،وظيفرۀ

توجه به ويوگيهاي مشتركي كه م العرات بررسريشرده بايرد

تصميم گيري دربارۀ اينکه مي خواهند با زندگي خودشران چره

داشته باشند ،مت يرهراي جنسريت ،تأهرل و قوميرت برهعنروان

كنند در مقايسه با دورههراي قبرل اهميرت بيشرتري دارد و بره

مت يرهاي تعديل گر انتخاب شدند .براساس نتاي بهدستآمده،

بخش مهمي از وجود روزمررۀ آنهرا تبرديل شرده اسرت .ايرن

اندازۀ اثر تركيبي زنان  2/992است كه نشان مري دهرد ارتبراط

موضو بيش از همه به اين واقعيت برازمي گرردد كره امرروزه

ميان دو مت ير سرمايۀ فرهنگي و سبک زندگي در زنان قوي تر

مررردم بيشررتر از قبررل خررود را دربرابررر آنچرره مرريخواهنررد بررا

از مردان اسرت .ايرن انردازۀ اثرر در مرردان  2/792اسرت .بره

زندگي شان بکنند ،مسئول مي داننرد .توانرايي انتخراب آزادانرۀ

عبارتي ،سرمايۀ فرهنگي در زنران بيشرتر از مرردان برر سربک

سبک زندگي و توانايي ت يير آن تجربهاي رهاييبخرش اسرت.

زندگي آنها تأثيرگذار است .به نظرر مري رسرد اهميرت بيشرتر

با وجود اين ممکن است تجربرهاي تلرخ نيرز باشرد .احسراس

سرمايۀ فرهنگي براساس جنسيت ناشي از اولويتهاي زنران و

امنيتي كه نسل هاي قبل داشته اند ،از بين رفته است و هيچك

مردان در زندگي است كه فرد را در جهت جستجوي نيازهايي

قادر به تلقق رؤياهايش نيست؛ بنابراين ،به تعبير الريش برک

هدايت ميكند كه طي فرايند اجتماعيشدن كسب كرده اسرت.

شرراهد فراينررد فرررديشرردن هسررتيم؛ يعنرري اهميررت عوامررل

همچنررين ،انرردازۀ اثررر تركيبرري در افررراد مجرررد (،)2/922

سرراختاربخش سررنتي ماننررد طبقرره ،جنسرريت ،قوميررت و زبرران

نشان دهندۀ توجه بيشتر افراد مجرد نسبت به افرراد متأهرل بره

روزبهروز كم مري شرود و مرردم برهطرور فزاينرده اي برمبنراي

نقش سرمايۀ فرهنگي بهعنوان راهبرد برسازندۀ سربک زنردگي

ع قه ها و منافع فردي دست به انتخاب مي زنند .ازايرنرو ،در

است .اندازۀ اثر تركيبي افراد متأهل برابر برا  2/792اسرت .بره
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نظر مي رسد دليل توجه كمتر افراد متأهل به سرمايۀ فرهنگري،

منابع

اهميت سرمايۀ اقتصادي در زندگي اين افراد باشرد .توجره بره

ابراهيمي ،ق .و بهنويي« .)7983( . ،سبک زنردگي جوانران»،

سرمايۀ اقتصادي تا اندازۀ زيادي ميل به سرمايۀ فرهنگي برراي

فصررلنامۀ انجمررن ايرانرري م العررات فرهنگرري و

سامان دهري بره سربک زنردگي را كراهش مريدهرد .درواقرع،

ارتباطات ،س  ،1ش  ،78ص .792-712

تجربه هاي دورۀ زندگي و من ق عمل زندگي روزمره برر ايرن

استريناتي ،د .)7982( .نظريه هاي فرهنگ عامره ،ترجمرۀ :ثريرا

تمايل تأثيرگذارند؛ ازاين رو ،افراد متأهل به ارزش هاي مادي و
ابزاري جهت ساماندهي به سبک زندگي شان تمايرل بيشرتري
دارند .همچنين ،اندازۀ اثر باالتر قوم كررد ( )2/927نسربت بره

پاکنظر ،تهران :گام نو.
استونز ،ر .)7987( .متفکرران برزرگ جامعرهشناسري ،ترجمرۀ:
مهرداد ميردامادي ،تهران :مركز.

ساير اقوام (مرازني  ،2/73فرارس  ،2/78تررک  2/72و عررب

اسرماعيلي ،الر .؛ كلردي . ،و وثروقي ،م« .)7932( .بررسري

 )2/72نشان دهندۀ تأثير قوميت در ارتباط سررمايۀ فرهنگري و

تررأثير جامعررهشررناختي مت يرهرراي يارانرره و سرررمايۀ

سبک زندگي اسرت .بره عبرارتي ،برا توجره بره بررسري هراي

فرهنگي بر سبک زندگي معلمان سرپرسرت خرانوار

انجامشده و تنوعي كه در اندازۀ اثر تركيبي ميران قوميرتهراي

شهرستان آمل» ،مجلرۀ م العرات توسرعۀ اجتمراعي

مختل

وجود دارد ،به نظر مي رسد نقرش فرهنرگ و قوميرت

ايران ،س  ،2ش  ،2ص .777-791

تأثير بسزايي در اين راب ه دارد .به طوري كه تنرو قبيلرهاي و

ايمرران ،م .و مرحمترري ،ن« .)7939( .تبيررين جامعررهشررناختي

فرهنگي سبب پديدآمدن نو خاصي از سبک زندگي مبتني بر

گرايش جوانران بره سربک زنردگي مردرن در شرهر

سرمايۀ فرهنگي ميشود .درواقع اليرههراي متعردد قروميتي برا

شيراز» ،جامعهشناسي كاربردي ،س  ،72ش (،22 )9

تکيه بر سرمايۀ فرهنگي بهعنوان نوعي شگرد هويرتسرازي و

ص .7-72

معنابخشي ،مي كوشند سبک زنردگي متمرايزي را خلرق كننرد.

برگررر. ،؛ بريجيررت ،ب .و هانسررفريد ،ک .)7939( .ذهررن

ميدان ها و فضاهاي فرهنگي كه قوميت خلق مريكنرد ،فررد را

برريخانمرران :نوسررازي و آگرراهي ،ترجمررۀ :ملمررد

بيشتر براي ت ييرات نگرشي و تمايل بره سررمايۀ فرهنگري در

ساوجي ،تهران :نشر ني.

سبک زندگي آماده ميكند.

تاجبخش ،غ .و احمدي ،م« .)7939( .بررسري راب رۀ سررمايۀ

برره طررور كلرري ،بررا توجرره برره نترراي فراتلليررل و اينکرره

اقتصررادي و سرررمايۀ فرهنگرري بررا سرربک زنرردگي

پووهش هاي انجامشده كمتر تأثيرات مت يرهاي تعديلكننرده و

م لوب» ،اولين همرايش علمري  -پووهشري علروم

ميانجي را شناسايي و بررسي كردهاند ،پيشنهاد ميشود به ايرن

تربيترري و روانشناسرري آسرريبهرراي اجتمرراعي و

عوامل توجه بيشتري شود كه اين كار ،عر وه برر برديعبرودن،

فرهنگي ،تهران :مركز م العات و تلقيقات اسر مي

پيامدهاي علمري و كراربردي زيرادي در ايرن حروزه خواهرد

سروش حکمت مرتضوي ،ص .7-73

داشت .همچنين ،با توجره بره ماهيرت موضرو پرووهش ،بره
بررسي راب ۀ ميان سرمايۀ فرهنگي و سبک زندگي برا روشري
غير از روش هاي كمي و آماري براي پيبردن به نقش سررمايۀ
فرهنگي بر سبک زندگي و كش
اين دو مت ير ،نياز است.

حلقۀ گمشردۀ اصرلي ميران

جنکينز ،ر .)7982( .پي ير بورديو ،ترجمۀ :لري جوافشراني و
حسن چاوشيان ،تهران :نشر ني

جي دان ،ر .)7982( .نقد اجتماعي پست مدرنيته :بلرران هراي
هويت ،ترجمۀ :صالح نجفي ،تهران :پردي

دانش.

چاوشرريان .)7987( . ،سرربک زنرردگي و هويررت اجتمرراعي:
مصرف و انتخاب هاي ذوقي به عنوان تمايز و تشرابه
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اجتمرراعي در مدرنيتررۀ اخيررر ،پايرراننامررۀ دكتررري،
دانشکدۀ علوم اجتماعي دانشگاه تهران.
حميدي ،ن .و فرجري ،م« .)7982( .سربک زنردگي و پوشرش

كوزر ،ل .)7982( .زندگي و انديشرۀ بزرگران جامعرهشناسري،
ترجمۀ :ملسن ث ثي ،تهران :علمي.
حسينبر ،م .و كريميان ،م« .)7932( .بررسي راب رۀ

گنجي ،م.؛

زنان در تهران» ،فصلنامۀ تلقيقات فرهنگي ،س ،7

سرمايۀ فرهنگي و سبک زندگي در بين مردان شرهر

ش  ،7ص .12-37

زاهدان» ،فصلنامۀ جامعه شناسي سربک زنردگي ،س

دالور .)7982( . ،مباني نظري و عملي  -پرووهش در علروم
اجتماعي و علوم انساني ،تهران :رشد.
ريتزر .)7939( . ،نظريرۀ جامعرهشناسري ،ترجمرۀ :هوشرنگ
نايبي ،تهران :نشر ني.
زار  ،ب .و ف

 ،م« .)7937( .بررسي سبک زنردگي جوانران

در شررهر تهررران و عوامررل مررؤثر بررر آن» ،فصررلنامۀ
تلقيقات فرهنگي ،د  ،2ش  ،2ص .22-722
شويره ،ک .و فونتن ،ال  .)7982( .واۀگران بورديرو ،ترجمرۀ:
مرتضي كتبي ،تهران :نشر ني.

 ،7ش  ،7ص .773-721
گيبينررز . ،و ريمررر ،ب .)7987( .سياسررت پسررت مدرنيترره،
ترجمۀ :منصور انصاري ،تهران :گام نو.
گيدنز ،آ .)7928( .پيامدهاي مدنيت ،ترجمرۀ :ملسرن ث ثري،
تهران :مركز.

گيدنز ،آ .)7989( .تجدد و تشخص؛ جامعه و هويت شخصري
در عصر جديد ،ترجمۀ :ناصر موفقيان ،تهرران :نشرر
ني.
مجدي. ،؛ صدرنبوي ،ر.؛ بهروان . ،و هوشمند ،م.)7983( .

عابررردي ،الر ر .؛ عريضررري . ،و ملمررردزاده ،ف.)7982( .

«سبک زندگي جوانان ساكن شهر مشهد و راب ۀ آن

«درآمدي بر روش پووهش فراتلليرل در تلقيقرات

با سرمايۀ فرهنگي و اقتصادي والدين» ،مجلۀ علروم

آموزشي» ،فصلنامۀ حوزه و دانشگاه ،س  ،77ش ،2

اجتماعي دانشگاه فردوسري مشرهد ،د  ،2ش  ،7ص

ص .777-722

.797-717

فاضلي ،م .)7987( .مصرف و سبک زندگي ،قم :صبح صادق.
فدرستون ،م« .)7982( .زيباشرناختي كرردن زنردگي روزمرره»،
ترجمۀ :مهسرا كررم پرور ،فصرلنامۀ ارغنرون ،ش 73
(فرهنگ و زندگي روزمره  ،)7ص .782-778

فرزانرره .)7982( . ،زنرران و فرهنررگ برردن :عوامررل مررؤثر بررر
گرررايش برره جراحرريهرراي زيبررايي ،پايرراننامررۀ
كارشناسي ارشد ،دانشکدۀ علروم اجتمراعي دانشرگاه
ع مه طباطبايي.
ربانيخوراسگاني . ،و عليزاده اقردم ،م.

قاسمي ،و.؛ رباني ،ر.؛
(« .)7982تعيينكننردههراي سراختاري و سررمايهاي

سبک زندگي س متملور» ،مجلۀ مسائل اجتمراعي
ايران ،س  ،71ش  ،19ص .787-779

قربررررانيزاده ،و .)7932( .روش تلقيررررق فراتلليررررل بررررا
نرمافزار  ،CMA2تهران :بازتاب.

ملمررردي. ،؛ ودادهيرررر ،الر ر  .و ملمررردي ،ف.)7937( .

«مناسبات سرمايۀ فرهنگي و سبک زنردگي» ،مجلرۀ
جامعهشناسي ايران ،د  ،79ش  ،2ص .7-79
ممترراز ،ف« .)7989( .معرفرري طبقرره از ديرردگاه بورديررو»،
پووهش نامۀ علروم انسراني ،ش 27و  ،27ص -712
.723
نرروا . ،؛ فاضررلي. ،؛ رجررايي ،م .و مقترردايي ،ف.)7932( .

«سبک زندگي و مصرف فرهنگي» ،فصلنامۀ توسرعۀ
اجتماعي (توسعۀ انسراني سرابق) ،د  ،72ش  ،9ص
.2-78
نيازي ،م .و شعا  ،ص« .)7932( .فراتلليلي بر ارتباط سررمايۀ

فرهنگي و مديريت بدن» ،مجلۀ تلقيقرات فرهنگري
ايران ،د  ،3ش  ،7ص .17-87

هررومن .)7982( . ،راهنمرراي عملرري فراتلليررل در پررووهش
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