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كه  باشنديمبه مراكز بهزيستي گيالن  كنندهمراجعهاز زوجين متقاضي طالق 
نگرش  يهاپرسشنامهند و به شد تصادفي انتخا  يريگنمونهبه كمک شيوه 

سرمايه فرهنگي و اقتصادي و سبک زندگي پاسخ دادند. ارزيابي ، به طالق
 انجام 18آموس  افزارنرما استفاده از تحليل مسير با مدل مفهومي پژوهش ب

. به اين كننديم دييتأمدل را  آمدهدستبهمطلق و نسبي  يهاشاخص. شد
گري سبک زندگي بر  واسطه باسرمايه فرهنگي و اقتصادي  ريتأثصورت كه 

 داريمعنسرمايه فرهنگي بر سبک زندگي  ريتأثاست.  داريمعننگرش به طالق 
براي  ريتأثنيست. در سرمايه اقتصادي اين  داريمعننگرش به طالق  اما بر

تغيير  داريمعني صورتبهنيست اما نگرش به طالق را  داريمعنسبک زندگي 
 است. دارمعنيسبک زندگي بر نگرش به طالق  ريتأث. همچنين دهديم

« سرمايه فرهنگي« »نگرش به طالق« »سبک زندگي» :های كليدیواژه

 «ه اقتصاديسرماي»

 

 مسألهبيان 
فرهنگتي   -گيري شخصيت و هويتت اجتمتاعي  بر شكل مؤثردر بين نهادهاي اجتماعي 

اقتصتاد و گتروه   ، ي جمعتي هتا رستانه ، دين، حكومت، وپرورشها اعم از آموزشانسان

بتديل و غيرقابتل   ادعا نمود كه نقش خانواده در اين ميان بتي  توانيمهمتايان به جرات 

و  رشتد فرستاي  ي ستخت و طاقتت  هتا چيپت از  تواندينمي اجامعههيچ ، جايگزين است

، ستيف ) باشتد سالمت عبور كند مگر آنكه از خانواده پويا و توانمند برخوردار توسعه به

 ،فرهنگتي  ،انعكاس و بازتابي از شترايط اجتمتاعي  ، يانهييآ(. خانواده هم چون 1: 1128

آن را ختط كتش و معيتار ستنجش      انتتو يماقتصادي و سياسي جامعه است. به عبارتي 

، ؛ چيتل 1180، ها و عملكردها در سط  كالن جامعه تعبير نمود )ستاعي ارستي  سياست

گير را در خانواده نقش سپر حفاظتي و ضربه، (. از سوي ديگر1182، ؛ آزاد ارمكي1188

تلقي  يدشد نهاد مبتني بر احساساتخانواده را صرفاً يک توانينم. لذا كنديمجامعه ايفا 
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مهم و پرمعني نيز هستند و به همين دليل استت كته   ، اشياجتماعكرد زيرا كاركردهاي 

كنتد  يمت  متتأثر كل ساختار اجتماعي را تا حتد زيتادي   ، ه در خانوادهشد تغييرات حادث

 (.0011؛ دمير 1111، تافلر)

طالق جنبه ديگتري  ، و جوامع هافرهنگاهميت جايگاه خانواده در تمامي  باوجود

ي از پيامتدهاي آن مصتون نيستت.    اجامعته گتروه و  ، ز اين واقعيت است كه هيچ فترد ا

يتي و  گراسنتدوگانه  هايساحتعنوان جامعه در حال گذار و در تالطم جامعه ايران به

ي است كه آن را در اژهيواجتماعي و فرهنگي ، در حال تجربه شرايط اقتصادي، مدرنيته

هتاي ستنتي آن   جديدي قرار داده يا آنكه بته آستيب  اجتماعي  مسائلها و معرض آسيب

بته افتزايش    بته رونتد رو   تتوان يمگستره و عمق بيشتري بخشيده است كه از آن جمله 

 طالق در جامعه اشاره نمود.

 1115 تا 1180آمارهاي مربوط به نسبت طالق به ازدواج در كشور از سال 

اي كه نسبت طالق گونهاست به دهنده افزايش روند تصاعدي آن در جامعه ايرانينشان

رسيده است از سوي ديگر  1115در سال  8/01به  1181در سال  01/10به ازدواج از 

درصدي را  151 رشداين ارقام ، ه به لحاظ فراواني وقوع طالقشد هاي ياددر طي سال

( 1181مورد در سال  27012در مقابل  1115مورد در سال  121721دهد )يمنشان 

مورد  281105است )درصدي داشته  1 رشدازدواج تنها ، ه در مدت مشابهكدرحالي

، احوال( )سازمان ثبت1181مورد در سال  210120در مقابل  1115ازدواج در سال 

ادعا نمود كه طالق در جامعه  توانيم، (. لذا با توجه به رو به افزايش بودن طالق1111

 هايگروهاي كه همه قشرها و مسأله ه است.شد 1«اجتماعي مسأله»ما تبديل به يک 

گيرد و كسي از پيامدهاي آن مصون نيست. پيامدهايي مانند به هم اجتماعي را در برمي

، (1111، تعادل و بروز اختالل در بهداشت رواني خانواده )بوالهري خوردن ثبات و

ختالل ا، افزايش بزهكاري در دختران و پسران، ديدگي روابط والدين و فرزندانآسيب

                                                 
1. Social Problem 
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، ستودهفرزندان )افزايش رفتارهاي ضداجتماعي در ، ويژه پسرانفرزندان به رشددر 

، خودكشي، بروز اختالالت جسمي و روحي ازجمله اعتياد به مشروبات الكلي، (1182

انزواي ، (1185، برناردز)ضعف قواي ذهني و رضايت كمتر از زندگي در افراد مطلقه 

سط  پايين سالمت رواني در ، جام وظايف والدينيمشكالت در ان، اجتماعي بيشتر

، سازگاري رواني، هاي دانشگاهيامتيازات كمتر فرزندان در موفقيت، طالق گرفتگان

درگيري كمتر در ، (1111، شكر بيگي) يكيزيفي اجتماعي و سالمت هارقابت

ت ها و تعامالاز دست دادن تماس، افزايش انزواي اجتماعي، هاي اجتماعيفعاليت

)وايت و  و همسايگان و در نهايت از دست دادن حمايت عاطفي با دوستان اجتماعي

 (.0015 1، گاالگر

چرايي ، اندپرداختهدر كنار پيامدهاي طالق كه سهم چشمگيري از مطالعات به آن 

هاي گوناگون مورد بررسي قرار گرفتته استت.   از زوايا و ديدگاه، افزايش آمار طالق هم

ي و چند علتي است و ريشه در سطوح مختلف خرد و چندبعدي ادهيدپ، چرا كه طالق

(. 1170، ؛ و تتافلر 1175، ؛ مستاواتي 1182، كالن و ميانه زندگي اجتماعي دارد )ستتوده 

تشتري  و از  ، متدرن و مدرنيتته بتاز انديشتانه    ي آن را با تعابيري چون جهان پستاعده

بتودن   سؤالزير ، جاي آنازدواج به پايان عشق رمانتيک و جايگزيني رضايت متقابل در

؛ 1111، گويند )گيتدنز جمله ازدواج سخن مي از هادانشامور قطعي در حوزه باورها و 

 توانتد يميعني خانواده ، خوانديم 1«نفوذپذير»خانواده پسامدرن را  0،(. الكيند1182، لش

شتود  يتر  به شكلي تحت نفوذ قرار گيرد كه اهميت اصلي آن دستتخوش اصتالح يتا تغي   

 (.551: 1111، كندال)

ي عصتر  هتا يژگت يوعدم ثبات و تغييرپذيري ستاختار ختانواده را بته     توانيملذا 

و شتيوه زنتدگي يكستان     هتا ارزش، پسامدرنيسم مانند فقدان مفهوم يكپارچته از جهتان  

ن شد فرايند جهاني ريتأثخانواده تحت ، ( گروهي ديگر معتقدند1111، دانست )جيمسن

                                                 
1. Waite & Gallagher 

2. Elkind 

3. Permeable 
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هم زده و نهادهاي اجتمتاعي ستنتي    زمان را به –فرايندي كه نظم سنتي فضا ، قرار دارد

ثبات و يكپتارچگي آن را بتر   ، ازجمله خانواده را در نوعي وضعيت بي بستري قرار داده

، «تفتاوت »ي هتا خصتلت مبتني بتر   پارهپارههم زده و نوعي فضاي اجتماعي نفوذپذير و 

، پتور رضتا  ايجتاد كترده استت )احمتدي و     « نشتد  ياشبكه»و « پارادوكس»، «سياليت»

تحول ارزشي و فرهنگي ناشي از جريان گتذار را  ، نظرانصاحب، طرف ديگر از (.1110

آنتان   زعتم بته . كننتد يمت عامل اصلي افزايش و گسترش طتالق در دوران متدرن تعبيتر    

بته ستر    1«ابهتام فرهنگتي  » تيوضتع در ، انتد كردهجوامعي كه در منگنه دو فرهنگ گير 

و رفتارهتاي  هتا  نگرشو دير زماني نيز در همين وضعيت به سر خواهند برد و  ندبريم

 آنچته . با توجه به (111: 1185، بهنام)آورد  خواهندخانوادگي متوازي يا متناقضي پديد 

ختوبي نمايتان استت. از    ها و تحوالت همبسته بتا آن بته  رابطه طالق با ارزش، شد گفته

 هتايي ارزشهتا ريشته در   تي بدترين و ناگوارترين آناجتماعي ح مسائل، ديدگاه نيزبت

 ديگتر عبتارت ( بته 157: 1181، )معيدفر شوديم دييتأت از سوي جامعه شد دارند كه به

هتا زنتدگي   هتايي دارنتد كته بتا آن    رابطه كاركردي با نهادهتا و ارزش ، اجتماعي مسائل

متغيتر آن سرچشتمه    ايهت ارزشطالق بيشتر از همه از جامعه و ، بر اين اساس .ميكنيم

، نهتاد اجتمتاعي )ستاعي ارستي    عنتوان يتک  و تباهي خانواده به تا از گسيختگي رديگيم

صورت ما را در درک روند تحوالت ارزشي به توانديم(. يكي از مفاهيمي كه 71: 1180

ياري رساند سبک زندگي است. به عبارتي اين مفهوم ترجمتان و   تريمنطقو  ترياتيعمل

و  هتا نگترش ي انته ييآحاكم بتر جامعته استت كته همچتون       هايارزشري از رويه ديگ

اقتصادي و ، اجتماعي، رفتارهاي فردي و جمعي در جامعه را در ابعاد گوناگون فرهنگي

عنتوان  . لذا سبک زندگي و مفهوم همبسته با آن يعني هويت بهدهديمسياسي را بازتا  

جتوامعي كته   ، رونتد يمت د جامعه به كتار  ابزاري سودمند براي درک چگونگي تغيير افرا

ه استت بته   شد سبک زندگي تبديل به معضلي براي مردم، اندگذاشتهيي را كنار گراسنت

                                                 
1. Cultural Ambivalence 
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، هايي كه فرد در آن قترار دارد هر چه موقعيت، (1112، تعبير گيدنز )به نقل از روزنگرن

امتروزه  . پتردازد يمت سبک زندگي بيشتر بته هستته خودشناستي    ، باشدكرده  رشدبيشتر 

همزمتان  ، رو هستندي زندگي روبههاوهيشسريع و عميق در ، جوامع با تغييرات ناگهاني

 به وجتود انتظار و توقعات توده مردم نيز تغييراتي ، در تفكر جديد، با تغيير نحوه زندگي

و اهميتت   گاهيبه جا(. افزايش آمار طالق قانوني با توجه 10: 1180، خواهد آمد )فرجاد

اجتمتاعي جتدي    مستائل ي ملي و مذهبي جامعه ما به يكتي از  هاآموزهده در نهاد خانوا

گيتري در زمينته متديريت    گذاري و تصتميم سياست هرگونه، رونيازااست  هشد ليتبد

سبک زندگي مردم جامعه استت. زيترا    شماريبي اندازهاچشممستلزم كشف ، اجتماعي

كته   تا بتوان بر نوع ستناريوهايي  كنديمشناخت سبک زندگي مردم اين امكان را فراهم 

، ايرانتي  جامعته  و نيز مسير احتمالي حركت جامعه آگاهي يافت. كننديماز آينده ترسيم 

ي از ستاختارها و  نتوع بته ي در حال گذار است و به اقتضاي در حال گذار بودن اجامعه

هاي ه و قرار و سكون خود را در ستاختارها و پيونتد  شد پيوندهاي گذشته خود متفاوت

هتاي  و تغييرات بنيادين اين سبک زندگي بر نگرش افراد و گروه كنديمجديد جستجو 

سبک زندگي و رابطته آن   همطالعاز طريق  نيبنابرا اجتماعي اثر ماندگار خواهد گذاشت.

بتاور و  ، كه در ذهن ناهاي پنههنجارها و ارزش، هااز نگرش توانيمبا نگرش به طالق 

ها و الگوهتاي موجتود يتا در    گيرياطالع يافت و از جهت، دارد كردارهاي افراد وجود

 داد. ارائه تفسير و تصوير واقع بينانه تري، گيريحال شكل

 

 مباني نظری پژوهش

كه تغييرات و تحتوالت پديتد    شوديمدر زمره مفاهيم جديدي محسو   1سبک زندگي

ه شتد  تمتاعي يتادآور  ضرورت بكارگيري آن را در فهم جهتان اج ، اخير هدهآمده در دو 

اهتمام خاصي در بكاربست مفهتوم ستبک   ، شناسياست. بيشتر متفكران كالسيک جامعه

                                                 
1. Life Style 
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عنوان متغيري وابسته به ساير متغيرها ازجملته وابستته   آن را به اين كهزندگي نداشتند يا 

طترف   از (.101: 1181، گيبينتز گرفتند )يمبه متغير طبقه اجتماعي در تحليل خود بكار 

ي دولت رفاه پس از جنگ جهاني دوم و بته وجتود آمتدن امكتان     هاهيپاسترش ديگر گ

ي هتا وهيشت ويژه كاالهاي فرهنگي سبب گرديد كته  عملي توليد و مصرف انبوه كاالها به

ي ديگتري  هتا حوزهتنوع بسيار بااليي بيابند و به همين نسبت تمايزات سنتي به ، زندگي

، فاضتلي ) ابتد باشناختي و امثال آن سرايت يي هنري و زيهاقهيسل، پوشاک، چون آرايش

عنتوان شاخصتي بتراي    (. در قلمرو مباني نظري نيتز ستبک زنتدگي ابتتدا بته     20: 1180

، ي مطالعته هاکيتكن نيتريميقد. يكي از شد شناسيسنجش طبقه اجتماعي وارد جامعه

يتت  منسو  به چاپين است كه بر مبناي اين واقع« مقياس اتاق نشيمن»روش موسوم به 

و خصوصاً اشياي تحت تملتک متردم در طبقتات    « سبک زندگي»كه عموماً  شد ساخته

 (.1181، مختلف تفاوت دارد )اباذري و چاوشيان

 هتا گروهويژه به 0«زندگي هايشانس»زندگي را در خالل بحث از  هايسبک 1وبر

ر جنس و قوميتت بت  ، زندگي نظير سن هايشانس. وي معتقد است كنديممنزلتي مطرح 

فراوان دارنتد. از نظتر او ستبک زنتدگي از      ريتأثي افراد ازجمله سبک زندگي هاانتخا 

متفاوتي دارنتد   هايسبک، مختلف هايگروه. شوديمجايگاه و موقعيت اجتماعي ناشي 

(. 01: 1111 1، پتوتين ، )فترولچ  كننتد يمها در آن چيزي است كه مصرف وجه تمايز آن

انديشتيدن  ، سخن گفتتن ، ي رفتار چون لباس پوشيدنهاوهيشدر  او سبک زندگي زعمبه

او  شتود يمت  گتر جلتوه هاي منزلتي متفاوت هستند گروه كنندهمشخصيي كه هانگرشو 

كه البته محدود به برخي مضايق  دانستيم هاآني سبک را در انتخابي بودن هاصهيخص

موجب  طرفکيازاست  قائلساختاري هستند وي براي سبک زندگي دو كاركرد عمده 

ي گروهت درونو از طرف ديگتر موجتب انستجام بخشتيدن      شوديمتفاوت بين گروهي 

 (.1180، )فاضلي شوديم

                                                 
1. Weber 

2. Life Chances 

3. Frohlich & potvin  
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هر رفتار عيني كه به تجلي فرديتت هتر كتس در بستتر فرهنگتي       1از نظر دوركيم

عبارتي سبک زندگي تجسم تالش انستان   به سبک زندگي نام دارد.، خاصش كمک كند

و  اشينت يعبنيادين يا به تعبيري فرديتت برتتر در فرهنتگ     هايارزشاست براي يافتن 

 شناختهي به ذهنيات در قالب اشكال بخشتينيع، شناساندن آن به ديگران. سبک زندگي

اجتماعي است. نوع بيان فرديت برتر و يكتتايي در قتالبي استت كته ديگتري ايتن        هشد

 (.01: 1182، . )مهدوي كنيكنديميكتايي را درک 

سبک زندگي مدرن در تمايز بين شهر بته معنتاي متجتدد آن و     0، گاه زيملاز ديد

شتكل  ، شتهر كالنسبک زندگي مدرن در ، فهميدني است. از نظر او كوچكتراجتماعات 

ايتن   امتا ستبكي پيچيتده استت    ، و سبک زنتدگي انستان متدرن    رديگيممتمايز به خود 

ستبک زنتدگي كته     شوديم و منفعالنه را سبب تفاوتنوعي سبک زندگي بي، پيچيدگي

 (.110: 1188، زدگي ندارد )گيدنزهدفش تمايز اجتماعي است و پيامدي جز دل

داشتن سبک خاص به معناي چيزي بيشتر از عاليق خاص ، نيز معتقد است 1وبلن

فراغت است. داشتن سبک زندگي خاص و خودنمايي براي نشان دادن به تعلق گروهي 

گيبينتز و  استت ) ه شتد  تمايزهاي گروهي ديگر منجر خاص در جامعه به برجسته كردن

مبناي دستيابي افراد به سبک و منزلت اجتماعي را از طريتق  وبلن  (.105: 1181، بوريمر

كه بهترين نمتود   باشدنمود خارجي داشته  دي( بااين ثروتالبته )كه  كنديمثروت تعبير 

ي مصترف طبقته   والگت  (.81 -80: 1181، آن مصرف تظاهري و نمايشتي استت )وبلتن   

بلكه براي مطرح ساختن ادعاهتاي اعتبتار   ، نه براي برآورده كردن نيازهاي واقعي، آساتن

 (.111: 1180، )كيويستو انددهيگرداجتماعي مطرح 

شكل اجتماع جديدي است كه نشانگر اوليه هويتت  ، سبک زندگي 5، از نظر چاني

يي هستتند كته در   هاتيساسح، زندگي هايسبکهر فرد است وي بر اين باور است كه 

                                                 
1. Dohrkim  

2. Simmel  

3. Weblen  

4. Chaney  
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ستبک  ، سبک زندگي، سوکاز ي كننديممعنوي يا زيباشناختي نفوذ ، ي اخالقيهاتياهم

، ي اجتمتاعي ثتابتي چتون طبقته    هتا تيت موقعتوسط  تنهانهگروهي و اجتماعي است كه 

همچنتين توستط    بلكته  شتوند يمت يي چون مشاغل مشتخص  هاتيفعالسن و يا  ،جنس

، فراغتت  تي مشترک( الگوهاي مشتترک فعاليتت اوقتا   هاائقهذرفتارهاي مشترک )چون 

مشتترک بته موضتوعات كليتدي نيتز تعريتف        هتاي نگرش، براي مثال عالقه به ورزش

 (.11: 1112، چانيشوند )يم

 .كنتد يمموضوع سبک زندگي را دنبال  1، «سياست زندگي»گيدنز در بستر مفهوم 

ي تتأمل  طتور بته محيطي استت كته   سياست خودشكوفايي در ، نظر او سياست زندگي از

ي هتا نظتام گري موجب پيوند نفتس و بتدن بتا     تأملجايي كه همين ، تنظيم يافته است

ي امجموعته به  توانيم(. از نظر او سبک زندگي را 071: 11010، )كسل شوديمجهاني 

فقتط  چتون نته   رديت گيمت ها را به كتار  وبيش جامع از عملكردها تعبير كرد كه فرد آنكم

بلكته روايتت خاصتي را كته وي بتراي هويتت        ستازد يماي جاري او را برآورده نيازه

(. 111: 1181، )گيتدنز  ستازد يمت برگزيده است در برابر ديگتران مجستم    شخصي خود

ن شتد  جهاني ريتأثكه در جوامع مدرن و تحت  دانديمي ادهيپدسبک زندگي را ، گيدنز

زنتدگي و دگرگتوني    هتاي بکست  تحتول  (.101، 1181، مطترح شتود )گيتدنز    توانديم

و بته دليتل گشتودگي     خورنديمواسطه بازتابندگي به يكديگر گره ساختاري مدرنيته به

انتخا  سبک زنتدگي بتراي   ، ي كنش و منابعهانهيزمزندگي اجتماعي امروزي و كثرت 

شترايط   در (.88: 1171، گيدنز) ابدييمي اهميت اندهيفزاطور ساختن هويت شخصي به

شيوه زندگي خود را انتختا  كنتد و    توانديمي بيشتري دارد و هاانتخا فرد مدرن هر 

ه استت  شتد  فراهم، يي كه مدرنيته به وجود آوردههايدگرگون واسطهبه، اين امكان بيشتر

، دنزيت گ، (. در همتين ارتبتاط  510: 1111، واسطه موقعيتت و پايگتاه افتراد )لبيبتي    نه به

 0«يشت يبازاند»كته آن را   شتمارد يماز آن چيزي  معطوف به طالق را بخشي هاينگرش

                                                 
1. Life Policy  

2. Reflexivity  
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و هتم در   دهتد يمت ي فردي كنش را مورد بررسي قرار معناهم. او نامديمزندگي مدرن 

عنوان بختش  است كه پديده طالق را نه به تركالنتالش براي بررسي الگوهاي عمومي 

: 1188، كيتد )استتيل و   پنتدارد يمت بلكه بخش كوچكي از كل جامعه ، مجزايي از جامعه

027.) 

نظران در حوزه مطالعات سبک زنتدگي استت او   ترين صاحببورديو يكي از مهم

كته يتک    دانديممندي يا باورها و كردارهاي نظام هاذائقهي از امجموعهسبک زندگي را 

بتراي مثتال ستبک    ، . در اين راستتا كنديمطبقه يا بخشي از يک طبقه معين را مشخص 

ترجيحات زيباشتناختي  ، اخالقي اعتقادات، باورهاي فلسفي، اسيزندگي شامل عقايد سي

سط  زنتدگي   برخالف .شوديمپوشاكي و فرهنگي و غيره ، غذايي، و نيز اعمال جنسي

سبک زنتدگي  ، منطبق است باشدداشته  توانديمكه با كميت كاال و خدماتي كه يک فرد 

بتون  دانستت ) يكي ، بعد كيفي اعمال زندگي با تأكيد بر هويشژانر يا  هانگاربا  توانيمرا 

ي است كه از مندنظامنگاهي ديگر از ديد او سبک زندگي فعاليت  در (.17: 1111، ويتز

 حتال نيدرعت و بيشتر جنبته عينتي و ختارجي دارنتد و      شوديمذوق و سليقه فرد ناشي 

 و ميان اقشار مختلف اجتمتاعي تمتايز ايجتاد    بخشنديمصورت نمادين به فرد هويت به

هتا در نظتام   ي آنهتا تيت موقعاز  هتا تيت فعالايتن   هايارزش. معنا و به عباراتي كننديم

 (.12: 1181، )باكاک شوديماخذ  هاارتباطتضادها و 

. دهتد يمت زندگي مختلف را نشان  هايسبک 0«فضاي اجتماعي»با مفهوم  1بورديو

ميزان سترمايه   هاي اجتماعي بر اساس حجم وعامالن و گروه، برحسب فضاي اجتماعي

و بتا برختي ديگتر فاصتله پيتدا       ابنتد ييماشتراكاتي ، با برخي اجزا، اقتصادي و فرهنگي

ستطحي از  ، هتا تيت موقعدر واقع به ازاي هر ستطحي از   (.111: 1180، )بورديو كننديم

هتا بته   وجود دارد كه بر اثر شرايط اجتماعي متناسب بتا آن  هاذائقهزندگي و  هايسبک

تحليتل ستبک    جهتازآنديگري كه بورديو  مفهوم (.111: 1180، )بورديو ديآيموجود 

                                                 
1. Bourdiu  

2. Social Field  
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تترين  كه از مهم دانديمرا عملكردي  9«ذائقه» ويبورد است. ذائقه، كنديمزندگي استفاده 

ها در نظم اجتماعي كاركردهايش اين است كه به فرد و نيز ديگران ادراكي از جايگاه آن

 ستازند يمت متحد  باهمي مشابه دارند هارجحانرا كه  ي افراديهارجحان، ذائقه. دهديم

هتا  به اين معني كه انستان  دينمايممتمايز ، ي مشابه دارندهاذائقهها را از افرادي كه و آن

و  كننتد يمت ي بندطبقهاشياء و محصوالت را ، ذائقهاز طريق پيامدها و كاربردهاي عملي 

 (.118: 1110، )ريتزر و گتودمن  كننديم طبقه بنديخودشان را هم، در خالل اين فرايند

 شتان يهارجحانبراي نمونه از طريق  دهنديميي كه از خود نشان هاذائقهبرحسب  مردم

را بته   ذائقته . بورديتو  شتوند يمت براي انواع گوناگون موسيقي يا فيلم سينمايي مشخص 

نتگ  ي متادي فره هاجنبهساختمان ذهني پيوند مي زند. رجحان مردم در خصوص حتي 

و ايتن   رديت گيمت لوازم منزل يا ختوراک توستط ستاختمان ذهنتي شتكل      ، مانند پوشاک

يتک   ذائقته و  كننتد يمت عمتل   ناآگاهانته صورت در راستاي وحدت طبقات به هاشيگرا

ستاختارهاي روانتي يتا     0، يا عتادت واره  منش (.080-081: 1110، واسطه است )ريتزر

 هتا انستان . شونديمرو با جهان اجتماعي روبهها واسطه آنها بهشناختي هستند كه انسان

فهتم و  ، هتا بته ادراک  ي برخوردارند كه از طريق آناهشد ي درونيهاطرحاز يک سري 

يي استتت كتته افتتراد هتتاطتترحاز طريتتق چنتتين  پردازنتتديمتتارزيتتابي جهتتان اجتمتتاعي 

د حتال ختو  بتااين  كننتد يمت هتا را درک و ارزيتابي   عملكردهايشان را ايجتاد كترده و آن  

ن ستاختارهاي جهتان   شتد  طور ديتالكتيكي محصتول درونتي   هاي ذهني نيز بهساختمان

عادت واره خصايصتي پايدارنتد كته    ، تعبير او به (.110: 1110، ريتزر و گودمنهستند )

را درونتي   هتا آن، پتذيري بتر استاس موقعيتت و مستير اجتمتاعي      فرد در جريان جامعه

اعتقتادات اخالقتي   ، باورها، اشخاص استزندگي عادت واره گروهي از  سبک .كننديم

ي زنتدگي و كيفيتت   هتا وهيش، هاانگارهپوشاک و ، جنسي و غذايي رفتار، و زيباشناختي

 (.51-57: 1115، بورديوسازند )يمسبک زندگي را ، اعمال

                                                 
1. Taste  

2. Habitus  
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ي طبقات اجتماعي را در ارتباط بتا تملتک   هايژگيو 1«تشخيص»كتا   بورديو در

، نهادي بررستي كترد. جايگتاه كنشتگران در فضتاي طبقتات      سرمايه اقتصادي و سرمايه 

سترمايه اقتصتادي و   ، بستگي به حجم و ستاختار سترمايه دارد. در بتين انتواع سترمايه     

ميتراث انديشته    نيتتر عمتده فرهنگي در جايابي طبقاتي كنشگران اهميت حيتاتي دارد.  

يه بتراي تبيتين   تحليل انواع سرما، زندگي هايسبکشناسي و تحليل بورديو براي جامعه

بررسي فرضيه تمايز يافتن طبقتات از طريتق الگتوي مصترف و مبنتاي      ، الگوي مصرف

 (.152: 1180، طبقاتي ساليق و مصرف فرهنگي است )فاضلي

 

 (فضا) نهيزم                                                                     

 

 

 

و بتراي اجتنتا     كنتد يمت مينته و متنش تأكيتد    بورديو بر رابطه ديالكتيكي ميان ز

كه به نظتر او پيامتد    كنديمبر عملكرد تأكيد ، ازتعارض عينيت گرايانه و ذهنيت گرايانه

ي ميان ساختار و عامليت است. عملكرد واسطه منش با زمينه است. منش كيالكتيدرابطه 

 كته يدرحتال  .شتود يمو زمينه در نتيجه عملكرد آفريده  شوديماز طريق عملكرد ساخته 

منش نيز عملكرد را ايجتاد كترده و آن را   ، عملكرد به شكل بخشيدن منش گرايش دارد

. كننتد يمت گزينش ، بر پايه آن هاآدمكه  كنديممنش اصولي را فراهم  شد بخيموحدت 

صتحبت كتردن   ، راه رفتن، مانند شيوه غذا خوردن، مانيعلم هايفعاليتمنش در بيشتر 

( 1111همكتاران ) (. محمدي و 700- 701 و 712: 1175، . )ريتزردهديمخود را نشان 

نشان دادند كه بتين  « مناسبات سرمايه فرهنگي و سبک زندگي»عنوان در بررسي خود با 

اشكال مختلف سرمايه فرهنگي و سبک زنتدگي رابطته مثبتت و معنتاداري وجتود دارد      

« افتته يتجستم »مايه فرهنگتي  نتوع ستر  ، در بين اشكال مختلف سرمايه فرهنگي نيچنهم

                                                 
1. Distinction  

 سليقه(منش )

 سلیقه

 عملكرد
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 ستبک ، داراي بيشترين رابطه با سبک زندگي است يعنتي بتا افتزايش سترمايه فرهنگتي     

ستبک  »عنتوان  ( تحتت  1111زاده ) يدهتا كتردي و  همطالعت . گتردد يم تردهيچيپزندگي 

كه بين سبک زنتدگي زنتان شتاغل و     دهديم نيز نشان« زندگي زنان شاغل و غير شاغل

 تيريمتد ، جود دارد و اين تفاوت در ابعادي چون روابط اجتمتاعي غير شاغل تفاوت و

ي آزمون نشتانگر آن استت   هاافتهي نيچنهم مشهود بوده است. كامالًالگوي خريد ، بدن

تحصيالت و درآمد خانواده و سبک زنتدگي رابطته وجتود دارد و منزلتت     ، كه بين سن

 است.بر نوع سبک زندگي آنان  رگذاريتأثشغلي زنان از عوامل 

 

 چارچوب نظری تحقيق
سبک زندگي بر نگرش به طالق بته دليتل فقتدان     ريتأثدر پژوهش حاضر جهت تحليل 

از يتک چتارچو     باشديک تئوري كامل و جامع كه دربرگيرنده ابعاد مختلف موضوع 

، آنتتوني گيتدنز  ، زيمتل  جتورج ، شناختي ماكس وبتر تلفيقي متشكل از تئوريهاي جامعه

 ريتأث، هشد انيبي هاهينظركه در  هرچنداست.  هشد استفادهبورديو  وبلن و پي ير، چاني

، حاضتر  همطالعت تتالش   امتا ، استت  نشتده ذكر  حاًيصرسبک زندگي بر نگرش به طالق 

 ي چارچو  پيشنهادي است.كنندگنييتبآزمودن قدرت 

ترين عامل كستب منزلتت اجتمتاعي از طريتق نمتايش      وبلن سبک زندگي را مهم

چنين نمايشي با نوعي خاص از فراغت يعني فراغتت   دانديماقتصادي(  سرمايهثروت )

سبک زندگي را در رابطته بتين فرهنتگ     مليز .ابدييمنمود  و مصرف تظاهري تظاهري

و ذهني تعريف كرده و آن را تجلي فرديت هر كس در بستر فرهنگي خاص بيتان   عيني

واستت و تمايتل متردم بتراي     متد را انعكاستي از خ   گرايش به، و از همين منظر كنديم

در  ( رامعمتاري و... ، هنتر ، آشتپزي ، در پوشتاک مد )دانسته و زمينه تغيير  متفاوت بودن

ي از انتختا   ترگستردهزيرا عصر مدرن انواع  نديبيم( مهياتر شهرهامدرن )كالنفرهنگ 
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به هويت شخصي متمايز ختود شتكل    خواهنديمكه  كنديمفراهم  كنندهمصرفرا براي 

 ند.ده

، جتنس ، ستن ) يزنتدگ  هتاي شتانس بحث پيرامون سبک زندگي را در خالل  وبر

ازجمله ستبک   ي فرديهاانتخا كه بر  كنديمبيان  (سرمايه فرهنگي و وضعيت فعاليت

 مراتتب سلسلهسبک زندگي از جايگاه و موقعيت افراد در  البته فراوان دارد. ريتأثزندگي 

ن در نتوع مصترف استت كته ستبب تمتايز       و تجلي خارجي آ شوديماجتماعي حاصل 

 .گردديم يگروهدروني بخشانسجامبين گروهي و  بخشي

وستيله  ستبک زنتدگي را نشتانگر و برستازنده اوليته هويتت اجتمتاعي بته        ، چاني

كه از طريق الگوهاي رفتاري مشتترک   دانديمسن و نوع فعاليت ، متغيرهايي مانند جنس

هتاي مشتترک بته موضتوعات تعريتف      نگترش  به ورزش و عالقه، مانند اوقات فراغت

 .شونديم

كه  دانديمن شد از پديده جهاني متأثرگيدنز سبک زندگي را محصول مدرنيسم و 

فرهنگتي و...   مصترف ، فراغتت  اوقتات ، ختوراک ، در عملكردهايي چون نتوع پوشتش  

 ازدست يمت  تنها نيازهاي جاري افراد را برآوردهحال ابزاري است كه نهدرعين، هرشدمتبلو

و بيتانگر فراينتد تحقتق خويشتتن در      باشتد يمت بلكه روايتگر خاصي از هويت فرد نيز 

ي نگرش به طالق را نيز بخشي از فرايند بازانديشتي زنتدگي   و جوامع پسا سنتي است.

به  نيا .كنديمعنوان بخش كوچكي از جامعه نه بخش مجزايي از آن تعريف مدرن و به

مثابته  اين منظر سبک زندگي بته  از حوالت مدرنيته است.خانواده از ت تأثيرپذيريمعناي 

ستن و  ، هتاي زنتدگي چتون ثتروت    بخش و تمايز گذار برحسب شانسي هويتادهيپد

 .باشديمجنست در نوع نگرش و گرايش به طالق اثرگذار 

منتدي  باورهتا و كردارهتاي نظتام   ، هاذائقهي از امجموعهسبک زندگي را ، بورديو

منتدي  . فعاليت نظامكنديمه يا بخشي از يک طبقه معين را مشخص كه يک طبق دانديم

صتورت  و بيشتر جنبه عيني و ختارجي دارد و بته   شوديمكه از ذوق و سليقه فرد ناشي 

. كنتد يمت ميان اقشار مختلف اجتمتاعي تمتايز ايجتاد     و شد بخيمنمادين به فرد هويت 
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ورزشي و..( برحسب ، سياسي، نريهمختلف )ها يا فضاهاي اجتماعي در ميدان هاانسان

هتا و عتادت   گيتري ساليق و از رهگذر آن موضتع ، ي مختلفهاهيسرماحجم و تركيب 

ي متفاوتي خواهند داشت. داشتن سرمايه بيشتر به كسب جايگاه و موقعيت برتتر  هاواره

و ستبک زنتدگي مشتابه     ذائقهو قرار گرفتن در يک فضاي اجتماعي مشابه به  انجامديم

پيامد منش و متنش نيتز    ذائقه، ذائقهاز  متأثرزندگي  سبک، ديگرعبارتبه .شوديممنجر 

 سرمايه فرهنگي و اقتصادي( است.) ياجتماعمحصول جايگاه فرد در ساختارهاي عيني 

بتر   هتا هيت نظرمفهوم و هسته معنايي مشترک سبک زندگي در تمامي اين  رسديم به نظر

دهنده و برستازنده  عه مدرن مبتني است كه شكلهويت و تمايز بر محور مصرف در جام

 شخصيت و جامعه متفاوت از جامعه سنتي است

كه اگر سبک زندگي را طيف رفتتاري تعريتف كنتيم كته اصتلي انستجام       نتيجه آن

گونه كه حامل معاني پذيرفت كه سبک زندگي همان توانيمبر آن حاكم است لذا بخش

، ست همچنين عامل و موجتد نظتام فكتري   هاي فرهنگي و اجتماعي خاصي هو ارزش

كه دامنه اثرات آن تنها به حوزه مصرف  باشديمنگرشي و باورها و اعتقادات خاص نيز 

 بلكه تمامي قلمروهاي زندگي فردي و اجتماعي ازجمله ختانواده را  شد محدود نخواهد

زنتدگي ابتزاري استت كته هويتت فرهنگتي و جايگتاه         سبک نيز در بر خواهد گرفت.

يكتي از  ، همتين راستتا   در (.181: 1188، فيستک شتوند ) يمماعي از طريق آن ابراز اجت

نتوع نگترش بته    ، كننده استواري و پايداري زنتدگي زناشتويي  ترين متغيرهاي تعيينمهم

. باشتد يمت از سبک زندگي و تغييترات متعاقتب آن    متأثرازدواج و طالق است كه خود 

ي فرهنگي و اقتصتادي  هاهيسرمااست كه  پژوهش به اين صورت بنابراين مدل مفهومي

دارنتد. ستبک زنتدگي نيتز      ريتتأث واسطه سبک زندگي بر نگرش به طالق در زوجتين  به

( متدرن يتا   1 برحسب ميزان سرمايه فرهنگي و اقتصادي بته سته نتوع ستبک زنتدگي:     

كه  شوديمبينابين( تيپ بندي ) يسنت( نه مدرن نه 1و  كارانهمحافظه( سنتي يا 0 انهيمترق

بينتابين( بته طتالق    ) طرفانته ي( بت  ( منفي و پ ( مثبتمتناظر با سه نوع نگرش: الف 

 .باشديم
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سبك  واسطهبهسرمايه عيني و اقتصادی  ريتأثمدل مفهومي پژوهش مبني بر  9نمودار 

 زندگي بر نگرش به طالق

 

 ی تحقيقهاهيفرض
 ير دارند.تأثرش به طالق اي سبک زندگي بر نگ واسطهبهسرمايه فرهنگي و اقتصادي  

كننده به مراكز بهزيستي بين سبک زندگي و نگرش به طالق در زوجين مراجعه
 رابطه وجود دارد.

كننده به مراكز بهزيستي بين سرمايه فرهنگي و سبک زندگي در زوجين مراجعه 
 رابطه وجود دارد.

ز بهزيستي كننده به مراكبين سرمايه اقتصادي و سبک زندگي در زوجين مراجعه
 رابطه وجود دارد.

كننده به مراكز بهزيستي بين سرمايه اقتصادي و نگرش به طالق در زوجين مراجعه
 رابطه وجود دارد.
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كننده به مراكز بهزيستي بين سرمايه فرهنگي و نگرش به طالق در زوجين مراجعه
 رابطه وجود دارد.

 تعريف نظری و عملياتي متغيرهای اصلي پژوهش
ميزان گرايش به طالق به معني ميزان تمايل و عالقه الق )متغير وابسته(: نگرش به ط

ن از يكديگر و گسستن پيوند زناشويي طي مراحل قانوني است كه شد زوجين به جدا

بعد  1و داراي  باشديمن از يكديگر شد ت تمايل زوجين بر اثر جداشد دهندهنشان

(. در مطالعه حاضر جهت 1182، عاطفي و رفتاري است )بهرامي كاكاوند، شناختي

. اين مقياس شد استفاده 1(ATDSطالق )مقياس نگرش به  از، بررسي نگرش به طالق

و در ايران نخستين بار توسط خجسته مهر و  ه استشد ساخته 0توسط كينايرد و جرارد

هاي ماده دارد كه نگرش 10( مورداستفاده قرار گرفت. اين مقياس 1110همكاران )

صورت طيف ليكرت به اين مقياس به سؤاالت. كنديممنفي به طالق را ارزيابي مثبت و 

. امتيازات باالتر شونديمگذاري موافق( نمره )كامالً 1تا  (مخالف داًيشد) 1ترتيب از 

، . نگرش به طالق در سه سط  مثبتباشديمبه طالق  ترمثبتدهنده نگرش نشان

ضريب روايي پرسشنامه با استفاده از تحليل  ه است.شد بنديبينابين و منفي درجه

 1/81 1نباخوقرار گرفته است و ضريب پايايي آن از طريق آلفاي كر دييتأعاملي مورد 

 است. هشد گزارش

طرز ، هاارزشي از امجموعهزندگي  سبک سبك زندگي )متغير ميانجي(:

مواقع در ميان جمع است كه در بيشتر  هاقهيسلو  هاحالت، ي رفتارهاوهيش، هايتلق

و  شونديمو شماري از افراد صاحب يک نوع سبک زندگي مشترک  كنديمظهور 

(. در تحقيق 1110، )مهدي زاده شونديماغلب مالک يک نوع سبک زندگي خاص 

سبک زندگي استفاده گرديد  زير جهت عملياتي كردن يهامؤلفهو  هاشاخصحاضر از 

                                                 
1. Attitude Towards Divorce Scale  

2. Kinnaird & Gerrard  

3. Coronbachs Alpha  
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 يانهيگز 1 يهاورت طيف ليكرت و در قالب گويهصاست كه به هيگو 11كه مشتمل بر 

مخالف( سنجيده و برحسب  كامالًموافق تا  كامالًصورت برحسب ميزان موافقت به)

نه ، در سه گروه سبک زندگي مدرن يا مترقيانه آمدهدستبهميانگين و انحراف معيار 

 .شوديمي بندميكارانه تقسمحافظهمدرن نه سنتي و سنتي يا 

 

 ی سبك زندگيهامؤلفه

 هامعرف شاخص

مصرف محصوالت 

 فرهنگي

ي هنري در قالب كتتا   هامصرف، هنري هادانسته، مصرف موسيقي

 و.....

 با دوستان بودن، ورزشي هايفعاليت، گذران اوقات فراغت فعاليت فراغتي

 ، اندامكنترل وزن و تناسب، هااستفاده از پيرايه، نوع پوشش مديريت بدن

، لبتاس  مارک، لباس دوام، كردن توجهجلب، بودن مد، تناسب لباس پوشاكالگوی 

 ، ي لباسراحت

بته متد   ، هشتد  يداريخرنوع كاالي ، براي خريد موردنظري هامالک الگوی خريد

ذوق و ستليقه  ، ي ديگتر بتراي خريتد   هتا جمعوالدين و  ريتأث، بودن

 شخصي

استتفاده از ميتز   ، يخورغتذا محتل  ، هتا يدنينوشت نتوع  ، نوع غتذاها  الگوی تغذيه

 هايخوراكنوع قيمت ، غذاخوري

 

، سرمايه فرهنگي دربرگيرنده تمايالت پايدار(: نيبشيپسرمايه فرهنگي )متغير 

و شامل كاالهاي  شونديمپذيري حاصل و عاداتي است كه طي فرايند جامعه هاشيگرا

طريق عادت واره در  طور مداوم ازبه توانديمفرهنگي و انواع دانش مشروعه است كه 

(. سرمايه فرهنگي به سه 1180، فاضلي) ابدزندگي خانوادگي و تحصيالت افزايش ي

 :شوديمدسته عمده تقسيم 
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اين بعد سرمايه فرهنگي كه به آن سرمايه فرهنگي  9الف: سرمايه فرهنگي ذهني:

ه شد ردناپذير فنوعي ثروت بيروني است كه بخش جدايي شوديمنيز گفته  0يافتهتجسم

رباني و ) ابدييمهاي مداوم ذهن و جسم تجلي صورت آمادگياست. اين نوع سرمايه به

 (.1182همكاران: 

اشكال سرمايه  نيترينيعو  نيتريهيبديكي از  3ب: سرمايه فرهنگي عيني:

ي از متغيرهاي تابع توانديم خودمصرف كاالهاي مختلف فرهنگي است كه ، فرهنگي

 هارسانه، اشياي مادي . سرمايه فرهنگي عينيت يافته درباشدتماعي گوناگون فردي و اج

شارع )است  انتقال قابلي در ماديت آن طوركلبهابزار و نظاير آن و ، نقاشي، نوشتار رينظ

 (.1181، پور

كه بيشتر به رسميت بخشيدن نهادي به سرمايه  1پ: سرمايه فرهنگي نهادی:

ي از اين نوع سرمايه انمونهو دانشگاهي  . مدرک تحصيليشوديمفرهنگي اطالق 

 (.1187، هستند )حسين زاده

سرمايه اقتصادي از نظر بورديو شامل درآمد و انواع منابع مالي  1:سرمايه اقتصادی

 (.1187، )رضوي زاده رديگيماست كه در قالب مالكيت قرار 

نستبت  ي آشنايي هامعرفدر تحقيق حاضر براي سنجش سرمايه فرهنگي عيني از 

دارا بتودن متدرک   ، استتفاده از اينترنتت  ، اطالعات درباره كامپيوتر، هاي خارجيبه زبان

. بتراي ستنجش سترمايه    شتد  هتاي ورزشتي استتفاده   مهارت هنري و مهتارت ، موسيقي

عنتوان معترف   ميزان درآمد به، مدرک تحصيلي و براي سرمايه اقتصادي، فرهنگي نهادي

 قرار گرفت.

 

                                                 
1.   

2. Emboddied Cultural Capital  

3.   

4. Institutionalized Cultural Capital  

5. Economical Capital  
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 شناسي پژوهشروش

است كه  1: پژوهش حاضر از نوع پيمايشيحجم نمونه، جامعه آماری، پژوهش روش

آماري تحقيق كليه زوجين  جامعه گرفته است.انجام 0ياسهيمقا–به روش علي 

كاهش طالق بهزيستي گيالن دربازه  منظوربهكننده به مراكز مداخله در خانواده مراجعه

. جمعيت نمونه مطالعه باشديم نفر 1000 بر بالغها تعداد آن كه، باشديم دوماههزماني 

، ازكيا و دربان آستانه) گيريدرصد خطاي نمونه 1بر اساس جدول مورگان و احتسا  

گيري تصادفي سيستماتيک انتخا  كه به شيوه نمونه باشديم نفر 078( تعداد 1181

هاي هدرخواست طالق زوجين ارجاعي از دادگا، گرديدند. معيار ورود به مطالعه

يد روايي يخانواده به مراكز بهزيستي و رضايت براي ورود به مطالعه بود. پس از تا

و سرمايه ، سبک زندگي، شامل نگرش به طالقابزار )پايايي ، محتوايي پرسشنامه

، 1/81نباخ محاسبه گرديد كه به ترتيب وفرهنگي عيني( با استفاده از ضريب آلفاي كر

يدي يي از تحليل عاملي تااسازهن براي سنجش اعتبار . همچنيباشديم 8/80و  7/10

صورت و به آوري اطالعات با استفاده از تكنيک مصاحبهه است جمعشد استفاده

 حضوري انجام پذيرفت.

 

 ی پژوهشهاافتهي
درصد داراي نگرش منفي به  1/1، بر اساس نتايج حاصله از تحقيق در سط  توصيفي

درصد نيز نسبت به طالق  1/21ني نسبت به طالق و درصد نگرش بينابي 1/11، طالق

درصد متمايل به سبک  1/10نگرش مثبت دارند. برحسب گرايش به سبک زندگي 

 5/17و مدرن )بينابين(  و نهدرصد متمايل به سبک زندگي نه سنتي  1/70، زندگي سنتي

، اختيسط  متغيرهاي جمعيت شن در .باشنديمدرصد نيز متمايل به سبک زندگي مدرن 

درصد از پاسخگويان  1/0هستند. زندرصد  1/11و  مرددرصد از پاسخگويان  1/52
                                                 

1. Survey  

2. Casual comparative Method  
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و  ديپلمدر سط  فوقدرصد  8/00، ترنييپادر سط  ديپلم و درصد  2/72و  سوادبي

در درصد  0/11، سال 00در گروه سني زير درصد از پاسخگويان  1/1.باشنديباالتر م

در درصد  11، سال 50تا  11در گروه سني د درص 1/10، سال 10تا  01گروه سني 

سال و باالتر قرار  20تا  11در گروه سني درصد  5/1، سال 10تا  51گروه سني 

لحاظ  به .باشديمشهري درصد  7/11و  روستاييدرصد از پاسخگويان  1/28دارند.
 1/11، باشنديمبه لحاظ اقتصادي غيرفعال درصد از پاسخگويان  1/55، وضعيت فعاليت

شغل آزاد دارند. در ادامه ميانگين و درصد  0/15، كارمنددرصد  2/1، كارگردرصد 

ي سبک زندگي و سرمايه فرهنگي/ هامؤلفهانحراف استاندارد و همچنين همبستگي 

 اقتصادي با نگرش به طالق آمده است.
 

 ماتريس همبستگي مربوط به متغيرهای پژوهشانحراف استاندارد و ، ميانگين -9جدول 

 1 8 7 2 1 5 1 0 1 انحراف استاندارد ميانگين متغير   

 1 15/5 07/00 الگوي پوشاک -1

 1 58/0* 00/2 11/17 مديريت بدن -0

 1 17/0* 51/0 * 25/5 11/11 مصرف فرهنگي -1

 1 11/0 * 50/0 * 11/0* 11/5 00/05 الگوي تغذيه -5

 1 08/0 * 15/0** 01/0 08/0 77/0 05/15 الگوي خريد -1

 1 11/0** 51/0* 28/0* 21/0* 50/0* 12/1 81/18 الگوي تفري  -2

 1 01/0* 00/0 02/0* 10/0* 11/0* 10/0* 17/8 02/17 نگرش به طالق -7

 1 51/0 * 21/0* 07/0 15/0* 21/0* 20/0* 58/0* 80/1 11/11 سرمايه عيني -8

 01/10* 08/0 * 18/0* - 07/0 11/0 00/0* 11/0* 17/0* 751 72/111 سرمايه اقتصادي -1
           * P < 0/01 ** P< 0/05 

 

ير تأثاصلي پژوهش مبتني بر  منظور بررسي آزمون فرضيهبه، در پژوهش حاضر

ي سبک زندگي اواسطهسرمايه فرهنگي و سرمايه اقتصادي بر نگرش به طالق با نقش 
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 1و  0ي هاولجدو  1. نتايج اين آزمون در نمودار شد از آزمون تحليل مسير استفاده

 آمده است.

 
اقتصادی بر نگرش به طالق با نقش  سرمايه فرهنگي عيني و سرمايه ريتأثمدل  -9نمودار 

 ی سبك زندگياواسطه

 

ي هتا شتاخص تركيبتي از  ، هتا دادهجهت تعيتين برازنتدگي الگتوي پيشتنهادي بتا      

  ، )x( مقتدار مجتذور كتاي    -1استتفاده قترار گرفتت:     برازندگي بته شترح زيتر متورد    

df/( يكتا ه مجتذور  شد شاخص هنجار-0


(x  ،1-    هشتد  شتاخص برازنتدگي هنجتار 

(NFI) ،5-   شاخص بترازش تطبيقتي (CFI) ، جتذر ميتانگين مجتذورات خطتاي      -1و

مدل پيشنهادي بر اساس ، دهديمنشان  1طور كه نتايج جدول همان .(RMSEA) تقريب

 .ي فوق از برازندگي خو  برخوردار استهاشاخص
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 ی برازندگي الگوی پيشنهادی پژوهشهاشاخص -6جدول 

 نتيجه اندازه شاخص ي برازندگيهاشاخص          

 ---2x 51/21 مجذور كاي 

 ييد مدلتأ df2x 12/0/ ه مجذور كايشد شاخص هنجار 

 ييد مدلتأ NFI 11/0 هشد شاخص برازندگي هنجار 

 ييد مدلتأ CFI 11/0 يقيتطبشاخص برازش  

 ييد مدلتأ RMSEA 07/0جذورات خطاي تقريب جذر ميانگين م 

 

ي مورد هااندازهميان  همجذور كاي رابط هآمار هشد ه و هنجارشد اندازه محاسبه

مورد انتظار )مدل  هسنجد. در صورت نزديک بودن اندازيمرا  هشد مشاهدهانتظار و 

داري وجود نيتفاوت مع، ه(شد يآورجمعي هاداده) هشد مشاهده اندازهبهپيشنهادي( 

نفر شاخص مجذور كاي هميشه  000ي بيشتر از هانمونهنخواهد داشت. چون در 

شود كه عدد حاصل اگر يمدار است. بنابراين با تقسيم آن بر درجه آزادي هنجار معني

مجذور كاي در  هشد هنجار هييد مدل است. چون اندازتأ هنشان دهند باشد 1كمتر از 

 NFIي هاشاخصكند. يمييد تأمدل پيشنهادي را ، ابرايناست بن 12/0پژوهش حاضر 

 قابل هايارزشعنوان و باالتر به 10/0 هايارزشو  باشد 1و  0توانند بين يم CFIو 

بنابراين ، بود 11/0و  11/0در مدل پيشنهادي  هاشاخصشوند. چون اين يمتلقي  قبول

ين شاخص در ترهشد ختهشناعنوان كه به RMSEAكنند. شاخص يمييد تأمدل را 

دهنده برازش است كه نشان 07/0ه است در الگوي پژوهش شد يمعرفارزيابي مدل 

به  10/0تا  08/0، به معناي برازش خو  08/0ي كمتر از هااندازهخو  است. چرا كه 

 به معناي برازش ضعيف است. 10/0معناي برازش متوسط و بيش از 
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ير متغيرهاي مستقل )سرمايه فرهنگي/ سرمايه تأث يراستانداردغضرايب استاندارد و 

و وابسته )نگرش به طالق( و  ي سبک زندگي(هامؤلفهاقتصادي( بر متغيرهاي ميانجي )

 آمده است. 1ير متغيرهاي ميانجي بر وابسته در جدول تأثهمچنين 

 

 داریيراستاندارد مسيرهای مستقيم مدل با سطح معنيغضرايب استاندارد و  -3جدول 

ضرايب  مسير

 غيراستاندارد

 ضرايب 

 استاندارد

داريمعني مقدار بحراني  

ي سرمايه فرهنگ

به سبک 

 زندگي

  P ≥  

 

سرمايه 

اقتصادي به 

 سبک زندگي

  P ≤  

 

ي سرمايه فرهنگ

به نگرش به 

 طالق

  P ≤  

 

سرمايه 

اقتصادي به 

قنگرش به طال  

 P ≤  

 

 سبک زندگي

به نگرش به 

 طالق

  P ≥  

 

 

 های پژوهشيهفرض های مربوط بهيافته
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كننده به مراكز بين سبک زندگي و نگرش به طالق در زوجين مراجعه -9

 بهزيستي رابطه معناداري وجود دارد.

ي سبک زندگي به هامؤلفهمسير  دهديمنشان  1طور كه نتايج جدول شماره همان

اين معني كه با  ( بهβ ،01/0 ≤ P = 01/0)دار است نگرش به طالق مثبت و معني

 .شوديم ترمثبتنگرش به طالق نيز ، گرايش زوجين به سبک زندگي مدرن

كننده به مراكز بين سرمايه فرهنگي و سبک زندگي در زوجين مراجعه -6

 دارد. بهزيستي رابطه معناداري وجود

به سبک  كه مسير سرمايه فرهنگي عيني دهديمنشان  1نتايج جدول شماره 

(. به اين معني كه با تغيير سرمايه β ،01/0 ≤ P = 80/0است )دار زندگي مثبت و معني

 .كنديمتغيير سبک زندگي هم، فرهنگي عيني شخص

اكز كننده به مربين سرمايه اقتصادي و سبک زندگي در زوجين مراجعه -3

 بهزيستي رابطه وجود دارد.

كه مسير سرمايه  دهديمنشان  1ه در جدول شماره شد ضريب بتاي محاسبه

 (.β ،01/0 ≥ P = 01/0)دار نيست به سبک زندگي معني اقتصادي

كننده به مراكز بين سرمايه اقتصادي و نگرش به طالق در زوجين مراجعه -5

 بهزيستي رابطه وجود دارد.

مسير سرمايه اقتصادي به نگرش  دهديمنشان  1نتايج جدول شماره طور كه همان

(. يعني سرماية β ،01/0 ≤ P = 18/0)دار است به طالق در زوجين مثبت و معني

 .دهديمقرار  ريتأثصورت مستقيم تحت اقتصادي نگرش به طالق را به

كز كننده به مرابين سرمايه فرهنگي و نگرش به طالق در زوجين مراجعه -5

 بهزيستي رابطه وجود دارد.

كه مسير سرمايه فرهنگي عيني به نگرش به  دهديمنشان  1نتايج جدول شماره 

 (.β  ،01/0 ≤  P = 11/0)دار نيست طالق زوجين معني
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 گيریبحث و نتيجه
واجتد  ، نهادهاي اجتماعي در طول تاريخ ترين و پايدارترينعنوان يكي از مهمخانواده به

حفظ و تحكيم بنيان اجتمتاع  ، توليدمثل، پذيريهم و ضروري چون جامعهكاركردهاي م

عنتوان ستپر   حتال بته  و درعين باشدگيري شخصيت و هويت احاد جامعه ايراني و شكل

، هاي فرهنگي ناشي از هجوم اقتوام بيگانته  حفاظتي و دفاعي در مقابل بسياري از هجمه

امتا   باشتد اصيل به نسل فترداي جامعته   ها و هنجارهاي دهنده ارزشميراث دار و انتقال

شترايط ستخت و دشتواري را    ، اينک بنا بر شواهد آماري و نتايج تحقيقات و مطالعتات 

، توان به افزايش ستن ازدواج ها ميكند كه ازجمله آنجهت تداوم حيات خود سپري مي

كتاهش درخواستت فرزنتد ختواهي و     ، ن ابعاد خانوادهشد كوچک، كاهش نرخ باروري

گسيخته آمار طتالق در ايتران اشتاره نمتود. بته نظتر       و تعميق لجام شد از همه ر ترمهم

شتيوع  ، نظر از نقش ساير عوامل در ايجاد و گسترش طالق مانند بيكاريرسد صرفمي

ه در عرصه نظام فرهنگتي  شد روابط فرا زناشويي و... تحوالت حادث، سوءمصرف مواد

كه البته بنا بتر   باشدي در اين زمينه برخوردار ترو ارزشي جامعه از وزن و اهميت افزون

در هر جامعه شكل و بوي ، گرايي يا تفاضل فرهنگي در عين جهاني بودنانديشه نسبيت

هتا و هنجارهتاي اجتمتاعي    نظام ختانواده از طريتق ارزش  ، روازاين كند.خاصي پيدا مي

روه مرجعتي بتراي   عنتوان گت  نظام همتواره بته  ، شود و در حقيقتنظام كلي مربوط ميبه

توان گفت كه كنش اعضاي ختانواده در چتارچو    ترتيب مياينكند بهخانواده عمل مي

تتوان  (. به تعبيتري متي  82: 1111، يآقا بخشگيرد )ها و هنجارها صورت مينظام ارزش

گفت كه خانواده انعكاس و بازتا  همه تحوالتي است كه در عرصته بيرونتي در حتال    

از پيامتدهاي همبستته ختود     متتأثر حال ختانواده را نيتز   و درعين دباشظهور و بروز مي

گذار بودن  در حالبه اقتضاي شرايط ، توسعهعنوان جامعه درحالكند. جامعه ايران بهمي

ه و قرار و سكون ختود را در  شد ي از ساختارها و پيوندهاي گذشته خود متفاوتنوعبه

كند به اين دليل دچتار  جستجو مي نشدهساختارها و پيوندهاي جديد ليكن هنوز تثبيت 
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رفتارها و عملكردهتا استت. طبيعتي    ، هاشهياند، نوعي ابهام و دوگانگي در حوزه باورها

متعارض بر نحوه و شيوه زنتدگي افتراد جامعته     بعضاًهاي دوگانه و است وجود ساحت

فهتومي و  ي از ابزارهاي مكي .شد اثر گذاشته و تغييرات بنيادين در آن را موجب خواهد

اگتر  ستبک زنتدگي استت.    ، اجتماعي جامعته –تحليلي مهم در تبيين تغييرات فرهنگي 

هتا را  وبيش جامع از عملكردها تعبير كنيم كه فترد آن ي كمامجموعهزندگي را به  سبک

بلكه روايتت خاصتي    سازديمفقط نيازهاي جاري او را برآورده نه چون، رديگيمبه كار 

 ستازد يمشخصي خود برگزيده است در برابر ديگران تجسم را هم كه وي براي هويت 

گروهتي و  ، ي شخصتي هتا تيت هو كننتده بازتا رفتارهايي  نيچن (.111: 1181، )گيدنز

ي ستاختاري  هتا يو دگرگتون زنتدگي   هتاي ستبک تحتول  ، نظر گيدنز از اجتماعي است.

زنتدگي   و بته دليتل گشتودگي    خورنتد يمت واسطه بازتابندگي به يكديگر گره مدرنيته به

انتخا  سبک زندگي بتراي ستاختن   ، ي كنش و منابعهانهيزماجتماعي امروزي و كثرت 

، طترف ديگتر   از (.88: 1171، )گيتدنز  ابتد ييمي اهميت اندهيفزاطور هويت شخصي به

ي كه شرايط فرهنگي و اجتمتاعي جامعته را بازتتا     انهييآنگرش به طالق نيز هم چون 

كته آن را   شتمارد يمف به طالق را بخشي از آن چيزي معطو هاينگرش. گيدنز دهديم

 دهديمي فردي كنش را مورد بررسي قرار معناهم او .نامديمزندگي مدرن « بازانديشي»

استت كته پديتده طتالق را نته       تتر كتالن و هم در تالش براي بررسي الگوهاي عمومي 

استتيل و  پندارد )يمبلكه بخش كوچكي از كل جامعه ، عنوان بخش مجزايي از جامعهبه

ستبک زنتدگي   ، پديتده طتالق   تتر جامعاين شرايط و براي تبيين  در (.027 :1188، كيد

بته   توانيمواسطه مطالعه سبک زندگي چرا كه به، ديآيممتغير پيش كننده مهمي به نظر 

هتا و ديگتران   چرايي آن و معنايي كه بتراي آن ، دهنديمانجام ، شنديانديمآن چه مردم 

 ي داشت.ترنانهيبواقعدرک ، يز معناي فرهنگي انواع تغييردارد و ن

نگرش ، درصد از زوجين متقاضي طالق 1/1كه  دهديمنتيجه تحقيق حاضر نشان 

بينابيني( به طالق )درصد نگرش نه موافق و نه مخالف  5/11، منفي به طالق داشته

ح نگرش حاصله . سطوباشنديمدرصد نيز داراي نگرش مثبت به طالق  1/21دارند و 
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كه دچار نوعي بحران خانواده گرايي  كنديمي را منعكس اجامعهتصوير ، به طالق

. باشديمواقعيتي كه با وضعيت آماري طالق در كشور و استان قابل توجيه ، باشديم

ي خاموش را به آن بيفزاييم هايزندگوضعيتي كه اگر ابعاد و دامنه طالق عاطفي يا 

 (1115) يمانيسلدر تحقيق  كهه خود خواهد گرفت. درحاليي بتردردناکگستره 

همكاران ازحد متوسط نشان داده و در مطالعه فاتحي و نگرش دانشجويان به طالق بيش

درصد از آنان  2/7درصد از پاسخگويان گرايش متوسط و نزديک  7/10( نيز 1181)

امل افزايش طالق در ترين عويكي از مهم رسديمگرايش قوي به طالق دارند. به نظر 

گيدنز در كتا   مثالعنوانجامعه ايران تغيير در معنا و اهداف زندگي زناشويي است. به

كه در آن رابطه اجتماعي به خاطر  دانديمنا  را وضعيتي  رابطه، «تغيير شكل صميمت»

از همباشي پايدار با ديگري  توانديمهر شخص  نفس اين رابطه و به خاطر آن چه كه

كه هر دو طرف  ابدييمو اين رابطه فقط تا زماني ادامه  شوديمبرقرار ، آورد دستبه 

احساس كنند كه حضورشان در اين رابطه به حد كافي براي طرف ديگر ارضاء كننده 

 (.211 :1110، گيدنز) «است

يافته و متغير سبک بين سرمايه فرهنگي عيني يا تجسمدهد نتيجه تحقيق نشان مي 

اي كته بتا افتزايش سترمايه فرهنگتي      گونته داري وجتود داشتته بته   طه معنتي زندگي راب

كته   طتور همتان يابتد.  سبک زندگي مدرن افزايش متي  افراد بهپاسخگويان ميزان نگرش 

دهتد كته بتين ستبک زنتدگي و      ( نشان متي 1115همكاران )گنجي و  هشد انجام همطالع

 قيت تحق ي بتا يكتديگر دارنتد.   رابطه معنادار، صورت مستقيم و مثبتسرمايه فرهنگي به

رفتتن ميتزان سترمايه     بتاال  موازاتبه( مبين آن است كه 1181گدنه )ابراهيمي و بهنوئي 

و  بختش تتاج شتود. نتتايج تحقيتق    نوع و سبک زندگي دستتخوش تغييتر متي   ، فرهنگي

و ستبک  فرهنگتي  داري بتين سترمايه   رابطه معنتي دهد كه ( نيز نشان مي1111) ياحمد

( 1111همكتاران ) محمتدي و   ن دانشگاه آزاد گچستاران وجتود دارد.  زندگي دانشجويا

نشان دادند كه بين اشكال مختلتف سترمايه فرهنگتي و ستبک زنتدگي رابطته مثبتت و        

نتوع سترمايه   ، در بين اشكال مختلتف سترمايه فرهنگتي    نيچنهممعناداري وجود دارد 
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عنتي بتا افتزايش    داراي بيشترين رابطه بتا ستبک زنتدگي استت ي    « يافتهتجسم»فرهنگي 

اهميتت   حائزاي كه در اين رابطه گردد. نكتهتر ميسبک زندگي پيچيده، سرمايه فرهنگي

يعنتي   باشتد است آنكه سرمايه فرهنگي مولد منش و عتادت واره خاصتي در افتراد متي    

 آيد.سبک زندگي خاصي نيز در زوجين به وجود مي، وجود سرمايه فرهنگي تناسببه

سبک زندگي بر نگرش زوجين يق حاكي از آن است كه ي تحقهاهيفرضبررسي 

اي كه با افزايش ميزان نگرش افراد نسبت به الگوهاي گونهبه، گذارديم ريتأثبه طالق 

 توانيمتفسيري كه  نيبهتر .شوديم ترمثبتبه طالق نيز  نگرش، مدرن سبک زندگي

زندگي و ورود هاي نسبت به وجود اين رابطه داشت آن است كه سير تغيير سبک

ن و افزايش شد فردي، موجب تغيير و تهديد فرهنگي، هاي جديد زندگيسبک

ي سنتي و در نهايت هاشبكه پاشيدگيازهم، گراييرواج مصرف، ي اجتماعيهاشكاف

افراد هويت خود را ، اين وضعيت در .شوديمبحران هويت فردي و اجتماعي افراد 

كنند يمهاي گوناگون زندگي كسب الها و سبکجاي منابع سنتي از خالل مصرف كابه

كه اگر سبک زندگي را طيف رفتاري تعريف كنيم كه آن جهينت (.51: 1181، رضايي)

گونه پذيرفت كه سبک زندگي همان توانيمبر آن حاكم است لذا اصلي انسجام بخش

د چنين عامل و موجهاي فرهنگي و اجتماعي خاصي هست همكه حامل معاني و ارزش

كه دامنه اثرات آن تنها به  باشديمنگرشي و بارها و اعتقادات خاص نيز ، نظام فكري

 بلكه تمامي قلمروهاي زندگي فردي و اجتماعي را شد حوزه مصرف محدود نخواهد

ي سبک زندگي زوجين متقاضي طالق مبين آن است كه بررس نيز در بر خواهد گرفت.

نه ) نينابيبدرصد در سط   1/70، سنتي درصد از زوجين در سط  1/10سبک زندگي 

يي هم كه ها. گونه شناسيباشديمدرصد نيز در سط  مدرن  5/17سنتي و نه مدرن( و 

از « مدرن گرايي و سرمايه اجتماعي خانواده» همطالعدر  زي( ن1110)شكر بيگي 

درصد در سط   5/10، درصد در گونه سنتي 0/52، دهديم ارائهي تهراني هاخانواده

درصد در  1/10در گونه تجددگرا و در نهايت  درصد 1/10، ي در حال گذارهاخانواده
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دهنده تغييرات و دگرديسي عميق در نوعي نشانبه كه مدرن قرار دارند.سط  پست

 .باشديمي ايراني هاخانوادهساخت  تبعه سبک زندگي و ب

درصد از  11ي متغيرهاي موردبررسكه  دهديممجموع تحليل آماري نشان  در

درصد  27يين نموده و ب( را تنهاييته طالق )متغير وابسميزان نگرش به واريانس 

هايي است كه در ر( مربوط به متغينهايي متغير وابستهميزان نگرش به طالق )واريانس 

 .اندنشدهبينيتحقيق پيش

ر د هاانسانعيني و بروز خارجي رفتار  جنبهزندگي  سبک، در پايان اگر بپذيريم

ي تغذيه الگو، نحوه پوشش، مصرف محصوالت فرهنگي، يي چون مديريت بدنهاحوزه

و... است كه بر اساس ساختمان ذهني يا عادت واره كنشگران در طي فرايند 

مبتني ها )آنپذيري يا دروني كردن ساختارهاي جهان اجتماعي بر پايه موقعيت جامعه

و  رديگيمون فضاهاي اجتماعي شكل در ( دربر سرمايه فرهنگي و سرمايه اقتصادي

بفهمند و آن را مورد ، اجتماعي را درک كنند جهان، شونديمواسطه آن كنشگران قادر به

هاي زندگي دربردارنده پذيرفت كه سبک توانيماين اساس  بر، ارزيابي قرار دهند

گر هاي خاصي است كه هر كنشي هم دربردارنده ارزشعني، باشديممعاني گوناگوني 

ها و هنجارهاي ويژه يک ارزش دهندهبازتا كه دارد و هم آن مدنظرطور ضمني به

هاي زندگي در آن به سبک گرفتهشكلجامعه است كه افراد بر اساس جهان ذهني 

با توجه به تغييرات كند و ماليم در گرايش جامعه به سبک  لذا .ابندييمي گرايش اژهيو

، تغييرپذيري، سياليت، چون فرديت گرايي هاييويژگيزندگي مدرن برحسب 

قطعيت در باورها كه آزادي و قدرت عمل  عدم، لذت طلبي آني و فوري، يريپذتنوع

، دهديمي زندگي متبلور در حوزه مصرف به افراد هاوهيشي در انتخا  ترافزون

ي هاوهيشگفت كه پايداري و استواري زندگي زناشويي و حتي فراتر از آن  توانيم

 هاي ملهم از آن خواهد بود.زندگي و ارزش هايسبکهمسرگزيني نيز متاثراز 

پويايي  نشانگر، هاي زندگينكته ديگر آنكه شايد از يک منظر تلون و تنوع سبک

صورت عدم فهم يا بدفهمي  در، جامعه تلقي گردد ليكن از سويي ديگر بودنزندهو 
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اين ، ريزي فرهنگي متناسبت و برنامهاولي عدم مديريطريقه و بهشد تغييرات حادث

موجد بحران هويت فرهنگي گشته يا آنكه بر دامنه بحران فرهنگي در  توانديمعامل 

ي اگسترهو يكپارچگي نظام ارزشي جامعه را مختل و متعاقب آن  انسجام، جامعه افزوده

 اجتماعي ازجمله طالق را گسترش دهد. مسائلها و از آسيب

 

 ربردیی كاهاشنهاديپ
 گيريشكل، سازيكننده سبک زندگي در هويتبا توجه به نقش محوري و تعيين -

ويژه نسل جوان كه بيشتر شخصيت بنيادين و ساختن جهان فكري و ذهني كنشگران به

ي جمعي مكتو  و بصري ازجمله هارسانهن از طريق شد در معرض فرايند جهاني

هاي متولي ضروري است سازمان، قرار دارند ي تلفن همراه و اينترنتهاشبكه، ماهواره

به اسبا  و بسترهاي تغذيه فرهنگي و ارزشي جامعه  امور فرهنگي و آموزشي جامعه

هاي اسالمي و نيز تقويت و تعميق ارزش -ها و فرهنگ اصيل ايرانيبر محور سنت

مكان جهاني از طريق فراهم كردن ا -هاي محلي مقوم زندگي خانوادگي با درک واقعيت

ي هابرنامهي آنان در تنظيم و تدوين هادغدغهگفتگو و شنيدن صداي جامعه و درک 

هاي مرتبط ريزيها و برنامهگذاريمشاركت همه ذينفعان در حوزه سياست فرهنگي با

 .به حوزه خانواده توجه وافر نمايند
( قبل و بعد از ازدواج-حين)هاي زندگي گسترش و تعميق آموزش مهارت -

تشكيل و قوام زندگي زناشويي سالم و متناسب با شرايط متنوع و متغير محيطي  جهت

ي از جوانان درک اعده رايز با فوريت پاسخگويي به نيازهاي جوانان در شرف ازدواج.

اي از ازدواج و زندگي مشترک نداشته و آن را مانند ساير بينانهواقع درست و

هيجان خواهي ، لذت طلبي، يطلبتنوعهايي چون هاي روزمره با ويژگيفعاليت

كه به پديده  نگرنديمبه عبارتي اين گروه به ازدواج از همان منظري  نگرنديم
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و  متلون، ي زوجين بسيار سيالرفتارها، ي است با تسلط چنين نگرشيهيبد د.نگرنيم

 ناپايدار خواهد بود.

و  تحمل، واهيديگر خ، پذيريمسئوليتهاي مبتني بر افزايش آموزش مهارت -

كه  دهديمحاضر نشان  قيتحق كرده.ويژه در نسل جوان و تحصيلبردباري اجتماعي به

ه و به همان نسبت شد به سبک زندگي مدرن بيشتر شيگرا، با افزايش سرمايه فرهنگي

هاي ريزياز طريق انجام برنامه توانيمكه درحالي شوديم ترمثبتنيز گرايش به طالق 

 هاي فرهنگي و خانوادگي با تغييرات زمانه همراهحفظ ارزش ضمن، جامع و منطقي

 و از جمود و خمودگي احتراز نمود. شد

هاي تخصصي مددكاري اجتماعي در حوزه خانواده و ايفاي اندازي كلينيکراه -

ن و شد ها بين زوجين قبل از مزمنها و كشمكشنقش تسهيلگري در شرايط بروز تنش

 نجر به جدايي و طالق.هاي ميد اختالفشدت

 

 منابع
« ستبک زنتدگي  »تتا  از طبقته اجتمتاعي   ، (1181) حسن.، يوسف؛ چاوشيان، اباذري -

، علهوم اجتمهاعي   نامهه ، شناختي هويت اجتماعيرويكردهاي نوين در تحليل جامعه

 .00شماره 

مديريت ظاهر و ، ( سرمايه فرهنگي1181) عباس.، بهنوئي گدنه، قربانعلي، ابراهيمي -

، مجله زن و توسهعه و سياسهت  ، انان )موردمطالعه: دختران و پسران شهر بابلسر(جو

 .10شماره ، 8دوره 

اجتماعي وضعيت و تغييرات اجتماعي ازدواج و  ليتحل، (1115) يعلاميد ، احمدي -

 ني. نشر :تهران، (9311-9311) رانياوضعيت اجتماعي زنان در  گزارش، طالق

نسلي سبک زنتدگي در   راتييتغ، (1181)سكينه. ، اركيي رودبنيحس مصطفي؛، ازكيا -

 .17شماره ، سال دهم، پژوهشي رفاه اجتماعي-فصلنامه علمي، جامعه روستايي
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: تهران، ی كاربردی تحقيقهاروش، (1180)مصطفي. ، مصطفي؛ دربان آستانه، ازكيا -

 انتشارات كيهان.

دكتر فريبتا   :ترجمه، خانواده مهارت شناسيجامعه، (1188) وارن.، ليز؛ كيد، استيل -

 الزهرا. دانشگاه تهران:، سيدان و افسانه كمالي

: تهتران ، و آينهده خهانواده ايرانهي    هاچالش، تغييرات، (1111) تقتي. ، آزاد ارمكي -

 انتشارات تيسا.

 سمت. انتشارات :تهران، شناسي خانواده ايرانيجامعه ،(1182) تقي.، آزاد ارمكي -

 تهران: انتشارات جامعه شناسان.، زدايي قضا، (1111) حبيب.، آقا بخشي -

 تهران: انتشارات شيرازه.، خسرو صبوري :ترجمه، مصرف، (1181) .روبرت، باكاک -

، حستن قاضتيان   :ترجمته ، ی به مطالعهات خهانواده  درآمد، (1185جان. )، برناردز -

 ني. نشر تهران:

 جتماعي منجر بته تقاضتاي   ي برخي علل ابررس، (1111) جعفر و ديگران.، بوالهري

، 8دوره ، ی ايرانولوژيمياپ، تهتران  هايدادگاهطالق از زوجين متقاضي طالق در 

 .1ش 

 تهتران: انتشتارات   ، مرتضتي مرديهتا   :ترجمته ، كنش هينظر، (1180) پي ير.، بورديو

 نقش و نگار.

 اعتمهاد ، ی سهرمايه در سهرمايه اجتمهاعي   هها شهكل ، (1185) پتي يتر.  ، بورديو ،

تهتران:  ، افشين خاكباز و همكاران :ترجمه، بخشتاجيكان ، و توسعه دموكراسي

 نشر شيرازه.

 تهران: نشر ثالث.، محسن چاوشيان :ترجمه، زيتما ،(1110) پي ير.، يورديو 

 ترجمته ، شناسي پي ير بورديهو يي از جامعههادرس، (1111) پتاتريس. ، بون ويتز: 

 آگه. تهران: نشر، ريپورسفجهانگير جهانگيري و حسن  

 انتشارات ماهي.تهران، خانواده تحوالت، (1185) جمشيد.، بهنام : 
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 تهتران: انتشتارات   ، شتهيندخت ختوارزمي   :ترجمه، سوم موج، 1111) الوين.، تافلر

 آسمان.

 تحليلي از انديشه بورديو درباره فضاي منازعته آميتز  ، (1181) غالم عباس.، توسلي ،

 .01شماره ، علوم اجتماعي نامه

 سهم يپسامدرن، (1111تانر )، زيرليم ؛سنيج ؛برگر ؛رايا، چرنوس دريک؛فر، جيمسن 

 تهران: نشر پژواک.، وحيد ولي زاده :ترجمه، و جامعه مصرفي

 ي لبيبتي محمدمهتد  :ترجمته ، در دنيهای امهروز   هاخانواده، (1188) ديويد.، چيل ،

 : نشر افكار.تهران

 سهبك ردی الگوههای  سبك زندگي و مطالعات راهبه ، (1182) ابراهيم.، حاجياني 

 : پژوهشگاه تحقيقات استراتژيک.تهران .زندگي ايرانيان

 تهتران: مركتز   ، مقاالت مجموعه، ي خانوادهشناسبيآس، (1188) .جعفر، شناسحق

 امور زنان و خانواده رياست جمهوري.

 بته  ، ساله ساكن مشهد 21تا  18 تيجمعنگرش ، (1185) داريوش.، حيدري بيگوند

دانشهكده  ، علهوم اجتمهاعي   مجله بر آن. مؤثرماعي فرهنگي طالق و عوامل اجت

 نسل دوم.، ادبيات و علوم انساني فردوسي مشهد

  .موسستته تهتتران، زنههدگي و مصههرف فرهنگهي  سهبك ، (1187) خادميتان طليعتته :

 هنري جهان كتا . -فرهنگي

 بستتگي بته   نگرش بته ازدواج و دل  سهيمقا، (1110) رضا و همكاران.، خجسته مهر

، روانشناسي مدرسهه  مجله، ي عادي و طتالق هاخانوادهپسر دبيرستاني  همساالن

 .1/71-17شماره ، 0 هدور

 5چاپ ، تهران: نشر آگه، جوانان ايران شناسيجامعه، (1110) محمد سعيد.، ذكايي. 

 انتشارات نيسا.تهران، مصرف و جامعه، فراغت، (1111) محمد سعيد.، ذكايي : 
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 زمانهه   فصلنامه، هاي هتويتي زندگي و چالش ايهسبک، (1181) مصطفي.، رضايي

 .11شماره  جامعه و علوم اجتماعي()

 ثالثتي  محستن ، شناسهي از دوران معاصهر  جامعهه  هينظر، (1175جورج. )، ريتزر ،

 تهران: انتشارات علمي.

 ترجمته: ، شناسي مدرنجامعه هينظر ،(1110) جورج؛ داگالس جي گودمن.، ريتزر 

 تهران: انتشارات جامعه شناسان.، زاده خليل ميرزايي و عباس لطفي

 نشتر   :تهتران ، و عوامل آن ي در شناختپژوهش، طالق، (1170) بتاقر. ، ساروخاني

 دانشگاه تهران.

 كشور احوال سازمان ثبتsabteahval.ir.www 

 هخهانواد شناسهي  شناسي و آسيبی بر جامعهدرآمد، (1180. )رجيا، ساعي ارسي 

 .آزاد ابهر دانشگاه، نابسامان

 انتشارات نداي آريان.تهران، شناسي خانوادهآسيب، (1182). .هدايت اهلل، ستوده : 

 انيدانشتجو در حال تغيير نسبت به طالق در بتين   نگرش، (1115) ايران.، سليماني 

دانشهگاه آزاد   پژوهشي علوم اجتمهاعي -علمي فصلنامه، ي اردبيل(ها)دانشگاه

 .5شماره ، 1سال ، اسالمي واحد شوشتر

 الزهرا. دانشگاه :تهران، خانواده شد تئوری ر ،(1128. )سوسن، سيف 

 رابطه سرمايه فرهنگي با هويت »، (1181) غالمرضا.، ؛ خوش فردمحمود، شارع پور

 .00شماره ، نامه علوم اجتماعي، اجتماعي جوانان شهر تهران

 نشر اختران.تهران، ي ير بورديوپ، (1115) عليرضا.، شايان مهر : 

 نشتر  تهتران ، مدرن گرايي و سرمايه اجتماعي خانواده، (1110) عاليه.، شكر بيگي :

 جامعه شناسان.

 ي ختانواده و تقابتل   دهايت تهد، (1110سترا ) كريم  پوررضااميد؛ ناصر ، علي احمدي

 .25، شماره، 7سال ، ماه علوم اجتماعي كتاب، سنت و مدرنسيم
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 تهتران ، فرهنهگ شناسهي توسهعه از اقتصهاد تها     جامعه، (1110) موستي. ، عنبري :

 انتشارات سمت.

 ي علل اجتماعي گرايش به طتالق در بتين   بررس، (1181) پروين و همكاران.، غياثي

، ستال اول ، زن و جامعهه  فصهلنامه ، هاي ختانواده شتيراز  كننده به دادگاهمراجعه

 .17شماره 

 بر گرايش  مؤثرشناختي عوامل تحليل جامعه، (1181) ابوالقاسم و همكاران.، فاتحي

 .مطالعات امنيت اجتماعي فصلنامه، وجين به طالق در استان اصفهانز

 نشر صب  صادق.قم، و سبك زندگي مصرف، (1180) محمد.، فاضلي : 

 مطالعات سبك  فصلنامه، سبک زنتدگي  مفهوم، 1111) آزاده.، ؛ سالميدهيسع، الفت

 شماره اول.، سال اول، زندگي

 اعتياد ، فساد اداری -ماعي ايرانبررسي مسائل اجت، (1180) .نيمحمدحس، فرجاد

 : انتشارات اساطير.تهران، و طالق

 ي بين نسلي نگرش به طالق: مطالعه موردي بررس، (1111) .اهللروح، فالحي گيالني

 سال دوم. شماره دوم.، فرهنگي-فصلنامه راهبردی اجتماعي، در استان زنجان

 تهتران:  ، حمتد غبرايتي  م ترجمته: ، ي بر مطالعات ارتباطيدرآمد، (1188.)ج، فيسک

 .هارسانهدفتر مطالعه و توسعه 

 ي اجتماعي و قشربندي پيرامون رابطه امطالعه، (1187) رضا.، وحيد؛ صميم، قاسمي

يي در زمينته مصترف موستيقيايي در شتهر     هتا دادهمصرف فرهنگي با استتفاده از  

 .0و  1شماره ، 1دوره ، شناسي ايرانجامعه مجله، تهران

 اجتمتاعي طتالق و ستالمت     عوامتل ، (1111)، بتاقر ، ستاروخاني  عليرضتا؛ ، قاسمي

 فصهلنامه ، اجتماعي در زوجتين متقاضتي طتالق تتوافقي و غيتر تتوافقي      -رواني

 .02شماره ، سال هشتم، فرهنگي تربيتي زنان و خانواده

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.قم، زندگي اسالمي سبك، (1115) .محمد، كاوياني : 
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 ي سبک زندگي زنتان شتاغل و غيتر    بررس، (1111)، سكينه، ديزادههاحسين؛، كردي

 .5شماره ، سال سوم ،پژوهشي زن و جامعه-علمي فصلنامه، شاغل

 تهتران:  ، حستن چاوشتيان   ترجمته: ، آثهار گيهدنز   دهيه چك، (1110) فيليپ.، كسل

 انتشارات ققنوس.

 شتارات  تهران: انت، فريده همتي ترجمه:، معاصر شناسيجامعه، (1111) ديانا.، كندال

 جامعه شناسان.

 منتوچهر   ترجمته: ، شناسهي ی بنيهادی در جامعهه  هاشهياند، (1180) پير.، كيويستو

 تهران: انتشارات ني.، صبوري

 منصور انصتاري  ترجمه:، مدرنيتهسياست پست، (1185جان آر و بوريمر. )، گيبينز ،

 گام نو.، تهران

 نشر ني.تهران، وريمنصور صب ترجمه:، شناسيجامعه، (1172) آنتوني.، گيدنز : 

 منتوچهر   ترجمته: ، يدموكراس اليسوسسوم. بازسازی  راه، (1182) آنتوني.، گيدنز

 تهران: انتشارات شيرازه.، صبوري

 تهران: نشر ني.، ناصر موفقيان ترجمه:، تجدد و تشخص ،(1111) آنتوني.، گيدنز 

 ران: نشتر  تهت ، علتي عطتاران   ترجمته: ، جهان لغزنده است ،(1111) آنتتوني. ، گيدنز

 كتا  پارسه.

 تهتران: ، جالي پتور  محمدرضا ترجمه:، جهاني اندازچشم، (1185) ي.آنتون، گيدنز 

 نو. نشر

 ي رابطهه  بررسه ، (1185)، محمتد عثمتان  ، بتر  نيحس ؛نايم، انيميكر ؛محمد، گنجي

 فصتلنامه ، سرمايه فرهنگهي و سهبك زنهدگي در بهين مهردان شههر زاههدان       

 شماره دوم.، ولا سال، شناسي سبک زندگيجامعه

 انتشارات نشر علم.تهران، خانواده در قرن، (1111) محمد.، لبيبي : 



 

 

 

 

 

 

 1935، بهار 7 شماره، سال دوم، پژوهشنامه مددكاري اجتماعي    06  

 تهتران:  ، بهيتان  شاپور ترجمه:، مدرنيسمپست شناسيجامعه، (1182) اسكات.، لش

 نشر ققنوس.

 ستعيد   ترجمته: ، اجتمهاعي  مسائلنگرشي نو در تحليل ، (1111) دانيلين.، لوزيک

 .ريكبريامتهران: انتشارات ، معيدفر

 رابطته سترمايه ستبک زنتدگي بتا سترمايه       ، (1181) و همكتاران.  اكبتر يعل، مجدي

علوم اجتماعي دانشهكده ادبيهات و علهوم انسهاني      جلهم، فرهنگي و اقتصادي

 .دانشگاه فردوسي مشهد

 سرمايه فرهنگتي و ستبک زنتدگي     مناسبات، (1111) جمال و ديگران.، محمدي–

، شناسهي جامعهه  مجلهه ، وسط شتهر ستنندج  پيمايشي در ميان شهروندان طبقه مت

 .5شماره 

 ؛ انحرافهات  شناسيامعهج، شناسي اجتماعي ايتران آسيب، (1175محمد. )، مساواتي

 تبريز: انتشارات نوبل.

 انتشارات نتور  تهران، اجتماعي ايران مسائل شناسيجامعه، (1181) .سعيد، معيدفر :

 علم.

 دگي و گستتره آن در علتوم   ستبک زنت   مفهتوم ، (1182) محمدستعيد. ، مهدوي كني

 شماره اول.، سال اول، تحقيقات فرهنگي فصلنامه، اجتماعي

 11-10شماره ، سوره ماهنامه، زندگي سبک، (1110) حسين.، مهدي زاده. 

 تهتران ، فرهنتگ ارشتاد   ترجمته: ، آسها تهن نظريه طبقهه  ، (1181) تورستين.، وبلن: 

تهتران: انتشتارات نشتر     ،فرزانته طتاهري   ترجمته: ، طالق از ديد فرزنتد  انتشارات

 مركزي.
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