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چکـيده
هدف این تحقيق ،مطالعه و شناسایي چگونگي سازههاي سرمایهفرهنگي و سبكزندگي ،با شاخصهاي سنت مداري،
نوگرایي و تلفيقگرایانه و بررسيِ رابطهي متقابل این سه گونهي ارزشي-نگرشي با این دو سازه است .روش توصيفي-
همبستگي و جامعهي آماري ،دانشجویان هنرهاي سنتي است و جمعيت نمونه از بين دانشجویان دانشگاههاي هنر تهران،
دانشگاه هنرسوره و دانشگاه هنر شاهد انتخاب شدند .تعداد کل جامعه آماري  075نفر بوده و حجم نمونه  911نفر ميباشد
و روش نمونهگيري تصادفي ساده استفاده شدهاست .یافتههاي توصيفي نشان ميدهد؛ سبك زندگيِ دانشجویان بيشتر
ت
تلفيقي و مدرن شدهاست.همچنين یافتههاي تحقيق مبين این مهم است که دانشجویان حتي با اوقاتِ فراغت و مدیری ِ
بدن و مصرفِ محصوالتِ فرهنگيِ نوگرایانه،گرایشهاي سنتيِ خود را ،با انتخاب رشتهي تحصيليِ هنرهاي سنتي نمایان
کردهاند و اینكه درصد باالیي از دانشجویان در سبك زندگي ،سنت و مدرن را ترکيب کردهاند .دست آورد تحقيق این است
که در جامعهي مطالعه شده ،مناسبات بين سرمایهفرهنگي و سبكزندگي  -البته نه به صورتي که پيربوردیو در نظر
داشت -بلكه با لحاظ شاخصهاي سنت مدارانه ،نوگرایانه و تلفيقگرایانه ،تایيد شدهاست.

واژگـان کلـیدی :سرمایه فرهنگيِ سنتي /مدرن /تلفيقي؛ سبك زندگيِ سنتي /مدرن /تلفيقي؛ سرمایه اقتصادي؛ بازتوليد
فرهنگي

* -این مقاله از رساله کارشناسی ارشد در سال  1331استخراج شده است.
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 -1مقدمه
آیا با ورود مظاهر مدرن که بيشتر ،در سرمایههاي فرهنگي و سبك زندگي نمود عيني پيدا ميیابد ،هویت و سنتها از زندگي
مردم رخت برميبندند .مطالعات جامعه شناختي دو دههي گذشته از دگرگونيِ هویتهاي فردي و اجتماعي و سنتها و تغييرات
سبك زندگي دانشجویان از سنتي به مدرن خبر ميدهند.
پژوهشهاي نيازي (،)9010ابراهيمي ،بهنویيگدنه ( ،)901:9017خواجه نوري و همكاران( ،)990 :9010شهابي( ،)9010گروسي و همكاران
( ،)9019زارع،فالح( ،)9010رحمتآبادي و آقابخشي( ،)9010شالچي( ،)9017فاضلي( ،)9010کفاشيو دیگران(،)9011ازکياو رودبارکي(،)9011
هاشميانفر و هاشمي( )9010و نيز منادي ( ،)9010غفاري ( ،)9017نوربخش( ،)9017خدایي( ،)9011حسين زاده( ،)9011ابراهيمي(،)9011
شارع پور( ،)9019محمدي و همكاران( ،)9019آزاد ارمكي و شالچي( ،)9010آزادارمكي و ملكي( )9010نشانگرِ وجودگونههاي مختلف در سبك
زندگي جوانان بود و دگرگوني هویتي آنان را دربرداشت .تغييراتي که به نوعي بيان کنندهي کم رنگ شدنِ ارزشهاي سنت مداري و هویتهاي
مذهبي و دیني در مقابل ارزشهاي مدرن در ميان مردم است.

سال پنجم ،شماره ( 3پیاپی ،)11 :پاییز 1041

در ایرانِ امروز ،عموميت یافتن سبك زندگيِ مدرن و کم رنگ شدن سبك زندگيِ سنت مدار ،جزو اساسي ترین مسائل
اجتماعي محسوب ميشود و هزینههاي هنگفتي در زمينهي ایجاد سبك زندگي صورت ميپذیرد .کشور ایران به جهت وجود
سالیق ،گرایشها ،تمایالت و نگرشها و نيز فرهنگها و اقوام متنوع و سنتهاي مختلف ،داراي سبكهاي زندگي است .به نظر
ميرسد به صورت کلي تر ،افراد سبك زندگي را در سه قالب کامالً سنتي ،کامالً مدرن و یا تلفيقي که نسبتهایي از آن دو را داشته
باشد ،انتخاب ميکنند.
آیا در واقعيت ،این گونه است و اگر جواب مثبت است ،سرمایه فرهنگي خانوادگيِ ایشان چه نسبتي با نوع سبك زندگي آنها
پيدا ميکند؟
ي (ارزشي -نگرشي) خانواده در سبك زندگي افراد انتقال و بازتوليد ميشود و اساساً نسبتي بين سرمایه
آیا سرمایه فرهنگ ِ
فرهنگي 9و سبك زندگي(به لحاظ ارزشي -نگرشي) وجود دارد؟ با توجه به دیدگاه بوردیو 0سبك زندگي متاثر از ميزان سرمایههاي
فرهنگي خانوادگي است ،آیا ميتوان گفت سبك زندگي متاثر از سازههاي هویتي و ارزش مدارانهي سرمایههاي فرهنگيِ خانواده نيز
هست؟
جهت بررسيِ نحوهي شكلگيريِ نوع سبك زندگي دانشجویان (به لحاظ ارزشي – نگرشي) ،مطالعهي گونههاي ارزشي –
ي
نگرشيِ زمينهي خانوادگي از طریق نوع سرمایههاي فرهنگي سنتگرایانه و نوگرایانهي خانواده و ارتباطِ آن با گونهي انتخاب ِ
سبك زندگي مهم بود .این موضوع اهميت داشت که ،آیا سبك زندگي دانشجویان ،از زمينهي ارزشي و نگرشيِ سرمایههاي
فرهنگيِ خانوادگي ،به سبك زندگي آنها انتقال یافته است و موجب بازتوليد فرهنگ پایگاهي با چنين گونهي ارزشي و
نگرشي(سنتي -مدرن) شده است یا خود دانشجویان سبك زندگي خویش را انتخاب کردهاند؟
به این منظور از دو متغيرِ سرمایه فرهنگي خانوادگي و سبك زندگي با شاخصهاي سنت مداري ،نوگرایي و تلفيقگرایانه،
جهت مطالعهي همبستگي آن دو بهره برده شد.
از نظرِ پيیر بوردیو ،جامعه شناس فرانسوي ،سرمایههاي فرهنگي در برگيرندهي تمایالت فرد است یعني شامل گرایشها و
عاداتي است که در طي فرایند جامعه پذیري حاصل ميشوند و شامل کاالهاي فرهنگي ،مهارتها و انواع دانشهاي مشروع است
(بوردیو .)07: 9010 ،بنابراین بوردیو در نظریهي کنشِ خود ،هدف از طرح مفهوم سرمایه فرهنگي را ،ارائهي سازوکار پيچيدهاي
ميداند که از طریق آن نهادهاي آموزشي(خانواده و مراکز آموزشي) موجبِ بازتوليد نحوهي توزیع سرمایهي فرهنگي ميشوند و به
دنبال آن بازتوليدِ ساختار فضاي اجتماعي یا به عبارت دیگر بازتوليد ترکيب طبقات اجتماعي انجام ميگيرد (بوردیو.)10 : 9019 ،
برطبق نظر او سرمایه فرهنگي :شامل...« :سليقه هاي خوب  ،شيوه و راه و رسم پسندیده و پيچيدهي شناختي ،شناسایي و توانایي
پذیرش محصوالت فرهنگي مشروع از قبيل هنر ،موسيقي کالسيك ،تئاتر و ادبيات  »....است (فاضلي .)01 :9010،سرمایهي
فرهنگي طبقات وگروهها ،برحسب ویژگيهاي طبقاتي آنها چارچوبِ شناختي و نيز مذهبي مهيا ميسازد که توضيح دهندهي رفتار
مصرفي آنهاست.
ل منظم سرمایههاي فرهنگي است که به نوبهي خود ،به نظامهایي از نمادها و نشانهي
از نظر بوردیو سبك زندگي محصو ِ
تشخٌص اجتماعي تبدیل ميشوند(سيدمن  )900 :9019و این نمادها و نشانهها در قالب سرمایه فرهنگي ،باز توليد ميشوند که
بوردیو آن را بازتوليد فرهنگي 0ناميدهاست .از دید بوردیو ،خانوادههاي طبقات باال که سرمایه فرهنگي (ابعاد تجسدي ، 0عينيت
یافته 0و نهادینه شده یا تحصيلي ،) 0به ميزان زیادي انباشت کردهاند در رقابت با افراد طبقات متوسط و پائين قادرند طبقه و نوع
خاص سبك زندگي خود را بازتوليد کرده و همچنان موفقيت و سلطه طبقاتي خود را مشروعيت بخشند .مبناي تحقيق حاضر،
تقسيم بنديهاي طبقاتي بوردیو از لحاظ سبك زندگي و بر اساس ترکيب و ميزان باالي سرمایههاي اقتصادي و اجتماعي و
1 - Cultural Capital
2 - Bourdieu, Pierre
3 - reproduction cultual
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 -2سواالت تحقيق
 -9سرمایههاي فرهنگيِ خانوادگيِ دانشجویان هنرهاي سنتي به لحاظ سنتي /مدرن /تلفيقي چگونه است؟
 -0سبك زندگيِ دانشجویان هنرهاي سنتي به لحاظ سنتي /مدرن /تلفيقي چگونه است؟
 -0سرمایه اقتصادي خانوادگي دانشجویان هنرهاي سنتي چگونه است؟
-0همبستگي بين سرمایه فرهنگي خانوادگي و سبك زندگي دانشجویان هنرهاي سنتي چگونه است؟
-0همبستگي بين ميزان سرمایهي اقتصادي خانوادگي دانشجویان و نوع سبك زندگي آنان چگونه است؟
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فرهنگي که این طبقات دارند ،نيست .از نظر بوردیو منشاء این سرمایهها خانواده است و از آن طریق طبقهي خود را باز توليد
ميکنند
با توجه به این مطالعات و تعاریف ،سرمایههاي فرهنگي خانواده و سبك زندگي با سه شاخصِ سنت مدارانه ،نوگرایانه و
تلفيقگرایانه عملياتي شده و سنجيده شد تا ضمن مطالعهي گونههاي سبك زندگي با معيار این سه شاخص ،رابطهي آن با سرمایه
فرهنگي نيز بررسي شود.
پژوهشهاي مربوط به سرمایهي فرهنگي در ایران از جمله تحقيقات منادي ( ،)9010نوغاني ( ،)9019غفاري (،)9017
نوربخش( ،)9017خدایي( ،)9011حسين زاده( ،)9011ابراهيمي( ،)9011شارع پور( ،)9019محمدي و همكاران( ،)9019ارمكي و
شالچي( ،)9010ارمكي و ملكي( )9010و ، ....بر اساس ابعاد سهگانه مورد نظر بوردیو شاخص سازي و عملياتي شده و مطالعات
انجام شده است ،اهميت این تحقيق از آن نظر است که ميکوشد ،سرمایه فرهنگي و ابعادش را از لحاظ سنت مداري و نومداري
نيز شاخص سازي کند .شاخصهایي که ميتوان بر اساس آن سرمایه فرهنگي را با نگاه به فرهنگ بومي سنجيد و همچنين روابط
گونههاي سرمایههاي فرهنگي(سنت مدار و نوگرا) را با متغيرهاي دیگر -در این تحقيق « سبك زندگي» -بررسي کرد.
از سویي اهميت این تحقيق به این لحاظ است که طي بررسي پيشينههاي تجربيِ تحقيق ،هيچ تحقيقي که همبستگي و
ارتباط سرمایه فرهنگي (نگرشي -ارزشي) خانوادگي وسبك زندگي فردي ،بر اساس موقعيت عامالن و جوانان و خط سيري را که
موجب شده آنها این موقعيت را اشغال کنند و موجب تمایزات گردد ،تا زمان انجام این تحقيق ،مورد بررسي قرار نگرفته بود .به
خصوص با توجه به گوناگوني سير زندگي خانوادگي(برناردز ) 00: 9015،و تاریخي که جوانان و افراد ممكن است داشته باشند.
دیگر اینكه ،در پژوهشهاي داخلي ،مفهوم سرمایه فرهنگي در قالبي مشابه با تقسيم بندي بوردیویي به طور یكسان و بدون
بازنگري مورد استفاده قرار گرفتهاست .در واقع مرور تحقيقات نشان ميدهد ،در پژوهشهاي خارجي به زمينههاي فرهنگي در
سنجش سرمایه فرهنگي توجه شده بود .این در حالي است که در پژوهشهاي تجربي داخلي معرفت فرهنگي و بومي مورد غفلت و
بي توجهي واقع شده است .معرفت فرهنگي آن دسته از اطالعاتي هستند که از هر فردي انتظار ميرود از آنها برخوردار باشد و
معموال از کشوري به کشور دیگر فرق ميکند(رضایي،تشویق .)09 :9019،در این تحقيق به دنبال سنجش سبك زندگي با
شاخصهايِ سنت/مدرن/تلفيقي و سرمایه فرهنگي با شاخصهايِ سنتي /مدرن /تلفيقي (محقق ساخته) با توجه به معرفت و
سازوکار بومي هستيم.

 -3چارچوب نظري
در چارچوبِ مفهومي به منظور توصيف سبك زندگي دانشجویان هنرهاي سنتي ،از شاخصهاي سبك زندگي که داراي سه
بعد رفتاري ،نگرشي ،ترجيحات و انگيزهي مصرف است (مجدي و همكاران )9011،استفاده شد .بوردیو در باره شكل گيري
سبكهاي زندگي ،نظریهاي منسجم ارائه داده است .مطابق مدل او ،شرایط عيني زندگي و موقعيت فرد در ساختار اجتماعي به توليد
منش خاص منجر ميشود و منش دو دسته نظام است .نظامي براي طبقهبندي اعمال و نظامي براي ادراکات و شناختها
(قریحهها) .نتيج ه نهایي تعامل این دو نظام سبك زندگي است .سبك زندگي همان اعمال وکارهایي است که به شيوهاي خاص
طبقهبندي شده و حاصل ادراکات خاص هستند .همچنين سبك زندگي تجسم یافتهي ترجيحات افراد است که به صورت عمل در
آمده و قابل مشاهده هستند (فاضلي.)10 :9010 ،
استفاده از نظریهي گيدنز ،بخش دیگري از چارچوب مفهومي تحقيق را تشكيل ميدهد ،او انسان را به عنوان عامل در شكل
گيري هویتش موثر ميداند و معتقد است انسان تحت فشار ساختار اجتماعي ،سبك زندگي را بيشتر تقليد ميکند و سبك
زندگياش را در زندگي روز مره و در یك فرهنگ مشخص تعریف شده انتخاب ميکند (مجدي و همكاران  ،9011بنت :9010
.) 10
در این تحقيق؛ سبك زندگي نه به مثابه طبقه و منزلت اجتماعي (بوردیو ،وبر) بلكه ،تلقي از سبك زندگي در مقام مصرف و نيز
هویت(اباذري،چاوشيان )9019 ،و به مثابه فرهنگ و خرده فرهنگ (ذکایي( ،) 9019 ،ممتاز (،)9010،اعظم آزاده  )9071،بررسي
شده است.
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جهت توصيف سرمایه فرهنگي نيز ،از مفاهيم گروهي از نظریه پردازان سرمایه فرهنگي استفاده شده است از جمله دیدگاه
بوردیو ،چراکه از نظر او نوع سبك زندگي محصول منظم سرمایه فرهنگي است که به نوبهي خود به نظامهایي از نشانهي تشخص
اجتماعي تبدیل ميشود(ذکایي )9019 ،و منبع و خاستگاه سرمایه فرهنگي را خانواده و نظام آموزشي ميداند .بوردیو معتقد است،
خانوادههاي طبقات باال که سرمایههاي فرهنگي و اقتصادي باال ،قدرت و توانایي شناخت نمادها و معاني را پيدا کرده و از این
طریق ذائقهها و سالیق و ارزش هاي فرهنگيِ خود را تحميل و باز توليد ميکنند و به این وسيله خانوادههایي که باالدست هستند،
موفقيتها و ارزش هایشان تداوم ميیابد (سيدمن.)911:9010 ،
دیدگاه دیوید تراسبي نيز جهت توجيه و توصيف سنت مداري و نوگرایي سرمایه فرهنگي مورد توجه بوده است .به اعتقاد
تراسبي ،9ارزش هاي فرهنگي در قالب سرمایههاي فرهنگي ملموس ،0از طریق تكتير و پایداري سنتها حفظ ميشوند .از نظر او
سرمایههاي فرهنگي واجد ارزشهاي معنوي و زیبایي شناختي و نمادین هستند (تراسبي .)9010 ،همچنين دیماجو نيز در چارچوب
مفهومي تحقيق مورد توجه بوده است .طبقه در نظر وبر ،یك گروه به معناي واقعي و شامل روابط شخصي نيست ،برعكس ،پایگاه
از مشارکت افراد در گروه و فرهنگ آن و یا به عبارت دیگر از انتظارات رفتاري پذیرفته شده ،قابل تفكيك نيست .فرهنگ پایگاهي
سبب پيوستگي گروهي و تمایز آن از سایر گروهها در جامعه ميگردد ( .اعظم آزاده  9071و آزاد ارمكي ،ملكي .)9010این دیدگاه
بوردیو به محقق کمك کرد تا از مفهوم پایگاه منزلتي و فرهنگ پایگاهي به عنوان یكي از مفاهيمي که طبق آن ميتوان گروه
هنرمندان سنتي را دریك گونه از پایگاه اجتماعي تحت عنوان پایگاه منزلتي قرار داد ،استفاده نماید و مورد مطالعه قرار دهد.
همچنين با بررسي نوع سرمایه فرهنگي ایشان ،به فرهنگ پایگاهي آنها پي بَرد.
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 -4فرضيهها
 به نظر ميرسد ،بين سرمایه فرهنگي خانوادگي و سبك زندگي دانشجویان هنرهاي سنتي همبستگي وجود دارد. -به نظر ميرسد ،بين ميزان سرمایهي اقتصادي خانوادگي دانشجویان و سبك زندگي آنان همبستگي وجود دارد.

 -5مدل تحليلی تحقيق

شکل  -1مدل تحلیلی تحقیق

 -6روش تحقيق
این تحقيق از نوع کمي بوده و جامعهي آماري آن کليهي دانشجویاني هستند که در رشتههاي مرتبط با هنرهاي سنتي ،شاغل
به تحصيل ميباشند و دانشجویان رشتههاي هنرهاي سنتي از جمله؛ هنرهاي اسالمي ( با باالترین تعداد  ،)07/0صنایع دستي و
فرش را در بر ميگيرند .با توجه به پراکندگي رشتهها وگرایشها و مقاطع مختلف هنرهاي سنتي وگستردگي این رشتهها در
دانشگاههاي مختلف ،نمونهي آماري از بين دانشجویان دانشگاههاي هنر تهران ،دانشگاه سوره و دانشگاه شاهد و در بهار سال
 9010انتخاب شدند .تعداد کل دانشجویان این دانشگاهها که در گرایشهاي مرتبط با هنرهاي سنتي و در مقاطع تحصيلي ليسانس
و فوق ليسانس شاغل به تحصيل  075نفر بودند .به منظور برآورد حجم نمونه از روش کوکران استفاده و حجم نمونه  911نفر
تعيين شد .جهت انتخاب نمونهها از روش نمونهگيري تصادفي ساده استفاده شده است .روش تحقيق پيمایش بوده و از تكنيك
پرسشنامه (ليكرت پنج درجهاي) براي جمع آوري دادهها بهره برده شد .تجزیه و تحليل دادههاي ميداني این تحقيق از طریق
آمارتوصيفي و آمار استنباطي و از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده و سازههاي سرمایه فرهنگي و سبك زندگي ،از طریق
شاخص سنتي /مدرن سنجيده شده است .جهت برآورد تلفيقي بودن سرمایههاي فرهنگي و سبك زندگي در تحقيق حاضر،
درپرسشنامههایي که پاسخ افراد به سواالت ،گزینهي تا حدودي ( نمره  ) 0بوده است ،تلفيقي محسوب شده است.

1- David Throsby
2- Tangible cultural capita

0

اعتبار پرسشنامهها صوري بوده و تعدادي از اساتيد حوزه هنرهاي سنتي و جامعه شناسي سنجش روایي آن را به عهده گرفتند.
پایایي یا ضریب آلفاي کرونباخ این تحقيق به تفكيك متغيرها و مؤلفههاي آن به شرح جدول زیر(جدول )9ميباشد.
جدول  : 1ضریب پایایی متغیرهای تحقیق

متغيرها
سرمایه اقتصادي
سرمایه فرهنگي عينيت یافته
سرمایه فرهنگي نهادینه شده
سرمایه فرهنگي دروني شده
سبك زندگي

ضریب پایایي(آلفاي کرونباخ)
5/111
5/195
5/195
5/100
5/100

 -7نتایج و تحليل یافتهها
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نتایج توصيفي این تحقيق نشان ميدهد سرمایههاي فرهنگي خانوادههاي دانشجویان با درصد باالیي مدرن و تلفيقي است.
سرمایه فرهنگي مدرن حدود  09درصد و تلفيقي حدود  07درصد و سرمایه فرهنگي سنتي نيز با حدود 90درصد پایين ترین بوده
است.
سبك زندگي دانشجویان نيز حدود  97درصد سنتي 09 ،درصد مدرن و  00در صد تلفيقي (سنتي – مدرن) بودهاند .نتایج
سبك زندگي تلفيقي بيان ميکند ،دانشجویان داراي عالیق وگرایشهاي سنت مدارانه هستند که در سبك زندگي و سرمایهي
تحصيلي ،نمود عيني دارد .نتيجهي تحقيق بيان ميکند ،حتي اگر سبك زندگي دانشجویان مدرن باشد ،انتخابشان سرمایهي
تحصيليِ سنت مدارانه است و در سبك زندگي اکثریت آنها ،سنت جایگاهي ویژه دارد و آن را با مدرن ترکيب کردهاند و این
انتخاب و تلفيق با درصد باالیي با روحيات ایشان (که از طریق دو پرسش حاصل شد  10و  11درصد) سازگاري دارد.
درخصوص وضعيتِ سبك زندگي از لحاظ سنت مداري و نوگرایي و تلفيق گرایانه نيز ،نتایج نشان ميدهد اکثریت دانشجویان،
داراي سبك زندگي تلفيق گرایانهاند و سنت و مدرن را ترکيب کردهاند .ماحصل این پژوهش تائيد کنندهي وجود اَشكال مختلف و
فراواني از تلفيق ،در تاریخ فرهنگي این کشور و تكرار آن در این تحقيق است که گونهاي از تلفيقها در سبك زندگي وسرمایه
فرهنگي را نمایان ميکند.
در این مطالعه ،یافتههاي توصيفي در زمينهي سرمایه فرهنگي و سبك زندگي سنتي /مدرن /تلفيقي ،بيان ميکند که در
فضاي فرهنگي خانوادهها شاهد مد و سليقه التقاطي ،تعامل امر ملي ،مذهبي و جهاني هستيم .ویژگيهایي که بارها در
پژوهشهاي اجتماعي خود را نشان داده است .این خصوصيتها از نظر «دیوید الیون» و « آلن تورن » ،از ویژگيهاي سبك
زندگي پسامدرن است (آزاد ارمكي،شالچي .)9010
توصيف متغيرهاي تحقيق نشان داد که سرمایههاي فرهنگي و سبك زندگي ،بيشتر تلفيقي و مدرن بوده وکمتر به تمام معني
سنتي بودهاند .تحقيق نشان ميدهد سرمایههاي فرهنگي خانوادهي هنرمندان بيشتر تلفيقي است و در سبك زندگي تلفيقي نيز
سنتها هنوز جایگاه ویژه خود را دارند .چنين برآیندي ،بيان کنندهي این واقعيت است که سنتها کامال از ميان نرفته است و در
ذهن و سبك زندگي مردم حضوردارند.
نتيجه حاصله با دیدگاه دیماجيو نزدیك تر است .او بر دوام و ماندگاري ارزشهاي سنتي به رغم وقوع تغييرات سياسي
اقتصادي تاکيد ميکند .پيش فرض این مكتب آن است که ارزشها به طور نسبي از شرایط اقتصادي مستقل هستند(دیماجيو،
 .)9110از این رو پيش بيني ميشود که همگرایي حول مجموعهاي از ارزشهاي مدرن غير محتمل است و ارزشهاي سنتي نفوذ
مستقلي بر تغييرات فرهنگي ناشي از توسعه اقتصادي خواهند داشت (آزاد ارمكي ،ملكي 955 :9010به نقل از اینگهارت ،بيكر،
.)05 :0555
مطالعات توصيفي حاکي از این است که به نظر ميرسد؛ صِرف استفاده از شاخصهاي ميزانِ اوقات فراغت و مصرفِ فرهنگي
و مدیریتِ بدنِ نوگرایانه ،نميتوان به از ميان رفتن هویتهاي اجتماعي و سنتها حكم داد .همچنين نميتوان از طریق مالحظه و
سنجش ميزان استفاده از دست آوردها و فراغتهاي مدرن در سبكهاي زندگي ،به این نتيجه رسيد که عالیق سنتي (ایراني-
اسالمي) از گرایشات نسل جدید رخت بر بسته وهویتها از ميان رفتهاند .
فارغ از اینكه جوانان طبيعتاً به اقتضاي سن ممكن است در یك دورهاي خاص گرایشهایي به مظاهر مدرن از خود نشان
داده باشند ،اما این رفتار و گرایش ،بيان کنندهي از ميان رفتن سنتها و رنگ مدرن گرفتن گرایشهاي ارزشي جوانان به صورت
کامل و تا ابد نيست .باتوجه به این تحقيقات بود که جوانان مورد قضاوت قرارگرفتند و نگراني از ميان رفتن سنتها در سبك
زندگي  ،روز به روز افزایش یافت.
در خصوص یافتههاي آماراستنباطي باید گفت؛ نتایجي که از آزمون فرضيه ها حاصل گردید عبارت است از:

1

الف -بين سرمایههاي فرهنگي خانوادگي و سبك زندگي دانشجویان به لحاظ آماري رابطه معناداري وجود دارد.
نتایج و یافتهها بيانکننده رابطهي معنا دار بين سرمایه فرهنگي خانوادگي و سبك زندگي به عنوان فرضيه اول است(جدول.)0
براساس این یافتهها ميتوان گفت هر چقدر سرمایه فرهنگي خانوادگي به سمت سنتي بودن باشد به همان سمت نيز ،سبك زندگي
سوق پيدا ميکند و از طرفي هر چقدر سرمایه فرهنگي مدرن باشد به همان سو نيز ،سبك زندگي جهت پيدا ميکند.
جدول .2همبستگی پیرسون بین سرمایه های فرهنگی خانوادگی و سبك زندگی

متغير پيش بين
سرمایه فرهنگي خانوادگي

متغيرمالک
سبك زندگي

همبستگي
5/711

تعداد
055

P
5/555

ب -بين ميزان سرمایهي اقتصادي خانوادگي دانشجویان و سبك زندگي آنان به لحاظ آماري رابطه معنا داري وجود دارد.
نتایج ویافتهها نشانگر عدم رابطهي معنا دار ،بين دو متغير بود(جدول .)0نتيجهي حاصله این بود که بين سرمایهي اقتصادي با
سبك زندگي رابطهي معناداري وجود ندارد .براي این دو ،رابطهي فرض محقق -که همان وجود رابطهي معنادار بود -رد شد و
فرض صفر تایيد گردید.
جدول  .3همبستگی پیرسون بین سرمایه اقتصادی( پایین /متوسط /باال ) و سبك زندگی
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متغير پيش بين
سرمایه اقتصادي

متغيرمالک
سبك زندگي

همبستگي
5/970

تعداد
055

P
5/009

مطابق یافتههاي آمار استنباطي تحقيق؛ فرضيهي رابطهي بين دو متغير سرمایه فرهنگي با سبك زندگي تصدیق شده است.
آن در حقيقت تایيد چارچوب نظري تحقيق است .با این تفاوت که ،اگر بر طبق دیدگاه بوردیو این رابطه بين ميزان سرمایه فرهنگي
(باال /متوسط/پایين) با سبك زندگي(واال /متوسط/پایين) پذیرش شده و موجب باز توليد فرهنگي تمایزها شدهاست (بوردیو.)9010
در تحقيق حاضر اما ،این رابطه و همبستگي با شاخص هاي سنت مداري و نوگرایي تایيد گردیده است و بازتوليد در حوزهي ارزشي
– نگرشي اتفاق افتاده است .نتایج نشان ميدهد ،گونهاي از سرمایههاي فرهنگي،همان نوع از سبك زندگي و فرهنگ پایگاهي را
نيز باز توليد کرده است و الاقل در این گروه از خانوادهها و افراد تغييرات آنچناني و شكاف نسلي اتفاق نيافتاده است.
بوردیو در دیالكتيك تمایز از رابطهي دیالكتيكي شرایطِ زمينه (ميدان) و منش (عادت) که در سبك زندگي خود را نمایان
ميکند و محصول عادت است ،سخن مي گوید ( بوردیو .)970 :9110 ،از نظر بوردیو چنين رابطهاي سبب تغييردر توزیع رابطهي
قدرت در جامعه ميشود و سيستمي از تفاوتهاي ادراک شده و دارایيها و سرمایههاي متمایز شده ،ایجاد ميکند( بوردیو :همان).
در این پژوهش ،این دیالكتيك ،موجب ایجاد تمایزها در سنت مداري ،نوگرایي وگونهي تلفيقي شده است .بر اساس نظر بوردیو
سبك زندگي ،سرمایهها و دارایيهائيست که به وسيله اشغال کنندگان موقعيتهاي مختلف ،خودشان را با قصد تمایز یا بدون قصد
آن از{دیگران} تمایز ميبخشند (بوردیو  .)001 :9110این درحالي است که در تحقيق حاضر در انتخاب سبك زندگي قصدي
جهت متمایز شدن از دیگران وجود نداشته است و افراد به جهت شرایط موجود در زمينه ،نوع سبك زندگي و نيز مطابق با
عالیقشان و اقبال همسو بودن سرمایههاي فرهنگي خانواده با عالیق آنها ،نوعِ رشتهي تحصيلي را انتخاب کردهاند .نتایج تحقيق
بيانگر این مهم است که سنخ گرایشهاي حاکم در خانواده ،به برخي از فرزندان که اتفاقاً عالقمند به هنر یا سرمایه فرهنگي
خاص خانواده بودهاند ،انتقال پيدا کردهاست.
همچنين در تحقيق حاضر رابطهي بين سرمایه اقتصادي و سبك زندگي دانشجویان تایيد نشد .در تحقيقات داخلي و در
پژوهشهاي شعباني و همكاران( ،)9019ارمكي شالچي( )9010و ...نيز این رابطه رد شده است .اما در مقابل در تحقيقات مجدي و
همكاران( ،)9011صداقت زادگان و فردرو( )9071و غائب و همكاران( ، )9010رابطه معنا دار بوده است.
در دیدگاه بوردیو سبك زندگي محصول منظم سرمایه فرهنگي است ،که به نوبهي خود به نظامهایي از نشانهي تشخصِ
اجتماعي تبدیل ميشود(ذکایي )9019 ،و منبع و خاستگاه سرمایه فرهنگي را ،خانواده و نظام آموزشي ميداند .بوردیو معتقد است
خانوادههاي طبقات باال ،که سرمایههاي فرهنگي و به خصوص اقتصادي باال دارند ،قدرت و توانایي شناخت نمادها و معاني را پيدا
کردهاند و از این طریق ذائقهها ،سالیق و ارزشهاي فرهنگي خود را تحميل و بازتوليد ميکنند ،به این وسيله خانوادهي باال دست،
موفقيتها و ارزشهاي خود را تداوم ميبخشند (سيدمن .)911:9010 ،و این از طریق خانواده و آموزش و پرورش اتفاق ميافتد .در
مورد خانواده و بازتوليد فرهنگي پير بوردیو با رویكرد تلفيقي و با در نظر گرفتن یك رابطهي دیالكتيك ميان عامليت و ساختار به
بررسي مفهوم بازتوليد ميپردازد .از نظر بوردیو خانواده در حفظ و تداوم نظم اجتماعي در بازتوليد نقش مهمي بازي ميکند نه فقط
بازتوليد زیست شناختي [توليد مثل] بلكه بازتوليد اجتماعي یعني در بازتوليد ساختار فضاي اجتماعي و روابط
اجتماعي( بوردیو.)911:9019،اما در این تحقيق و الاقل بين این گروه از دانشجویان و این قشر از افراد که مورد مطالعه قرار

گرفتند،این فرضيه تایيد نشده است .چرا که یافتههاي تحقيق عدم وجود رابطه بين سرمایه اقتصادي( خانوادهها اکثراً متوسط بودند)
با سبك زندگي را نشان ميدهد.
اما در جستار حاضر مناسبات بين سرمایه فرهنگي و سبك زندگي ،بنا بر نظر بوردیو مورد تایيد قرار گرفت و تفاوت در این
است که دانشجویان ،سبك زندگي خود را تحت تاثير خانوادهي خود انتخاب(نظرگيدنز) کردهاند .آنچه مطالعات نشان ميدهد این
است که بازتوليد نه به جبر ساختاريِ زمينه و ميدان و خشونت نمادین (بوردیو) ،بلكه با انتخاب عامليت( بنا به نظر گيدنز) صورت
پذیرفته است.
در تحليل وضعيت سبك زندگي دانشجویان هنرهاي سنتي ميتوان گفت( :در جامعه ایراني که مصرف مدرن غلبه دارد)،
دانشجویاني که زمينهي خانوادگيشان داراي سرمایههاي فرهنگيِ سنتي /مدرن /تلفيقي بودهاست ،در سبك زندگيشان نيز همان
گرایشها را انتقال و بازتوليد (بوردیو) کردهاند .اما گرایشها در سبك زندگي شان را با دلبستگي ،برگزیدهاند (خصلت جامعه مدرن
بنا به نظر گيدنز).
همچنين در تحقيق حاضر ،همبستگي بين دو گونه ارزشي  -نگرشي با نمادها و عالئم و هنجارها ،با معاني که افراد به آنها
ميدهند و با انتخاب کاالهاي فرهنگي و عمل به رفتارِ خاص در سازهي سرمایه فرهنگي و سبك زندگي به منصه ظهور مي
رسانند ،به طوري که در هر دو سازه مشترک باشند ،تایيد شده است.
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پژوهشهاي بسياري از جامعهشناسان در مورد سبك زندگي طي بيست سال گذشته ،نشان ازگونههاي مختلف در سبك
زندگي جوانان و نيز تغييرات هویتي آنان داشت .تغييراتي که به نوعي بيان کنندهي کم رنگ شدنِ ارزشهاي سنت مدارانه و
هویتهاي مذهبي و دیني در مقابل ارزشهاي نوگرایانه در ميان مردم بوده است.
مشاهدات محقق خالف این موضوع را بيان ميکرد .تجربهي محقق ازگروههاي هنري و فرهنگ پایگاهي آنها ،که رشته و
فعاليتشان ،هنرهاي سنتي است ،نشان ميداد که شيوه و سبك زندگيِ برخي از آنها نيز با معيارهاي زندگي مدرن مطابقت دارد،
این در حالي است که همه دغدغهها و فعاليتها وکار و اشتغال آنها سنتي است .جهت بررسي چگونگي و همچنين وضعيتِ سبك
زندگي دانشجویان از لحاظ سنتمداري ،نوگرایي و تلفيقي و رابطهي آنها با سرمایههاي فرهنگي خانواده و نحوهي بازتوليد و نيز
تغييرات نسلي و کم رنگ شدنِ سنتها یا عدم کم رنگ شدن آن ،همچنين انتخابي یا عدم انتخابي بودن سبك زندگي ،این
تحقيق انجام گرفت.
جهت توصيفِ وضعيت سنت مداري و نوگرایيِ سبك زندگي دانشجویان هنرهاي سنتي ،از دیدگاههاي نظریه پردازاني
همچون زیمل ،وبر ،بوردیو ،گيدنز و داگالس هالت استفاده شد .براي توصيف وضعيت سرمایههاي فرهنگيِ خانوادهها و رابطهي آن
با سبك زندگي و باز توليد آن ،از نظریهي پير بوردیو و با هدف توصيفِ بُعد ارزش مداري سرمایههاي فرهنگي خانوادهها ،از
نظریهي سرمایههاي فرهنگي دیوید تراسبي( )9010و تعاریف و تقسيم بندي وي ازسرمایه فرهنگي به ناملموس و ملموس بهره
برده شد.
در چارچوب نظري براي مطالعهي همبستگي و رابطهي بين سرمایه فرهنگي خانواده با سبك زندگي از دیدگاه بوردیو استفاده
شد (بوردیو .)9110با توجه به اینكه در این پژوهش ،هدف بررسيِ نحوهي انتقال یا عدم انتقال ارزشها و نگرشها از خانواده ،به
فرزندان بود ،به این منظور سرمایه فرهنگي در سه قالب ارزشي -نگرشيِ سنتگرایانه ،نوگرایانه و تلفيقي شاخصسازي گردید.
در جستار حاضر انتخابِ چارچوب نظريِ بوردیو ،با هدفِ آزمونِ درستي و صحتِ مباني نظري بوردیو پي ریزي نشده است،
بلكه تحقيق قصد دارد با پذیرفتن ابعاد سرمایه فرهنگي و مؤلفههاي مورد نظر او ،شاخصهاي مناسبي را در راستاي اندازهگيري
سرمایه فرهنگي وي در کشور ارائه نماید .به این منظور تحقيق به دنبال ترسيم موقعيت فعلي جامعه و فرهنگ بوميآن است تا از
ي وضعيت سرمایه فرهنگي و چگونگي ارتباط و تاثيرات آن با دیگرِ متغيرها از جمله سبك
این طریق بتوان مقياسي جهت بررس ِ
زندگي به وجود آورد .تحقيق با دوري گزیدن از تعميم نظریهي بوردیو در ایران  -و تنها با استفاده ازگزارههاي وي ،-طبق
تجربيات محقق ،خواسته است رابطهي دو متغير و همچنين بازتوليد یا تغييرات در سبك زندگي را -به گونهاي دیگر و به عنوان :
«حالتي خاص از امر ممكن»  -بسنجد.
بوردیو درمورد تعميم روش خود درکشورهاي دیگر در کتاب تمایز( )9110اینگونه توضيح مي دهد:
«به عقيده من دست یافتن به یگانگي هر موضوع و ابژهاي ،بدون دست کشيدن از سوداي استنتاج گزارههاي کلي ،وجود دارد،
و بي شك ،فقط با استفاده از روش تطبيقي که ابژهي خود را همچون « حالت خاص از امرممكن» مينگرد ،ميتوانيم اميدوار باشيم
که از تعميم نارواي این حالت خاص بپرهيزیم» ( بوردیو.)90 :9010 ،
با توجه به این که به نظر ميرسيد در ایران با دو فرهنگ سنتي و مدرن (و فرهنگ دوگانهاي که در این تحقيق از آن
تحت عنوان تلفيقي نام بردهایم) مواجه هستيم ،تحقيق حاضر سرمایه فرهنگي را در دو قسم سنتي/مدرن شاخص بندي کرد .مفهوم
سرمایه فرهنگي سنتي /مدرن /تلفيقي تنها در تحقيق منادي قابل مالحظه است .تحقيق منادي به دنبال اثبات صحت الگوي
بوردیو است و شاخص سازيهاي او نيز از سرمایههاي فرهنگي بر اساس درجه بندي و ميزان باال /متوسط /پایين صورت گرفته
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است .تحقيق حاضر اما به دنبال درجه بندي فوق نبود بلكه شاخصهاي سرمایه فرهنگي را بر مبناي ارزشي و نگرشي(سنتي/
مدرن /تلفيقي) ،ساخته است و سرمایه فرهنگي را سنجيده است.
همچنين محقق به دنبال آزمون درستي مباني عقيدتي بوردیو نيز نبوده است بلكه تالش ميکند ضمن پذیرش مؤلفههاي
بوردیو شاخصهایي که در کشورِ ایران براي سرمایه فرهنگي ميتوان شناسایي و مالحظه کرد ،معرفي نماید .عالوه بر این ،توسط
مدل بوردیو و با ترسيم شرایطِ موجود ،بتواند بر مبناي الگوي بومي( بومي نگرانه) ،سرمایه فرهنگي ،به گونههاي دیگر را نيز
بسنجد.
در حقيقت منادي ،ميزان باالي سرمایه فرهنگي و ترکيب آن ،و نيز امروزي بودن سرمایه فرهنگي را شاخص (واال بودن
سرمایه فرهنگي) انتخاب کرده است و از این طریق نوگرایانه بودن فضاي خانه را سنجيده است .او همچنين ميزان پایين یا
باالبودنِ سرمایه فرهنگي و ترکيب آن را ،از لحاظ سنتي بودن ( عاميانه بودنِ سرمایه فرهنگي) ،شاخصي براي سنجش فضاي
سنتي خانه برگزیده است .ميزان و ترکيب هایيکه ،سبك زندگي واال یا مدرن و نيز سنتي یا نازل را پدید آورده است.
تحقيق حاضر اما ،وضعيت سرمایه فرهنگي خانوادگي و سبك زندگي دانشجویان را ،بدون طبقه بندي نازل و واال در نظر
گرفته است ،تا چگونگي انتقال و باز توليدِ ارزش هاي مدرن و سنتي را در سبك زندگي بيازماید.
به نظر ميرسد موضوع سنت و مدرن و ازميان رفتن سنتها هنوز محل مناقشهها ،چالشها و نگرانيهاست چرا که باتوجه به
یكسري تحقيقات بود که جوانان مورد قضاوت قرارگرفتند و نگراني از ميان رفتن سنتها در سبك زندگي  ،روز به روز افزایش
یافت .جوانان به اقتضاي سن ممكن است در یك دورهاي خاص گرایشهایي به مظاهر مدرن از خود نشان داده باشند ،الاقل
نتایج این تحقيق نشان ميدهد ،این رفتار وگرایش ،بيان کنندهي از ميان رفتن سنتها و رنگ مدرن گرفتن گرایشهاي ارزشي
جوانان به صورت کامل و تا ابد نيست.
اضمحالل سنت و توسعهي نوگرایي و نيز دغدغهي از ميان رفتن سنتها در سبك زندگي هنوز مسئلهي اساسي در این
کشور به خصوص در سياستگذاريهاي فرهنگي محسوب ميشود .البته این دغدغهها کامالً به جا بوده است ،چرا که نظریهي
نوسازي (قدیم) که کشور ما براساس آن ،بنيانهاي نوگرایي خویش را گذاشته است ،سنتها را مانع رسيدن به توسعه و پيشرفت
ميدانست و دیدگاه غالب بود که جامعه را نسبت به موضوع سنت حساس ميکرد .اما طبق دیدگاه جدید نظریهي نوسازي ،سنت
معناي منفي خود را از دست داده است(آلوین ي.)15 : 9071 ،
در ایران معاصر ،مناقشه بين سنت و مدرن و جمع ناپذیر دانستن آنها و عدم مسامحه در دیدگاهها باعت شدهاست ،سنت و
مدرن نتوانند با هم به بحث وگفتگو بپردازند و جنبههاي مثبت و منفي خود را پاالیش دهند ،بلكه بيشتر به دنبال حذف همدیگر
بودهاند .به نظر ميرسد بعد از یك و نيم قرن هنوز تالش جهت بازتوليد تفكرات و رویههاي کامالً نوگرایانه یا کامالً سنت گرایانه،
درکشورها موفق نبودهاست .نتایج این تحقيق بر اهميت تلفيقها در جامعه ایران صحه ميگذارد .از نظر فاضلي( )9071مسيرحرکت
در ابعاد فرهنگي و اجتماعي درکشور ،همواره سمت و سوي تلفيق بين گذشتگي و امروزینگي را پيگرفته است.
بوردیو درمفهوم خشونت نمادین اشاره ميکند که نمادهاي موجود در سرمایه فرهنگي تحميل ميشوند خشونت نمادین
تحميل نظامهاي نمادین و معناها (ایضاً فرهنگ) به گروهها و طبقات است.
آنچه مطالعات این پژوهش نشان ميدهد ،بازتوليد و برقراري ارتباط بين دو متغير نه به جبر ساختاريِ زمينه و خشونتِ نمادین،
بلكه با انتخاب عامليت( بنا به نظر گيدنز) صورت پذیرفته است .و در آخر اینكه یافته هاي تحقيق بيان ميکند ،سنت مداري در
ایران را نميتوان با عاميانه بودن طبق نظر بوردیو تعریف ،طبقه بندي و سنجيد .دستآورد تحقيق این است که در جامعهي مطالعه
شده ،مناسبات بين سرمایهفرهنگي و سبكزندگي  -البته نه به صورتي که پيربوردیو در نظر داشت -بلكه با لحاظ شاخصهاي
سنت مدارانه ،نوگرایانه و تلفيقگرایانه ،تایيد شدهاست.
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بنت ،اندي( ،) 9010فرهنگ وزندگي روزمره .ترجمه ليال جو افشاني و حسن چاوشيان .چاپ اول  .نشراختران .
بوردیو ،پي یر( ،)9010علمِ علم و تأمل پذیري .ترجمه یحيي امامي .تهران  :مرکز تحقيقات سياست علمي کشور .
بوردیو ،پي یر( ،)9011شكل هاي سرمایه؛ سرمایه اجتماعي :اعتماد ،دموکراسي و توسعه .به کوشش کيان تاجبخش ،ترجمه
افشين خاکباز ،تهران :انتشارات شيرازه
بوردیو ،پي یر( ،)9019تمایز .تهران :ترجمه حسن چاوشيان .نشر ثالث
بوردیو ،پي یر ( ،)9019نظریه کنش دالیل عملي و انتخاب عقالني .ترجمه مرتضي مردیها .تهران :انتشارات نقش و نگار.
تراسبي ،دیوید( ،)9010اقتصاد و فرهنگ ،ترجمه کاظم فرهادي ،چاپ ششم ،تهران:نشر ني
خواجه نوري ،بيژن؛ پرنيان ،ليال؛ همت ،صغري(  ،)9010مطالعه رابطه سرمایه اجتماعي ،سرمایه فرهنگي و هویت اجتماعي
مطالعه موردي :جوانان شهر بندر عباس ،مطالعات ملي ،دوره  90شماره 9
ذکایي ،محمد سعيد(  ، )9019خرده فرهنگ ،سبك زندگي و هویت ،مجله :رشد آموزش علوم اجتماعي شماره  05و ،09
صفحه 00
ذکائي ،محمد سعيد( ،)9010جامعه شناسي جوانان  .تهران :موسسه انتشارات آگه
ذکائي ،محمد سعيد( ،)9019گذار به بزرگ سالي و جواني رو به تغيير  ،مجله جامعه شناسي ایران  ،شماره . 0
رحمت آبادي ،الهام؛ آقابخشي حميد()9010سبك زندگي و هویت اجتماعي جوانان ،فصلنامه علمي پژوهشي رفاه
اجتماعي،سال پنجمشماره .05
رضایي ،محمد؛ تشویق ،فاطمه(، )9019بازخواني سنجه هاي سرمایۀ فرهنگي ،مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ایران ،دوره
دوم ،شماره صفر ،بهار.
رضایي ،زهرا؛ منوچهر ،پهلوان؛ ابوالقاسم ،حيدرآبادي( ،)9011علل گرایش جوانان به سمت سبك موسيقي غرب ،مطالعه
موردي جوانان شهرستان آمل،پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.
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زارع بيژن؛ فالح مهدي ( ،)9019بررسي سبك زندگي جوانان در شهر تهران و عوامل موثر بر آن،فصلنامه تحقيقات
فرهنگي ،دوره پنجم ،شماره  ، 0زمستان .
شارع پور محمود؛ خوشفر غالمرضا( ،)9019رابطه سرمایه فرهنگي با هویت اجتماعي جوانان ،نامه علوم اجتماعي ،شماره
. 05
شالچي ،وحيد(  ،)9017سبك زندگي جوانان کافي شاپ ،تحقيقات اجتماعي شماره 9؛ تهران .
شعباني مرتضي؛ معصومي راد رضا؛ تائبي ،هوشنگ(،)9019بررسي وضعيت سبك زندگي و ابعاد آن  :اوقات فراغت ،مصرف
فرهنگي و مدیریت بدن دربين جوانان شهر رودسر .پایان نامه کارشناسي ارشد جامعه شناسي ،چاپ نشده .دانشگاه پيام نور
تهران غرب .
شهابي ،محمد ،)9010( .سبك هاي زندگي جهان وطنانه در ميان جوانان ایراني و داللت هاي سياسي آن ،الگوهاي سبك
زندگي ایرانيان(مجموعه مقاالت همایش) .انتشارات :مرکز تحقيقات استراتِژیك مجمع تشخيص مصلحت نظام .
صداقت زادگان ،شهناز؛ فردرو ،محسن( ،)9071پایگاه اقتصادي اجتماعي و مصرف کاالهاي فرهنگي ،نشر زهد .
صميم ،رضا( ،)9010نگاهي انتقادي به پيشينه ي داخلي مطالعات جامعه شناختي بر روي سبك زندگي ،فصلنامه تحقيقات
فرهنگي ایران ،دوره هفتم ،شماره . 9
غائب ،فریده؛ صادقي فسایي ،سهيال؛ جوادي یگانه ،محمدرضا (  ،) 9010سرمایه فرهنگي و تاثير آن بر سبك زندگي
دختران نوجوان شهر تهران .پایان نامه کارشناسي ارشد .دانشگاه تهران .
غفاري ،غالمرضا( ،)9017سازه سرمایه فرهنگي و منابع مولد آن ،رشد علوم اجتماعي ،دوره دوازدهم شماره ،0صفحه . 91
فاضلي ،محمد( ،)9010تصویري از سبك زندگي فرهنگي جامعه دانشجویي فصلنامه تحقيقات فرهنگي ،سال اول ،شماره ،9
بهار ،صفحه ي .911-970
فاضلي ،نعمت اهلل ( ،)9071مدرن یا امروزي شدن فرهنگ .تهران :انتشارات پژوهشگاه مطالعات فرهنگي و اجتماعي،چاپ
اول .
فاضلي،نعمت اهلل ( ،)9010جوانان و انقالب در سبك زندگي .مجله رشد آموزش علوم اجتماعي تابستان  -شماره . 09
فاضلي؛محمد ( ،)9010مصرف و سبك زندگي .قم :انتشارات صبح صادق ..
کفاشي ،مجيد؛ عباس نژادعربي ،کاظم ( ،)9011بررسي تاثير سبك زندگي بر هویت اجتماعي (مطالعه موردي جوانان -90
 01ساله شهر بابل) .پژوهش اجتماعي ،دوره  0شماره  1زمستان . 9011
گروسي،سعيده ؛گروسي ،بهشيد ؛ امير حيدي ،اسماء ( )9019بررسي رابطه نگرش جنسيتي در بين زنان شهر کرمان ،نشریه
دانشكده علوم انساني و اجتماعي سال ،90شماره 00و  ، 00پایيز و زمستان .
گيدنز ،آنتوني( ،)9010تجدد و تشخص .نرجمه ناصر موفقيان.تهران :چاپ دوم ،نشر ني .
گيدنز ،آنتوني( ،)9017تجدد و تشخص .نرجمه ناصر موفقيان)تهران :چاپ پنجم ،نشر ني .
گيدنز ،آنتوني( ،)9071راه و رسم .ترجمه منوچهر صبوري کاشاني .تهران :نشر شيرازه .
مجدي ،علي اکبر؛ صدر نبوي ،رامپور؛ بهروان ،حسين؛ هوشمند  ،محمود( ،)9011سبك زندگي جوانان ساکن شهر مشهد و
رابطه آن با سرمایه فرهنگي و اقتصادي والدین .علو م اجتماعي .مشهد :انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد .پایيز و زمستان
شماره 90
محمدي ،جمال ؛ وداد هير ،ابو علي؛ محمدي ،فردینه( ،)9019مناسبات سرمایه فرهنگي و سبك زندگي :پيمایشي در ميان
شهروندان طبقه متوسطِ شهر سنندج ،کردستان .مجله جامعه شناسي سال سيزدهم  ،شماره . 0
محمدي بخشمند ،توفيق( ،)9010تعادل اجتماعي پویا (مجموعه گفتار هایي در مورد فرهنگ و جامعه) .تهران :آرنا .
ممتاز ،فریده( ،)9010معرفي مفهوم طبقه از نظر بوردیو ،پژوهشنامه علوم انساني :شماره (  ،) 09 - 00بهار و تابستان .
منادي مرتضي( ،)9010سرمایه فرهنگي و فضا هاي فرهنگي خانواده ،فصلنامه خانواده و پژوهش سال اول ،شماره . 9
منادي،مرتضي( ،) 9010هنر در انتخاب هاي زندگي روزمره ،نشریه خيال  ،فرهنگستان هنر ،شماره . 97
نوربخش ،مرتضي( ،(9017نقش سرمایۀ فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي خانواده در موفقيت تحصيلي افراد .پایان نامه
دکتري .دانشكدهي علوم اجتماعي دانشگاه تهران .
نوغاني ،محسن (  ،)9010تاثير نابرابري سرمایه فرهنگي بر موفقيت تحصيلي دانش آموزان پيش دانشگاهي در دست یابي
به آموزش عالي ،فصلنامه تعليم و تربيت (آموزش و پرورش) ،شماره . 19
نيازي محسن ؛ کارکنان محمد( ،)9010تبيين جامعه شناختي رابطه سرمایه فرهنگي خانواده با هویت اجتماعي جوانان ،
فصلنامه مطالعات ملي؛ سال هشتم ،شماره . 0
مكارمي ،حسين ()9010ارزش چيست و ارزش ها کدامند؟ سایت حسين مكارمي تاریخ مراجعه خرداد .لينك:
( http://www.makaremi.com/arzeshchist-irتاریخ انتشار )9011
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