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چکیذُ
ثطذالف خٛإٔ ؾٙتی ،زض خبٔٗٗٔ ٝبنط ثٚ ٝاؾُ ٝإٞیت یبفتٗ ذٛزٔ ،ؿئِٛیت قرهی ْٟٛ ٚض خبٔٗٝ
ٔهطفی زض ظ٘سٌی ،لسضت ا٘تربة ٘یع ثیكتط قس ٜاؾت ث ٝایٗ تطتیت ؾجه ظ٘سٌی ثب ا٘تربثی قسٖ ظ٘سٌی
ضٚظٔطٙٗٔ ٜب یبفت ٝاؾت .ؾجه ظ٘سٌی ثبظٕ٘ٛزی اظ خؿتدٛی ٛٞیت  ٚا٘تربة فطزی اؾت  ٚضاٞی ثطای
تٗطیف ایؿتبضٞب ،اضظـٞب ٕٞ ٚچٙیٗ ٘كبٍ٘ط ثطٚت ٛٔ ٚلٗیت اختٕبٖی افطاز ٔیثبقسٞ .سف انّی پػٞٚف
حبيط ایٗ اؾت و ٝاضتجبٌ ثیٗ زیٙساضی  ٚؾجه ظ٘سٌی قٟط٘ٚساٖ ضا تجییٗ ٕ٘بیس .ضٚـ پػٞٚف پیٕبیف
ثٛز ٚ ٜاثعاض ٌطزآٚضی زازٜٞب پطؾكٙبٔٔ ٝیثبقس .خبٔٗ ٝآٔبضی ٔٛضز پػٞٚف ث ٝتٗساز ٘ 49516فط ٔیثبقس
و ٝاظ ایٗ تٗساز ،ثط اؾبؼ فطٔ َٛوٛوطاٖ٘ 320،فط ثٖٛٙٝاٖ حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛا٘تربة قس٘سٕٞ .چٙیٗ ،يطیت
آِفبی وط٘ٚجبخ خٟت ثطآٚضز پبیبیی ٔمیبؼٞب ثبالتط اظ  0/7ثطآٚضز ٌطزیس .یبفتٞٝبی حبنُ اظ آظٖٔٛ
ٞجؿتٍی ٘كبٖ زاز و ٝثیٗ ٔتیغط زیٙساضی  ٚتٕبٔی اثٗبز ٔتغیط ؾجه ظ٘سٌی قبُٔ ٕ٘بزٞبی ٔٙعِتی ،اٍِٞٛبی
ضفتبضیٔ ،هطفٌطایی ،لبٌٖ٘ٛطایی٘ ،مفٞبی ذب٘ٛازٌی ٘ ٚمفٞبی قغّی ضاثُٙٗٔ ٝبزاضی ٚخٛز زاضز،
ٕٞچٙیٗ ٘تبیح تحّیُ ضٌطؾی٘ٛی چٙس ٔتغیط حبوی اظ آٖ اؾت ؤ ٝتغیطٞبی ٔؿتمُ تحمیك تٛا٘ؿتٝا٘س41/8 ،
زضنس اظ تغییطات ٔتغیط ؾجه ظ٘سٌی ضا تجییٗ ٕ٘بیٙس.
ٍاشگاى کلیذی :زیٙساضی ،ؾجه ظ٘سٌیٕ٘ ،بز ٔٙعِتیٔ ،هطف ٌطایی ،لبٌٖ٘ٛطایی
 .1زا٘كیبض ٌط ّْٖٛ ٜٚاختٕبٖی زا٘كٍب ٜوبقبٖ (٘ٛیؿٙسٔ ٜؿئ)َٛ
 .2زوتطی خبٔٗ ٝقٙبؾی ٔؿبئُ اختٕبٖی زا٘كٍب ٜوبقبٖ
 .3زوتطی خبٔٗ ٝقٙبؾی ٔؿبئُ اختٕبٖی زا٘كٍب ٜوبقبٖ
 .4زا٘كدٛی زوتطی خبٔٗ ٝقٙبؾی ٔؿبئُ اختٕبٖی زا٘كٍب ٜوبقبٖ
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هقذهِ
ؾجه ظ٘سٌی ٔفٟٔٛی اؾت و ٝثب ا٘تربثی قدسٖ ظ٘دسٌی ضٚظٔدطٙٗٔ ٜدب ٔدییبثدس.
ثسیٗ تطتیت ثطذالف خٛإٔ ؾٙتی و ٝافدطاز خدبیٍعیٗ ا٘دسوی زض ٔیدبٖ ثط٘بٔدٞٝدبی
ظ٘سٌی زاقتٙس ،زض خبٔٗٗٔ ٝبنط ثٚٝاؾُ ٝإٞیت یبفتٗ ذدٛز ٔ ٚؿدئِٛیت قرهدی ٚ
ْٟٛض خبٔٗٔ ٝهطفی زض ظ٘سٌی ،لسضت ا٘تربة ٘یع ثیكتط قدس ٜاؾدت .إٞیدت یدبفتٗ
ا٘تربة زض خبٔٗ ٝایطاٖ ثیف اظ ٞط چیع زض ٖطن ٝأىبٖ ٔهطف وبالٞبی ٔبزی ٔتٔٛٙ
تدّدییبفتد ٝاؾدت ،تغییدط چٟدط ٜقدٟطٞبی ثدعضي ایدطاٖ  ٚض٘ٚدس فعایٙدس ٜتٛخد ٝثدٝ
ؾُحیتطیٗ ثرف ٔهدطف ایدٗ ٔؿدئّ ٝضا ثدٝذدٛثی ثیدبٖ ٔدیزاضز (ضثدب٘ی.)1:1387 ،
ؾجه ظ٘سٌی ٖجبضت اظ َیف ضفتبضی و ٝانّی ا٘ؿدبْ ثرف ثدط آٖ حدبوٓ اؾدت ٚ
ٖطنٝای اظ ظ٘سٌی ضا تحت پٛقف لطاض ٔیزٞس  ٚزض ٔیبٖ ٌطٞٚدی اظ افدطاز خبٔٗدٝ
لبثدُٔكدبٞس ٜاؾدت .زض اندُ ؾدجه ظ٘دسٌی ظاییدس ٜا٘تردبةٞدبی ٔدطزْ زض ٔیدبٖ
ٔحسٚزیتٞبی ؾبذتبضیقبٖ اؾت (فبيّی.)34:1382،
ؾجه ظ٘سٌی ثیف اظ ٞط چیع اظ ذالَ زض٘ٚی وطزٖ ضفتبضٞب  ٚثبٚضٞب زض ْطف
ضٚظٔطٌی ُٖٕ ٔیوٙس  ٚثبٖث تِٛیس  ٚثبظتِٛیس ٛٞیت  ٚاضظـ ٔیقٛز .ؾجهٞبی
ظ٘سٌی ٔطؾ ْٛزض خبٔٗ ٝیه خٙج ٝاظ فط ًٙٞآٖ خبٔٗ ٝضا قىُ ٔیزٙٞس .پؽ
ؾجه ظ٘سٌی فطز ثبظتبثی اظ اضظـٞبی فطز ٙٞ ٚدبضٞبیی اؾت و ٝث ٝایٗ اضظـٞب
ٔطثٔ ٌٛیقٛزٞ .ط ؾجه ظ٘سٌی قبُٔ یه اٍِٛی ٔٗٙبزاض اظ ضٚاثٍ ٔیبٖ اضظـٞب،
ٍ٘طـٞب  ٚاٖٕبَ احتٕبِی اؾت (حؿیٙی .)27:1378،خبٔٗ ٝثؿتط فطایٙسٞب  ٚوٙفٞب ٚ
ٚاوٙفٞبی فطزی -اختٕبٖی ٔتٗسزی ٔیثبقس و ٝزض قطایٍ ٔرتّف ٘ٓٓ حبوٓ ثط
آٖ زچبض تغییطات  ٚتحٛالتی ٔیٌطزز وٌ ٝب ٜث ٝؾٕتٚؾٛی ثٟجٛز ٌ ٚبٞی ثٝؾٛی
زٌطٌ٘ٛی  ٚپیكطفت ؾٛق ٔییبثس.
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اظخّٕٔ ٝتغیطٞبیی و ٝزض اغّت ٔىبتت  ٚا٘سیكٞٝب ٔٛضز تأویس لطاضٌطفت ٚ ٝثٝ
ٖٛٙاٖ یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ٖٛأُ تأثیطٌصاض ثط قىُ  ٚ ٔٛ٘ ٚض٘ٚس تغییطات زض اختٕبٔ
 ٚثط ضٚی افطاز ٔٛضز تأویس ٚالٕ ٌطزیسٟ٘ ،ٜبز زیٗ ٔیثبقس .زیٗزاضی زاضای
وبضوطزٞب  ٚاثطات ٚیػٜای زض تٕبْ ظٚایبی ظ٘سٌی ثكطی اؾت .افطاز زیٗزاض ثؿیبضی
اظ وٙفٞب ،افىبض ،قی ٜٛظ٘سٌی ،اضظـٞب  ٚحبِتٞبی ذٛز ضا ثط اؾبؼ زیٗ تٗییٗ
ٔیوٙٙس  ٚزیٗ ضا ٘بْط ثط ظ٘سٌی ذٛز ٔیزا٘ٙس .ثٝظٖٓ ضٚاٖقٙبؾبٖ  ٚخبٔٗٝقٙبؾبٖ،
زیٗ زض ظ٘سٌی فطزی  ٚاختٕبٖی ا٘ؿبٖ ٘مف ؾبظ٘سٜای زاقت ٚ ٝزاضز تب خبیی و ٝپیتط
ثطٌطٔ 1یٌٛیس :آ٘بٖ و ٝاظ ٘مف زیٗ زض تحّیُ ٔؿبئُ خٟبٖ ٔٗبنط غفّت ٔیٚضظ٘س،
ٔطتىت ذُبی ثعضٌی ٔیق٘ٛس .یٛآذیٓ ٚاخ ،2ثط ایٗ ثبٚض اؾت و ٝزیٗ زض ٚالٕ
ٟٔٓتطیٗ ٖبُٔ تأثیطٌصاض ٔحؿٛة ٔیٌطزز (ظاوطٔٗ .)174 :1384 ،زیٗ زض ٕٝٞ
ذب٘ٛازٜٞب  ٚضٚاثٍ اختٕبٖی آٖٞب  ٚزض اوثط فٗبِیتٞبی ٍٕٞب٘ی  ٚأٛض ضٚظٔطٜ
ٍٕٞبٖ زذیُ اؾت .زض٘تیدٕٞ ٝبَٖٛض ؤ ٝحیٍ اختٕبٖی -فطٍٙٞی ثط زیٗ تأثیط
ٔیٌصاضز ثط ٕٞبٖ ٚخ٘ ٝیع زیٗ ثط آٖ تأثیط ٔیٌصاضز .زیٗ غبِجبً ٔیتٛا٘س ٖبُٔ ٘یطٙٔٚس
تٗییٗوٙٙس ٜپسیسٜٞبی اختٕبٖی ثبقس ،ثٟ٘ ٝبزٞب قىُ ثسٞس ،ثط اضظـٞب تأثیط ثٍصاضز ٚ
ضٚاثٍ ضا تحت ٘فٛش ذٛز ثٍیطز (ٕٞبٖ.)175 :
ٔهطف  ٚفطٔ ًٙٞهطفی یىی اظ ٔٛاضز ٔ ٟٓزض ؾجه ظ٘سٌی اؾتْٟٛ .ض
خبٔٗٔ ٝهطفی ثٚٝاؾُ ٝفع٘ٚی وبالٞبی ٔبزی اظ یىؿ ٚ ٛزٔٛوطاتیع ٜقسٖ ٔهطف ٚ
ٖٕٔٛیت یبفتٗ آٖ اظ ؾٛی زیٍط ث ٝا٘تربثی قسٖ ظ٘سٌی ضٚظٔطٔ ٜیا٘دبٔس ٕٞ ٚیٗ
أط ٘كبٖزٙٞس ٜإٞیت ضٚظافع ٖٚؾجه ظ٘سٌی زض خبٔٗٗٔ ٝبنط ٔیثبقس .ؾجه
1. Peter L. Berger
2. Joachim Wach.
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ظ٘سٌی ٘تیدٌ ٕٝٞ ٝعیٙفٞب ،تطخیحبت  ٚضفتبضٞبیی اؾت و ٝفطز زض اضتجبٌ ثب
وبالٞبی ٔبزی  ٚفطٔ ًٙٞهطفی ا٘دبْ ٔیزٞس (ضثب٘ی .)3:1387،ضؤیتپصیطی
فعایٙسٔ ٜىبٖٞبی ٔهطف  ٚتىثیط  ٚفع٘ٚی وبالٞبی ٔهطفی  ٚتهبٚیط ث ٝایٗ أط
ٔٙدط قس ٜاؾت و ٝأطٚظٔ ٜفؿطاٖ اختٕبٖی اظ ٔهطف ثیكتط اظ تِٛیس ثٖٛٙٝاٖ ٘یطٚی
پیف ثط٘س ٜخبٔٗٗٔ ٝبنط یبز وٙٙس .حٛظٜٞبی ثؿیبض وٕی زض ظ٘سٌی ضٚظٔطٚ ٜخٛز
زاضز و ٝتحت تأثیط ض٘ٚسٞب  ٚاٖٕبَ ٔهطفی لطاض ٍ٘یط٘س  ٚیب ث ٝآٖ ٔطث٘ ٌٛك٘ٛس
(ؾٗیسی.)34:1382 ،
ثب تٛخ ٝثٔ ٝجبحث فٛق ٞسف انّی و ٝپػٞٚف حبيط لهس خٛاة ث ٝآٖ ضا زاضز
ٖجبضت اظ ایٗ ٔیثبقس و ٝچ ٝاضتجبَی ثیٗ ٔیعاٖ زیٗزاضی  ٚؾجه ظ٘سٌی قٟط٘ٚساٖ
قٟطٞبی آضاٖ  ٚثیسٌُ ٚخٛز زاضز؟ زیٗ ثٖٛٙٝاٖ یهٟ٘بز اختٕبٖی  ٓٞزض ؾُح
فطزی  ٓٞ ٚزض ؾُح اختٕبٖی تأثیطات  ٚوبضوطزٞبی ثؿعایی زاضز .ؾجه ظ٘سٌی
زض وٙبض تأثیطاتی و ٝثط افطاز زاضز ،ذٛز اظ ٖٛأُ ٔرتّفی تأثیط ٔیپصیطز و ٝیىی اظ
ٖٛأُ ٔإثط زیٗزاضی ٔیثبقس .تأثیطات زیٗ ث ٝحسی اؾت وٛٔ ٝخت آٖ ٔیقٛز،
افطازی و ٝزاضای ؾُح ثبالی زیٗزاضی ٞؿتٙس ،ؾجه ظ٘سٌی ثؿیبض ٔتفبٚتی ٘ؿجت
ث ٝافطازی ثبقٙس ؤ ٝیعاٖ زیٗزاضی آٖٞب زض ؾُح پبئیٗ تطی اؾت.
پیطیٌِ پصٍّص

ذٛاخٛ٘ٝضی ،ضیبحی ٔ ٚؿبٚات ( ،)1392پػٞٚكی ثب ٖٛٙاٖ ؾجه ظ٘سٌی ٔ ٚیعاٖ
زیٗزاضی خٛا٘بٖ (ٔٛضزُٔبِٗ :ٝخٛا٘بٖ قیطاظ) ا٘دبْ زازٜا٘س٘ ،تبیح ٘كبٖ ٔیزٞس وٝ
ٔتغیطٞبی خٙؿیت  ،تحهیالت ،ؾجه فطاغتی خسیسٔ ،هطف خسیس ،فٙبٚضی اَالٖبتی
 ٚاضتجبَی خسیس  ٚؾجه ٔصٞجی ٔ ٚسیطیت ثسٖ ثب زیٗزاضی ضاثُٙٗٔ ٝیزاضی زاقتٝ
اؾت.
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ضحٕب٘ی فیطٚظ خب ٚ ٜؾٟطاثی ( ،)1392پػٞٚكی ثب ٖٛٙاٖ ثطضؾی خبٔٗٝقٙبذتی
ضاثُ ٝثیٗ ؾجه ظ٘سٌی  ٚزیٗزاضی (ُٔبِٗٛٔ ٝضزی قٟط ؾبضی) ا٘دبْ زازٜا٘س ،یبفتٞٝب
٘كبٖ ٔیزٞس و ٝثیٗ ؾجه ظ٘سٌی  ٔٛ٘ ٚزیٗزاضی ضاثُٙٗٔ ٝیزاضی ٚخٛز زاضز ِٚی
ثیٗ ؾجه ظ٘سٌی ٔ ٚیعاٖ زیٗزاضی ضاثُٝای ٚخٛز ٘ساقت.
وطٔی لٟی  ٚظازؾط ( ،)1392پػٞٚكی ثب ٖٛٙاٖ ؾٙدف ضاثُ ٝزیٗزاضی  ٚؾجه
ظ٘سٌی (ُٔبِٗٛٔ ٝضزی ظ٘بٖ  20ؾبِ ٚ ٝثیكتط ؾبوٗ قٟط تٟطاٖ) ا٘دبْ زازٜا٘س٘ .تبیح
پػٞٚف ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝضاثُ ٝؾٗ  ٚزیٗزاضی زض حس يٗیف ثٛز ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ
ضاثُ ٝثیٗ ؾجه ظ٘سٌی ظ٘بٖٔ ،سیطیت ثسٖٙٞ ،دبضٞبی ٔهطف ثب زیٗزاضی ٔٗٙیزاض
ثٛز ٜاؾت.
٘یبظی ٘ ٚهطآثبزی ( ،)1392پػٞٚكی ثب ٖٛٙاٖ ثطضؾی ضاثُ ٝثیٗ ٔیعاٖ زیٗزاضی ٚ
ؾجه ظ٘سٌی قٟط٘ٚساٖ (ُٔبِٗٛٔ ٝضزی :قٟط وبقبٖ) ،ا٘دبْ زازٜا٘س٘ ،تبیح حبنُ اظ
پػٞٚف ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝثیٗ ٔیعاٖ زیٗزاضی ٞ ٚطیه اظ اثٗبز ؾجه ظ٘سٌی ٔٛ٘ ٚ
ؾجه ظ٘سٌی پبؾرٍٛیبٖ ضاثُٙٗٔ ٝیزاضی ٚخٛز زاضز.
وبٕٞ ٚ ّٝٞىبضاٖ )2008( 1پػٞٚكی ثب ٖٛٙاٖ ٔصٞت ،تٗهت ٔصٞجی  ٚاضظـٞب زض
ضفتبض ٔهطفوٙٙسٌبٖ زض ثیٗ ٘ 1500فط اظ ٔطزْ ؾٍٙبپٛض ا٘دبْ زازٜا٘س  ٚث ٝایٗ ٘تیدٝ
ضؾیسٜا٘س ؤ ٝصٞت  ٚتٗهت تأثیطی ٔٗٙیزاضی ثط ٍ٘طـٞب  ٚضفتبض ٔهطفی افطاز
زاضز.
آضٔفیّس ٞ ٚطثّت )2005( 2پػٞٚكی ثب ٖٛٙاٖ ضاثُ ٝثیٗ ٔهطف ،ؾجه ظ٘سٌی ٚ
1. Kahle & etal
2. Armfield & Holbert
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اٖتمبزات زیٙی ا٘دبْ زازٜا٘س یبفتٞٝبی تحمیك ٘كبٖ ٔیزٞس ضفتبضٞبی ٔصٞجی ٔب٘ٙس ضفتٗ
ث ٝوّیؿب ،ذٛا٘سٖ وتبةٞبی ٔصٞجیَ ،طظ ٍ٘طـ  ٚاٖتمبز ث ٝذسا زض ؾجه ظ٘سٌی
تأثیط زاضز.
ثٍِٟٛٙس )2012( 1پػٞٚكی ثب ٖٛٙاٖ ٘بثطاثطی اختٕبٖی  ٚخبٔٗٝقٙبؾی ؾجه
ظ٘سٌی :اثٗبز ٔبزی  ٚفطٍٙٞی لكطثٙسی اختٕبٖی ا٘دبْ زاز٘ ،ٜتبیح ٘كبٖ ٔیزٞس وٝ
ؾجه ظ٘سٌی تبثٗی اظ فًبی اختٕبٖی ،أىب٘بت ضفبٞیَ ،جم ٝاختٕبٖی  ٚؾطٔبیٝ
فطٍٙٞی ثٛزٕٞ ٚ ٜچٙیٗ اظ ٔیعاٖ ٖمبیس زیٗزاضی ٘ٓیط ٔطاخٗ ٝثٔ ٝىبٖٞبی ٔصٞجی،
قطوت زض خّؿبت ٔصٞجی ،ذیطیٞٝب  ٚزاقتٗ حؽ ٔصٞجی ٖ ٚطفب٘ی تأثیط ٔیپصیطز.
چارچَب ًظری
َطح ٔف ْٟٛؾجه ظ٘سٌی ثس ٖٚاضخدبٔ ثدٔ ٝفدبٞیٕی چدٔ ٖٛهدطف  ٚفطٙٞدً
ٔهطفی ثیٔٗٙبؾت .چطاود ٝإٞیدت زٚثدبض ٜایدٗ ٔفٟد ْٛزض ٔجبحدث أدطٚظی ّٖدْٛ
اختٕبٖی زض اثتسا ثْٟ ٝدٛض خبٔٗدٔ ٝهدطفی یٗٙدی ٖهدط فطاٚا٘دی  ٚا٘جبقدت وبالٞدب ٚ
قىٌُیطی فطٔ ًٙٞهطفی ثطٔیٌطززٖ .هطی وٍ٘ ٝب ٜثٔ ٝهطف ٘ ٝنطفبً ٕٞچٖٛ
یهض٘ٚس التهبزی ٔٙفٗتٌطایب٘ ٝثّى ٝثٔٝثبث ٝض٘ٚسی اختٕبٖی -فطٍٙٞدی ود ٝقدبُٔ
٘كب٘ٞٝب ٕ٘ ٚبزٞبی فطٍٙٞی ٘یع ٞؿت زض ٘ٓط ٌطفتٔ ٝیقٛز (قبِچی.)102:1386 ،
ٌیس٘عٔ 2ف ْٟٛؾجه ظ٘سٌی ضا یىی اظ خبِتتٛخٝتطیٗ ٕ٘ٞٝ٘ٛبی پدطٚغ ٜتدأّٔی
ذٛز ٔیزا٘س  ٚآٖ ضا زض زض ٖٚظٔیٚ ٝٙؾیٕتط ٔسض٘یت ٚ ٝفطزی قسٖ َطح ٔدیوٙدس .زض
٘ٓط ا ٚؾٙتٞب  ٚضؾٌ ْٛصقت ،ٝظ٘سٌی ضا زض ٔحسٚز ٜوب٘بَٞبی اظ پیف تٗییٗقس ٜثٝ
1. Bogenhold
2. Giddens

مطالعه جامعهشناختی رابطه دینداری و سبک زندگی شهروندان

014 

خطیبٖ ٔیا٘ساظز ،تدسز أب فطز ضا ضٚزضضٚی ت ٔٛٙغبًٔی اظ ا٘تربةٞبی ٕٔىٗ لدطاض
ٔیزٞس  ٚیىی اظ پیبٔسٞبی ایٗ قطایٍ ،إٞیت یبفتٗ ؾدجه ظ٘دسٌی اؾدت (ٌیدس٘ع،
.)119:1378
اظ ظاٚیٝای زیٍطٌ ،ؿتطـ ؾجه ظ٘سٌی فطزی ثٝخبی قی ٜٛظ٘دسٌی ثدط ٔجٙدبی
َجم ٝضا ٔیتٛاٖ ثبلسضت پیسا وطزٖ ذٛیكدتٗ فدطز ٔدسضٖ ٞدٓ تٛيدیح زاز .ثد ٝثیدبٖ
ٌیس٘ع ،ثبظا٘سیكی یىی اظ ٔإِفٞٝبی ز٘یبی ٔسضٖ اؾت .ثسیٗ ٔٗٙب ود ٝز٘یدبی ٔدسضٖ
یبفتٞٝبی حبنُ اظ ٘ٓبْٞبی ا٘تعاٖی ضا ٔطتجبً زض ؾدبظٔبٖزٞدی ٔددسز ذدٛز ثد ٝودبض
ٔیثطز .ثبظا٘سیكی ٖهط ٔسضٖ پٛیبیی  ٚتحطن ثیؾبثمٝای ث ٝآٖ زاز ،ٜث٘ٝحدٛیودٝ
زض ٞیچیه اظ فطًٞٙٞدبی ٔبلجدُ ٔدسضٖ ٚخدٛز ٘ساقدت ٝاؾدت .یىدی اظ پیبٔدسٞبی
ثبظا٘سیكی زض ذٛیكتٗ ،پیسایف ؾجه ظ٘سٌی اؾت .زض فطٞ ًٙٞبی ٔب لجدُ ٔدسضٖ
 ٓٞقبٞس ٚخٛز ا٘تربةٞبیی ثطای افدطاز ٞؿدتیٓ أدب ٌعیٙدٞٝدبی ٌ٘ٛدبٌ ٖٛثدٞ ٝدٓ
قجبٞت زاض٘س  ٚزأ ٚ ٝٙتٗساز آٖٞب چٙبٖ ٔحسٚز اؾت و ٝؾجت ٔیقٛز تٟٙب ؾدجه
ٔكرهی ثطای ظ٘سٌی زض ٞدط فطٍٙٞدی تٗطیدفقدس ٜثبقدس ٕٞ ٚد ٝافدطاز ٔتّٗدك ثدٝ
فطًٞٙٞبی یىؿبٖ ث ٝؾجه تمطیجبً ٔكبثٟی ظ٘سٌی وٙٙس .زض ایٙدب ٘ىت ،ٟٓٔ ٝتُدبثك
 ٕٝٞافطاز ثباضظـٞبی ٕٞؿبٖ ٔٙجٗث اظ فطٚ ًٙٞاحس اؾت  ٝ٘ ٚأىبٖ ا٘تربةٞبیی
وٌ ٝبٞی پیسا ٔیق٘ٛس (ّٖیرٛا.)148:1383 ،ٜ
تٛضؾتٗ ٚثّٗ 1اٌطچٔ ٝؿتمیٕبً زضثبض ٜؾجه ظ٘سٌی نحجت ٘ىطز ٜاؾت ،أب ایٗ
ایس ٜضا ُٔطح وطز ٜو ٝزاقتٗ ؾجىی ذبل ثٙٗٔ ٝبی چیعی ثیكتط اظ ٖالیدك ذدبل
فطاغت اؾت .زاقتٗ ؾجه ظ٘سٌی ذدبل  ٚذٛزٕ٘دبیی ثدطای ٘كدبٖ زازٖ تّٗدك ثدٝ
1. Thorstein Veblen
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ٌطٞٚی ذبل زض خبٔٗ ٝث ٝثطخؿت ٝوطزٖ تٕبیعٞدبی ٌدطٜٞٚدبی زیٍدط ٔٙددط قدسٜ
اؾت (٘بظوتجبض ٕٞ ٚىبضاٖ.)33 :1385 ،
ثٓ٘ ٝط ظیُٕٔ ،1هطف وبالٞب  ٚایدبز ؾدجهٞدبی ظ٘دسٌی اظ ؾدٛیی ثدطای فدطز
ٛٞیتثرف ثٛز ٚ ٜاظ ؾٛیی زیٍط ٔتٕبیعوٙٙس ٜاؾت  ٚزض خٛإٔ اِٚی ،ٝافطاز ٛٞیدت
ذٛز ضا اظ ٌطٔ ٜٚیٌطفتٙس .اظایٗض ،ٚثؿیبض  ٍٕٗٞثٛز٘س أب زض خٛإٔ ٔسضٖ فطآیٙس
ٛٞیت ،فطزی قس ٜاؾت .ثٓ٘ ٝط ظیُٕ زض قٟطٞبی ثعضي ،قرم ٔهطف ٔدیوٙدس
تب ٛٞیتی ضا و ٝزٚؾت زاضز ثطای ذٛز ثؿبظز (وٛظض.)40 :1383 ،2
ثٛضزی 3ٛثب ٔف« ْٟٛفًبی اختٕبٖی »4ؾجهٞبی ظ٘سٌی ٔرتّف ضا ٘كدبٖ ٔدیزٞدس.
فًبی اختٕبٖی ثٝایٗتطتیت ؾبذتٔ ٝدیقدٛز ودٖ ٝدبٔالٖ ٌ ٚدطٜٞٚدبی اختٕدبٖی ثدط
اؾبؼ حدٓ ٔ ٚیعاٖ ؾطٔبی ٝالتهبزی  ٚؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ثدب ثطذدی افدطاز اقدتطاوبتی
ٔییبثٙس  ٚثب ثطذی زیٍط فبنّ ٝپیسا ٔیوٙٙس (فمیٟی ٕٞ ٚىبضاٖ.)78 :1385 ،
تعریف هفاّین تِ کار رفتِ در پصٍّص
سثک زًذگی

ؾجه ظ٘سٌی یىی اظ ٔفبٞیٕی اؾت و ٝزض ٘یٕ ٝز ْٚلطٖ ثیؿتٓ ٔٛضزتٛخ ٝخسی ٚ
الجبَ خبٔٗ ٝقٙبؾبٖ لطاض ٌطفت .ثب َطح ٔجبحث ٔطث ٌٛثٔ ٝسض٘یتٛٞ ،ٝیتٔ ،هطف ٚ
اٍ٘یعٜٞبی ٔهطفوٙٙسٌبٖ اظ ؾٛی خبٔٗ ٝقٙبؾبٖ ثؿتط ٔٙبؾجی خٟت ضقس ُٔبِٗبت ٚ
تحمیمبت تدطثی زض ایٗ ظٔی ٝٙفطا ٓٞقس .ایٗ ٌؿتطـ ثب ٔحٛضیت ٘ٓطیبت  ٚآضای
1. Simmel
2. Cozer
3. Bourdieu
4. Social space
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خبٔٗٝقٙبؾب٘ی ٕٞچٔ ٖٛبوؽ ٚثطٌ ،یس٘عٚ ،ثّٗ ،ثٛضزی ،ٛپیتطؾ ...ٚ 1ٖٛا٘دبْ ٌطفت.
ٔف ْٟٛؾجه ظ٘سٌی اِٚیٗ ثبض زض ؾبَ  1929تٛؾٍ آِفطز آزِط ،2ضٚاٖقٙبؼ
اختٕبٖیُٔ ،طح قس  ٚثٗس اظ یه زٚض ٜافٔ ،َٛدسزاً اظ ؾبَ ٛٔ 1961ضز الجبَ
ا٘سیكٕٙساٖ ثٝذهٛل خبٔٗ ٝقٙبؾبٖ لطاض ٌطفت.
زض ازثیبت خبٔٗٝقٙبؾی اظ ٔف ْٟٛؾجه ظ٘سٌی ز ٚثطزاقت ٔ ٚفْٟٛؾبظی ٚخٛز
زاضز ،یىی ٔطث ٌٛث ٝز 1920 ٝٞو ٝؾجه ظ٘سٌی ٔٗطف ثطٚت ٛٔ ٚلٗیت اختٕبٖی
افطاز  ٚغبِجبً ثٖٛٙٝاٖ قبذم تٗییٗ َجم ٝاختٕبٖی ثٝوبضضفت ٝاؾت  ٚز ْٚثٖٛٙٝاٖ قىُ
اختٕبٖی ٘ٛیٙی و ٝتٟٙب زض ٔتٗ تغییطات ٔسض٘یت ٚ ٝضقس فطٔ ًٙٞهطفٌطایی ٔٗٙب
ٔی یبثس (ثٛضزی ٚ )ٛزض ایٗ ٔٗٙب ؾجه ظ٘سٌی ضاٞی اؾت ثطای تٗطیف اضظـٞب ٚ
ٍ٘طـٞب  ٚضفتبضٞبی افطاز و ٝإٞیت آٖ ثطای تحّیُٞبی اختٕبٖی ضٚظثٝضٚظ افعایف
ٔییبثس (اثبشضی.)231:1381 ،
زیٛیس چٙی 3ؾجهٞبی ظ٘سٌی ضا ٔكرهٞٝبیی اظ ز٘یبی ٔسضٖ ٔیزا٘س .اظ ٘ٓدط اٚ
افطازی و ٝزض خٛإٔ ٔسضٖ ظ٘سٌی ٔیوٙٙس اظ ٔف ْٟٛؾجه ظ٘سٌی خٟت تٛندیف
اٖٕبَ ذٛز  ٚؾبیطیٗ اؾتفبزٔ ٜیوٙٙس .ؾجهٞبی ظ٘سٌی اٍِٞٛدبیی اظ ودٙف ٞؿدتٙس
و ٝافطاز ضا اظ یىسیٍط ٔتٕبیع ٔیوٙٙس ثٙبثطایٗ زیٛیسچٙی ث ٝوبضوطز ٛٞیدت ثركدی
ؾجه ظ٘سٌی ٘یع اقبضٔ ٜیوٙس (چٙی.)76:1378 ،
ثٛضزیدد ٛؾددجه ظ٘ددسٌی ضا ٘تیددد ٝلبثددُضؤیتددی اظ اثددطاظ ٖددبزت ٔددیزا٘ددس اظ٘ٓددط اٚ
 ٕٝٞچیعٞبیی و ٝا٘ؿبٖ ضا احبَ ٝوطز ٜاؾدت ٔثدُ ٔؿدىٗ ،اؾدجبة  ٚاثبثید ،ٝوتدبةٞدب،
1. Peaterson
2. Addler
3.David Cheni
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ؾیٍبضٞبُٖ ،طٞبِ ،جبؼٞدب  ٚغیدط ٜثركدی اظ ؾدجه ظ٘دسٌی أ ٚدیثبقدٙس (پدبِٔٛتؽ،1
.)65 :1998
٘ىت ٝحبئع إٞیت ایٗ اؾت و ٝاٌطچ ٝؾجه ظ٘دسٌی اٍِدٛی ذدبل فٗبِیدت زض
ظ٘سٌی ضٚظٔطٔ ٜیثبقس وٞ ٝط فطز ضا تٛنیف ٔیٕ٘بیس أب زضٖدیٗحدبَ ٞدط فدطزی
ؾجه ظ٘سٌی ذٛز ضا ثب قطایٍ ٖٕٔٛی  ٚاختٕبٖی تُجیك ٔیزٞس  ٚث ٝتٗجیط ضیٕطٔ 2دب
ؾجهٞدبی ظ٘دسٌی ذدٛز ضا زض اضتجدبٌ ثدب ؾدجهٞدبی ظ٘دسٌی ؾدبیط افدطاز ا٘تردبة
ٔیٕ٘بییٓ (ؾطاج ظازٕٞ ٚ ٜىبضاٖ ٚ )56 :1380 ،ایٗ ٔؿئّ ٝثد ٝإٞیدت اختٕدبٖی ایدٗ
ٔفٟد ْٛاقدبض ٜزاضز .ثطذدی چدٌ ٖٛیدس٘ع ؾدجه ظ٘دسٌی ضا ٘تیددٕٞ ٝد ٝا٘تردبةٞدب ٚ
ٌعیٙفٞبیی ٔیزا٘س و ٝقرم ٘ؿجت ث ٝظ٘سٌی ذٛز ا٘دبْ ٔیزٞس .ایٗ ثساٖ ٔٗٙی
اؾت و ٝایٗ ٔف ْٟٛاظ َطیك چٟطٜٞب (ا٘تربة ِجبؼ  ٚضفتبض) ٕٞچٙیٗ اظ َطیك اٖٕبَ
 ٚوطزاضٞب (ا٘تربة فٗبِیتٞبی فطاغت  ٚاقیب)  ٚاظ َطیدك ا٘تردبة زٚؾدتبٖ ٘یدع ثیدبٖ
ٔیقٛز (ؾٗیسی.)45 :1382،
هؤلفِّای سثک زًذگی
ٕ٘ -1بزٞبی ٔٙعِتیٔ :ؿىٗ  ٚأالن ،اتٔٛجیُ ،تّفٗ ٕٞطا ،ٜتعئیٙدبت ،زوٛضاؾدیٚ ٖٛ
پٛقف ْبٞطی.
 -2اٍِٞٛبی ضفتبضیَ :طظ ٌصضاٖ اٚلدبت فطاغدت ،تفطیحدبت ٚ ٚضظـ٘ ،د ٔٛثیدبٖ ٚ
ِٟدِ ،ٝحٗ ٌ ٚفتبضَ ،طظ آضایف  ٚپیطایف ْبٞط.
ٕ٘ -3بزٞبی فطٍٙٞیٕ٘ :بزٞدبی ثدٔٛیٔ -حّدیٕ٘ ،بزٞدبی ّٔدیٕ٘ ،بزٞدبی فطأّدی ٚ
خٟب٘یٕ٘ ،بزٞبی ؾٙتیٕ٘ ،بزٞبی ٔسضٖ.
1. Palumets
2. Rimer
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٘ -4مفٞبی اختٕبٖی٘ :مدفٞدبی ٔجتٙدی ثدط ضٚاثدٍ قدغّی  ٚحطفدٝای٘ ،مدفٞدبی
قرهی٘ ،مفٞبی اختٕبٖی٘ ،مفٞبی ذب٘ٛازٌی  ٚذٛیكب٘ٚسی.
 -5اضظـٞبی اختٕبٖی :خٌٕٕطایی  ٚفطزٌطایی ،آیٙسٍٜ٘طی ٌ ٚصقتٌٝطایی ،ودبض
 ٚتالـ فطزی  ٚخٕٗی ،تمؿیٓوبض ،ترهم ،ثطٚت  ٚزاضایی ،أٙیت  ٚآؾبیف،
ٔٗٛٙیدتٌطایدی ،ز٘یدبٌطایی ،لدسضتٔدساضی ،ذٛقدجرتی  ٚؾدٗبزت ،حطٔدت ٚ
احتطاْ ،لبٌٖ٘ٛطایی (ضؾِٛی.)61:1385،
دیٌذاری
ٔدٕ ٖٝٛلٛاٖس اٖتمبزی ،اذاللی ،فمٟی  ٚحمٛلی اؾت و ٝذسا٘ٚس ثٛٓٙٔٝض ازاضٜ
فددطز  ٚخبٔٗدد ٝا٘ؿددب٘ی  ٚپددطٚضـ ا٘ؿددبٖٞددب زض اذتیددبض ثكددط لددطاض زاز ٜاؾددت
(آّٔی .)33:1380،اؾٕیتٔ ،1طزْقٙبؾی اؾت ود ٝضٚیىدطز ودبضوطزیاـ ثد ٝزیدٗ اظ
َطیك ٔطزْقٙبؾبٖ فطا٘ؿٛی  ٚقرم زٚضودیٓ ثد ٝخبٔٗدٝقٙبؾدی زیدٗ ٔٙتمدُ قدسٚ ٜ
خطیبٖ پطلسضتی ضا زض حٛظ ٜزیٗ پػٞٚی پسیس آٚضز ٜاؾت .ا ٚتّمی ذٛیف ضا اظ زیٗ
چٙیٗ ثیبٖ ٔیزاضز :زیٗ ضا ٘جبیس ٚؾیّٝای ثطای تىطیٓ ٘ ٚدبت اضٚاح تّمی وطز .ثّىدٝ
ثبیس َطیمٝای زض نیب٘ت  ٚضفدب ٜخبٔٗد ٝلّٕدساز ٕ٘دٛز .ازیدبٖ ثبؾدتب٘ی خعئدی اظ ٘ٓدٓ
ٖٕدٔٛی اختٕدبٔ ذدٛیف ثٛز٘سود ٝذدسا  ٚثكدط ضا تٛأٔدبً زض ثطٔدیٌطفتٙدس (قددبٖی
ظ٘س.)45:1380،
ثَٛٝضوّی تٗطیفٞبی زیٗ ،یب خٞٛطی اؾدت یدب ودبضوطزی .زض تٗطیدف خدٞٛطی
ٔصٞت ثط ٔجٙبی ٔحتٛای فًبیی آٖ تٗطیف ٔیقٛز  ٚزض ٘ ٔٛز( ْٚوبضوطزی) ٔدصٞت
ثطحؿت خبیٍب ٜیب ٘مكی و ٝزض ٘ٓبْ اختٕبٖی زاضز ،یٗٙی ثطحؿت تٗبزَ  ٓٓ٘ ٚضٚا٘دی
1. Smith
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و ٝثطای افطاز ایدبز ٔی وٙس یدب ٘مكدی ود ٝزض یىچدبضچٍی ٕٞ ٚجؿدتٍی اختٕدبٖی ایفدب
ٔیوٙس ،تٗطیف ٔیقٛز (حٕیسی ٕٞ ٚىبضاٖ.)33 :1385 ،
زٚضویٓ ثط وبضوطزٞدبی زیٍدط زیدٗ زض اً٘دجبٌ ثركدی ،حفدّ  ٚا٘تمدبَ ٔیدطا
اختٕبٖی ٌط ٚ ٜٚپسیس آٔسٖ احؿبؼ ذٛقجرتی زض ٔإٔٙبٖ تأویس وطز ٜاؾتٞ .بضی
آِچط 1پػٞٚكٍط زٚضویٕی ،چٟدبض ودبضوطز ٖٕدس ٜزیدٗ ضا اظ٘ٓدط زٚضودیٓ ثدٖٙٝدٛاٖ
٘یطٞٚبی اختٕبٖی اً٘جبٌثرف ،ا٘ؿددبْ ثردف ،حیدبتثردف  ٚذٛقدجرتی ثردف
َجمٝثٙسی وطز ٜاؾت .آییٗٞبی ٔصٞجی اظ َطیك تحٕیُ اً٘دجبٌ ثدط ٘فدؽ  ٚلدسضی
ذٛیكتٗزاضی ،ا٘ؿبٖٞب ضا ثطای ظ٘سٌی اختٕبٖی آٔبزٔ ٜیؾبظ٘س .تكدطیفبت ٔدصٞجی
ٔطزْ ضا ٌطز ٔ ٓٞیآٚض٘دس  ٚثدسیٗؾدبٖ ،پی٘ٛدسٞبی ٔكتطوكدبٖ ضا زٚثدبض ٜتهدسیك
ٔیوٙٙس  ٚزض٘تیدٕٞ ،ٝجؿتٍی اختٕبٖی ضا تحىیٓ ٔیثركٙس .اخطای ٔطاؾٓ ٔدصٞجی،
ٔیطا

اختٕبٖی ٌط ٜٚضا اثمبء  ٚاحیبء ٔیوٙس  ٚاضظـٞبی پبیساض آٖ ضا ث٘ ٝؿُٞبی

آیٙس ٜا٘تمبَ ٔیزٞس .ؾطا٘دبْ ،زیٗ یه وبضوطز ذٛقجرتی ثرف ٘یع زاضز ،ظیطا وٝ
ثب ثطاٍ٘یرتٗ احؿبؼ ذٛقجرتی زض ٔإٔٙبٖ  ٚاحؿبؼ إَیٙبٖ ثد ٝحمب٘یدت يدطٚضی
خٟبٖ اذاللیای و ٝذٛزقبٖ خعئی اظ آٖا٘س ،ثباحؿبؼ ٘بودبٔی  ٚفمدساٖ ایٕدبٖ زض
آٖٞب ٔمبثّٔ ٝیوٙس .زیٗ ثب ٔمبثّ ٝثب احؿبؼ فمساٖ و ٝزض ٔٛضز ٔطي ٞدٓ زض ؾدُح
فطزی  ٓٞ ٚزض ؾُح اختٕبٖی تدطثٔ ٝیقٛز ثد ٝتثجیدت تدٛاظٖ اٖتٕدبز ذهٛندی ٚ
ٖٕٔٛی یبضی ٔیضؾب٘س .زض ٚؾیٕتطیٗ ؾُح ،زیٗ ثٖٙٝدٛاٖ یده ٟ٘دبز اختٕدبٖی ،ثدٝ
ٌطفتبضیٞبی ٚخٛزی ا٘ؿبٖ ٔٗٙبی ذبنی ٔیثركس ،ظیطا فطز ضا ث ٝلّٕط ٚفطا فدطزی
اضظـٞبی ٔتٗبِی ٚاثؿتٔ ٝیؾبظزٕٞ ،بٖ اضظـٞبیی و ٝزضٟ٘بیت أط ضیك ٝزض خبٔٗٝ

1. Harry Alpert
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زاض٘س (ٕٞیّت )87:1381،1ٖٛضاثطتؿ ٖٛايبفٔ ٝیوٙس و ٝوٙف ٔصٞجی وٙكی اؾت وٝ
ثط ٔجٙبی ثبظقٙبذت تٕبیع تدطثی اظ أٛض فطا تدطثی قىُ ٔیٌیطز .ثٓ٘ ٝدط ا ٚزیدٗ زٚ
وبضوطز زاضز -1 :تٓٙیٓوٙٙس ٜضفتبض فطزی ثطای ذیط ٍٕٞدبٖ اؾدت  -2 ٚثطاٍ٘یعا٘ٙدسٜ
احؿبؼ اقتطان ٚحست اختٕبٖی ٔثُ ٔٙبؾه اؾدت (پتطؾدٕٞ ٚ 2ٖٛىدبضاٖ:1377 ،
.)35
ثب تٛخ ٝثٓ٘ ٝطیبت ُٔطحقس ٜزض یه ٍ٘ب ٜوّی اثٗدبز زیدٗ ٖجدبضت اؾدت اظ :ثُٗدس
اٖتمبزی ،ثُٗس ٔٙبؾىی ،ثُٗس تدطثی ،ثُٗس فىطی  ٚثُٗس پیبٔسی.
 -1ثٗس اٖتمبزی یب ثبٚضٞبی زیٙیٖٛ٘ :ی ازضان فطزی ثطذبؾت ٝاظ ٔٗطفت زیٙی وٝ
ث ٝفطز ثیٙف ذبنی ٘ؿجت ث ٝحمب٘یت ان َٛزیٙی اضائٔ ٝدیزٞدس .زض ٚالدٕ ثٗدس
اٖتمبزی ٖجبضت اؾت اظ :ثبٚضٞبیی و ٝا٘تٓبض ٔیضٚز ،پیطٚاٖ آٖ زیٗ ثساٖ اٖتمبز
زاقت ٝثبقٙسٕٞ .چ ٖٛاٖتمدبز ثدٚ ٝخدٛز ذدسا ،ثٟكدت  ٚخٟد٘ ،ٓٙجدٛتٖ ،دساِت،
أبٔت زض ثیٗ قیٗیبٖ ،لطآٖ.
 -2ثٗس ٔٙبؾىی :آزاةٚضؾ ْٛتسٚیٗقس ٚ ٜزض ٔیدبٖ ٔٗتمدساٖ ثد ٝزیدٗ ،ضفتبضٞدبی
ٕ٘ٝ٘ٛای ثٝحؿبة ٔیآیٙسٙٔ .بؾه ثَٛٝض وبُٔٔ ،طاؾٕی ٞؿتٙس وٞ ٝط زیٗ اظ
پیطٚاٖ ذٛز ا٘تٓبض زاضز آٖٞب ضا ثٝخب آٚض٘س.
ٔٙبؾه  ٚضفتبضٞبی زیٙی ضا ٔیتٛاٖ زض ز ٚثُٗس فطزی  ٚخٕٗدی زض ٘ٓدط ٌطفدت:
ٔٙبؾه فطزی ٕٞچٕ٘ ،ٖٛبظذٛا٘سٖ ،ضٚظٌ ٜطفتٗ ،لطآٖ ذٛا٘سٖ ٙٔ ٚبؾده خٕٗدی
ٕٞچٕ٘ ٖٛبظ خٕبٖت  ٚخٕٗ ،ٝقطوت زض ٔطاؾٓ زیٙی ٔیثبقس.
1. Hamilton
2. Patterson & etal
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 -3ثٗس تدطثیٛٔ :لٗیتٞبی ثطتط ایدبزقسٜای و ٝفطز زض آٖٞب ذٛز ضا ضٚیدبضٚی ٚ
ٔٛاخ ٝثب یه قدٗٛض ثطتدط احؿدبؼ ٔدیوٙدس ٔب٘ٙدس احؿدبؼ حًدٛض ذدسا زض
وبضٞبی ضٚظا٘ ،ٝتطؼ اظ ٌٙب ،ٜتٛث ،ٝذٛاةٞبی زیٙی.
 -4ثٗس آٌبٞی یب زا٘ف زیٙی :قبُٔ حسالُ آٌبٞی فطز ٔإٔٗ اظ زیٗ ٔٛضزلجَٛ
ذٛز اٚؾت ظیطا قٙبذت اظ ان ٚ َٛفط ٔٚزیٗ  ٚؾٙتٞب ،تبضید  ٚؾبیط أٛض
زیٙی زض حسالّی اظ ؾُح ٕٔىٗ الظْ اؾت تب فطز ضا ث ُٕٖ ٝزیٙی ثىكب٘س
(فطخی.)87:1388 ،
هذل تحلیلی پصٍّص
ثب تٛخ ٝثٔ ٝجبحث ٘ٓطی فٛق  ٚضاثُ ٝثیٗ زیٗزاضی  ٚؾجه ظ٘سٌی ٔیتٛاٖ ٔسَ
ٔفٟٔٛی پػٞٚف حبيط ضا ث ٝقطح ظیط تطؾیٓ ٕ٘ٛز.

ًوَدار ضوارُ ( :)1هذل تحلیلی تحقیق
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فرضیِّای تحقیق
ثب تٛخ ٝث ٝچبضچٛة ٘ٓطی  ٚپیكی ٝٙتدطثی ُٔطح قس ،ٜفطيیٞٝبی پػ ٜٚحبيدط ثدٝ
نٛضت ظیط َطح ٔیٌطزز:
فرضیِ اصلی تحقیق

ثیٗ زیٙساضی  ٚؾجه ظ٘سٌی قٟط٘ٚساٖ ضاثُٚ ٝخٛز زاضز.
فرضیِّای فرعی تحقیق

ثیٗ زیٙساضی ٕ٘ ٚبزٞبی ٔٙعِتی قٟط٘ٚساٖ ضاثُٚ ٝخٛز زاضز.
ثیٗ زیٙساضی  ٚاٍِٞٛبی ضفتبضی قٟط٘ٚساٖ ضاثُٚ ٝخٛز زاضز.
ثیٗ زیٙساضی ٔ ٚهطفٌطایی قٟط٘ٚساٖ ضاثُٚ ٝخٛز زاضز.
ثیٗ زیٙساضی  ٚلبٌٖ٘ٛطایی قٟط٘ٚساٖ ضاثُٚ ٝخٛز زاضز.
ثیٗ زیٙساضی ٘ ٚمفٞبی ذب٘ٛازٌی قٟط٘ٚساٖ ضاثُٚ ٝخٛز زاضز.
ثیٗ زیٙساضی ٘ ٚمفٞبی قغّی قٟط٘ٚساٖ ضاثُٚ ٝخٛز زاضز.
رٍشضٌاسی
پددػٞٚف حبيددط ثددب ضٚـ پیٕددبیف ا٘دددبٌْطفتدد ٝاؾددت .پیٕددبیف پػٞٚكددی اؾددت
تٛندیفی -تجییٙدی ودد ٝثدط اؾددبؼ ا٘تردبة ٕ٘٘ٛددٝای تهدبزفی ٗٔ ٚددطف اظ افدطاز خبٔٗددٝ
پػٞٚكی  ٚپبؾد آٖٞب ث ٝیه ٔدٕ ٖٝٛپطؾف اظ پطؾكٙبٔٓ٘ ،ٝطؾٙدی  ٚیدب ضٚـٞدبی
زیٍط ثُٔ ٝبِٗٚ ٝيٕ ٔٛخٛز آٖ اظ ٍ٘طـٞبٖ ،میسٜٞب ،ضفتبضٞب  ٚثَٛٝضوّی اؾدترطاج
اَالٖبت زضثبض ٜقطایٍ ظ٘سٌی ٔ ٚمِٞٝٛبیی و ٝافطاز ضا ٔٗیٗ ٔیٌطزا٘ٙدسٔ ،دیپدطزاظز
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(ٔیطظائی .)64:1388 ،خبٔٗ ٝآٔبضی زض پػٞٚف حبيط قبُٔ قٟط٘ٚساٖ قدٟطٞبی آضاٖ
 ٚثیسٌُ ث ٝتٗساز ٘ 49516فط ٔیثبقس و ٝاظ ایٗ تٗساز ،ثب اؾتفبز ٜاظ فطٔ َٛوٛوطاٖ ٘فط
ثٖٛٙ ٝاٖ 320حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛا٘تردبةقدس ٚ ٜاظ َطیدك ٕ٘٘ٛدٌٝیدطی تهدبزفی ؾیؿدتٕبتیه
پطؾكٙبٔ ٝثیٗ آٖٞب تٛظیٕ ٌطزیس ٜاؾت .خٟت ثطآٚضز اٖتجبض  ٚپبیبیی ٔمیبؼٞب ٘یدع ثدٝ
تطتیت اظ اٖتجب ض نٛضی  ٚتىٙیده آِفدبی وط٘ٚجدبخ اؾدتفبز ٜقدس ٜاؾدت ،ود ٝيدطایت
پبیبیی ثٝزؾت آٔس ٜثطای تٕبٔی اثٗبز ٔتغیطٞب ثبالتط اظ  /7ثٛز ٚ ٜثِ ٝحدبِ آٔدبضی لبثدُ
لجٔ َٛیثبقس.
تعریف هفَْهی ٍ عولیاتی هتغیرّا
زض ایٗ ثرف ثد ٝتٗدبضیف ٔفٟدٔٛی ّٕٖ ٚیدبتی ٔتغیطٞدبی ٔؿدتمُ ٚ ٚاثؿدت ٝتحمیدك
پطزاذت ٝقس ٜاؾت.
سثک زًذگی :تٗطیف ٔفٟدٔٛی :ؾدجه ظ٘دسٌی ضٚـ اٍِٙٔٛدس ٔهدطف ،زضن ٚ
اضظـٌصاضی فطٔ ًٙٞبزی اؾت و ٝاؾتمطاض ٔٗیبضٞبی ٛٞیتی ضا زض چبضچٛة ظٔدبٖ ٚ
ٔىبٖ ٕٔىٗ ٔیؾبظز (ٌٙدی ٕٞ ٚىبضاٖ.)151:1394،
زض پػٞٚف حبيدطٔ ،تغیدط ؾدجه ظ٘دسٌی زض قدف ثٗدس قدبُٔ ٕ٘بزٞدبی ٔٙعِتدی،
اٍِٞٛبی ضفتبضیٔ ،هطفٌطایی ،لبٌٖ٘ٛطایی٘ ،مفٞبی ذب٘ٛازٌی ٘ ٚمفٞبی قدغّی
زض ؾُح ؾٙدف ضتجٝای  ٚزض لبِت َیف ِیىطت ٔٛضز ؾٙدف لدطاض ٌطفتد ٝاؾدت .زض
ازأ ٝث ٝتٗبضیف ٔفٟٔٛی ّٕٖ ٚیبتی ٞط یه اظ اثٗبز ٔصوٛض پطزاذتٔ ٝیقٛز:
ًوادّای هٌسلتی :تٗطیف ٔفٟٔٛیٔ :مبْ فطز یبٌط ٜٚثب تٛخ ٝث ٝتٛظیٗكدبٖ (حیثیدت)
زضیدده ٘ٓددبْ اختٕددبٖی اؾددت ودد ٝزض ٔددٛاضزی ثددَٝددٛض تّددٛیحی  ٚثددب زض ٘ٓددط ٌددطفتٗ
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چٍٍ٘ٛی تٛظیٕ حمٛقٔ ،ؿئِٛیتٞب ،لسضت  ٚالتدساض ثدب چدبضچٛة ٕٞدبٖ ٘ٓدبْ ٕٞدطاٜ
اؾت.
تٗطیف ّٖٕیبتی:
 زض ٍٙٞبْ ذطیس ،ثیكتط ث ٝذطیس وبالٞبی تدّٕی  ٚتعییٙبت ٔیپطزاظْ. ِجبؼ ذٛز ضا ٔتٙبؾت ثب ٔس ا٘تربة ٔیو.ٓٙ زض ا٘تربة ِجبؼ ث ٝظیجبیی  ٚضً٘ ِجبؼ إٞیت ٔیز( ٓٞقبِچی.)100:1386 ،اٍِٞٛددبی ضفتددبضی :تٗطیددف ٔفٟددٔٛی :انددُالحی وّددی  ٚپٛقك دی ثددطای اٖٕددبَ،
فٗبِیتٞب ،ثبظتبةٞب ،حطودبت ،فطایٙدسٞب  ٚثدَٝدٛض ذالندٞ ٝدط ٚاودٙف لبثدُؾدٙدف
اضٌب٘یؿٓ .زض اضتجبٌ ثب ٔٛخٛزات ا٘ؿب٘ی ایٗ انُالح ٕٔٗٛالً ثّٕٖ ٝىطز فدطز ثدٖٙٝدٛاٖ
یه ٚاحس اَالق ٔیقٛز (پٛض افىبضی.)171:1373 ،
تٗطیف ّٖٕیبتی:
 اٚلبت فطاغت زض ظ٘سٌی ٘مف ثؿیبض ٕٟٔی زاضز. ثطای ٌصضا٘سٖ اٚلبت فطاغت اظ فٗآٚضیٞبی خسیس ٔب٘ٙس ضایب٘ ،ٝایٙتط٘دت ،ؾدیٕٙب ...ٚاؾتفبزٔ ٜیو.ٓٙ
 خصاة  ٚذٛـلیبف ٝثٛزٖ خدعء ندفبت ثدب إٞیدت ظ٘دسٌی ٔدٗ اؾدت (قدبِچی،)102:1386
هصرف گرایی :تٗطیف ٔفٟٔٛی :زض ٞط خبٔٗٝای ٔرهٛنبً زض خٛإٔ ٔتٙفَٕ ،جمبت
ثبال  ٚثٗس اظ آ٘بٖ زیٍط َجمبت زض نٛضت احطاظ تٛاٖ ٔبِی ثٝنٛضت ثًٗدی اظ وبالٞدب

 005

جامعهشناسی سبک زندگی ،سال اول ،شماره چهارم ،زمستان 83

٘ ٝث ٝخٟت ؾٛز خؿتٗ اظ آ٘بٖ زضضا ٜضفٕ ٔكىالت ذدٛیف ثّىد ٝثدطای ذٛزٕ٘دبیی زض
ثطاثط زیٍطاٖ ٌطایف زاض٘س  ٚزض ایٗ ا٘سیكٝا٘س و ٝوبضثطز ایدٗ ودبال آ٘دبٖ ضا ثد ٝضزٜای
ثددبالتط اضتمددب زازٛٔ ٚ ٜخجددبت افددعایف اٖتجبضقددبٖ زض ثطاثددط ثیٙٙددسٌبٖ ضا فددطا ٓٞؾددبظز
(ثیط.)67:1380،ٚ
تٗطیف ّٖٕیبتی:
 ثیف اظ حس ٘یبظ ذطیس ٔی ٕ٘بیٓ. اظ ذطیس وبالٞبی ِٛوؽ  ٚغیط يطٚضی ِصت ٔیثطْ. ثبیس ٍٕٞبْ ثب ٔس ضٚظ الساْ ث ٝذطیس ٕ٘ٛز. زض ذطیس ٌ ٚكت ٌ ٚصاض ٘جبیس پیف اَطافیبٖ وٓ آٚضز.٘مفٞبی قغّی  ٚحطفٝای :تٗطیف ٔفٟٔٛی :وبض ٗٔ ُٕٖ ٚیٙی اؾت و ٝزض خبٔٗدٝ
ث ٝفطز تّٗك زاضز .ثٖٝجبضت زیٍط قدرم ،ودبض ٕٖ ٚدُ ٔٗیٙدی ضا زض خبٔٗدٟٖ ٝدس ٜزاض
اؾت (ثیط.)872:1380 ،ٚ
تٗطیف ّٖٕیبتی:
 ثٙٔ ٝبفٕ قرهی ذٛز ثیف اظ ویفیت وبض إٞیت ٔیز.ٓٞ ؾٗی ٔیو ٓٙوبضْ ضا ثٝزضؾتی ا٘دبْ ز.ٓٞ وبضی و ٝث٘ ٝفٕ ؾبظٔبٖ ٘یؿت ِٚی ثدب ٔٙدبفٕ وبضوٙدبٖ ؾدبظٌبض اؾدت ثبیدس ا٘ددبٌْیطز.
 زض اضتجددبٌ ثبوددبضْ احؿددبؼ تىّیددف ٔ ٚؿددئِٛیتپددصیطی ٔددیوددّٖ( ٓٙیرددٛا،ٜ)722:1383
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٘مفٞبی ذب٘ٛازٌی  ٚذٛیكب٘ٚسی :تٗطیف ٔفٟٔٛی :ایٗ ٘مدفٞدب ٔتدأثط اظ ضٚاثدٍ
اختٕبٖی ٘بقی اظ پی٘ٛسٞبی ذ٘ٛی (حمیمی یب فطيی) ٘ ٚبقی اظ اظزٚاج ،ثُدٛضی وددب
تحددت ٖٙددٛاٖ ذٛیكددب٘ٚسی ٘ددبْ ثددطز ٔ ٜدیقددٛز٘ .مددف ذددب٘ٛازٌی  ٚذٛیكددب٘ٚسی زض
ثیكتطخٛإٔ ٘مف ٕٟٔی زض خبٔٗٝپصیطی افطاز ٚحفّ ٕٞجؿتٍی ٌطٞٚدی ایفدب ٔدیوٙدس
(آثطوطأجی.)205:1367 ،
تٗطیف ّٖٕیبتی:
 ٔٗ ٘ؿجت ث ٝضٚاثٍ ذب٘ٛازٌی  ٚذٛیكب٘ٚسی ٖالل ٝزاضْ. اًٖبی ذب٘ٛاز ٜزضضفٕ ٔكىالت یىسیٍط ٔكبضوت زاض٘س. ثعضٌبٖ فبٔیُ زضأٛض ٔطث ٌٛث ٝاًٖبی فبٔیُ ٔكبضوت زاض٘س. اًٖبی فبٔیُ اظ٘ٓطات ٕٞسیٍط تجٗیت زاض٘س (ّٖیرٛا)137:1383 ،ٜتعذ قاًَىگرایی :تٗطیف ٔفٟدٔٛی :لدب٘ٔ ٖٛدٕٖٛدٝای اظ زؾدتٛضإُِٗٞبؾدت ودٝ
تٛؾٍ ٔدٕٖٝٛای ث ٝاخطا ٌصاقتٔ ٝیقٛز  ٚثٖٛٙٝاٖ ٔیدب٘دی زض ضٚاثدٍ اختٕدبٖی ثدیٗ
ٔطزْ ُٖٕ ٔیوٙس .لبٌٖ٘ٛطایی ث ٝانبِت لب٘ ٚ ٖٛاند َٛلًدبیی  ٚحمدٛلی زض ضٚاثدٍ
ثیٗ ٔطزْ  ٚزِٚت ٔ ٚبثیٗ ٔطزْ ٔٗتمس اؾت.
تٗطیف ّٖٕیبتی:
 لب٘ ٖٛثٔ ٝؿبئُ ا٘ؿبٖ پبؾرٍٛؾت. تب حس أىبٖ ؾٗی ٔیو ٓٙلٛا٘یٗ زض خبٔٗ ٝضا ٘مى ٘ى.ٓٙ -لٛا٘یٗ ٔٛخٛز زض خبٔٗ ٝزؾت  ٚپبٌیط ٔ ٚحسٚزوٙٙس ٜاؾت.
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 لب٘ ٖٛزض ثٟجٛز ضٚاثٍ ٔیبٖ افطاز ٔإثطاؾت.دیٌذاری :زض پػٞٚف حبيط ٔتغیط زیٙساضی ثب  5ثٗس ٔكدتُٕ ثدط ثٗدس تدطثدی ،ثٗدس
پیبٔسی ،ثٗس آٌبٞی ،ثٗس اٖتمبزی  ٚثٗس ٔٙبؾىی زض ؾُح ؾدٙدف ضتجدٝای  ٚزض لبِدت
َیف ِیىطت ا٘ساظٌ ٜیطی قس ٜاؾت .زض ازأ ٝتٗبضیف ٔفٟٔٛی ّٕٖ ٚیبتی ٞدط یده اظ
اثٗبز پطزاذتٔ ٝیقٛز:
تٗطیف ٔفٟٔٛی :ثَٛ ٝضوّی  ٚثب زض ٘ٓط ٌدطفتٗ تٕدبٔی ا٘ؿدب٘یت زض ٕٞد ٝظٔدبٖٞدب
ٔیتٛاٖ زیٗ ضا ٕٞچدٌ ٖٛدطایف قدسیس ا٘ؿدبٖٞدب ثد ٝؾدٛی ٚخدٛز ٚاالی ذسا٘ٚدس یدب
٘یطٞٚبی ثطیٗ  ٚیب احؿبؼ ؾبزٚ ٜاثؿتٍی ث ٝآ٘بٖ ثٛٓٙٔ ٝض تجییٗ ُّٖ ٚخٛزی ذٛیكتٗ
زض خٟبٖ  ٚثبظیبثی ٔٗٙبیی ثطای ٞؿتی زا٘ؿت .زض ٘تیدد ٝزیدٗ اٖتمدبزات ٘ؿدجت ثدٝایدٗ
ٚالٗیتٞب  ٚاقىبِی و ٝث ٝذٛز ٔی ٌیط٘س ٔٙبؾه ،ویفٞب  ٚاٖٕبَ ٌ٘ٛدبٌٔ ٖٛدصٞجی
ضا ٔكرم ٔیزاضز (ثیط)320:1380،ٚ
اظ ٔیبٖ ٔسَٞبی ؾٙدف زیٙساضیٔ ،سَ ٌالن ٚاؾتبضن ٔسِی چٙس ثٗدسی اؾدت
و٘ ٝؿجتبً خبٕٔ  ٚفطاٌیطاؾت  ٚاغّت اثٗبز ٔكدتطن ٔیدبٖ ازیدبٖ ضا زض ثطٔدی ٌیدطز ودٝ
قبُٔ :ثٗس اٖتمبزی ،ثٗس ٔٙبؾىی ،ثٗس تدطثی ،ثٗس آٌبٞی  ٚثٗس پیبٔدسی اؾدت ود ٝزض
شیُ ثٞ ٝطوساْ اقبضٔ ٜیقٛز.
ثٗس تدطثی :تٗطیف ٔفٟٔٛی :ثٗس تدطثی یب ٖٛاَف زیٙی زض ٖٛاَف ،تهدٛضات ٚ
احؿبؾبت ٔطث ٌٛث ٝثطلطاضی ضاثُ ٝثب ٚخٛزی ٕٞچ ٖٛذسا وٚ ٝالٗیت غدبیی ثدب التدساض
ٔتٗبِی اؾت ْبٞط ٔیقٛز (ؾطاج ظاز)64:1383 ،ٜ
تٗطیف ّٖٕیبتی:
 -ثیكتط اٚلبت زض ظ٘سٌی اظ ذسا٘ٚس وٕه ٔیذٛا.ٓٞ
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 ٕٛٞاض ٜذسا ضا حبيط ٘ ٚبْط ثط ضفتبضٞبی ذٛز ٔیثی.ٓٙ ٌبٞی اٚلبت احؿبؼ تطؼ اظ ذسا ث ٗٔ ٝزؾت ٔیزٞس. ٌبٞی احؿبؼ تٛثٔ ٝیو ٚ ٓٙاظ ذسا ٔیذٛا ٓٞثطای خجطاٖ ٌٙبٞب٘ٓ ث ٗٔ ٝوٕهوٙس (فطخی)89:1388،
ثٗس پیبٔسی :تٗطیدف ٔفٟدٔٛی :پیبٔدسٞبی زیٙدساضی قدبُٔ پیبٔدسٞبی ثدبٚضٕٖ ،دُ،
تدطث ٚ ٝزا٘ف زیٙی زض ظ٘سٌی ضٚظٔط ٜفطز ٔٗتمس  ٚضٚاثٍ ا ٚثب ؾدبیطیٗ اؾدت (ؾدطاج
ظاز ٚ ٜتٛوّی)165:1380،
تٗطیف ّٖٕیبتی:
 ثب پسیس ٜثسحدبثی ثبیس ثب لبَٗیت ٔجبضظ ٜوطز. زضٔٛضز ذطیس  ٚفطٚـ ٔكطٚثبت اِىّی ٘جبیس ؾرتٌیطی وطز. ٔٛافك ٖسْ اخبظ ٜچبح ث ٝوتبةٞبیی ٞؿتٓ و ٝثب ٖمبیس زیٙی تًبز زاض٘س. ثبیس خّٛی فیّٓٞب ٚوتبثٟبیی ضاو ٝثبٖث ٘بضاحتی افطاز ٔدصٞجی ٔدیقدٛز ضاٌطفدت(فطخی.)91:1388 ،
ثٗس آٌبٞی یب قٙبذتی :تٗطیف ٔفٟٔٛی :قبُٔ حدسالُ آٌدبٞی فدطز ٔد ٗٔٛاظ زیدٗ
ٔٛضز لج َٛذٛز اٚؾت (فطخی)87:1388 ،
تٗطیف ّٖٕیبتی:
 ٘ؿجت ث ٝاحىبْ ٕ٘بظ قٙبذت زاضْ.٘ -ؿجت ث ٝاحبزیث  ٚضٚایبت قٙبذت زاضْ.
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 ٘ؿجت ث ٝحالَ  ٚحطاْ زیٙی قٙبذت زاضْ. ٘ؿجت ث ٝظ٘سٌی ّٖٕبی زیٙی قٙبذت زاضْ (ّٖیرٛا.)442:1383 ،ٜتعذ اعتقادی :تٗطیف ٔفٟٔٛی :ثبٚضٞبیی ضا زضثطٔدی ٌیطزود ٝا٘تٓدبضٔیضٚز پیدطٚاٖ
آٖ زیٗ ،ثساٖٞب اٖتمبز زاقت ٝثبقٙس (ؾطاج ظازٚ ٜتٛوّی .)164:1380،اٌط ثرٛاٞیٓ ایدٗ
ثٗس ضا زض اضتجبٌ ثبزیٗ اؾالْ ثیبٖ وٙیٓ ٔدٕٖٝٛای اظثبٚضٞب ود« ٝاند َٛزیدٗ» ذٛا٘دسٜ
ٔیقٛز ضا زضثطٔیٌیطز.
تٗطیف ّٖٕیبتی:
 ٔصٞت ث ٝتٕبْ ٔؿبئُ ا٘ؿبٖ پبؾرٍٛؾت. ٔصٞت ضاثُ ٝزضؾت ا٘ؿبٖ ضا ثبزیٍطاٖ تٓٙیٓ ٔیوٙس. ٔصٞت ٚؾیّ ٝضؾیسٖ ثٙٔ ٝبفٕ  ٕٝٞافطاز خبٔٗ ٝاؾت (ّٖیرٛا)442:1383 ،ٜتعذ هٌاسکی :تٗطیف ٔفٟٔٛیٕٛٗٔ :الً ٔٙبؾه ضا ٔدٕٖٝٛای اظ لٛاٖس ضایح زضیه
ویف ٔیزا٘ٙس ٚویف ذٛز ثٙٔ ٝعِ ٝاْٟبضؾتبیف  ٚاحتطاْ ثٔ ٝمدبْ اِٟدی ثدَٝدٛضخٕٗی
اؾت (ثیط.)326:1380،ٚ
تٗطیف ّٖٕیبتی:
 ؾٗی ٔیوٕ٘ ٓٙبظْ ضا ثُٛض ٔٚ ٓٓٙؾطٚلت ثرٛا٘ٓ. ؾٗی ٔیوٞ ٓٙط ضٚظ ثٗس اظ ٕ٘بظ لطآٖ ثرٛا٘ٓ. ٌبٞی ث ٝظیبضت أبوٗ ٔتجطؤ ٝیض.ْٚ -ؾٗی ٔیو ٓٙزضٔطاؾٓ ٔصٞجی ٔؿبخس قطوت و( ٓٙفطخی.)85:1388 ،
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یافتِّای تحقیق
یافتِّای تَصیفی

ثطضؾی یبفتٞٝبی تٛنیفی پػٞٚف ٘كبٖ ٔیزٞدس اظ ثدیٗ پبؾدرٍٛیبٖٔ 164 ،دطز ٚ
٘ 155فط ظٖ ٞؿتٙسٔ .یبٍ٘یٗ ؾٗ پبؾرٍٛیبٖ ثطاثط ثدب  ٚ 30/19اظ ثدیٗ پبؾدرٍٛیبٖ 232
٘فددط زاضای ٔددسضن زیددچّٓ  ٚثددبالتط ٘ 79 ٚفددط اظ آٖٞددب زاضای ٔمددبَٕ ؾدد ْٛزثیطؾددتبٖ ٚ
پبییٗتط ٞؿتٙس .یبفتٞٝب ٘كبٖ ٔیزٞس و %2/1 ٝثیىبضٔ %19/4 ،حهُ  ٚزا٘كدد%22/6 ،ٛ
ذب٘ٝزاض %20/8 ،آظاز  35% ٚزِٚتی ٞؿتٙس.
ٔتغیط ؾجه ظ٘سٌی زض لبِت  6ثٗس ٔٛضز ؾٙدف لطاض ٌطفت ٝاؾت٘ ،تدبیح تٛندیفی
ث ٝزؾت آٔس٘ ٜكبٖ ٔدیزٞدس ود 45/6 ٝزضندس افدطاز ٕ٘بزٞدبی ٔٙعِتدی ضا زض حدس ودٓ
ا٘ترددبة  ٚتٟٙددب  43/4زضنددس اظ آٖٞددب ایددٗ ثٗددس ضا زض حددس ظیددبز ا٘ترددبة ٕ٘ددٛزٜا٘ددس ٚ
٘كبٖزٙٞس ٜایٗ اؾت و ٝافطاز زاضای ٕ٘بزی ٔٙعِتدی ٕٞ ٚچٙدیٗ ٔهدطفٌطایدی پدبییٙی
ٞؿتٙس ثٙبثطایٗ ٔهطف ظیبز  ٚذطیس وبالٞبی تدّٕی زض ٔیبٖ افدطاز اظ إٞیدت ظیدبزی
ثطذٛضزاض ٘یؿت.
 یبفتٞٝب حبوی اظ آٖ اؾت و ٝثٗس ٘مفٞبی ذدب٘ٛازٌی  ٚذٛیكدب٘ٚسی ثدب زاقدتٗٔیددبٍ٘یٗ  70/22حددس ُّٔددٛة ضا زض ایددٗ ظٔیٙدد ٝوؿددت وددطز ٜاؾددت .ثٗددس ٘مددفٞددبی
ذب٘ٛازٌی زاضای ثبالتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔدیثبقدس ثٙدبثطایٗ ٘مدفٞدبی ذدب٘ٛازٌی  ٚضٚاثدٍ
ذٛیكب٘ٚسی زض ثیٗ افطاز زاضای إٞیت ظیبزی اؾت  ٚاوثدط پبؾدرٍٛیبٖ زاضای ضٚاثدٍ
ٌطْ ذب٘ٛازٌی ٞؿتٙسٕ٘ .بزٞبی ٔٙعِتی زاضای وٕتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ثدب ٔیدعاٖ  49/75اؾدت
و٘ ٝكبٖ ٔیزٞس ٕ٘بزٞبی ٔٙعِتی  ٚقدبذمٞدبی آٖ اظ خّٕد ٝذطیدس وبالٞدب تدّٕدی،
پیطٚی اظ ٔس زض ثیٗ پبؾرٍٛیبٖ زاضای خبیٍب ٜپبییٙی اؾت  ٚثطای افطاز إٞیت ظیدبزی
٘ساضز (خس َٚقٕبض.)1 ٜ
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جذٍل ( :)1آهارُّای تَصیفی هتغیر سثک زًذگی

اثٗبز

حسالُ

حساوثط

ٔیبٍ٘یٗ

ا٘حطاف ٔٗیبض چٍِٛی

وكیسٌی

ٕ٘بزٞبی ٔٙعِتی

0

100

49/75

18/43

/072

-/245

اٍِٞٛبی ضفتبضی

0

100

66/73

18/42

-/895

1/198

ٔهطفٌطایی

0

100

49/80

18/42

/051

-/235

٘مفٞبی ذب٘ٛازٌی

16/67

100

70/22

16/27

-/651

/441

لبٌٖ٘ٛطایی

12/50

100

68/58

18/68

-/868

3/112

٘مفٞبی قغّی

12/43

96/43

64/51

12/35

-/242

/648

ؾجه ظ٘سٌی

12/86

82/14

52/38

12/78

-/099

-/391

ٔف ْٟٛزیٗزاضی زض لبِت  5ثٗس ثطضؾی قس ٜاؾت  ٕٝٞ ٚایٗ اثٗبز حدسالُ ٔیدبٍ٘یٗ
 50ضا وؿت وطزٜا٘س .زض ایدٗ ٔیدبٖ ثٗدس تدطثدی ثدبالتطیٗ ٔیدبٍ٘یٗ ضا ثدب ٔیدعاٖ 86/71
وؿت وطز ٜاؾت  ٚایٗ ثیبٍ٘ط ایٗ اؾت و ٝثیكتط پبؾرٍٛیبٖ زض ظ٘سٌی ذٛز ٕٞدٛاضٜ
ذسا ضا حبيط ٘ ٚبْط ٔیزا٘ٙس .وٕتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٞدٓ ٔتّٗدك ثد ٝثٗدس پیبٔدسی اؾدت .ایدٗ
ٌٛیبی آٖ اؾت و ٝافطاز ث ٝپیبٔسٞب آثبض زیٗزاضی ذٛز زض ٖٕدُ  ٚثدبٚض ذدٛز إٞیدت
وٕی ٔیزٙٞس (خس َٚقٕبض.)2 ٜ
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جذٍل ( :)2آهارُّای تَصیفی هتغیر دیي داری

اثٗبز

حسالُ

حساوثط

ٔیبٍ٘یٗ

ا٘حطاف ٔٗیبض

چٍِٛی

وكیسٌی

ثٗس تدطثی

0

100

86/71

14/82

-1/825

5/211

ثٗس پیبٔسی

0

93/75

55/74

15/33

-/271

-/052

ثٗس آٌبٞی

10

100

73/48

14/48

-/768

1.774

ثٗس اٖتمبزی

28/57

92/86

62/81

11/46

-/236

/202

ثٗس ٔٙبؾىی

16/67

100

69/11

17/58

-/324

-/164

زیٗزاضی

17/59

91/67

69/56

10/35

-/855

2/107

یافتِّای استٌثاطی
یبفتٞٝبی آظٔ ٖٛتی ٘كبٖ ٔیزٞس ؤ ٝیعاٖ زیٗزاضی افطاز ثطحؿت خٙؽ ٔتفدبٚت
اؾت .ث ٝایٗ ٔٗٙی و ٝؾُح ٔٗٙدیزاضی ثدیٗ زٔ ٚمِٛد ٝثدب ٔیدبٍ٘یٗ ظٖ (ٔ ٚ )81/22دطز
( )90/88ثطاثط ثب ٔ 0/000یثبقس٘ .تبیح ٘كبٖ ٔدیزٞدس ٔیدعاٖ زیدٗزاضی افدطاز ثطحؿدت
خٙؽ آٖٞب ٔتفبٚت اؾت ٔ ٚیعاٖ زیٙساضی زض ثیٗ ٔطزاٖ ثیكتط اظ ظ٘دبٖ اؾدت (خدسَٚ
قٕبض.)3 ٜ
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جذٍل ( :)3آزهَى تفاٍت هیساى دیيداری افراد ترحسة جٌسیت

خٙؿیت

ٔیبٍ٘یٗ

ا٘حطاف ٔٗیبض

ظٖ

81/22

11

ٔطز

90/88

11/7

ٔمساضتی

ؾُح ٔٗٙیزاضی

8/31

0/000

خٟت آظٔ ٖٛفطيیٞٝبی تحمیك اظ آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی  rپیطؾ ٖٛاؾتفبز ٜقدس ٜاؾدت.
یبفتٞٝب حبوی اظ آٖ اؾت و:ٝ
 ٕٞجؿتٍی ثیٗ ٔتغیط ٞبی زیٙساضی ٕ٘ ٚبزٞبی ٔٙعِتی ٔٗٙیزاضی ٘ ٚد ٔٛضاثُد٘ ٝیدعٔٙفی ٗٔ ٚىٛؼ ٔیثبقس ،ث ٝایٗ ٔٗٙدی ود ٝثدب افدعایف زیٙدساضی افدطاز ،تٛخد ٝثدٝ
ٕ٘بزٞبی ٔٙعِتی زض ثیٗ آ٘دبٖ ودبٞف ٔدییبثدسٖ ،ىدؽ ٔٛيد٘ ٔٛیدع ٔدٛضز تأییدس
ٔیثبقس.
 ضاثُ ٝذُی ثیٗ ٔتغیطٞبی زیٙساضی  ٚاٍِٞٛبی ضفتبضی ثِ ٝحٓب آٔدبضی ٔٗٙدیزاض ٚٔثجت ٘كبٖ زاز ٜقس ،ثط ایٗ اؾبؼٞ ،طچٔ ٝیعاٖ زیٙساضی افطاز ثدبالتط ثبقدس ،افدطاز
اٍِٞٛبی ضفتبضی ثٟتطی ضا ثطذٛاٙٞس ٌعیس.
 ٕٞجؿتٍی ثیٗ زٔ ٚتغیط زیٙساضی ٔ ٚهطفٌطایی ٔٛضز تأییس ٚالٕ قس٘ ،د ٔٛضاثُدٝ٘یع ٔٙفی ٗٔ ٚىٛؼ ٔیثبقس ،ثط ایٗ اؾبؼ ٞطچٔ ٝیعاٖ زیٙساضی افطاز ثبالتط ثبقس،
ٔیعاٖ ٔهطفٌطایدی آ٘دبٖ ثدبالتط ذٛاٞدس ثدٛزٖ ،ىدؽ ٔٛيد٘ ٔٛیدع ٔدٛضز تأییدس
ٔیثبقس.
 ضاثُ ٝذُی ثیٗ ٔتغیطٞبی زیٙساضی  ٚلبٌ٘ ٖٛطایی تأییس قس ٔٛ٘ ،ضاثُ٘ ٝیع ٔثجتٔ ٚؿتمیٓ ٔیث بقس ،ث ٝایٗ ٔٗٙی و ٝثب افعایف ٔیعاٖ زیٙساضی افطاز ،لبٌٖ٘ٛطایی
٘بفطاز ٘یع ثبالتط ذٛاٞس ثٛز.
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 ٕٞجؿتٍی ثیٗ ٔتغیط زیٙساضی ٘ ٚمفٞبی ذب٘ٛازٌی ٘یع ٔٗٙیزاض ٔ ٚثجدت ثدطآٚضزقسٞ ،ط چٔ ٝیعاٖ زیٙساضی ثالتط ثبقس ،افطاز ث٘ ٝح ٛثٟتط ُّٔ ٚدٛة تدطی اظ ایفدبی
٘مفٞبی ذب٘ٛازٌی ثط ذٛاٙٞس آٔس.
 ضاثُ ٝثیٗ ٔتغیطٞبی ٔیعاٖ زیٙساضی ٘ ٚمفٞبی قغّی ٘یع ٔٛضز تأییس ٚالٕ قسٔٛ٘ ،ضاثُ٘ ٝیع ٔثجت ٔ ٚؿتمیٓ ٔیثبقس.
 ٟ٘بیتبً ایٗ وٕٞ ٝجؿتٍی ثیٗ ٔتغیط زیٙساضی  ٚؾجه ظ٘سٌی ثِ ٝحبِ آٔبضی ٔٛضزتأییس ٚالٕ قس ٔٛ٘ ،ضاثُ٘ ٝیع ٔثجت ٔ ٚؿتمیٓ ٔیثبقس ،ثط ایٗ اؾبؼ ٔیتٛاٖ ٘تیدٝ
ٌطفت و ٝثب افعایف ٔیعاٖ زیٙساضی زض ثیٗ افطاز ٔٛضز ُٔبِٗ ،ٝؾجه ظ٘سٌی
ٔٙبؾت ُّٛٔ ٚة تط ذٛاٞس ثٛز (خس َٚقٕبض.)4 ٜ
جذٍل ( :)4آزهَى ّوثستگی تیي هتغیرّای هستقل ٍ ٍاتستِ تحقیق

ؾجه ظ٘سٌی

زیٙساضی
يطیت ٕٞجؿتٍی

ؾُح ٔٗٙبزاضی

ٕ٘بزٞبی ٔٙعِتی

-/376

0/000

اٍِٞٛبی ضفتبضی

0/412

0/000

ٔهطفٌطایی

-0/216

0/000

لبٌ٘ ٖٛطایی

/341

0/000

٘مفٞبی ذب٘ٛازٌی

0/194

0/001

٘مفٞبی قغّی

0/365

0/000

ؾجه ظ٘سٌی

/354

./000

تحلیل رگرسیًَی چٌذ هتغیرُ
خٟت تٗییٗ تأثیط ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ تحمیك ثط ٔتغیط ٚاثؿت ٝؾجه ظ٘سٌی ،اظ
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ضٌطؾی ٖٛچٙس ٔتغیط ٜاؾتفبز ٜقس ٜاؾت٘ .تبیح حبنُ اظ ضٌطؾی٘ٛی ٘كبٖ ٔیزٞس وٝ
تٕبٔی اثٗبز ٔتغیطٞبی زیٙساضی ،تأثیط ٔٗٙیزاضی ثط ٔتغیط ؾجه ظ٘سٌی زاقت ٝاؾت.
اثٗبز آٌبٞیٔ ،یعاٖ تحهیالت  ٚثٗس اٖتمبزی ثٝتطتیت ثیكتطیٗ تأثیط ضا ضا ثط ٔتغیط
ؾجه ظ٘سٌی زاقتٝا٘س.
ٕٞچٙیٗ ،يطیت ٕٞجؿتٍی چٙسٌب٘ ٝثطاثط ثب  0/692ثٛز ٚ ٜيطیت تٗییٗ
تٗسیُقس ٜثطاثط ثب ٔ 0/418یثبقس ،ث ٝایٗ ٔٗٙی ؤ ٝدٕٔ ٔٛتغیطٞبی ٔؿتمُ تحمیك
تٛا٘ؿتٝا٘س  41/8زضنس اظ تغییطات ٔتغیط ٚاثؿت ٝضا تجییٗ ٕ٘بیٙس (خس َٚقٕبض.)5 ٜ
جذٍل (ً :)5تایج تحلیل رگرسیًَی هتغیر سثک زًذگی

ٔتغیط

يطایت

يطایت

اؾتب٘ساضز ٘كسٜ

اؾتب٘ساضزقسٜ

B

Beta

ٔمساض t

Sig

ثٗس تدطثی

0/336

0/293

3/569

0/000

ثٗس پیبٔسی

0/305

0/249

3/423

0/000

ثٗس آٌبٞی

0/566

0/411

4/742

0/000

ثٗس اٖتمبزی

0/373

0/301

3/646

0/000

ثٗس ٔٙبؾىی

0/264

0/249

3/122

0/017

ٔیعاٖ تحهیالت

0/481

0/391

4/513

0/000

يطیت ٕٞجؿتٍی چٙسٌب٘0/692 :ٝ

يطیت تٗییٗ تٗسیُقس0/418 :ٜ

مطالعه جامعهشناختی رابطه دینداری و سبک زندگی شهروندان

016 

تحث ٍ ًتیجِگیری
ٔفٟدد ْٛؾددجه ظ٘ددسٌی اظخّٕددٔ ٝفددبٞیٓ ّٖدد ْٛاختٕددبٖی ّٖ ٚددٓ خبٔٗددٝقٙبؾددی ٚ
ٔطزْقٙبؾی اؾت و ٝاذیطاً  ٚزض ز ٝٞاذیط ثؿدیبض ٔٛضزتٛخدٖ ٝبِٕدبٖ ّٖد ْٛاختٕدبٖی ٚ
ٔسیطاٖ فطٍٙٞی لطاضٌطفت ٝاؾت ؾجه ظ٘سٌی ٔٗٙبیی اؾدت ود ٝاظ ثدٞ ٝدٓتٙیدسٌی ٚ
پی٘ٛس ٓ٘ ٚبْٚاضٌدی  ٚقدجى ٝای ثدٛزٖ ٖٛأدُ ٔتٗدسزی ود ٝزض قدیٞ ٜٛدبی ظ٘دسٌی یدب
الّیٓٞبی ظیؿتٗ ا٘ؿبٖ تأثیط ٔیٌصاض٘س ،ثٚٝخدٛز آٔدس ٜاؾدت .چٙدبٖود ٝثًٗدبً پسیدساض
قسٖ «ؾجه ظ٘سٌی» ضا زض ظٔط ٜاذتهبنبت «خبٔٗٔ ٝسضٖ ٔتأذط» لّٕساز وطز ٜا٘س .ثدط
اؾبؼ ایٗ زیسٌب ،ٜؾجه ظ٘سٌی و ٝقبُٔ ٔدٕ ٖٝٛضفتبضٞب  ٚاٍِٞٛبی وٙف ٞدط فدطز
وُٛٗٔ ٝف ث ٝاثٗبز ٙٞدبضی ٙٗٔ ٚبیی ظ٘دسٌی اختٕدبٖی ٔدیثبقدس ،اَدالق ٔدیقدٛز ٚ
٘كبٖزٙٞس ٜوٓ  ٚویف ٘ٓبْ ثبٚضٞب  ٚوٙفٞبی فطز اؾت .ثٖٝجبضتی ؾدجه ظ٘دسٌی ثدط
ٔبٞیت ٔ ٚحتٛای ذبل تٗبٔالت  ٚوٙف ٞدبی اقدربل زض ٞدط خبٔٗد ٝزالِدت زاضز ٚ
ٔجیٗ اغطاو٘ ،یبتٗٔ ،ب٘ی  ٚتفبؾیط فطز زض خطیبٖ ُٖٕ ضٚظٔط ٚ ٜظ٘سٌی ضٚظا٘ ٝاؾت.
زض ازثیبت خسیس خبٔٗٝقٙبؾی فطُٔ ٚ ًٙٞبِٗبت فطٍٙٞی ،ؾجه ظ٘سٌی اؾبؾبً أدطی
ٔتفبٚت اظ فط -ًٙٞاِجت ٝ٘ ٝغیط ٔطتجٍ ثب آٖ تٗطیف ٔیقٛز .ایٗ تفىیده ثدیف اظ ٞدط
چیع ث ٝؾجت ٘ؿجتی اؾت ؤ ٝیبٖ ٔف ْٟٛؾدجه ظ٘دسٌی ثدب ٌؿدتطـ فطزیدت  ٚاذدالق
فطزٌطایب٘ ٝزض خبٔٗ ٝخسیس ثطلطاض ٔی قٛز .ؾدجه ظ٘دسٌی پبید ٚ ٝاؾدبؼ فٟدٓ قدطایٍ
فطٍٙٞی ٔٛخٛز  ٚتحٛالت پیف ض ٚزض ایٗ حٛظ ٜتّمی ٔیقٛز ٘ ٚكبٖ ٔیزٞدس ود ٝزض
ثُٗ اضظـٞبی ٔٛخٛز زض ذطزٓ٘ ٜبْ فطٍٙٞی چٔ ٝیٌدصضز .زض ٚالدٕ ثدب ثدٝودبضٌیطی
ٔف ْٟٛؾجه ظ٘سٌی  ٚتٕٗك زض آٖ ٔی تدٛاٖ اظ ٙٞدبضٞدبی پٟٙدبٖ زض اشٞدبٖ ،ثبٚضٞدب ٚ
ضفتبضٞبی ٔطزْ یه خبٔٗ ،ٝؾط زضآٚضز  ٚاظ خٟت ٌیطیٞدب  ٚاٍِٞٛدبی ٔٛخدٛز یدب زض
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حبَ قىُ ٌیطی ،تفؿیط ٚالٕ ثیٙب٘ ٝای اضائد ٝودطز .ؾدجه ظ٘دسٌی ٔدٕٖٛد ٝای اؾدت اظ
اضظـ ٞبٍ٘ ٔٛ٘ ،ب ٚ ٜتفىط  ٚقیٞ ٜٛبی ضفتبضی زض ٞط چیعی .ثیكدتط ٔدطزْ ٔٗتمس٘دس ودٝ
ثبیس ؾجه ظ٘سٌیقدبٖ ضا آظازا٘د ٝا٘تردبة وٙٙدس .خبٔٗدٝقٙبؾدبٖ ٔٗتمس٘دس ؾدَٗ ،جمدٝ
اختٕبٖی ،لٔٛیت  ٚخٙؿیت زض ؾجه ظ٘سٌی ٞط فطز اثطٌصاض٘دس .ایدٗ یٗٙدی ٛٞیدت اظ
٘ ٔٛؾبذتبض َ ٚجم ٝاختٕبٖی فطز ٕٞ ٚچٙیٗ خٙؿیت ،ؾٗ ٔ ٚصٞت ا ٚقدىُ ٔدی ٌیدطز.
ٖٙبندط یدده ؾددجه ظ٘دسٌی ٔكددتطوبتی ضا ثددطای قددٕبضی آض افدطاز پسیددس ٔددیآٚض٘ددس
ثٖٝجبضتزیٍط ٌطٜٞٚبی اختٕبٖی ثیكتط ث ٝیه ٘ ٔٛؾجه ظ٘دسٌی ٌدطایف زاض٘دس .زض
تٗطیفی زیٍط ؾجه ظ٘سٌی ضا ٔدٕ ٖٝٛای اظ ؾّیمٞ ٝبی یه فطز ،زض ٞط ٔٛيدٖٛی (اظ
زوٛضاؾیٙٔ ٖٛعَ تب آٛٔ ًٙٞضزٖالل ،)ٝقیٞ ٜٛبی ضفتدبض فدطز ثدب اَطافیدبٖ ،اضظـ ٞدب ٚ
ٖمبیس فطز ٔ …ٚی ٘بٔٙدس .خٕدٕ ؾدجه ٞدبیی ودٔ ٝدب زض ظ٘دسٌی زاضیدٓ ٛٞیدتٔدبٖ ضا
ٔی ؾبظز ،ثٙبثطایٗ ؾجه ظ٘سٌی ثركی اظ ٛٞیت یه خبٔٗ ٝاؾت .خبٔٗٔ ٝدسضٖ زاضای
ؾجه ظ٘سٌی ذبنی اؾت و ٝا ٚضا ثب ا٘ؿدبٖ ٔٛخدٛز زض خٛأدٕ ؾدٙتی  ٚتٛؾدٗ٘ ٝیبفتدٝ
ٔتٕبیع ٔیوٙسٔ .دیتدٛاٖ ٌفدت تٕدبیعات یبزقدس ٜزض ظثدبٖٛٔ ،ؾدیمی ،اضظـٞدبٙٞ ،دط،
ازثیبت ،ظ٘سٌی ذدب٘ٛازٌیٔ ،دصٞت ،آیدیٗ ،غدصا٘ ،دبْ ٌدصاضی ،ظ٘دسٌی ٖٕدٔٛی  ٚثدٝ
ٖجددبضتی فطٙٞددً ٔددبزی  ٚغیطٔددبزی تٗطیددف ٔددیقدد٘ٛس .ؾددجه ظ٘ددسٌی ٘تیدددٕٞ ٝددٝ
ٌعیٙفٞب ،تطخیحبت  ٚضفتبضٞبیی اؾت و ٝفطز زض اضتجبٌ ثب وبالٞبی ٔبزی  ٚفطٙٞدً
ٔهطفی ا٘دبْ ٔیزٞس .ؾجهٞبی ظ٘سٌی ٔطؾ ْٛزض خبٔٗد ٝیده خٙجد ٝاظ فطٙٞدً آٖ
خبٔٗ ٝضا قىُ ٔیزٞس .زیٗ ثٖٛٙٝاٖ یهٟ٘بز اختٕبٖی ٞدٓ زض ؾدُح فدطزی ٞ ٚدٓ زض
ؾُح اختٕبٖی تأثیطات ظیبزی ثط افطاز زاضز .زیٗزاضی زاضای اثٗدبز اٖتمدبزی ،پیبٔدسی،
تدطثی ،آٌبٞی ٙٔ ٚبؾىی اؾت  ٚزض ٘تیدٞ ٝطوساْ اظ ایٗ اثٗبز ثط ؾدجه ظ٘دسٌی فدطز
تأثیط ٔی ٌصاضز  ٚفطز ضا زض ا٘تربة ؾجه ظ٘سٌی  ٚؾدبذتٗ ضٚایدت ظ٘دسٌی ٕٞطاٞدی
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ٔیوٙس .ؾجه ظ٘سٌی زض پػٞٚف حبيط ثب قف ثٗس ٔٛضز ؾٙدف لدطاض ٌطفتد ٝاؾدت:
ٕ٘بزٞبی ٔٙعِتی ،اٍِٞٛبی ضفتبضیٔ ،هطفٌطایی ،لبٌ٘ ٖٛطایی٘ ،مفٞدبی ذدب٘ٛازٌی
٘ ٚمفٞبی قغّی .ثب تٛخ ٝث ٝاَالٖبت ثٝزؾتآٔس ٚ ٜثطضؾی ٔیبٍ٘یٗ زٔ ٚف ْٟٛؾدجه
ظ٘سٌی  ٚزیٗ ٔی تٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت ود ٝاظ ٔیدبٖ اثٗدبز ؾدجه ظ٘دسٌی ثٗدس ٘مدفٞدبی
ذب٘ٛازٌی  ٚذٛیكب٘ٚسی ثبالتطیٗ ٔیدبٍ٘یٗ  ٚثٗدس ٕ٘بزٞدبی ٔٙعِتدی ٔ ٚهدطفٌطایدی
پبییٗتطیٗ ٔیدبٍ٘یٗ ضا وؿدت ودطزٜا٘دسٕٞ .چٙدیٗ اظ ثدیٗ اثٗدبز زیدٗزاضی ثٗدس تدطثدی
ثبالتطیٗ  ٚثٗس پیبٔسی پبییٗتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ضا ثٝزؾت آٚضز ٜاؾت .زض ثطضؾدی فطيدیبتی
وٛٔ ٝضز آظٔ ٖٛلطاض ٌطفتٙس ،فطيیٔ ٝیعاٖ زیدٗزاضی افدطاز ثدط حؿدت خدٙؽ ٔتفدبٚت
اؾت ٔٛضز تأییس ٚالٕ قس .ایٗ ٘كبٖ ٔدیزٞدس ود ٝزض خبٔٗد ٝآٔدبضی ٔدٛضز ٘ٓدط ٔیدعاٖ
زیٙساضی افطاز ثطحؿت ٔطز  ٚظٖ ثٛز٘كبٖ ذیّی ثبٔ ٓٞتفبٚت اؾت٘ .تبیح ٘كبٖ ٔیزٞس
و ٝثیٗ زیٙساضی ٕ٘ ٚبزٞبی ٔٙعِتی ضاثُٗٔ ٝىٛؼ ٚخٛز زاضز .ثٖٝجبضتزیٍطٔ ،یتدٛاٖ
ٌفت وِ ٝعٔٚبً افطازی و ٝزاضای اٖتمبزات زیٙی ثبالیی ٞؿتٙس ،زاضای ٕ٘بزٞدبی ٔٙعِتدی
وٓتطی ٞؿتٙسٕٞ .چٙیٗ ،ضاثُ ٝذُی ثدیٗ زٔ ٚتغیدط زیٙدساضی ٔ ٚهدطفٌطایدی ٔدٛضز
تأییس ٚالٕ قس .خٟبٖ أطٚظ خٟبٖ ٔهطف اؾت ،ثدب تٛخد ٝثد ٝایٙىدٞ ٝدیچودؽ زض ایدٗ
خٟبٖ اظ تأثیط ضؾب٘ٞٝبی خٕٗی ٔه٘ ٖٛیؿت .تجّیغبت ضٍ٘بضً٘ زض ضؾب٘ٞٝدب ٕ٘ ٚدبیف
خصاة وبالٞبی ٔهطفی ثیكتط افطاز ضا ث ٝذطیس وبالٞب  ٚؾجه ظ٘سٌی ٔهطفی تطغیت
ٔی وٙس .اظ زیٍط ٘تبیح ایٗ تحمیدك ٚخدٛز اضتجدبٌ ٔٗٙدبزاض ٔیدبٖ زیٙدساضی ٘ ٚمدفٞدبی
قغّی ثٛز ٜاؾت ٔٛ٘ .ضاثُ٘ ٝیع ٔثجت ثٛز ٜاؾت ،ث ٝایٗ ٔٗٙی و ٝثٞ ٝط ٔیدعاٖ زیٙدساضی
افعایف یبثس ،افطاز ٘مفٞبی قغّی ذٛز ضا ثٟتط ایفب ٔیوٙٙس .اظآ٘ددبییود ٝایدطاٖ یده
وكٛض ٔؿّٕبٖ ٔیثبقس ٖ ٚمبیس ٔ ٚصاٞت افطاز ثط وبض  ُٕٖ ٚافدطاز ٔإثطاؾدت ثٙدبثطایٗ
زیٙساضی  ٚقست ٔ ٚیعاٖ آٖ اظ ٖٛأُ ٟٔدٓ تأثیطٌدصاض ثدط قدغُ  ٚحطفد ٝافدطاز اؾدت.
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فطيی ٝزیٍط ایٗ تحمیك ٚخٛز اضتجبٌ ٔٗٙبزاض ٔیبٖ زیٙدساضی ٘ ٚمدفٞدبی ذدب٘ٛازٌی ٚ
ذٛیكب٘ٚسی اؾت .ایٗ آظٔ ٖٛثیبٍ٘ط آٖ اؾت و ٝثٞ ٝط ٔیدعاٖ زیٙدساضی افدعایف یبثدس
افطاز ث٘ ٝح ٛثٟتط ٙٔ ٚبؾت تطی ٘مفٞبی ذب٘ٛازٌی ذٛز ضا ایفب ذٛاٙٞس ٕ٘ٛز .زیدٗ ثدٝ
ٕٞطا ٜآٔٛظٜٞبی ثؿیبضی و ٝزض ظٔیٞٝٙبی اذاللی  ٚذب٘ٛازٌی زاضز  ٚثد ٝذدبَط ایٙىدٝ
اٖتمبزات  ٚاضظـٞبی زیٙی ٙٔ ٚبؾه ٔصٞجی  ٚزیٍط اثٗبز زیٗ تأثیط ظیبزی ثدط ثبٚضٞدب
 ُٕٖ ٚافطاز ٔیٌصاضز اظ یه َطف ٔٛخت ثٟجٛز ضٚاثٍ ٔیبٖ اًٖبی ذدب٘ٛاز ٜقدسٚ ٜ
اظ ؾٛی زیٍط ٔٛخت ثٟتط  ٚنٕیٕیتط قسٖ ضٚاثٍ ذٛیكب٘ٚساٖ ٔدیقدٛز .ثدٖ ٝدال،ٜٚ
یبفتٞٝبی پػٞٚف ٘كبٖ زاز و ٝضاثُٙٗٔ ٝبزاض ٔ ٚثجتی ثیٗ زیٙساضی  ٚلبٌٖ٘ٛطایی ٚخدٛز
زاضز ،ثٖٝجبضتیٞ ،ط ٔیعاٖ زیٙساضی افطاز افعایف یبثس ،ضٖبیت لب٘ ٓٞ ٖٛاظ ؾدٛی آٖٞدب
ثیكتط ٔی قٛز .اؾالْ زیٙی اؾت ود ٝپیدطٚا٘ف ضا ثد ٝضٖبیدت حمدٛق یىدسیٍط ؾدفبضـ
وطز ٚ ٜالظٔ ٝظ٘سٌی خٕٗی ضا تجٗیت اظ ٖٛأُ ٚحستثرف ٔیزا٘س .زض ٕٞیٗ ضاثُدٝ
ثبیس ٌفت و ٝزیٙساضی افطاز زض ضٖبیت وطزٖ لب٘ ٖٛاثطٌصاض ٔیثبقس .زض ازأ ٝثب تٛخدٝ
ث ٝیبفتٞٝبی پػٞٚف ٔیتٛاٖ پیكٟٙبزٞبی ظیط ضا اضائٕٛ٘ ٝز:
 تٟی ٝثطٚقٛضٞب  ٚثط٘بٔٞٝبی آٔٛظقی زض ضؾب٘ ٝزض اضتجبٌ ثب ٘مف زیٗ زض ٔدسیطیتؾجه ظ٘سٌی
 تطٚیح ؾجه ظ٘سٌی اؾالٔی ثط ٔجٙبی آٔٛظٜٞبی لطآ٘ی  ٚزیٙی زض ٔؿبخس  ٚخّؿبت ٔصٞجی زض ٔٛضز ٘مف زیٗ زض ثٟجٛز ضٚاثٍ ذب٘ٛازٌی ٚذٛیكب٘ٚسی تٛخ ٝثیكتطی زاز ٜقٛز.
 اظ آ٘دبوٛ٘ ٝخٛا٘بٖ  ٚخٛا٘بٖ ظٔی ٚ ٝٙثؿتط ٔٙبؾجی ثطای پصیطـ ٖمبیس ٞؿتٙس ِصاؾٗیس زض ٔساضؼ  ٚزا٘كٍبٜٞب ثٚٝؾیّٔ ٝكبٚضاٖ ٔ ٚؿئِٛیٗ ثط تأثیط زیٙساضی ثط
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٘مفٞبی ذب٘ٛازٌی ٕٞ ٚچٙیٗ لبٌٖ٘ٛطایی تأویس قٛز.
 تكىیُ زضؼ ٌطٞٚیٞب ٌ ٚطزٕٞبییٞبیی ثطای افطاز و ٝزض ٔٛضز اضتجبٌ حٛظٜزیٗ ثب ذب٘ٛاز ،ٜقغُ  ٚحطف ٚ ٝضٖبیت لب٘ ٖٛتجبزَ٘ٓط قٛز.
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ٌٙ −دیٔ ،حٕس ،حؿیٗ ثطٔ ،حٕس ٖثٕبٖ ،وطیٕیبٖٔ ،یٙب( ،)1394ثطضؾی ضاثُ ٝثیٗ ؾطٔبیٝ
فطٍٙٞی  ٚؾجه ظ٘سٌی زض ثیٗ ٔطزاٖ قٟط ظاٞدساٖ ،فصللٌاهِ جاهعلِ ضٌاسلی سلثک

زًذگی ،ؾبَ ا ،َٚقٕبض ،2 ٜنم .176-129
ٌ −یس٘ع ،آ٘ت٘ٛی ( ،)1378تجذد تطخص :جاهعِ ٍ َّیت ضخصی درعصرجذیذ ،تطخٕٝ
٘بنط ٔٛفمیبٖ ،تٟطاٖ٘ ،كط ٘ی.
ٔ −یطظائی ،ذّیُ ( ،)1388پصٍّص پصٍّطگری پصٍّطٌاهِ ًَیسی ،خّس ا٘ ،َٚكط خبٔٗٝ
قٙبؾبٖ.
٘ −بظوتجبض ،حؿیٗ  ٚظاٞسیٔ ،حٕسخٛاز ٘ ٚبیجیٛٞ ،قد٘ ،)1385( ًٙمدف زیدٗزاضی زض
ٕٔب٘ٗت اظ ثعٞىبضی خٛا٘بٖ قٟط تٟدطاٖ ،فصلٌاهِ علوی پصٍّطی رفاُ اجتواعی ،ؾدبَ
قكٓ ،قٕبض ،22 ٜنم .257 -233
٘ −یبظیٔ ،حؿٗ ٘ ٚهطآثبزیٔ ،حٕس ( ،)1392پػٞٚكی ثب ٖٛٙاٖ ثطضؾی ضاثُ ٝثدیٗ ٔیدعاٖ
زیددٗزاضی  ٚؾددجه ظ٘ددسٌی قددٟط٘ٚساٖ (ُٔبِٗددٔ ٝددٛضزی :قددٟط وبقددبٖ) ،فصلللٌاهِ

ترًاهِریسی رفاُ ٍ تَسعِ اجتواعی ،زٚض ،16 ٜقٕبض ،16 ٜنم .213 -173
ٕٞ −یّتّٔ ،ٖٛىٓ ( ،)1381جاهعِضٌاسی دیي ،تطخٕدٔ ٝحؿدٗ ثالثدی ،تٟدطاٖ ،ا٘تكدبضات
تجیبٖ.
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