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 سبک زندگی بر نگرش به طالق در ریتأثی شناخت جامعهتبیین 
   به مراکز بهزیستی گیالنکننده مراجعهبین زوجین 

  ***  امیر مسعود امیر مظاهري،  **ی مرساءآقاجان حسین ،  *رضا جعفري سدهی
  14/6/1396:تاریخ پذیرش   21/3/1396:تاریخ دریافت

  
  چکیده

 و معناي همبسته با آن ها ارزشهت فهم  سبک زندگی ابزار ارزشمندي جهمطالع
،  در جامعه مدرنساز هویت یکی از ارکان عنوان به زیرا سبک زندگی باشد یم

مصرف و لباس تا ، سرگرمی، حوزه وسیعی اعم از الگوهاي روابط اجتماعی
 بر تواند یم فردي و گروهی را در برگرفته و بینی جهان و ها ارزش، ها نگرش

  .شد بااثرگذار،  طالقازجمله ها دهیپده بسیاري از نگرش افراد نسبت ب
در ارتباط بین  سبک زندگی يا واسطههدف پژوهش حاضر بررسی نقش 

 نظري  چارچوب.است اقتصادي با نگرش به طالق -سرمایه فرهنگی 
روش . باشد یم و بوردیو دنزیگ، چانی، ملیز، پژوهش ترکیبی از نظریه وبر
 نفر 282نمونه پژوهش شامل . اي است قایسهم-پژوهش پیمایشی از نوع علی

                                                
دانشگاه آزاد ،  علوم اجتماعی واحد تهران مرکزگروه،  اجتماعی ایرانمسائلی شناس جامعهدانشجوي دکتراي   *

 safo1384@gmail.com            ).مسئولنویسنده  (یاسالم

 a _marsa1333@yahoo.com   .ی دانشگاه آزاد تهران مرکزشناس جامعهدانشیار گروه  **

 a.amirmazaheri@gmail.com   .ی دانشگاه آزاد تهران مرکزشناس جامعهدانشیار گروه  ***
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  1395، بهار 7 شماره  پژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال دوم،   40  

 که باشند یم به مراکز بهزیستی گیالن کننده مراجعهاز زوجین متقاضی طالق 
 نگرش يها پرسشنامهند و به  شد تصادفی انتخابيریگ نمونهبه کمک شیوه 

ارزیابی . سرمایه فرهنگی و اقتصادي و سبک زندگی پاسخ دادند، به طالق
  انجام18 آموس افزار نرما استفاده از تحلیل مسیر با مدل مفهومی پژوهش ب

به این . کنند یم دییتأ مدل را آمده دست به مطلق و نسبی يها شاخص. شد
 گري سبک زندگی بر واسطه با سرمایه فرهنگی و اقتصادي ریتأثصورت که 

 دار یمعن سرمایه فرهنگی بر سبک زندگی ریتأث.  استدار یمعننگرش به طالق 
 براي ریتأثدر سرمایه اقتصادي این .  نیستدار یمعن نگرش به طالق اما بر

 تغییر داري معنی صورت به نیست اما نگرش به طالق را دار یمعنسبک زندگی 
  . استدار معنی سبک زندگی بر نگرش به طالق ریتأثهمچنین . دهد یم

» سرمایه فرهنگی» «نگرش به طالق» «سبک زندگی «:هاي کلیدي واژه
  »ه اقتصاديسرمای«

  
  مسألهبیان 

 فرهنگـی  -گیري شخصیت و هویـت اجتمـاعی    بر شکلمؤثردر بین نهادهاي اجتماعی     
اقتـصاد و گـروه     ،  ي جمعـی  هـا   رسانه،  دین،  حکومت،  وپرورش  ها اعم از آموزش     انسان

بـدیل و غیرقابـل     ادعا نمود که نقش خانواده در این میان بـی  توان یمهمتایان به جرات    
 و  شـد فرسـاي ر  ي سـخت و طاقـت  ها چیپ از   تواند ینمي  ا  جامعههیچ  ،  جایگزین است 

، سـیف  (باشدسالمت عبور کند مگر آنکه از خانواده پویا و توانمند برخوردار             توسعه به 
 ، فرهنگـی ،انعکاس و بازتابی از شرایط اجتمـاعی     ،  يا  نهییآخانواده هم چون    ). 5: 1368

 آن را خـط کـش و معیـار سـنجش     وانت یمبه عبارتی . اقتصادي و سیاسی جامعه است    
، ؛ چیـل 1382، سـاعی ارسـی  (ها و عملکردها در سطح کالن جامعه تعبیر نمود    سیاست

گیر را در  خانواده نقش سپر حفاظتی و ضربه، از سوي دیگر). 1386، ؛ آزاد ارمکی 1388
د تلقی ی شدنهاد مبتنی بر احساسات  خانواده را صرفاً یکتوان ینملذا . کند یمجامعه ایفا 
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 41  ...    شناختی تأثیر سبک زندگی بر نگرش   تبیین جامعه

مهم و پرمعنی نیز هستند و به همین دلیل اسـت کـه   ، اش یاجتماعکرد زیرا کارکردهاي    
کنـد   یمـ  متـأثر کل ساختار اجتماعی را تا حد زیـادي   ،  ه در خانواده   شد  تغییرات حادث 

  ).2013؛ دمیر 1393، تافلر(
طالق جنبه دیگري   ،  و جوامع  ها  فرهنگ اهمیت جایگاه خانواده در تمامی       باوجود

. ي از پیامـدهاي آن مـصون نیـست     ا  جامعـه گـروه و    ،  از این واقعیت است که هیچ فرد      
یی و گرا سنت دوگانه هاي ساحتعنوان جامعه در حال گذار و در تالطم   جامعه ایران به  

ي است که آن را در ا ژهیواجتماعی و فرهنگی ، در حال تجربه شرایط اقتصادي   ،  مدرنیته
هـاي سـنتی آن     جدیدي قرار داده یا آنکه به آسـیب     اجتماعی مسائلها و     معرض آسیب 

بـه افـزایش     بـه رونـد رو   توان یمگستره و عمق بیشتري بخشیده است که از آن جمله           
  .طالق در جامعه اشاره نمود

 1394  تا1380آمارهاي مربوط به نسبت طالق به ازدواج در کشور از سال 
اي که نسبت طالق  گونه ی است بهدهنده افزایش روند تصاعدي آن در جامعه ایران نشان

 رسیده است از سوي دیگر 1394 در سال 8/23 به 1381 در سال 23/10به ازدواج از 
 درصدي را 143  شداین ارقام ر، ه به لحاظ فراوانی وقوع طالق شدهاي یاد در طی سال

) 1381 مورد در سال 67256 در مقابل 1394 مورد در سال 163765(دهد  یمنشان 
 مورد 685324(است  درصدي داشته 5  شدازدواج تنها ر، که در مدت مشابه درحالی

، احوال سازمان ثبت) (1381 مورد در سال 650960 در مقابل 1394ازدواج در سال 
 ادعا نمود که طالق در جامعه توان یم، لذا با توجه به رو به افزایش بودن طالق). 1395

 هاي گروهاي که همه قشرها و  مسأله. سته ا شد1» اجتماعیمسأله«ما تبدیل به یک 
پیامدهایی مانند به هم . گیرد و کسی از پیامدهاي آن مصون نیست اجتماعی را در برمی

، )1391، بوالهري(تعادل و بروز اختالل در بهداشت روانی خانواده  خوردن ثبات و
اختالل ، افزایش بزهکاري در دختران و پسران، دیدگی روابط والدین و فرزندان آسیب

                                                
1. Social Problem 
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  1395، بهار 7 شماره  پژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال دوم،   42  

، ستوده(فرزندان افزایش رفتارهاي ضداجتماعی در ، ویژه پسران  فرزندان به شددر ر
، خودکشی، بروز اختالالت جسمی و روحی ازجمله اعتیاد به مشروبات الکلی، )1386

انزواي ، )1384، برناردز(ضعف قواي ذهنی و رضایت کمتر از زندگی در افراد مطلقه 
سطح پایین سالمت روانی در ، ر انجام وظایف والدینیمشکالت د، اجتماعی بیشتر
، سازگاري روانی، هاي دانشگاهی امتیازات کمتر فرزندان در موفقیت، طالق گرفتگان

درگیري کمتر در ، )1393، شکر بیگی (یکیزیفي اجتماعی و سالمت ها رقابت
امالت ها و تع از دست دادن تماس، افزایش انزواي اجتماعی، هاي اجتماعی فعالیت

وایت و ( و همسایگان و در نهایت از دست دادن حمایت عاطفی با دوستان اجتماعی
  ).2014 1، گاالگر

، انـد  پرداختـه  در کنار پیامدهاي طالق که سـهم چـشمگیري از مطالعـات بـه آن           
هاي گوناگون مورد بررسی قرار گرفتـه   از زوایا و دیدگاه، چرایی افزایش آمار طالق هم    

ي و چند علتی است و ریشه در سطوح مختلـف  چندبعدي ا دهیپد، قچرا که طال  . است
، ؛ و تـافلر   1374،  ؛ مـساواتی  1386،  سـتوده (خرد و کالن و میانه زندگی اجتماعی دارد         

تـشریح  ، مدرن و مدرنیته باز اندیشانه    ي آن را با تعابیري چون جهان پست       ا  عده). 1370
 سـؤال زیر ،  جاي آن   بل در ازدواج به   و از پایان عشق رمانتیک و جایگزینی رضایت متقا        

، گیـدنز (گوینـد    ازجمله ازدواج سخن مـی    ها  دانشبودن امور قطعی در حوزه باورها و        
یعنی خـانواده  ، خواند یم 3»نفوذپذیر« خانواده پسامدرن را     2،  الکیند). 1386،  ؛ لش 1999

ا تغییـر   به شکلی تحت نفوذ قرار گیرد که اهمیت اصلی آن دستخوش اصالح ی    تواند یم
  ).449: 1393، کندال(شود 

ي عـصر  هـا  یژگـ یو عدم ثبات و تغییرپذیري سـاختار خـانواده را بـه       توان یملذا  
 و شـیوه زنـدگی یکـسان      هـا   ارزش،  پسامدرنیسم مانند فقدان مفهوم یکپارچه از جهـان       

ن  شد  فرایند جهانیریتأثخانواده تحت ، گروهی دیگر معتقدند) 1391،  جیمسن(دانست  
                                                

1. Waite & Gallagher 
2. Elkind 
3. Permeable 
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 43  ...    شناختی تأثیر سبک زندگی بر نگرش   تبیین جامعه

هم زده و نهادهاي اجتماعی سـنتی     زمان را به   –فرایندي که نظم سنتی فضا      ،  اردقرار د 
ثبات و یکپارچگی آن را بـر  ،  ازجمله خانواده را در نوعی وضعیت بی بستري قرار داده         

، »تفـاوت «ي هـا  خـصلت  مبتنی بر پاره پارههم زده و نوعی فضاي اجتماعی نفوذپذیر و         
، پـور رضـا   احمـدي و    (ایجـاد کـرده اسـت       » نشد يا  شبکه«و  » پارادوکس«،  »سیالیت«

تحول ارزشی و فرهنگی ناشی از جریان گذار را         ،  نظران  صاحب،   طرف دیگر   از ).1392
 آنـان   زعـم   بـه . کننـد  یمـ عامل اصلی افزایش و گسترش طالق در دوران مـدرن تعبیـر             

 بـه سـر   1»ابهـام فرهنگـی   «تیوضـع در ، انـد  کردهجوامعی که در منگنه دو فرهنگ گیر    
و رفتارهـاي  هـا   نگرش و دیر زمانی نیز در همین وضعیت به سر خواهند برد و        برند یم

 آنچـه با توجه به . )195: 1384، بهنام( آورد خواهندخانوادگی متوازي یا متناقضی پدید    
از . خـوبی نمایـان اسـت    ها و تحوالت همبسته با آن بـه      رابطه طالق با ارزش   ،   شد گفته

 هـایی  ارزشهـا ریـشه در    اعی حتی بدترین و ناگوارترین آن اجتم مسائل،  دیدگاه نیزبت 
 دیگـر  عبـارت  بـه ) 147: 1385، معیدفر (شود یم دییتأت از سوي جامعه   شد  دارند که به  

هـا زنـدگی      هـایی دارنـد کـه بـا آن          رابطه کارکردي با نهادها و ارزش     ،   اجتماعی مسائل
 متغیـر آن سرچـشمه   هاي رزشاطالق بیشتر از همه از جامعه و       ،  بر این اساس   .میکن یم
، سـاعی ارسـی  (نهـاد اجتمـاعی     عنوان یـک    و تباهی خانواده به     تا از گسیختگی   ردیگ یم

صورت   ما را در درك روند تحوالت ارزشی بهتواند یمیکی از مفاهیمی که  ). 79: 1382
به عبارتی این مفهوم ترجمان و      .  یاري رساند سبک زندگی است     تر یمنطق و   تر یاتیعمل
 و هـا  نگـرش ي ا نـه ییآ حاکم بر جامعـه اسـت کـه همچـون          هاي  ارزشه دیگري از    روی

اقتصادي و ، اجتماعی، رفتارهاي فردي و جمعی در جامعه را در ابعاد گوناگون فرهنگی 
عنوان  لذا سبک زندگی و مفهوم همبسته با آن یعنی هویت به     . دهد یمسیاسی را بازتاب    

جـوامعی کـه    ،  رونـد  یمـ  افراد جامعه به کار      ابزاري سودمند براي درك چگونگی تغییر     
ه است بـه   شدسبک زندگی تبدیل به معضلی براي مردم ،  اند  گذاشتهیی را کنار    گرا  سنت

                                                
1. Cultural Ambivalence 
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  1395، بهار 7 شماره  پژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال دوم،   44  

، هایی که فرد در آن قرار دارد        هر چه موقعیت  ،  )1996،  به نقل از روزنگرن   (تعبیر گیدنز   
امـروزه  . دازدپـر  یمـ سبک زندگی بیشتر به هـسته خودشناسـی   ، باشد کرده   شد بیشتر ر 

همزمـان  ، رو هستند ي زندگی روبهها وهیشسریع و عمیق در ،  جوامع با تغییرات ناگهانی   
 به وجودانتظار و توقعات توده مردم نیز تغییراتی    ،  در تفکر جدید  ،  با تغییر نحوه زندگی   

 و اهمیت   گاهیبه جا افزایش آمار طالق قانونی با توجه       ). 50: 1382،  فرجاد(خواهد آمد   
 اجتمـاعی جـدي    مـسائل ي ملی و مذهبی جامعه ما به یکی از          ها  آموزه خانواده در    نهاد
گیـري در زمینـه مـدیریت     گذاري و تـصمیم     سیاست هرگونه،  رو  نیازا است   ه شد  لیتبد

زیـرا  .  سبک زندگی مردم جامعه اسـت شمار یبي اندازها چشممستلزم کشف  ،  اجتماعی
کـه    تا بتوان بر نوع سناریوهایی     کند یمشناخت سبک زندگی مردم این امکان را فراهم         

،  ایرانـی   جامعه .و نیز مسیر احتمالی حرکت جامعه آگاهی یافت        کنند یماز آینده ترسیم    
ی از سـاختارها و  نـوع  بهي در حال گذار است و به اقتضاي در حال گذار بودن          ا  جامعه

 پیونـدهاي  ه و قرار و سکون خود را در ساختارها و    شد پیوندهاي گذشته خود متفاوت   
هـاي    و تغییرات بنیادین این سبک زندگی بر نگرش افراد و گروه     کند یمجدید جستجو   

 سبک زندگی و رابطه آن همطالع از طریق نی بنابرا .اجتماعی اثر ماندگار خواهد گذاشت    
باور و ، که در ذهن  ناهاي پنه هنجارها و ارزش، ها  از نگرش  توان یمبا نگرش به طالق     

ها و الگوهـاي موجـود یـا در     گیري اطالع یافت و از جهت، د وجود دارد کردارهاي افرا 
  . داد ارائهتفسیر و تصویر واقع بینانه تري، گیري حال شکل

  
  مبانی نظري پژوهش

 که تغییرات و تحوالت پدیـد       شود یم در زمره مفاهیم جدیدي محسوب       سبک زندگی 
ه  شـد هان اجتمـاعی یـادآور    ضرورت بکارگیري آن را در فهم ج      ،   اخیر هدهآمده در دو    

اهتمام خاصی در بکاربست مفهوم سـبک       ،  شناسی  بیشتر متفکران کالسیک جامعه   . است
عنوان متغیري وابسته به سایر متغیرها ازجمله وابـسته      آن را به   این که زندگی نداشتند یا    

                                                
1. Life Style 
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 طـرف   از).101: 1381، گیبینـز (گرفتند   یمبه متغیر طبقه اجتماعی در تحلیل خود بکار         
ي دولت رفاه پس از جنگ جهانی دوم و به وجـود آمـدن امکـان                ها  هیپادیگر گسترش   

ي هـا  وهیشـ ویژه کاالهاي فرهنگی سبب گردید کـه   عملی تولید و مصرف انبوه کاالها به 
ي دیگـري  ها حوزهتنوع بسیار باالیی بیابند و به همین نسبت تمایزات سنتی به           ،  زندگی

، فاضـلی  (ابدي و زیباشناختی و امثال آن سرایت یي هنرها  قهیسل،  پوشاك،  چون آرایش 
عنـوان شاخـصی بـراي     در قلمرو مبانی نظري نیز سـبک زنـدگی ابتـدا بـه           ). 62: 1382

، ي مطالعـه ها کیتکن نیتر یمیقدیکی از .  شدشناسی سنجش طبقه اجتماعی وارد جامعه  
ن واقعیـت  منسوب به چاپین است که بر مبناي ای» مقیاس اتاق نشیمن«روش موسوم به  

و خصوصاً اشیاي تحت تملـک مـردم در طبقـات    » سبک زندگی« که عموماً   شد ساخته
  ).1381، اباذري و چاوشیان(مختلف تفاوت دارد 

 هـا  گروهویژه   به2» زندگیهاي شانس« زندگی را در خالل بحث از  هاي  سبک وبر
ومیت بـر  جنس و ق،  زندگی نظیر سنهاي شانسوي معتقد است    . کند یممنزلتی مطرح   

از نظـر او سـبک زنـدگی از    .  فراوان دارند  ریتأثي افراد ازجمله سبک زندگی      ها  انتخاب
 متفاوتی دارنـد  هاي سبک،  مختلفهاي گروه. شود یمجایگاه و موقعیت اجتماعی ناشی   

). 23: 1999 3،  پـوتین ،  فـرولچ  (کنند یمها در آن چیزي است که مصرف          وجه تمایز آن  
اندیـشیدن  ، سخن گفتن، ي رفتار چون لباس پوشیدن ها  وهیشر  د  او سبک زندگی   زعم  به
 او  شـود  یمـ  گـر   جلوههاي منزلتی متفاوت هستند        گروه کننده  مشخصیی که   ها  نگرشو  

 که البته محدود به برخی مضایق دانست یم ها آني سبک را در انتخابی بودن ها صهیخص
 موجب طرف کیازست  اقائلساختاري هستند وي براي سبک زندگی دو کارکرد عمده 

ی گروهـ   درون و از طرف دیگر موجـب انـسجام بخـشیدن            شود یمتفاوت بین گروهی    
  ).1382، فاضلی (شود یم
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  1395، بهار 7 شماره  پژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال دوم،   46  

 هر رفتار عینی که به تجلی فردیت هـر کـس در بـستر فرهنگـی                 از نظر دورکیم  
 عبارتی سبک زندگی تجسم تالش انسان        به .سبک زندگی نام دارد   ،  خاصش کمک کند  

ـ یع بنیادین یا به تعبیري فردیت برتـر در فرهنـگ            هاي  ارزشن  است براي یافت    و  اش ین
  شناختهی به ذهنیات در قالب اشکال بخش تینیع، سبک زندگی. شناساندن آن به دیگران  

نوع بیان فردیت برتر و یکتایی در قـالبی اسـت کـه دیگـري ایـن             .  اجتماعی است  هشد
  ).25: 1386، مهدوي کنی. (کند یمیکتایی را درك 

 سبک زندگی مدرن در تمایز بین شهر به معنـاي متجـدد آن و               2،  از دیدگاه زیمل  
شـکل  ،  شهر  کالنسبک زندگی مدرن در     ،  از نظر او  .  فهمیدنی است  کوچکتراجتماعات  

 ایـن   امـا سـبکی پیچیـده اسـت       ،   و سبک زندگی انـسان مـدرن       ردیگ یممتمایز به خود    
 سبک زنـدگی کـه    شود یمرا سبب   و منفعالنه    تفاوت  نوعی سبک زندگی بی   ،  پیچیدگی

  ).152: 1388، گیدنز(زدگی ندارد  هدفش تمایز اجتماعی است و پیامدي جز دل
داشتن سبک خاص به معناي چیزي بیشتر از عالیق خاص ،  نیز معتقد استوبلن

داشتن سبک زندگی خاص و خودنمایی براي نشان دادن به تعلق گروهی . فراغت است 
گیبینـز و  (اسـت  ه  شـد ه کردن تمایزهاي گروهی دیگر منجرخاص در جامعه به برجست  

مبناي دستیابی افراد به سبک و منزلت اجتماعی را از طریق         وبلن   ).124: 1381،  بوریمر
 که بهترین نمـود  باشد نمود خارجی داشته دیبا) این ثروت(البته  که کند یمثروت تعبیر   

ي مـصرف طبقـه      الگـو  ).83 -82: 1383،  وبلـن (آن مصرف تظاهري و نمایشی اسـت        
بلکه براي مطرح ساختن ادعاهاي اعتبـار  ، نه براي برآورده کردن نیازهاي واقعی ،  آسا  تن

  ).155: 1380، کیویستو (اند دهیگرداجتماعی مطرح 
شکل اجتماع جدیدي است که نشانگر اولیه هویت   ،   سبک زندگی  4،  از نظر چانی  

یی هستند کـه در  ها تیحساس، دگی زنهاي سبکهر فرد است وي بر این باور است که        
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سبک ، سبک زندگی، سو ک از یکنند یممعنوي یا زیباشناختی نفوذ     ،  ي اخالقی ها  تیاهم
، ي اجتمـاعی ثـابتی چـون طبقـه    هـا   تیموقع توسط   تنها  نهگروهی و اجتماعی است که      

همچنـین توسـط      بلکـه  شـوند  یمـ یی چون مشاغل مشخص     ها  تیفعال سن و یا     ،جنس
،  فراغـت تالگوهاي مشترك فعالیـت اوقـا   ) ي مشترك ها  ذائقهچون  (رفتارهاي مشترك   

 مـشترك بـه موضـوعات کلیـدي نیـز تعریـف       هـاي  نگرش، براي مثال عالقه به ورزش  
  ).11: 1996، چانی(شوند  یم

 .کنـد  یم موضوع سبک زندگی را دنبال 1،  »سیاست زندگی «گیدنز در بستر مفهوم     
ی تـأمل  طـور  بـه یی در محیطی است کـه       سیاست خودشکوفا ،   نظر او سیاست زندگی    از

ي هـا  نظـام  گري موجب پیوند نفـس و بـدن بـا    تأملجایی که همین ، تنظیم یافته است  
ي ا  مجموعه به   توان یماز نظر او سبک زندگی را       ). 271: 13292،  کسل (شود یمجهانی  

 فقـط   چـون نـه  ردیـ گ یمـ ها را به کار     وبیش جامع از عملکردها تعبیر کرد که فرد آن          کم
 بلکـه روایـت خاصـی را کـه وي بـراي هویـت               سازد یمنیازهاي جاري او را برآورده      

). 119: 1389، گیـدنز  (سـازد  یمـ برگزیده است در برابر دیگـران مجـسم     شخصی خود 
ن  شـد   جهانیریتأث که در جوامع مدرن و تحت داند یمي ا دهیپدسبک زندگی را  ،  گیدنز

 زنـدگی و دگرگـونی   هـاي  سـبک  تحـول  ).129، 1385، گیـدنز ( مطـرح شـود      تواند یم
 و بـه دلیـل گـشودگی    خورند یمواسطه بازتابندگی به یکدیگر گره      ساختاري مدرنیته به  

انتخاب سبک زندگی بـراي     ،  ي کنش و منابع   ها  نهیزمزندگی اجتماعی امروزي و کثرت      
 شرایط   در ).88: 1375،  گیدنز (ابدی  یمي اهمیت   ا  ندهیفزاطور    ساختن هویت شخصی به   

 شیوه زندگی خود را انتخاب کنـد و        تواند یمي بیشتري دارد و     ها  انتخابرن هر فرد    مد
ه اسـت   شد فراهم، یی که مدرنیته به وجود آورده    ها ی دگرگون واسطه  به،  این امکان بیشتر  

، دنزیـ گ، در همـین ارتبـاط  ). 490: 1393، لبیبـی (واسطه موقعیـت و پایگـاه افـراد           نه به 
ـ بازاند« کـه آن را  شـمارد  یما بخشی از آن چیزي  معطوف به طالق رهاي  نگرش  2»یشی
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 و هـم در  دهـد  یمـ ي فردي کنش را مورد بررسی قرار معنا هماو . نامد یمزندگی مدرن   
عنوان بخـش    است که پدیده طالق را نه بهتر کالنتالش براي بررسی الگوهاي عمومی      

: 1388، تیل و کیـد   اسـ  (پنـدارد  یمبلکه بخش کوچکی از کل جامعه       ،  مجزایی از جامعه  
267.(  

نظران در حوزه مطالعات سبک زنـدگی اسـت او    ترین صاحب بوردیو یکی از مهم 
 که یـک  داند یممندي   یا باورها و کردارهاي نظامها ذائقهي از ا مجموعهسبک زندگی را    

بـراي مثـال سـبک    ، در این راسـتا . کند یمطبقه یا بخشی از یک طبقه معین را مشخص  
ترجیحات زیباشناختی  ،  اخالقی اعتقادات،  باورهاي فلسفی ،  اید سیاسی زندگی شامل عق  

 سطح زنـدگی   برخالف.شود یمپوشاکی و فرهنگی و غیره ، غذایی،  و نیز اعمال جنسی   
سبک زندگی ،  منطبق استباشد داشته  تواند یمکه با کمیت کاال و خدماتی که یک فرد          

بـون  (دانست یکی ، کید بر بعد کیفی اعمال زندگی با تأ هویش ژانر یا    هانگار با   توان یمرا  
ي است که از مند نظام نگاهی دیگر از دید او سبک زندگی فعالیت    در ).97: 1391،  ویتز

 حـال  نیدرعـ  و بیشتر جنبه عینـی و خـارجی دارنـد و         شود یمذوق و سلیقه فرد ناشی      
 ایجـاد    و میان اقشار مختلف اجتماعی تمـایز       بخشند یمصورت نمادین به فرد هویت        به
ـ فعال این   هاي  ارزشمعنا و به عباراتی     . کنند یم هـا در نظـام    ي آنهـا   تیـ موقع از   هـا   تی

  ).96: 1381، باکاك (شود یم اخذ ها ارتباطتضادها و 
. دهـد  یمـ  زندگی مختلف را نشان هاي سبک 2»فضاي اجتماعی« با مفهوم  بوردیو

 حجم و میزان سرمایه هاي اجتماعی بر اساس   عامالن و گروه  ،  برحسب فضاي اجتماعی  
 و بـا برخـی دیگـر فاصـله پیـدا      ابندی  یماشتراکاتی  ،  با برخی اجزا  ،  اقتصادي و فرهنگی  

سـطحی از   ،  هـا   تیـ موقعدر واقع به ازاي هر سطحی از         ).133: 1380،  بوردیو (کنند یم
هـا بـه     وجود دارد که بر اثر شرایط اجتماعی متناسب بـا آن ها ذائقه زندگی و  هاي  سبک

 تحلیـل سـبک   جهت ازآن دیگري که بوردیو  مفهوم).135: 1380،  بوردیو (دیآ یموجود  
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ترین   که از مهمداند یمرا عملکردي    1»ذائقه «وی بورد . است ذائقه،  کند یمزندگی استفاده   
ها در نظم اجتماعی  کارکردهایش این است که به فرد و نیز دیگران ادراکی از جایگاه آن  

 سـازند  یم متحد باهمي مشابه دارند  ها  رجحانافرادي را که    ي  ها  رجحان،  ذائقه. دهد یم
هـا    به این معنی که انساندینما یممتمایز ، ي مشابه دارندها ذائقهها را از افرادي که        و آن 

 و کننـد  یمي  بند  طبقهاشیاء و محصوالت را     ،  ذائقهاز طریق پیامدها و کاربردهاي عملی       
 ).598: 1390،  ریتزر و گودمن   (کنند یمه بندي   طبق  خودشان را هم  ،  در خالل این فرایند   

 شانیـ ها رجحان براي نمونه از طریق دهند یمیی که از خود نشان    ها  ذائقه برحسب   مردم
 را بـه  ذائقـه بوردیـو  . شـوند  یمـ براي انواع گوناگون موسیقی یا فیلم سینمایی مشخص   

دي فرهنـگ  ي ماها جنبهرجحان مردم در خصوص حتی      . ساختمان ذهنی پیوند می زند    
 و ایـن    ردیـ گ یمـ لوازم منزل یا خوراك توسـط سـاختمان ذهنـی شـکل             ،  مانند پوشاك 

 یـک  ذائقـه  و  کننـد  یمـ  عمـل    ناآگاهانهصورت     در راستاي وحدت طبقات به     ها  شیگرا
 سـاختارهاي روانـی یـا       2،   یا عادت واره    منش ).280-281: 1392،  ریتزر(واسطه است   

 هـا  انسان. شوند یمرو   ها با جهان اجتماعی روبه      آنواسطه    ها به   شناختی هستند که انسان   
فهـم و  ، ها بـه ادراك    ي برخوردارند که از طریق آن     ا  ه شد ي درونی ها  طرحاز یک سري    

یی اســت کــه افــراد هــا طــرح از طریــق چنــین پردازنــد یمــارزیـابی جهــان اجتمــاعی  
حـال خـود     بـااین کننـد  یمـ هـا را درك و ارزیـابی        عملکردهایشان را ایجاد کـرده و آن      

ن سـاختارهاي جهـان      شـد  طور دیالکتیکی محـصول درونـی       هاي ذهنی نیز به     ساختمان
عادت واره خصایـصی پایدارنـد کـه    ،  تعبیر او به).592: 1390، ریتزر و گودمن(هستند  

 را درونـی   هـا   آن،  پذیري بـر اسـاس موقعیـت و مـسیر اجتمـاعی             فرد در جریان جامعه   
اعتقادات اخالقـی  ،  باورها،  هی از اشخاص است    زندگی عادت واره گرو     سبک .کنند یم

ي زنـدگی و کیفیـت   هـا  وهیش، ها انگارهپوشاك و ،  جنسی و غذاییرفتار،  و زیباشناختی 
  ).49-47: 1394، بوردیو(سازند  یمسبک زندگی را ، اعمال
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ي طبقات اجتماعی را در ارتباط با تملـک         ها یژگیو 1»تشخیص«کتاب   بوردیو در 
، جایگـاه کنـشگران در فـضاي طبقـات       . رمایه نهادي بررسی کـرد    سرمایه اقتصادي و س   

سـرمایه اقتـصادي و   ، در بـین انـواع سـرمایه   . بستگی به حجم و سـاختار سـرمایه دارد    
 میـراث اندیـشه   نیتـر   عمـده . فرهنگی در جایابی طبقاتی کنشگران اهمیت حیـاتی دارد        

ع سرمایه براي تبیـین     تحلیل انوا ،   زندگی هاي  سبکشناسی و تحلیل      بوردیو براي جامعه  
بررسی فرضیه تمایز یافتن طبقـات از طریـق الگـوي مـصرف و مبنـاي      ،  الگوي مصرف 

 ).146: 1382، فاضلی(طبقاتی سالیق و مصرف فرهنگی است 

  
 )فضا (نهیزم                                                                     

  
  

  
 و بـراي اجتنـاب   کنـد  یمـ میان زمینـه و مـنش تأکیـد    بوردیو بر رابطه دیالکتیکی    

 که به نظر او پیامـد       کند یمبر عملکرد تأکید    ،  ازتعارض عینیت گرایانه و ذهنیت گرایانه     
منش . عملکرد واسطه منش با زمینه است. ی میان ساختار و عاملیت استکیالکتیدرابطه 

 کـه  ی درحـال .شود یمریده  و زمینه در نتیجه عملکرد آف      شود یماز طریق عملکرد ساخته     
منش نیز عملکرد را ایجـاد کـرده و آن را   ، عملکرد به شکل بخشیدن منش گرایش دارد      

. کننـد  یمـ گزینش ،  بر پایه آنها آدم که کند یم منش اصولی را فراهم      شد بخ یموحدت  
صحبت کـردن  ، راه رفتن،  مانند شیوه غذا خوردن   ،  مان یعلم هاي  فعالیتمنش در بیشتر    

) 1391(همکـاران  محمدي و ). 722- 723  و 716: 1374،  ریتزر. (دهد یم نشان   خود را 
نشان دادند که بین » مناسبات سرمایه فرهنگی و سبک زندگی    «عنوان  در بررسی خود با     

اشکال مختلف سرمایه فرهنگی و سبک زندگی رابطـه مثبـت و معنـاداري وجـود دارد            
» افتـه ی تجـسم «نوع سـرمایه فرهنگـی      ،   در بین اشکال مختلف سرمایه فرهنگی      نیچن  هم

                                                
1. Distinction  

 )سلیقه(منش 

 عملکرد
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 سـبک ، داراي بیشترین رابطه با سبک زندگی است یعنی بـا افـزایش سـرمایه فرهنگـی            
سـبک  «عنـوان   تحـت   ) 1391( زاده   يدهـا    کـردي و   همطالعـ . گردد یم تر  دهیچیپزندگی  

 که بین سبک زندگی زنـان شـاغل و    دهد ی م نیز نشان » زندگی زنان شاغل و غیر شاغل     
 تیریمـد ، فاوت وجود دارد و این تفاوت در ابعادي چون روابط اجتمـاعی غیر شاغل ت  

ي آزمون نـشانگر آن اسـت   ها افته ینیچن  هم. مشهود بوده استکامالًالگوي خرید  ،  بدن
تحصیالت و درآمد خانواده و سبک زندگی رابطـه وجـود دارد و منزلـت               ،  که بین سن  

  . آنان است بر نوع سبک زندگیرگذاریتأثشغلی زنان از عوامل 
  

  چارچوب نظري تحقیق
 سبک زندگی بر نگرش به طالق بـه دلیـل فقـدان    ریتأثدر پژوهش حاضر جهت تحلیل  

 از یـک چـارچوب   باشدیک تئوري کامل و جامع که دربرگیرنده ابعاد مختلف موضوع       
، آنتـونی گیـدنز  ،  زیمـل جـورج ، شناختی ماکس وبـر    تلفیقی متشکل از تئوریهاي جامعه    

 ریتأث، ه شد انیبي ها هینظر که در هرچند.  استه شد استفاده پی یر بوردیو وبلن و، چانی
،  حاضـر همطالعـ  تـالش  امـا ،  اسـت  نشده ذکر   حاًیصرسبک زندگی بر نگرش به طالق       

  .ی چارچوب پیشنهادي استکنندگ نییتبآزمودن قدرت 
ترین عامل کسب منزلـت اجتمـاعی از طریـق نمـایش              وبلن سبک زندگی را مهم    

 چنین نمایشی با نوعی خاص از فراغت یعنی فراغـت    داند یم) سرمایه اقتصادي (ثروت  
 سبک زندگی را در رابطه بـین فرهنـگ       ملی ز .ابدی  یمنمود   و مصرف تظاهري   تظاهري

و ذهنی تعریف کرده و آن را تجلی فردیت هر کس در بستر فرهنگی خاص بیـان       عینی
ی از خواسـت و تمایـل مـردم بـراي          مد را انعکاسـ    گرایش به ،   و از همین منظر    کند یم

 در  را) ...معمـاري و  ،  هنـر ،  آشـپزي ،  در پوشاك (مد  دانسته و زمینه تغییر      متفاوت بودن 
ي از انتخاب تر گسترده زیرا عصر مدرن انواع     ندیب یممهیاتر  ) شهرها  کالن(مدرن  فرهنگ  
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شـکل   به هویت شخصی متمایز خود       خواهند یم که   کند یم فراهم   کننده  مصرفرا براي   
  .دهند

، جـنس ،  سـن  (یزنـدگ  هـاي   شانسبحث پیرامون سبک زندگی را در خالل         وبر
ازجمله سبک   ي فردي ها  انتخاب که بر    کند یم بیان   )سرمایه فرهنگی و وضعیت فعالیت    

 مراتب سلسله سبک زندگی از جایگاه و موقعیت افراد در           البته . فراوان دارد  ریتأثزندگی  
ارجی آن در نوع مـصرف اسـت کـه سـبب تمـایز            و تجلی خ   شود یماجتماعی حاصل   

  .گردد ی میگروه درونی بخش انسجامبین گروهی و  بخشی
وسـیله   سبک زنـدگی را نـشانگر و برسـازنده اولیـه هویـت اجتمـاعی بـه                ،  چانی

 که از طریق الگوهاي رفتاري مشترك داند یمسن و نوع فعالیت   ،  متغیرهایی مانند جنس  
هـاي مـشترك بـه موضـوعات تعریـف       ورزش و نگـرش  به عالقه، مانند اوقات فراغت  

  .شوند یم
 که داند یمن  شد  از پدیده جهانیمتأثرگیدنز سبک زندگی را محصول مدرنیسم و      

 متبلور...  فرهنگی و  مصرف،   فراغت اوقات،  خوراك،  در عملکردهایی چون نوع پوشش    
 بلکـه  سـازد  ی مدهتنها نیازهاي جاري افراد را برآور  حال ابزاري است که نه      درعین،  هشد

 و بیانگر فرایند تحقق خویشتن در جوامع پسا باشد یمروایتگر خاصی از هویت فرد نیز    
ي نگرش به طالق را نیز بخـشی از فراینـد بازاندیـشی زنـدگی مـدرن و         و .سنتی است 

 بـه معنـاي   نی ا.کند یمعنوان بخش کوچکی از جامعه نه بخش مجزایی از آن تعریف   به
ي ا دهیپدمثابه   این منظر سبک زندگی به از.ده از تحوالت مدرنیته است خانواتأثیرپذیري

سـن و جنـست در   ، هاي زندگی چون ثروت بخش و تمایز گذار برحسب شانس       هویت
  .باشد یمنوع نگرش و گرایش به طالق اثرگذار 

منـدي   باورهـا و کردارهـاي نظـام   ، ها ذائقهي از ا مجموعهسبک زندگی را  ،  بوردیو
منـدي   فعالیت نظام. کند یم یک طبقه یا بخشی از یک طبقه معین را مشخص     که داند یم

صـورت    و بیشتر جنبه عینی و خارجی دارد و بـه شود یمکه از ذوق و سلیقه فرد ناشی       
. کنـد  یمـ  میان اقشار مختلف اجتماعی تمـایز ایجـاد           و  شد بخ یمنمادین به فرد هویت     
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برحسب ..) ورزشی و، سیاسی، هنري(ختلف مها یا فضاهاي اجتماعی   در میدانها انسان
هـا و عـادت    گیـري  سالیق و از رهگذر آن موضـع ، ي مختلفها هیسرماحجم و ترکیب   

داشتن سرمایه بیشتر به کسب جایگاه و موقعیت برتر         . ي متفاوتی خواهند داشت   ها  واره
ه  و سبک زنـدگی مـشاب  ذائقه و قرار گرفتن در یک فضاي اجتماعی مشابه به         انجامد یم

 پیامد منش و مـنش نیـز   ذائقه، ذائقه از متأثر زندگی سبک، دیگر عبارت   به .شود یممنجر  
 .است) سرمایه فرهنگی و اقتصادي (یاجتماعمحصول جایگاه فرد در ساختارهاي عینی  

 بـر   هـا   هینظر مفهوم و هسته معنایی مشترك سبک زندگی در تمامی این            رسد یم به نظر 
دهنده و برسازنده   در جامعه مدرن مبتنی است که شکل     هویت و تمایز بر محور مصرف     

  شخصیت و جامعه متفاوت از جامعه سنتی است
که اگر سبک زندگی را طیف رفتاري تعریـف کنـیم کـه اصـلی انـسجام              نتیجه آن 

گونه که حامل معانی   پذیرفت که سبک زندگی همانتوان یمبر آن حاکم است لذا     بخش
،  خاصی هست همچنین عامل و موجـد نظـام فکـري     هاي فرهنگی و اجتماعی     و ارزش 

 که دامنه اثرات آن تنها به حوزه مصرف باشد یمنگرشی و باورها و اعتقادات خاص نیز 
  بلکه تمامی قلمروهاي زندگی فردي و اجتماعی ازجمله خانواده را       شد محدود نخواهد 

گـاه   زنـدگی ابـزاري اسـت کـه هویـت فرهنگـی و جای       سبک.نیز در بر خواهد گرفت    
یکـی از   ،   همـین راسـتا     در ).389: 1388،  فیـسک (شوند   یماجتماعی از طریق آن ابراز      

نـوع نگـرش بـه      ،  کننده استواري و پایداري زندگی زناشـویی        ترین متغیرهاي تعیین    مهم
. باشـد  یمـ  از سبک زندگی و تغییرات متعاقـب آن          متأثرازدواج و طالق است که خود       

ي فرهنگی و اقتـصادي  ها هیسرماین صورت است که پژوهش به ا  بنابراین مدل مفهومی  
سـبک زنـدگی نیـز    .  دارنـد ریتـأث واسطه سبک زندگی بر نگرش به طالق در زوجین          به

 انهیمترقمدرن یا ) 1:برحسب میزان سرمایه فرهنگی و اقتصادي به سه نوع سبک زندگی       
 که متناظر   شود یمتیپ بندي   ) بینابین (یسنتنه مدرن نه    ) 3 و   کارانه  محافظهسنتی یا   ) 2

  .باشد یمبه طالق ) بینابین (طرفانه یب) منفی و پ)  بمثبت) الف : با سه نوع نگرش
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 سبک واسطه به سرمایه عینی و اقتصادي ریتأث مدل مفهومی پژوهش مبنی بر 1نمودار 

 زندگی بر نگرش به طالق

  
  ي تحقیقها هیفرض

  .یر دارندتأث بر نگرش به طالق  اي سبک زندگیواسطه بهسرمایه فرهنگی و اقتصادي  
کننده به مراکز بهزیستی  بین سبک زندگی و نگرش به طالق در زوجین مراجعه

  .رابطه وجود دارد
کننده به مراکز بهزیستی  بین سرمایه فرهنگی و سبک زندگی در زوجین مراجعه 

  .رابطه وجود دارد
ه مراکز بهزیستی کننده ب بین سرمایه اقتصادي و سبک زندگی در زوجین مراجعه

  .رابطه وجود دارد
کننده به مراکز بهزیستی  بین سرمایه اقتصادي و نگرش به طالق در زوجین مراجعه

 .رابطه وجود دارد

کننده به مراکز بهزیستی  بین سرمایه فرهنگی و نگرش به طالق در زوجین مراجعه
  .رابطه وجود دارد
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  تعریف نظري و عملیاتی متغیرهاي اصلی پژوهش
میزان گرایش به طالق به معنی میزان تمایل و عالقه ): متغیر وابسته(ش به طالق نگر

ن از یکدیگر و گسستن پیوند زناشویی طی مراحل قانونی است که  شدزوجین به جدا
 بعد 3 و داراي باشد یمن از یکدیگر  شدت تمایل زوجین بر اثر جدا شددهنده نشان

در مطالعه حاضر جهت ). 1386، اکاوندبهرامی ک(عاطفی و رفتاري است ، شناختی
این مقیاس .  شد استفادهATDS(1(طالق مقیاس نگرش به  از، بررسی نگرش به طالق
و در ایران نخستین بار توسط خجسته مهر و  ه است شد  ساختهتوسط کینایرد و جرارد

هاي   ماده دارد که نگرش12این مقیاس . مورداستفاده قرار گرفت) 1392(همکاران 
صورت طیف لیکرت به   این مقیاس بهسؤاالت. کند یمثبت و منفی به طالق را ارزیابی م

امتیازات باالتر . شوند یمگذاري  نمره)  موافقکامالً(5 تا ) مخالفداًی شد( 1ترتیب از 
، نگرش به طالق در سه سطح مثبت. باشد یم به طالق تر مثبتدهنده نگرش  نشان

 ضریب روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل .ه است شد بندي بینابین و منفی درجه
 3/83 3نباخو قرار گرفته است و ضریب پایایی آن از طریق آلفاي کردییتأعاملی مورد 

 . استه شد گزارش

طرز ، ها ارزشي از ا مجموعه زندگی  سبک):متغیر میانجی(سبک زندگی 
بیشتر مواقع در میان جمع  است که در ها قهیسل و ها حالت، ي رفتارها وهیش، ها یتلق

 و شوند یم و شماري از افراد صاحب یک نوع سبک زندگی مشترك کند یمظهور 
در تحقیق ). 1390، مهدي زاده (شوند یماغلب مالک یک نوع سبک زندگی خاص 

سبک زندگی استفاده گردید  زیر جهت عملیاتی کردن يها مؤلفه و ها شاخصحاضر از 
 يا نهیگز 5 يها صورت طیف لیکرت و در قالب گویه ه به است کهی گو53که مشتمل بر 

سنجیده و برحسب )  مخالفکامالً موافق تا کامالًصورت  برحسب میزان موافقت به(

                                                
1. Attitude Towards Divorce Scale  
2. Kinnaird & Gerrard  
3. Coronbachs Alpha  
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نه ،  در سه گروه سبک زندگی مدرن یا مترقیانهآمده دست بهمیانگین و انحراف معیار 
  .شود یمي بند میکارانه تقس محافظهمدرن نه سنتی و سنتی یا 

 
  ي سبک زندگیها مؤلفه

 ها معرف شاخص

مصرف محصوالت 
 فرهنگی

ي هنري در قالب کتاب     ها  مصرف،   هنري ها  دانسته،  مصرف موسیقی 
 .....و

   با دوستانبودن،  ورزشیهاي فعالیت، گذران اوقات فراغت فعالیت فراغتی
 ، اندام کنترل وزن و تناسب، ها استفاده از پیرایه، نوع پوشش مدیریت بدن

،  لبـاس مارك،  لباس دوام،   کردن توجه  جلب،   بودن مد،  تناسب لباس   الگوي پوشاك
  ، ی لباسراحت

بـه مـد    ،  ه شد  يداریخرنوع کاالي   ،   براي خرید  موردنظري  ها  مالك الگوي خرید
ذوق و سـلیقه    ،  ي دیگـر بـراي خریـد      ها  جمع والدین و    ریتأث،  بودن

 شخصی

اسـتفاده از میـز   ، يغـذاخور حـل  م، هـا  یدنینوشـ نـوع   ،  نوع غـذاها   الگوي تغذیه
 ها یخوراکنوع قیمت ، غذاخوري

  
، سرمایه فرهنگی دربرگیرنده تمایالت پایدار): نیب شیپمتغیر (سرمایه فرهنگی 

 و شامل کاالهاي شوند یمپذیري حاصل   و عاداتی است که طی فرایند جامعهها شیگرا
اوم از طریق عادت واره در طور مد  بهتواند یمفرهنگی و انواع دانش مشروعه است که 
سرمایه فرهنگی به سه ). 1382، فاضلی (ابدزندگی خانوادگی و تحصیالت افزایش ی

  :شود یمدسته عمده تقسیم 
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 این بعد سرمایه فرهنگی که به آن سرمایه فرهنگی 1:سرمایه فرهنگی ذهنی: الف
ه  شدپذیر فردنا  نوعی ثروت بیرونی است که بخش جداییشود یمنیز گفته  یافته تجسم
ربانی و  (ابدی یمهاي مداوم ذهن و جسم تجلی  صورت آمادگی این نوع سرمایه به. است

  ).1386: همکاران
 اشکال سرمایه نیتر ینیع و نیتر یهیبد یکی از 3:سرمایه فرهنگی عینی: ب
ی از متغیرهاي  تابعتواند یم خودمصرف کاالهاي مختلف فرهنگی است که ، فرهنگی

 ها رسانه، اشیاي مادي سرمایه فرهنگی عینیت یافته در. باشدي و اجتماعی گوناگون فرد
شارع ( است انتقال قابلی در مادیت آن طورکل بهابزار و نظایر آن و ، نقاشی،  نوشتاررینظ

  ).1381، پور
 که بیشتر به رسمیت بخشیدن نهادي به سرمایه 4:سرمایه فرهنگی نهادي: پ

ي از این نوع سرمایه ا نمونهحصیلی و دانشگاهی مدرك ت. شود یمفرهنگی اطالق 
  ).1387، حسین زاده(هستند 

سرمایه اقتصادي از نظر بوردیو شامل درآمد و انواع منابع مالی   5:سرمایه اقتصادي 
  ).1387، رضوي زاده (ردیگ یماست که در قالب مالکیت قرار 

نایی نسبت  ي آش ها  معرفدر تحقیق حاضر براي سنجش سرمایه فرهنگی عینی از          
دارا بـودن مـدرك     ،  استفاده از اینترنـت   ،  اطالعات درباره کامپیوتر  ،  هاي خارجی   به زبان 
بـراي سـنجش سـرمایه      .  شـد  هـاي ورزشـی اسـتفاده       مهارت هنري و مهارت   ،  موسیقی

عنوان معـرف     میزان درآمد به  ،  مدرك تحصیلی و براي سرمایه اقتصادي     ،  فرهنگی نهادي 
  .قرار گرفت

  

                                                
1.   
2. Emboddied Cultural Capital  
3.   
4. Institutionalized Cultural Capital  
5. Economical Capital  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 
 
 
 
  

  1395، بهار 7 شماره  پژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال دوم،   58  

  ششناسی پژوه روش
 است که پژوهش حاضر از نوع پیمایشی: حجم نمونه، جامعه آماري، روش پژوهش

 آماري تحقیق کلیه زوجین  جامعه.گرفته است  انجاميا سهیمقا–به روش علی 
 کاهش طالق بهزیستی گیالن دربازه منظور بهکننده به مراکز مداخله در خانواده  مراجعه
جمعیت نمونه مطالعه . باشد یم  نفر1000 بر  بالغ ها  تعداد آنکه، باشد یم دوماههزمانی 

، ازکیا و دربان آستانه (گیري  درصد خطاي نمونه5بر اساس جدول مورگان و احتساب 
گیري تصادفی سیستماتیک انتخاب   که به شیوه نمونهباشد یم  نفر278تعداد ) 1389

هاي  دادگاهدرخواست طالق زوجین ارجاعی از ، معیار ورود به مطالعه. گردیدند
ید روایی یپس از تا. خانواده به مراکز بهزیستی و رضایت براي ورود به مطالعه بود

و سرمایه ، سبک زندگی، شامل نگرش به طالق(ابزار پایایی ، محتوایی پرسشنامه
، 3/83نباخ محاسبه گردید که به ترتیب وبا استفاده از ضریب آلفاي کر) فرهنگی عینی

یدي یي از تحلیل عاملی تاا سازههمچنین براي سنجش اعتبار . باشد یم 8/80و  7/90
صورت  و به آوري اطالعات با استفاده از تکنیک مصاحبه ه است جمع شد استفاده

  .حضوري انجام پذیرفت
  
  ي پژوهشها افتهی

 درصد داراي نگرش منفی به 5/3، بر اساس نتایج حاصله از تحقیق در سطح توصیفی
 درصد نیز نسبت به طالق 1/63ینابینی نسبت به طالق و  درصد نگرش ب3/33، طالق

 درصد متمایل به سبک 3/10برحسب گرایش به سبک زندگی . نگرش مثبت دارند
 4/17و ) بینابین( مدرن و نه درصد متمایل به سبک زندگی نه سنتی 3/72، زندگی سنتی

، یت شناختی سطح متغیرهاي جمع در.باشند یمدرصد نیز متمایل به سبک زندگی مدرن 
درصد از پاسخگویان  5/2. هستندزندرصد  9/53 و مرددرصد از پاسخگویان  1/46

                                                
1. Survey  
2. Casual comparative Method  
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 و دیپلم در سطح فوق درصد 8/20، تر نییپادر سطح دیپلم و درصد  6/76 و سواد بی
در درصد  2/53،  سال20در گروه سنی زیر درصد از پاسخگویان  9/3.باشند یباالتر م

در درصد  11،  سال40 تا 31در گروه سنی درصد  5/30،  سال30 تا 21گروه سنی 
 سال و باالتر قرار 60 تا 51در گروه سنی درصد  4/1،  سال50 تا 41گروه سنی 

 لحاظ  به.باشد یمشهري درصد  7/31 و روستاییدرصد از پاسخگویان  3/68.دارند
 9/31 ،باشند یمبه لحاظ اقتصادي غیرفعال درصد از پاسخگویان  3/44، وضعیت فعالیت

در ادامه میانگین و . شغل آزاد دارنددرصد  2/14، کارمنددرصد  6/9، کارگردرصد 
/ ي سبک زندگی و سرمایه فرهنگیها مؤلفهانحراف استاندارد و همچنین همبستگی 

  .اقتصادي با نگرش به طالق آمده است
  

  ژوهشماتریس همبستگی مربوط به متغیرهاي پانحراف استاندارد و ،  میانگین-1جدول 
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 انحراف استاندارد میانگین    متغیر

  1 54/4 07/20 الگوي پوشاك -1
  1 48/0* 00/6 31/17  مدیریت بدن-2
  1 57/0* 41/0 * 64/4 93/15 مصرف فرهنگی -3
 1 39/0 * 40/0 * 39/0* 93/4 22/24 الگوي تغذیه -4

 1 28/0 * 14/0** 05/0 08/0 77/2 04/14 الگوي خرید -5

  1 13/0** 41/0* 68/0* 63/0* 42/0* 56/9 89/38  الگوي تفریح-6
  1 29/0* 02/0 26/0* 32/0* 39/0* 30/0* 37/8 06/37  نگرش به طالق-7
  1 41/0 * 65/0* 07/0 34/0* 69/0* 62/0* 48/0* 82/5 91/15 سرمایه عینی -8
  25/10* 28/0 * 18/0* - 07/0 11/0 22/0* 19/0* 17/0* 749 76/959  سرمایه اقتصادي-9

           * P < 0/01 ** P< 0/05 

  
یر تأثاصلی پژوهش مبتنی بر  منظور بررسی آزمون فرضیه به، در پژوهش حاضر

ي سبک زندگی ا واسطهسرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادي بر نگرش به طالق با نقش 
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 3 و 2ي ها جدول و 1نتایج این آزمون در نمودار .  شداز آزمون تحلیل مسیر استفاده
  .آمده است

  
اقتصادي بر نگرش به طالق با نقش   سرمایه فرهنگی عینی و سرمایهریتأث مدل -1نمودار 

  ي سبک زندگیا واسطه
  

ي هـا  شـاخص ترکیبـی از  ، هـا  دادهجهت تعیین برازنـدگی الگـوي پیـشنهادي بـا           
x)  مقـدار مجـذور کـاي   -1: اسـتفاده قـرار گرفـت    برازندگی بـه شـرح زیـر مـورد       


) ،   

x)  يکـا ه مجـذور   شدشاخص هنجار-2

/df) ،3-    ه شـد شـاخص برازنـدگی هنجـار 

(NFI) ،4-   شاخص بـرازش تطبیقـی (CFI) ، جـذر میـانگین مجـذورات خطـاي     -5و 
مدل پیشنهادي بر اساس ، دهد یم نشان 1طور که نتایج جدول  همان .(RMSEA) تقریب

  .ي فوق از برازندگی خوب برخوردار استها شاخص
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  ي برازندگی الگوي پیشنهادي پژوهشها شاخص -2جدول 
  نتیجه اندازه شاخص ي برازندگیها شاخص          

  ---x2 43/61 مجذور کاي 

  یید مدل تأx2/df 56/2 ه مجذور کاي شدشاخص هنجار 

  یید مدلتأ NFI 93/0 ه شدشاخص برازندگی هنجار 

  یید مدل تأCFI 95/0 یقیتطبشاخص برازش  

  یید مدل تأRMSEA 07/0گین مجذورات خطاي تقریب جذر میان 

  
ي مورد ها اندازهة آمارة مجذور کاي رابطۀ میان  شده و هنجار شد اندازه محاسبه

مدل (در صورت نزدیک بودن اندازة مورد انتظار . سنجد یم را ه شد مشاهدهانتظار و 
داري وجود  وت معنیتفا، )ه شد يآور جمعي ها داده (ه شد مشاهده اندازه به) پیشنهادي

 نفر شاخص مجذور کاي همیشه 200ي بیشتر از ها نمونهچون در . نخواهد داشت
شود که عدد حاصل اگر  یمبنابراین با تقسیم آن بر درجه آزادي هنجار . دار است معنی

مجذور کاي در  ة شدچون اندازة هنجار. یید مدل استتأ نشان دهندة باشد 3کمتر از 
 NFIي ها شاخص. کند یمیید تأمدل پیشنهادي را ، ست بنابراین ا56/2پژوهش حاضر 

 هاي ارزشعنوان   و باالتر به90/0 هاي ارزش و باشد 1 و 0توانند بین  یم CFIو 
،  بود95/0 و 93/0 در مدل پیشنهادي ها شاخصچون این . شوند یم تلقی قبول قابل

ین شاخص تر ه شد شناخته عنوان  که بهRMSEAشاخص . کنند یمیید تأبنابراین مدل را 
دهنده برازش   است که نشان07/0ه است در الگوي پژوهش  شد یمعرفدر ارزیابی مدل 

 به 10/0 تا 08/0،  به معناي برازش خوب08/0ي کمتر از ها اندازهچرا که . خوب است
  . به معناي برازش ضعیف است10/0معناي برازش متوسط و بیش از 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 
 
 
 
  

  1395، بهار 7 شماره  پژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال دوم،   62  

سرمایه / سرمایه فرهنگی(یر متغیرهاي مستقل تأثدارد یراستانغضرایب استاندارد و 
و ) نگرش به طالق(و وابسته  )ي سبک زندگیها مؤلفه(بر متغیرهاي میانجی ) اقتصادي
  . آمده است3یر متغیرهاي میانجی بر وابسته در جدول تأثهمچنین 
  

  اريد یراستاندارد مسیرهاي مستقیم مدل با سطح معنیغ ضرایب استاندارد و -3جدول 
ضرایب  مسیر

 غیراستاندارد

  ضرایب 
 استاندارد

مقدار 
 بحرانی

داري معنی  

 سرمایه فرهنگی به سبک زندگی   P ≤   

 سرمایه اقتصادي به سبک زندگی   P ≥   
  سرمایه فرهنگی به نگرش به طالق  P ≥   

ه طالقسرمایه اقتصادي به نگرش ب     P ≥   

 سبک زندگی به نگرش به طالق   P ≤   

  
  هاي پژوهش یه فرضهاي مربوط به یافته

کننده به مراکز  بین سبک زندگی و نگرش به طالق در زوجین مراجعه -1
  .بهزیستی رابطه معناداري وجود دارد

ي سبک زندگی به ها مؤلفه مسیر دهد یم نشان 3طور که نتایج جدول شماره  همان
 این معنی که با به) β ،05/0 ≥ P  =25/0(دار است  نگرش به طالق مثبت و معنی

  .شود یم تر مثبتنگرش به طالق نیز ، گرایش زوجین به سبک زندگی مدرن
کننده به مراکز  بین سرمایه فرهنگی و سبک زندگی در زوجین مراجعه -2

  .وجود داردبهزیستی رابطه معناداري 
به سبک   که مسیر سرمایه فرهنگی عینیدهد یم نشان 3نتایج جدول شماره 

به این معنی که با تغییر سرمایه ). β ،05/0 ≥ P  =80/0(است دار  زندگی مثبت و معنی
  .کند یمتغییر  سبک زندگی هم، فرهنگی عینی شخص
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ه مراکز کننده ب بین سرمایه اقتصادي و سبک زندگی در زوجین مراجعه -3
  .بهزیستی رابطه وجود دارد

 که مسیر سرمایه دهد یم نشان 3ه در جدول شماره  شد ضریب بتاي محاسبه
  ).β ،05/0 ≤ P  =05/0(دار نیست  به سبک زندگی معنی اقتصادي
کننده به مراکز   بین سرمایه اقتصادي و نگرش به طالق در زوجین مراجعه-4

 .بهزیستی رابطه وجود دارد

 مسیر سرمایه اقتصادي به نگرش دهد یم نشان 3 که نتایج جدول شماره طور همان
یعنی سرمایۀ ). β ،05/0 ≥ P  =18/0(دار است  به طالق در زوجین مثبت و معنی

  .دهد یم قرار ریتأثصورت مستقیم تحت  اقتصادي نگرش به طالق را به
 مراکز کننده به بین سرمایه فرهنگی و نگرش به طالق در زوجین مراجعه -5

  .بهزیستی رابطه وجود دارد
 که مسیر سرمایه فرهنگی عینی به نگرش به دهد یم نشان 3نتایج جدول شماره 

  ).β  ،05/0 ≥  P  =15/0(دار نیست  طالق زوجین معنی
  

  گیري بحث و نتیجه
واجد ، نهادهاي اجتماعی در طول تاریخ ترین و پایدارترین  عنوان یکی از مهم     خانواده به 

حفظ و تحکیم بنیان اجتمـاع  ، تولیدمثل، پذیري  اي مهم و ضروري چون جامعه     کارکرده
عنـوان سـپر    حال بـه   و درعینباشدگیري شخصیت و هویت احاد جامعه ایرانی         و شکل 

، هاي فرهنگی ناشی از هجوم اقوام بیگانـه         حفاظتی و دفاعی در مقابل بسیاري از هجمه       
 امـا  باشـد هاي اصیل به نسل فرداي جامعـه        ها و هنجار    دهنده ارزش   میراث دار و انتقال   

شـرایط سـخت و دشـواري را    ، اینک بنا بر شواهد آماري و نتایج تحقیقات و مطالعات         
، توان به افزایش سن ازدواج ها می  کند که ازجمله آن     جهت تداوم حیات خود سپري می     

کاهش درخواسـت فرزنـد خـواهی و      ،  ن ابعاد خانواده   شد کوچک،  کاهش نرخ باروري  
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بـه نظـر    . گسیخته آمار طالق در ایـران اشـاره نمـود            و تعمیق لجام    شد تر از همه ر     ممه
شـیوع  ، نظر از نقش سایر عوامل در ایجاد و گسترش طالق مانند بیکاري  رسد صرف   می

ه در عرصه نظام فرهنگی      شد  تحوالت حادث ... روابط فرا زناشویی و   ،  سوءمصرف مواد 
 که البته بنا بر باشدتري در این زمینه برخوردار  نو ارزشی جامعه از وزن و اهمیت افزو       

در هر جامعه شکل و بوي ، گرایی یا تفاضل فرهنگی در عین جهانی بودن اندیشه نسبیت
هـا و هنجارهـاي اجتمـاعی     نظام خانواده از طریـق ارزش   ،  رو   ازاین .کند  خاصی پیدا می  

ان گـروه مرجعـی بـراي    عنـو  نظام همواره بـه ، شود و در حقیقت     نظام کلی مربوط می     به
توان گفت که کنش اعضاي خانواده در چـارچوب       ترتیب می   این  کند به   خانواده عمل می  

تـوان   به تعبیري مـی   ). 86: 1393،  یآقا بخش (گیرد    ها و هنجارها صورت می      نظام ارزش 
گفت که خانواده انعکاس و بازتاب همه تحوالتی است که در عرصه بیرونـی در حـال                 

 از پیامـدهاي همبـسته خـود        متـأثر حال خانواده را نیـز         و درعین  باشد ظهور و بروز می   
 گذار بودن در حالبه اقتضاي شرایط ، توسعه عنوان جامعه درحال جامعه ایران به. کند می
ه و قرار و سکون خود را در         شد ی از ساختارها و پیوندهاي گذشته خود متفاوت       نوع  به

کند به این دلیل دچـار    جستجو می نشدهبیت  ساختارها و پیوندهاي جدید لیکن هنوز تث      
طبیعـی  . رفتارها و عملکردها اسـت  ،  ها  شهیاند،  نوعی ابهام و دوگانگی در حوزه باورها      

 متعارض بر نحوه و شیوه زندگی افـراد جامعـه   بعضاًهاي دوگانه و     است وجود ساحت  
اي مفهومی و   ی از ابزاره  کی . شد اثر گذاشته و تغییرات بنیادین در آن را موجب خواهد         

اگـر  . سـبک زنـدگی اسـت   ، اجتماعی جامعـه –تحلیلی مهم در تبیین تغییرات فرهنگی       
هـا را   وبیش جامع از عملکردها تعبیر کنیم که فرد آن          ي کم ا  مجموعه زندگی را به     سبک

 بلکه روایت خاصـی  سازد یمفقط نیازهاي جاري او را برآورده        نه چون،  ردیگ یمبه کار   
 سازد یمویت شخصی خود برگزیده است در برابر دیگران تجسم          را هم که وي براي ه     

گروهـی و  ، ي شخـصی هـا  تیـ هو کننـده  بازتاب رفتارهایی نی چن ).119: 1389،  گیدنز(
ي سـاختاري  هـا  یو دگرگـون  زنـدگی  هـاي  سـبک تحول ،  نظر گیدنز   از .اجتماعی است 

ودگی زنـدگی    و بـه دلیـل گـش       خورنـد  یمواسطه بازتابندگی به یکدیگر گره        مدرنیته به 
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انتخاب سبک زندگی براي سـاختن  ، ي کنش و منابع  ها  نهیزماجتماعی امروزي و کثرت     
،  طـرف دیگـر     از ).88: 1375،  گیـدنز  (ابدی  یمي اهمیت   ا  ندهیفزاطور    هویت شخصی به  

ي که شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعـه را بازتـاب    ا  نهییآنگرش به طالق نیز هم چون       
 کـه آن را     شمارد یممعطوف به طالق را بخشی از آن چیزي          هاي  نگرشگیدنز  . دهد یم
 دهد یمي فردي کنش را مورد بررسی قرار معنا هم  او.نامد یمزندگی مدرن » بازاندیشی«

 اسـت کـه پدیـده طـالق را نـه       تـر   کالنو هم در تالش براي بررسی الگوهاي عمومی         
اسـتیل و  (پندارد  یم بلکه بخش کوچکی از کل جامعه، عنوان بخش مجزایی از جامعه   به

سـبک زنـدگی   ،  پدیـده طـالق  تـر  جامع این شرایط و براي تبیین       در ).267 :1388،  کید
 به توان یمواسطه مطالعه سبک زندگی      چرا که به  ،  دیآ یممتغیر پیش کننده مهمی به نظر       

هـا و دیگـران    چرایی آن و معنایی که بـراي آن   ،  دهند یمانجام  ،  شندیاند یمآن چه مردم    
  .ي داشتتر نانهیب واقعدرك ،  و نیز معناي فرهنگی انواع تغییردارد

نگرش ،  درصد از زوجین متقاضی طالق5/3 که دهد یمنتیجه تحقیق حاضر نشان 
به طالق ) بینابینی( درصد نگرش نه موافق و نه مخالف 4/33، منفی به طالق داشته

 سطوح نگرش حاصله .باشند یم درصد نیز داراي نگرش مثبت به طالق 1/63دارند و 
 که دچار نوعی بحران خانواده گرایی کند یمي را منعکس ا جامعهتصویر ، به طالق

. باشد یمواقعیتی که با وضعیت آماري طالق در کشور و استان قابل توجیه ، باشد یم
ي خاموش را به آن بیفزاییم ها یزندگوضعیتی که اگر ابعاد و دامنه طالق عاطفی یا 

 )1394 (یمانیسلدر تحقیق  که درحالی. ي به خود خواهد گرفترت دردناكگستره 
همکاران ازحد متوسط نشان داده و در مطالعه فاتحی و  نگرش دانشجویان به طالق بیش

 درصد از آنان 6/7 درصد از پاسخگویان گرایش متوسط و نزدیک 7/52نیز ) 1389(
ن عوامل افزایش طالق در تری  یکی از مهمرسد یمبه نظر . گرایش قوي به طالق دارند

گیدنز در کتاب  مثال عنوان به. جامعه ایران تغییر در معنا و اهداف زندگی زناشویی است
 که در آن رابطه اجتماعی به خاطر داند یم ناب را وضعیتی رابطه، »تغییر شکل صمیمت«

  از همباشی پایدار با دیگريتواند یمهر شخص  نفس این رابطه و به خاطر آن چه که
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 که هر دو طرف ابدی یم و این رابطه فقط تا زمانی ادامه شود یمبرقرار ،  آوردبه دست
احساس کنند که حضورشان در این رابطه به حد کافی براي طرف دیگر ارضاء کننده 

  ).639 :1390، گیدنز (»است
یافته و متغیر سبک  بین سرمایه فرهنگی عینی یا تجسمدهد    نتیجه تحقیق نشان می    
اي کـه بـا افـزایش سـرمایه فرهنگـی       گونـه  داري وجـود داشـته بـه        رابطه معنـی   زندگی

 کـه   طـور   همـان . یابـد    سبک زندگی مدرن افزایش می     افراد به پاسخگویان میزان نگرش    
دهـد کـه بـین سـبک زنـدگی و          نشان می ) 1394(همکاران   گنجی و    ه شد  انجام همطالع

ـ  تحق.اداري بـا یکـدیگر دارنـد   رابطه معن،  صورت مستقیم و مثبت     سرمایه فرهنگی به    قی
رفـتن میـزان سـرمایه        باال موازات  بهمبین آن است که     ) 1389(گدنه  ابراهیمی و بهنوئی    

 و  بخـش   تـاج نتـایج تحقیـق     . شـود   نوع و سبک زندگی دستخوش تغییـر مـی        ،  فرهنگی
و سـبک   فرهنگـی   داري بـین سـرمایه        رابطه معنی دهد که     نیز نشان می  ) 1393 (ياحمد

) 1391(همکـاران   محمـدي و   .جویان دانشگاه آزاد گچـساران وجـود دارد       زندگی دانش 
نشان دادند که بین اشکال مختلف سـرمایه فرهنگـی و سـبک زنـدگی رابطـه مثبـت و                 

نـوع سـرمایه   ،  در بین اشکال مختلـف سـرمایه فرهنگـی     نیچن  هممعناداري وجود دارد    
سـت یعنـی بـا افـزایش        داراي بیشترین رابطه با سـبک زنـدگی ا        » یافته  تجسم«فرهنگی  

 اهمیت حائزاي که در این رابطه       نکته. گردد  تر می   سبک زندگی پیچیده  ،  سرمایه فرهنگی 
 یعنـی  باشـد  است آنکه سرمایه فرهنگی مولد منش و عادت واره خاصـی در افـراد مـی          

  .آید سبک زندگی خاصی نیز در زوجین به وجود می،  وجود سرمایه فرهنگیتناسب به
سبک زندگی بر نگرش زوجین  تحقیق حاکی از آن است که يها هیفرضبررسی 

اي که با افزایش میزان نگرش افراد نسبت به الگوهاي  گونه به، گذارد یم ریتأثبه طالق 
 توان یم تفسیري که نی بهتر.شود یم تر مثبت به طالق نیز نگرش، مدرن سبک زندگی

هاي زندگی و ورود  نسبت به وجود این رابطه داشت آن است که سیر تغییر سبک
ن و افزایش  شدفردي، موجب تغییر و تهدید فرهنگی، هاي جدید زندگی سبک

ي سنتی و در نهایت ها شبکه پاشیدگی ازهم، گرایی رواج مصرف، ي اجتماعیها شکاف
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افراد هویت خود را ،  این وضعیت در.شود یمبحران هویت فردي و اجتماعی افراد 
کنند  یمهاي گوناگون زندگی کسب  ف کاالها و سبکجاي منابع سنتی از خالل مصر به
که اگر سبک زندگی را طیف رفتاري تعریف کنیم که   آنجهی نت).45: 1389، رضایی(

گونه   پذیرفت که سبک زندگی همانتوان یمبر آن حاکم است لذا  اصلی انسجام بخش
 موجد چنین عامل و هاي فرهنگی و اجتماعی خاصی هست هم که حامل معانی و ارزش

 که دامنه اثرات آن تنها به باشد یمنگرشی و بارها و اعتقادات خاص نیز ، نظام فکري
  بلکه تمامی قلمروهاي زندگی فردي و اجتماعی را شدحوزه مصرف محدود نخواهد

ی سبک زندگی زوجین متقاضی طالق مبین آن است که  بررس.نیز در بر خواهد گرفت
نه  (نینابیب درصد در سطح 3/72،  سطح سنتی درصد از زوجین در3/10سبک زندگی 

یی هم که ها گونه شناسی. باشد یم درصد نیز در سطح مدرن 4/17و ) سنتی و نه مدرن
از » مدرن گرایی و سرمایه اجتماعی خانواده «همطالع در زین) 1390(شکر بیگی 

سطح  درصد در 4/30،  درصد در گونه سنتی2/46، دهد یم ارائهي تهرانی ها خانواده
 درصد در 9/12 در گونه تجددگرا و در نهایت  درصد5/10، ي در حال گذارها خانواده

دهنده تغییرات و دگردیسی عمیق در  نوعی نشان  به که.مدرن قرار دارند سطح پست
  .باشد یمي ایرانی ها خانوادهساخت  تبعه سبک زندگی و ب

درصد از  33ی سمتغیرهاي موردبرر که دهد یممجموع تحلیل آماري نشان  در
 درصد 67یین نموده و برا ت) نهاییته متغیر وابس(طالق میزان نگرش به واریانس 
هایی است که در رمربوط به متغی) نهایی متغیر وابسته(میزان نگرش به طالق واریانس 

  .اند نشده بینی تحقیق پیش
 در ها انسان عینی و بروز خارجی رفتار جنبه زندگی سبک، در پایان اگر بپذیریم

ي تغذیه الگو، نحوه پوشش، مصرف محصوالت فرهنگی، یی چون مدیریت بدنها حوزه
است که بر اساس ساختمان ذهنی یا عادت واره کنشگران در طی فرایند ... و

مبتنی (ها  آنپذیري یا درونی کردن ساختارهاي جهان اجتماعی بر پایه موقعیت  جامعه
 و ردیگ یم درون فضاهاي اجتماعی شکل رد) بر سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادي
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بفهمند و آن را مورد ،  اجتماعی را درك کنندجهان، شوند یمواسطه آن کنشگران قادر  به
هاي زندگی دربردارنده   پذیرفت که سبکتوان یم این اساس بر، ارزیابی قرار دهند
 کنشگر هاي خاصی است که هر ی هم دربردارنده ارزشعنی، باشد یممعانی گوناگونی 

ها و هنجارهاي ویژه یک   ارزشدهنده بازتابکه   دارد و هم آنمدنظرطور ضمنی  به
هاي زندگی   در آن به سبکگرفته شکلجامعه است که افراد بر اساس جهان ذهنی 

 با توجه به تغییرات کند و مالیم در گرایش جامعه به سبک  لذا.ابندی یمي گرایش ا ژهیو
، تغییرپذیري، سیالیت،  چون فردیت گراییاییه ویژگیزندگی مدرن برحسب 

 قطعیت در باورها که آزادي و قدرت عمل عدم، لذت طلبی آنی و فوري، يریپذ تنوع
، دهد یمي زندگی متبلور در حوزه مصرف به افراد ها وهیشي در انتخاب تر افزون

ي ها وهیش گفت که پایداري و استواري زندگی زناشویی و حتی فراتر از آن توان یم
  .هاي ملهم از آن خواهد بود  زندگی و ارزشهاي سبکهمسرگزینی نیز متاثراز 

 پویایی نشانگر، هاي زندگی نکته دیگر آنکه شاید از یک منظر تلون و تنوع سبک
 صورت عدم فهم یا بدفهمی در،  جامعه تلقی گردد لیکن از سویی دیگربودن زندهو 

این ، ریزي فرهنگی متناسب دیریت و برنامهاولی عدم م طریق ه و به شد تغییرات حادث
 موجد بحران هویت فرهنگی گشته یا آنکه بر دامنه بحران فرهنگی در تواند یمعامل 

ي ا گستره و یکپارچگی نظام ارزشی جامعه را مختل و متعاقب آن انسجام، جامعه افزوده
  . اجتماعی ازجمله طالق را گسترش دهدمسائلها و  از آسیب
  

  ي کاربرديها شنهادیپ
 گیري شکل، سازي کننده سبک زندگی در هویت با توجه به نقش محوري و تعیین -

ویژه نسل جوان که بیشتر  شخصیت بنیادین و ساختن جهان فکري و ذهنی کنشگران به
ي جمعی مکتوب و بصري ازجمله ها رسانهن از طریق  شد در معرض فرایند جهانی

هاي متولی  ضروري است سازمان، ترنت قرار دارندي تلفن همراه و اینها شبکه، ماهواره
به اسباب و بسترهاي تغذیه فرهنگی و ارزشی جامعه  امور فرهنگی و آموزشی جامعه
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هاي   اسالمی و نیز تقویت و تعمیق ارزش-ها و فرهنگ اصیل ایرانی بر محور سنت
دن امکان  جهانی از طریق فراهم کر-هاي محلی  مقوم زندگی خانوادگی با درك واقعیت

ي ها برنامهي آنان در تنظیم و تدوین ها دغدغهگفتگو و شنیدن صداي جامعه و درك 
هاي مرتبط  ریزي ها و برنامه گذاري مشارکت همه ذینفعان در حوزه سیاست فرهنگی با

  .به حوزه خانواده توجه وافر نمایند
 )قبل و بعد از ازدواج-حین(هاي زندگی  گسترش و تعمیق آموزش مهارت -
 تشکیل و قوام زندگی زناشویی سالم و متناسب با شرایط متنوع و متغیر محیطی جهت

ي از جوانان درك ا عده رای ز.با فوریت پاسخگویی به نیازهاي جوانان در شرف ازدواج
اي از ازدواج و زندگی مشترك نداشته و آن را مانند سایر  بینانه واقع درست و

هیجان خواهی ، لذت طلبی، یطلب تنوعچون هایی  هاي روزمره با ویژگی فعالیت
 که به پدیده نگرند یم به عبارتی این گروه به ازدواج از همان منظري نگرند یم
 و متلون، ي زوجین بسیار سیالرفتارها، ی است با تسلط چنین نگرشیهی بد.دنگرن یم

  .ناپایدار خواهد بود
 و تحمل، گر خواهیدی، پذیري مسئولیتهاي مبتنی بر افزایش  آموزش مهارت -

 که دهد یم حاضر نشان قی تحق.کرده ویژه در نسل جوان و تحصیل بردباري اجتماعی به
ه و به همان نسبت  شد به سبک زندگی مدرن بیشترشیگرا، با افزایش سرمایه فرهنگی

هاي  ریزي  از طریق انجام برنامهتوان یمکه   درحالیشود یم تر مثبتنیز گرایش به طالق 
 هاي فرهنگی و خانوادگی با تغییرات زمانه همراه  حفظ ارزشضمن، نطقیجامع و م

  . و از جمود و خمودگی احتراز نمودشد
هاي تخصصی مددکاري اجتماعی در حوزه خانواده و ایفاي  اندازي کلینیک راه -

ن و  شدها بین زوجین قبل از مزمن ها و کشمکش نقش تسهیلگري در شرایط بروز تنش
  .اي منجر به جدایی و طالقه ید اختالفشدت
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  منابع
» سـبک زنـدگی   «تـا   از طبقه اجتمـاعی     ،  )1389 (.حسن،  یوسف؛ چاوشیان ،  اباذري -

،  علـوم اجتمـاعی  نامـه ،  شناختی هویت اجتماعی    رویکردهاي نوین در تحلیل جامعه    
  .20شماره 

مدیریت ظاهر و  ،  سرمایه فرهنگی ) 1389 (.عباس،  بهنوئی گدنه ،  قربانعلی،  ابراهیمی -
، مجله زن و توسـعه و سیاسـت  ، )دختران و پسران شهر بابلسر  : موردمطالعه(نان  جوا

  .30شماره ، 8دوره 
 اجتماعی وضعیت و تغییرات اجتماعی ازدواج و لیتحل، )1394 (یعلامید ،  احمدي -

  . نی نشر:تهران، )1390-1380 (رانیا وضعیت اجتماعی زنان در گزارش، طالق
 نسلی سبک زندگی در     راتییتغ،  )1389(. سکینه ،ی رودبارکی نی حس مصطفی؛،  ازکیا -

  .37شماره ، سال دهم، پژوهشی رفاه اجتماعی-فصلنامه علمی، جامعه روستایی
: تهران، ي کاربردي تحقیقها  روش،  )1382(. مصطفی،  مصطفی؛ دربان آستانه  ،  ازکیا -

  .انتشارات کیهان
 دکتر فریبـا    :ترجمه ، مهارت خانواده  شناسی  جامعه،  )1388 (.وارن،  لیز؛ کید ،  استیل -

  . الزهرا دانشگاه:تهران، سیدان و افسانه کمالی
: تهـران ،  و آینـده خـانواده ایرانـی   ها چالش،  تغییرات،  )1395 (.تقـی ،  آزاد ارمکی  -

  .انتشارات تیسا
  . سمت انتشارات:تهران، شناسی خانواده ایرانی جامعه ،)1386 (.تقی، آزاد ارمکی -
  .انتشارات جامعه شناسان: تهران، ایی زدقضا، )1393 (.حبیب، آقا بخشی -
  .انتشارات شیرازه: تهران،  خسرو صبوري:ترجمه، مصرف، )1381 (.روبرت، باکاك -
،  حـسن قاضـیان    :ترجمـه ،  ي به مطالعـات خـانواده     درآمد،  )1384. (جان،  برناردز -

  . نی نشر:تهران
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 اي ی برخی علل اجتماعی منجر بـه تقاضـ      بررس،  )1391 (.جعفر و دیگران  ،  بوالهري
، 8دوره  ،  ي ایران ولوژیمیاپ،   تهران هاي  دادگاهطالق از زوجین متقاضی طالق در       

  .1ش 
 انتـشارات  : تهـران ،  مرتـضی مردیهـا  :ترجمـه ،   کنش هینظر،  )1380 (.پی یر ،  بوردیو

  .نقش و نگار
 اعتمـاد ،  ي سـرمایه در سـرمایه اجتمـاعی       هـا   شـکل ،  )1384 (.پـی یـر   ،  بوردیو ،

: تهـران ،   افشین خاکباز و همکاران    :ترجمه،  بخش تاجیکان  ،  دموکراسی و توسعه  
  .نشر شیرازه

 نشر ثالث: تهران،  محسن چاوشیان:ترجمه، زیتما ،)1390 (.پی یر، یوردیو.  
  ترجمـه ، شناسی پی یر بوردیـو  یی از جامعهها  درس،  )1391 (.پـاتریس ،  بون ویتز: 

  .نشر آگه: تهران، ریسفپورجهانگیر جهانگیري و حسن  
 انتشارات ماهی: تهران،  خانوادهتحوالت، )1384 (.جمشید، بهنام.  
 انتـشارات  : تهـران ،  شـهیندخت خـوارزمی  :ترجمه،  سومموج،  1393 (.الوین،  تافلر

  .آسمان
 تحلیلی از اندیشه بوردیو درباره فضاي منازعه آمیـز        ،  )1383 (.غالم عباس ،  توسلی ،

  .23شماره ،  علوم اجتماعینامه
 ـ پسامدرن،  )1391(تانر  ،  زیرلی م ؛سنی ج ؛ برگر ؛رایا،   چرنوس فردریک؛،  جیمسن  سمی

  .نشر پژواك: تهران،  وحید ولی زاده:ترجمه، و جامعه مصرفی
 ي لبیبـی  محمدمهـد  :ترجمـه ،   در دنیـاي امـروز     ها  خانواده،  )1388 (.دیوید،  چیل ،

  .نشر افکار: تهران
 سـبک سبک زندگی و مطالعات راهبـردي الگوهـاي         ،  )1386 (.ابراهیم،  حاجیانی 

  .پژوهشگاه تحقیقات استراتژیک:  تهران.دگی ایرانیانزن
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 مرکـز  : تهـران ،  مقاالتمجموعه، ی خانوادهشناس  بیآس،  )1388 (.جعفر،  شناس  حق
  .امور زنان و خانواده ریاست جمهوري

  بـه  ،  ساله ساکن مشهد65 تا 18 تیجمعنگرش ، )1384 (.داریوش،  حیدري بیگوند
ـ مؤثرطالق و عوامل اجتماعی فرهنگی       دانـشکده  ،  علوم اجتمـاعی مجله .ر آن ب

  .نسل دوم، ادبیات و علوم انسانی فردوسی مشهد
   موسـسه  : تهـران ،   زنـدگی و مـصرف فرهنگـی       سـبک ،  )1387 (.خادمیان طلیعـه

  . هنري جهان کتاب-فرهنگی
  بـستگی بـه     نگرش بـه ازدواج و دل سهیمقا، )1392 (.رضا و همکاران ،  خجسته مهر

،  روانشناسی مدرسـه   مجله،  ي عادي و طالق   ها  وادهخانهمساالن پسر دبیرستانی    
  .3/75-57شماره ، 2 هدور

 4چاپ ، نشر آگه: تهران،  جوانان ایرانشناسی جامعه، )1390 (.محمد سعید، ذکایی.  
 انتشارات نیسا: تهران، مصرف و جامعه، فراغت، )1393 (.محمد سعید، ذکایی.  
 زمانـه   فصلنامه،  ي هویتی ها   زندگی و چالش   هاي  سبک،  )1389 (.مصطفی،  رضایی

  .95شماره  )جامعه و علوم اجتماعی(
 ثالثـی محـسن ، شناسـی از دوران معاصـر        جامعـه  هینظر،  )1374. (جورج،  ریتزر  ،

  .انتشارات علمی: تهران
 ترجمـه ،  شناسی مدرن    جامعه هینظر ،)1390 (.جورج؛ داگالس جی گودمن   ،  ریتزر: 

  .ارات جامعه شناسانانتش: تهران، خلیل میرزایی و عباس لطفی زاده
 نـشر   :تهـران ،  و عوامل آن   ی در شناخت  پژوهش،  طالق،  )1372 (.باقر،  ساروخانی

  .دانشگاه تهران
 کشور احوال  سازمان ثبتir.sabteahval.www  
  هخـانواد شناسـی     شناسی و آسیب    ي بر جامعه  درآمد،  )1382. (رجیا،  ساعی ارسی 

  . آزاد ابهردانشگاه، نابسامان
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 انتشارات نداي آریان: تهران، شناسی خانواده آسیب، )1386 (..هدایت اهللا، ستوده.  
 انیدانـشجو  در حال تغییر نسبت به طالق در بـین         نگرش،  )1394 (.ایران،  سلیمانی 

 دانـشگاه آزاد    پژوهشی علوم اجتمـاعی   - علمی فصلنامه،  )ي اردبیل ها  دانشگاه(
  .4شماره ، 9سال ، اسالمی واحد شوشتر

 الزهرا دانشگاه:تهران،  خانواده شدري رتئو ،)1368. (سوسن، سیف .  
  رابطه سرمایه فرهنگی با هویت «، )1381 (.غالمرضا،  ؛ خوش فرد  محمود،  شارع پور

  .20شماره ، نامه علوم اجتماعی، اجتماعی جوانان شهر تهران
 نشر اختران: تهران، ی یر بوردیوپ، )1394 (.علیرضا، شایان مهر.  
  نـشر  : تهران،   گرایی و سرمایه اجتماعی خانواده     مدرن،  )1390 (.عالیه،  شکر بیگی

  .جامعه شناسان
  ـ تهد،  )1392(سرا   کریم   رضاپورامید؛ ناصر   ،  علی احمدي ي خـانواده و تقابـل   دهای

  .64، شماره، 7سال ،  ماه علوم اجتماعیکتاب، سنت و مدرنسیم
 تهـران ،  شناسـی توسـعه از اقتـصاد تـا فرهنـگ            جامعه،  )1390 (.موسی،  عنبري :

  .ارات سمتانتش
 ی علل اجتماعی گرایش به طالق در بـین         بررس،  )1389 (.پروین و همکاران  ،  غیاثی

، سـال اول ،  زن و جامعـه فـصلنامه ،  هاي خـانواده شـیراز      کننده به دادگاه    مراجعه
  .37شماره 

 بر گرایش مؤثرشناختی عوامل  تحلیل جامعه ،  )1389 (.ابوالقاسم و همکاران  ،  فاتحی 
  . مطالعات امنیت اجتماعیفصلنامه، تان اصفهانزوجین به طالق در اس

 نشر صبح صادق: قم،  و سبک زندگیمصرف، )1382 (.محمد، فاضلی.  
 مطالعات سبک   فصلنامه،   سبک زندگی  مفهوم،  1391 (.آزاده،  ؛ سالمی دهیسع،  الفت 

  .شماره اول، سال اول، زندگی
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 اعتیاد ، داري فساد ا-بررسی مسائل اجتماعی ایران ،  )1382 (.نیمحمدحـس ،  فرجاد
  .انتشارات اساطیر: تهران، و طالق

  مطالعه موردي : ی بین نسلی نگرش به طالقبررس، )1391 (.اهللا روح،  فالحی گیالنی
  .شماره دوم. سال دوم، فرهنگی-فصلنامه راهبردي اجتماعی، در استان زنجان

 تهـران ،  محمـد غبرایـی  :ترجمـه ، ي بر مطالعات ارتباطیدرآمد،  )1388.(ج،  فیسک: 
  .ها رسانهدفتر مطالعه و توسعه 

 ي اجتماعی و قشربندي پیرامون رابطه ا مطالعه، )1387 (.رضا،  وحید؛ صمیم ،  قاسمی
یی در زمینـه مـصرف موسـیقیایی در شـهر     هـا  دادهمصرف فرهنگی با اسـتفاده از   

  .2 و 1شماره ، 9دوره ، شناسی ایران  جامعهمجله، تهران
 اجتمـاعی طـالق و سـالمت        عوامـل ،  )1393(،  بـاقر ،  علیرضا؛ سـاروخانی  ،  قاسمی 

 فـصلنامه ، اجتماعی در زوجـین متقاضـی طـالق تـوافقی و غیـر تـوافقی        -روانی
  .26شماره ، سال هشتم، فرهنگی تربیتی زنان و خانواده

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم،  زندگی اسالمیسبک، )1394 (.محمد، کاویانی.  
 ی سبک زندگی زنـان شـاغل و غیـر    ررسب، )1391(، سکینه،  دیزادهها  حسین؛،  کردي

  .4شماره ، سال سوم ،پژوهشی زن و جامعه- علمیفصلنامه، شاغل
 ـ چک،  )1392 (.فیلیپ،  کسل : تهـران ،   حـسن چاوشـیان    :ترجمـه ،   آثـار گیـدنز    دهی

  .انتشارات ققنوس
 انتـشارات  : تهران،  فریده همتی:ترجمه،  معاصرشناسی جامعه، )1393 (.دیانا،  کندال

  .جامعه شناسان
 منـوچهر  :ترجمـه ،  شناسـی   ي بنیـادي در جامعـه     ها  شهیاند،  )1380 (.پیر،  کیویستو 

  .انتشارات نی: تهران، صبوري
 منصور انـصاري :ترجمه، مدرنیته سیاست پست،  )1384. (جان آر و بوریمر   ،  گیبینز  ،

  .گام نو، تهران
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 نشر نی: تهران،  منصور صبوري:ترجمه، شناسی جامعه، )1376 (.آنتونی، گیدنز.  
 منـوچهر  :ترجمـه ، یدموکراس  الیسوسبازسازي .  سوم راه،  )1386 (.آنتونی،  گیدنز 

  .انتشارات شیرازه: تهران، صبوري
 نشر نی: تهران،  ناصر موفقیان:ترجمه، تجدد و تشخص ،)1393 (.آنتونی، گیدنز.  
 نـشر  : تهـران ،   علـی عطـاران    :ترجمـه ،  جهان لغزنده است   ،)1395 (.آنتونی،  گیدنز

  .کتاب پارسه
 تهـران ،   جالي پـور   محمدرضا :ترجمه،   جهانی انداز  چشم،  )1384 (.یآنتون،  گیدنز: 

  . نونشر
 ـ ،  )1384(،  محمـد عثمـان   ،   بـر  نیحس ؛نایم،  انیمیکر ؛محمد،  گنجی ی رابطـه  بررس

 فـصلنامه ،  سرمایه فرهنگـی و سـبک زنـدگی در بـین مـردان شـهر زاهـدان                
  .شماره دوم،  اولسال، شناسی سبک زندگی جامعه

 انتشارات نشر علم: تهران، خانواده در قرن، )1393 (.محمد ،لبیبی.  
 تهـران ، بهیـان   شاپور:ترجمه، مدرنیسم  پستشناسی  جامعه،  )1386 (.اسکات،  لش :

  .نشر ققنوس
 سـعید   :ترجمـه ،   اجتمـاعی  مسائلنگرشی نو در تحلیل     ،  )1393 (.دانیلین،  لوزیک

  .ریرکبیامانتشارات : تهران، فرمعید
 رابطـه سـرمایه سـبک زنـدگی بـا سـرمایه            ،  )1389 (. و همکـاران   اکبر یعل،  مجدي

 علوم اجتماعی دانـشکده ادبیـات و علـوم انـسانی            جلهم،  فرهنگی و اقتصادي  
  .دانشگاه فردوسی مشهد

 سرمایه فرهنگـی و سـبک زنـدگی        مناسبات،  )1391 (.جمال و دیگران  ،  محمدي –

، شناسـی   جامعـه  مجلـه ،  پیمایشی در میان شهروندان طبقه متوسط شهر سـنندج        
  .4شماره 
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 ؛  انحرافـات  شناسی  امعهج،  شناسی اجتماعی ایران    آسیب،  )1374. (محمد،  مساواتی
  .انتشارات نوبل: تبریز

 انتشارات نور  : تهران،   اجتماعی ایران  مسائل شناسی  جامعه،  )1385 (.سعید،  معیدفر
  .علم

  علـوم   سـبک زنـدگی و گـستره آن در    مفهـوم ،  )1386 (.سـعید محمد،  مهدوي کنی 
  .شماره اول، سال اول،  تحقیقات فرهنگیفصلنامه، اجتماعی

 51-50شماره ،  سورهماهنامه،  زندگیسبک، )1390 (.حسین، مهدي زاده.  
 تهـران ،  فرهنـگ ارشـاد  :ترجمـه ، آسـا  تـن نظریه طبقـه   ،  )1383 (.تورستین،  وبلن: 

نـشر  انتـشارات   : تهـران ،   فرزانـه طـاهري    :ترجمـه ،   طالق از دید فرزند    انتشارات
 .مرکزي
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