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ي  تما ه ا ي ساب(فصلنامه س ا ه ا تا، ، شماره دوره ، )س ا  اب  ،-  

  

ه سرما ا با بررس راب   ا در ه فرهن ا

  شهر هرا
  

3 و سکینه پاکباز2، میثم محمدی1امیر رستگار خالد
  

  

  18/1/93: تاریخ پذیرش    28/11/92 :وصولتاریخ 

  

  :چکیده

 فرهنگی و کیفیت زندگی     ی  بین سرمایه  ی ین پژوهش به بررسی رابطه    ا
 ی  کیفیت زنـدگی بـا اسـتفاده از پرسـشنامه           .پردازد جوانان شهر تهران می   

 آماری ایـن تحقیـق را       ی  جامعه  .سازمان بهداشت جهانی سنجیده شده است     
دهنـد کـه بـا اسـتفاده از           شهر تهران تشکیل مـی     16 و   11،  3جوانان مناطق   

نتایج حاصل از    . اند ای انتخاب گردیده   مرحله گیری تصادفی چند   ی نمونه  یوهش
 فرهنگـی و کیفیـت      ی  پیرسون نشان داد که بین سرمایه      rضریب همبستگی   
 فرهنگـی،   ی  معناداری وجود دارد؛ به این معنا که سرمایه        ی زندگی افراد رابطه  

 همچنین میـان    ؛دهد کیفیت زندگی افراد و میزان رضایت از آن را افزایش می          

 فرهنگـی ارتبـاط معنـاداری       ی های کیفیت زندگی با سرمایه     لفهؤهر یک از م   
 فرهنگـی بـاال، کیفیـت زنـدگی         ی مشاهده شد؛ به این ترتیب کـه سـرمایه        

هیجانی، شـناختی محیطـی و روابـط اجتمـاعی را افـزایش             جسمانی، روانی، 
ی بیشترین افزایش را    جالب این که میزان این همبستگی در بعد روان         . دهد می

توان به وجود ارتباط معنادار  از دیگر نتایج مهم این تحقیق، می . به همراه دارد
یافتـه،   بعـد تجـسم   :  فرهنگـی یعنـی    ی هـای سـرمایه    لفهؤمیان هر یک از م    

با کیفیت زندگی     فرهنگی ی  ی سرمایه  شده یافته و سرانجام بعد نهادینه     عینیت
ن تحقیق نشان داد که کیفیت زندگی، ارتباطی با         از سوی دیگر، ای    . اشاره کرد 

 یتـر  تر و جـدی    هل افراد نداشته و معلول عوامل مهم      أسن، جنس و وضعیت ت    
  . است

 

   فرهنگی، مصرف فرهنگی، جوانانی کیفیت زندگی، سرمایه :مفاهیم کلیدی

  

                                                 
1

 Amir_rastegarkhaled@yahoo.com عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد 
2

 m_m.1366@yahoo.com) ی مسئولنویسنده( دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 
  دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد3



  92تابستان ، 4 ، شماره هفتم، دوره اجتماعیصلنامه توسعهف 

 

78

  و بیان مسألهمقدمه 

تـوان کیفیـت     گونه می ال بوده است که چ    ؤانسان از دیرباز در پی پاسخگویی به این س        
های مربوط به کیفیت زندگی طیف وسـیعی را در بـر             زندگی بشر را بهبود بخشید؟ شاخص     

های بهداشتی، محـیط اجتمـاعی و مـادی          گیرند که از تغذیه و پوشاک گرفته تا مراقبت         می
تغییـر در   :  در واقع مفهوم کیفیت زندگی، مفهومی مرکب اسـت          .شود پیرامون را شامل می   

آمد مردم، شرایط زندگی، وضع سالمت، فشار روحـی و روانـی، فراغـت، شـادمانی                سطح در 
ــدگی و تغییــرات آن را تعیــین مــی ... خــانوادگی، روابــط اجتمــاعی و  نماینــد  کیفیــت زن

  ). 1389خواجویی، (

ی پنجم قرن بیستم، مفهوم کیفیـت زنـدگی در مطالعـات اجتمـاعی در                از حدود دهه  
ی این   زنان و معلوالن مورد بحث قرار گرفت و به تدریج، رابطه          مورد اقشار مختلفِ کودکان،     

متغیر با دیگر متغیرها در ارتباط قرار گرفته که حـاکی از اهمیـت روزافـزون ایـن موضـوع،              
شناسـان و دیگـر اهـالی علـم، توجـه            های اخیر جامعـه    در دهه  . یعنی کیفیت زندگی است   

 . اند جه مفهوم کیفیت زندگی مبذول داشته     ای نسبت به مفهوم واقعیت زندگی و در نتی         ویژه

شناس هلندی، علت اصلی غفلت از پرداختن به مفهوم کیفیت زندگی            روت وینهوون، جامعه  
-5: 2006  ،1وینهوون (داند های اجتماعی می   شناسان به لزوم بررسی آسیب     را اعتقاد جامعه  

پـردازان   تمـام نظریـه  امروزه بررسی کیفیت زندگی بیش از هر زمـان دیگـری مـورد اه         ).3
  . مختلف قرار گرفته است

شان در زندگی در  سازمان جهانی بهداشت، کیفیت زندگی را به ادراک افراد از موقعیت 
نمایند و همچنین در ارتبـاط بـا    ای که در آن زندگی می     های فرهنگی و نظام آموزشی     حوزه

اد بـه بـسیاری از تحقیقـات         با اسـتن    .شان تعریف کرده است    های اهداف، انتظارات و نگرانی   
توان گفت کـه ارتقـاء کیفیـت زنـدگی بـه عنـوان کلیـد                 های نظری، می   کاربردی و اندیشه  

شـود؛ یعنـی از محمـل و بـستر توجـه بـه کیفیـت زنـدگی                   سالمت اجتماعی محسوب می   
 عـدم احـساس خوشـبختی و         .ها را محقق سـاخت     ها، می توان سالمت اجتماعی آن      انسان

... های اجتماعی نظیر خودکشی، اعتیاد و  ای بر بروز آسیب تواند مقدمه یرضایت از زندگی م

2 مرسـر  ی اساس مطالعات به عمل آمده از سـوی موسـسه          بر . باشد
 شـهر تهـران در سـال        

 یکـصد و هفتـاد و       ی  شهر بزرگ جهان، مرتبـه     215 از لحاظ کیفیت زندگی در بین        2009
یانگر مسئله بـودن موضـوع کیفیـت زنـدگی و           تواند ب   این آمار می    .را داراست ) 176(ششم  

های مختلف جامعه  بررسی آن در کل جمعیت و لزوم پرداختن به آن در سطح اقشار و گروه    
، جایگـاه صـد و سـی و سـوم       2007در سـال    ) تهـران ( این در حالی است که ایـران          .باشد
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یر کیفیـت    باید یادآوری کرد که این کـاهش چـشمگ          .را به خود اختصاص داده بود     ) 133(
هـای کیفیـت و رضـایت از زنـدگی در            زندگی در شهر تهران، تنها به دلیل کاهش شـاخص         

هایی است کـه سـایر شـهرها و کـشورها            نیست، بلکه همچنین مرهون تالش    ) تهران(ایران  
دهنـد؛ بـه طـوری کـه بـه           برای افزایش سالمت و کیفیت زندگی شهروندانشان انجـام مـی          

 خاورمیانـه بـه طـور       ی  ی مرسر، منطقه   سسهؤارشناس ارشد م  ی سالگین پاراکاتیل، ک    گفته

ای شاهد افزایش سطح زندگی در شهرهای خود و ارتقاء رتبه خود در سطح جهـان                 فزاینده
ها و امکانات تفریحی در ایـن منطقـه          ی زیرساخت  است که این امر به ویژه به خاطر توسعه        

هـای   زنـدگی در بانـک داده  های خوشـبختی و رضـایت از      همچنین براساس شاخص    .است
هـایی نظیـر افـسردگی، اسـترس و          جهانی، ایران کشوری در معرض خطـر بـوده و بیمـاری           

های روحی و روانی به شـدت در آن در حـال شـیوع اسـت کـه سـبب بـاال رفـتن                         ناراحتی
به شدت رو به افـزایش  ) خودکشی(و این آسیب  هایی نظیر خودکشی و اعتیاد گشته     آسیب
از سـوی دیگـر، درگیـری قـشر          ). 31: 1381هـای اجتمـاعی،      یش آسیب اولین هما (است  

ای دیگر بر عدم احـساس       تواند نشانه   اعتیاد، می  ی بزرگی از جامعه از جمله جوانان با مسئله       
   . شهری چون تهران باشد رضایت از زندگی در کالن

تند ای هـس  های پیچیده خوشبختی و رضایت از زندگی و در کل کیفیت زندگی، پدیده      
انـد،   مدت و بلندمدت فراگردهایی در سطح فردی  مدت، میان  که نه تنها بازتاب ترکیب کوتاه     

به عبارت دیگر،  . اند بلکه همچنین حاصل کنش متقابل میان عوامل سطح فردی و فرهنگی      
های اخیر،   برخی از تحقیقات مهم انجام شده توسط محققین و بویژه تحقیقات کیم در سال             

عوامل فرهنگی در میزان رضایت از زندگی افـراد و بنـابراین میـزان کیفیـت                بیانگر اهمیت   
از سوی دیگر، این عوامل بویژه روی قشر جوان هر جامعه، بـا توجـه        . باشد یها م  زندگی آن 

 بنـابراین   .ثیرگـذاری باشـد  أتوانـد دارای بیـشترین میـزان ت      شان، می  ساز بودن  به این آینده  
 فرهنگی جوانان و کیفیت زندگی آنها       ی ت که میان سرمایه   پرسش اصلی این تحقیق آن اس     

 فرهنگـی در افـزایش      ی چه رابطه ای وجود دارد؟ به عبارت دیگـر، سـهم و نقـش سـرمایه               
  ها از زندگی چیست؟ کیفیت زندگی جوانان و افزودن بر میزان رضایت آن

، توجـه   سـازد  آنچه این تحقیق را از تحقیقات انجام شده در این زمینـه مـستثنی مـی               
 آن در ارتقـای کیفیـت زنـدگی         ی  فرهنگـی و نحـوه     ی    آن بر نقش و کاربرد سـرمایه       ی ویژه

ثیرپذیری کیفیـت زنـدگی از      أی ت   بنابراین هدف اصل این پژوهش، مطالعه      ؛باشد جوانان می 
  . ی فرهنگی است سرمایه
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  پژوهشمبانی نظری 

  کیفیت زندگی 

 استوار است، اشتباه درآمد که عمدتاً بر استاندارد زندگیکیفیت زندگی نباید با مفهوم   
تنهـا شـامل ثـروت و         هـای اسـتاندارد کیفیـت زنـدگی نـه            در عوض، شـاخص     .گرفته شود 
 بلکه شامل محیط زیست، سالمت جسمی و روانـی، تحـصیالت، تفـریح و اوقـات                 استخدام،

 .شوند فراغت و تعلق اجتماعی نیز می

 رویکردهـایی بـا   ی های اولیه برای تعریف و سنجش کیفیت زنـدگی، بـه وسـیله           تالش
ـ های عینی اجتماعی شاخص  ی  نظریـه ی این رویکردهـا بـر پایـه    شد،  اقتصادی بررسی می 

 را) غـذا و سـرپناه    (های عینی و فرافرهنگی نظیر رفع نیازهای اولیه          فاده از معرف  مازلو، است 
جهت سنجش کیفیت زندگی توصیه نموده و به رفع نیازهای فرهنگی و زیباشناختی توجه              

هـا   مازلو بر این باور بـود کـه در تمـامی انـسان              ).10: 2003  ،1راپلی ((کمتری نشان دادند  
ی آدمی، نیازهایی مشترک و نظـری اسـت کـه            انگیزه...  دارد   گرایشی به تحقق خود وجود    

از  « ی محققان اولیه،   به گفته   ).14: 1381محسنی و صالحی،    ( است   یدارای سلسله مراتب  
تا نیازی نباشد یا مطرح نشود و        .  ارگانیک دارد  یهر منظر که بنگریم، رضایت با نیاز ارتباط       

توانـد   ی رضـایت نمـی     شی صورت نگیرد، مقولـه    یا با وجود و مطرح شدن آن، کوشش و تال         
 مندی از زندگی بیانگر میزان برآورده      بنابراین رضایت  ). 11: 1379محسنی،  (»  مطرح شود 

مندی با مفهوم نیـاز ارتبـاط پیـدا         یتهاست و از این طریق، رضا      شدن نیازهای اساسی انسان    
  ). 38: 1373سلیمانی، (کند  می

 داد که سنجش عینـی شـرایط زنـدگی فقـط بخـش               نشان 1970 ی مطالعات در دهه  
 متـداول از    ی در نتیجه، اسـتفاده    . گرفت ها شامل ارزیابی ذهنی را در بر می        محدودی از آن  

و  هایی گردید های اقتصادی به عنوان ارزیابی ملی کیفیت زندگی باعث ایجاد چالش   شاخص
 مطالعـات اولیـه،   ). همان (اند های ذهنی پیدا کرده مطالعات، تمرکز بیشتری به سمت پاسخ  

بعـدی مـورد     گویات و همکارانش، مفهوم کیفیت زندگی را بـه صـورت تـک    ی مانند مطالعه 
 . انـد  ها کیفیـت زنـدگی را بـر روی یـک پیوسـتار در نظـر گرفتـه                   آن  .اند سنجش قرار داده  

  . اسـت  نمـایش داده شـده  0/1  و سـالمتی کامـل بـا      0/0 خـط و بـا    ومیـر در ابتـدای       مرگ

اند و هم سنجش     بعدی کیفیت زندگی را به کار برده       کی و میکالوس، هم سنجش تک     ریجس
  .چندبعدی آن را

کیفیـت زنـدگی    :  کیفیت زندگی تشخیص داده شده اسـت       ی  دو نگرش درباره   معموالً
ای کـه بـه شـرایط بیرونـی اشـاره دارد             عینی، که برای سنجش آن از پارامترهای اجتماعی       

رویکرد ذهنی کیفیت زندگی نیز      . شود استفاده می ...)  مسکن و    مانند بهداشت یا سالمتی،   (
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شـان   های شخصی مردم را از طریق زندگی بر مبنای عوامل روانی قرار دارد و ارزیابی دیدگاه 
1دی مایر و دیگران    (سازد میسر می 

ای  کامینز کیفیت زندگی را سازه      ).110-109: 2008،  
 رفاه مـادی،    ی  هر محور برایند هفت حوزه     . ی است داند که دارای دو محور عینی و ذهن        می

های عینی،   حوزه .نگری و رفاه هیجانی است سالمتی، مولد بودن، صمیمیت، ایمنی، اجتماع
ی  های ذهنی، دربرگیرنده   شود و حوزه   های مرتبط با فرهنگ رفاه عینی را شامل می         شاخص

  فرد برای آنها قائل اسـت      های عینی برحسب اهمیتی است که      مندی از شاخص   وجه رضایت 

  ).61: 2000  ،2کامینز(

شان به طور قـوی بـا        کنند که گزارش افراد از کیفیت زندگی       فلس و پری استدالل می    
های مـورد نظـر بـا تجربـه          این چارچوب  . های مشخص مورد نظر آنها ارتباط دارد       چارچوب
کننـد کـه     مـی هـای اجتمـاعی اسـتدالل     در نتیجـه کارشناسـانِ شـاخص        .ابنـد ی شکل می 
هـای   باشـد و بنـابراین شـاخص       ی افراد می  های اجتماعی ذهنی، انعکاسی از آرزوها      شاخص

سـنجند   هـا بـا شـرایط زنـدگی را مـی          سنجش شرایط زندگی آنها، تطابق آن     مذکور به جای    
)Scottish Executive Social Research, 2005: 19-21 .( اســاس نظــر  بــر

وسـیله سـطح     ابنـد و بـدین     بیعی با وضعیت او تطابق      اینگلهارت آرزوهای شخص به طور ط     
به نظر وی رضـایت ذهنـی        . یابد رضایت فرد از زندگی و احساس خوشبختی او افزایش می         

 خاص از زندگی، بازتاب شکاف بین سـطح آرزوی او وضـعیت عینـی وی                ی فرد از هر جنبه   

 ). 242: 1373اینگلهــارت، (اب اســت یــز نظــر او چیــزی بــا ارزش اســت کــه کم ا .اســت

شـوند، احـساس    اینگلهارت به این نتیجه رسید که وقتی اهداف و آرزوهای افراد محقق مـی  
شود چرا که اگر احساس رضایت طـوالنی و بلندمـدت            خوشبختی کوتاه مدت را موجب می     

  ). همان(شد  های افراد متوقف می بود، آرزوها و فعالیت

وجودی و عینی مـورد بررسـی قـرار         ی ذهنی،    ونتگودت کیفیت زندگی را از سه جنبه      
شود که فرد دارای ماهیت وجودی عمیقی است که بایـد بـه آن احتـرام              فرض می   .دهد می

ی ونتگـودت کیفیـت       نظریـه   .گذاشته شود و شخص باید در هماهنگی با آن زنـدگی کنـد            
 ی مرکـزی  گیرد که در آن، بین سطح و هسته های متعددی در نظر می    زندگی را دارای الیه   

  ،3ونتگـودت  (ی عمیـق آن همـاهنگی وجـود دارد          رویی و الیـه    ی کیفیت زندگی یعنی الیه   
2003 :1031-1030.(   

کننـد فراینـدهای شـناختی، احـساسی و        های کیفیت زندگی هرکدام تالش می      تئوری
کننـد،   نمادین را که از طریق آنها، افراد کیفیت زندگی خود را ارزیابی، تعیین و تجربه مـی                

ثر متفاوتی بر کیفیت زنـدگی توجـه        ؤها بر عوامل م    مایند اما هر یک از این تئوری      توصیف ن 
                                                 
1
 De Maeyer & at al 

2
 Cummins 

3
 Ventegodt 
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هـای مختلفـی بـرای کیفیـت زنـدگی           تاکنون جنبه  ). 46: 1385ربانی خوراسگانی،   (دارند  
  .انـد  های خاص آن پرداختـه     شناسائی شده و هر یک از محققان، به بررسی و سنجش جنبه           

 بعـد مـورد     4 کیفیت زندگی افـراد را بایـد بـا توجـه بـه               بنابر نظر سازمان بهداشت جهانی    
سالمت جسمانی، سالمت روانی، روابط و ارتباطات اجتمـاعی، و          : سنجش و ارزیابی قرار داد    

 سالمت روانی شامل رضایت و تصور شخص از خود و ظاهرش، احساسات              .سالمت محیطی 

  .باشـد  و تمرکـز فـرد مـی      مثبت و منفی فرد، اعتماد به نفس، اعتقـادات روحـی، و حافظـه               

های بهداشتی، درمانی    منظور از سالمت محیطی میزان در دسترس بودن و کیفیت مراقبت          
کند و  ای که شخص در آن زندگی می   های تفریحی، سالمت محله    و اجتماعی، امکان فعالیت   

 منظـور از سـالمت روابـط و ارتباطـات       ).  b2000  ،1بونومی و دیگران   (باشد امکانات آن، می  

اجتمـاعی نیـز کیفیــت ارتباطـات افـراد بــا خـانواده، دوسـتان، همکــاران و اجتمـاع اســت        
ی زندگی به لحاظ ایجاد حس تعلق مکانی در افراد، از چنان             محله).130: 1391پور،   نظری(

ی مـسکونی خـود را       هـا احـساس خانـه      ها نسبت به آن    جایگاهی برخوردار است که خانواده    
  ).48: 1369شکویی، (یابند   خود را در محیطی آشنا و خودی میدارند و با ورود به محله،

یکی بعد  : ی خود دو بعد را برای کیفیت زندگی در نظر گرفته است            کیم نیز در مطالعه   
شود و دیگری، بعد احساسی یا هیجـانی اسـت           شناختی که به رضایت از زندگی مربوط می       

  ).295-313 :2008  ،2کیم (که احساس خوشبختی را به همراه دارد

همبـستگی بـاالیی بـین درآمـد و رفـاه در         ای که توسط وینهوونانجام شـد،      در مطالعه 
 مثبـت و  ی  کـیم نیـز در بررسـی خـود وجـود رابطـه       .کشورهای فقیر مشاهده شده اسـت     

 مطالعـات   ). 304: همـان  (کنـد  ید مـی  أیگی ت معناداری را بین درآمد و رضایت افراد از زند        
 ی  بـرای تبیـین واسـطه    .ت از زندگی و دینداری را نشان داده است      دیگر ارتباط میان رضای   

اول این که مذهب فرد را بـه  : توان تصور کرد ارتباط بین دین و سالمتی، سه سازوکار را می     
ثیر أکنـد کـه بـر سـالمتی تـ          پرور ترغیـب مـی     های شخصیتی فضیلت   ای از ویژگی   مجموعه

آورد، بـر    افتـه بـه عمـل مـی       ی دینـی سـازمان   ای که    که حمایت اجتماعی   دوم این ؛  گذارد می
گذارد و سوم این که دین فـرد را بـرای برخـورد بـا فـشارها آمـاده و                     ثیر می أسالمتی فرد ت  

 مطالعات جدید نـشان داده اسـت کـه عقایـد مـذهبی               ).1376گواهی،  (سازد   مدتر می رآکا
. ثر اسـت  ؤنـی مـ   شـود کـه در ارتقـاء بهداشـت روا          تر باعث ایجاد اثر روانی مثبتی مـی        قوی

ی مـستقیمی بـین    همچنین اعتقادات مذهبی باعث افـزایش سـالمت افـراد شـده و رابطـه       
  ). 45: 1378کنگرلو، (مذهب و قدرت انطباق با محیط وجود دارد 

                                                 
1 Bonomi & et al 
2 Kim 
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یرات مثبـت   أثهـای طبیعـی و تفریحـی نیـز تـ           و حضور افراد در محـیط      فراغت  اوقات
رد و افزایش پیوندهای اجتماعی و رضایت       گذا بسیاری بر سالمت روانی و جسمانی افراد می       

اند که تماس با طبیعـت و         مالر و همکارانش بیان کرده      .اجتماعی را به همراه خواهد داشت     
توانـد سـالمت جـسمانی را از طریـق کـاهش             هـا مـی    فراغـت در ایـن مکـان        گذران اوقات 

بیمـاری  ها، تقویت تمـدد اعـصاب و کـاهش اثـرات منفـی             های جسمانی به استرس    واکنش
کند و معتقـد      پاتریک تفریح را نوعی استراحت تلقی می        ).42: 1386فرخی،  (بهبود بخشد   

هایی است که به خودی خود جالب بوده و موجب رضایت، آرامش             است که تفریح از فعالیت    
او معتقد است که در شرایط سخت زنـدگی مـدرن، کـه انـسان تحـت                  . گردد و آسایش می  

های سالم روحی و جسمی      گیرد، بشر احتیاج به شیوه     رسا قرار می  ف فشارهای مفرط و طاقت   
 از بـین ببـرد      دارد تا بدین وسیله فشارها و نامالیمـات اضـافه شـده بـه زنـدگی روزمـره را                  

ی کیفیت زندگی با     برخی از محققان در اظهارنظر در خصوص رابطه         ).65: 1378صادقی،  (
نا که جوانان و افراد مـسن در مقایـسه بـا            کنند بدین مع    شکل اشاره می   Uسن، به توزیعی    

: 1386فرخی،  (گیرند   افراد میانسال از نظر رفاه و کیفیت زندگی در سطوح باالتری قرار می            

ثر بر  ؤترین متغیرهای م   در مجموع، هر یک از متغیرهای نام برده شده، به عنوان مهم            ). 40
  .اند کیفیت زندگی شناخته شده

  

   فرهنگی سرمایه

 منـسجم از اجزایـی      نظامی نسبتاً : توان چنین گفت   کلی در تعریف فرهنگ می    به طور   
ها، هنجارها، نمادها، باورها و اعتقادات، آداب و رسوم، دانش، هنرها و             غیرمادی شامل ارزش  

اجزای مادی شامل کاالهای مصرفی، ابزارها و تکنولوژی یک گروه یا اجتماع، کـه از طریـق                 
  ). 96: 1375پناهی، (گر منتقل شده و ماهیتی نمادین دارد یادگیری از نسلی به نسل دی

 عامل یا گروهی از عامالن اسـت کـه باعـث            ی شده به اعتقاد بوردیو سرمایه، کار انباشه     
شود این عامالن بتوانند انرژی اجتماعی را جسمیت بخشیده و به حالت مـاده درآورنـد؛                 می

: 1384تـاجبخش،   (جهان اجتماعی اسـت      تنظیمات   ی سرمایه، در واقع اصل زیربنایی کلیه     

از  پـس  حتی را خود هویت که است چیزی ی  رساننده حال، عین در سرمایه ی   واژه  ).135
 یا بهبود و کرد نابودش برد، کارش به بارها میتوان که چیزی کند، می حفظ مکرر ی استفاده

  .)7: 1388روحانی، (بخشید 

 ی سـرمایه  . کند ماعی و فرهنگی تقسیم می    بوردیو سرمایه را به سه نوع اقتصادی، اجت       
 تمــایالت پایــدار فــرد اســت کــه در خــالل  ی فرهنگــی، بــه اعتقــاد بوردیــو، دربرگیرنــده 

 بوردیو جمـع اشـیای فرهنگـیِ بـا ارزش           ی به گفته  . شود شدن در وی انباشته می     اجتماعی
ایـن نـوع     .دهند مثل نقاشی و تحصیالت رسمی و تربیت، اجزای این سرمایه را تشکیل می            
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هـای   ها، شـبکه   روش ها، رسمی نظیر عادت   های بین شخصی و غیر     ه همچنین مهارت  یسرما
کـیم   ). 37: 1380بوردیـو،   (شـود    ها و غیره را نیز شـامل مـی         ساخت زبان، سالیق، قریحه   

داند و هشت نوع هنـر و         فرهنگی را به عنوان مجموعه تجربیات فرهنگی افراد می         ی سرمایه
هـای موسـیقی     های نقاشـی، کنـسرت     های ادبی، نمایشگاه   هنگی شامل فعالیت  یا فعالیت فر  

هـای   ها، اجراهای رقص، سینما و انـواع دیگـر کنـسرت           کالسیک یا اجراهای اپرا، نمایشنامه    
  ).300: 2008  کیم، (کند های تفریحی را تعریف می موسیقی یا نمایشگاه

 فرهنگی در نظر گرفته و معتقـد   های ی فرهنگی را معادل فعالیت     نوت نیز سرمایه   جین
بعـد  : گـذارد  ثیر مـی  أها، به طور آشکاری بر دو بعد از زندگی انـسان تـ             است که این فعالیت   

ی اقتـصادی    این نوع سرمایه نسبت به سـرمایه        ).2003  ،1نوت  جین (فردی و بعد اجتماعی   
  .باشد ارزش می گذاری و کسب سود با ایجاد         با وجود این، قابل سرمایه      .کمتر ملموس است  

در واقـع   . باشـند  یشدن به یکدیگر مـ      ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل تبدیل       سرمایه
  ). 58: 1385باقری، (ها با همدیگر وابستگی متقابل دارند  تمام انواع سرمایه

 فرهنگی به حفظ و نگهداری یا موقعیت افراد در سلسله مراتب       ی از نظر بوردیو سرمایه   
ثیر آن را در سـبک      أکنـد و تـ     عی و برتری یافتن نسبت به دیگران کمک مـی         ساختار اجتما 

 فرهنگی باعث ارتقـای جایگـاه       ی  از نظر وی، سرمایه     .دهد زندگی افراد مورد توجه قرار می     
 بنـابر نظـر بوردیـو،        ).1385پورزارعیـان،   (گردد   عینی و نمادی فرد در روابط اجتماعی می       

. گردد  در ساختار اجتماعی باعث ایجاد سبک زندگی میشرایط عینی زندگی و موقعیت فرد

بندی شده و حاصـل      ای خاص طبقه   سبک زندگی همان اعمال و کارهایی است که به شیوه         
های زنـدگی در     ترین عناصر بروز سبک    او الگوهای مصرف را از اصلی      . ادراکات خاصی است  

  ). 43-45: 1382فاضلی، (داند  دنیای اجتماعی مدرن می

 . هـای مختلـف بـه دسـت آورد     توان از طریق مصرف در زمینه ی فرهنگی را می    یهسرما

2اسـمیت و دیگـران     (نامـد  ها را میـدان مـی       این زمینه  ،)1984(بوردیو  
بـه    ).160: 2006،  

گیرنـد،   های فرهنگی و اقتصادی که در قشر بـاالتر قـرار مـی             اعتقاد بوردیو صاحبان سرمایه   
ی  انـد یـا سـرمایه      بهـره  هـا کمتـر بـی      فرادی که از این سرمایه    توانند خواست خود را به ا      می

  ).62 و   61: 1382چاوشیان،  (شان در سطح پایینی است، تحمیل کنند         فرهنگی و اقتصادی  

کننـد بـه خـاطر       داند کـه افـراد در آن تـالش مـی           بوردیو مصرف را یک بازی موقعیتی می      
 کـه مـصرف بتوانـد فـرد را از دیگـر      ای ی فرهنگی با یکدیگر رقابت کنند، بـه گونـه     سرمایه

او معتقد است که مصرف فرهنگی   ).1984  ،3بوردیو( ی اجتماعی او جدا سازد  اعضای طبقه 
ثیر أی خـود بـر موقعیـت افـراد تـ           انجامد و تمایزات نیز به نوبه      به تثبیت تمایزات فردی می    

                                                 
1Jeannotte  
2 Smith & et al 
3 Burdieu 
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1 هال ؛ به نقل از   7: 1384عبداللهی،  (گذارد   می
قع، مـصرف فرهنگـی     در وا   ).137: 1993،  

مـصرف فرهنگـی بـه آنچـه          ).177: 1382فاضلی،  (ی فرهنگی است     ی سرمایه  ایجادکننده
  کتـاب، ی شـود؛ ماننـد مطالعـه      کنند، نسبت داده می     شان انتخاب می    مردم در اوقات فراغت   

مصرف فرهنگی سبک زنـدگی خـاص    . کردن به موسیقی و تماشای فیلم و نظایر آن          گوش
دهد، مواد الزم برای تولیـد تخـیالت و    هد، نیازها و تمایالت ما را سامان مید ما را شکل می  

هـا و تمـایزات اجتمـاعی مـا و             هویت ما و تفـاوت     ی  دهنده  کند، نشان   رویاهایمان فراهم می  
هـای فراغتـی مناسـب در گـذران اوقـات            ی محققان، انجام فعالیـت      به گفته   .دیگران است 

: 1391ادریسی،  (کند   ثری ایفا می  ؤاط، نقش و سهم م    گیری شخصیتی بانش   فراغت در شکل  

جایی که هم اکنون فراغت نه تنها به عنوان حق هر فـرد، کـه بـه عنـوان یـک ارزش                       تا) 2
ی گـذران اوقـات      اساس نظر بوردیو، میزان و نحـوه       بر ). 1381دومازیه،  (تثبیت شده است    

  بوردیـو،  (آنـان ارتبـاط دارد    ی فرهنگـی     فراغت افراد با متغیرهای مهمی از جملـه سـرمایه         

ی صـحیح اسـتفاده از اوقـات فراغـت بـه رشـد                دومازیه معتقد است که نحوه     ). 47: 1984
  ). 26: 1352اسدی، (فرهنگی افراد بستگی دارد 

 فرهنگی بـه کـار      ی  طبقه، مفهوم محوری دیگری است که بوردیو برای توضیح سرمایه         
هـای یکـسانی را اشـغال     داند کـه پایگـاه   ان میای از کنشگر  وی طبقه را مجموعه    .گیرد می

کرده و در شرایط یکسانی قرار دارند و محتمل اسـت کـه تمـایالت و عالیـق یکـسانی نیـز                   
داشته باشند و در نتیجه ممکن است که اعمال مشابهی نیز انجام دهند و مواضـع نزدیکـی                  

 گسـست از مفهـوم      وجه مهم مفهوم طبقه نـزد بوردیـو،        ). 42: 1382فاضلی،  (اتخاذ کنند   
ی چیزی فراتر از رابطه بـا تولیـد در فـضای             پایه مارکسیستی آن به معنای تعریف طبقه بر      

ها و عادات مشترکی که      گاهیاش با جا    وی همچنین طبقه را بر مبنای رابطه        .اقتصادی است 
 اساس ترکیبی از    اجتماعی بر  ی هر طبقه  . کند اند، تعریف می   در فضای مصرف فعلیت یافته    

اریکـسون در    ). همـان (شـود     اقتصادی، فرهنگی و اجتمـاعی تولیـد مـی         ی سه نوع سرمایه  
 اظهار داشت که به نظر بوردیو طبقه و فرهنگ به طور عمودی و دوجانبه بر یکدیگر                 1996
 گـردد  شـده مـی      باال، تبدیل به فرهنـگ مـسلط و تثبیـت          ی گذارند و فرهنگ طبقه    اثر می 

2اریکسون(
ر مجموع آموزش، طبقه و درآمد از جمله عواملی هستند کـه             د  ).217: 1996،  

. شـوند   فرهنگی یا اختالف در آن پیشنهاد مـی        ی  ثر بر سرمایه  ؤبه عنوان متغیرهای اصلی م    

ی  ماننـد طبقـه   (شـان    کند که طبقات اجتماعی بـسته بـه موقعیـت اجتمـاعی            چو بیان می  
کـیم،   (های متفاوتی برخوردارند ائقهاز ذ ) ی متوسط و کارگر    کاپیتالیسم، خرده بورژوا، طبقه   

کننـد بـه موقعیـت یـا         نظام خلـق و خـصلتی کـه افـراد کـسب مـی             ).  313-295: 2008

                                                 
1 Hall 
2 Ericson 
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 . )335: 1388اسـتونر،  (کننـد، بـستگی دارد       هایی که آنهـا در جامعـه اشـغال مـی           موقعیت

انـد   کننـد بـا یکـدیگر مـرتبط        گران در فضای اجتماعی اشـغال مـی        هایی که کنش   موقعیت
کنـد کـه آمـوزش و طبقـات، عوامـل            چو همچنین استدالل می    ). 317: 1387پور،   ئیجال(

ای در ایـن     شـده  ی انجـام   باشند و مطـابق بـا مطالعـه        ی فرهنگی می   ثر بر سرمایه  ؤکلیدی م 
دهـد کـه میـزان       نتایج نـشان مـی     . ی اجتماعی بیشتر از تحصیالت نیست      زمینه، اثر طبقه  

کـیم،   (نمایـد  های فرهنگی نقش مهمـی را ایفـا مـی      لیتی انتخاب فعا   تحصیالت در گستره  
دهی بـرای روشـنفکران اسـتقالل        سسات فرهنگی و مدرک   ؤافزایش م   ).313-295: 2008

1اسـوارتز  (جدیدی به همراه دارد   
 فرهنگـی از    ی  یـد نقـش سـرمایه     أی بـرای ت    ).77: 1997،  

ی   نقـش سـرمایه    ی  مطالعـاتی تجربـی را در زمینـه        ،)1973(طریق شواهد عینـی، بوردیـو       
ــه  ســرمایه . فرهنگــی در نظــام آموزشــی انجــام داد  ــضای طبق ــاال،  ی فرهنگــی در اع ی ب

داری ثابت  ی سرمایه شان را تعیین کرده و ساختار طبقاتی را در جامعه های فرزندان موفقیت
 فرهنگی به عنوان متغیـر اصـلی در سـازماندهی مجـدد نظـام               ی  سرمایه . کند و محکم می  
ای  تحقیـق مـوهر و دی مـاجیو در مقالـه     ). 2008کیم، (ظر گرفته شده است آموزشی در ن 

کـردن منـابع فرهنگـی متعـالی در دوران            دهد که تجربه    نیز نشان می   1995مهم در سال    
ای از مـردان و زنـان    دبیرستان، یازده سال بعد بـر روی موفقیـت تحـصیلی و ازدواج نمونـه      

2جیوموهر و دیما   (گذارد ثیر می أسفیدپوست ت 
 این تحقیق نشان داد که دارندگان        ).1995،  

ی  توانند از کمک و مشاوران معلمان بهـره بگیرنـد و بـه منزلـه               ی فرهنگی، بهتر می    سرمایه
ی اجتمـاعی شـوند کـه ارتقـای آنهـا را             توانند وارد شبکه   افراد با فرهنگ مشهور شده و می      

ی اقتصادی زیـاد و       داشتن سرمایه  فاًها به خوبی بیانگر آنند که صر       این داده  . شود سبب می 
شـود    باعث موفقیـت تحـصیلی فرزنـدان و بازتولیـد طبقـاتی نمـی              تحصیالت باال مستقیماً  

  ). 116 و 85: 1382فاضلی، (

  : شمارد ی فرهنگی را بدین ترتیب بر می بوردیو انواع سرمایه

  افته یا ذهنیی ی فرهنگی در شکل تجسم  سرمایه-1

افتـه در افـراد اشـاره دارد کـه از طریـق             ی  های پـرورش    خصلت این سرمایه به مجموع   
 ی فرهنگی در شکل تجـسم      انباشت سرمایه  . شود ها درونی می   شدن در آن   فرایند اجتماعی 

التی یها و تمـا     اکتساب چنین خصلت    .گیرد ی آن، در دوران کودکی در فرد شکل می         افتهی 
در غیـر ایـن صـورت     .  اقتصادی نباشـند گیر مشکالت ها دامن مستلزم این است که خانواده  

ایـن نـوع      ).75: 1997اسـوارتز،   (شـود  های طبقاتی منجر به تفاوت فرهنگـی مـی         نابرابری
 سرمایه به صورت تمایالت دیرپای ذهنی و بدنی افراد است که به مرور زمان به جـزء جـدا                  

                                                 
1 Swartz 
2 Mohr & Dimaggio 
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ن را از تـوان آ  گردد و بـرخالف سـایر اشـکال سـرمایه نمـی          نشدنی وجود شخص تبدیل می    
این سرمایه نوعی ثروت بیرونی است کـه      ). 139-141: 1384تاجبخش،  (شخص جدا کرد    

 بوردیـو خـاطر      .آورد درک و شناختی را نسبت به کاالهای فرهنگی در افراد به وجـود مـی              
توانند   این کاالها می    .سازد که کاالهای فرهنگی متفاوت از کاالهای مادی هستند         نشان می 

  . های هنری، فرمول علمی و کارهای فرهنگ عامه باشند عالیتشامل موسیقی، ف

  افته ی ی فرهنگی در شکل عینیت  سرمایه-2

ها، بناهای تاریخی، کارهـای هنـری و         ها، نقاشی  این نوع سرمایه به اشیایی نظیر کتاب      
. دشو ای نیازمندیم، اطالق می    ها به اطالعات فرهنگی ویژه     ابزار علمی که برای استفاده از آن      

 اما آن چه قابلیت انتقال دارد، مالکیت قانونی، و نه           ؛وع سرمایه قابل نقل و انتقال است      این ن 
پـس کاالهـای فرهنگـی را هـم           .استعدادی است که آن تابلوی نقاشی را خلق کرده اسـت          

 اقتـصادی اسـت و هـم بـه     ی توان به صورت مادی به تملک درآورد که مستلزم سـرمایه   می
 این نوع سـرمایه      ).215: 1984بوردیو،   ( فرهنگی است  ی تلزم سرمایه شکل نمادین که مس   

بنابراین شخص برای تملک آن، باید      ؛  شده دارد   ی فرهنگی درونی   پیوند تنگاتنگی با سرمایه   
شده برخوردار باشد یا صاحبان این نـوع سـرمایه را بـه خـدمت       فرهنگی درونیی از سرمایه 

  ). 144-145: 1384تاجبخش، (بگیرد 

  شده  در شکل نهادینهیی فرهنگ  سرمایه-3

 منظـور    . فرهنگـی فـرد اسـت      ی بخشیدن نهادی به سـرمایه      این حالت نوعی رسمیت   
  .ی فرهنگی، اشاره به سیستم مدارک تحـصیلی دانـشگاهی اسـت            بوردیو از این نوع سرمایه    

راد در جوامع به اعتقاد بوردیو مدارک دانشگاهی نقش مهمی در باال بردن پایگاه اجتماعی اف   
   ).77: 1997اسوارتز،  (کند پیشرفته بازی می

 از  .دانـد   فرهنگی را یک ضرورت برای زندگی فردی و اجتماعی مـی         ی  تراسبی سرمایه 
 فرهنگی دارای کارکردهای اساسی در جامعه بوده و غفلـت از آن باعـث               ی  نظر وی، سرمایه  

پور معتقـد اسـت کـه         رفیع  ).78-82: 1382تراسبی،  ( شود مشکالت اساسی در جامعه می    
چـرا کـه      اقتصادی و مادی توجه داشت؛     ی ی فرهنگی بیش از سرمایه     بایست به سرمایه   می

بایست از صفر شروع و خودمان تمـام آن مراحلـی را    بود ما می  عظیم نمی  ی اگر این سرمایه  
 همکـاران  بـایگرن و  ). 301: 1378پـور،   رفیـع (اند، دوباره طی کنـیم      که پیشینیان ما رفته   

هـای فرهنگـی      فرهنگـی بـاالتر و فعالیـت       ی کنند که مردمی که دارای سرمایه      استدالل می 
شناسـی نظـم خـود، بـه          چلبی در کتاب جامعه     .بیشتری هستند، طول عمر بیشتری دارند     

ای کـه    کند که جامعه    فرهنگی توجه کرده و مطرح می      ی نقش و کارکرد توزیع برابر سرمایه     
 ی ی سـرمایه  دهد، نسبت بـه توزیـع عادالنـه     اجتماعی اهمیت می ی سعهبه فرهیختگی و تو   

 تـالش کـرد تـا اهمیـت         2003 نوت در سال      ).161: 1382چلبی،  (فرهنگی حساس است    
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هـای فرهنگـی،     های فرهنگی را در ابعاد اجتماعی دریابـد و نـشان داد کـه فعالیـت                فعالیت
بوئیلینگ و گابریل نیز معتقدند       .)2003نوت،  جین (کنند مشارکت اجتماعی را تسهیل می    

1بوئیلینگ (دهند های فرهنگی کیفیت زندگی را افزایش می       که فعالیت 
 ماتاراسـو    ).2004،  

ثر بـر جهـت رشـد    ؤهای فرهنگـی مـسیری مـ       معتقد است که مشارکت در هنرها و فعالیت       
 توانـایی  باشد و ارتباطـات اجتمـاعی و   ها می  فردی و افزایش اعتماد، رشد آموزشی و مهارت       

تواند بـه همبـستگی اجتمـاعی از طریـق توسـعه              همچنین می  ؛بخشد کاربردی را بهبود می   
 یرثأش تـ   ایـن پـژوه     .ها و درک و ظرفیت محلی برای سازمان دادن کمک کند           دادن شبکه 

ی فردی، همبسگی اجتماعی، استقالل و   موضوع توسعه6اجتماعی مشارکت در هنرها را به 
و تصور بومی، تخیـل و قـدرت خالقیـت و سـالمتی و خوشـبختی                قدرت اجتماعی، هویت    

  .ی کاملی وجود دارد تقسیم کرده است که بین این موضوعات، رابطه

ثیر أمـستقیم و غیرمـستقیم بـر روی کیفیـت زنـدگی تـ               فرهنگی بـه طـور     ی سرمایه
  فرهنگی و کیفیت زندگی، بـا توجـه        ی  سرمایه ی در پژوهش کیم پیرامون رابطه     . گذارد می

ثیر شرایط فیزیکی همچون درآمد، غذا، فضا، جامعه و مـسکن           أبه تمرکز مطالعات بر روی ت     
تغییر ساختارها به    . شود کید می أبر روی کیفیت زندگی، بر توجه به نیازهای زیباشناختی ت         

بـه بـاور او، تغییـر سـاختاری در جوامـع             . گـذارد  ثیر می أخوبی بر ساختار انگیزشی مردم ت     
باشد  ای ارزشی از ماتریالیسم به پست ماتریالیسم می         تغییر عقیده  ی کننده پیشرفته منعکس 

ای  هـای غیرمـادی    شوند، به سـمت فعالیـت      الیستی می یو مردمی که وارد جوامع پست ماتر      
همچون فرهنگ و هنر و محیط که بیشتر متعلق به قلمرو ذهنی است تـا قلمـرو فیزیکـی،                   

شود افراد به طور طبیعـی       که نیازهای اولیه برآورد می     از نظر کیم، زمانی       .شوند متمایل می 
عوامل فرهنگی نیازهای سـطح بـاالتر را برطـرف           . کنند به سمت نیازهای باالتر حرکت می     

 ی  تر و طبقـات بـاالتر توجـه        رسد که جوامع پیشرفته     بنابراین منطقی به نظر می     ؛نمایند می
بـا   . ن نیازهای سطح باالترشان کننـد     های فرهنگی و هنری برای برآورد      بیشتری به فعالیت  

ثیر ایـن   أمادی بر روی کیفیت زندگی، کیم تالش کرد تـا تـ            توجه به نقش مهم عوامل غیر     
   ).296: 2008کیم،  (عوامل را بر روی کیفیت زندگی بررسی نماید

 فرهنگی را به عنوان میزان تجربیات فرهنگی و شرکت          ی کیم در پژوهش خود سرمایه    
 فرهنگی افراد از لحاظ کمی و کیفی و میزان هزینه جهت مصارف فرهنگـی               های در فعالیت 

 او ابعاد کیفیت زندگی شامل بعد شناختی کیفیت زندگی یعنـی رضـایت از                .در نظر گرفت  
زندگی و بعد احساسی یا عاطفی کیفیت زندگی یعنی احساس خوشبختی را مورد بررسـی               

نظـر از    ف در میزان رضایت از زندگی، صـرف       قرار داد و در نتایج خود دریافت که وجود شکا         
 فرهنگی بر روی رضـایت      ی ثیر اختالف در میزان سرمایه    أهای فرهنگی بارز بوده و ت      فعالیت

                                                 
1 Bowling 
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نظـر    همچنین این نتیجه حاصل شد که رضایت از زندگی، صرف           .کند از زندگی را ثابت می    
برخوردار است و این    از نوع فعالیت فرهنگی نسبت به احساس خوشبختی از امتیاز کمتری            

بـودن و احـساس     آن است که در شرایط یکـسان، بـرای مـردم شـاد          ی دهنده موضوع نشان 
  . تر است کردن در زندگی، از رضایت از زندگی مهم خوشبختی

بـه نظـر گیـدنز      . ها نیز با یکدیگر دارای ارتباط هـستند        لفهؤاز سوی دیگر هر یک از م      
هـای   کردن نـابرابری    یق بازتولید فرهنگی به دائمی    مدارس و سایر نهادهای اجتماعی از طر      

بوردیــو قابلیــت جابجــایی اســتعداد  ). 472: 1376گیــدنز، (کننــد  اجتمــاعی کمــک مــی
. دهـد  ها را در ارتباط نزدیـک بـا سـطح تحـصیالت قـرار مـی                زیباشناختی، شناخت و ذائقه   

هـای فراغتـی واال      توان بین تحصیالت، ذوق نیکو و اطـالع از صـور فعالیـت             ترتیب می  بدین
  ).175: 1984بوردیو،  (نسبتی برقرار کرد

  

  چارچوب نظری پژوهش

کیفیت زندگی در بسیاری از تعاریف، ترکیبی از رضایت عینی و ذهنی در نظر گرفتـه                
هـای زیـستی،      جنبه ی داند که کلیه   یونسکو کیفیت زندگی را مفهومی کلی می        .شده است 

 ی های انتقـال زنـدگی نظیـر توسـعه         و همچنین جنبه  شامل رضایت مادی، نیازهای حیاتی      
مطابق تعریف کـیم، کیفیـت       . دهد فردی، خودشناسی و بهداشت اکوسیستم را پوشش می       

 و در حالی کـه سـعادت بـه          ؛و شادکامی است  زندگی ترکیبی از احساس سعادت و رضایت        
گی مربـوط   کیفیـت زنـد   ) مدت های عاطفی کوتاه    نگرش یبه معنا (بعد احساسی یا هیجانی     

آن ) مـدت  های شناختی ثابت و طـوالنی      به معنای نگرش  (شود، رضایت به بعد شناختی       می
  . مربوط است

المللـی تـالش      یک مقیاس بین   ی هاست در جهت توسعه    سازمان جهانی بهداشت سال   
های  ها و فرهنگ   در واقع هدف آن ایجاد مقیاسی است که در ابعاد وسیعی از زبان             . کند می

ف معتبر و قابلیت اطمینان باشد، مقیاسـی کـه نـسبت بـه سـنجش آزمـودنی و                   ملل مختل 
 از  .هـای فرهنگـی قابـل کـاربرد باشـد      ارزیابی ذهنی از زندگی حساس باشد و در زیر گروه         

ها است که در کشورهای مختلف و از جمله در ایران بـه عنـوان    آنجائی که این مقیاس سال   
است، ما نیز در این پژوهش برای سنجش کیفیـت          مقیاسی معتبر مورد سنجش قرار گرفته       

شـده و    ای کـه توسـط ایـن سـازمان ارائـه        زندگی جوانان از چارچوب مفهومی و پرسشنامه      
  . گیریم همچنین پژوهش سوئینگ کیم و هیسوم کیم بهره می

اساس مبانی نظری برگرفته از منابع معتبر خارجی سازمان جهانی بهداشت، کیفیت  بر
 بعـد  -2 بعـد جـسمی یـا فیزیکـی،     -1: بعد تفکیک گردیده که عبارتند از   زندگی به شش    

 سـالمت   -6 سـطح اسـتقالل و       -5شـناختی     سالمت روان  -4 روابط اجتماعی،    -3محیطی،  
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 مطالعات انجام گرفته در ایـران، پـس از استانداردسـازی ایـن              ی اما برپایه  . معنوی و روحی  
بعـد از ایـن تعریـف اسـتخراج شـده اسـت کـه               ها، چهار    پرسشنامه و با ادغام بعضی حیطه     

  .  روابط اجتماعی و سالمت محیط-3 سالمت روانی، -2 سالمت جسمانی، -1: عبارتند از

نیـاز نیـاز     ی سلسله مراتب نیازها، معتقد است که هر نیازی پـیش           مازلو، صاحب نظریه  
ترین سطوح نیازی   نیاز به خودشکوفایی یا نیازهای فرهنگی، از نظر مازلو، باال           .دیگری است 

تـر، احـساس     شـدن نیازهـای سـطوح پـایین         کند که پس از برآورده     او مطرح می   . باشد می
. گیـرد  گیرد و احساس نیاز به خودشـکوفایی در فـرد شـکل مـی              نارضایتی در فرد شکل می    

ی ارزشـی را      بنابراین با توجه به نیازهای ساختاری در جوامع پیشرفته که یک تغییر عقیده            
ای  مـادی  هـای غیـر    انـد، بـه سـمت فعالیـت        تریالیسم به پست ماتریالیسم تجربه کرده     از ما 

  . شوند همچون فرهنگ و هنر که بیشتر متعلق به قلمرو ذهنی است، متمایل می

گیـری   ترین مفاهیمی هـستند کـه در شـکل    منش، میدان، طبقه، قریحه یا ذائقه، مهم     
درک درست هر یـک      . اند ثری داشته ؤقش م  بوردیو ن  ی  فرهنگی در اندیشه   ی مفهوم سرمایه 

 مطـابق مـدل بوردیـو شـرایط      .از این مفاهیم، مستلزم فهم صحیح در مورد دیگـری اسـت   
شود و مولـد دو دسـته        زندگی و موقعیت فرد در ساختار اجتماعی به تولید منش منجر می           

). قـرایح  (هـا   بـرای اداراکـات و شـناخت       یبندی اعمال و نظام    نظامی برای طبقه  : نظام است 

توان گفت که از نظـر       به طور کلی می    .  فهم کنشگران از جهان اجتماعی است      ی منش پایه 
 افـراد اسـت کـه منجـر بـه           ی ی مـنش و قریحـه      کننـده   فرهنگـی تعیـین    ی بوردیو سرمایه 

هـای زنـدگی آنهـا       ها بـر جنبـه     های متفاوت در زندگی افراد می شود و این انتخاب          انتخاب
گذارد؛ بـه ایـن      ثیر می أها ت   به طور مثال نوع انتخاب افراد بر سالمت آن          .باشد ثیرگذار می أت

ای طبیعی نیست بلکه فرد براساس نوع انتخاب خود سـالمت بـودن     معنا که سالمتی پدیده   
های زندگی نظیر روابط اجتماعی و کیفیـت         ند و به همین ترتیب بر سایر جنبه       یگز را بر می  

  . اردگذ ثیر میأروحی و روانی فرد ت

ا تغییر موقعیت افراد در سلسله      یی فرهنگی به حفظ و نگهداری        از نظر بوردیو سرمایه   
 از نظـر بوردیـو،       .کنـد  مراتب ساختار اجتماعی و برتری یافتن نسبت به دیگران کمک مـی           

 فرهنگـی بـه فرزنـدان، موقعیـت و      ی هـا از طریـق انتقـال سـرمایه         ی حاکم و خانواده    طبقه
 فرهنگی افراد باعث ارتقای جایگاه      ی از نظر وی، سرمایه    . کنند تولید می  خود را باز   ی سلطه

گردد و نقـشی اساسـی در ابعـاد مختلـف زنـدگی              عینی و نماید فرد در روابط اجتماعی می       
  .  اقتصادی و اجتماعی تبدیل شودی تواند به سرمایه جمعی و فردی داشته و می

 فرهنگـی بـر کیفیـت       ی ثیر سـرمایه  أ نظریات بوردیو در ارتباط با نقش و تـ         ی در ادامه 
تـوان بـه پژوهـشی کـه         زندگی تحقیقات دیگری نیز انجام شده است که در این زمینه مـی            

ها افراد را به    آن . توسط سوئینگ کیم و هیسوم کیم انجام شده است، اشاره و از آن بهره برد              
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 ی  بـاالیی بـوده و کـسانی کـه سـرمایه        ی دارای سرمایه کسانی که   : دو گروه تفکیک نمودند   
های این دو گروه به این نتیجـه دسـت یافتنـد کـه               آنها در تفاوت   . فرهنگی پایینی داشتند  

ی فرهنگی باال رضایت از زنـدگی و احـساس خوشـبختی بیـشتری               های دارای سرمایه   گروه
هـای   نـی شـرکت در فعالیـت      ضرایب همبستگی این تحقیق نشان دادند که فراوا        . اند داشته

فرهنگی ارتباط نزدیکی با رضایت از زندگی دارد و تنوع تجربیات فرهنگی اثر قابل تـوجهی                
ی بـین تحـصیالت و       کند که ضـریب رابطـه      کیم بیان می  . بر احساس خوشبختی افراد دارد    

ر های فرهنگـی بـوده و ایـن امـ           بین درآمد و فعالیت    ی های فرهنگی بیشتر از رابطه     فعالیت
دیگر نتـایج    .  تابعی از عوامل اقتصادی نیست     های فرهنگی صرفاً   بیانگر آن است که فعالیت    

این تحقیق بیانگر آن است که تجربیات فرهنگی افراد اثر بارزی بر رضایت از زندگی ایـشان        
ی  ی اینهـا نقـش سـاختاری و جـامع سـرمایه            از نظر سالمتی و روابط اجتماعی دارد و همه        

  . سازد فیت زندگی را مشخص میفرهنگی روی کی

  

  پژوهش پیشینه

   داخلی تحقیقات) الف

چنـد  ثر بر آن را به      ؤی تحقیقات مربوط به کیفیت زندگی و عوامل م         توان پیشینیه  می
 اسـت کـه در آنهـا    70 ی ی اول، تحقیقات مربوط به دهـه       دسته: ی اصلی تقسیم کرد    دسته

ها مورد بررسی    حله و موقعیت طبقاتی گروه    های م  کیفیت زندگی بیشتر در ارتباط با ویژگی      
کید أتوان گفت که بیشتر بر روی عوامل اقتصادی و جغرافیایی ت            بنابراین می  ؛گرفت قرار می 

ی اجتمـاعی     و بویژه اوایل آن، این توجه بیشتر معطوف به سـرمایه           80 ی  در دهه  . شود می
ی و سـالمت اجتمـاعی و   شد ارتبـاط میـان کیفیـت زنـدگ         گردید؛ به این معنا که سعی می      

هـای اخیـر یعنـی       اما در سال   . خانوادگی، امنیت اجتماعی و متغیرهای مشابه روشن گردد       
، تحقیقات بیشتر روی عوامل فرهنگی متمرکـز        90ی    و اوایل دهه   80ی   های آخر دهه   سال

. کنند که ارتباط عوامل فرهنگی را با کیفیـت زنـدگی مـشخص سـازند               گردیده و سعی می   

  :توان مشاهده کرد  این امر را در تحقیقات خارجی نیز میی نمونه

ثر بـر   ؤبررسی عوامل مـ   "وندی با عنوان      توسط امیر فرخ   1388پژوهشی دیگر در سال     
 انجام شد، هدف از این تحقیق، سـنجش سـطح     "کیفیت زندگی جانبازان شهرستان دزفول    

 نفـر بودنـد کـه بـه         177ی این تحقیق     جمعیت مورد مطالعه   . کیفیت زندگی جانبازان بود   
ر جانبـازان   گ این تحقیق مشخص ساخت که ا       .صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند     

شهرستان دزفول از سطح کیفیت زنـدگی متوسـطی برخـوردار بـوده و متغیرهـای میـزان                  
تحصیالت، اوقات فراغت، میزان درآمد و رضایت از خدمات ارائه شده توسط بنیاد شـهید و                

  . ثیرگذار بوده استأان به این جانبازان بر روی کیفیت زندگی آنها تامور ایثارگر



  92تابستان ، 4 ، شماره هفتم، دوره اجتماعیصلنامه توسعهف 

 

92

ثر بـر کیفیـت     ؤعوامل مـ  " تحت عنوان    1386در پژوهشی توسط جواد فرخی در سال        
 سرپرست خانوارهای ساکن شـهر      400 با استفاده از روش تحقیق پیمایشی، تعداد         "زندگی

متغیرهـای مـستقل    . قرار گرفتنـد  تهران که به صورت تصادفی انتخاب شدند، مورد بررسی          
های  ی اجتماعی، ارزیابی خدمات شهری، رضایت از محله، ویژگی         این تحقیق شامل سرمایه   
  . های خانوادگی بودند فردی و همچنین ویژگی

ی  ی اجتماعی، سـن، میـزان تحـصیالت، سـابقه          نتایج نشان داد که متغیرهای سرمایه     
ثیرگذار بـر   أرزیابی خدمات شهری، متغیرهای ت    خانوادگی مشترک، رضایتمندی از محله و ا      

  . اند کیفیت زندگی بوده

ثر بر رضـایت از زنـدگی معلمـان شـهر           ؤلو به بررسی عوامل م     تحقیق محمدرضا هادی  
ی ابعـاد     او رضایت از زندگی را به مفهوم احساس خوشـایند از کلیـه              .زنجان پرداخته است  

 در ایـن   .ی و اجتماعی در نظر گرفتـه اسـت       زندگی و جهان پیرامون اعم از زندگی خانوادگ       
هـل، پایگـاه اجتمـاعی، رضـایت شـغلی،          أ متغیر بعد خانواده، وضـعیت ت      7 ی پژوهش رابطه 

امنیت اجتماعی، جنسیت و سالمت فردی و خانوادگی با رضایت از زندگی سـنجیده شـده                
تمـاعی و   دهد که بین رضایت شغلی، امنیت اج        نتایج حاصل از این تحقیق نشان می        .است

  . سالمتی و تعداد افراد خانوار با رضایت از زندگی رابطه وجود دارد

هـای فرهنگـی، اجتمـاعی و        ثیر سـرمایه  أ با عنـوان بررسـی تـ       1379پژوهشی به سال    
 . اقتصادی خانواده بر موفقیت تحـصیلی و شـغلی فرزنـدان در شـهر تهـران پرداختـه اسـت          

اسـاس موقعیـت طبقـاتی        شهر تهـران بـر     ی متفاوت  های این پیمایش از شش منطقه      داده
 نتـایج    . نفـر بـوده اسـت      345ی تحقیق شامل      نمونه  .آوری گردیده است   ساکنین آن جمع  

دار بر موفقیـت تحـصیلی        معنی ثیری کامالً أی فرهنگی ت   حاصل، بیانگر آن است که سرمایه     
  . فرزندان دارد

  

   خارجی تحقیقات) ب

ی  اهمیـت سـرمایه   "ی جنـوبی تحـت عنـوان         ای در کشور کره     مطالعه 2007در سال   
 .  توسط سوئینگ کیم و هیسوم کیم انجام شد        "اختالف فرهنگی و کیفیت زندگی    : فرهنگی

ثیر أ فرهنگی بر رضایت فـردی تـ  ی ها بررسی کردند که چگونه اختالف در میزان سرمایه      آن
 ایـن    .وندشـ  ی فرهنگی مـی     همچنین چه عواملی باعث اختالف در میزان سرمایه        ؛گذار می

ــا اســتفاده از یــک پرســشنامه  31پیمــایش از  ی   شــهر و شــهرک اســتان گیونــگ جــی ب
اجرایـی شـد و از بـین        ) ی حضوری  مصاحبه( خانواری   6300ی   استانداردشده در یک نمونه   

ای  مرحلـه  گیری چند   خانوار پاسخ دریافت گردید که با استفاده از نمونه         1950این تعداد از    
  . انجام شد
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ی شـرکت در   ی فرهنگـی را بـر حـسب کمیـت، تنـوع و میـزان هزینـه          مایهها سـر   آن
هـای   فعالیـت : های فرهنگی و با هشت نوع فعالیت تقسیم فرعی نمودند کـه شـامل              فعالیت

هـا،   های نقاشی، موسیقی کالسیک و اجراهای اپرا، اجراهای سنتی، نمـایش           ادبی، نمایشگاه 
  . های محیطی بودند مایشهای موسیقی یا ن کنسرت اجراهای رقص، سینما،

 افـرادی   -1: های خود به این نتایج دست یافتنـد        این دو محقق با تجزیه و تحلیل داده       
اس خوشـبختی بیـشتری بیـان       که تجربیات فرهنگی بیشتری را دارا بودند رضایت و احـس          

 درآمـد و آمـوزش      -3  و ثر اسـت  ؤی فرهنگی روی کیفیت زنـدگی مـ         سرمایه -2 ؛کردند می
  . باشد ی فرهنگی افراد می ی سرمایه کننده ی اجتماعی تعیین هبیش از طبق

 توسـط   2002تحقیقی پیرامون کیفیت زندگی در میان سالمندان سوئدی در سـال            2
 ده ی کنند که آیا تغییر بـیش از یـک دوره      ها بررسی می  آن . استین و پارکر انجام شده است     

نگر در ارزیابی کیفیت زنـدگی در        ذشته گ ی های اوقات فراغت با تغییر دوره      ساله در فعالیت  
هـای   افراد سالمند همراه بوده است یا نه؟ آنها دریافتند کـه بـه حـداکثر رسـاندن فعالیـت                  

مشارکتی روشی تطبیقی توسط سالمندان به منظور جبران مشکالت فیزیکـی و اجتمـاعی              
 کـه   ایـن محققـان همچنـین در زنـدگی خـود دریافتنـد             . باشـد  شـان مـی    ها در زندگی   آن

ی وضـعیت کلـی      های فرهنگی نتـایج مثبتـی را در ارزیـابی ذهینـت مـردم دربـاره                فعالیت
  . کند شان ارائه می زندگی

ثیر اجتماعی مـشارکت    أت" توسط ماتاراسو تحت عنوان      1997تحقیق دیگری در سال     
او بـا انجـام یـک تحقیـق توصـیفی پیرامـون              .  انجـام شـده اسـت      "های هنـری   در فعالیت 
ثیر مثبتی أهای زیباشناختی ت ای از فعالیت فرهنگی نشان داد که روابط گسترده    های   فعالیت

 او   .داشته است ... بر همبستگی اجتماعی، قدرت به جامعه، خودمختاری، تغییرات محلی و           
ثر جهـت رشـد فـردی و    ؤهای فرهنگی مسیری مـ  معتقد است مشارکت در هنرها و فعالیت 

باشد و ارتباطات اجتماعی و توانـایی کـاربردی          ها می  تافزایش اعتماد، رشد آموزشی و مهار     
  . بخشد را بهبود می

 موضوع تقسیم کرده است که بین       6ثیر اجتماعی مشارکت در هنرها را به        أاین پژوهش ت  
  :  وجود دارند همپوشانیاین موضوعات کامالً

  .اد داردثیر مهمی بر اعتماد به نفس و زندگی اجتماعی افر    أهنرها ت : ی فردی   توسعه -1

ای کـسب    هـای اجتمـاعی و کـاربردی       های هنـری، مهـارت     کنندگان در فعالیت   اکثر شرکت 
  .ثر می باشدؤها م کنند در زندگی کاری و خانوادگی آن اند که احساس می کرده

توان گفت کـه ایـن امـر، بـا دور هـم              در سطحی ابتدایی می   :  همبستگی اجتماعی  -2
هـای   بین فرهنگی شده و به مشارکت داشتن در بخش        کردن افراد، باعث ارتقای درک       جمع

. توانـد روابـط بـین نـسلی را بهبـود بخـشد             همچنـین مـی    . کنـد  مختلف جامعه کمک می   
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 افتهیتینیع

افتهیتجسم  شده نهینهاد 

 یفرهنگیهیسرما

نهیزمیرهایمتغ
وجنسسنو(یا

یشناختبعد یجانیهبعد

 یطیمحبعد یاجتماعروابط یروانبعد یجسمانبعد

 فردی مشارکت در هنرها باعث کاهش ترس و جرم و جنایت در جامعه              ی های توسعه  جنبه
  . شود می

 کمک به افـراد بـرای       تبدیل افراد به شهروندان فعال و     :  استقالل و قدرت اجتماعی    -3
  .تسلط بر زندگی خود

  . کنند افراد به فرهنگی بومی خود افتخار می:  هویت و تصور بومی-4

هـای فرهنگـی، حـس اعتمـاد و قـدرت       شرکت در فعالیت:  تخیل و قدرت خالقیت -5
  . بخشد تخیل افراد را نسبت به هنرها توسعه می

ارکت در هنرها احساس بهتری     دهد که مش   شواهد نشان می  :  سالمتی و خوشبختی   -6
دهد و بنابراین منجـر بـه افـزایش کفیـت            ها را افزایش می    به افراد داده و سالمت ذهنی آن      

  . گردد زندگی آنها می

  

  پژوهشمدل نظری 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کیفیت زندگی        

  

  

  

  

  

  

  پژوهش مدل نظری :1 نمودار
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   پژوهشفرضیات 

  .  کیفیت زندگی رابطه وجود داردی فرهنگی و  بین سرمایه-1

  . ی فرهنگی و بعد جسمانی کیفیت زندگی رابطه وجود دارد  بین سرمایه-2

  . ی فرهنگی و بعد روابط اجتماعی کیفیت زندگی رابطه وجود دارد  بین سرمایه-3

  . ی فرهنگی و بعد محیطی کیفیت زندگی رابطه وجود دارد  بین سرمایه-4

  . ی و بعد روانی کیفیت زندگی رابطه وجود داردی فرهنگ  بین سرمایه-5

  . ی فرهنگی و بعد شناختی کیفیت زندگی رابطه وجود دارد  بین سرمایه-6

  . ی فرهنگی و بعد هیجانی کیفیت زندگی رابطه وجود دارد  بین سرمایه-7

  .  فرهنگی و کیفیت زندگی رابطه وجود داردی ی سرمایه یافته  بین بعد تجسم-8

  . ی فرهنگی و کیفیت زندگی رابطه وجود دارد ی سرمایه یافته عد عینیت بین ب-9

  . ی فرهنگی و کیفیت زندگی رابطه وجود دارد ی سرمایه  بین بعد نهادینه-10

  .  بین سن و کیفیت زندگی رابطه وجود دارد-11

  .  بین جنسیت و کیفیت زندگی رابطه وجود دارد-12

  . ها رابطه وجود دارد ت زندگی آنهل جوانان و کیفیأ بین وضعیت ت-13

ی  ی فرهنگی و مـالی بـاالیی دارنـد از جوانـانی کـه سـرمایه                 جوانانی که سرمایه   -14
  . فرهنگی و مالی پایینی دارند، دارای کیفیت زندگی باالتری هستند

ی مـالی پـایین هـستند، از         ی فرهنگـی بـاال و سـرمایه         جوانانی که دارای سرمایه    -15
ی مالی بـاالیی برخوردارنـد، کیفیـت زنـدگی           ی فرهنگی پایین و سرمایه     یهافرادی که سرما  
  . باالتری دارند

  

  شناسی پژوهش  روش

 منطقه از شهر تهران که معرف وضعیت اقتصادی و اجتماعی هر یک             3در این تحقیق    
بـدین منظـور بـا اسـتفاده از جـدول            . انتخـاب شـده اسـت      باشد، از مناطق شهر تهران می    

اساس شاخص رفاه، که توسط مرکز آمار ایـران محاسـبه و             مناطق شهر تهران بر   بندی   رتبه
 و  11،  3ی    به استناد جدول ذیل منطقه      .ی آماری انتخاب شد    تنظیم گردیده است، جامعه   

 شهر تهران به عنوان معرف مناطق پایگاه اجتماعی باال، متوسط و پایین انتخـاب شـده                 16

 بنـدی چنـد    گیـری در اینجـا، روش خوشـه        روش نمونـه   ). 1387مرکز آمـار ایـران،      (است  

 سـال   18-35ی جوانـان     ی آمـاری کلیـه      بنابراین در پژوهش حاضر جامعه      .ای است  مرحله

ابزار پژوهش در این مطالعه، پرسـشنامه اسـت و            .باشد  شهر تهران می   16 و   11،  3مناطق  
 و  Fو نمونه مستقل، آزمون     های آماری پیرسون، تی د     ها از آزمون   برای تجزیه و تحلیل داده    

  . ، استفاده شده استFدی مربوط به آزمون . اس. های آماری شفه و ال آزمون
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حجم نمونه   . باشد ای می  مرحله گیری تصادفی چند   ی تحقیق حاضر، نمونه    روش نمونه 
384اساس فرمول کوکران معادل  بر

  .  نفر محاسبه شده است1

  

  متغیرهاتعریف نظری و عملیاتی 

ین تحقیق، کیفیت زندگی مطابق با تعریف سازمان جهـانی بهداشـت، بـه عنـوان                در ا 
های فرهنگی و نظام ارزشی که در آن زندگی          شان در زندگی از حوزه     ادراک افراد از موقعیت   

، WHO (شـود  شـان تعریـف مـی    هـای  کنند و در ارتباط با اهداف، استانداردها و نگرانـی      می
هایی در ابعاد جسمانی، روانـی، اجتمـاعی و          طریق پرسش  متغیر کیفیت زندگی از       ).1995

االت کلی دیگری در رابطه با احـساس خوشـبختی بـه عنـوان بعـد                ؤمحیطی و همچنین س   
هیجانی کیفیت زندگی و احساس رضایت به عنوان بعد شناختی کیفیت زندگی برگرفته از              

) از یـک تـا پـنج      (ای    درجـه  5ال ترتیبـی در مقیاسـی       ؤ سـ  25بـا     کیم، ی پژوهش و نظریه  

 . عملیاتی گردیده است

ی فرهنگی نیز در قالـب سـه بعـد عملیـاتی شـده              متغیر مستقل تحقیق یعنی سرمایه    
  : است

 فرهنگی خـانوادگی بـه      ی های فرهنگی و سرمایه    فعالیت: یافته یا ذهنی    بعد تجسم  -1
و مـصرف   فعالیت   .  فرهنگی تجسدی در نظر گرفته شده است       ی لفه از سرمایه  ؤعنوان دو م  

دهند که مختص اوست و بـه ذهـن و           ها و عالیق فرد را نشان می       فرهنگی بخشی از توانایی   
هـای   در واقع افراد از طریق فعالیـت       . ها و فهم آثار فرهنگی بستگی دارد       ها، توانایی  برداشت

 از این طریق به زندگی خـود        .کنند فرهنگی، بخشی از نیازهای فرهنگی خود را برطرف می        
هـای فرهنگـی     برند، پس فعالیـت    خشیده و منزلت و پرستیژ اجتماعی خود را باال می         تنوع ب 

 ایـن    ).111-112: 1385پورزارعیـان،   (شـود    ی فرهنگی افراد تلقـی مـی       بخشی از سرمایه  
ی  در قالب تعداد متوسط ساعاتی که جوانان روزانه به مطالعـه          ) های فرهنگی  فعالیت(لفه  ؤم

هـای ویـدئویی،     امه، مجله، تماشای تلویزیون، ماهواره و فیلم      درسی، روزن  کتب درسی و غیر   
گوش دادن به موسیقی و نوارهای مذهبی، استفاده از اینترنـت، رفـتن بـه تئـاتر و سـینما،                    

شرکت ... های ورزش و مدیتیشن و  ها، شرکت در کالس  های هنری، موزه   بازدید از نمایشگاه  
هـای فرهنگـی     بـه عنـوان فعالیـت     ... سی و   های موسیقی و یادگیری زبان انگلیـ       در کنسرت 

  ). همان(جوانان تلقی شده است 

ی فـرد نـسبت بـه        ی فرهنگی خانوادگی شامل میزان تمایل و گرایش خـانواده          سرمایه
 کتـاب،   ی استفاده از کاالهای فرهنگی است که در قالب میزان گرایش والـدین بـه مطالعـه               
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دادن بـه رادیـو و موسـیقی،         رت موسیقی، گوش  روزنامه، مجله، رفتن به تئاتر و سینما، کنس       
هـای ورزشـی و انجـام        ها، استفاده از اینترنت، فعالیـت      های هنری و موزه    بازدید از نمایشگاه  

  ). 116: 1387مجمع، (کارهای هنری عملیاتی گردیده است 

ها مانند   به اشیای مادی، کاالهای فرهنگی و رسانه      : افتهی  فرهنگی عینیت  ی  سرمایه -2
 یافتـه اسـت    فرهنگی عینیت  ی ها و ابزارهای موسیقی جزء سرمایه      ها، نقاشی  ها، نوشته  بکتا

تاپ، دوربـین     این بعد با میزان تملک کاالهایی نظیر کامپیوتر، لپ          ).9-11: 1986بوردیو،  (
 و  VCDهـای پخـش      هـای هنـری، دسـتگاه      عکاسی و فیلمبرداری، صنایع دستی، مجسمه     

mp3 playerهـای ورزشـی، تعـداد     وهـای نقاشـی، آالت موسـیقی و دسـتگاه    ، موبایل، تابل
ها و مجالتـی کـه فـرد در اختیـار دارد، مـورد سـنجش قـرار گرفتـه اسـت                       دی، کتاب  سی

  ). 116: 1387؛ مجمع، 113: 1385پورزارعیان، (

 فرهنگی  ـ  شامل مدارک و مدارج تحصیلی و علمی:شده  فرهنگی نهادینهی  سرمایه-3
ی فرهنگی از طریق مدارج دانـشگاهی        این نوع سرمایه   ). 1381فر،   وشپور و خ   شارع(است  

 تجـسدی و    ی هـای مـادی و عینـی فرهنگـی، سـرمایه           و تحصیلی است که خارج از دارایی      
لفـه  ؤ تعریـف عملیـاتی ایـن م        ).112-113: 1385پورزارعیان،  (یابد   بیولوژیکی واقعیت می  

های خـارجی، انـواع    ای، زبان  و حرفه  شامل مجموعه مدارک تحصیلی، فرهنگی، هنری، فنی      
لفه و  ؤاین سه م   ). همان(باشد   که از طریق مراکز رسمی دریافت شده است، می        ... ورزش و   

  . ای لیکرت سنجیده شده است  دسته5 فرهنگی در قالب طیف ی بنابراین کل متغیر سرمایه

اع منـابع مـالی     های مالی و مادی و به طور کلـی، انـو            اقتصادی شامل دارائی   ی سرمایه
 اقتصادی شـامل جمـع نمـرات        ی سازی متغیر سرمایه   عملیاتی ). 37: 1382فاضلی،  (است  

 او است؛ همچنین نمـرات منـتج از مالکیـت منـزل             ی حاصل از میزان درآمد فرد و خانواده      
اساس نمرات حاصله  دهد که بر های اقتصادی کل را تشکیل می مسکونی و اتومبیل، سرمایه  

  . ی کم، متوسط و زیاد تفکیک شدند به سه دسته

  

  های پژوهش  افتهی

  های توصیفی   یافته-1

 درصد از پاسخگویان این تحقیق را مردان و         49های تحلیل شده، حدود      اساس داده  بر
 ی  اکثـر پاسـخگویان در دامنـه        .دهند  درصد دیگر را زنان تشکیل می      51د  بقیه یعنی حدو  

هل و  أ درصد مت  31 درصد از پاسخگویان مجرد،      61ود  حد .  سال قرار دارند   29 تا   21سنی  
 درصد از پاسخگویان این تحقیق نیز شـاغل،         42حدود   . باشند مطلقه می )  درصد 6/2(بقیه  

  . باشند دار می  درصد نیز خانه5/12 درصد نیز دانشجو و 27 درصد بیکار، حدود 5/11
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ی فرهنگی در    ای سرمایه  درصد از پاسخگویان دار    62ی فرهنگی،    از نظر متغیر سرمایه   
 درصـد در حـد زیـاد    1 درصد در حد خیلـی کـم و   14 درصد در حد متوسط،      22حد کم،   

 درصـد از  56ی فرهنگـی، نتـایج نـشان داد کـه        ی سرمایه  یافته از نظر بعد تجسم    . باشد می
 درصد در حد خیلـی کـم،   24یافته در حد کم،      ی فرهنگی تجسم   پاسخگویان دارای سرمایه  

 درصد از پدران پاسخگویان،     43  .باشد  درصد در حد زیاد می     1در حد متوسط و      درصد   19
 درصـد فـوق     5/6 درصد لیـسانس،     10 درصد دیپلم،    38دیپلم،   دارای مدرک تحصیلی زیر   

 درصـد نیـز دارای مـدارک تحـصیلی در مقطـع فـوق لیـسانس و دکتـرا                    3دیپلم و حـدود     
 درصد  5/35دیپلم،   ای مدرک تحصیلی زیر    درصد از مادران پاسخگویان، دار     52  .باشند می

 درصـد نیـز دارای مـدارک        2 درصـد فـوق دیـپلم و حـدود           5درصد لیـسانس،     5/6دیپلم،  
ی  ی سـرمایه   یافتـه  از نظر بعـد عینیـت      . باشند تحصیلی در مقطع فوق لیسانس و دکترا می       

  فرهنگــیی  درصــد از پاســخگویان دارای ســرمایه47فرهنگــی، نتــایج بیــانگر اســت کــه 

 درصد در حـد  6 درصد در حد کم،      17 درصد در حد زیاد،      26یافته در حد متوسط،      عینیت
ی  ی سـرمایه   شده از نظر بعد نهادینه     .باشد  درصد نیز در حد خیلی زیاد می       4خیلی زیاد و    

ی  شـده   درصد از پاسخگویان دارای بعد نهادینه  51فرهنگی نیز، نتایج حاکی از آن است که         
 5/1 درصد در حد متوسط،      14 درصد در حد کم،      33کم،    در حد خیلی   ی فرهنگی  سرمایه

 درصـد از    50  .باشـد   درصـد نیـز در حـد خیلـی زیـاد مـی             1درصد در حد زیـاد و حـدود         
  زیر8 درصد فوق دیپلم، 11 درصد لیسانس،    24پاسخگویان، دارای مدرک تحصیلی دیپلم،      

مدارک تحصیلی در مقطع دکتـرا       درصد نیز دارای     2 درصد فوق لیسانس و حدود       5 دیپلم،
  . باشند می

  .ها در جدول زیر ارائه شده است ی این داده خالصه

  

  های آن لفهؤی فرهنگی بر حسب م  توصیف سرمایه:1جدول 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم 

 0 1 19 56 24 یافته بعد تجسم

 6 26 47 17 4 یافته بعد عینیت

 1 5/1 14 33 51 شده بعد نهادینه

 0 1 22 62 14 ی فرهنگی سرمایه

  

 درصد در حد زیاد،     27 درصد از پاسخگویان دارای کیفیت زندگی در حد متوسط،           54
 از   .باشد  درصد در حد خیلی کم می      2 درصد در حد خیلی زیاد و        3 درصد در حد کم،      15

نی  درصد از پاسخگویان دارای کیفیت زندگی جـسما        44نظر بعد جسمانی کیفیت زندگی،      
 درصد در حد خیلی زیاد و       5 درصد در حد کم،      14 درصد در حد زیاد،      34در حد متوسط،    
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 درصـد از    37 به لحـاظ بعـد روانـی کیفیـت زنـدگی،              .باشد  درصد در حد خیلی کم می      1
 14 درصـد در حـد زیـاد،         5/33پاسخگویان دارای کیفیت زندگی روانـی در حـد متوسـط،            

 از   .باشـد   درصد در حد خیلی کـم مـی        3ی زیاد و     درصد در حد خیل    13درصد در حد کم،     
 درصد از پاسخگویان دارای کیفیت زندگی محیطی در        45نظر بعد محیطی کیفیت زندگی،      

 3 درصد در حد خیلی زیـاد و      7 درصد در حد زیاد،      16 درصد در حد کم،      29حد متوسط،   

 درصـد از    32گی،   از نظر بعد روابط اجتماعی کیفیت زند        .باشد درصد در حد خیلی کم می     
 درصـد در حـد کـم،    29پاسخگویان دارای بعد روابط اجتماعی کیفیت زندگی در حد زیاد،   

 درصـد در حـد خیلـی کـم        7 درصد در حـد خیلـی زیـاد و           10 درصد در حد متوسط،      24
 درصـد از پاسـخگویان دارای بعـد    46به لحـاظ بعـد شـناختی کیفیـت زنـدگی،        . باشد می

 9 درصد در حـد کـم،        13 درصد در حد زیاد،      25 متوسط،   شناختی کیفیت زندگی در حد    

  . باشد  درصد در حد خیلی کم می8درصد در حد خیلی زیاد و 

   . خالصه شده است2ها در جدول  این داده

  

  های آن لفهؤ توصیف کیفیت زندگی بر حسب م:2جدول 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم 

 5 34 44 14 1 بعد جسمانی

 13 33,5 37 14 3 بعد روانی

 7 16 45 29 3 بعد محیطی

 10 32 24 29 7 بعد روابط اجتماعی

 9 25 46 13 8 بعد شناختی

 3 27 54 15 2 کیفیت زندگی

  

  های استنباطی   یافته-2

ی اول تحقیـق مبنـی بـر         دهد کـه فرضـیه     های تحلیلی این تحقیق نیز نشان می       افتهی
  .گردد ید میأی زندگی ت فرهنگی و کیفیتی ی بین سرمایه رابطه

  

   نتایج حاصل از آزمون پیرسون:3جدول 

 سطح معناداری مقدار آزمون

 P( 31/0 000/0(پیرسون 

  

 فرهنگی و بعد جسمانی کیفیت      ی کند که بین سرمایه     دوم تحقیق عنوان می    ی فرضیه
ری  و سـطح معنـادا     23/0میزان ضریب همسبتگی در اینجا برابر        . زندگی رابطه وجود دارد   

 سـوم، ادعـا     ی فرضیه . گردد ید می أیی مذکور ت    بنابراین فرضیه  ؛باشد  می 000/0حاصل نیز   
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.  فرهنگی و بعد روابط اجتماعی کیفیت زندگی رابطه وجـود دارد           ی کند که بین سرمایه    می

 ی ید شدن فرضیهأی حاکی از ت   000/0 و سطح معناداریِ     28/0میزان آزمون پیرسونِ معادل     
 فرهنگی و بعـد محیطـی   ی ی چهارم مبنی بر وجود رابطه بین سرمایه        ضیهفر . مذکور است 

 حـاکی از  000/0 و سـطح معنـاداری   26/0کیفیت زندگی با میزان آزمون پیرسون معـادل        

  . ید این فرضیه استأیت

ی فرهنگی و بعد روانـی کیفیـت زنـدگی      کند که بین سرمایه    ی پنجم بازگو می    فرضیه
 000/0  و سطح معنـاداری نیـز برابـر        28/0آزمون پیرسون معادل    میزان    .رابطه وجود دارد  

ی  ی بین سـرمایه  ی ششم مربوط به رابطه  فرضیه . گردد ید می أی بنابراین این فرضیه ت    ؛است
 بوده 19/0 آزمون پیرسون که معادل ی اندازه . فرهنگی و بعد شناختی کیفیت زندگی است

 هفـتم   ی  همچنـین فرضـیه    ؛ین فرضیه دارد  ید شدن ا  أی نشان از ت   000/0و سطح معناداری    
ی فرهنگی و بعد هیجانی کیفیت زندگی، با          بین سرمایه  ی  این تحقیق مبنی بر وجود رابطه     

  .گردد ید میأی است، ت22/0 و میزان آزمون مربوط که برابر 000/0توجه به سطح معناداری 

ی فرهنگـی بـا      ی سـرمایه   یافتـه  کند که بین بعد تجسم     ی هشتم نیز مطرح می     فرضیه
 و سـطح    27/0 میزان آزمون پیرسون برای این فرضیه برابـر بـا             .کیفیت زندگی رابطه دارد   

ی نهم    فرضیه  .گردد ید می أیی فوق ت    بنابراین فرضیه  ؛باشد  می 000/0معناداری نیز برابرا با     
. ی فرهنگی و کیفیت زندگی اسـت       ی سرمایه  یافته ی بین بعد عینیت    مربوط به آزمون رابطه   

 بدسـت آمـده     000/00 و سطح معناداری نیز برابر       26/0ضریب همبستگی پیرسون معادل     
دارد کـه بعـد    ی دهم تحقیق بیان می فرضیه . گردد د میأیی بنابراین این فرضیه نیز ت     .است

 و 20/0 میزان آزمون برابر با  .ی فرهنگی با کیفیت زندگی رابطه دارد  سرمایهی شده نهادینه
  . گردد ید میأیی فوق ت  در نتیجه فرضیه؛ است000/0 برابر با سطح معناداری

هـا   دارد که بین سن جوانـان و کیفیـت زنـدگی آن            ی یازدهم تحقیق عنوان می     فرضیه
دهـد کـه بـین سـن جوانـان و             فوق، نشان می   ی  سطح معناداری فرضیه   . رابطه وجود دارد  

  .ی معناداری وجود ندارد کیفیت زندگی آنها رابطه

  

   نتایج حاصل از آزمون پیرسون:4 جدول

 سطح معناداری مقدار آزمون

 P( 24/0 49/0(پیرسون 

  

دارد که بین جنسیت و کیفیـت زنـدگی افـراد            ی دوازدهم این تحقیق بیان می      فرضیه
 نتایج،   . برای بررسی این فرضیه از آزمون تی مستقل استفاده شده است            .رابطه وجود دارد  

یه دارد؛ به این معنـا کـه بـین دو جـنس زن و مـرد، در میـزان              حاکی از رد شدن این فرض     
  . کیفیت زندگی تفاوتی وجود ندارد
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   نتایج حاصل از آزمون پیرسون:5جدول 

 سطح معناداری مقدار آزمون

 P( 21/0 77/0(پیرسون 

  

هل جوانان و کیفیت زنـدگی آنهـا        أت ت یکند که بین وضع    ی سیزدهم عنوان می    فرضیه
ی رد  دهنـده   نـشان 66/0 در حالی که نتایج تحقیق بـا سـطح معنـاداری           .درابطه وجود دار  

ی فرهنگی و مالی     گوید که جوانانی که سرمایه     ی چهاردهم می    فرضیه  .ی فوق است   فرضیه
ی فرهنگی و مالی پایینی دارنـد، دارای کیفیـت زنـدگی             باالیی دارند از جوانانی که سرمایه     

یـد  أی، نـشان از ت    Fدی مربوط به آزمون     . اس.  شفه و ال   های آماری  آزمون . باالتری هستند 
کنـد کـه جوانـانی کـه دارای          ی پانزدهم نیـز عنـوان مـی        فرضیه . ی فوق دارد   شدن فرضیه 

ی فرهنگـی    ی مالی پایینی هستند، از افرادی کـه سـرمایه          ی فرهنگی باال و سرمایه     سرمایه
های آماری    آزمون  .گی باالتری دارند  ی مالی باالیی برخوردارند، کیفیت زند      پایین و سرمایه  

ی فـوق    ید شدن فرضـیه   أین از ت   در این فرضیه، نشا    Fدی مربوط به آزمون     . اس. شفه و ال  
 .دارد

  

  گیری بحث و نتیجه

 فرهنگی و کیفیت زندگی است     ی  بین سرمایه  ی هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه     
. او مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت          که در قالب دیدگاه بوردیو و سایر پژوهشگران پس از           

اسـاس   تحقیق حاضر با روش پیمایش و با دو هدف توصـیف و تبیـین کیفیـت زنـدگی بـر       
 درصـد از افـراد در       44دهند که قریب     نتایج نشان می   . ی فرهنگی انجام شده است     سرمایه

 درصـد در بعـد   24 درصـد در بعـد محیطـی و        45 درصد در بعد روانـی،       37 بعد جسمانی، 
 درصـد در بعـد هیجـانیِ        35 درصد در بعد شناختی و       46ط اجتماعی کیفیت زندگی و      رواب

 بـه طـور      .ها در حد متوسـطی اسـت       اند که کیفیت زندگی آن     کیفیت زندگی، اظهار داشته   
  . اند توان گفت که بیشتر افراد کیفیت زندگی خودرا در حد متوسط ارزیابی نموده کلی می

توان گفت که اکثریت   ی افراد نیز به طور کلی می       فرهنگ ی در خصوص وضعیت سرمایه   
 1( و تنها درصد بسیار نـاچیزی        ؛باشند  فرهنگی در حد کم می     ی پاسخگویان دارای سرمایه  

 این نتیجه با نتایج حاصل از  .اند  فرهنگی در حد زیادی داشتهی پاسخگویان سرمایه) درصد
بـه عنـوان مثـال در        . انی دارد سایر تحقیقاتی که در این رابطه انجـام شـده اسـت، همخـو             

ثر بر احساس شادی در میان سرپرستان ؤپژوهش آقای محمد گنجی که به بررسی عوامل م      
ی فرهنگـی معرفـی نمـوده     ثر در ایـن زمینـه را سـرمایه   ؤخانوار پرداخته و یکی از عوامل م    

و ی فرهنگـی پـایینی بـوده          درصد از جمعیت مورد مطالعه دارای سرمایه       62است، نزدیک   
  . اند ی فرهنگی باال بوده تعداد بسیار کمی از پاسخگویان دارای سرمایه
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 ی  فرهنگی بـا کیفیـت زنـدگی رابطـه         ی دهد که بین سرمایه    نتایج همچنین نشان می   
ی فرهنگی افراد بیـشتر باشـد، میـزان          معنا که هر چه سرمایه      مستقیمی برقرار است؛ بدین   

ی فرهنگـی و     سوی دیگر در بررسی ابعـاد سـرمایه        از . ها نیز بیشتر است    کیفیت زندگی آن  
ی فرهنگی و کیفیـت زنـدگی        کیفیت زندگی، نتایج حاکی از آن است که بین ابعاد سرمایه          

 فرهنگی نسبت به دیگـر ابعـاد        ی  سرمایه ی افتهی در این میان، بعد تجسم     . رابطه وجود دارد  
  . تری با کیفیت زندگی برخوردار است ی قوی از رابطه

 فرهنگی با ابعاد کیفیت زندگی نیز نتـایج حـاکی از آن             ی  سرمایه ی صوص رابطه در خ 
 ی ی مستقیمی برقرار است؛ بدین ترتیب که بـین سـرمایه    است که بین این دو متغیر رابطه      

فرهنگی جوانان و کیفیت زندگی آنها در ابعاد جسمانی، روانی، روابط اجتمـاعی، محیطـی،               
ی   چه میـزان سـرمایه     به این معنا که هر     . قیم وجود دارد  ای مست  شناختی و هیجانی رابطه   

ها در هر یک از این ابعاد نیز بیـشتر و            فرهنگی افراد باالتر و بیشتر باشد، کیفیت زندگی آن        
دهـد کـه     در این میان، نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسـون نـشان مـی              . باالتر است 

  . باشد تری برخوردار می  قویی ندگی از رابطه فرهنگی با بعد روانی کیفیت زی متغیر سرمایه

هـا در خـارج    توان گفت که نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج پژوهش          در مجموع، می  
ی هیـسوم و سـوئینگ کـیم          بنابراین با استناد به نظریه      .از کشور کم و بیش همسان است      

هـای فرهنگـی     لیـت توان اظهار داشت که هر چه افراد شرکت بیـشتری در فعا             می ،)2007(
میزان کیفیت زندگی    ها بیشتر باشد،  رچه که تجربیات فرهنگی و هنری آن      داشته باشند و ه   
های فرهنگی و   نیز معتقد است که مشارکت در فعالیت،)1997(ماتاراسو  . آنان بیشتر است

 استقالل و قدرت    -3 همبستگی اجتماعی،    -2ی فردی،     توسعه -1: ثیرات مثبتی بر  أهنری ت 
 -6 تخیـل و قـدرت خالقیـت و          -5بخـشی بـه افـراد،         هویت -4ماعی بخشیدن به فرد،     اجت

های فرهنگی و هنری کـسب   شود که مردم از فعالیت سالمتی و خوشبختی دارد و باعث می     
  . گردد لذت نموده و منجر به بهبود کیفیت زندگی آنها می

  

  پیشنهادات پژوهش

یعنـی جوانـان شـهر تهـران صـورت          نظر به اینکه این پژوهش بر روی گروهی خـاص           
هـای خـاص     شود که نظیر چنین تحقیقاتی بر روی سـایر گـروه           پذیرفته است، پیشنهاد می   

  . نظیر سالمندان، جانبازان و بیماران نیز صورت گیرد

 فرهنگـی و کیفیـت زنـدگی را         ی چه پژوهش حاضر وجود روابط کلی بین سرمایه        اگر
قیقـات بیـشتری در ایـن زمینـه صـورت پـذیرد تـا               نماید اما ضروری است تـا تح       ید می أیت

به عنوان مثال گافمن و آدامـک اسـتدالل          . ها را آشکار سازد    مکانیسم علی پیچیده بین آن    
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 اجتماعی کیفیت زندگی افـراد      ی های فرهنگی از طریق گسترش شبکه      کنند که فعالیت   می
  . دهد ثیر قرار میأرا تحت ت

مستقیم تفاوت  ثیر مستقیم یا غیرأ تی دهنده  که نشانها با استناد به نتایج تحلیل داده   
هـای الزم    ی فرهنگی بر کیفیت زندگی است، لـزوم فـراهم شـدن زمینـه              در میزان سرمایه  

 از آنجـائی کـه اخـتالف در     .گـردد  هایی در این زمینه فراهم می      جهت اجرای سیاستگذاری  
کند، لـذا    ت زندگی را تعیین می    ی رضایت آنها از کیفی      فرهنگی افراد درجه   ی میزان سرمایه 

. نمایـد  گذاری در بخش تسهیالت فراساختاری فرهنگی را توجیـه مـی           این امر، لزوم سرمایه   

های فرهنگی،   های الزم برای انجام هر چه بیشتر فعالیت        دولت می تواند قبل از ایجاد زمینه      
 و هنـری، بـرآوردی از       های فرهنگـی   ها و نیازهای افراد در فعالیت      و با توجه به تفاوت ذائقه     

های خاص را بدست آورده و مطالعات بیشتری در ایـن   نیازهای مختلف افراد، جوامع و گروه   
  . زمینه صورت پذیرد
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   :منابعفهرست 

 فراغتــی یی فرهنگــی خــانواده و ذائقــه ســرمایه" .)1391(ادریــسی، افــسانه و همکــاران 
  . ی پنجم شناسی مطالعات جوانان، سال دوم، شماره  جامعهی ، فصلنامه"دانشجویان

  . شناسی، تهران، نشر مرکز  متفکران بزرگ جامعه.)1388(استونر، راب 

ی شـورای عـالی فرهنـگ و      دبیرخانـه  ، گذران وقت در رضاییه، تهران     ).1352(اسدی، علی   
  .12ی  هنر، فرهنگ و هنر، شماره

 حـسن پویـان، تهـران،       ی  ی فرهنگی، ترجمـه    ه درآمدی بر نظری   .)1373(اینگلهارت، رونالد   

  . ها المللی گفتگوی تمدن های فرهنگی، مرکز بین دفتر پژوهش

بـر میـزان    ) اینترنـت (ثیر الگـوی اسـتفاده از تکنولـوژی اطالعـات           أ تـ  .)1385(باقری، لیال   
شناسـی،   ی کارشناسی ارشد جامعـه  نامه ی انسانی شبکه، پایان ی اجتماعی و سرمایه    سرمایه

  . نشگاه تربیت معلمدا

 مرتـضی   ی  دالیل عملی و انتخـاب عقالنـی، ترجمـه        : ی کنش   نظریه .)1380(یر   بوردیو، پی 
  . ها، انتشارات نقش و نگار مردی

هـای رفـاه اجتمـاعی خانوارهـا در           بررسـی مقایـسه    .)1387(ی مرکز آمار ایران      پژوهشکده
  . ی شهر تهران  گانه22مناطق 

ی سنی و اختالفات خانوادگی و چگونگی برخـورد بـا            فاصله" .)1380(پناهی، محمدحسن   
، بهـار و  38 و  37ی   ، سال یازدهم، شماره   )س(ی علوم انسانی دانشگاه الزهرا       ، فصلنامه "آنها

  .تابستان

های جوانان در    ثیر وضعیت اقتصادی و فرهنگی خانواده     أ بررسی ت  .)1385(پورزارعیان، ناصر   
ی کارشناسـی ارشـد، دانـشگاه عالمـه      نامـه   پایان،عی آنانی فرهنگی و اجتما    میزان سرمایه 

  . طباطبایی

ی اجتماعی، اعتماد، دموکراسـی و توسـعه، تهـران، نـشر              سرمایه .)1384(تاجبخش، کیان   
  . شیرازه

  .  کاظم فرهادی، نشر نیی  اقتصاد و فرهنگ، ترجمه.)1387(تراسبی، دیوید 

  . شناسی، تهران، نشر نی ر جامعهخأهای مت  نظریه.)1387(پور، حمیدرضا  جالئی

شـاهد    سبک زندگی و هویت اجتماعی دانشجویان شاهد و غیر         .)1382(چاووشیان، حسن   
  . ی کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی نامه دانشگاه عالمه طباطبایی، پایان

  . شناسی نظم، تهران، نشر نی ، جامعه)1382(چلبی، مسعود 

ی  تحلیــل بــر شــاخص کیفیــت زنــدگی در تهــران، روزنامــه .)1389(خواجــویی، محــسن 
  .21/2/89ساالری،  مردم
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ی علـی اسـدی،      شناسی اوقـات فراغـت، ترجمـه       ای بر جامعه   مقدمه). 1381(دومازیه، ژوفر   
  .  سازمان چاپ و انتشارات اسالمی،تهران

عـاریف  درآمدی بر رویکردهای نظری و ت     " .)1385(ربانی خوراسگانی، علی و مسعود کیاپور       
  . 4ی  ی مددکاری اجتماعی، سال پنجم، شماره ، فصلنامه"عملی مفهوم کیفیت زندگی

 راهبرد، سال   ی  ، فصلنامه "ی فرهنگی  ی سرمایه  درآمدی بر نظریه  " .)1388(وحانی، حسن   ر
   .، زمستان53ی  هجدهم، شماره

گروهـی از     بررسی رضامندی از زندگی بعد از مهاجرت در میـان          .)1373(سلیمانی، براتعلی   
  . ی کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی نامه شهر، پایان مهاجرین ساکن خمینی

ی فرهنگـی بــا هویـت اجتمـاعی جوانــان     ی سـرمایه  رابطــه"، )1381(پـور، محمـود    شـارع 
  .20ی  ی علوم اجتماعی، شماره ، نامه") شهر تهران:ی موردی مطالعه(

، چـاپ دوم،    )اکولوژی اجتماعی شهر  (عی شهرها    جغرافیای اجتما  .)1379(شکویی، حسین   
  . انتشارات دفتر مرکز جهاد دانشگاهی

  .  جایگاه دین در سالمت روان، انتشارات طریق کمال.)1378(صادقی، محمود 

 در میان جوانـان شـهر تهـران،    Valentineشناختی   بررسی جامعه.)1384(عبداللهی، الهه  
  . ه الزهرای کارشناسی ارشد، دانشگا نامه پایان

  .  مصرف و سبک زندگی، قم، انتشارات صبح صادق.)1382(فاضلی، محمد 

ی کارشناسـی ارشـد،      نامـه  پایان. ثر بر آن  ؤ کیفیت زندگی و عوامل م     .)1386(فرخی، جواد   
  . ی مددکاری اجتماعی، تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی رشته

  . ر صبوری، نشر نیی منوچه  جامعه شناسی، ترجمه).1376(گیدنز، آنتونی 

ی  مطالعـه ) سبک زندگی یا مقاومت؟   ( بررسی الگوی پوشش جوانان      .)1386(مجمع، شهره   
  .ی کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا نامه موردی دانشجویان دختر دانشگاه تهران، پایان

   .شناسی علم، تهران، انتشارات تیموری  مبانی جامعه.)1379(محسنی، منوچهر 

 رضایت اجتمـاعی در ایـران، تهـران، انتـشارات           .)1381( و پرویز صالحی     محسنی، منوچهر 
  . آرزو

ی کیفیـت زنـدگی سـازمان جهـانی          استانداردسـازی پرسـشنامه   ". )1385(نجات، سحرناز   
ی  ی دانـشکده  ، مجله" ایرانیی سنجی گونه ترجمه و روان): WHOQOL-BREF(بهداشت  

  .4ی  ، شماره4ی  بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره

، اطالعـات علمـی، سـال       "ثیر اعتقادات مذهبی بر بهداشت روانی     أت" ).1379(گانی، مریم   ی
  .5ی  پانزدهم، شماره
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