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تاریخ پذیرش1396/10/12 :

چکیده
هدف اصلی این پژوهش تبیین رابطه سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشگاه مازندران بر سبک زندگی دینی
آنان می باشد .چارچوب نظری این پژوهش ،نظریه سبک زندگی و سرمایه فرهنگی بوردیو است .روش
تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی است .نمونه آماری شامل  39۰نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل
دانشگاه مازندران در سال تحصیلی  139۴-1395می باشند که با روش نمونهگیری طبقه ای متناسب با
حجم انتخاب شدهاند .ابزار این تحقیق پرسشنامه بوده است .نتایج این تحقیق نشان می دهد که سرمایه
فرهنگی پاسخگویان در حد متوسط رو به پایین ( 7/66از  )2۰بوده است؛ در حالی که سبک زندگی دینی
آنها در حد متوسط رو به باال (  13/۰2از  ) 2۰گزارش شده است .نتایج آزمون رگرسیون نشان می دهد
که سرمایه فرهنگی و دو بعد آن (سرمایه فرهنگی عینیت یافته و نهادینه شده) بر سبک زندگی دینی
تاثیر معکوس و معناداری دارند؛ درصورتی که سرمایه فرهنگی تجسم یافته بر سبک زندگی دینی تاثیر
مستقیم و معناداری دارد .این در حالی است که ابعاد سرمایه فرهنگی روی هم رفته توانسته اند  31درصد
از تغییرات سبک زندگی دینی را تبیین نمایند .دانشجویان فرهنگ و دین و ارزش های مبتنی بر جامعه
خود را طرد نمی کنند ،ولی آنها را تعدیل می کنند تا با تنوع انتخاب های بیشتری روبه رو گردند.
کلید واژهها :سبک زندگی؛ سبک زندگی دینی؛ سرمایه فرهنگی؛ دانشگاه مازندران.

 -1استادیار گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه مازندرانghorbanaliebrahimi@gmail.com ،
 -2دانشیار گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه مازندرانhjc@umz.ac.ir ،

 -3کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی ،دانشگاه مازندران ( نویسنده مسئول)،
mahdi_boolaghi@yahoo.Com
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 -1مقدمه و بیان مسئله
در عصرجدید،که دوران مابعدسنتی است ،در برابر شکلهای نوین تجربه با واسطه ،هویت
شخصی به صورت رفتارهایی جلوه گر میشود که به طور بازتابی بروز می کنند .این تصویر بازتابی
از خویشتن ،بر روایت های زندگی نامه وار منسجم و همواره قابل تجدیدنظری استواراست که
در تار و پود انتخاب های متعدد و برآمده از نظامهای مجرد جای می گیرند .در زندگی اجتماعی
امروزین ،مفهوم شیوه یا سبک زندگی 1معنایی خاص به خود می گیرد .هرچه نفوذ و کشش
صنعت کمتر می شود و هرچه زندگی روزمره بیشتر برحسب تأثیرات متقابل عوامل محلی و
جهانی بازسازی می شود ،افراد بیشتر ناچار می شوند سبک زندگی خود را از میان گزینه های
مختلف انتخاب کنند (گیدنز.)2۰ :13۸3 ،
ویلیام لیزر ( )196۴سبک زندگی را طرز مشخص یا متمایز زندگی کردن گروهی از مردم
معرفی می کند؛ نظامی که از تاثیر فرهنگ (ارزش ها ،منابع ،نمادها و قوانین) بر نیروهای زندگی
در گروه شکل می گیرد (مهدوی کنی .)2۰۸ :1393 ،فرهنگ حاکم بر جامعه و شاخص های آن،
بنیان الگوهای موجود در یک سبک زندگی خاص را تشکیل می دهد ،ولی روشن است که خود
فرهنگ نیز از عوامل متعددی تاثیر می پذیرد که مهمترین عامل آن دین و آموزه های وحیانی
می باشد ( فاضل قانع.)33 :1392 ،
از آن جایی که کشور ایران ،یک کشور اسالمی می باشد؛ بدیهی است که فرهنگ حاکم بر
جامعه نیز یک فرهنگ دینی باید باشد .بر این مبنا در شکل گیری سبک زندگی افراد در جامعه
ایران ،دین نقش بسزایی دارد .با توجه به این امر که امروزه مهمترین ویژگی جامعه ایرانی «درحال
گذار» بودن آن است لذا ما شاهد تغییر برخی از ارزش ها و عناصر فرهنگ دینی و ملی در جامعه
خود هستیم و این مسئله باعث پیدایش سبک های زندگی غربی و رواج آنها در جامعه ایران شده
است .برای نمونه می توان به ظهور و رواج یکی از افراطی ترین شکل های ارتباط پیش از ازدواج
بین دختر و پسر یعنی پیدایش الگوی «هم خانگی» در ایران اشاره کرد (آزادارمکی و همکاران،
 .)1391از بسیاری از جهات سبک زندگی غربی متفاوت و در نقطه مقابل فرهنگ ایرانی -اسالمی
می باشد .نوع پوشش برخی از جوانان در جامعه ،رشد مصرف گرایی و تجمل گرایی ،جراحی های
زیبایی و ...همگی دال بر نفوذ سبک زندگی غربی در بطن زندگی افراد جامعه بخصوص جوانان
شده است .بدیهی است که به تناسب گسترش سبک زندگی غربی در جامعه از سبک زندگی
دینی کاسته می شود .سبک زندگی دینی مجموعه ای از رفتارهای منبعث از دین و بر مبنای
دین است که به صورت عملی در رفتارهای زندگی روزمره نمود پیدا می کند (کوهی.)۸۰ :1393،
-Lifestyle
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سبک زندگی دارای تعاملی دوسویه با سرمایه فرهنگی 1است .سرمایه فرهنگی فرد یا خانواده
می تواند سبب ایجاد برخی سبک های زندگی شود و سبک زندگی نیز می تواند در جهت افزایش
سرمایه فرهنگی باشد .این رابطه برای نظام های اجتماعی جدید که یکی از راه های اساسی
تحرک در آن ها موفقیت تحصیلی است ،بسیار اهمیت دارد (فاضلی.)1۸1 :13۸7،
اهمیت مفهوم سبک زندگی در این است که سطحی ترین الیه های زندگی (از آرایش مو و
لباس گرفته تا حالت بیانی و ژست صورت و بدن) را به عمیق ترین الیه های آن پیوند می زند
(مهدوی کنی.)1۸ :1393،
حال چرا سبک زندگی دینی؟ درست است که سبک زندگی از مفاهیم وارداتی و تولید شده
در بستر مدرنیته غربی می باشد؛ اما هر جامعه ای زمانی می تواند ثمره و محصول جهان بینی
و ایدئولوژی خود را به دیگران نشان دهد که سبک زندگی او متناسب با باورها و ارزش هایش
شکل یافته باشد .بر این اساس سبک زندگی ای که متناسب با باورها و ارزش های جامعه ایرانی
باشد سبک زندگی دینی است؛ زیرا دین در فرهنگ کشور ایران نقش پر رنگی دارد .از این رو
نیاز به توجه بیشتر به سبک زندگی دینی احساس می شود .به همین دلیل ما احتیاج داریم که
در ابتدای امر به این مسئله بپردازیم که سبک زندگی دینی در زندگی ما چه جایگاهی دارد.
از طرفی مفهوم سرمایه فرهنگی در دهه های اخیر نقش تبیین کنندگی مهمی در
تحقیقات خارجی انجام گرفته در حوزه فرهنگ ایفا کرده و اخیراً نیز در تحقیقات داخلی با
استقبال خوبی مواجه شده است .در حقیقت مفهوم سرمایه فرهنگی تاثیر چشم گیری بر جامعه
شناسی نهاده است زیرا فرهنگ را در مرکز تحقیقات راجع به قشربندی وارد نموده است(باینگانی
و کاظمی .) ۸ :13۸9،به دلیل وجود رابطه دوسویه بین سبک زندگی و سرمایه فرهنگی حوزه
های مختلفی با اهدافی متفاوت ،مطالعاتی در خصوص رابطه بین سرمایه فرهنگی و سبک زندگی
به طور کلی و یا با هر یک از مولفه های سبک زندگی به صورت جداگانه به انجام رسانیده اند؛
اما در خصوص ارتباط بین سرمایه فرهنگی و سبک زندگی دینی مطالعه ای صورت نگرفته است.
اینکه چه عواملی بر سبک زندگی تاثیر می گذارد ،موضوعی است که نظر بسیاری از سیاست
گذاران را به خود جلب کرده و در تالش اند به آن پاسخ دهند .همه دولت ها تالش می کنند که
سبک زندگی متناسب با فرهنگ مردم خود را تقویت کنند .این دغدغه در جامعه ما وجود دارد
که سبک زند گی دینی رو به افول است از این رو این سال ها دولت به اشکال گوناگون به دنبال
ترویج این نوع سبک زندگی است .از طرفی دیگر سیاست های دولت با تشویق افراد جامعه به
ارتقای تحصیالت خود ،افزایش مهارت های آموزشی و هنری و رواج فرهنگ کتاب خوانی در
-Cultural Capital
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جهت افزایش سرمایه فرهنگی افراد می باشد .حال این سوال مطرح می شود که این سیاست ها
با سبک زندگی دینی چقدر همخوانی دارد؟ آیا با افزایش سرمایه فرهنگی ،سبک زندگی دینی
هم افزایش می یابد؟بلی بهتر درک شود
از این رو سوال اصلی این تحقیق آن است که میزان سبک زندگی دینی در بین دانشجویان
به چه میزان است؟ و سرمایه فرهنگی به چه میزان تغییرات سبک زندگی دینی دانشجویان را
می تواند تبیین نماید؟
 -2پیشینه تحقیق
احمدی و شربتیان ( ) 1393در تحقیق خود با عنوان ،تحلیل جامعه شناختی الگوی سبک
زندگی اسالمی -ایرانی شهروندان گرگان ،به بررسی تحلیل و تاثیر عوامل جامعه شناختی بر
شاخص های سبک زندگی اسالمی -ایرانی شهروندان گرگانی پرداختند .بر اساس یافته های این
تحقیق متغیرهای سن ،تحصیالت ،پایگاه اقتصادی-اجتماعی ،مصرف رسانه و دینداری با متغیر
سبک زندگی اسالمی رابطه مستقیم و معناداری داشته اند.
افشانی و همکاران ( )1393به بررسی رابطه سبک زندگی اسالمی با سالمت اجتماعی مردم
شهر یزد پرداختند .نتایج حاکی از آن است که میانگین سبک زندگی اسالمی در زنان به طور
معناداری بیشتر از مردان است و همچنین بین سبک زندگی اسالمی و سالمت اجتماعی و ابعاد
آن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
خوش فر و محمدی نیا ( ) 1393در تحقیقی به بررسی رابطه بین ساختار قدرت در نهاد
خانواده با نگرش نسبت به سبک زندگی اسالمی شهروندان شهر گرگان به روش پیمایشی
پرداختند ..بررسی رابطه بین ساختار توزیع قدرت در خانواده با نگرش نسبت به سبک زندگی
اسالمی حاکی از آن است که از یک طرف حوزه توزیع قدرت در خانواده ارتباط معناداری با نگرش
نسبت به سبک زندگی اسالمی ندارد و از طرف دیگر ،بین شیوه اعمال قدرت در خانواده با نگرش
نسبت به سبک زندگی اسالمی ،رابطه مثبت وجود دارد.
کوهی و همکاران ( )1393در تحقیقی به بررسی رابطه بین سبک زندگی مذهبی و عوامل
مرتبط بر آن در بین شهروندان  15تا  65ساله شهر تبریز پرداختند .بر اساس یافته های این
تحقیق به لحاظ جنسیت ،زنان بیشتر از مردان ،به لحاظ منطقه سکونت ،منطقه  ،5به لحاظ
عضویت گروهی و سازمانی ،اعضای بسیج دارای بیشترین ،به لحا وضعیت اشتغال ،شاغلین دولتی
نظامی از باالترین و بیکارها از پایین ترین و به لحاظ تحصیالت ،بیسواد و دیپلم دارای باالترین و
لیسانس از کمترین و به لحاظ پایگاه اجتماعی و اقتصادی ،طبقه متوسط از باالترین و طبقه پایین
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از کمترین میزان سبک زندگی مذهبی برخوردارند .همچنین از دیگر یافته های این تحقیق وجود
رابطه مستقیم و معنی دار بین سن و سبک زندگی دینی و رابطه معکوس و معنادار بین بعد
خانواده و سبک زندگی دینی می باشد.
عیسایی خوش ( )1392به "بررسی عوامل اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی موثر بر گرایش
دانشآموزان به سبک زندگی اسالمی در شهر شیراز " پرداخت .نتایج پژوهش نشان داد که میزان
گرایش دانش آموزان مورد مطالعه به سبک زندگی اسالمی درح ّد متوسط بوده است .یافته ها
بیانگر وجود رابطه معنادار میان متغیرهای دسترسی پاسخگویان به منابع دینی ،پایگاه اقتصادی-
اجتماعی خانواده ،به عنوان متغیر های مستقل ،و گرایش به سبک زندگی اسالمی ،به عنوان
متغیر وابسته است .که در مجموع متغیرهای مستقل توانستند  ۴2درصد از تغییرات متغیر وابسته
را تبیین نمایند.
اسماعیلی ( ) 1391در پایان نامه خود به بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و سبک زندگی زنان
پرداخت .چهارچوب نظری تحقیق بر اساس نظریه بوردیو بوده است .نتایج تحقیق نشان داد که
هر یک از ابعاد سرمایه فرهنگی (ذهنی ،عینی ،نهادی) با سبک زندگی زنان متأهل شهر شیراز
رابطه دارد .همچنین سرمایه فرهنگی با سبک زندگی زنان رابطه معنی داری داشته است.
محمدی و همکاران ( )1391به مطالعه مناسبات بین سرمایه فرهنگی و سبک زندگی در
میان طبقه متوسط شهر سنندج پرداختند .یافته های این تحقیق حاکی از آن بود که بین سرمایه
فرهنگی و اشکال آن با سبک زندگی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت .همچنین در بین
اشکال مختلف سرمایه فرهنگی ،نوع "سرمایه فرهنگی تجسم یافته" دارای بیشترین رابطه با
سبک زندگی بود.
شفر )2۰۰6( 1در مقاله ی خود با عنوان "موقعیت اجتماعی و سبکزندگی در جمهوری
چک"  ،به این نتایج دست می یابد که پیوند سلسله مراتبی بین طبقه ی اجتماعی به همراه
تحصیالت و میزان درآمد خانواده از یک سو و سبکزندگی از سوی دیگر به طور واضح در حوزه
ی ذائقه ها  /فعالیت های فرهنگی سطح باال و مصرف مجلل موجود است اما در مورد سبکزندگی
سالم که ویژگی متمایز آن تحصیالت است مشاهده نمیشود .با وجود این عوامل دیگر از قبیل
جنسیت ،سن و محل اقامت نیز دخیل اند .مرز متفاوت فرهنگی بین طبقه های  C,B,Aو طبقه
های پایین تر  E,Dوجود دارد .بررسیهای دیگر این تحقیق نشان میدهد افرادی که پذیرای

Safr
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فرهنگ های متفاوت هستند بیشتر وابسته به گروه هایی هستند که از پایگاه اجتماعی باالتری
برخوردار هستند و تحصیالت و درآمد خانواده از ویژگی های آنها به حساب می آید .این درحالی
است که تأثیر مستقیم طبقه ی اجتماعی با سایر ویژگی های کنترل شده بسیار ناچیز است.
کاکرهام 1و هینت ) 2۰۰۴( 2در تحقیق خود با عنوان سبک های زندگی سالم در مناطق
آسیای مرکزی(مطالعه قزاقزستان و قزقیزستان) نشان دادند که سبک زندگی سالم ،تعیین کننده
اجتماعی مهمی در روندهای اخالقی جوامع سوسیالیست قبلی است .کاکرهام و هینت به آموزه
های اسالمی اشاره کردند که شاخص مهمی در کاهش مصرف الکل درنظر گرفته می شود .در
حقیقت آنان مذهب را به عنوان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در ایجاد سبک زندگی سالم درنظر
می گیرند.
کیکبای و بینارک ( )2۰۰2در تحقیق خود تحت عنوان فرهنگ مصرف ،اسالم و سیاست
سبک زندگی ،آثار رشد «مد حجاب» را که در ترکیه از اوایل دههی  199۰آغاز شد ،مطرح و در
خصوص حضور زنان مسلمان در دو حوزهی فرهنگی و عمومی در اواخر دههی  19۸۰بحث
میکنند .در این مقاله بر روی تغییر معنای شیوهی حجاب کردن با توجه به بیانیات دین اسالم
دربارهی فرهنگ مصرف ،بر اساس آن نوع پوششی که در تصاویر تبلیغاتی و گزارشات گرفته شده
از مجالت زنان اسالمی و کاتولوگ مد شرکتهای عرضهی لباس مشهود است ،تمرکز شد .و روابط
متقابل مسئله ساز مد حجاب با دو معنای تثبیت شدهی حجاب :به عنوان نشانهی پایبندی به
اصول اسالمی پوشش کامل ،که بدن زن باید از نگاه مرد پنهان بماند و به عنوان نشانهای از اسالم
سیاسی بررسی شد .یافته های این دو محقق حاکی از آن است که گفتمان اسالمی دربارهی
حجاب به عنوان یک عمل مذهبی آنگونه که آنها ادعا میکنند ،منسجم نیست ،و حجاب کردن
دارای یک معنای منحصر به فرد نمیباشد.
کاتزگرو ( )19۸۸در خصوص ارتبا ط دین و سبک زندگی نشان داده است که در آلمان،
اسرائیل و ایتالیا هرقدر که افراد دیندارترند ،کمتر در فعالیت و مصرف فرهنگی متعالی مشارکت
می کنند؛ اما در امریکا و سوئد کامال برعکس است .وی مطالعه خود را در اسرائیل به صورت
جدی تر تکرار کرده و نتیجه می گیرد که تفاوت کامال معناداری میان سبک زندگی افراد دیندار
و افراد دارای گرایشات سکوالریستی وجود دارد (فاضلی.)13۸2،
با بررسی مقاالت علمی پژوهشی نمایه شده در مجالت معتبر ،در مورد سبک زندگی دینی با
رهیافت جامعه شناختی در این زمینه کار جدی از نظر محقق دیده نشده است .به طور کلی از
Cockerham
Hinote
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بین تحقیقاتی که سبک زندگی دینی را به عنوان یک متغیر اصلی آورده اند (خوش فر و محمدی
نیا1393 ،؛ عبداله پور1393 ،؛کجباف139۰،؛ عیسایی خوش 1392،و کاویانی )1391؛ تنها
تحقیق خوش فر و محمدی نیا ( )1393نگاهی جامعه شناختی به سبک زندگی دینی داشته
است .با این وجود تحقیقی که به دنبال بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی بر سبک زندگی دینی باشد؛
یافت نشد .از آنجا که دین در بطن فرهنگ کشور ما نهفته است لذا نقش مهمی در شکل گیری
سبک زندگی خواهد داشت .براین اساس خالء تحقیقاتی در این حوزه با نگاهی جامعه شناختی
احساس می شود.
 -2-2چارچوب نظری تحقیق
سبک زندگی آنتونی گیدنز

از نظر گیدنز همه فرهنگ ها در امور روزمره انتخاب هایی را برای افراد قائل اند .به عقیده ی
گیدنز ،روشن است که هیچ فرهنگی انتخاب را به طور کلی از زندگی روزمره حذف نمی کند ،و
همه سنت ها در حقیقت انتخاب هایی میان انبوهی از الگوهای رفتاری ممکن هستند .با این
وصف ،سنت یا عادات و رسوم جاافتاده ،بر حسب تعریف ،زندگی را در محدوده کانال هایی تقریبا
از پیش تعیین شده به جریان می اندازند .اما تجدد ،فرد را رودروی تنوع غامضی از انتخاب های
ممکن قرار می دهد و به دلیل آنکه دارای کیفیتی غیر شالوده ای است ،چندان کمکی به فرد
ارائه نمی دهد تا وی را در گزینش هایی که باید به عمل آورد؛ یاری دهد (گیدنز)119 :137۸ ،
 .گیدنز ،در بحث از پاره ای از سبک های جدیدی که در غرب با توجه به گرایش های دینی
غیرمنسجمی پدید آمده و تا حدودی جایگزین سنت ها و الگوهای مسیحی می شوند؛ می گوید
که آنچه در این فرآیند واقع می شود تالشی برای تنظیم سنت به عنوان مبنایی برای تصمیم
گیری در سبک زندگی است نه این که واقعا بازتولید یک جهان بینی و وضعیت ذهنی غیر
مسیحی است (گیدنز .1995 ،به نقل از مهدوی کنی.)176 :1393،
گیدنز برای فهم بیشتر سبک زندگی ،از مفهوم عاملیت و ساختار استفاده می کند .او توضیح
می دهد که ساختار و عاملیت دو مقوله ی جدا از هم نیستند و به یکدیگر وابسته اند .ساختار
بدون کنش وجود ندارد زیرا این کنش است که مجدداً ساختار را بازتولید می کند و بالعکس .از
نظر او ،یک عامل ،یک موضوع (سوژه) ذهنی مستقل از عمل نیست؛ بلکه فردیتی است که رفتار
اجتماعی را برساخته می کند .رفتار در ساختار ظاهر می شود و در وضعیت ثبات یا تغییر ساختار
نقش ایفا می کند .بنابراین ساختارها از طریق کنش اجتماعی بسط و شکل داده می شوند .زیرا
ساختارها هم هدف و هم نتیجه کنش ها هستند ،آن ها شامل قلمروهای دوگانه اند .ساختارها

بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه فرهنگی بر سبک زندگی دینی دانشجویان 120..........................

در یک زمان هم عینی (محدود کننده) و هم ذهنی (تواناساز) می باشند (الن .)2۰۰1 ،سبک
های زندگی نیز می توانند با یک ماهیت دوگانه ای در دیدگاه گیدنز به تصویر کشیده شوند.
سبک های زندگی ،الگوهای ساخت اری از رفتارهایی هستند که با هنجارها و ارزش ها همراه اند
و از طریق بازخورد فرآیندهای عامالن اجتماعی که آن ها را بازتولید و یا انتقال می دهند و
همچنین از طریق مردمی که آن ها را عملیاتی می کنند؛ بازتولید می شوند(.میری پور فرد،
.)19 :1393
اما نکتة مورد نظر ای ن است که هر فرد برای انتخاب سبک زندگی خود کامال آزاد نیست و
اسیر قید و بندهایی خواهد بود .همیشه انتخاب سبک زندگی صرفاً توسط فرد صورت نمیگیرد،
بلکه گاهی این گروههای اجتماعی یا فشارهای اقتصادیاند که فرد را ناچار به گزینش میکنند.
در انتخاب سبک زندگی هر فرد ،دو عامل نقش درخور دارد :شانسها و فرصتها .این دو عامل
هم خود تحت تأثیر عوامل اجتماعی دیگری هستند .حاصل انتخاب سبک زندگی توسط هر فرد
چه به صورت اختیاری و چه به صورت اجباری آن است که فرد به یکی از اقشار و گروههای
اجتماعی یعنی جمع کسانی که دارای سبکهای زندگی مشابه او هستند تعلق می یابد .بنابراین،
انتخاب سبک های زندگی مقدمهای بر گروه بندیهای اجتماعی متفاوت است (گیدنز:137۸ ،
)121
سبک زندگی پی یر بوردیو
در نظریه بوردیو سبک زندگی که شامل اعمال طبقه بندی شده و طبقه بندی کننده فرد
درعرصه هایی چون تقسیم ساعات شبانه روز ،نوع تفریحات و ورزش ،شیوه های معاشرت ،اثاثیه
و خانه ،آداب سخن گفتن و راه رفتن است ،در واقع عینیت یافته و تجسم یافته ترجیحات افراد
است .از یک سو ،سبک های زندگی شیوه های مصرف عامالن اجتماعی ای است که دارای رتبه
بندی های مختلفی از جهت شأن و مشروعیت اجتماعی اند .این شیوه های مصرفی بازتاب نظام
اجتماعی سلسله مراتبی است؛ اما چنانچه بوردیو در کتاب تمایز بر حسب منطق دیالکتیکی نشان
می دهد مصرف صرفاً راهی برای نشان دادن تمایزات نیست ،بلکه خود راهی برای ایجاد تمایزات
نیز است (باکاک.)96 :13۸1 ،
سبک زندگی متأث ر از ذائقه ،و ذائقه پیامد منش و منش نیز محصول جایگاه فرد در
ساختارهای عینی اجتماعی است .جایگاه فرد در ساختار اجتماعی که مشخص کننده میزان بهره
مندی وی از انواع سرمایه است ،منش وی را شکل می دهد و منش نیز مولد دو نوع نظام است.
یک نظامی از رویه های ادراک و ارزیابی ،یعنی همان ذائقه و دیگری نظامی از رویه های
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ایجادکننده اعمال قابل طبقه بندی که تعامل این دو نظام ،سبک زندگی را ایجاد می کند .اما
این یک طرف رابطه است؛ زیرا سبک زندگی و فرآیندهای مصرفی به منزله تجلی آن ،هم نظامی
از اعمال طبقه بندی شده است و هم نظامی از اعمال طبقه بندی کننده .ازاین رو است که
فرآیندهای مصرفی خود به منزله متغیری مستقل در ایجاد سلسله مراتب اجتماعی مطرح اند.
نکته مهم تر آنکه رابطه منش و ساختار اجتماعی یک سویه نیست ،بلکه بوردیو از رابطه دیالکتیکی
شرایط و منش سخن می گوید که سبب تغییر در توزیع سرمایه و توازن رابطه قدرت در جامعه
می شود و سیستمی از تفاوت های ادراک شده و دارایی های متمایز ایجاد می کند که در واقع
همان توزیع سرمایه نمادین و سرمایه مشروعی است که حقیقت عینی را تحریف می کند (شالچی،
 .)11 :13۸7از سوی دیگر از آنجایی که سرمایه فرهنگی قریحه فرد را تحت تأثیر قرار میدهد و
سبب میشود قریحههای متفاوتی بین افراد شکل بگیرند .بدینسان ،سبک زندگی نیز در نظر
بوردیو پیآمد قریحه هاست ،از این رو سبک زندگی متأثر از منش فردی افراد انگاشته میشود
(فاضلی.)۴۴: 13۸2 ،
سرمایه فرهنگی دربرگیرنده تمایالت پایدار فرد و گرایشات و عادتی است که طی فرآیند
جامعه پذیری حاصل می شوند و شامل کاالهای فرهنگی ،مهارت ها و انواع دانش مشروعه است
(بوردیو.)۴7 :19۸6 ،
بوردیو به سرمایه فرهنگی در تولید نابرابری اشاره میکند و آن را موجب بروز تفاوتهایی در
جریان زندگی روزمره افراد میداند .بوردیو همچنین در اثر تمایز نشان میدهد که سلیقه را به
عنوان یکی از شاخصهای سرمایه فرهنگی جامعه تعیین میکند .به عبارت دیگر ،سلیقه مقوله
ای اجتماعی است و صرف ًا به واسطه نزاع و کشمکش عامالن و کنشگران فعال در حوزهای برای
تعریف آن است که میتواند تغییر کند و افراد طبقات اجتماعی باالتر ،توانایی این را دارند که
سلیقه هایشان را مورد پسند همگان بسازند و البته با سالیق افراد طبقات پایین به مخالفت
بپردازند و بنابراین معیارهای زیبایی و تناسب طبقات باال و نیز معیارهای زیبایی کشورهای
پیشرفته مقبولیتی همگانی مییابد( .ذکایی و فرزانه.)۴۸ :13۸۸ ،
برای فهم مفهوم سبک زندگی دینی از آرای گیدنز در این مقاله سود جسته ایم .به عقیده
گیدنز هر فرهنگی می تواند سبک زندگی خاص خودش را داشته باشد و همه سنت ها در حقیقت
انتخاب هایی میان انبوهی از الگوهای رفتاری ممکن هستند .هر جامعه ای زمانی می تواند ثمره
و محصول جهان بینی و ایدئولوژی خود را به دیگران نشان دهد که سبک زندگی او متناسب با
باورها و ارزش هایش شکل یافته باشد .بر این اساس سبک زندگی ای که متناسب با باورها و
ارزش های جامعه ایرانی باشد سبک زندگی دینی است؛ زیرا دین در فرهنگ کشور ایران نقش
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پر رنگی دارد؛ لذا می توان از مفهومی با عنوان سبک زندگی دینی که سبک زندگی ای متاثر از
ایدئولوژی و فرهنگ مردم ایران است ،سخن به میان آورد.
از نظریه بوردیو در زمینه سبک زندگی و سرمایه فرهنگی در چهارچوب نظری استفاده کرده
ایم؛ زیرا اگر به سئوال تحقیق بوردیویی نگاه شود ،رابطه هر دو متغیر (سرمایه فرهنگی و سبک
زندگی) در قالب نظریه وی مطرح شده است .بگونه ای که در نظریه بوردیو سبک زندگی متاثر
از ذائقه و ذائقه پیامد منش و منش نیز محصول جایگاه فرد در ساختارهای عینی اجتماعی است.
بنابراین جایگاه فرد در ساختار اجتماعی که مشخص کننده میزان بهره مندی وی از انواع سرمایه
(اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی) است ،منش وی را شکل می دهد و منش نیز مولد دو نظام است.
یکی نظامی از رویه های ادراک و ارزیابی ،یعنی همان ذائقه و دیگری نظامی از رویه های ایجاد
کننده اعمال قابل طبقه بندی که تعامل این دو نظام سبک زندگی را ایجاد می کند .از سوی
دیگر از آنجایی که سرمایه فرهنگی قریحه فرد را تحت تأثیر قرار می دهد ،سبب می شود قریحه
های متفاوتی بین افراد شکل بگیرند.
بوردیو مجموعاً تأثیر سرمایه فرهنگی را بر سبک زندگی افراد ،با توسل به نظریه تمایز تبیین
می کند .مطابق با این نظریه؛ افراد بر اساس میزان سرمایه فرهنگی خود ،بین خودشان با دیگران
تمایز قائل میشوند .بر این اساس سرمایه فرهنگی سبب گرایش افراد به سبک های زندگی خاصی
می شود.
تجسم یافته

فرهنگی

اجتماعی

سبک

سرمایه

زندگی

فرهنگی

عینیت یافته

دینی

نهادینه شده

اقتصادی

شکل  :1مدل نظری تحقیق
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 -3-2فرضیه های تحقیق
 -1سرمایه فرهنگی بر سبک زندگی دینی تاثیر معناداری دارد.
 -2سرمایه فرهنگی تجسم یافته بر سبک زندگی دینی تاثیر معناداری دارد.
 -3سرمایه فرهنگی عینیت یافته بر سبک زندگی دینی تاثیر معناداری دارد.
 -۴سرمایه فرهنگی نهادینه شده بر سبک زندگی دینی تاثیر معناداری دارد.
 -3روش تحقیق
روش مورد استفاده در این مقاله ،پیمایش است .جمع آوری اطالعات از طریق پرسشنامه
انجام شده است .جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه مازندران
در سال تحصیلی  139۴-1395تشکیل می دهند .که مطابق آخرین اطالعات آماری بدست آمده
از اداره آموزش دانشگاه ،تعداد کل دانشجویان این دانشگاه  11377نفر ( 7۰۰۸دختر و ۴369
پسر) است .برای محاسبه حجم نمونه در این تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است که با
استفاده از این فرمول 372 ،نفر بدست آمد که با احتمال ناقص بودن تعدادی از پرسشنامه ها،
 ۴۰۰پرسشنامه در بین پاسخگوها توزیع گردید که در نهایت  39۰پرسشنامه مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرقت .داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار اسپیاساس 1و اموس 2پردازش و
توصیف و تحلیل شده است .در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با
حجم استفاده شده است .ابتدا جمعیت تحقیق برحسب دانشکده تقسیم شد .سپس با توجه به
مقدار حجم نمونه ،سهم هر دانشکده تعیین گردید.
 -1-3تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم
سرمایه فرهنگی :شامل گرایشها و عادتهای پابرجا و تثبیت شده در طول فرایند جامعه
پذیری و نیز صالحیتهای تحصیلی و فرهیختگی است (نوغانی .)17 :13۸3 ،به نظر بوردیو
سرمایه فرهنگی قابل تفکیک به سه مقوله است :الف) سرمایه فرهنگی تجسم یافته ب) سرمایه
فرهنگی نهادینه شده ج) سرمایه فرهنگی عینیت یافته (بوردیو.)19۸6 ،
سرمایه فرهنگی تجسم یافته :نوعی ثروت بیرونی است که به عنوان بخش جدایی ناپذیری از
فرد در آمده است (شارع پور و خوشفر .)137 :13۸1 ،در واقع ،سرمایه فرهنگی درونی شده
تواناییهای بالقوه ای دارد که به تدریج بخشی از وجود فرد شده و در او تثبیت شدهاند (نوغانی،

- SPSS
- AMOS

1
2
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 .)137:13۸3برای سنجش و اندازه گیری سرمایه فرهنگی تجسم یافته از شاخصهای موسیقی،
خط و نقاشی ،ورزش و زبان خارجی استفاده می گردد .در کل از  13گویه برای عملیاتی کردن
این متغیر استفاده شده است.
سرمایه فرهنگی عینیت یافته :یکی از بدیهی ترین و عینی ترین اشکال سرمایه فرهنگی،
مصرف کاالهای مختلف فرهنگی در میان اقشار مختلف جامعه است که خود می تواند تابعی از
متغیرهای گوناگون فردی و اجتماعی قرار گیرد .سرمایه فرهنگی عینیت یافته در اشیای مادی،
رسانه ها نظیر نوشتار ،نقاشی ،ابزار و نظایر آن و بطور کلی در ماهیت آن ،قابل انتقال است .لذا
کاالهای فرهنگی را هم می توان به صورت مادی اختصاص داد که منجر به سرمایه اقتصادی می
شود؛ و هم به صورت نمادی که م نجر به سرمایه فرهنگی می شود (شارع پور وخوش فر:13۸1 ،
 .)137برای سنجش و اندازه گیری سرمایه فرهنگی عینیت یافته از شاخصهای کتاب ،تزئینات،
عضویت در کتابخانه ،کامپیوتر ،خط و اینترنت ،کافی نت ،موبایل ،دوربین ،ماهوراه ،مجالت و
روزنامه ،اماکن مذهبی ،تلویزیون ،رادیو ،کافی شاب ،سینما و دید و بازدید استفاده میگردد .در
کل از  1۸گویه برای عملیاتی کردن این متغیر استفاده شده است.
سرمایه فرهنگی نهادینه شده :در واقع گونه ای از سرمایه فرهنگی است که اغلب به صورت
اعتبارها یا کیفیات علمی یک فرد شناخته می شود (بوردیو )۴2 :1977 ،که برای عملیاتی کردن
این متغیر از شاخص گواهی نامه فنی و حرفه ای و از  1۴گویه برای سنجش این متغیر استفاده
شده است.
سبک زندگی دینی :به تعبیرآنتونی گیدنز« سبک زندگی مجموعه ای نسبتأ منسجم از همة
رفتارها و فعالیت های یک فرد معین در جریان زندگی روزمره است » (گیدنز .)325 : 137۸ ،
بر این اساس ،سبک زندگی دینی مجموعه ای از رفتارهای منبعث از دین و بر مبنای دین است
که به صورت عملی در رفتارهای زندگی روزمره نمود پیدا می کند (کوهی .)۸۰ :1393،عموم
ادیان دارای نظام معنایی ،آموزه ها ،نهادها و ساختارهایی هستند که پیروانشان را در ایجاد سبک
زندگی مبتنی بر آن ها توانمند می کنند .این گونه سبک زندگی ناشی از فرهنگ دینی را می
توان سبک زندگی دینی نامید (مهدوی کنی .)1۸7 :1393 ،در این تحقیق ،سبک زندگی دینی
در سه بعد فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی مورد سنجش قرار گرفته است که در جدول شماره یک
آمده است.
 -2-3اعتبار و پایایی تحقیق
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در پژوهش حاضر برای اطمینان از اعتبار تحقیق ،از نظرات  6نفر از متخصصان و صاحب
نظران در حوزه مورد مطالعه ،در مورد انطباق پرسشنامه با ویژگیهای مورد انتظار بهرهگرفته
شده است؛ بنابراین اعتبار ابزار سنجش در پژوهش حاضر ،اعتبار صوری می باشد .همچنین از
اعتبار سازه ای نیز برای بررسی اعتبار تحقیق استفاده شده است که نتایج حاکی از برازش مناسب
شاخص های برازندگی و در نتیجه این تحقیق از اعتبار سازه نیز برخوردار می باشد.

GFI= 0/95

AGFI = 0/90

شکل  :2مدل تحلیل عاملی تاییدی سازه « سبک زندگی دینی » ( بارهای استاندارد )
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GFI= 0/96

AGFI = 0/80

شکل :3مدل تحلیل عاملی تاییدی سازه « سرمایه فرهنگی » ( بارهای استاندارد )

برای سنجش پایایی ابزار پژوهش از آلفای کرونباخ استفادهشده است که در جریان مطالعه
مورد ارزیابی قرار گرفت .پرسشنامه سبک زندگی دینی یک پرسشنامه محقق ساخته می باشد؛
اما پرسشنامه سرمایه فرهنگی ،پرسشنامه از قبل طراحی شده بود که قبل از این توسط ضیاءپور
( )13۸9و مسلمی پطرودی ( )13۸9در دو جامعه آماری دیگر مورد آزمون قرار گرفته بود و
میزان پایایی آن مورد تایید قرار گرفته بود .با این وجود مجددا برای سنجش پایایی پرسشنامه
سرمایه فرهنگی از آلفای کرونباخ استفاده شده است.
جدول  :1مشخصه های روانسنجی متغیر وابسته
مفهوم
سبک زندگی
دینی

ابعاد

فرهنگی

مولفه ها

تعداد گویه

اوقات فراغت

9

ظاهر و پوشش

5

تغذیه و آداب آن

5

آلفای
کرونباخ

دامنه نمرات
 ۰تا 2۰
 ۰تا 2۰

۰/۸7
 ۰تا 2۰
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اجتماعی

پایبندی به اخالق
مذهبی

۴

 ۰تا 2۰

خانواده

5

 ۰تا 2۰

تعهد اجتماعی

7

 ۰تا 2۰

مشارکت دینی

3

معاشرت با دیگران

6

۰/9۴

 ۰تا 2۰
 ۰تا 2۰

آلفای کرونباخ کل سبک زندگی دینی = 0/92

آلفای کرونباخ سبک زندگی دینی که متغیر وابسته این پژوهش می باشد؛  ۰/92به دست
آمده است که این میزان آلفا بسیار خوب است و حاکی از همبستگی درونی باالی گویه های این
متغیر دارد.
جدول  :2مشخصه های روانسنجی متغیر مستقل
مفهوم

سرمایه فرهنگی

ابعاد

تعداد گویه

سرمایه فرهنگی تجسم یافته

13

سرمایه فرهنگی عینیت یافته

1۸

سرمایه فرهنگی نهادینه شده

1۴

آلفای کرونباخ
(کل)

دامنه نمرات
 ۰تا 2۰

۰/۸5

 ۰تا 2۰
 ۰تا 2۰

آلفای کرونباخ سرمایه فرهنگی که متغیر مستقل این پژوهش می باشد؛  ۰/۸5به دست آمده
است که این میزان آلفا نیز بسیار خوب است و حاکی از همبستگی درونی باالی گویه های این
متغیر دارد.
 -3-3هم ارز کردن

بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه فرهنگی بر سبک زندگی دینی دانشجویان 128..........................

یکی از دشواریهای کار با مقیاسها ،خواه با گویههای استاندارد و خواه با نمرات خام تشخیص
حد باال و پایین مقیاس است .حد باال و پایین مقیاس بسته به تعداد گویههای آن ،توزیع آنها
تعداد طبقات هر گویه و حداقل و حداکثر نمره هر گویه مقادیر مختلفی میگیرد .برای غلبه بر
این مسائل و مشهود تر کردن معنای نمرات مقیاس ،بهتر است مقیاسها را به گونهای تغییر
دهیم که مقادیر حداقل و حداکثر مشخص گردند .یکی از طرق چنین تعدیلی فرمول زیر است
(دواس.)267:13۸9 ،
𝑛×

مقدار حداقل در مقیاس  −مقیاس سابق
دامنه

= مقیاس جدید

در این پژوهش متغیرهای سرمایه فرهنگی و سبک زندگی دینی که دارای ابعاد بودهاند و
تعداد گویههای ابعاد آنها باهم برابر نبودهاند با این روش هم ارز شدهاند و دامنه نظری این دو
سازه و هر یک از ابعاد آن در بازه (  ۰تا  ) 2۰هم ارز شده است.
 -4-3نقاط برش متغیرهای تحقیق:
با توجه به اینکه تمامی متغیرهای این تحقیق در بازه  ۰تا  2۰هم ارز شدند برای تعیین نقاط
برش ،بازه  ۰تا  2۰به سه قسمت مساوی تقسیم شده است و در سه طبقه کم ،متوسط و زیاد
تقسیم بندی شده است.
جدول  :3نقاط برش متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق
کم

متوسط

زیاد

 ۰تا 6/33

 6/3۴تا 12/66

 12/67تا 2۰

 -4یافته ها و نتایج تحقیق
 -1-4یافته های توصیفی
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بر اساس یافته های پژوهش  3۸/5درصد پاسخگویان پسر و  61/5درصد دختران بودند .به
لحاظ مقطع تحصیلی 5۸/2درصد پاسخگویان دانشجویان مقطع کارشناسی 39/۰ ،درصد
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ،و  2/۸درصد پاسخگویان دانشجویان مقطع دکتری می باشند.
همچنین از نظر سنی  3۰/۸درصد پاسخگویان کمتر از  2۰سال 5۰/3 ،درصد بین  21تا 25
سال 1۴/6 ،درصد بین  26تا  3۰سال و  3/3درصد پاسخگویان ،باالتر از  3۰سال می باشند.
 -1-1-4وضعیت سرمایه فرهنگی پاسخگویان
نتایج کلی از یافته های این تحقیق که به سنجش سرمایه فرهنگی منتهی می شود ،این است
که سرمایه فرهنگی  5۰/۰درصد پاسخگویان به مقدار «کم» ،سرمایه فرهنگی  ۴9/5درصد
پاسخگویان به مقدار «متوسط» و تنها سرمایه فرهنگی  ۰/5درصد پاسخگویان به مقدار «زیاد»
می باشد .میانگین نمره سرمایه فرهنگی کل پاسخگویان ( 7/66از  )2۰می باشد که بیانگر مقدار
پایین سرمایه فرهنگی کل در بین پاسخگویان دانشجو دانشگاه مازندران می باشد.
جدول  :4توزیع درصدی سرمایه فرهنگی و ابعاد آن
گزینه

میانگین

کم

متوسط

زیاد

کل

سرمایه فرهنگی تجسم یافته

19/۸

73/3

6/9

1۰۰/۰

1۰/۰5

سرمایه فرهنگی عینیت یافته

33/1

65/6

1/1

1۰۰/۰

۸/9۰

سرمایه فرهنگی نهادینه شده

۸9/5

1۰/۰

۰/5

1۰۰/۰

3/69

سرمایه فرهنگی کل

5۰/۰

۴9/5

۰/5

1۰۰/۰

7/66

متغیر مستقل

(از )20

 -2-1-4وضعیت سبک زندگی دینی پاسخگویان
نتایج کلی از یافته های فوق که به سنجش سبک زندگی دینی منتهی می شود ،این است
که سبک زندگی حدود دو سوم پاسخگویان ( 6۰/3درصد) به مقدار «زیاد» بر مبنای ارزش های
اسالمی می باشد .میانگین نمره سبک زندگی دینی کل پاسخگویان ( 13/۰2از  )2۰می باشد که
بیانگر مقدار متوسط رو به باالی سبک زندگی دینی در بین پاسخگویان می باشد.
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جدول  :5توزیع درصدی سبک زندگی دینی و ابعاد آن
گزینه

میانگین

کم

متوسط

زیاد

کل

بعد فرهنگی سبک زندگی دینی

2/3

65/9

31/۸

1۰۰/۰

1۰/59

بعد اجتماعی سبک زندگی دینی

۰/۰

2۴/۴

75/6

1۰۰/۰

1۴/75

سبک زندگی دینی

۰/۰

39/7

6۰/3

1۰۰/۰

13/۰2

متغیر مستقل

(از )20

 -2-4یافته های استنباطی
 -1-2-4آزمون همبستگی پیرسون
جدول  :6آزمون همبستگی پیرسون بین سرمایه فرهنگی و ابعاد آن با سبک زندگی دینی
نام متغیر

ضریب همبستگی

سطح معنی داری

سرمایه فرهنگی و سبک زندگی دینی

**-۰/2۸

۰۰/۰

سرمایه فرهنگی تجسم یافته و سبک زندگی دینی

**۰/2۴

۰۰/۰

سرمایه فرهنگی عینیت یافته و سبک زندگی دینی

**-۰/32

۰۰/۰

سرمایه فرهنگی نهادینه شده و سبک زندگی دینی

**-۰/۴۴

۰۰/۰

جدول فوق آزمون رابطه ای پیرسون بین متغیرهای فاصله ای سرمایه فرهنگی و هر یک از
ابعاد آن با متغیر فاصله ای سبک زندگی دینی را نشان می دهد .بر اساس خروجی این جدول
رابطه بین همه ی آنها معنادار می باشد .کمترین همبستگی بین سرمایه فرهنگی تجسم یافته و
سبک زندگی دینی با ضریب همبستگی  ۰/2۴و بیشترین همبستگی بین سرمایه فرهنگی نهادینه
شده و سبک زندگی دینی با ضریب همبستگی  -۰/۴۴می باشد.
آزمون فرضیه اول تحقیق :بین سرمایه فرهنگی با سبک زندگی دینی رابطه معناداری وجود
دارد.
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از آنجایی که فرضیه اصلی تحقیق از نوع علّی است ،برای سنجش آن از آزمون رگرسیون خطی
ساده استفاده می نماییم.
 -2-2-4رگرسیون خطی ساده تبیینکننده متغیر سبک زندگی دینی
جدول  :7خالصه مدل رگرسیونی خطی ساده سبک زندگی دینی
ضریب همبستگی
چندگانه

ضریب
ضریب تعیین

استاندارد

سطح معناداری

شده ()Beta
۰/۰۸

۰/2۸

-۰/2۸

۰/۰۰

آماره دوربین
واتسون
1/91

بر اساس نتایج جدول فوق ،مقدار ضریب استاندارد شده  -۰/2۸می باشد که با توجه به مقدار
سطح معناداری که کمتر از  )۰/۰۰( ۰/۰5می باشد .نتیجه می گیریم که سرمایه فرهنگی بر
سبک زندگی دینی تاثیر معکوس و معناداری دارد به این معنی که هرچه بر سرمایه فرهنگی
افراد افزوده شود ،سبک زندگی افراد کمتر بر مبنای ارزش های رفتاری دینی می باشد .در نتیجه
فرضیه اول تحقیق تایید می گردد.
 -3-2-4رگرسیون چندگانه تبیینکننده متغیر سبک زندگی دینی
جدول  :8خالصه مدل رگرسیونی چندگانه سبک زندگی دینی
ضریب همبستگی
چندگانه
۰/55

ضریب تعیین

مقدار F

سطح معناداری

۰/31

56/۸7

۰/۰۰

آماره دوربین
واتسون
1/۸3

طبق دادههای جدول فوق ،ضریب همبستگی چندگانه ( )Rمعادل ۰/۴75میباشد که بیانگر
همبستگی و ارتباط سه متغیر سرمایه فرهنگی تجسم یافته ،عینیت یافته و نهادینه شده با متغیر
«سبک زندگی دینی» می باشد .ضریب تعیین ( )R2نیز  31درصد محاسبهشده است .به این
معنی که حدود  31درصد از تغییرات متغیر «سبک زندگی دینی» توسط سه متغیر مذکور تبیین
میشود و  69درصد باقیمانده مربوط به سایر عواملی است که در این تحقیق مورد آزمون قرار
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نگرفته است .مقدار سطح معناداری نیز صفر (کمتر از  )۰/۰5می باشد که بیانگر معنادار بودن
کل مدل می باشد.
جدول  :9ضرایب تأثیر مدل تبیینکننده سبک زندگی دینی
ضریب
متغیرهای مستقل

رگرسیونی
()B

ضرایب
استاندارد

سطح
T

شده

معناداری
)(sig

()Beta

همبستگی
مرتبه
صفر

تفکیکی

سرمایه فرهنگی تجسم یافته

۰/9۰

۰/27

6/3۸

۰/۰۰

۰/2۴

۰/27

سرمایه فرهنگی عینیت یافته

-۰/62

-۰/26

-5/76

۰/۰۰

-۰/32

-۰/2۴

سرمایه فرهنگی نهادینه شده

-1/۰۸

-۰/ 36

-۸/3۰

۰/۰۰

-۰/۴۴

-۰/35

سرمایه فرهنگی تجسم یافته تاثیر مثبت و معناداری برا سبک زندگی دینی دارد به این
معنی که هرچه بر سرمایه فرهنگی تجسم یافته افراد افزوده شود ،سبک زندگی افراد هم بیشتر
بر مبنای ارزش های رفتاری دینی می باشد  .درنتیجه فرضیه دوم تحقیق تایید می گردد.
سرمایه فرهنگی عینیت یافته تاثیر منفی و معناداری برا سبک زندگی دینی دارد به این معنی
که هرچه بر سرمایه فرهنگی عینیت یافته افراد افزوده شود ،سبک زندگی افراد کمتر بر مبنای
ارزش های رفتاری دینی می باشد  .درنتیجه فرضیه سوم تحقیق تایید می گردد.
سرمایه فرهنگی نهادینه شده تاثیر منفی و معناداری برا سبک زندگی دینی دارد به این معنی
که هرچه بر سرمایه فرهنگی نهادینه شده افراد افزوده شود ،سبک زندگی آن ها کمتر بر مبنای
ارزش های رفتاری دینی می باشد  .درنتیجه فرضیه چهارم تحقیق تایید می گردد.
 -4-2-4تحلیل مسیر
جدول ( )1۰نشان دهنده تاثیر مستقیم ،غیر مستقیم و تاثیر کل هر یک از متغیرهای اصلی
تحقیق بر روی متغیر وابسته (سبک زندگی دینی) می باشد .با توجه به داده های جدول فوق
اثرات کلی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته حاکی از آن است که متغیر سرمایه فرهنگی عینیت
یافته با ضریب تاثیر ( ) -۰/36و متغیر سرمایه فرهنگی نهادینه شده هم با ضریب تاثیر (-۰/36
) به طور مشترک بیشترین اثر کل را بر سبک زندگی دینی داشته اند و متغیر سرمایه فرهنگی
تجسم یافته هم با اثر کل ( ،)۰/27کمترین میزان تاثیر را داراست.
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جدول  :10اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل تحقیق بر سبک زندگی دینی در
مدل تحلیلی
متغیرها

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر کلی

سرمایه فرهنگی تجسم یافته

۰/27

----

۰/27

سرمایه فرهنگی عینیت یافته

-۰/26

-۰/1۰

-۰/36

سرمایه فرهنگی نهادینه شده

-۰/36

----

-۰/36

سرمایه فرهنگی
تجسم یافته

0/27

سبک زندگی

سرمایه فرهنگی

-0/26

عینیت یافته

دینی

0/27

-0/36
سرمایه فرهنگی
نهادینه شده

شکل  :4مدل تجربی تحقیق

 -5بحث و نتیجه گیری
هدف اصلی این پژوهش تبیین رابطه سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشگاه مازندران بر سبک
زندگی دینی آنان می باشد بر اساس نتایج این تحقیق ،سرمایه فرهنگی  5۰/۰درصد پاسخگویان
به مقدار «کم» ۴9/5 ،درصد به مقدار «متوسط» و تنها سرمایه فرهنگی  ۰/5درصد پاسخگویان
به مقدار «زیاد» می باشد .این یافته بیانگر سرمایه فرهنگی متوسط رو به پایین جامعه آماری
موردنظر می باشد که با یافته های مسلمی پطرودی ( )13۸9مطابقت دارد .این در حالی است
که سبک زندگی  39/7درصد پاسخگویان به مقدار «متوسط» بر مبنای ارزش های اسالمی و در
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واقع دینی می باشد .و سبک زندگی  6۰/3درصد پاسخگویان به مقدار «زیاد» بر مبنای ارزش
های اسالمی می باشد .که نشان دهنده این است که سبک زندگی دانشجویان دانشگاه مازندران،
به میزان زیادی مبتنی بر ارزش های دینی و اسالمی می باشد .این یافته با یافته های خوش فر
و محمدی نیا ( )1393و کاویانی ( )1391مطابقت دارد.
نتایج حاصل از آزمون رگرسیون ،نشان می دهد که سرمایه فرهنگی بر سبک زندگی دینی
تاثیر معناداری دارد و ابعاد سرمایه فرهنگی روی هم رفته توانسته اند  31درصد از تغییرات متغیر
وابسته را تبیین نمایند.
همان گونه که گیدنز اشاره می کند ،هیچ فرهنگی انتخاب را به طور کلی از زندگی روزمره
حذف نمی کند و همه ی سنت ها در حقیقت انتخاب هایی میان انبوهی از الگوهای رفتاری
ممکن هستند .فرهنگ دینی کشور ایران هم انتخاب را به طور کلی از زندگی روزمره حذف نمی
کند .در واقع فرهنگ های موجود در جوامع مختلف را در یک تقسیم بندی کالن می توان به دو
دسته فرهنگ دینی و فرهنگ غیر دینی تقسیم بندی نمود .بر این اساس ما می توانیم یک سنخ
شناسی دو گانه از سبک زندگی ارائه دهیم :سبک زندگی برگرفته از فرهنگ دینی (سبک زندگی
دینی) و سبک زندگی برگرفته از فرهنگ غیر دینی (سبک زندگی غیر دینی ،غربی یا مدرن) .که
با یافته های بنیامین باربر ( )1996مطابقت می کند .نتایج این تحقیق هم بیانگر آن است که
سبک زندگی اکثر دانشجویان دانشگاه مازندران تا حد زیادی برگرفته از ارزش ها و الگوهای
فرهنگ اسالمی می باشد.
یافته های این پژوهش ،حاکی از وجود رابطه بین دو متغیر سرمایه فرهنگی و سبک زندگی
دینی است که نشان دهنده مطابقت نظریه بوردیو در مورد رابطه بین سرمایه فرهنگی و سبک
زندگی با یافته های این مطالعه می باشد .این یافته با یافته های محمدی و همکاران (،)1391
ابراهیمی و بهنویی گدنه ( )13۸9و غائب ( )13۸6مطابقت دارد .بوردیو معتقد است که افراد بر
اساس میزان سرمایه فرهنگی خود ،بین خودشان با دیگران تمایز قائل میشوند .از آنجایی که
سرمایه فرهنگی قریحه فرد را تحت تأثیر قرار می دهد ،سبب می شود قریحه های متفاوتی بین
افراد شکل بگیرند بر این اساس سرمایه فرهنگی سبب گرایش افراد به سبک های زندگی خاصی
می شود .دانشجویان به طور نایکسان به اشکال متفاوت سرمایه فرهنگی (تجسم یافته ،عینیت
یافته و نهادینه شده) دسترسی دارند و همین امر در متمایز شدن سبک زندگی آن ها موثر است.
با وجود گرایش اکثر دانشجویان به سبک زندگی دینی نتایج این تحقیق بیانگر آن است که
گروهی رفته رفته در حال فاصله گیری از توجه کامل به ارزش های دینی و اسالمی در رفتار و
فعالیت ها و زندگی روزمره خود هستند ( 39/7درصد دانشجویان سبک زندگی آن ها به مقدار
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متوسط بر مبنای ارزش ها و رهنمودهای دینی است) .دلیل این امر آن است که سبک زندگی
دینی یک سری محدودیت هایی دارد و یک چهارچوب تعریف شده دارد و برای افراد فقط در
چهارچوب تعریف شده تنوع انتخابی بودن را تعریف کرده است؛ درصورتی که سبک زندگی مدرن
(غربی) که با مفهوم تجدد خودش را معرفی می نماید ،مدعی است که تنوعی از انتخاب ها را در
جلو ی کنشگر قرار می دهد و با بهره گیری از امکانات و تبلیغات متعدد سعی می کند از طریق
اقالم مصرفی و فرهنگ عامه پسند ،به همگون سازی فرهنگ های محلی و ادغام آن ها در فرهنگ
جهانی بپردازد .و این کار را به حدی خوب انجام داده است که امروزه شاهد آن هستیم که در
کشورمان ایران رفته رفته گروهی از دانشجویان الگوهایی را برای زندگی برمی گزینند که خارج
از محدوده و چهارچوب سبک زندگی دینی می باشد .که این یافته درست منطبق با ویژگی های
یک جامعه در حال گذار است .نتیجه ای که می توان از یافته های تحقیق حاضر استنباط کرد
این است که سبک زندگی دانشجویان دانشگاه مازندران بیشتر دینی است تا غیر دینی ،ولی
هرچه بر سرمایه فرهنگی افراد افزوده می شود از سبک زندگی دینی آنان کاسته می شود .در
واقع این به این معناست که دانشجویان فرهنگ و دین و ارزش های مبتنی بر جامعه خود را طرد
نمی کنند و هنوز برای آن ها قابل احترام است ،ولی آنها را تعدیل می کنند تا با تنوع انتخاب
های بیشتری روبه رو گردند و با موقعیت های بیشتری سازگار گردند.
 -1-5پیشنهادات تحقیق
روشن است که هیچ تحقیق منفردی نمی تواند داعیة مطالعة همة « رفتارها و فعالیت ها» را
داشته باشد تا به توصیف جامعی از سبک های زندگی برسد .چنین هدفی تنها در دراز مدت و
در نتیجة انباشته شدن یافته های تحقیقاتی قابل حصول است؛ اما با توجه به یافته های این
پژوهش ،پیشنهادات پژوهش را می توان در دو دسته پیشنهادات کاربردی و پیشنهادات پژوهشی
مطرح کرد.
 -1-1-5پیشنهادات کاربردی
 -1یکی از دالیل فاصله گرفتن گروهی از دانشجویان (چه بسا محدود) از سبک زندگی دینی،
می تواند عدم تنوع کافی در اقالم و کاالهای مصرفی متناسب با ارزش های اسالمی باشد .از این
رو پیشنهاد می گردد که خالقیت و تنوع در تولید و ارئه کاالها که بتواند ذائقه های متفاوتی را
به سوی خود جذب کند ،مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.
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 -2گسترش تبلیغات فرهنگی در خصوص الگوهای اسالمی -ایرانی سبک زندگی در میان
شهروندان.
 -3دستگاه های اجرایی ذیربط یافته های این تحقیق را مورد توجه قرار داده تا بتوانند
استراتژی های کوتاه مدت و بلند مدتی را برای رفع این مسئله طرح ریزی نمایند.
 -2-1-5پیشنهادات پژوهشی
 -1درمورد تاثیر سرمایه فرهنگی بر سبک زندگی دینی در بین دانشجویان تحقیق دیگری
صورت نگرفته است ،پیشنهاد می شود تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
 -2پیشنهاد می شود این موضوع با همین چهارچوب نظری در جامعه های آماری دیگر (دیگر
قشرها) نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد؛ تا بتوان جمع بندی مناسب تر و درست تری از این
مسئله داشت و برنامه ریزی بهتری انجام داد.
 -3پیشنهاد می گردد تحقیقی به دالیل پایین بودن سرمایه فرهنگی در بین دانشجویان
بپردازد.
 -۴به دلیل ارتباط و پیوند نزدیکی که بین سرمایه های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی می
باشد ،پیشنهاد می گیرد تحقیقات آتی به ارتباط و تاثیر سرمایه های اقتصادی و اجتماعی بر
سبک زندگی دینی بپردازد.
منابع

 احمدی ،اعظم و شربتیان ،محمدحسن ( .)1393تحلیل جامعه شناختی الگوی سبک
زندگی اسالمی -ایرانی شهروندان گرگان ،ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت
شهری :شهرستان مشهد.
 آزادارمکی ،تقی؛ شریفی ساعی ،محمدحسین؛ ایثاری ،مریم و طالبی ،سحر ( .)1391هم
خانگی؛ پیدایش شکل های جدید خانواده در تهران .مجله جامعه پژوهی فرهنگی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.۴3-77 ،)1(3 ،
 اسماعیلی ،نجمه ( .)1391بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و سبک زندگی زنان (پایان نامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی).

 افشانی ،سید علیرضا؛ رسوی نژاد ،سید پویا؛ کاویانی ،محمد و سمیعی ،حمید رضا
( .)1393بررسی رابطه سبک زندگی اسالمی با سالمت اجتماعی مردم شهر یزد ،دو
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