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 و موقعیت اجتماعی خانواده های زندگی سبک رابطه بین

 در شهراهوازو خانواده های عادی  و ایثارگر شاهد

 6اکبر هاشمی فرد؛ 2آزیتا زنگنه؛ 7مریم برهمن

                      23/3/7931: رشیپذ خیتار                                           4/2/7931: افتیدر خیتار

 چکیده
ی عادی مشابه های شاهد و ایثارگر با خانوادههاخانواده زندگیسبک  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه

ریق از طازنظر موقعیت اجتماعی در شهر اهواز است. روش زندگی از مفاهیم مشابه سبک زندگی است که 

 ست.ا این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی همبستگی روش شود.های مصرف شناخته میها و روشارزش

خانواده عادی  72931خانواده شاهد و ایثارگر و  72931خانواده شامل  24134جامعه آماری در این پژوهش 

بر اساس فرمول کوکران حجم  باشد.می شدهبندیگیری احتمالیِ طبقهگیری به روش نمونهباشد. نمونهمی

حلیل منظور ت. بهشد استفادهی کتب نامهپرسش ازها داده آوریجمعی براباشد. خانواده( می) نفر 981نمونه 

ی مشخص ها: پس از بررس. یافتهروش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد های پژوهش ازداده
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های شاهد و وادهخان زندگیسبک زندگی گیری: سبک. نتیجهباشندمی دارا سبک زندگیزندگی سبک در را

 ی عادی ندارد.هاخانواده ایثارگر ازنظر موقعیت اجتماعی تفاوت معناداری با سبک زندگی
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 مسئله بیان و مقدمه

در انگلیسی است. این اصطالح  life styleدر فارسی معادل واژه  واژه سبک زندگی

( و 7937روانشناس اجتماعی مطرح شد )کاویانی،  7توسط آلفرد آدلر 7322نخستین بار در 

خصوص جامعه مورد استقبال اندیشمندان به 7397پس از یک دوره افول مجدداً در سال 

شناسانی ( و با محوریت نظرات و آراء جامعه7983شناسان قرار گرفت )مجدی و دیگران، 

ش یافت. به دلیل و...گستر9، پیترسون 5، بوردیو4، وبلن9، گیدنز2همچون ماکس وبر

رسد. در یک گستردگی فضای مفهومی سبک زندگی، ارائه تعریفی واحد، دشوار به نظر می

تعیین  عنوان شاخصی برایتعریف کلی، نشانگر ثروت و موقعیت اجتماعی افراد و غالباً به

های متفاوت این اصطالح روش .(7987طبقه اجتماعی بکار رفته است )اباذری و چاوشیان،

ترین واژه به سبک زندگی است. شیوه زندگی دهد. شیوه زندگی نزدیکی را نشان میزندگ

(Way of Lifeکه در متون قدیمی )تر از سبک زندگی شود مفهومی کلیتر دیده می

تواند است و عموماً در معنای چارچوب کالن زندگی استعمال گردیده است. همچنین می

های متفاوت در جامعه را نشان دهد میان گروهشده در های زندگی کشفمقایسه شیوه

های مصرف شناخته ها و روش(. شیوه زندگی معموالً از طریق ارزش7911)آخوندی، 

دگی های زنداری پیشرفته است. سبکشود که ناشی از تمایز فزاینده جوامع سرمایهمی

ها در هر چیزی را در قهها و سلیهای رفتار، حالتها، شیوهها، ارزشای از طرز تلقیمجموعه

ازنظر  توان به درک بهتری از مفهوم سبک زندگیهایی که میگیرد. یکی از راهبرمی

ز هایی است که در تحقیقات خود ایافت، بررسی عناصر و مؤلفهاندیشمندان مختلف دست

ک از تواند در هر ی(. این مفهوم می7983)بیابانگرد،  اندعنوان شاخصه بهره بردهها بهآن
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، وبلن و وبر 7های بینشی، گرایشی، رفتاری و وضعیتی تعریف گردد. عناصری که زیملمؤلفه

اند شامل شیوه تغذیه، خودآرایی )نوع پوشاک و پیروی از ها یادکردهدر آثار خود از آن

 های گذرانونقل، شیوهمد(، نوع مسکن )دکوراسیون، معماری و اثاثیه(، نوع وسیله حمل

شیدن ودل بازی، کت و تفریح، اطفار )رفتارهای حاکی از نجیب زادگی یا دستاوقات فراغ

 که از تعریفچنانباشد. آنها( میسیگار در محافل عمومی، تعداد مستخدمان و آرایش آن

آدلر از سبک زندگی معلوم است او سبک زندگی را شامل همه رفتار و افکار و احساسات 

ترین تحقیقات میدانیِ اولیه مبتنی (. در مهم7359د )آدلر،دانسوی هدف میفرد و حرکتش به

ها ( اشاره کرد که در آن2009) 9( و اسول7395) 2توان به کارهای چاپینبر سبک زندگی می

های عینی تکیه اصلی بر بررسی محل سکونت، نوع خانه، وسایل اتاق نشیمن و دیگر جلوه

در یک  (7358)4(. کالکهون و کروبر 0920( و )اسول، 7395شأن و منزلت بود )چاپین، 

های موردمطالعه سبک زندگی در دهه پنجاه، به رفتارهای بندی در مورد شاخصهجمع

کند؛ مواردی مثل: نحوه شخصی مصرفی که حاکی از ترجیحات فردی است اشاره می

 ناستفاده از صنایع فرهنگی، تفریحی و ورزشی، نحوه بازی کردن و لباس پوشیدن. گُردُ
شمرد: الگوهای مصرف، نوع لباس، ( چند عامل مهم را در مطالعه سبک زندگی برمی7399)5

ر مندی در فرهنگ مانند اموها و الگوهای مربوط به نقاط تمرکز عالقهنحوه صحبت، نگرش

 ها.پرستی، آموزش، هنرها و ورزشجنسی، عقالنیت، دین، خانواده، میهن

ند کهایی از سبک زندگی را مطرح میاجتماعی، جنبه(، در کتاب نظام 7337)9پارسونز

( در آن هاخصوص خانوادهکه ناشی از فناوری مدرن است و در سبک زندگی افراد )به

روزها نشان داده است؛ مواردی مثل خودرو )ها( ی خانواده، یخچال، ماشین لباسشویی و 
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این مالک  اده از مستخدم، دیگر ازتلویزیون. او معتقد است با توجه به از بین رفتن رواج استف

کند. چرا توان بهره برد. او همین تغییرات را در مورد استفاده از اشیای عتیقه گزارش مینمی

( 7339) 7که مدرن بودن، دیگر عرصه را برای معیارهای سنتی تنگ کرده است. ویل

ها را در تعریف خود آورده است. الگوهای متمایز رفتارهای فردی و اجتماعی افراد یا گروه

بک کند. به نظر وی س( سبک زندگی را بر اساس الگوی خرید کاال تعریف می7399) 2لیزر

یق ای که بدان طرزندگی دال بر شیوه زندگی متمایز جامعه یا گروه اجتماعی است. شیوه

شود شده مصرف میای که بدان طریق کاالی خریدارینماید و شیوهده خرید میکننمصرف

( سبک زندگی را 2002) 9کننده در جامعه است. چاینیدهنده سبک زندگی مصرفبازتاب

خواند. به اعتقاد وی سبک زندگی راه الگومند مصرف، درک سازمان اجتماعی مصرف می

 (7981ضلی، یا ارج نهادن به محصوالت مادی است )فا

قه پژوهش دهد که سابهای تجربی در زمینه سبک زندگی در ایران نشان میبررسی پیشینه

 (.7983رسد. )مجدی و دیگران،در این زمینه به کمتر از بیست سال می

( در پژوهش سبک زندگی مطلوب بر اساس دیدگاه ارتباطی، سبک 7932معتمدی )

داند و اهمیت ند، خود، دیگران و طبیعت میزندگی را ارتباط فرد با چهار عامل خداو

( در پژوهش 7932هرکدام از این تعامالت را در چارچوب حیطه دین مدنظر دارد. شریعتی )

درآمدی بر سبک زندگی اسالمی در آیات و روایات معتقد است که سبک زندگی باید در 

ک تواند در هر یمی ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی مسئله محور شود. این مفهوم

 (7932های بینشی، گرایشی، رفتاری و وضعیتی تعریف گردد. )احمدونداحمدوند، از مؤلفه

قشر دانشگاهی و  زندگی ( در پژوهش خود با عنوان بررسی سبک7983سازگارا )

 –ی اقتصادیبازاریان سنتی )طبقه متوسط جدید و قدیم( به این نتیجه رسیده که بین طبقه

ی فرهنگی رابطه وجود دارد یعنی دانشگاهیان بیشتر افراد و اولویت دادن به سرمایه اجتماعی

( در تحقیق خود با عنوان 7984دهند. چاوشیان )اولویت می ی فرهنگیاز بازاریان به سرمایه
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مایز ی تعنوان شالودههای ذوقی بهو هویت اجتماع مصرف و انتخاب بررسی سبک زندگی

ی در دوره اخیر مدرنیته به این نتیجه رسیده است افرادی که دارای سرمایهو تشابه اجتماعی 

دگان ی معین در موسیقی و انتخاب خواننفرهنگی بیشتری هستند به داشتن ذائقه و سلیقه

 دهند.محبوب اهمیت بیشتری می

 78( در پژوهش خود با عنوان مطالعه تطبیقی شیوه زندگی هنرجویان پسر 7989شربتیان )

ی فرهنگی ساله فرهنگسراهای بهمن و امیرکبیر به این نتایج رسیده است که سرمایه 25 تا

ها، سالمت و بهداشت، استقبال ها و رنگ آن)سواد باالی والدین و خود افراد( در نوع لباس

و خود  ی فرهنگی )سواد باالی والدیناز سینما و تلویزیون و رادیو تأثیر نداشته است. سرمایه

بر میزان مصرف لباس، صرف غذا دربیرون، اولویت وعده غذایی و تنوع غذایی،  افراد(

 ها تأثیر داشته است. همچنین در تحقیقهای خارجی و نوع وسیله نقلیه در مسافرتمسافرت

اجتماعی و مصرف کاالهای فرهنگی، فردرو و صداقت -پژوهشی با عنوان پایگاه اقتصادی

یدند که گروه اول )تئاتر، کتاب، ویدئو و موسیقی( با پایگاه ( به این نتایج رس7983زادگان )

داری دارند. گروه دوم )ورزش و روزنامه( با داریمعنیی معنیاجتماعی رابطه -اقتصادی

داری وجود دارند. گروه چهارم داریمعنیی مثبت و معنیاجتماعی رابطه -پایگاه اقتصادی

داری یی معناجتماعی رابطه -با پایگاه اقتصادیهای هنری( )رادیو( و گروه پنجم )فعالیت

داری وجود دارد. وجود ندارد. بین اوقات فراغت و مصرف کاالهای فرهنگی رابطه معنی

ی مثبتی وجود دارد. مصرف کاالهای بین تحصیالت و مصرف کاالهای فرهنگی رابطه

 داری ندارند.معنی یفرهنگی با جنسیت و سکونت رابطه

موارد ذکرشده بیشتر به متغیرهای مستقل مانند سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی، سرمایه 

مانند نوع  سبک زندگی یشده به متغیرهای وابستهاند و اکثر کارهای انجاماجتماعی پرداخته

 اند که البته(، حمام، نوع روابط افراد کمتر پرداخته2007وسایل خانه، آشپزخانه )سوثرتون، 

افراد هستند، در این پژوهش سعی شده  ی سبک زندگیدهندهن موارد امروزه بیشتر نشانای

ز موردنظر از دیدگاه محقق عبارت است ا عامل اجتماعی بیشتر بررسی شوند. سبک زندگی

هر شیوه متمایز و قابل تشخیص زیستن که با ابعاد اوقات فراغت، وسایل مورداستفاده در 

یس و حمام و سایر امکانات ساختمان و نوع و میزان روابط اجتماعی آشپزخانه، وسایل سرو
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شود و منظور از مؤلفه اموری است که مصداق عینی سبک زندگی محسوب مشخص می

شوند. بنابراین، اموری که از سوی محققان جزء عوامل مؤثر بر سبک زندگی پیشنهادشده می

 مؤلفه در نظر گرفته نشده است. عنوان)مواردی مانند میزان درآمد و تحصیالت( به

فرهنگی، مشارکت مذهبی،  _جایگاه اجتماعی ازنظر محقق شامل موقعیت اقتصادی 

بک هایی مؤثر بر سترین مؤلفهعنوان مهمباشد که بهسرمایه فرهنگی و مدیریت بدن می

جاد یشوند. ازآنجاکه دقت و صراحت در کاربرد مفاهیم با تعاریف ازندگی در نظر گرفته می

 شود:( در ذیل به تعریف مختصر مفاهیم پرداخته می7987شود )فرانکفورد و نچمیاس،می

ها در هرم اجتماعی؛ منظور از آن جایگاه سلسله مراتبی خانواده–پایگاه اقتصادی 

های میزان درآمد ماهیانه، منزل مسکونی، اتومبیل، قشربندی اجتماع است که از طریق معرف

انند ارزش پولی سهام و مغازه، منزلت شغلی و سطح تحصیلی سنجیده ها مدیگر دارائی

 شود.می

انست دی فرهنگی؛ بوردیوسرمایه فرهنگی را دربرگیرنده تمایالت پایدار فرد میسرمایه

شود و تحصیالت را نمودی از سرمایه فرهنگی که در خالل اجتماعی شدن در فرد انباشته می

ظر وی، سرمایه نمادین، جزئی از سرمایه فرهنگی است و به ( به ن7980دانست )بوردیو، می

معنای توانایی مشروعیت دادن، تعریف کردن، ارزش گذاردن در میدان فرهنگ است. 

 (7982)بوردیو،

سرمایه فرهنگی به معنای تصاحب کاالها و اطالعات فرهنگی و دانش است که با دو بعد 

شامل میزان مصرف کاالهای فرهنگی است و شود. بعد عینی که عینی و نهادی سنجیده می

خوانی، فیلم، سینما، تئاتر، موسیقی، اینترنت، ماهواره، ویدئو، های کتاب و کتاببا معرف

شود گیرد و بعد نهادی که شامل مدارک و مدارج علمی میرادیو و...موردسنجش قرار می

 شود.که با مدارک تحصیلی سنجیده می

شوند شناسایی و تمایز پیروان یک دین از پیروان دیگر می مشارکت مذهبی؛ آنچه موجب

جی شناختی با تأکید بر عین و خارشناختیجامعهرا هویت دینی گویند. مذهب در مفهوم جامعه

های آن با سایر مضامین ملی ازجمله دولت، تاریخ و میراث فرهنگی درآمیخته است. شاخص

 های بنیادین دینی و فراگیر بودن اینین و ارزشپایبندی به جوهر د توانمهم این بعد را می
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بستگی جمعی و عمومی به شعائر، مناسک و نهادهای دینی، مشارکت و تمایل ها، دلارزش

 ( دانست.7913های مذهبی و دینی )حاجیانی،عملی به ظواهر و آئین

د. وی دانمدیریت بدن؛ بوردیو، هدف مدیریت بدن را اکتساب منزلت، تمایز و پایگاه می

 صورتکند که بهدر تحلیل خود از بدن به کاالیی شدن بدن در جوامع مدرن اشاره می

( وی تولید این سرمایه فیزیکی را در گرو 7339گردد. )بوردیو، سرمایه فیزیکی ظاهر می

های اجتماعی گردد. ای که بدن حامل ارزش در زمینهگونهداند؛ بهرشد و گسترش بدن می

عنوان شکل جامعی از سرمایه فیزیکی، در بردارنده منزلت اجتماعی و بدن بهازنظر بوردیو، 

اشکال نمادین متمایز است. تبدیل سرمایه فیزیکی درواقع به معنای ترجمه و تفسیر حضور 

بدنی برحسب اشکال گوناگون سرمایه )اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( در میدان کار، 

های تعنوان یک سـرمایه فیزیکی، هوینظر گرفتن بـدن به باشد. بوردیـو با درفراغت و... می

 سـازدهای اجتماعی منطبق با اندازه، شکل و ظاهـر بـدنی مـرتـبط مـیافـراد را باارزش

هایی چون میزان مراجعه به پزشک (. در این پژوهش مدیریت بدن با معرف7339)بوردیو، 

عه وقت مریضی، چک کردن سالمتی بدن، پزشک برای اطمینان از سالمتی یا مراجو دندان

ی و... ها، توجه به رژیم غذایاهمیت به نظافت بدن، میزان استحمام، استفاده از خوشبوکننده

 .شودسنجیده می

هایی است که پدر، مادر، خواهر و یا برادر ازجمله پیامدهای جنگ تحمیلی، خانواده

، معلول شده و یا به اسارت درآمده های اسالمی، به شهادت رسیدهها برای حفظ ارزشآن

های شاهد و شود. خانوادهبرده میها نامهای شاهد یا ایثارگر از آنعنوان خانوادهاست که به

اند حائز ای که در هشت سال دفاع مقدس داشتهکنندهایثارگران به سبب نقش مهم و تعیین

تان هایی مثل خوزسر استانتوجهی از جمعیت بخصوص داهمیت فراوان هستند و درصد قابل

ناخت دهند، بنابراین ضرورت دارد که با شکه در رویارویی مستقیم با جنگ بود را تشکیل می

های تأثیرگذار بر آن، مشکالت و معضالت این قشر تا حدی مرتفع و مؤلفه سبک زندگی

 گردد.

ها ازنظر هیگر گروهای شاهد را با دخانواده زندگیاین تحقیق به دنبال آن است که سبک 

موقعیت اجتماعی در شهر اهواز بررسی نماید. پرسش پژوهش آن است که آیاتفاوت 
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های عادی مشابه وجود های شاهد و ایثارگر و خانوادهخانواده معناداری میان سبک زندگی

 دارد؟

 

 شناسی تحقیقروش

اجتماعی است. های معمول در علوم باشد که از روشروش این تحقیق پیمایشی می

های این اعمال گردیده است. متغیر شدهبندیگیری احتمالیِ طبقهی نمونهگیری به شیوهنمونه

ی فرهنگی، مدیریت بدن و مشارکت مذهبی اجتماعی، سرمایه-پایگاه اقتصادی تحقیق شامل

 مورد ارزیابی واقع شده است. ها بر سبک زندگیاست که تأثیر آن

 72931ت دریافتی از اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران اهواز بالغ بر با توجه به اطالعا

اند. خانواده عادی مشابه موردسنجش قرارگرفته 72931خانواده( بودند. در مقایسه با پرونده )

باشد که از طریق فرمول کوکران خانواده می 24134آماری در این پژوهش  یکل جامعه

ایثارگر در مقایسه  یخانواده 734باشد.خانواده می 981پژوهش  نمونه در این یحجم جامعه

 عادی مشابه. یخانواده 734با 

شده از آوریهای گردقبول ابتدا به انتخاب معتبرترین شاخصبرای حصول به روایی قابل

های موجود و آزمون شده اقدام و تمامی گویه های های حاضر در پرسشنامهبین شاخص

در اختیار چندتن از اساتید و متخصصان مرتبط با موضوع نیز موردمطالعه قرار شده استخراج

لذا روایی  موردنظر بود. یها بر گویه ها، مبنی بر معتبر بودن سنجهگرفت و اشتراک نظر آن

 صوری و محتوایی آن مورد تأیید قرار گرفت.

لوم ان عترین ضرایبی است که توسط پژوهشگرضریب آلفای کرونباخ از عمومی

گیرد ها، مورداستفاده قرار میآوری دادهاجتماعی برای سنجش پایایی ابزارهای مختلفِ جمع

 نامه از ضریب آلفای(. در این پژوهش نیز برای تعیین پایایی پرسش750: 7984)قاسمی، 

نامه، ها و طراحی صورت اولیه پرسششده است. پس از تهیه و تدوین شاخصکرونباخ استفاده

نامه ها از پرسشآوری دادهانجام گرفت. برای سنجش متغیرها و جمع 7ای مقدماتیعهمطال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7. Pretest 
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ت. های نظری و تعاریف مفهومی، تدوین یافهای آن بر اساس پایهکتبی استفاده شد و گویه

جمعیت آماری، اطالعات یکنواختی به دست آورده و  یدهد تا دربارهاین روش اجازه می

ت متغیرها فراهم گردد. هدف این مطالعه، تعیین میزان پایایی درس یامکان مشاهده

نفری از گروه شاهد و گواه در شهر اهواز به  50نامه تحقیق بود که روی یک نمونه پرسش

 افزارها در نرماجرا درآمد. پس از استخراج نمرات مربوط به هر پرسشنامه و وارد نمودن آن

SPSS73ه هر شده مربوط بفاده شد که مقدار آلفای محاسبه، از آزمون آلفای کرونباخ است

 ( آمده است.7متغیر در جدول )
 

 (: ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق1جدول )

 آلفای کرونباخ تعداد گویه نام متغیر

 7/0 42 سبک زندگی

 -پایگاه اقتصادی

 اجتماعی
7 6/0 

 6/0 9 سرمایه فرهنگی

 31/0 31 مدیریت بدن

 37/0 37 مذهبیمشارکت 

 

نفری باالی  50آمده برای هر متغیر، در نمونه دستکه ضریب بهبنابراین با توجه به این

 توان نتیجه گرفت که ابزار پژوهش، ابزاری پایا و اعتمادپذیری است.باشد، میمی 9/0

نج پ های میزان هرکدام از متغیرهای نامبرده ذیل جایگاه اجتماعی، نهایتاً به متغیریمعرف

شود؛ صورت پایین، متوسط رو به پایین، متوسط، متوسط رو به باال و باال تبدیل میای بهمقوله

ای ها شاخص سازی شده و مانند متغیر فاصلهو از طریق دادن وزن متفاوت به هریک از آن

شده و از مقیاس لیکرت شود، زیرا مجموع نمرات پاسخگویان محاسبهبا آن برخورد می

شده گردیده است. برای سنجش آن از تعداد مکفی پرسش در پرسشنامه استفاده استفاده

است. برای سنجش پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی چهار پرسش، بعد عینی سرمایه فرهنگی از 

دو جدول چهار و پنج گویه ای، بعد نهادی دو سؤال، مدیریت بدن از یک جدول شامل 
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قرار داده شد. ابعاد سبک زندگی نیز با مقیاس سیزده گویه و مشارکت مذهبی هفده گویه 

 گویه محاسبه گردید. 29ترتیبی و درمجموع با 

 

 هایافته

 ی عادیهای شاهد و ایثارگر با خانوادههاخانواده زندگیهدف پژوهش حاضر رابطه سبک 

مشابه ازنظر موقعیت اجتماعی در شهر اهواز است. فرضیه اصلی آن است که میانگین سبک 

صیفی های توهای شاهد بیشتر است. ابتدا یافتههای عادی از خانوادهدر بین خانواده زندگی

های آماری مانند فراوانی، درصد فراوانی، درصد تجمعی، این پژوهش، شامل شاخص

عه ها در متغیرهای موردمطالهای آزمودنیمیانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمره

توزیع فراوانی  یدهنده( نشان2شده است. جدول )ارائه 2و  9ول باشد که در جدمی

 7/50های شاهد باشد. بر طبق جدول خانوادهپاسخگویان بر اساس نوع خانواده آنان می

 دهند.درصد نمونه را تشکیل می 3/43های عادی درصد و خانواده
 

 (: توزیع فراوانی پاسخگو برحسب نوع خانواده2جدول )

خانوادهنوع   درصد فراوانی 

7/50 734 شاهد  

3/43 739 عادی  

 700 981 جمع کل

 

ها را در نوع خانواده گویان برحسب سبک زندگیهای توصیفی پاسخ( آماره9در شکل )

 دهد.نشان می
  



 711  ...ایثارگر و  و شاهد های خانواده اجتماعی موقعیت و زندگی سبک بین رابطه

 

 هاو نوع خانواده گویان برحسب سبک زندگیهای توصیفی پاسخ(: آماره3جدول )

 نوع خانواده سبک زندگی
 

 عادی

 

 شاهد

30/302 میانگین  33/94  

63/34 انحراف معیار  63/31  

04/363 واریانس  36/337  

 55 70 حداقل

 310 314 حداکثر

 

 باشد.توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت آنان می یدهنده( نشان4جدول )
 

 و جنسیت گویان برحسب سبک زندگی(: توزیع فراوانی پاسخ4جدول )

 درصد فراوانی جنسیت

9/40 759 زن  

1/53 297 مرد  

 700 981 جمع کل

 

 اند.ها مرد بودهدرصد آن 9/57درصد پاسخگویان زن و  4/48ها گویای آن است که یافته 

ان و جنسیت را نش گویان برحسب سبک زندگیهای توصیفی پاسخ( آماره5در جدول )

 دهد.می
 و جنسیت گویان برحسب سبک زندگیپاسخهای توصیفی (: آماره5جدول )

 جنسیت سبک زندگی

 زن مرد

59/705 میانگین  17/707  

919/1 انحراف معیار  103/1  

320/58 واریانس  422/53  
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 89 37 حداقل

 725 725 حداکثر

 

در بین دو نوع جنسیت  شود میانگین سبک زندگیگونه که در جدول مشاهده میهمان

 دهد.را نشان میتفاوت بسیار کمی 

 باشدتوزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن آنان می یدهنده( نشان9جدول )
 

 گویان برحسب سنهای توصیفی پاسخ(: آماره6جدول )

 137 معتبر تعداد مشاهدات

 0 بدون پاسخ

 98 میانگین

 489/70 انحراف معیار

 350/703 واریانس

 71 حداقل

 19 حداکثر

 

 71 – 19سنی در گروه نمونه، بین  یشود، دامنهگونه که در جدول مشاهده میهمان 

 باشد.می

بخش  5ز ا باشد، برای سنجش سبک زندگیهای متغیر وابسته می( مربوط به آماره1جدول )

های اوقات فراغت، وسایل مورداستفاده در آشپزخانه، شده است که در زمینهپرسش استفاده

و پذیرایی، وسایل سرویس و حمام و سایر امکانات ساختمان و همچنین نوع و  وسایل هال

 میزان روابط اجتماعی بوده است.
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 (: نمودار توصیفی متغیر سبک زندگی7جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . هیستاگرام سبک زندگی1شکل 

اقتصادی، سرمایه فرهنگی، مشارکت مذهبی، مدیریت  -رسد بین پایگاه اجتماعیبه نظر می
رابطه معناداری وجود دارد. برای آزمودن این فرضیه از آزمون  بدن با سبک زندگی

 .شده استدادهشده است که حاصل آن در جدول زیر نشان همبستگی پیرسون استفاده
 

 ( نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرها8جدول )
 داریمعنیسطح  همبستگی پیرسون نام متغیر

 000/0 970/0 سبک زندگیها و سرمایه فرهنگی خانواده
 000/0 953/0 اقتصادی و سبک زندگی –پایگاه اجتماعی 

 000/0 ./958 مدیریت بدن در خانواده و سبک زندگی
 029/0 779/0 سبک زندگیها و مشارکت مذهبی خانواده

تعداد 
 مشاهدات

 989 معتبر

 7 بدون پاسخ

49/38 میانگین  

92/74 انحراف معیار  

21/205 واریانس  

 55 حداقل

 792 حداکثر
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و  970/0ها و سبک زندگیطبق جدول، ضریب همبستگی بین سرمایه فرهنگی خانواده

ی و اقتصاد –باشد. ضریب همبستگی بین پایگاه اجتماعی می 000/0سطح معناداری آن 

گی بین مدیریت باشد. ضریب همبستمی 000/0و سطح معناداری آن  953/0سبک زندگی 

باشد. ضریب می 000/0و سطح معناداری آن  958/0بدن در خانواده و سبک زندگی 

و سطح معناداری آن  779/0ها و سبک زندگی همبستگی بین مشارکت مذهبی خانواده

دهد که بین این متغیرها و آمده از انجام این آزمون نشان میدستباشد. نتایج بهمی 029/0

 بطه معناداری وجود دارد.، راسبک زندگی

سمی ، متغیر نوع خانواده اهمچنین برای بررسی رابطه متغیر نوع خانواده و سبک زندگی

رین تای سنجیده شده است، بنابراین مناسبصورت فاصله، به)با دو مقوله( سبک زندگی

 باشد.با دو نمونه مستقل می Test - Tآزمون برای بررسی رابطه میان این دو متغیر، آزمون 

 -954/8و  =t (909/0 Sigدد، نتایج آزمون گرگونه که در جدول زیر مشاهده میهمان 

t=) شود.گویای آن است که فرضیه محقق رد می 
 

 های شاهد و غیر شاهددر خانواده ، مربوط به نحوه سبک زندگیT( نتایج آزمون 9جدول )

 داریمعنیسطح  tمقدار  میانگین فراوانی جنس

 909/0 -954/8 887/32 734 شاهد

 704/704 732 عادی

 

برای روشن شدن این نکته که آیا در روابط دیده شده میان متغیرهای مستقل و متغیرهای 

غیر سازی رابطه یک متوابسته روابط واقعی و موردنظر محقق است، الزم بود تا جهت خالص

یل به این داشته شوند. جهت نمستقل و متغیرهای وابسته، دیگر متغیرهای مستقل ثابت نگه

شود. منظور از کنترل آماری این است که برای تشخیص اری استفاده میهدف، از کنترل آم

ک یا چند متغیر ظاهر از یو تفکیک و یا کنار گذاشتن قسمتی از واریانس متغیر وابسته که به
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شود از روش آماری استفاده مستقل خارج از رابطه خاص یا روابط تحت بررسی ناشی می

 گردد.

با کنترل  فکیکی بین هریک از متغیرها و سبک زندگیدر جدول زیر ضریب همبستگی ت

سایر متغیرهای مستقل، در ذیل همبستگی تفکیکی آمده که این روابط با سطوح معناداری 

 شود.آمده، رد میدستبه
 

 ( جدول: نتایج آزمون همبستگی تفکیکی بین متغیرهای مستقل و سبک زندگی11جدول )

 همبستگی تفکیکی نام متغیر
سطح 

 دارینیمع

 002/0 753/0 سبک زندگیسرمایه فرهنگی و 

 000/0 409/0 سبک زندگیپایگاه و 

 007/0 710/0 سبک زندگیمشارکت مذهبی و 

 000/0 215/0 سبک زندگیمدیریت بدن و 

 

این بدین معنی است که ضریب همبستگی پیرسون زمانی که اثر متغیرهای مستقل دیگر 

 باشد.دار نمیشود، معنیمی کنترل بر روی سبک زندگی

 2Rاستفاده شد.  2Rمنظور پی بردن به ضریب تعیین در این تحقیق از رگرسیون خطی به 

ای از متغیرهای مستقل تا چه حد تغییرات متغیر وابسته را تعیین دهد که مجموعهنشان می

ادی، اقتص-عی(. درمجموع با واردکردن متغیرهای مستقل پایگاه اجتما7989کند )دواس، می

ها چند شود که این متغیرمدیریت بدن، مشارکت مذهبی و سرمایه فرهنگی نشان داده می

 کنند.را تبیین می درصد واریانس سبک زندگی

آورده شده است و سهم خالص هرکدام از متغیرهای واردشده را  Betaدر جدول زیر 

نی به بینمرات استاندارد شده است که برای بررسی معادله پیش Betaدهد. دقت نشان میبه

ه رود که همها به کار می(. اصطالح استاندارد وقتی برای این ضریب10رود )همان، کار می

(. این جدول تحلیل 7989)کرلینجر، پدهازر، « های استاندارد باشندمتغیرها در جدول نمره

دهد که این ، نشان میFدهد. با توجه به مقدار یضرایب رگرسیون چندمتغیره را نشان م
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در این تحقیق و با سنجش متغیرهای تحقیق  2Rدار است. با توجه به مقدار رگرسیون معنی

رتیب پایگاه های بتا، به تاز واریانس متغیر وابسته تبیین شد و همچنین با توجه به وزن 291/0

ر و سرمایه فرهنگی بیشترین نقش را د اجتماعی، مدیریت بدن، مشارکت مذهبی -اقتصادی

 باشند.دارا می سبک زندگی

 
 ( نتایج آزمون رگرسیون چندگانه متغیرهای مستقل تأییدشده با سبک زندگی11جدول )

 

 

 
 

 با سایرمتغیرها نمودار رابطه سبک زندگی

 

  

نوع خانوادهزندگیسبک

ی  پایگاه اجتماع
ـ اقتصادی

ی  سرمایه فرهنگ

مشارکت 
مذهبی  

مدیریت بدن

 Beta Sig F 4R نام متغیر

 467/0 663/12 000/0 133/0 پایگاه اقتصادی اجتماعی

 000/0 460/0 مدیریت بدن

 003/0 353/0 مشارکت مذهبی

 001/0 329/0 سرمایه فرهنگی
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 گیریبحث و نتیجه

های شاهد و و موقعیت اجتماعی خانواده زندگیپژوهش حاضر باهدف رابطه بین سبک 

ین میانگهای عادی در شهر اهواز انجام گردید. فرضیه اصلی آن است که ایثارگر و خانواده

به  ابتدا با توجه های شاهد بیشتر است.های عادی از خانوادهدر بین خانواده سبک زندگی

ی، اقتصادی، سرمایه فرهنگی، مشارکت مذهب -ها به دست آمد که بین پایگاه اجتماعییافته

 -که پایگاه اقتصادینحویرابطه معناداری وجود دارد به مدیریت بدن با سبک زندگی

، مدیریت بدن، مشارکت مذهبی و سرمایه فرهنگی به ترتیب بیشترین نقش را در اجتماعی

شاهد  هایخانواده باشد و درنهایت مشخص گردید که سبک زندگیدارا می سبک زندگی

 های عادی مشابه ندارد.و ایثارگر تفاوت معناداری با خانواده

ردیده است ندرت انجام گبه هایی که مستقیماً با تحقیق فوق مرتبط باشد بسیارپژوهش

وجه های محدودی موردتشده و بعضاً مؤلفهکه گاه در سطوح دیگری از تحقیق انجامنحویبه

 قرارگرفته بود.

( مبنی بر اینکه سرمایه 7939آمده از پژوهش با نتایج ابراهیمی و دیگران )دستنتایج به

مند ده و باقری در تحلیل نظامدانند و سراج زافرهنگی را بر سبک زندگی دینی مؤثر می

ذار های تأثیرگکه سرمایه فرهنگی را یکی از مؤلفه 80های سبک زندگی بعد از دهه پژوهش

 داند همسوست.بر سبک زندگی می

( که سالمت تن را در 7939نتایج این پژوهش با نتایج تحقیق ابراهیم پور و رحیمی )

شمارند همسو و با نتایج پژوهش اسالمی میمقوله فردی جزء عوامل مؤثر بر سبک زندگی 

های شاهد و عادی قائل داری بین سالمت بدن در خانوادهطینت که به تفاوت معنیخوش

 است نا همسوست.

( مبنی بر رابطه موقعیت 7983و صداقت زادگان ) نتایج تحقیق با نتایج پژوهش فردرو

ایج تحقیق دوالهایت و اقتصادی و سبک زندگی همسوست. همچنین با نت _اجتماعی

 داری و سبک زندگی همسوست.( مبنی بر رابطه دین2005مارکس )
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های انوادهدار بین خنتایج این تحقیق با پژوهش ایمانی و سبزیان مبنی بر تفاوت معنی

 شاهد و عادی با نتایج پژوهش ناهمسوست.

 

 منابع فارسی
(. از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی. رویکردهای نوین 7987اباذری، یوسفعلی و چاوشیان، حسن)-

 .9-21، 20، شماره70در تحلیل جامعه شناختی هویت اجتماعی ، دوره 

-(. مولفه ها و شاخص های سبک زندگی 7939ابراهیم پور، جمشید و رحیمی، سید داریوش)-

 .771-748، 73اسالمی، تحقیقات جدید در علوم انسانی ،  شماره 

(. بررسی جامعه شناختی 7939ابراهیمی، قربانعلی؛ جانعلیزاده چوب بستی، حیدرو بوالغی، مهدی)-

اه دینی دانشجویان )مطالعه موردی دانشجویان دانشگتاثیر سرمایه فرهنگی بر سبک زندگی 

 .779-798، 70مازندران(، جامعه شناسی نهاد های اجتماعی، شماره

(. کار ویژه های نظام سیاسی و نقش آنها در تغییر سبک زندگی، فصلنامه 7932احمد وند، شجاع )-

 .51-13، 79، شماره 4فرهنگ مشاوره و روان درمانی، ویژه نامه سبک زندگی، دوره

(. بررسی هویت ملی و مذهبی جوانان مشهدی و تاثیر روابط اجتماعی 7911آخوندی، محمد باقر )-

 بر آن، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه فردوسی مشهد.

(.کیفیت زندگی: رفاه انسانی و عدالت اجتماعی، ترجمة حسین حاتمی نژاد 7339اسمیت، دیوید )-

اقتصادی، سال هفدهم، شماره های  -(، اطالعات سیاسی7987و حکمت شاهی اردبیلی)

785- 789. 

 (، تهران: انتشارات شیرازه.7987(. مصرف، ترجمه: خسرو صبوری)7339باکاک، رابرت )-

. 7980(. نظریه کنش: دالیل عملی و انتخاب عقالنی.ترجمه: مرتضی مردیها7334بوردیو، پیر)-

 تهران: انتشارات نقش و نگار.

(، اطالعات سیاسی اقتصادی، 7982(. سرمایه جدید.ترجمه: مرتضی مردیها)2009، پیر)بوردیو-

 .714-789، 737-732شماره 

 (. روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر دوران.7983بیابانگرد، اسماعیل)-

، 75و74ره (. بحثی در کاربرد نظریه های فرهنگ. فرهنگ عمومی، شما7911چاوشیان، حسن )-

 50ص 
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(. تاثیرالتزام عملی به اعتقادات اسالمی از طریق سبک زندگی سالم 7937خوش طینت، ولی اله )-

 .49 -53، 7بر گرایش دانشجویان به مصرف مواد مخدر، روان شناسی سالمت، شماره

امه ن(. تحلیل جامعه شناختی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه، فصل7913حاجیانی، ابراهیم )-

 5مطالعات ملی. شماره

(، تهران : نشر 7989: هوشنگ یابی)(.پیمایش در تحقیقات اجتماعی. ترجمه2002دواس، دی، ای )-

 مرکز، چاپ نهم.

 (، نشر نی.7937گهر)شناسی تالکوت پارسونز. ترجمه: عبدالحسین نیک(. جامعه7388روشه ،گی) -

 شناسی با تأکید بر فرهنگ. تهران: کویر.(. نگاهی به جامعه7911سازگارا، پروین )-

(. بررسی مقایسه ای سبک زندگی خانواده های شاهد و 7934سبزیان، مهتاب و ایمانی، محسن )-

 .22-7، ص27، ش 70ایثارگرو خانواده های عادی استان لرستان. تربیت اسالمی، س 

های سبک زندگی بعد از مند پژوهش(. تحلیل نظام7939اقری، لیال)زاده، سیدحسین و بسراج-

 .92-7، ص 93. مطالعات فرهنگ  ارتباطات ، شماره  80دهه

(. تحلیل جامعه شناختی خشونت خانگی 7939شربتیان محمدحسن؛ دانش، پروانه و طوافی، پویا)-

سال شهر میانه(.  54 -78ن علیه زنان و رابطه آن با احساس امنیت در خانه )مطالعه موردی زنا

 ( .79)پیاپی  7، شماره  9پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ، دوره  

(. درآمدی بر سبک زندگی اسالمی در آیات و روایات، فرهنگ 7932شریعتی، سید صدر الدین)

 .70-7، ص 79، شماره 4مشاوره و روان درمانی، ویژه نامه سبک زندگی، دوره

ت دانشجویی فصلنامه تحقیقا یفرهنگی جامعه زندگی(. تصویری از سبک7981د )فاضلی، محم -

 .738-715، ص 7فرهنگی. سال اول، شماره 

(. روش های پژوهش در علوم اجتماعی. ترجمه: فاضل 2002فرانکفورد، چاوا و نچمیاس، دیوید )-

 (، تهران: سروش )انتشارات صدا و سیما(.7987الریجانی و رضا فاضلی)

اجتماعی و مصرف کاالهای  -(. پایگاه اقتصادی 7983فردرو، محسن و صداقت زادگان، شهناز)-

 .31 -85، ص 29-22فرهنگی. شورای فرهنگ عمومی، شماره 

(. ضریب آلفای کرونباخ و ویژگی های آن با تاکید بر کاربرد در پژوهش 7984قاسمی، وحید )-

 .714-755، ص 2لوم انسانی(. شمارههای اجتماعی، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان)ع
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(. سبک زندگی اسالمی)مفهوم شناسی، چگونگی شکل گیری، 7937کاویانی ارانی، محمد)-

-781، ص2جایگاه علوم اسالمی و علوم انسانی در آن(. مطالعات سبک زندگی، شماره

208 . 

(، 7989سرایی) (. رگرسیون چند متغیری در پژوهش رفتاری. ترجمه: حسن7319کرلینجر، پدهازر)-

 تهران: انتشارات سمت.

(، سبک زندگی 7983مجدی، علی اکبر؛ صدر نبوی، رامپور، بهروان، حسین و هوشمند، محمود )-

جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین. علوم اجتماعی 

 .797-797، ص 2دانشگاه فردوسی ، سال هفتم، شماره

(. سبک زندگی مطلوب بر اساس دیدگاه ارتباطی) ارتباط انسان با خود، 7932هلل)معتمدی، عبدا-

-725، ص 79، شماره 4خداوند، دیگران و طبیعت(. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، دوره
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