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  24/09/1399پذیرش:      ؛1399/ 08/04دریافت: 

 
 چکیده

های جددی، از جملده  در یک قرن اخیر، توسعٔه تمرکزگرا، نامتوازن و نابرابر سامان اجتماعی ایران را با چالش 
شهر کرمانشاه، عدالوه بدراین فرایندد، بده  شهرها، روبرو کرده است.  محرومیت فزاینده در برخی مناطق کالن 

های جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی، این محرومیت را  سبب عوامل دیگری همچون جنگ تحمیلی و ویژگی 
صورت مضاعف تجربه کرده است. این محرومیت، زمینٔه اصلی مطالعٔه حاضر، با تأکید بر زندگی روزمره  به 

های سرمایٔه اقتصادی، سرمایٔه فرهنگدی،  مانشاه است. ما شاخص در بین مناطق محروم و برخوردار شهر کر 
  800محلٔه برخدوردار، بدا    2محلٔه محروم و   13نحؤه گذران اوقات فراغت، مدیریت بدن و ترجیحات را در 

ها حکایت از آن دارد کده در مجمدو ، محدالت محدروم در ابعداد  ایم. یافته نمونه، »پیمایش« و تحلیل کرده 
طور نسدبی از  هدای جزیدی، بده رغم تفاوت دی، فرهنگی، فراغتی، ذوقیات و مدیریت بدن، بده مختلف اقتصا 

ها بین مناطق  کنند که ویژگی اصلی آن فقر و محرومیت است؛ و در بیشتر شاخص الگوی یکسانی پیروی می 
ٔه  محروم و برخوردار تفاوت معندادار وجدود دارد. همچندین، بدین وضدعیت اقتصدادی و متغیرهدای »سدرمای 

فرهنگی«، »مدیریت بدن« و »ترجیحات هنری و ادبی« و »منطق اقتصادی« همبستگی مثبت وجدود داشدته  
شناختی سن، تحصیالت و شدغل نیدز از جملده متغیرهدای مهدم در تغییدر میدزان  است. متغیرهای جمعیت 

 اند. ها بوده سرمایه 
 نگی، محالت محروم اوقات فراغت، ترجیحات ذوقی، سبک زندگی، سرمایٔه فره   :هاکلیدواژه

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

 و  اصددلی،  نویسددنده  مسددلولیت  بددا  تحقیقدداتی  پددرو ه   یددک  هاییافته  از  بخشی  از  که  است  متمایزی  تحلیل  حاصل  مقاله  این
 است. شده ارایه کرمانشاه دانشگاهی جهاد سازمان کارفرمایی

 مسلول(   )نویسنده  ایران کرمانشاه، رازی، دانشگاه اجتماعی، علوم   دانشکده  شناسی،جامعه گروه  .1
   

 ابران  کرمانشاه، دانشگاهی،  جهاد سازمان کالبدي، توسعهٔ  پژوهشکده  شناسی،جامعه گروه  .2
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 . مقدمه1
ای داشته است.  شناسی، جایگاه ویژه سالٔه جامعه دویست »سبک زندگی« در معنای عام، در تاریخ  

شناسدان متدأخر بده فراخدور  در آثار مدارک،، زیمدل، وبدر، وبلدن و حتدی پارسدونز، و نیدز جامعه 
هایی همچدون  پرابلماتیک آنها، به این مفهوم پرداخته شده است. سخن از سبک زندگی بدا دوگانده 

یویسم/سوبژکتیویسم، تجمل/ضرورت، امر زیبدا/ امدر  طبقه/قشر، کالن/خرد، ساختار/عامل، ُابژکت 
عقالنی، مدرن/سنتی، کارکرد/زیبدایی و فردیت/هویدت سدروکار دارد. اینهدا، در حقیقدت بخدش  

اند. نظام قشدربندی   زیادی از اندیشٔه انسان در باب جهان و زندگی مدرن را به خود اختصاص داده 
گرایانده بدود. وبدر  استوار بود، از نظدر وبدر تقلیل ای کارل ماک،، که بر مالکیت اقتصادی  دومقوله 

دانست و بر آن بود که منزلت اجتماعی هم  نفسه یکی نمی قدرت مشروط به اقتصاد را با قدرت فی 
تواند مبنای قدرت سیاسی یا اقتصادی باشد. او بر آن است که »جایگداه اصدلی »طبقدات« در  می 

ی« در نظام اجتماعی، یعنی در حوزٔه توزیع ثدروت،  های منزلت درون نظام اقتصادی، جایگاه »گروه 
(. بدرخال  نظریدٔه »طبقدات«،  223،  1382و جایگاه »احزاب« در خانٔه »قدرت« است« )وبر، 

کننددٔه »سدبک  عنوان تعیین های منزلتی« بر اصول حاکم بر مصر  کاال، به نظریٔه قشربندی »گروه 
دلیل سبک زندگی خاص   « هم، معمواًل تنها به ای شان استوار است. یک گروه »حرفه زندگی« گروه 

های میان طبقات و  حال، تفاوت آید. با این شمار می شده از سوی همان گروه، گروه منزلتی به تعیین 
 های منزلتی اغلب همپوشانی دارند و ایجاد مرز مشخص بین آنها دشوار است. گروه 

ویت را با تأکیدد بدر شدیؤه زنددگی شخصدی  در نیمه دوم قرن بیستم، گیدنز نسبت  بین مدرنیته و ه 
تحلیل کرده است. »بدن و هویت« از محورهای مورد نظر گیدنز است. گیدنز بدر آن اسدت کده بددن  

ورشدن عملی آن در تعامالت زندگی روزمره یکی از  ها است و غوطه ها و واکنش ای از کنش مجموعه 
یت شخصی است. او در صحبت از بدن به  ارکان، عمدٔه حفظ و تحکیم مفهوم منسجم و مّتحد از هو 

( کنتدرل بددن )گیددنز،  4( حسدانّیت؛ و 3( کردارهدا؛ 2( نمای ظداهری؛  1کند:  چهار ُبعد اشاره می 
تدوان  (. نگاه به شیؤه زندگی، در نیمٔه دوم قرن بیستم وجوه دیگری نیز به خود گرفته اسدت کده می 144

نامید. بودریار، از جمله صاحبان ایدن نگداه، بدا    مدرن« مجمو  این وجوه بدیل را به اصطالح »پست 
خلددق مفدداهیمی ماننددد »جامعددٔه مصددرفی« »قهرمانددان مصددر « یددا »دایناسددورهای اتددال  و  

کاال« و ... معتقد بود که مصر  عدالوه بدر منطدق اقتصدادی، منطقدی  د بازار«، »حاد د اسرا «،»حاد 



 

 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

53 
زندگی در چارک چهارم؛  
 مطالعه سبک زندگی ... 

کند. در مجمو ، او فرایندد مصدر  را  های اجتماعی را تولید و دستکاری می که دال   دارد اجتماعی نیز  
عنوان »فرایند داللت و ارتباط«، که در آن، مصر  یدک نظدام  کند: نخست، به از دو جهت تحلیل می 

مثابدٔه »فرایندد  مبادله و معادل یک زبان اسدت و نیازمندد تحلیدل سداختاری اسدت؛ دوم، مصدر  به 
های معنادار  عنوان تفاوت تنها به بار نه ها، این و تمایزگذاری اجتماعی« که در آن اشیاء/نشانه بندی  طبقه 

یابند. در این شدرای،، چیزهدا  مراتبی سامان می های سلسله عنوان ارزش در یک نظام رمزگانی، بلکه به 
شناختی آنها مصدر   انه خاطر کارکرد ارتباطی یا نش عنوان نشانه و به شان، بلکه به خاطر سودمندی نه به 
 شود.  ( سخن گفته می 103،  1389جای نیازها، از »نظام نیازها« ) شوند. پ، به می 

ویژه در هاست که سبک زندگی به بخش اصلی جریان زندگی در جوامع جدیدد و بدهعالوه، دههبه
قتضدایات کننددگان آن ا شهرها بدل شده است. زندگی شهری هم برای افدراد جامعده و هدم بدرای اداره

ای هسدتند کده هدای اخالقدی و رفتداریهدا و ویژگیخاصی دارد. مردم عادی مجبور به کسب مهارت
اما ناگزیر از تعامل با آنهدا، همسدایگی   آمیز با دیگران، دیگران عمدتًا غریبهصورت مسالمت بتوانند به

زمندد برخدورداری از ای نیاکنند و یا همشهری باشند. از سوی دیگر، مدیران چندین فضدای اجتمداعی
صدورت ها بهچندان به آن نیازی نبود. این نیازمنددی پیشقرن  ای هستند که شاید در نیمدانش و تجربه

نحوی در شدناخت و طراحدی مدادی و غیرمدادی اند که بدهعام در دستاوردهای علوم و هنرهایی نهفته
بدا مشدکالت و مسدایل جددی   اند. فقدان هر کدام از ایدن دو محدور، زنددگی شدهری را شهرها دخیل 

کند. در این وضعیت، زندگی روزمدره و رخددادهایی کده تحدت اخالقی، اقتصادی و روانی مواجه می
شدوند، بده یکدی از محورهدای تر، »سبک زنددگی« شدناخته میعنوان شیؤه زندگی، یا به عبارت دقیق

اختاریابی و بازتولیدد شناختی بدل شده است و سبک زندگی نقش مهمی در ساصلی مطالعات جامعه
پذیری و ... دارد و مطالعده فرهنگ و جامعه، قشربندی اجتماعی، سرمایه اجتماعی، مشارکت، جامعه

 عملی بدل شده است.دو تحلیل آن به یک ضرورت نظری
موضو  این مقاله »بررسی سبک زندگی در مناطقی از شهر کرمانشاه« است کدده آنهددا را 

. کرمانشدداه، طددی پددن  دهددٔه گذشددته گسددترش فیزیکددی 1ایم»محالت محروم« معرفی کرده
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 وضعیت   مسلولیت  تلویحاً   هم   و   دارد  داللت  محروم   مناطق   گرفتن نادیده  بر   هم   ...(   و   غیررسمی   اسکان   نشین،)حاشیه  عناوین  سایر .1
 در  اما  اند،شده   رانده  حاشیه  به  معنایی  و   تاریخی   صورت به  اگرچه  آنها   گرداند.برمی  محروم  محالت  و   مردم  خود  به  را  موجود  نابسامان
 ساختاری   دالیل  نیز   آنها   بودن  ناکارآمد   و   بودن   غیررسمی   هستند.  شهرها   زندگی   متن  خود  از   جزیی  بلکه   نیستند   حاشیه   تنها   نه   واقعیت،

  ایم.کرده  استفاده  محروم«  »محالت   عبارت   زا   رای ،  اصطالحات   جایبه  متن  این  در  ما   ،رواین از  ندارد. کمی  بیرونی   و
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شهری وسیعی داشددته و رشددد نابسددامان جمعیددت شددهری موجددب تشدددید و تسددریع رونددد 
حاضددر، شددهر کرمانشدداه بددا حالهای محروم در این شهر شددده اسددت. درگیری بافتشکل

دار، بددا لهمحّلٔه مسل مسلله جّدی محرومیت در برخی محالت روبروست. وجود بیش از ده
(، که اسددکان در آنهددا 1396سوم جمعیت شهر )کریمی و همکاران، جمعیتی در حدود یک

رؤیددت ندددرت در آنهددا قابلدار و استانداردهای شهرسازی و شهرنشینی بهنامناسب و مسلله
روی شهر و استان بدددل شددده اسددت. در ایددن شددرای،، نکتدده است، به مهمترین چالش پیش

شددد کدده متغیرهددای اقتصددادی، اجتمدداعی، جمعیتددی و فرهنگددی کالفددی تر شاید این بامهم
پیچیده هستند که از منظر تاریخی، بعد از پیدایش همدیگر را تقویت کرده و گسترش همدر

های ریزی جامع و نیز پدیدددههمراه فقدان برنامهدهند. فرایندها و ساختارهای جمعیتی بهمی
نهایددت بدده محرومیددت انجامیددده اسددت. همددین ای چون جنددگ تحمیلددی و ... درناخواسته

و ایددن دور معیددوب کماکددان ادامدده   محرومیت ساختارها و فرایندهای جمعیتی را متأثر کرده
دارد. در کنار این منظومه، باید سایر مسایل اجتماعی ناشی از ایددن منظومدده را هددم در نظددر 

 دارد.  مدتداشت که ابعاد فرهنگی، اخالقی و اقتصادی بلندمدت و کوتاه
( سددبک زندددگی در مندداطق محددروم شددهر  1ها بددوده اسددت:  هد  مقاله بررسی این پرسش 

هایی در الگوهای سددبک زندددگی در  ها یا شباهت ( چه تفاوت 2هایی دارد؟  کرمانشاه چه ویژگی 
تأثیر چدده  ( سبک زندگی در این شهر تحت 3مناطق مختلف محروم و برخوردار و جود دارد؟ و  

 شناختی، سرمایٔه فرهنگی، سرمایٔه اقتصادی( قرار دارد؟ )متغیرهای جمعیت عواملی  
 

 پژوهشی  پیشینه .2

در بررسی مطالعات پژوهشی مددرتب، بددا موضددو  ایددن مقالدده بددا دو دسددته پددژوهش، یعنددی 
های مرتب، با سبک زندگی روبرو بودیم، های مناطق محروم در کرمانشاه و پژوهشپژوهش

هددای آنهددا ارایدده شددده اسددت. در مطالعددات ( خالصددٔه ویژگی2( و )1که در جداول شماره )
مناطق محروم در کرمانشاه، مهمترین نقطه قوت، نف، وجود این مطالعات است. بدده نظددر 

رسد در این موضو  بیش از هر موضو  دیگری تحقیقات انجام گرفته است و فقدان آنها می
تددوان گفددت برخددی در مجمددو  میکددرد.  ابهام و پیچیدگی موضو  پژوهش را مضدداعف می
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صورت رساله دانشگاهی انجام گرفته است، از اعتبددار علمددی ویژه آنهایی که بهمطالعات، به
شددناختی ها مشددکالت رویکددردی و روش بیشتری برخوردارند. اما در موارد زیادی پژوهش

 توان به نکات زیر اشاره کرد:دارند. در نقد این مطالعات می
ای بددا سددابقه نشینی( برخی محددالت در شددهر کرمانشدداه، پدیدددهه( محرومیت )حاشی1

گرفته دربارٔه آن بسیار متأخر و همچنددین از قرن است؛ اما مطالعات انجامتاریخی حدود نیم
( پیداسددت، نخسددتین مطالعدده در سددال 1نظر کّمی، اندک است. چنانچه از جدول شددماره )

 انجام گرفته است.   1382
توان مطالعاتی عمیددق و دارای اعتبددار علمددی مطلددوب ات را نمی( برخی از این مطالع2

انددد، مشددکل دانست؛ اما دربددارٔه آن مطالعدداتی کدده سددطع نسددبی اعتبددار علمددی را دارا بوده
رویکردی وجود داشته است. ضعف این دسته، رویکرد عمدتًا کالبدی و مهندسی آنهاست. 

تیددو )عینددی( و بددا بررسددی متغیرهددایی در این رویکرد، موضو  تحقیق اصواًل از منظری ابژک 
ترتیب ابعدداد مانند امکانات کالبدی، معابر، خدمات شهری و ... بررسی شده اسددت؛ بدددین

تر از آن، ابعاد اجتماعی و فرهنگی، دیده نشده است. این رویکددرد در سوبژکتیو و حتی ساده
از گذشته توسددعه حقیقت خوْد بخشی از همان پارادایمی )توسعه عینی و کالبدی( است که  

 پیش برده است. 
انددد نگر بودهتوان گفت که بخشی از مطالعات پیشین جزیی( در راستای نکتٔه باال، می3

تددوان گفددت اند. در نتیجه، میو از بررسی کلیت پدیده و دیالکتیک موجود در آن غافل بوده
تاریخی ندارند. این امر عبارت بهتر، اساسًا نگاه  که این مطالعات ضعف تاریخی دارند یا به

های تغییددر آن حلکه مسللٔه اسکان غیررسمی یک موضو  تاریخی است و راهاستحالیدر
نیز نیازمند نگاه تاریخمند است. مفهوم حاشیه البته در اینجا معنادار است، چون درحقیقت 

 اند. اند( به حاشیه بدل شدهاین محالت )که زمانی متن بوده
ها، نسبت و رابطٔه روشنی بددین آنهددا دیددده ی و عمق برخی از پژوهشرغم گستردگ( به4

ها را انددد، امددا ایددن تأثیرپددذیری نشد. آنها اگرچدده در مددواردی از همدددیگر وام و الهددام گرفته
هددا افزایددی در تحلیلها و همتوان موزاییکی توصیف کددرد؛ در نتیجدده، بدده انباشددت یافتددهمی

 نینجامیده است.  
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 کرمانشاه  در محروم   مناطق با مرتبط پژوهشی  پیشینه   خالصه   . 1  جدول

 ابعاد
 

 پژوهشگر 
 آماری جامعه تحقیق  روش مستقل متغیر اصلی  سؤال

  و شهرنگر بهسازی سنجیامکان 1382 مهندسان،
 مناطق و دارمسلله هایبافت پیمایش توصیفی اجتماعی  توانمندسازی

 غیررسمی  اسکان

 و آباددولت  جعفرآباد، پیمایش توصیفی اجتماعی ارزیابی 1384 جهاد،
 آبادکولی

  و ایراندوست
 چمن آباد،دولت  پیمایش توصیفی اجتماعی ارزیابی 1386 صرافی،

 لیژهسرخه و العابدینزین 

  هایگاهسکونت  فضایی توزیع 1386 پور،عالی
 آناهیتا شهرک دراز،دره  پیمایش مهاجرت غیررسمی 

 جعفرآباد پیمایش توصیفی سازیتوانمند راهکارهای 1387 نیازی،

 تولید بر نشینیحاشیه تأثیر 1388 الماسی،
 کرمانشاه  شهر اسنادی نشینی حاشیه داخلی ناخالص

 شاعلی، و رستمی
 کرمانشاه  شهر پیمایش توصیفی شهری  خدمات  توزیع 1388

  و هزارجریبی
  هایپاسگاه کارشناسان، پیمایش نشینی حاشیه جرم بر نشینیحاشیه تأثیر 1388 دیگران،

 ها کالنتری انتظامی،

 آباد،دولت  جعفرآباد، پیمایش توصیفی بیکاری و اشتغال جمعیت، 1389 انگیزان،دل
 شاطرآباد آباد،کولی

  دیگران،  و روستایی
 کرمانشاه پیمایش توصیفی فقر فضایی توزیع 1391

  کرمانشاه شهر فضایی برساخت 1390 ، پورقلی
 قاجار دورهٔ  در

 فرهنگ و اقتصاد
 کرمانشاه اسنادیتاریخی دینی

 صفرآبادی و تقوایی
1391 

 در  اجتماعی سرمایهٔ  مقایسهٔ 
 شهری  هایبافت

  جدید، هایبافت
 زیباشهر، محلهٔ  سه پیمایش غیررسمی  قدیم،

 جعفرآباد جوانشیر،

 با نسبی محرومیت رابطهٔ  1391 زاده،لهسایی
 شاطرآباد، جعفرآباد، پیمایش نسبی محرومیت شهری خشونت

 آناهیتا  آباد،دولت 

  مهاجرت، غیررسمی اسکان شناسیآسیب  1392 نقدی،
 جعفرآباد پیمایش اقتصادی،جمعیت

 و  نشینحاشیه زنان مسایل 1392 نقدی،
 شهری  مدیریت

  متغیرهای
 و جمعیتی

 اقتصادی 
 همدان، هایحاشیه صاحبه  مشاهده،

 کرمانشاه  جعفرآباد

  جمعیتی   متغیرهای  جوانان خشونت وضعیت تحلیل 1392 زاده،واعظ
 الهیه، سالهٔ 15-29 جوانان پیمایش فرهنگی   و 

 آباددولت  جعفرآباد، مسکن،

 مناطق ساکنان مشارکت زمینهٔ  1392 حامد،
 آبادکولی و جعفرآباد صاحبه  مشاهده، توصیفی غیررسمی  اسکان

 های آسیب بر مؤثر عوامل 1392 کرمی،
 اجتماعی 

  فردی،   های ویژگی 
 دراز دره  پیمایش اقتصادی   اجتماعی، 

 دیگران، و کریمی
1396 

  فرهنگیدتاریخی  وضعیت نسبت
 اسنادی، تحلیلی دتوصیفی نشینی حاشیه و جمعیت فقر، با

 مشاهده
  2 و دارمسلله  محلهٔ  13

 برخوردار  محلهٔ 
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های مرتب، با سبک زندگی، با توجه بدده تفدداوت در مسددللٔه پددژوهش و بخش پژوهشدر  
های پددژوهش( شناسی )از جمله شدداخصجامعٔه آماری مقاله، بیشتر رویکرد نظری و روش 
آنتونی گیدنز و پیر بوردیو  ی( پیداست، آرا 2مورد نظر بوده است. چنان که از جدول شمارٔه )

توان گفت در بین صدها اند. در مقام نقد میها داشتهپژوهش  بیشترین نقش را در انجام این
شده در این حوزه، تعداد معدددودی بددر مبنددای درک مطلددوب مبددانی نظددری و پژوهش انجام

رغم اهمیت زندگی روزمره و سددبک شناختی سبک زندگی به سرانجام رسیده است. بهروش 
هددا کمتددر روح ایددن نددو  پژوهششناختی، در اجتما  علمی ما،  زندگی در مطالعات جامعه

حددال، بایددد ایناند. بابودن آنها انجام شدددهالوصول دلیل تصور سهلدریافت شده و عمدتًا به
اذعان کرد که انجام پژوهش دربارٔه سبک زندگی در جامعٔه ایرانی، کددار دشددواری اسددت؛ از 

 ه ایرانی.  خاطر شرای، خاص جامعدلیل ماهیت موضو ؛ و از سوی دیگر، بهیک سو به

 زندگی   سبک با مرتبط   پژوهشی پیشینه   . 2  جدول

 ابعاد    
 پژوهشگر 

 تحقیق  روش نظری  مبانی اصلی  سؤال
 زندگی سبک نقش

   پژوهش در

  وابسته/مستقل پیمایش بوردیو  موسیقی مصر  بر مؤثر عوامل 1384 فاضلی،
بلن گیدنز، مصر  بر سیار ارتباطات  تأثیر 1384 سعیدی،  وابسته اسنادی و 

 وابسته مشاهده  پیمایش، بوردیو  سنتی   و   مدرن   زندگی   سبک   مقایسه  1384  شالچی، و ارمکی آزاد
 مستقل دلفی بوردیو  گیدنز،   جوانان   اجتماعی   هویت   و   زندگی   سبک  1385 آقابخشی،  و آبادیرحمت 

  زیمل،  وبلن، زنان  پوشش و زندگی سبک 1386 فرجی  و حمیدی
 مستقل مصاحبه گیدنز،بوردیو 

 - )نظری(   ای کتابخانه  - اقلیتی  هایفرهنگخرده 1386 فکوهی،
 وابسته پیمایش بوردیو  زنان زندگی  سبک و شغلی موقعیت 1387 جاه،رفعت 

 مستقل پیمایش بوردیو  زیمل،  وبلن، دختران   هویت   با   مصر    الگوی   رابطۀ    1387 دیگران، و زاهدانی زاهد
 مستقل پیمایش کاکرهام  بوردیو، رانندگی  سبک بر زندگی سبک تأثیر 1388 دیگران، و پورشار  

 گافمن  زندگی سبک و دینی باورهای 1389 خرمی، و تنهایی
  مصاحبه،

 مشارکتی  مشاهدهٔ 
 وابسته

 مستقل پیمایش بوردیو   گیدنز،   گافمن،  بدن مدیریت بر زندگی سبک تأثیر 1390 دیگران، و نوریخواجه 
 مستقل پیمایش بوردیو  مخدر   مواد   به   گرایش   و   زندگی   سبک  1391 سلیمی، و آبادیصالع

 مستقل پیمایش گیدنز   مّلی هویت و زندگی سبک تأثیر 1389 دیگران، و نوریخواجه 
 مستقل نظری  گیدنز  جمعیت کاهش و زندگی سبک 1393 جوکار،
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 زندگی سبک و اجتماعی فضای نظری: رویکرد .3

ای  گرایاندده و دفددا  از رویکددرد رابطدده ، بددا رویکددرد ذات تمایز در آثار بوردیو، از جمله در کتاب 
جای مفهددوم طبقددۀ  رو، مفهددوم »فضددای اجتمدداعی« بدده همددین )ساختاری( مخالفت شده و از 

ای بددالقوه وجددود دارنددد و  گوندده شود؛ فضایی از تمایزات که در آن طبقات به مارک، مطرح می 
مثابددٔه چیددزی کدده قددرار اسددت  صورت یک امر واقعی محتوم، بلکه به چین، نه به صورت نقطه به 

زیست  بیرون از یکدددیگر اسددت کدده  ای از »مواضع متمایز و هم انجام داده شود. فضا مجموعه 
دهندٔه نظددم )مثددل  وسیلٔه بیرونیت  متقابل و روابطی چون نزدیکی و دوری و نیز رواب، نشددان به 

(. فضددای اجتمدداعی را، تقسددیم  23،  1381شددود« )بوردیددو،  ، وسدد،( تعریددف می باال، پددایین 
گددذار،  شددان در توزیددع آمدداری دو اصددل تفاوت های اجتماعی بر اساس جایگاه عامالن و گروه 

سازد. عامالن اجتماعی تا آنجا با هم اشتراک  یعنی »سرمایۀ اقتصادی و سرمایٔه فرهنگی«، می 
ی )دو محددوری( بدده یکدددیگر نزدیددک باشددند؛ و میددزان  دارنددد کدده در ایددن دسددتگاه دوبعددد 

فاصلٔه آنها از همدیگر در این دستگاه دارد. بوردیو، مجمو  ایددن دو سددرمایه را  هایشان به تفاوت 
 »سرمایٔه کلی« نامیده است.  

ها یا عامالن اجتمدداعی در یک سطع از تحلیل این نکته مطرح است که هر کدام از گروه 
 کلی را در اختیار دارند. اما در سطع دوم میزان دارایی آنهددا در دو بعددد چه میزانی از سرمایهٔ 

شددود. در هددر دو اقتصادی و سرمایٔه فرهنگی است و اینجاست که تقابل و تمایز شددرو  می
ها اسددت. بدده گیری سطع، منشأ تفاوت در سالیق و از رهگددذر آن، منشددأ تفدداوت در موضددع

ها در دو محور اصلی فضای اجتماعی، سددطحی یتعبارت دیگر، به ازای هر سطع از موقع
 ها( وجود دارد که دارای نوعی وحدت سبک )اسلوب( است. وارهها )عادتاز سلیقه

یافتدده« هسددتند؛ امددا عددالوه بددر ها هم مثل مواضع اجتماعی  موّلدشان »تفاوت وارهعادت
عامددل تمددایز. آنهددا   اند و هددمگذار« هم هستند؛ یعنی هم تمایزیافتهیافتگی، »تفاوت تفاوت 

صددورتی گددذاری را بهکنند و اصول مشترک تفاوت گذاری را تألیف میاصول مختلف تفاوت 
دهنددد. میددان خددوب و بددد، ممتدداز و معمددولی و... تمددایز متفدداوت مددورد اسددتفاده قددرار می

کنند، زیرا آنها شددکل نمددادین بدده ها مثل زبان عمل میوارهگذارند. به نظر بوردیو، عادتمی
 (.  8-34کنند )همان،  دهند و بر اساس آن عمل میها میفاوت ت
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در اینجا، مضمون اصلی »سبک زندگی« است. برای مطالعه سددبک زندددگی، مفدداهیمی 
واره«، سرمایٔه فرهنگی و سرمایٔه اقتصددادی ، »عادت2، »توانش فرهنگی«1همچون »سلیقه«

حددوزه را، متناسددب و متندداظر بددا سددطوح ها، بوردیو سه  شود. در جهان سلیقهبه کار برده می
کند: »سلیقٔه مشرو  )طبقه فرادست(، سلیقٔه های اجتماعی، از هم جدا میتحصیلی و الیه

واره از (. عددادت41-42مایه )طبقه متوس،( و سلیقٔه عامیانه )طبقات پایین(« )همددان، میان
دی و نمددادین( مقولددٔه شود. سلیقه یا گرایش و توانددایی تصددر  )مدداطریق سلیقه اجرایی می

کننده، اصل زایندۀ سبک زندگی است. بندیشده و طبقهبندیها یا اعمال طبقهمعینی از ابژه 
ای از ترجیحات تمایزبخش است که قصد دارد نمایش یکدسددتی را سلیقه مجموعٔه همبسته

رایه های بدنی افضای نمادین، مانند مبلمان، پوشاک، زبان و  ستدر منطق خاص هر خرده
 های تشخص و تمایز است. کردن هر چیز به نشانه(. سلیقه عامل تبدیل243کند )همان،  

بعد دیگر در سبک زندگی به غذا مرتب، اسددت. در اینجددا، بدده دو نددو  سددلیقٔه »ضددروری« و  
(. سلیقٔه تجملی که در انتخاب آزاد است، از آن  کسددانی  248شود )همان،  »تجملی« اشاره می 

کنند. سلیقٔه مبتنی بر ضددرورت، کدده  ، مادی  رها از جبر و نیاز به بقا زندگی می است که در شرای 
ترین شرای، مالکیت سرمایه وجود دارد و بیشتر به اقشار فرودست تعلق دارد، بیشتر بددر  در پایین 

ای بنددامیم  توان انتخاب عامیانه مادٔه غذایی تأکید دارد تا فرم و شکل مصر  آن. این سلیقه را می 
تددرین شددیوۀ  در پی غذاهای »شکم پرکن« و ارزان به قصد بازتولید نیددروی کددارکردن بدده ارزان که  

های خوردن، مستقل از کل سبک زندگی نیست؛ زیددرا عالقدده بدده غددذاهای  ممکن است. عادت 
کردن و پختن، با کل پنداشت اقتصاد خانواده و تقسیم کددار بددین دو جددن،  خاص از طریق آماده 

سددبزی و  (. عالقه به غذاهای پرزحمت )مثل آبگوشت، قورمه 259)بوردیو،    کند ارتباط پیدا می 
...( که محتاج وقت، دقت و عالقه است، پیوند تنگاتنگی با تصور سنتی از نقش زن در خانواده  

 های اجتماعی وجود دارد. رو، تمایز شدید بین الیه این دارد. از 
از »بدن« و تأثیر غذا بر بددن دارد، بسدتگی   ای که هر قشری های غذایی، همچنین، به ایده سلیقه 

کار  دارد. یعنی به نیرو، سالمت و زیبایی بدن و نیز مقوالتی که هر قشر برای ارزیابی این تدأثیرات بده 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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بنددی کنندد.  ها را رتبه های بسیار متفاوتی این مقوله های مختلف ممکن است به شیوه گیرد. گروه می 
گیری  یافته، بده شدکل شده به طبع و سرشت جسمیت طبقاتی تبدیل   در اینجا، سلیقه، معادل فرهنگ 

ترین شکل تحقق مادی سلیقٔه طبقداتی اسدت و بده طدر   کند. بدن قطعی »بدن طبقاتی« کمک می 
های بدن، یعنی ابعداد و انددازه  ترین ویژگی شود. شیؤه نخست، در به ظاهر طبیعی گوناگون ظاهر می 

پذیر آن )گرد یا چهارشدانه، خشدک یدا صدمیمی، کشدیده یدا  های رؤیت )حجم، وزن، قد( و شکل 
هدا،  دهدد. ایدن ویژگی نمدایش می   بسدیار های  گیرد که کل رابطه با بدن را به شیوه خمیده( انجام می 

دهدد کده  رابطه با بدن را در نو  رفتار با بدن، مراقبت از بدن، تغذیه و نگهداری از بددن را نشدان می 
هدای  (. در واقع، توزیدع طبقداتی ویژگی 263واره است )همان،  ع عادت ترین طبای خود بیانگر  ر  

جسمی، از طریق ترجیحات و عالیق غذایی، که ممکدن اسدت ورای شدرای، اجتمداعی تولیدشدان  
شدود. تفداوت در رفتدار،  دوام یابند و همچنین، از طریق استفاده از بدن در کار و فراغت، تعیدین می 

هددای  انگر نددو  رابطدده بددا دنیددای اجتمدداعی هسددتند، تفاوت حدداالت و سددکنات و ظددواهری کدده بیدد 
های بدددن، محصددوالتی  کنددد. نشددانه لحاظ نمددادین پررنددگ می شددناختی را برجسددته و بدده زیست 

شان از طبیعدت،  شان، یعنی فاصله بندی فرهنگی های مختلف را بر اساس درجه اند که گروه فرهنگی 
های طبقاتی را ترسیم کنیم که بنا بده منطدق  جهان  بدن   توان نقشۀ کند. در نتیجه، می از هم متمایز می 

 (. 266-267کنند )همان،  خاص خود جهان ساختار اجتماعی را بازتولید می 
تأمل اسددت. ایددن های ورزشی نیز در این زمینه قابلهای فراغتی و سرگرمیجهان فعالیت
هددا، قواعددد، ارزش   ها،هددا، سددنتهای حاضددر و آمدداده و امکانای از گزینهجهان، مجموعه

گیرد. این توزیع وسایل و نمادهایی عینی است که با توزیع آنها فضاهای اجتماعی شکل می
و تأثیرات آن، یعنی اینکه چه ورزشی ارزشمندتر و مربوط به کدام طبقدده اسددت، بددر اسدداس 
دانش عملی عامالن از گذشتٔه تاریخی است. به همین دلیل، طبقددات اجتمدداعی مختلددف، 

(. در 290حتی کارکرد واحدددی بددرای عمددل ورزشددی خددود قایددل نیسددتند )بوردیددو،    معنا و
هایی که با سددرمایٔه اقتصددادی )و های مختلف، در محدودهمجمو ، احتمال انتخاب ورزش 

شود، به ادراک و ارزیابی فوایددد درونددی و بیرونددی هددر فرهنگی( و اوقات فراغت تعریف می
تر، بر اساس نو  رابطه با بدن )یکددی ابعدداد ه بیان دقیقواره، و بورزش بر اساس سلیقه عادت

 است.    واره( بستگی دارد. برعک،، فرهنگ جسمانی بیشتر متأثر از سرمایٔه فرهنگیعادت
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هنر، یکی از ابعاد مهم در نظریات بوردیو در باب سددبک زندددگی اسددت. بدده نظددر او اثددر 
ای را در همه همین دلیل چنین رابطه  یافتۀ رابطۀ مبتنی بر تمایز است وهنری، صورت عینیت

ها با خود دارد؛ »عشق به هنددر، شددکل غیردینددی  »عشددق بدده خداونددد« تلقددی ها و زمینهمتن
(. در 311شددود« )بوردیددو،  شود و هر ک، که بیشتر از آن برخوردار باشد، ارجمندتر میمی

ارگیری محصوالت کفرض تصر  یا بهتر است. پیشاین ُبعد، نقش سرمایٔه فرهنگی پررنگ
شددوند. اقددالم صددورت همگددانی توزیددع نمیهایی است که بههنری، وجود سلیقه و مهارت 

توانددد مراحددل و درجددات پیشددرفت را در مراتب ظریفددی کدده دارنددد، میفرهنگی، با سلسددله
 کار فرهنگ، شامل طیفی از »نافرهیختگی« به »فرهیختگی« مشخص کنند. وکسب

های انتخاب، به شکل مبارزاتی نمادین بر سددر تصدداحب راینددر زمینه مصر  کاالها، ف
های آید. این مبددارزٔه نمددادین، بددر سددر تصدداحب نشددانهکاالهای اقتصادی یا فرهنگی در می

هددای تمددایزبخش ر  بندددی ایددن ویژگیآور یا بر سر حفظ یا سرنگونی اصول طبقهتشخص
هایی که دارندددگان مواضددع یژگیهای زندگی، یعنی جهان  ودهد. در نتیجه، فضای سبکمی

کننددد، ترازنامددۀ مختلف، از طریق آنها خود را، خواسته یا ناخواسددته، از دیگددران متمددایز می
ای خدداص اسددت. طبقددات مبارزات نمددادین بددرای تحمیددل سددبک زندددگی مشددرو  در دوره

داخلدده مثابٔه نقطۀ مرجعی انفعالی یا نددوعی معیددار مهای نمادین، فق، بهفرودست در مبارزه
شود؛ عنوان شکل طبیعی زندگی در نظر گرفته میدارند. در واقع، سبک زندگی آنها بیشتر به

شددود، چیددزی نیسددت جددز آنچدده »عامیاندده«، طبیعتی که فرهنددگ در مقابددل آن سدداخته می
 (.  343شود )همان،  بازاری« و »همگانی« نامیده می»پست«، »کوچه

های ممکددن را شناسددایی کنددد. سددبک  جهددان  یکی از اهدا  پژوهش بوردیو این بود کدده
طور که گفته شد، فضاهایی که با ترجیحات غددذایی، پوشدداکی، یددا آرایشددی و زیبددایی همان

شده شوند، بر اساس ساختار بنیادین واحد و مشابه، یعنی فضای اجتماعی تعیینتعریف می
های زندددگی، شوند. برای برساختن فضای سددبکبا حجم و ترکیب سرمایه، سازماندهی می

طبقدده، یعنددی بددرای اشددکال گوندداگون سددرمایه، نخسددت بایددد بددرای هددر طبقدده یددا هددر پاره
های ها شناسایی شود. سپ، باید معلوم شددود کدده سددلیقهوارههای زایندٔه عادتدستورالعمل

های های عمده و مهم عمل، با کدداربرد یکددی از سددبکواره چگونه در هر یک از حوزهعادت



 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

62 
 4شماره    ، 13  دوره 

 1399زمستان   
 52پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یدان )ورزش، موسیقی، غذا، دکوراسددیون، سیاسددت، زبددان و ...( مشددخص موجود در هر م
های شود. با روی هم گذاشتن این فضاهای همگددون بازنمددایی دقیقددی از فضددای سددبکمی

های تمددایزبخش را بدده آید که امکان تعریف و توصیف هر یک از ویژگیزندگی به دست می
( با ارجا  هر ویژگی به مجمددو  1بخورد:  کند تا تعریفی عینی از آن رقم  دو لحاظ فراهم می

( با ارجددا  2های مو(؛  گذاشتن کاله به مدل  دهندٔه حوزه مورد نظر )مثالً های تشکیلویژگی
دهندۀ سبک زندگی مشخص )مثل سبک زندگی طبقٔه کارگر( های تشکیلبه مجمو  ویژگی

 شود. های متمایز در آن تعیین میکه معنا و اهمیت اجتماعی این ویژگی
ایم.  نرفتدده   باید یادآوری کنیم که ما در این پژوهش، تا این سطع از تحلیل سبک زندگی پیش 

دیگران، دو بعد اصلی وجددود را در نظددر   بندی آرای بوردیو و با کمک جزیی از آرای ما، در جمع 
( سبک زندگی. موقعیت طبقاتی، در مقام متغیر مستقل، شامل  2( موقعیت طبقاتی؛  1ایم:  گرفته 

هددا و  دو بعددد سددرمایٔه فرهنگددی و سددرمایٔه اقتصددادی اسددت. سددرمایٔه فرهنگددی شددامل دارایی 
شددوند.  هنگی شددناخته می عنوان مقوالت فر هایی است که از لحاظ نظری و اجتماعی به مهارت 

هایی اشاره دارد که عمومًا عینی و کمی هسددتند. سددبک زندددگی، در  سرمایٔه اقتصادی، به دارایی 
مقام متغّیر وابسته، به شامل سه بخش »اوقات فراغت« و »مدیریت بدن« و »ترجیحات ذوقی«  

 شناسی ارایه شده است. ها در بخش روش های این شاخص است. ویژگی 
 سیشناروش .4

( سبک زندگی در مناطق مختلف شهر متفدداوت  1ایم:  در این مقاله، دو فرض کلی را در نظر داشته 
ای معنددادار بددا  شناختی، سرمایٔه فرهنگی و سددرمایٔه اقتصددادی رابطدده ( متغیرهای جمعیت 2است؛  

.  1یم ا ه سبک زندگی دارند. متناسب با این مفروضات و اهدا ، از روش کّمی پیمایش استفاده کددرد 
جامعٔه آماری، مناطق محروم و دو محلٔه برخوردار شهر کرمانشدداه بددود. طبددق برآوردهددای قبلددی،  

ای در  هزار نفر است. با توجه به اهدا  و سؤاالت مقایسدده   300تا    250محله تقریبًا    13جمعیت  
بهمن و کسددرا( نیددز بدده ایددن عدددد افددزوده شددد.  22پژوهش حاضر، جمعیت دو منطقٔه برخوردار ) 

محله بوده است. حجم نمونه بددا    15های شهری این  شیؤه تصادفی با استفاده از بلوک گیری به نه نمو 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

  صورتبه  آنها نتای   چه اگر که شده  انجام محالت در گروهی  مصاحبه شکل  به کیفی بخشی اصلی، پژوهش دوم  فاز در .1
است.  شده اشاره  آن مهم نکات به توصیف(  بخش در جمله )از  بوده الزم  که جا  هر اما است، نیامده حاضر  مقاله در مستقیم
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ای ایددن  مورد شد؛ اما با توجه به خصلت مقایسه   400کم، در حدود  توجه به فرمول کوکران، دست 
های  محلدده تقیسددم شددد. از شددیوه   15عنوان نمونه انتخاب و به نسبت جمعیت  مورد به   800پرو ه  

ای )نظری و تحلیل عاملی تأییدی( و آلفای کرونبا  برای احراز اعتبار و روایی اسددتفاده شددده  ازه س 
هددای عملیدداتی متغیرهددا، موقعیددت طبقدداتی )متغیددر  با توجه به مبانی نظری، ابعدداد و معر    است. 

ها  ( مشخص شده است. این شاخص 3مستقل( و سبک زندگی )متغیر وابسته( در جدول شمارٔه ) 
سددازی شددده و از  ها با توجه به جامعٔه آماری مورد مطالعه )یعنی مناطق محددروم( متناسب   و معر 

پوشی شده اسددت. در دو  تر در زمینٔه سبک زندگی چشم تر و موشکافانه های جزیی برخی از معر  
 سازی ارایه شده است. ستون آخر نیز ضرایب حاکی از اعتبار و روایی فرایند شاخص 

 روایی و اعتبار ضرایب  و هامعرف  و شاخص ابعاد، . 3  جدول
 KMO Alpha ها معرف شاخص ابعاد

یت
وقع

م
 

تی
طبقا

 

  نو   و مالکیت مسکونی، منزل مترا   و مالکیت شغل، درآمد، اقتصادی  سرمایهٔ 
 منزل اثاتیه خودرو،

874/0 
00/0 

727/0 
00/0 

 1فرهنگی  سرمایهٔ 

  کامپیوتر،   تاپ، لپ   )کتاب،   فرهنگی   کاالهای   و   ها دارایی   یافته: عینیت 
 ..(   هنری،   ابزار 

  میزان   و   نو    کامپیوتری،   هنری،   آموزشی،   مدارک   و   ها مهارت   شده: نهادینه 
 تحصیالت   مطالعه، 

800/0 
 

00/0 

720/0 
 

00/0 

ک
سب

 
گی 

زند
 

 فراغت  اوقات 

  گذرانی، وقت   تلویزیون،   تماشای   مسافرت،   مهمانی،   منفعالنه:   فراغت   د 
 استراحت   رفتن، پارک 

  هنری، ورزشی، آموزشی، کالس مطالعه، فردی: فعاالنه فراغت د
 .. و سینما به رفتن فکری، بازی

 سیاسی  اجتماعی، جمعی: فعاالنه فراغت د
 مذهبی  فعالیت د
 اقتصادی  فعالیت د

791/0 
 
736/0 
550/0 
- 
- 
00/0 

683/0 
 
591/0 
515/0 
- 
- 
00/0 

 ترجیحات

 نوازنده  خواننده، موسیقایی: ذایقهٔ  د
  ایرانی سریال خارجی، ایرانی، کارگردان و فیلم سینمایی: ذایقهٔ  د
 خارجی و
 انتخاب( 3) ایرانی نویسنده ادبی: ذایقهٔ  د
 انتخاب( 3) غذایی ذایقهٔ  د
 تجمل( یا )ضرورت  اقتصادی ذایقهٔ  د

692/0 
836/0 
683/0 
600/0 
- 
00/0 

709/0 
811/0 
794/0 
620/0 
- 
00/0 

  سر،   موی   آرایش   زیبایی،   جراحی   غذایی،   ر یم   بهداشت،   ورزش،  بدن مدیریت
 پوشیدن   لباس   شیوهٔ 

819/0 
00/0 

773/0 
00/0 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

 باورهددا؛  فکددری،  و  ذهنددی  هایتوانایی  شامل  ()  شدهدرونی  (1  است:  گونهسه  بر  فرهنگی  سرمایهٔ   بوردیو  آرای  در  .1
 و هایدارایی شامل () یافتهعینیت (2 است؛ کرده پیدا تجسم فرد یک  وجود  در  که  است  ...  و  هانگرش   و  هاارزش 

 پددژوهش  ایددن  در  مددا  ....  و  آموزشددی  مدارک  و  هایصالحیت  شامل  (Institutionalized)  شدهنهادی  (3  و  ؛فرهنگی  کاالهای
ایم.کرده بررسی را  شدهنهاد و یافتهعینیت دوبخش
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 هایافته .5

انددد کدده درصددد زن بوده57درصددد پاسددخگویان مددرد و  43در سیمای آماری این پژوهش،  
(، دو متغیر قومیت و مذهب بددر 4جدول شماره )متناسب با وضعیت جامعٔه کلی است. در  

درصددد 14درصد ُکرد، 73گانه ارایه شده است. از نظر قومیت، در حدود 15اساس محالت  
انددد. ُکردهددا در درصد کولی بوده4/0درصد ترک و  9/0درصد لر،  4درصد فارس،  7/7لک،  

بهمددن، 22کسددرا و  هددا بیشددتر در  اند. فارس ها در جعفرآباد در اکثریت بودهمحله و لک  14
اند. در هددا بیشددتر در چقدداکبود سددکونت داشددتهها )بیشتر در محلٔه چمن و ترک لرها و کولی

 شود. اینجا نیز نمونٔه کوچکی از جامعٔه کرمانشاه دیده می
درصددد هددم  4درصددد سددّنی و بددیش از  4درصد شددیعه، بددیش از 91از نظر مذهبی بیش از 

لدده، در رتبددٔه اول قددرار داشددته اسددت. در محلدده  مح   14حق گزارش شده اسددت. تشددّیع در  اهل 
آبدداد رواج  درصد در صدر، و مذهب تسنن نیز بیش از همه در دولت 97ها با  حق دراز، اهل دره 

داشته است. همچنان که در پیشینٔه پژوهشی مطرح شده بود، پراکندگی قومی و مذهبی در بین  
 ین تفاوت شدیدتر است. ویژه از نظر قومیت، ا محالت تفاوت معناداری دارد. به 

 

 پاسخگویان  آماری سیمای . 4  جدول

 فراوانی  
 )نفر( 

 مذهب قومیت
 حق  اهل  تسّنن تشّیع کولی ترک  لر  فارس لک  ُکرد 

 0 3 97 0 0 8/6 3/24 7/2 2/66 74 بهمن 22
 0 7 93 0 0 3/3 0 0 7/96 30 آناهیتا 

 0  100 0 3 3 1/6 2/18 7/69 30 ابریشم باغ
 0 1 992 0 1 14 0 62 231 100 جعفرآباد

 0 3 97 0 0 0 0 3/33 7/66 30 آبادحکمت 
 0 3 97 0 - 3/3 0 0 7/96 30 چقاگالن
 0 0 100 0 7/6 3/3 10 10 70 30 چقاکبود

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

 کدده هستند هاییکولی همان اند،آمده ما پژوهش نمونهٔ  در که کردها این و هستند لک اتفا  به قریب جعفرآباد، منطقه ساکنان  .1
 اندشددده  کوچانددده  شددهر  بددزر    قبرستان  کنزدی  جعفرآباد،  شرقی  شمال  بخش  به  ،1370  دهه  در  چمن  منطقهٔ   تخریب  از  پ،  از

گروهی(. مصاحبهٔ  )منبع:
 و  رسددمی  مکتوب  هایگزارش   در  اما  هستند،  حق  اهل  ینیآ  بر  جعفرآباد  محله  از  هاییبخش  که  دریافتیم  گروهی  مصاحبهٔ   در  .2

 پددی  در  آنهددا  کدده  مددواقعی  در  مددذهبی،  گرایش  همین  محل،  اهل  خود  نظر  از  حال،اینبا  کنند.می  معرفی  شیعه  را   خود  غیررسمی
است. شاناهدا  پیشبرد برای جدی مشکلی آیند،برمی اشتغال و استخدام
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 فراوانی  
 )نفر( 

 مذهب قومیت
 حق  اهل  تسّنن تشّیع کولی ترک  لر  فارس لک  ُکرد 

 0 0 100 101 0 3/13 - 3/13 3/63 30 چمن
 97 0 3 0 0 0 3/3 0 7/96 30 دراز دره 

 2 26 72 0 0 1 8/5 1 2/92 103 آباددولت 
 0 0 100 0 2/3 2/3 2/3 5/7 8/82 93 شهیاد 
 0 0 100 0 0 0 0 33 7/66 30 صادقیه 
 0 0 100 0 0 4/1 4/39 2/4 55 71 کسرا 

 4 0 96 0 0 2/1 2/1 3/2 3/95 86 آبادکولی
 0 3 97 0 0 0 0 15 85 40 نوکان
 2/4 3/4 5/91 4/0 9/0 1/4 7/7 3/14 7/72 810 کل 

 Square-Chi 153.95 V Cramer’s 436/0 sig 00/0 94/11 121/0 0.00  معناداری و ضرایب
 

 طبقاتی  موقعیت  .5-1

( بررسددی شددده اسددت و  5متغیر در جدددول شددمارٔه )   9میانگین شاخص »سرمایٔه اقتصادی« با  
گاندده وجددود ندددارد. بددا ایددن حددال،  15نتیجه حاکی از آن است که تفاوت معناداری در محالت  

بهمددن و  22دست آمده برای محالت برخوردار تقریبًا دوبرابر محالت محروم است.  میانگین به 
آبدداد کمتددرین میددانگین را  ین میددانگین و بدداغ ابریشددم، جعفرآبدداد و حکمت کسرا، در کل، بیشتر 

آباد و صادقیه، بیشتر از سایر  اند. در بین محالت محروم، میانگین این شاخص برای کولی داشته 
محالت، اما همچنان کمتددر از میددانگین مندداطق برخددوردار اسددت. در مجمددو ، میددانگین کددل  

آید. در این شاخص فاصلٔه  شمار می نمره( میانگینی پایین به   28)از    12/ 21»سرمایٔه اقتصادی«  
ها بددرآورد شددده اسددت. در تحلیددل ایددن  بین محالت برخودار و محروم بیشتر از سایر شدداخص 

توان گفت با اینکه فاصلٔه مناطق از نظر اقتصادی چشمگیر است، اما توان اقتصددادی  تفاوت می 
 تبدیل نشده است.  مناطق برخوردار هنوز به سرمایٔه فرهنگی  

در شاخص »سرمایٔه فرهنگی«، تفاوتی معنادار در میانگین این شاخص بددرای محددالت 
(، تقریبددًا دو برابددر 17دست آمده بددرای محددالت برخددوردار)گانه وجود دارد. میانگین به  15

دراز بهمددن و کسددرا، در کددل، بیشددترین و چمددن و دره22میانگین محالت محددروم اسددت.  
آباد و اند. در بین محالت محروم، میانگین این شاخص برای کولیرا داشته  کمترین میانگین

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

 در مددردم دارنددد. خاصددی  فرهنگی  و  اجتماعی  مسایل  و  هاویژگی  آنها  نیستند.  قومیتی  هیچ  جزو  دیگران  و  خود  نظر  از  هاکولی  .1
 محلدده  جمعیددت  درصددد  بیسددت  تددا  ده  بین  که  را   دیگران  و  ی«»خودمان  را   خود  اکثریت  شوند:می  تقسیم  دوسته  دو  به  چمن  محله

  .گروهی( مصاحبهٔ  )منبع: نامندمی »کولی« هستند،
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جعفرآباد، بیشتر از سایر محالت محروم، اما همچنان کمتر از میددانگین مندداطق برخددوردار 
آیددد. شددمار می( میانگینی بسیار پایین به42)از    1/11است. میانگین کل »سرمایٔه فرهنگی«  

( اسددت. بدده 21نمرٔه میانگین کمتر از میانگین مورد انتظددار )  حتی در محالت برخوردار نیز
   تر است. عبارتی، سطع »سرمایٔه فرهنگی« از سطع سرمایٔه اقتصادی هم نامناسب

 

   محالت تفکیک به فرهنگی و اقتصادی سرمایه   شاخص .میانگین5  جدول

 (42 )از فرهنگی سرمایه   (28 )از اقتصادی سرمایه   
 Test-F ( 3 )از سطح میانگین  Test-F ( 5 )از سطح میانگین 

 باال دباال 61/20 بهمن 22

83/50 
00/0 

 متوس،  8/18

01/19 
00/0 

 متوس،  17 باال 41/19 کسرا 
 پایین  6/8 پایین  90/11 آناهیتا 

 پایین  4/6 پایین دپایین 03/7 ابریشم باغ
 پایین  9/13 پایین دپایین 72/8 جعفرآباد

 پایین  1/9 پایین دپایین 57/9 آبادحکمت 
 پایین  6/9 پایین  90/11 چقاگالن
 پایین  8/8 پایین  44/10 چقاکبود

 پایین  6/1 پایین  83/11 چمن
 پایین  7/1 پایین  89/11 دراز  دره 

 پایین  9/10 پایین  54/11 آباددولت 
 پایین  3/7 پایین  11/10 شهیاد 
 پایین  2/3 پایین  78/12 صادقیه 

 پایین  6/14 متوس،  27/15 آبادکولی
 پایین  1/13 پایین  23/11 نوکان

 پایین  7/9 پایین  75/10 محروم
 متوس،  4/17 باال 94/19 برخوردار 

 پایین  1/11 پایین  21/12 کل 

 زندگی  سبک  .5-2

 فراغت اوقات .5-2-1

های آنها در پن  دسته تقسیم کردیم، که در همبستگیهای اوقات فراغت را بر اساس  معر  
 ادامه به توصیف آنها پرداخته شده است:

( فراغت منفعالنه. در این نو  فعالیت فراغتی )مثل استراحت، خوابیدن، رفتن به پارک 1
گددذارانی اسددت تددا و...( حالت انفعال فرد بیشددتر اسددت و بیشددتر از جددن، بطالددت و وقت

(، تفاوت معنادار اما ضعیفی در فعالیت فراغتی منفعالنه بین 6شمارٔه )فعالیت. طبق جدول  
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ویژه بین دو منطقٔه محروم و برخوردار وجددود دارد. در بددین محددالت، گانه، و به15محالت  
آباد و چمددن از دیگددر مندداطق بیشددتر دراز و کولیشیؤه بطالت در درهگذرانی بهمیانگین وقت

اند. در مجمو ، میددانگین بهمن نیز کمترین میانگین را داشته22 است. آناهیتا، باغ ابریشم و
است که در سددطع متوسدد، قددرار دارد و در مقایسدده بددا   98/7کل »اوقات فراغت منفعالنه«  

توسعه شدداخص فراغت فعاالنه فردی، در سطع باالتری قرار دارد که برای یک جامعٔه درحال
 مطلوبی نیست. 

های آموزشی، هنری، گونه فعالیت فراغتی )مانند کالس ن( فراغت فعاالنه فردی. در ای2
هددای عقالنددی بازی فکری و ...( حالت فعاالنه فرد بیشددتر اسددت و عمدددتًا از سددنخ فعالیت

(، از 6هد  و توأم با فعالیت ذهنی و جسمانی است. طبق جدول شددمارٔه )بهفردی معطو  
محددروم و برخددوردار تفدداوت معنددادار گانه، و در کل، بین دو منطقٔه 15این نظر بین محالت  

بهمن تعلددق 22آباد و  آباد، کولیوجود دارد. در مجمو ، بیشترین میانگین به کسرا، حکمت
هددای سددنتی خاطر رواج بازیآباد، احتمااًل بددهداشته است. باالبودن میانگین در محله کولی

وری و ورزشددی )پیددادههددای  دلیل فعالیتآبدداد بیشددتر بددهنرد و در حکمتمثل پاسور و تخته
های خاص در پیمایش( حاصل شده اسددت. آناهیتددا و بدداغ دلیل وجود نمونهفوتبال؛ شاید به

اند. در مجمو ، میانگین کل »اوقات فراغددت فعاالندده« ابریشم نیز کمترین میانگین را داشته
   است که در سطع پایینی قرار دارد و برای ایجاد تغییر در جامعه مناسب نیست.   73/2

 محالت  تفکیک  به فعاالنه و منفعالنه فراغت .میانگین6  جدول

 
 ( 18 )از فعاالنه (21 )از منفعالنه

 Test-F سطح میانگین  Test-F سطح میانگین 
 پایین  93/6 بهمن 22

36/6 
00/0 

 پایین  37/3

22/5 
00/0 

 پایین  9/3 متوس،  9/8 کسرا 

 پایین  87/0 پایین  35/2 آناهیتا 

 پایین  61/0 پایین  42/3 ابریشم باغ

 پایین  46/2 متوس،  01/8 جعفرآباد

 پایین  43/3 متوس،  83/9 آبادحکمت 

 پایین  8/2 متوس،  27/8 چقاگالن

 پایین  3/2 متوس،  17/10 چقاکبود
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 ( 18 )از فعاالنه (21 )از منفعالنه

 Test-F سطح میانگین  Test-F سطح میانگین 
 پایین  14/2 متوس،  75/10 چمن

 پایین  - متوس،  12 دراز  دره 

 پایین  43/3 متوس،  18/10 آباددولت 

 پایین  03/2 متوس،  31/10 شهیاد 

 پایین  - - - 1صادقیه 

 پایین  47/3 متوس،  49/11 آبادکولی

 پایین  56/2 متوس،  84/7 نوکان

 پایین  55/2 متوس،  98/8 محروم

 پایین  69/3 متوس،  98/7 برخوردار 

 پایین  73/2 متوس،  79/8 کل 

فعالیددت فراغتددی جمعددی  (، دو گوندده7( فراغددت فعاالندده جمعددی. در جدددول شددمارٔه )3
اجتماعی )مانند مشارکت در خیریه( و مذهبی )مانند عبادت، عزاداری( و فعالیت فردی د سیاسی

اقتصادی )خریدکردن( تحلیل شده است. طبق این جدول، بین محالت مختلف در هر دو زمینده 
گین معنادار وجود دارد. در مجمو ، فعالیت فراغتی مذهبی )میدانگین فعالیت جمعی تفاوت میان

برای فعالیت اجتمداعی( بدا اسدتقبال بیشدتری   6از    0/ 44، در مقابل میانگین کل  3از    0/ 94کل  
رسدد. تفداوت مواجه بوده است. چیزی که در یک جامعٔه نسبتًا سنتی و مذهبی طبیعی به نظر می

گانه، و در کل، بین دو منطقٔه محدروم 15گونه فعالیت بین محالت    معنادار اما ضعیف بین این دو 
آبداد کسدرا و چقداکبود تعلدق و برخوردار وجود دارد. بیشترین میانگین فعالیت اجتماعی به کولی

دلیل عضویت آنها در هالل احمدر و آباد، احتمااًل بیشتر بهداشته است. باالبودن میانگین در کولی
دلیل بهمدن بده 22در بسدی ، و در کسدرا و  دلیل فعالیدت آباد بدهدر حکمت   کمیته امداد و بسی ،

حضور در نهادهای خیریه بوده است. در فعالیت مذهبی نیز تفاوت معنادار بین محدالت وجدود 
دراز، نوکان، صادقیه، شهیاد و جعفرآباد و کمترین میانگین به آناهیتا دارد. باالترین میانگین به دره 

 بهمن و کسرا، از محالت برخوردار تعلق داشته است.  22از محالت محروم، و    و باغ ابریشم
دسددت آمددده گاندده تفدداوت معنددادار به15اقتصادی  فعالیت فراغتی، بین محالت    در گونهٔ 

تددوان گفددت کدده آباد تعلق داشته است. میاست. بیشترین میانگین به صادقیه، چمن و کولی
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 است.  نشده محاسبه صادقیه برای شاخص این  اولیه، هایداده   کمبود دلیلبه .1
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دلیل فقدددان محله، خریددد مایحتدداج روزاندده اسددت کدده بدده  دلیل باالبودن میانگین در این سه
انداز یا عدم امکان نگهداری مواد غذایی و فاسدشدددنی هددر روز بایددد انجددام شددود. در پ،

شددود. در نوعی سددرگرمی محسددوب میمحالت برخوردار خرید بیشتر شخصددی بددوده و بدده
تر از حد متوسدد، بددوده نمره( باال  3)از    56/1مجمو ، میانگین »فعالیت فراغتی اقتصادی«  

عنوان یک فعالیت فراغتددی یددا ضددروری، ها قرار دارد. خریدکردن بهکه باالتر از سایر فعالیت
ویژه اگر این فعالیت از سطع ضرورت گذشته و به سطع تجملی یا نمایشی برسددد، یکددی به

ظددر از عناصر مورد نیاز برای رونق اقتصادی است. اگرچه فعالیت نمایشددی خریدددکردن از ن
ای از لحدداظ اقتصددادی پویددا، آید، برای ایجاد جامعددهشمار نمیای بهاخالقی عمل پسندیده

 فراوانی مصر  یک از عناصر اولیه است. 

 اقتصادی   مذهبی، سیاسی،ـاجتماعی  جمعی  فعاالنه فراغت .میانگین7  جدول

 ( 3  )از اقتصادی ( 3  )از مذهبی ( 6 )از  سیاسیـاجتماعی  
 سطح  میانگین  سطح  میانگین  سطح  میانگین 

 متوس،  1/ 38 پایین  0/ 47 پایین  0/ 32 بهمن  22
 متوس،  1/ 77 پایین  0/ 48 پایین  0/ 54 کسرا 

 متوس،  7/1 پایین  0/ 03 پایین  0 آناهیتا
 پایین  0/ 09 پایین  0/ 09 پایین  0 ابریشم  باغ

 متوس،  1/ 71 متوس،  1/ 23 پایین  0/ 36 جعفرآباد 
 متوس،  8/1 پایین  0/ 73 پایین  0/ 37 آبادحکمت 

 متوس،  1/ 57 پایین  0/ 47 پایین  0/ 23 چقاگالن 
 متوس،  1/ 80 متوس،  1 پایین  0/ 53 چقاکبود 

 متوس،  1/ 89 متوس،  1/ 53 پایین  0/ 23 چمن 
 متوس،  1/ 43 متوس،  2 پایین  - دراز  دره

 متوس،  1/ 63 پایین  0/ 67 پایین  0/ 32 آباددولت 
 متوس،  1/ 71 متوس،  1/ 41 پایین  0/ 49 شهیاد 

 متوس،  2/ 14 متوس،  1/ 57 پایین  - 1صادقیه 
 متوس،  1/ 95 متوس،  1/ 05 پایین  1/ 19 آباد کولی 
 متوس،  1/ 18 متوس،  1/ 69 پایین  0/ 24 نوکان 

 متوس،  1/ 55 متوس،  1/ 60 پایین  0/ 44 محروم
 متوس،  1/ 58 پایین  0/ 48 پایین  0/ 45 برخوردار 

 متوس،  1/ 56 پایین  0/ 96 پایین  0/ 44 کل
Test -F 94 /4 - 95 /4 - 02 /12 - 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 است.  نشده  محاسبه درازدره   و صادقیه برای شاخص این  اولیه، هایداده   کمبود دلیلبه .1 
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  ترجیحات .5-2-2

( تفدداوت 8در سه بعد )موسیقایی، سینمایی و ادبی( شدداخص ترجیحددات )جدددول شددمارٔه  
گاندده وجددود دارد، امددا سددطع تفدداوت در مددورد ذایقددٔه ادبددی 15معنادار در میانگین محالت  

آمددده در سددطع پددایین قددرار  دسددتتر است. در مجمو ، در هر سه زمینه میانگین بهکمرنگ
گاهی و سلیقٔه پایین داشته بهمددن 22اند.  دارد. حتی در محالت برخوردار نیز پاسخگویان آ

دراز و و کسددرا، در هددر سدده زمیندده وضددعیت بهتددری دارنددد و محددالت آناهیتددا، چمددن، دره
ر دو آبدداد و چقدداگالن دترین سطع قددرار دارنددد. حکمتابریشم در هر سه زمینه در پایینباغ

زمینه موسیقایی و سینمایی در وضعیتی در سطع محالت برخوردار هسددتند. امددا در بخددش 
ادبی دارای میانگین صفر هستند. دلیددل ایددن تفدداوت در میددزان مالکیددت مدداهواره، سددینمای 
خانگی و تبلت نهفته است. این محالت در بین محددالت محددروم بیشددترین مالکیددت ایددن 

های دلیل میانگین آنها در بخش موسیقی و سینما )شددامل سددریالابزارها را دارند و به همین  
 داخلی و خارجی( در سطحی باالتر از حد مورد انتظار قرار گرفته است.  

در دو بعد اقتصادی و غذایی از شاخص ترجیحات، در بخش اقتصددادی منطددق دوگانددٔه 
ارزیابی بددوده اسددت. »ضرورت و تجمل« و در بخش غذایی دوگانٔه »سنتی و مدرن« مالک 

انددد درصد پاسخگویان پیرو منطق ضرورت بوده86در بخش »منطق اقتصادی«، نزدیک به  
درصد(، که بیانگر تفاوت معنددادار بددین 47درصد و محالت برخوردار 92)محالت محروم 

درصددد( و نوکددان 73دو منطقٔه برخوردار و محروم است. در بین محالت محددروم، آناهیتددا )
درصددد 92اند. در »ذایقددٔه غدددایی«،  رین پیروی از منطق ضرورت را داشتهدرصد( کمت  85)

درصددد و محددالت 96انددد )محددالت محددروم پاسخگویان متمایل بدده غددذاهای سددنتی بوده
درصد(، که بر تفاوت معنادار اما ضعیف بددین دو منطقددٔه برخددوردار و محددروم 79برخوردار  

درصددد( و آناهیتددا و 17قدداگالن )بددا  آبدداد و چداللت دارد. در بددین محددالت محددروم، دولت
فود( ابریشم )با صفر درصد( بیشددترین و کمتددرین تمایددل را بدده غددذاهای مدددرن )فسددتباغ

 اند. داشته
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 ها ذائقه  شاخص ابعاد میانگین . 8  جدول

 
 )درصد(  ذاییغ ذائقه )درصد(  اقتصادی ذائقه نمره(   9 )از ادبی  ذائقه   (27 )از سینمایی ذائقه   ( 15 )از موسیقایی  ذائقه  

 مدرن سنتی  تجمل  ضرورت  سطح میانگین سطح میانگین سطح میانگین
 13 87 51 49 پایین 50/0 پایین 45/5 پایین 65/3 بهمن  22

 28 72 56 45 پایین 59/0 پایین 49/3 پایین 11/4 کسرا 
 0 100 27 73 پایین 0 پایین 2/1 پایین 30/1 آناهیتا 

 0 100 9 91 پایین 0 پایین 18/2 پایین 94/1 ابریشم باغ
 3 97 4 96 پایین 08/0 پایین 19/2 پایین 33/2 جعفرآباد
 8 92 10 90 پایین 0 پایین 37/10 پایین 53/4 آباد حکمت

 17 83 3 97 پایین 0 پایین 43/9 پایین 73/4 چقاگالن 
 5/4 5/95 0 100 پایین 13/0 پایین 03/2 پایین 63/2 چقاکبود

 7 93 0 100 پایین 0 پایین 3 پایین 87/1 چمن 
 4 96 11 89 پایین 0 پایین 3/1 پایین 87/1 درازدره 

 17 82 6 94 پایین 18/0 پایین 78/2 پایین 89/2 آباد دولت
 2 98 7 93 پایین 27/0 پایین 18/3 پایین 76/2 شهیاد 

 7 93 7 93 پایین 23/0 پایین 53/2 پایین 60/3 صادقیه 
 1 99 8 92 پایین 34/0 پایین 06/4 پایین 31/3 آباد کولی
 5/2 5/97 5 85 پایین 03/0 پایین 73/2 پایین 58/2 نوکان 

 5/4 5/95 8 92 پایین 14/0 پایین 35/3 پایین 79/2 محروم
 21 79 53 47 پایین 54/0 پایین 49/4 پایین 88/3 برخوردار 

 8 92 5/14 5/85 پایین 21/0 پایین 55/3 پایین 97/2 کل
 

 
 معناداری  و ضرایب

Test -F 
01/6 
00/0 

Test -F 
84/16 
00/0 

Test -F 
99/1 
02/0 

Square-Chi 
58/191 
V Cramer’s 

495/0 
00/0 

Square-Chi 
38/81 
V Cramer’s 

335/0 
00/0 

 

 بدن مدیریت .5-2-3

گانه وجددود 15محالت  (، تفاوت معنادار در بین  9در شاخص مدیریت بدن )جدول شمارٔه  
ابریشم و جعفرآباد و بیشترین میانگین به کسددرا دراز، باغدارد. کمترین میانگین به چمن، دره

آبدداد دارای آباد و دولتبهمن تعلق داشته است. در بین محالت محروم، حکمت22و سپ،  
صددادی در مناسددب اقتچنداناند. با توجه بدده وضددعیت نهمیانگینی بیشتر از میانگین کل بوده

دست آمده محل تأمل است. در مجمو ، فاصله زیددادی بددین آباد، میانگین بهمحلٔه حکمت
 دو نو  منطقٔه محروم و برخوردار در این شاخص وجود دارد. 
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یت  شاخص .میانگین9   جدول  نمره(  21 )از  محالت  تفکیک به  بدن مدیر

 Test-F سطح میانگین محله
  متوس،  4/7 بهمن  22

 
 
 
 
 
 
 

14/27 
00/0 

 متوس،  37/11 کسرا
 پایین 37/3 آناهیتا 

 پایین 39/2 ابریشم  باغ
 پایین 75/2 جعفرآباد 
 متوس،  34/7 آبادحکمت

 پایین 47/3 چقاگالن
 پایین 33/4 چقاکبود

 پایین 14/1 چمن 
 پایین 2 دراز دره 

 پایین 46/6 آباد  دولت
 پایین 48/3 شهیاد

 پایین 25/3 صادقیه
 پایین 25/3 آبادکولی
 پایین 05/3 نوکان 

 پایین 89/3 محروم
 متوس،  54/9 برخوردار 

 پایین 84/4 کل
 

 هاهمبستگی تحلیل .6

جز فراغددت (، بین شاخص موقعیت اقتصددادی و سددایر متغیرهددا، بدده10طبق جدول شمارٔه )
مذهبی رابطٔه مستقیم )مثبت( و معنادار وجود دارد؛ یعنی با بهبود وضعیت اقتصادی افددراد، 

ها بددین شددود. شدددیدترین همبسددتگیها بیشددتر شددده و میاحتمال انجام هر یک از فعالیت
ر »سرمایٔه فرهنگددی«، »ذایقددٔه اقتصددادی« و »مدددیریت بدددن« وضعیت اقتصادی و سه متغی

رسددد بددا بهبددود وضددعیت اقتصددادی، نددو  دست آمده است. طبق این جدول، به نظددر میبه
رغم معناداری فعالیت فراغتی مذهبی کاهش پیدا کرده است. البته شدت این رابطٔه منفی، به

جز ها، بددهرهنگی«، با همٔه شدداخصترتیب، »سرمایٔه فهمینآماری، بسیار ضعیف است. به
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عبارت دیگددر بددا بهبددود متغیر »فعالیت فراغتی مذهبی«، رابطٔه مثبت و معنددادار داشددته و بدده
هددا بیشددتر شددده اسددت. بیشددترین وضعیت سرمایٔه فرهنگی افراد، انجام هددر یددک از فعالیت

»مدددیریت همبستگی بین وضعیت سرمایٔه فرهنگی و دو متغیددر »فراغددت فعاالنددٔه فددردی«،  
 دست آمده است. بدن« و »ذایقٔه موسیقایی« به

   هاشاخص  .همبستگی10  جدول

 مستقل 
 وابسته

 شغل سن تحصیالت  فرهنگی  سرمایه   اقتصادی  سرمایه  
Correlation Sig Correlation Sig Correlation Sig Correlation Sig Correlation Sig 

 00/0 216/0 79/0 -010/0 00/0 534/0 - - - - اقتصادی  سرمایهٔ 

 فرهنگی  سرمایهٔ 
553/0 
 

00/0 - - 588/0 00/0 329/0- 00/0 124/0 00/0 

 64/0 053/0 00/0 -421/0 00/0 451/0 00/0 585/0 00/0 415/0 بدن مدیریت
 02/0 070/0 09/0 -219/0 09/0 119/0 00/0 331/0 09/0 087/0 منفعالنه فراغت

  فعاالنه فراغت
 فردی 

189/0 00/0 664/0 00/0 261/0 00/0 244/0- 00/0 093/0 00/0 

 فراغت
 سیاسی داجتماعی

180/0 00/0 226/0 09/0 137/0 00/0 052/0 17/0 085/0- 01/0 

 04/0 066/0 00/0 082/0 01/0 -170/0 48/0 028/0 01/0 -096/0 مذهبی فراغت
 00/0 141/0 00/0 -291/0 00/0 272/0 00/0 38/0 00/0 202/0 موسیقایی ذایقهٔ 

 83/0 006/0 00/0 -328/0 00/0 201/0 01/0 272/0 00/0 093/0 سینمایی  ذایقهٔ 
 00/0 157/0 62/0 -017/0 00/0 183/0 00/0 288/0 00/0 143/0 ادبی  ذایقهٔ 
 19/0 045/0 00/0 -098/0 00/0 216/0 00/0 212/0 00/0 163/0 غذایی ذایقهٔ 
 08/0 061/0 00/0 -115/0 00/0 389/0 00/0 236/0 00/0 444/0 اقتصادی  ذایقهٔ 

جز متغیددر شناختی، تحصددیالت، بددههای جمعیت(، در متغیر10مطابق جدول شمارٔه )
صورت مستقیم )مثبت( و معنادار متأثر سدداخته اسددت. »فراغت مذهبی«، همٔه متغیرها را به

گی و مدیریت بدن بیش از سددایر متغیرهددا بددوده شدت این تأثیرگذاری در مورد سرمایٔه فرهن
است. معنای این همبستگی آن است که با افزایش سطع تحصیالت، با شدت کم و زیاد در 

 سایر متغیرها به جز فراغت مذهبی افزایش حاصل شده است. 
سیاسی و داجتماعیمتغیر »سن« نیز با بیشتر متغیرها )غیر از سرمایٔه اقتصادی، فراغت  

ذایقٔه ادبی(، همبستگی معنادار اما معکوس داشته است. یعنی با افزایش سن، سطع و میزان 
تر در متغیرهددای هددای سددنی پددایینعبارتی، گروه متغیرهای وابسته کاهش پیدا کرده است. به
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ر، بددین مورد نظر وضعیت بهتری دارند. تنها همبستگی مثبت، البته بسیار ضعیف اما معنادا 
ترها در اوقات فراغددت فعالیت فراغتی مذهبی و سن وجود داشته است. به بیانی دیگر، مسن

   اند. خود بیشتر به فعالیت مذهبی پرداخته
متغیر »شغل« با سرمایٔه اقتصادی و فرهنگی، ذایقٔه موسیقایی، ادبی، فراغت مذهبی، فعاالنه و  

بسیار ضعیفی داشته است. این متغیددر بددا فعالیددت فراغتددی  منفعالنه همبستگی مثبت و معنادار اما  
کدده،  معنی این سیاسی نیز همبستگی معکوس و معنادار اما بسیار ضعیفی داشته است؛ به د اجتماعی 

  های خیرخواهانه کمتر شده است. با ارتقاء موقعیت شغلی، تمایل و اقدام به فعالیت 

ایم. در ایددن شددکل، بددا  و تجسمی نمایش داده   صورت فضایی ( به 1رواب، باال در شکل شمارٔه ) 
توجه به مبانی نظری، و البته با کمی دخل و تصددر  در ایدددٔه فضددایی بوردیددو، موقعیددت متغیرهددای  

نگاری، بر اسدداس دو محددور سددرمایٔه فرهنگددی و سددرمایٔه  مختلف جایابی شده است. در این مکان 
قومیددت،    نویسننن،   ده، فددیلم،  محلدده، شددغل، تحصددیالت، خوانندد اقتصادی متغیرهددای مختلددف ) 

بر اساس مختصات  جنسیت، تأهل، سن، فعالیت مذهبی، فعالیت اجتماعی، تلویزیون، و ورزش(  
توان گفت که این نمودار نوعی تحلیددل  یابی شده است. از نظر روشی، می دوبعدی محاسبه و مکان 

طع دو محددور افقددی  دهددد کدده از تقددا ای است که متغیرها را در چهار چارک اصلی، جای می خوشه 
. جایگدداه هددر یددک از متغیرهددا  1انددد )سرمایٔه اقتصادی( و عمودی )سددرمایٔه فرهنگددی( شددکل گرفته 

ها( بر اساس میانگین آن، در دو بعد سرمایٔه فرهنگی و اقتصادی تعیین شده اسددت )از نظددر  )معر  
شددده اسددت(.    ظاهری، مقوالت هر متغیر با یک رنگ متمایز ، مثاًل رنگ آبی برای سددن، مشددخص 

  17و میددانگین سددرمایٔه فرهنگددی آن    19برای نمونه، میانگین سرمایٔه اقتصادی بددرای محلدده کسددری  
 دست آمده است؛ بنابراین، موقعیت این محله در این نمودار در قسمت پایین چارک اول قرار دارد.  به 

ر دارند بیشتر متغیرها در چارک چهارم )وضعیت اقتصادی و فرهنگی فقیر و ضعیف( قرا 
که البته با توجه به جامعٔه آماری پژوهش حاضددر )یعنددی محددالت محددروم( امددری طبیعددی 

نماید. با این وصف، تمایز بین مناطق محروم و برخوردار کاماًل مشخص است. چنانچه می
 اند.  دو محلٔه برخوردار در چارک اول قرار گرفته

 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

است.  نشده  استفاده افزارنرم  از شکل  این رسیمت در .1
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ــدس     -مهنــــ
 اخوان

 کالس زبان

 های بجه
 آسمان

     ایروبیک
22 

 20     وبگردی  شنا  
 ارشد شاملوک. دارسرمایه

 فروشف.
 بهمن22

 
 

 معلم

 -فروشـــنده 
 درویشیان

     
 
 

18 
  

 
 
 

 کارمند
 کسرا 

 هدایت

 
ــوردی -کوهنـ

 کارشناسی

 سینما
 
 

 نادرجدایی

 
 جدولهنری  

  آشپزی
 بدنسازی

 ناظری 

  هنراهل دانشجو
 
16 

ــرمایه  ســــ
 اقتصادی

ــاتی   -ع.م.افغ
-مـــــــاهواره

 احمدآل
ــارس -فــــــ

یه  ابی-خیر

ــانی  ب.بـــ
تلگــــــرام 

 آبادکولی
ــطرن  -شــ

 کاردانی

 چاووشی  هالل احمر
 صفامنش 

 سال 12-19
ــر          قیصــــــــــــ

 آرایشگر

  
 ضایعاتی

14 

 نردتخته   
 

یان  شجر

 پاسور
 
 

ــیف ــرد -رحیمــ مجــ
یخیاماکنازارگردیب  تار

 سال  40-49

 سال 19-29
 دارمغازه-نوکان

 فنی -کارگر ماهر

 جعفرآباد
 

 
12 

 بازنشسته   
 نظامی

 کشاورز
 

 دورزدن با
 ماشین 

 مردان -دیپلم
 فوتبالک.آلبالو  50

 سراسری  -عبادت

-30-اســــــتانی
 سال39

 احمدنژاد-رزازی
ــزاداری -عـــــــ

 ع.ویسی
 روضه کورد

 آباددولت
-رویپیــاده  -زنان
 منچ

 
 
 

 مطلقه
 لک

 سیدقلی

یرک  ح.ز

10 

 بازی  
 کامپیوتری

ــالن ک.امداد – خیاط    ــر -چ.گـ  -لـ
 هایده-سیکل

ــده -راننــــــــــ
 آبادحکمتمتأهل

گــــ  چ.کبــــود 
 تلفنی

 آناهیتا

 
 
 
 

کــــــارگر 
 ساده

 

8 

 سال50-59     
 هااخراحی

 
 دراز دره

 موزهدار خانه
 همسرفوت

 شهیاد
 ابتدابی +سال60

 
 

 دستفروش
 ترک 

 جداشده
 
 

یشمباغ  ابر
6 

ســـــــــرمایه    
 فرهنگی

 4  سوادبی  چمن صادقیه       کولی 

3-22 20 18 16 14 12 10 8 6  

 نگاری متغیرها بر اساس سرمایه  اقتصادی و فرهنگی . مکان 1شکل  

 

 گیرینتیجه .7

شددناختی سددبک زندددگی در  جامعه  « این پژوهش با سه هد  »شناخت«، »مقایسدده« و »تبیددین 
توان گفت  مناطق محروم کرمانشاه انجام گرفت. در مجمو  در پاسخ به اهدا  این پژوهش می 

که محالت محروم در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، فراغتی، ترجیحددات و مدددیریت بدددن،  
ر شددبیه اسددت و  کنند. این الگو در بعد اقتصادی بسددیا طور نسبی از الگوی یکسانی پیروی می به 

انداز: درآمددد پددایین، وضددعیت  محرومیت و فقر ویژگی اصلی آن است. شواهد این الگو عبارت 
ای و مترا  بسیار پایین منزل مسکونی. در همه ایددن مددوارد، تفدداوت  شغلی نامناسب، منزل اجاره 
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مالحظه و معناداری بین مناطق محددروم و برخددوردار وجددود دارد. میددانگین شدداخص کددل  قابل 
بددرای مندداطق برخددوردار بددوده    20( در مقابددل  28)از    11رمایٔه اقتصادی برای مناطق محروم  س 

عالوه، اهمیددت محرومیددت  است. این میانگین بیانگر سطع اقتصادی بسددیار پددایین اسددت. بدده 
 ها و متغیرهای دیگر را تحت تأثیر قرار داده است. اقتصادی در این است که تقریبًا همه شاخص 

ایٔه فرهنگی نیز الگوی محرومیت وجود دارد. با این تفاوت که بین مندداطق در زمینٔه سرم
های شود. در زمینٔه مهارت محروم و برخوردار در برخی از متغیرها تفاوت چندانی دیده نمی

های فرهنگددی، تحصددیالت های هدفمند آموزشی و هنری، داراییمختلف فرهنگی، فعالیت
اند. میددانگین کددل سددرمایٔه فرهنگددی برخوردار قرار داشددتهتر از مناطق  و... در مجمو  پایین

 دست آمده است.  مناطق  برخوردار، به 17( در مقابل 28)از   10مناطق محروم 
های »مدددیریت بدددن، اوقددات فراغددت و در بخددش سددبک زندددگی، شددامل شدداخص

ای روبرو هسددتیم کدده اغلددب سددنتی توان گفت که در مجمو  با یک جامعهترجیحات«، می
پسددند، انفعددالی و منطددق است. در بیشتر موارد ایددن الگددو بدده طددر  سددنتی، مددذهبی، عامه

شددده در بیشددتر متغّیرهددا توصیف  طور که گفته شد، سبک زندگیضرورت تمایل دارد. همان
ویژه اینکه تددأثیر متغیددر اقتصددادی تحت تأثیر دو متغیر سرمایٔه فرهنگی و اقتصادی است؛ به

 تر و شدیدتر بوده است. مهم
معنای آن نیسددت کدده بددین محددالت  گانه در این تحلیددل بدده اشاره به الگوی یکسان در ابعاد سه 

دیده شد، در هر    ی طورکه در نتای  توصیف ود دارد. همان های کاماًل یکسانی وج محروم نیز وضعیت 
 هایی بین محالت محروم وجود دارد.  سه شاخص اقتصادی، فرهنگی و سبک زندگی، تفاوت 

مطلوب، و در عین تأثیرگذاری شدددید چنداندر مجمو ، با توجه به وضعیت اقتصادی نه
گفتن از سبک زندگی خنهای اقتصادی، شاید سمقوالت مربوط به سبک زندگی از شاخص

که در مطالعات پیشین هددم بدده ایددن نکددات اشدداره شددده اندکی گزا  به نظر برسد )همچنان
اگرچدده مبددانی نظددری، در کلیددت خددود،   بخددش(. در این  1393است: برای نمونه: صمیم،  

ای برآمده از جامعٔه دیگر گرفته شده است، اما در بخددش نتددای ، صورت منطقی از نظریهبه
صورت مشخص از جامعددٔه مددورد ایی هم به نظریٔه نامبرده اضافه شده است که بههشاخص

دست آمده است. به هر روی، سبک زندگی بعد مهمی از حیات اجتماعی انسددان مطالعه به
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مطلوب اقتصادی به سر ببرد و یددا چندانامروزین است؛ حتی اگر هم آن انسان، در شرای، نه
ه اصطالح باال )مرفه و الکچری( فق، در سطع آرزوهای حتی اگر رسیدن به سبک زندگی ب

 تهیدستان محقق شود.  
توان پرسید که با این اطالعات دربأره مناطق محروم، چدده الگددوی تعدداملی یددا اکنون می

توانمندسازی باید در پیش گرفت. نتای  تفصیلی این پژوهش، جزییاتی از زندگی تهیدستان 
گیری در نان مناطق برخددوردار دارد کدده امکددان تصددمیمساکن در مناطق محروم و حتی ساک

عنوان کند. بددهمورد بسیاری از اقدامات خاص و جزیی اقتصادی، فرهنگی و ... را فراهم می
مقولٔه غذایی، بدداالترین میددانگین را   16توان به مصر  »نان« اشاره کرد که در بین  مثال، می

الت برخوردار داشته اسددت. ایددن امددر در مصر  روزانه در بین محالت محروم و حتی مح
است که در برخی از این محالت یا نانوایی وجود ندارد و یا کافی نیست و احدددا  حالیدر

تواند باری از دوش مردم بردارد. از سوی دیگددر، مشددکل نددانوایی، و در یک باب نانوایی می
ست. بر همین سیا  مرحله بعد، کیفیت نان در کرمانشاه یکی از مسایل جدی در این شهر ا

های این مقاله و بسیاری از دیگر متغیرهای موجددود در پددژوهش، توان درباره همه معر  می
که در اینجا از پرداختن به آنها پرهیز شده است، بدده تحلیددل و عمددل دسددت زد. در نهایددت، 

آمده   معنایی که از جمله در آثار بوردیو یا وبلن و ... توان گفت که اگرچه سبک زندگی بهمی
ازای بیرونددی یددا ندداممکن بددرای بررسددی و ارزیددابی بدده نظددر است، در این جامعه فاقد مابدده

توان به ارزیابی درست، رسد، اما در همین سطوح مقدماتی و ظاهری زندگی روزمره میمی
 کاربردی و مفید برای توانمندسازی و اقدامات عملی دست یافت.  

تددوان نکدداتی را برشددمرد کدده در ره شددده، میهای آمدداری اشدداگذشته از رواب، و نسددبت
های گروهی انجام شده در زمان پژوهش بددر مددا روشددن شددده اسددت. مشاهدات و مصاحبه

ویژه در مناطق محروم، حاوی دیالکتیکی است که سبك زندگی زندگی جامعه کرمانشاه و به
ندددگی، وجددوه ها به آن توجدده شددود. در ایددن سددبك زریزیها و برنامهگذاریباید در سیاست

معنای توسددعه یددا گرا ممکن است همچون مددانعی در راه تغییددر )بددهانفعالی، سنتی و گذشته
پیشرفت یا حتی در معنای عام( عمل کند. ایددن سددبك زندددگی برآمددده از تدداریخ و در واقددع 

مدت و از بیرون دشوار است. ایددن سددبك ذهنیتی جمعی یا نسلی است که تغییر آن در کوتاه
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بودن شدید سرمایٔه فرهنگی، انفعددال و تقدددیرگرایی و فقدددان ضعفی مانند پایین  زندگی نقاط
انگیزه پیشرفت، سطع نازل سلیقه و ذو ، سرخوردگی نسبت به هویت اجتماعی خود و ... 

ها را موجب شده است که امکان تغییر از دورن را به صفر نزدیك کرده و با توجه به سیاسددت
کان مداخله بیرونی جدی هم برای اصددالح وجددود ندددارد. امددا در های تمرکزگرا، امو برنامه

تددوان )اگرچدده تددوان دیددد کدده میهددایی را میسوی دیگددر، در همددین سددبك زندددگی، ویژگی
بودن این سددبك زندددگی، توقععنوان امتیازی برای ایجاد تغییر نام برد. کمسختی( از آنها بهبه

سددخت یدددی( و در شددرای، سددخت، منطددق میل درونی به فعالیت کاری )حتی در کارهای  
های فرهنگددی، ویژه وجود سنتگرا و بهشناسانه( و غیرمصر  اقتصادی عقالنی )غیرزیبایی

عناصددری هسددتند توانش متنو  زبانی و ...  از جمله سنت موسیقایی موجود در این فرهنگ،  
توجهی و نیز برخددی کمدلیل  های مثبت بهتوانند زمینه تغییر را فراهم کنند. این ویژگیکه می

سددازانه در هددای یکساننظری های هنددری و برخددی تنگگیرانه در زمینددههای سختسیاست
های استخدامی و ... نه فق، رشد نکرده و تروی  نشده اسددت، بلکدده سددرکوب شددده و زمینه

 نوعی کنش مقاومتی بدل شده است. حتی در مواردی به
حاضددر وجددود دارد، امددا بددا توجدده بدده الحهددای مثبددت، درمهمتر ایددن کدده ایددن ویژگی

توان تضمین کرد که تا یك یددا دو نسددل دیگددر تر جامعه، نمیها و روندهای کلیگیری جهت
ها، در یك یا دو دهٔه آینده شاهد گرفتن این سرمایههم ادامه یابد. در صورت انفعال و نادیده

حقیقددت، در عرصددٔه   محوشدن آنها از عرصه حیددات فرهنگددی ایددن شددهر خددواهیم بددود. در
گیران اجتماعی شهر و استان کرمانشاه، نقاط و فضاهای بغرنجی وجود دارد که هم تصددمیم

صورتی تدددریجی و انفعددالی نحوی از انحا، منتظر محوشدن آنها بهو هم بخشی از مردم، به
هستند. این انتظار و خواست، شاید در مواردی بددرآورده شددده اسددت؛ امددا در بیشددتر مددوارد 

ها، موضددو  سددبك گیری های بزرگتر و بیشتری را موجب شده است. زیرا این موضددعیبآس
زندگی در مناطق محروم شهر و حتی کل استان را به مبحث عدالت )اجتمدداعی، اقتصددادی 

را در خددود مشددکالت بیشددتر های محددروم، ریشدده و...( گددره زده اسددت. مددردم ایددن محلدده
بیننددد. تددا آنجددا کدده حتددی امکانددات و سدداختارهای رسددمی )دولتددی، نظددامی و ...( می

های ایجاد شده در پیرامون محله خود را ُمخل زندگی و حیات اقتصادی خددویش زیرساخت
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های اداری و ... ها، ساختمانها، پلای از خیابانبینند؛ که بیراه نیست. زیرا بخش عمدهمی
اجتماعی دنوعی جدددایی فضاییی ارتباطی این محالت با کلیت شددهر و بددههابه انسداد راه

آباد و باغ ابریشددم ایددن مشددکل انجامیده است )در مورد محالت چمن، جعفرآباد، حکمت
 تر است(.  برجسته

ها )از تر است. در واقعیت، عملکرد بیشددتر سددازمانموضو  عدالت، البته بسیار گسترده
...( نابرابر است. اقدامات اصالحی نهادهای شهری، بیشتر در جمله شهرداری، بهداشت و

نیازمند کمتر که در موارد بسیاری، این مناطق حالیگیرد؛ درمناطق برخوردار شهر انجام می
ایجاد ح، سددتمدیدگی در بددین سدداکنان ضمن  . این نگاه جانبدارانه،  هستندچنین خدماتی  

آوایی با کلیت شهر شددده و میددل بدده ت یا ناهمهای محروم، باعث ایجاد روحیٔه مقاوممحله
 گیرد.  تغییر سبك زندگی یا مشارکت و فعالیت مدنی را از آنها می

هددایی از عبارتی حیات اجتماعی و هویت فرهنگی و اجتماعی بخشسبك زندگی، یا به
ای که باید در نظر گرفت ایددن اسددت این محالت، با احساس عدم امنیت همراه است. نکته

های مختلددف( سازانه، با تغییر زندگی این محالت )در زمینهمایالت و اقدامات یکسانکه ت
گرای طبقددٔه ترین حالددت ممکددن، سددبك زندددگی مصددر  رسد؟ نزدیك به چه سرانجامی می

متوس، یا مرّفه شهری است که خود تحت تأثیر سبك زندگی جامعٔه مصرفی غددرب اسددت. 
خود بدده محالت در یك یا دو نسل آینددده، خودبدده  طور که اشاره شد، سبك زندگی اینهمان

این سو خواهد رفت ) رابطه سن و متغیرهایی مانند مدیریت بدن و فراغت در جدول شددماره 
بودن کم به اشددتباهتواند گواهی برای این مدعا باشد(. شاید هنگام آن رسیده که دستمی  10

  ایددن معادلدده )مددردم و ایددن رویکددرد اندیشددید. نگدداه و نگددرش احساسددی از هددر دو طددر
سازد. از آنجا که رفت را دشوارتر میهای برونگیران( پیچیدگی موضو  را بیشتر و راهتصمیم
گاهانه با کردن یک سبك مقدس زندگی از سوی طرفین، عقالنی نبوده و نیست، تعامل خودآ

تر خواهددد های زندگی اجتماعی و درك دیالکتیك موجود در آن، مسایل را بر ما روشنداشته
بددر مددا روشددن و همددوار  گرایی بنیادگرایاندده« راهددی  کرد. نه »توسعه فاوستی« و ندده »گذشددته

 نخواهد گشود. 
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زندگی در چارک چهارم؛  
 مطالعه سبک زندگی ... 

فصنلنامه (. سدبک زنددگی و مددیریت بددن. 1390ی)نوری، بیدژن؛ هاشدمی، سدمیه؛ و روحدانی، علدخواجه
.21-47(، 4)2، شناسی زنانجامعه

طدرح ارزینابی اجتمناعی ابربخشنی برنامنه ب سنازی شن ری در شن ر کرمانشنا   (.  1384جهاد دانشگاهی )
 دانشگاهی، کرمانشاه، ایران.. جهاد پژوهشی

آباد و های جلب مشارکر ساکنان مناطق اسناان ییررسنمی شن ر کرمانشنا )کولیزمینه(.  1392حامد، بیتا )
تحقیقدات کداربردی . کرمانشداه، دفتدر  طدرح پژوهشدی  جعفرآباد( در برقراری نظم و امنینر اجتمناعی

 فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه.

طدرح   های جرم در کرمانشا  با استفاد  از جنی آی ا. شناختی کانونتبیی  جامعه(.  1387حدیدی، مسلم )
 ، استانداری کرمانشاه، دفتر امور اجتماعی شوراها.پژوهشی

فصلنامه تحقیقنات فرهنگنی (. سبک زندگی و پوشش زنان در تهران.  1386حمیدی، نفیسه؛ و فرجی، مهدی )
. 65-92(، 1)1، ایران

های گا  وضعیر عمومی جمعیتی  اشتغال و بیااری؛ موردکاوی ساونرتحلیل  (.  1389انگیزان، سهراب )دل
. طددرح بهسددازی شددهری و گددزارش پژوهشددیآبنناد آبنناد  شنناطرآباد و کولیییررسننمی جعفرآبنناد  دولر

 اصالحات بخش مسکن.

فصنلنامه رفنا  (. سدبک زنددگی و هویدت اجتمداعی جواندان. 1385بادی، الهام؛ و آقابخشی،حبیب )آرحمت
 .235-253، 20، اجتماعی

فصلنامه مطالعات (. تحلیل توزیع خدمات شهری در شهر کرمانشاه.  1388رستمی، مسلم؛ و شاعلی، جعفر)
 .27-52، 9، های انسانیگا  ریزی  ساونربرنامه

فصنلنامه ان شداغل در وزارت بازرگدانی.  تأثیر موقعیت شغلی بر سدبک زنددگی زند(.  1387جاه، مریم )رفعت
 .139-161، 11، انجم  ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

(. الگدوی تطبیقدی 1391روستایی، شهریور؛ احدنژاد روشتی محسن؛ اصغری زمانی، اکبر؛ و زنگنه، علیرضا )
، ایهای ش ری و منطقنهفصلنامه مطالعات و پژوهش.  1375-85مانشاه در دوره  گسترش فقر در شهر کر

12 ،40-17. 

ای (. الگوی مصر  و هویت دختران جوان شهری؛ مطالعه1387زاهد زاهدانی، سید سعید؛ و سروش، مریم )
 .77-110، 11، امه انجم  ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطاتفصلندرباره دختران در شیراز. 

فصلنامه انجمن  کننده یا مصر  تظاهری در ارتباطات سیار.  (. بازاندیشی مصر  1384اصغر )سعیدی، علی
.79-96، 4، ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
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(. تأثیر سبک زندگی بر خطر تصاد  در میان 1388زاده، سکینه )شار  پور، محمود؛ ودادهیر، ابوعلی؛ و قربان
.103-126، 16، فصلنامه انجم  ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات جوانان شهر تهران.

(. بررسی رابطده سدبک زنددگی جواندان و گدرایش بده 1391آباد، محسن )آبادی، ابراهیم؛ و سلیمی  امانصالع
.57-70، 6، جوانانشناختی مطالعات فصلنامه جامعهمصر  موادمخدر صنعتی در شهر شیروان. 

شدناختی بدر روی سدبك زنددگی. (. نگاهی انتقادی بده پیشدینه داخلدی مطالعدات جامعه1393صمیم، رضا )
 .  145-166(، 1)7، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

فصنلنامه انجمن  ایراننی مطالعنات فرهنگنی و شناسدی مصدر  موسدیقی.  (. جامعه1384فاضلی، محمدد )
 .27-53(، 4)1، ارتباطات

(، 1)1، فصنلنامه تحقیقنات فرهنگنی اینرانهای اقلیتی و سدبک زنددگی.  فرهنگ(. خرده1386فکوهی، ناصر)
174-143. 

(. تعیین عوامل مؤثر بر توزیع فضایی سکونتگاههای غیررسمی در شهر کرمانشداه: مقایسده  1386پور، امین ) عالی 
 نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد(. دانشگاه تهران، ایران. شهرک آناهیتا )پایان دو نمونه موردی: دره دراز و  

(. تولید اجتماعی فضای شهری؛ مطالعه موردی شدهر کرمانشداه )رسداله منتشرنشدده 1390پور، سیاوش )قلی
 تهران، ایران.دکترا(. دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه 

دراز نشنی  در  های فردی  اجتماعی و اقتصنادی اهنالی محلنه حاشیهبررسی ویژگی(. 1392کرمی، جهانگیر )
 طرح پژوهشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه. های اجتماعی کرمانشا  و رابطه ای  عوامل با آسیب

  بده   شدناختی جمعیت   و   تداریخی   نگداهی   شدهری:   تهیدسدتان   (. 1396)   بیتدا   حامدد،   و   وکیدل؛   احمدی،   جلیل؛   کریمی، 
 . 1-26  ، 11  ، معاصر   شناسی جامعه   های پژوهش   دوفصلنامه   کرمانشاه.   در   نشینی حاشیه 

 مترجم: منوچهر صبوری(. تهران: نی.تج،د و تشخص )(. 1382گیدنز، آنتونی )

نشدین: حاشیهمنداطقشدهریهایخشونتافزایشدرنسبیمحرومیت(. نقش1391زاده، عبدالعلی )لهسایی
.21-64(، 3)2، فصلنامه مطالعات ش رینمونه مطالعه: شهر کرمانشاه. 

مطالعات اماان سنجی ب سازی ش رنگر و توانمن،سازی اجتماعی شن ر (.  1382مهندسان مشاور تدبیر شهر)
. گزارش پژوهشی، وزارت مسکن و شهرسازی.کرمانشا  

نشینی به مثابه آپان،یسیر شن ری )منورد مطالعنه جعفرآبناد کرمانشنا (   در حاشیه(.  1392نقدی، اسدالله )
شناسان.تهران: جامعه ها  مطالعات موردی( ها  روشنشینی )تئوریحاشیه

نامده منتشرنشدده های غیررسدمی، جعفرآبداد کرمانشداه )پایان(. توانمندسازی سکونتگاه1387نیازی، کیوان )
 کارشناسی ارشد( دانشکده معماری، دانشگاه تهران، ایران.
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زندگی در چارک چهارم؛  
 مطالعه سبک زندگی ... 

. ساله محالت چ ارگانه ش ر کرمانشنا    15-29تحلیل وضعیر خشونر جوانان  (.  1392زاده، ساجده )واعظ
 جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه. طرح پژوهشی،

 )مترجم: احمد تدین( تهران: هرم،. رت و جامعهدی   ق،(. 1382وبر، ماک،)

جدرایموقدو بدرنشدینیحاشیه(. اثدر1388)صارمی، ندوذر؛ و یوسدفوندی، فریبدرزهزارجریبی،جعفر؛ امین
.73-86(، 4)1، مطالعات م،یریر انتظامیفصلنامه . 1386سالدرشهرستان کرمانشاهاجتماعی
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