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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک زندگی خانوادههای شاهد و ایثارگر با خانوادههای عادی مشابه
ازنظر موقعیت اجتماعی در شهر اهواز است .روش زندگی از مفاهیم مشابه سبک زندگی است که از طریق
ارزشها و روشهای مصرف شناخته میشود .روش این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی همبستگی است.
جامعه آماری در این پژوهش  24134خانواده شامل  72931خانواده شاهد و ایثارگر و  72931خانواده عادی
میباشد .نمونهگیری به روش نمونهگیری احتمالیِ طبقهبندیشده میباشد .بر اساس فرمول کوکران حجم
نمونه  981نفر (خانواده) میباشد .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه کتبی استفاده شد .بهمنظور تحلیل
دادههای پژوهش از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد .یافتهها :پس از بررسی مشخص
شد که پایگاه اقتصادی -اجتماعی ،مدیریت بدن ،مشارکت مذهبی و سرمایه فرهنگی به ترتیب ،بیشترین نقش
را در سبک زندگیسبک زندگی دارا میباشند .نتیجهگیری :سبک زندگیسبک زندگی خانوادههای شاهد و
ایثارگر ازنظر موقعیت اجتماعی تفاوت معناداری با سبک زندگی خانوادههای عادی ندارد.
کلیدواژهها :سبک زندگی ،خانوادههای شاهد و ایثارگر ،موقعیت اجتماعی ،شهر اهواز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مقدمه و بیان مسئله
واژه سبک زندگی در فارسی معادل واژه  life styleدر انگلیسی است .این اصطالح
نخستین بار در  7322توسط آلفرد آدلر 7روانشناس اجتماعی مطرح شد (کاویانی )7937 ،و
پس از یک دوره افول مجدداً در سال  7397مورد استقبال اندیشمندان بهخصوص جامعه
شناسان قرار گرفت (مجدی و دیگران )7983 ،و با محوریت نظرات و آراء جامعهشناسانی
همچون ماکس وبر ،2گیدنز ،9وبلن ،4بوردیو ،5پیترسون 9و...گسترش یافت .به دلیل
گستردگی فضای مفهومی سبک زندگی ،ارائه تعریفی واحد ،دشوار به نظر میرسد .در یک
تعریف کلی ،نشانگر ثروت و موقعیت اجتماعی افراد و غالباً بهعنوان شاخصی برای تعیین
طبقه اجتماعی بکار رفته است (اباذری و چاوشیان .)7987،این اصطالح روشهای متفاوت
زندگی را نشان میدهد .شیوه زندگی نزدیکترین واژه به سبک زندگی است .شیوه زندگی
( )Way of Lifeکه در متون قدیمیتر دیده میشود مفهومی کلیتر از سبک زندگی
است و عموماً در معنای چارچوب کالن زندگی استعمال گردیده است .همچنین میتواند
مقایسه شیوههای زندگی کشفشده در میان گروههای متفاوت در جامعه را نشان دهد
(آخوندی .)7911 ،شیوه زندگی معموالً از طریق ارزشها و روشهای مصرف شناخته
میشود که ناشی از تمایز فزاینده جوامع سرمایهداری پیشرفته است .سبکهای زندگی
مجموعهای از طرز تلقیها ،ارزشها ،شیوههای رفتار ،حالتها و سلیقهها در هر چیزی را در
برمیگیرد .یکی از راههایی که میتوان به درک بهتری از مفهوم سبک زندگی ازنظر
اندیشمندان مختلف دستیافت ،بررسی عناصر و مؤلفههایی است که در تحقیقات خود از
آنها بهعنوان شاخصه بهره بردهاند (بیابانگرد .)7983 ،این مفهوم میتواند در هر یک از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مؤلفههای بینشی ،گرایشی ،رفتاری و وضعیتی تعریف گردد .عناصری که زیمل ،7وبلن و وبر
در آثار خود از آنها یادکردهاند شامل شیوه تغذیه ،خودآرایی (نوع پوشاک و پیروی از
مد) ،نوع مسکن (دکوراسیون ،معماری و اثاثیه) ،نوع وسیله حملونقل ،شیوههای گذران
اوقات فراغت و تفریح ،اطفار (رفتارهای حاکی از نجیب زادگی یا دستودل بازی ،کشیدن
سیگار در محافل عمومی ،تعداد مستخدمان و آرایش آنها) میباشد .آنچنانکه از تعریف
آدلر از سبک زندگی معلوم است او سبک زندگی را شامل همه رفتار و افکار و احساسات
فرد و حرکتش بهسوی هدف میداند (آدلر .)7359،در مهمترین تحقیقات میدانیِ اولیه مبتنی
بر سبک زندگی میتوان به کارهای چاپین )7395( 2و اسول )2009( 9اشاره کرد که در آنها
تکیه اصلی بر بررسی محل سکونت ،نوع خانه ،وسایل اتاق نشیمن و دیگر جلوههای عینی
شأن و منزلت بود (چاپین )7395 ،و (اسول .)2009 ،کالکهون و کروبر  )7358(4در یک
جمعبندی در مورد شاخصههای موردمطالعه سبک زندگی در دهه پنجاه ،به رفتارهای
شخصی مصرفی که حاکی از ترجیحات فردی است اشاره میکند؛ مواردی مثل :نحوه
استفاده از صنایع فرهنگی ،تفریحی و ورزشی ،نحوه بازی کردن و لباس پوشیدن .گُردُن
 )7399(5چند عامل مهم را در مطالعه سبک زندگی برمیشمرد :الگوهای مصرف ،نوع لباس،
نحوه صحبت ،نگرشها و الگوهای مربوط به نقاط تمرکز عالقهمندی در فرهنگ مانند امور
جنسی ،عقالنیت ،دین ،خانواده ،میهنپرستی ،آموزش ،هنرها و ورزشها.
پارسونز ،)7337(9در کتاب نظام اجتماعی ،جنبههایی از سبک زندگی را مطرح میکند
که ناشی از فناوری مدرن است و در سبک زندگی افراد (بهخصوص خانوادهها) در آن
روزها نشان داده است؛ مواردی مثل خودرو (ها) ی خانواده ،یخچال ،ماشین لباسشویی و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7.Zimell, J.
2. Chapin, S.
9. Oswell, D.
4.Kluckhohn, C & Kroeber.A.L.
5. Gordon, W.
9. Parsons, T.
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تلویزیون .او معتقد است با توجه به از بین رفتن رواج استفاده از مستخدم ،دیگر از این مالک
نمیتوان بهره برد .او همین تغییرات را در مورد استفاده از اشیای عتیقه گزارش میکند .چرا
که مدرن بودن ،دیگر عرصه را برای معیارهای سنتی تنگ کرده است .ویل)7339( 7
الگوهای متمایز رفتارهای فردی و اجتماعی افراد یا گروهها را در تعریف خود آورده است.
لیزر )7399( 2سبک زندگی را بر اساس الگوی خرید کاال تعریف میکند .به نظر وی سبک
زندگی دال بر شیوه زندگی متمایز جامعه یا گروه اجتماعی است .شیوهای که بدان طریق
مصرفکننده خرید مینماید و شیوهای که بدان طریق کاالی خریداریشده مصرف میشود
بازتابدهنده سبک زندگی مصرفکننده در جامعه است .چاینی )2002( 9سبک زندگی را
سازمان اجتماعی مصرف میخواند .به اعتقاد وی سبک زندگی راه الگومند مصرف ،درک
یا ارج نهادن به محصوالت مادی است (فاضلی)7981 ،
بررسی پیشینههای تجربی در زمینه سبک زندگی در ایران نشان میدهد که سابقه پژوهش
در این زمینه به کمتر از بیست سال میرسد( .مجدی و دیگران.)7983،
معتمدی ( )7932در پژوهش سبک زندگی مطلوب بر اساس دیدگاه ارتباطی ،سبک
زندگی را ارتباط فرد با چهار عامل خداوند ،خود ،دیگران و طبیعت میداند و اهمیت
هرکدام از این تعامالت را در چارچوب حیطه دین مدنظر دارد .شریعتی ( )7932در پژوهش
درآمدی بر سبک زندگی اسالمی در آیات و روایات معتقد است که سبک زندگی باید در
ابعاد فردی ،خانوادگی ،اجتماعی ،سیاسی مسئله محور شود .این مفهوم میتواند در هر یک
از مؤلفههای بینشی ،گرایشی ،رفتاری و وضعیتی تعریف گردد( .احمدونداحمدوند)7932 ،
سازگارا ( )7983در پژوهش خود با عنوان بررسی سبک زندگی قشر دانشگاهی و
بازاریان سنتی (طبقه متوسط جدید و قدیم) به این نتیجه رسیده که بین طبقهی اقتصادی–
اجتماعی افراد و اولویت دادن به سرمایهی فرهنگی رابطه وجود دارد یعنی دانشگاهیان بیشتر
از بازاریان به سرمایهی فرهنگی اولویت میدهند .چاوشیان ( )7984در تحقیق خود با عنوان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7. Veal, A. J.
2. Laser, W.
9. Chinese, D.

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

66

بررسی سبک زندگی و هویت اجتماع مصرف و انتخابهای ذوقی بهعنوان شالودهی تمایز
و تشابه اجتماعی در دوره اخیر مدرنیته به این نتیجه رسیده است افرادی که دارای سرمایهی
فرهنگی بیشتری هستند به داشتن ذائقه و سلیقهی معین در موسیقی و انتخاب خوانندگان
محبوب اهمیت بیشتری میدهند.
شربتیان ( )7989در پژوهش خود با عنوان مطالعه تطبیقی شیوه زندگی هنرجویان پسر 78
تا  25ساله فرهنگسراهای بهمن و امیرکبیر به این نتایج رسیده است که سرمایهی فرهنگی
(سواد باالی والدین و خود افراد) در نوع لباسها و رنگ آنها ،سالمت و بهداشت ،استقبال
از سینما و تلویزیون و رادیو تأثیر نداشته است .سرمایهی فرهنگی (سواد باالی والدین و خود
افراد) بر میزان مصرف لباس ،صرف غذا دربیرون ،اولویت وعده غذایی و تنوع غذایی،
مسافرتهای خارجی و نوع وسیله نقلیه در مسافرتها تأثیر داشته است .همچنین در تحقیق
پژوهشی با عنوان پایگاه اقتصادی-اجتماعی و مصرف کاالهای فرهنگی ،فردرو و صداقت
زادگان ( )7983به این نتایج رسیدند که گروه اول (تئاتر ،کتاب ،ویدئو و موسیقی) با پایگاه
اقتصادی -اجتماعی رابطهی معنیداریمعنیداری دارند .گروه دوم (ورزش و روزنامه) با
پایگاه اقتصادی -اجتماعی رابطهی مثبت و معنیداریمعنیداری وجود دارند .گروه چهارم
(رادیو) و گروه پنجم (فعالیتهای هنری) با پایگاه اقتصادی -اجتماعی رابطهی معنیداری
وجود ندارد .بین اوقات فراغت و مصرف کاالهای فرهنگی رابطه معنیداری وجود دارد.
بین تحصیالت و مصرف کاالهای فرهنگی رابطهی مثبتی وجود دارد .مصرف کاالهای
فرهنگی با جنسیت و سکونت رابطهی معنیداری ندارند.
موارد ذکرشده بیشتر به متغیرهای مستقل مانند سرمایه فرهنگی ،سرمایه اقتصادی ،سرمایه
اجتماعی پرداختهاند و اکثر کارهای انجامشده به متغیرهای وابستهی سبک زندگی مانند نوع
وسایل خانه ،آشپزخانه (سوثرتون ،)2007 ،حمام ،نوع روابط افراد کمتر پرداختهاند که البته
این موارد امروزه بیشتر نشاندهندهی سبک زندگی افراد هستند ،در این پژوهش سعی شده
عامل اجتماعی بیشتر بررسی شوند .سبک زندگی موردنظر از دیدگاه محقق عبارت است از
هر شیوه متمایز و قابل تشخیص زیستن که با ابعاد اوقات فراغت ،وسایل مورداستفاده در
آشپزخانه ،وسایل سرویس و حمام و سایر امکانات ساختمان و نوع و میزان روابط اجتماعی
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مشخص می شود و منظور از مؤلفه اموری است که مصداق عینی سبک زندگی محسوب
میشوند .بنابراین ،اموری که از سوی محققان جزء عوامل مؤثر بر سبک زندگی پیشنهادشده
(مواردی مانند میزان درآمد و تحصیالت) بهعنوان مؤلفه در نظر گرفته نشده است.
جایگاه اجتماعی ازنظر محقق شامل موقعیت اقتصادی_ فرهنگی ،مشارکت مذهبی،
سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن میباشد که بهعنوان مهمترین مؤلفههایی مؤثر بر سبک
زندگی در نظر گرفته میشوند .ازآنجاکه دقت و صراحت در کاربرد مفاهیم با تعاریف ایجاد
میشود (فرانکفورد و نچمیاس )7987،در ذیل به تعریف مختصر مفاهیم پرداخته میشود:
پایگاه اقتصادی –اجتماعی؛ منظور از آن جایگاه سلسله مراتبی خانوادهها در هرم
قشربندی اجتماع است که از طریق معرفهای میزان درآمد ماهیانه ،منزل مسکونی ،اتومبیل،
دیگر دارائیها م انند ارزش پولی سهام و مغازه ،منزلت شغلی و سطح تحصیلی سنجیده
میشود.
سرمایه ی فرهنگی؛ بوردیوسرمایه فرهنگی را دربرگیرنده تمایالت پایدار فرد میدانست
که در خالل اجتماعی شدن در فرد انباشته میشود و تحصیالت را نمودی از سرمایه فرهنگی
میدانست (بوردیو )7980 ،به نظر وی ،سرمایه نمادین ،جزئی از سرمایه فرهنگی است و به
معنای توانایی مشروعیت دادن ،تعریف کردن ،ارزش گذاردن در میدان فرهنگ است.
(بوردیو)7982،
سرمایه فرهنگی به معنای تصاحب کاالها و اطالعات فرهنگی و دانش است که با دو بعد
عینی و نهادی سنجیده میشود .بعد عینی که شامل میزان مصرف کاالهای فرهنگی است و
با معرفهای کتاب و کتابخوانی ،فیلم ،سینما ،تئاتر ،موسیقی ،اینترنت ،ماهواره ،ویدئو،
رادیو و...موردسنجش قرار می گیرد و بعد نهادی که شامل مدارک و مدارج علمی میشود
که با مدارک تحصیلی سنجیده میشود.
مشارکت مذهبی؛ آنچه موجب شناسایی و تمایز پیروان یک دین از پیروان دیگر میشوند
را هویت دینی گویند .مذهب در مفهوم جامعهشناختیجامعهشناختی با تأکید بر عین و خارجی
آن با سایر مضامین ملی ازجمله دولت ،تاریخ و میراث فرهنگی درآمیخته است .شاخصهای
مهم این بعد را میتوان پایبندی به جوهر دین و ارزشهای بنیادین دینی و فراگیر بودن این
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ارزشها ،دل بستگی جمعی و عمومی به شعائر ،مناسک و نهادهای دینی ،مشارکت و تمایل
عملی به ظواهر و آئینهای مذهبی و دینی (حاجیانی )7913،دانست.
مدیریت بدن؛ بوردیو ،هدف مدیریت بدن را اکتساب منزلت ،تمایز و پایگاه میداند .وی
در تحلیل خود از بدن به کاالیی شدن بدن در جوامع مدرن اشاره میکند که بهصورت
سرمایه فیزیکی ظاهر میگردد( .بوردیو )7339 ،وی تولید این سرمایه فیزیکی را در گرو
رشد و گسترش بدن میداند؛ بهگونهای که بدن حامل ارزش در زمینههای اجتماعی گردد.
ازنظر بوردیو ،بدن به عنوان شکل جامعی از سرمایه فیزیکی ،در بردارنده منزلت اجتماعی و
اشکال نمادین متمایز است .تبدیل سرمایه فیزیکی درواقع به معنای ترجمه و تفسیر حضور
بدنی برحسب اشکال گوناگون سرمایه (اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی) در میدان کار،
فراغت و ...میباشد .بوردیـو با در نظر گرفتن بـدن بهعنوان یک سـرمایه فیزیکی ،هویتهای
افـراد را باارزش های اجتماعی منطبق با اندازه ،شکل و ظاهـر بـدنی مـرتـبط مـیسـازد
(بوردیو .)7339 ،در این پژوهش مدیریت بدن با معرفهایی چون میزان مراجعه به پزشک
و دندانپزشک برای اطمینان از سالمتی یا مراجعه وقت مریضی ،چک کردن سالمتی بدن،
اهمیت به نظافت بدن ،میزان استحمام ،استفاده از خوشبوکنندهها ،توجه به رژیم غذایی و...
سنجیده میشود.
ازجمله پیامدهای جنگ تحمیلی ،خانوادههایی است که پدر ،مادر ،خواهر و یا برادر
آنها برای حفظ ارزشهای اسالمی ،به شهادت رسیده ،معلول شده و یا به اسارت درآمده
است که بهعنوان خانوادههای شاهد یا ایثارگر از آنها نامبرده میشود .خانوادههای شاهد و
ایثارگران به سبب نقش مهم و تعیینکنندهای که در هشت سال دفاع مقدس داشتهاند حائز
اهمیت فراوان هستند و درصد قابلتوجهی از جمعیت بخصوص در استانهایی مثل خوزستان
که در رویارویی مستقیم با جنگ بود را تشکیل میدهند ،بنابراین ضرورت دارد که با شناخت
سبک زندگی و مؤلفه های تأثیرگذار بر آن ،مشکالت و معضالت این قشر تا حدی مرتفع
گردد.
این تحقیق به دنبال آن است که سبک زندگی خانوادههای شاهد را با دیگر گروهها ازنظر
موقعیت اجتماعی در شهر اهواز بررسی نماید .پرسش پژوهش آن است که آیاتفاوت
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معناداری میان سبک زندگی خانوادههای شاهد و ایثارگر و خانوادههای عادی مشابه وجود
دارد؟

روششناسی تحقیق
روش این تحقیق پیمایشی میباشد که از روشهای معمول در علوم اجتماعی است.
نمونهگیری به شیوهی نمونهگیری احتمالیِ طبقهبندیشده اعمال گردیده است .متغیرهای این
تحقیق شامل پایگاه اقتصادی-اجتماعی ،سرمایهی فرهنگی ،مدیریت بدن و مشارکت مذهبی
است که تأثیر آنها بر سبک زندگی مورد ارزیابی واقع شده است.
با توجه به اطالعات دریافتی از اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران اهواز بالغ بر 72931
پرونده (خانواده) بودند .در مقایسه با  72931خانواده عادی مشابه موردسنجش قرارگرفتهاند.
کل جامعهی آماری در این پژوهش  24134خانواده میباشد که از طریق فرمول کوکران
حجم جامعهی نمونه در این پژوهش  981خانواده میباشد 734.خانوادهی ایثارگر در مقایسه
با  734خانوادهی عادی مشابه.
برای حصول به روایی قابلقبول ابتدا به انتخاب معتبرترین شاخصهای گردآوریشده از
بین شاخصهای حاضر در پرسشنامههای موجود و آزمون شده اقدام و تمامی گویه های
استخراجشده در اختیار چندتن از اساتید و متخصصان مرتبط با موضوع نیز موردمطالعه قرار
گرفت و اشتراک نظر آنها بر گویه ها ،مبنی بر معتبر بودن سنجهی موردنظر بود .لذا روایی
صوری و محتوایی آن مورد تأیید قرار گرفت.
ضریب آلفای کرونباخ از عمومیترین ضرایبی است که توسط پژوهشگران علوم
اجتماعی برای سنجش پایایی ابزارهای مختلفِ جمعآوری دادهها ،مورداستفاده قرار میگیرد
(قاسمی .)750 :7984 ،در این پژوهش نیز برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای
کرونباخ استفادهشده است .پس از تهیه و تدوین شاخصها و طراحی صورت اولیه پرسشنامه،
مطالعهای مقدماتی 7انجام گرفت .برای سنجش متغیرها و جمعآوری دادهها از پرسشنامه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7. Pretest
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کتبی استفاده شد و گویههای آن بر اساس پایههای نظری و تعاریف مفهومی ،تدوین یافت.
این روش اجازه میدهد تا دربارهی جمعیت آماری ،اطالعات یکنواختی به دست آورده و
امکان مشاهدهی درس ت متغیرها فراهم گردد .هدف این مطالعه ،تعیین میزان پایایی
پرسشنامه تحقیق بود که روی یک نمونه  50نفری از گروه شاهد و گواه در شهر اهواز به
اجرا درآمد .پس از استخراج نمرات مربوط به هر پرسشنامه و وارد نمودن آنها در نرمافزار
 ،SPSS73از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آلفای محاسبهشده مربوط به هر
متغیر در جدول ( )7آمده است.
جدول ( :)1ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق
تعداد گویه

آلفای کرونباخ

نام متغیر

42

0 /7

7

0 /6

سرمایه فرهنگی

9

0 /6

مدیریت بدن

31

0/31

مشارکت مذهبی

37

0/37

سبک زندگی
پایگاه اقتصادی-
اجتماعی

بنابراین با توجه به اینکه ضریب بهدستآمده برای هر متغیر ،در نمونه  50نفری باالی
 0/9میباشد ،میتوان نتیجه گرفت که ابزار پژوهش ،ابزاری پایا و اعتمادپذیری است.
معرفهای میزان هرکدام از متغیرهای نامبرده ذیل جایگاه اجتماعی ،نهایتاً به متغیری پنج
مقولهای بهصورت پایین ،متوسط رو به پایین ،متوسط ،متوسط رو به باال و باال تبدیل میشود؛
و از طریق دادن وزن متفاوت به هریک از آنها شاخص سازی شده و مانند متغیر فاصلهای
با آن برخورد میشود ،زیرا مجموع نمرات پاسخگویان محاسبهشده و از مقیاس لیکرت
استفاده گردیده است .برای سنجش آن از تعداد مکفی پرسش در پرسشنامه استفادهشده
است .برای سنجش پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی چهار پرسش ،بعد عینی سرمایه فرهنگی از
دو جدول چهار و پنج گویه ای ،بعد نهادی دو سؤال ،مدیریت بدن از یک جدول شامل
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سیزده گویه و مشارکت مذهبی هفده گویه قرار داده شد .ابعاد سبک زندگی نیز با مقیاس
ترتیبی و درمجموع با  29گویه محاسبه گردید.

یافتهها
هدف پژوهش حاضر رابطه سبک زندگی خانوادههای شاهد و ایثارگر با خانوادههای عادی
مشابه ازنظر موقعیت اجتماعی در شهر اهواز است .فرضیه اصلی آن است که میانگین سبک
زندگی در بین خانوادههای عادی از خانوادههای شاهد بیشتر است .ابتدا یافتههای توصیفی
این پژوهش ،شامل شاخصهای آماری مانند فراوانی ،درصد فراوانی ،درصد تجمعی،
میانگین ،انحراف معیار ،کمترین و بیشترین نمرههای آزمودنیها در متغیرهای موردمطالعه
میباشد که در جدول  9و  2ارائهشده است .جدول ( )2نشاندهندهی توزیع فراوانی
پاسخگویان بر اساس نوع خانواده آنان میباشد .بر طبق جدول خانوادههای شاهد 50/7
درصد و خانوادههای عادی  43/3درصد نمونه را تشکیل میدهند.
جدول ( :)2توزیع فراوانی پاسخگو برحسب نوع خانواده
نوع خانواده

فراوانی

درصد

شاهد

734

50/7

عادی

739

43/3

جمع کل

981

700

در شکل ( )9آمارههای توصیفی پاسخگویان برحسب سبک زندگی در نوع خانوادهها را
نشان میدهد.
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جدول ( :)3آمارههای توصیفی پاسخگویان برحسب سبک زندگی و نوع خانوادهها
نوع خانواده

سبک زندگی
عادی

شاهد

میانگین

302/30

94/33

انحراف معیار

34/63

31/63

واریانس

363/04

337/36

حداقل

70

55

حداکثر

314

310

جدول ( )4نشاندهندهی توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت آنان میباشد.
جدول ( :)4توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سبک زندگی و جنسیت
جنسیت

فراوانی

درصد

زن

759

40/9

مرد

297

53/1

جمع کل

981

700

یافتهها گویای آن است که  48/4درصد پاسخگویان زن و  57/9درصد آنها مرد بودهاند.
در جدول ( )5آمارههای توصیفی پاسخگویان برحسب سبک زندگی و جنسیت را نشان
میدهد.
جدول ( :)5آمارههای توصیفی پاسخگویان برحسب سبک زندگی و جنسیت
جنسیت

سبک زندگی
مرد

زن

میانگین

705/59

707/17

انحراف معیار

1/919

1/103

واریانس

58/320

53/422
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حداقل

37

89

حداکثر

725

725

همانگونه که در جدول مشاهده میشود میانگین سبک زندگی در بین دو نوع جنسیت
تفاوت بسیار کمی را نشان میدهد.
جدول ( )9نشاندهندهی توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن آنان میباشد
جدول ( :)6آمارههای توصیفی پاسخگویان برحسب سن
تعداد مشاهدات

معتبر

137

بدون پاسخ

0

میانگین

98

انحراف معیار

70/489

واریانس

703/350

حداقل

71

حداکثر

19

همانگونه که در جدول مشاهده میشود ،دامنهی سنی در گروه نمونه ،بین 71 – 19
میباشد.
جدول ( )1مربوط به آمارههای متغیر وابسته میباشد ،برای سنجش سبک زندگی از  5بخش
پرسش استفادهشده است که در زمینههای اوقات فراغت ،وسایل مورداستفاده در آشپزخانه،
وسایل هال و پذیرایی ،وسایل سرویس و حمام و سایر امکانات ساختمان و همچنین نوع و
میزان روابط اجتماعی بوده است.
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جدول ( :)7نمودار توصیفی متغیر سبک زندگی
معتبر

989

تعداد

بدون پاسخ

7

میانگین

38/49

انحراف معیار

74/92

واریانس

205/21

حداقل

55

حداکثر

792

مشاهدات

شکل  .1هیستاگرام سبک زندگی

به نظر میرسد بین پایگاه اجتماعی -اقتصادی ،سرمایه فرهنگی ،مشارکت مذهبی ،مدیریت
بدن با سبک زندگی رابطه معناداری وجود دارد .برای آزمودن این فرضیه از آزمون
همبستگی پیرسون استفادهشده است که حاصل آن در جدول زیر نشان دادهشده است.
جدول ( )8نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرها
نام متغیر
سرمایه فرهنگی خانوادهها و سبک زندگی

همبستگی پیرسون

سطح معنیداری

پایگاه اجتماعی – اقتصادی و سبک زندگی

0/970

0/000

0/953

0/000

مدیریت بدن در خانواده و سبک زندگی
مشارکت مذهبی خانوادهها و سبک زندگی

./958
0/779

0/000
0/029
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طبق جدول ،ضریب همبستگی بین سرمایه فرهنگی خانوادهها و سبک زندگی 0/970و
سطح معناداری آن  0/000میباشد .ضریب همبستگی بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی و
سبک زندگی  0/953و سطح معناداری آن  0/000میباشد .ضریب همبستگی بین مدیریت
بدن در خانواده و سبک زندگی  0/958و سطح معناداری آن  0/000میباشد .ضریب
همبستگی بین مشارکت مذهبی خانوادهها و سبک زندگی  0/779و سطح معناداری آن
 0/029میباشد .نتایج بهدستآمده از انجام این آزمون نشان میدهد که بین این متغیرها و
سبک زندگی ،رابطه معناداری وجود دارد.
همچنین برای بررسی رابطه متغیر نوع خانواده و سبک زندگی ،متغیر نوع خانواده اسمی
(با دو مقوله) سبک زندگی ،بهصورت فاصلهای سنجیده شده است ،بنابراین مناسبترین
آزمون برای بررسی رابطه میان این دو متغیر ،آزمون  T -Testبا دو نمونه مستقل میباشد.
همانگونه که در جدول زیر مشاهده میگردد ،نتایج آزمون  Sig= 0/909( tو -8/954
= )tگویای آن است که فرضیه محقق رد میشود.
جدول ( )9نتایج آزمون  ،Tمربوط به نحوه سبک زندگی در خانوادههای شاهد و غیر شاهد
جنس

فراوانی

میانگین

مقدار t

سطح معنیداری

شاهد

734

32/887

-8/954

0/909

عادی

732

704/704

برای روشن شدن این نکته که آیا در روابط دیده شده میان متغیرهای مستقل و متغیرهای
وابسته روابط واقعی و موردنظر محقق است ،الزم بود تا جهت خالصسازی رابطه یک متغیر
مستقل و متغیرهای وابسته ،دیگر متغیرهای مستقل ثابت نگهداشته شوند .جهت نیل به این
هدف ،از کنترل آماری استفاده میشود .منظور از کنترل آماری این است که برای تشخیص
و تفکیک و یا کنار گذاشتن قسمتی از واریانس متغیر وابسته که بهظاهر از یک یا چند متغیر
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مستقل خارج از رابطه خاص یا روابط تحت بررسی ناشی میشود از روش آماری استفاده
گردد.
در جدول زیر ضریب همبستگی تفکیکی بین هریک از متغیرها و سبک زندگی با کنترل
سایر متغیرهای مستقل ،در ذیل همبستگی تفکیکی آمده که این روابط با سطوح معناداری
بهدستآمده ،رد میشود.
جدول ( )11جدول :نتایج آزمون همبستگی تفکیکی بین متغیرهای مستقل و سبک زندگی
نام متغیر

همبستگی تفکیکی

سطح
معنیداری

سرمایه فرهنگی و سبک زندگی

0/753

0/002

پایگاه و سبک زندگی

0/409

0/000

مشارکت مذهبی و سبک زندگی

0/710

0/007

مدیریت بدن و سبک زندگی

0/215

0/000

این بدین معنی است که ضریب همبستگی پیرسون زمانی که اثر متغیرهای مستقل دیگر
بر روی سبک زندگی کنترل میشود ،معنیدار نمیباشد.
در این تحقیق از رگرسیون خطی بهمنظور پی بردن به ضریب تعیین  R2استفاده شدR2 .
نشان میدهد که مجموعه ای از متغیرهای مستقل تا چه حد تغییرات متغیر وابسته را تعیین
میکند (دواس .)7989 ،درمجموع با واردکردن متغیرهای مستقل پایگاه اجتماعی-اقتصادی،
مدیریت بدن ،مشارکت مذهبی و سرمایه فرهنگی نشان داده میشود که این متغیرها چند
درصد واریانس سبک زندگی را تبیین میکنند.
در جدول زیر  Betaآورده شده است و سهم خالص هرکدام از متغیرهای واردشده را
بهدقت نشان میدهد Beta .نمرات استاندارد شده است که برای بررسی معادله پیشبینی به
کار میرود (همان .)10 ،اصطالح استاندارد وقتی برای این ضریبها به کار میرود که همه
متغیرها در جدول نمرههای استاندارد باشند» (کرلینجر ،پدهازر .)7989 ،این جدول تحلیل
ضرایب رگرسیون چندمتغیره را نشان میدهد .با توجه به مقدار  ،Fنشان میدهد که این
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رگرسیون معنیدار است .با توجه به مقدار  R2در این تحقیق و با سنجش متغیرهای تحقیق
 0/291از واریانس متغیر وابسته تبیین شد و همچنین با توجه به وزنهای بتا ،به ترتیب پایگاه
اقتصادی -اجتماعی ،مدیریت بدن ،مشارکت مذهبی و سرمایه فرهنگی بیشترین نقش را در
سبک زندگی دارا میباشند.
جدول ( )11نتایج آزمون رگرسیون چندگانه متغیرهای مستقل تأییدشده با سبک زندگی
نام متغیر

Beta

Sig

F

R4

پایگاه اقتصادی اجتماعی

0/133

0/000

12/663

0/467

مدیریت بدن

0/460

0/000

مشارکت مذهبی

0/353

0/003

سرمایه فرهنگی

0/329

0/001

سرمایه فرهنگی
مشارکت

پایگاه اجتماعی

مذهبی

ـ اقتصادی

مدیریت بدن

سبکزندگی

نوع خانواده

نمودار رابطه سبک زندگی با سایرمتغیرها
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر باهدف رابطه بین سبک زندگی و موقعیت اجتماعی خانوادههای شاهد و
ایثارگر و خانوادههای عادی در شهر اهواز انجام گردید .فرضیه اصلی آن است که میانگین
سبک زندگی در بین خانوادههای عادی از خانوادههای شاهد بیشتر است .ابتدا با توجه به
یافتهها به دست آمد که بین پایگاه اجتماعی -اقتصادی ،سرمایه فرهنگی ،مشارکت مذهبی،
مدیریت بدن با سبک زندگی رابطه معناداری وجود دارد بهنحویکه پایگاه اقتصادی-
اجتماعی  ،مدیریت بدن ،مشارکت مذهبی و سرمایه فرهنگی به ترتیب بیشترین نقش را در
سبک زندگی دارا میباشد و درنهایت مشخص گردید که سبک زندگی خانوادههای شاهد
و ایثارگر تفاوت معناداری با خانوادههای عادی مشابه ندارد.
پژوهشهایی که مستقیماً با تحقیق فوق مرتبط باشد بسیار بهندرت انجام گردیده است
بهنحویکه گاه در سطوح دیگری از تحقیق انجامشده و بعضاً مؤلفههای محدودی موردتوجه
قرارگرفته بود.
نتایج بهدستآمده از پژوهش با نتایج ابراهیمی و دیگران ( )7939مبنی بر اینکه سرمایه
فرهنگی را بر سبک زندگی دینی مؤثر میدانند و سراج زاده و باقری در تحلیل نظاممند
پژوهشهای سبک زندگی بعد از دهه  80که سرمایه فرهنگی را یکی از مؤلفههای تأثیرگذار
بر سبک زندگی میداند همسوست.
نتایج این پژوهش با نتایج تحقیق ابراهیم پور و رحیمی ( )7939که سالمت تن را در
مقوله فردی جزء عوامل مؤثر بر سبک زندگی اسالمی میشمارند همسو و با نتایج پژوهش
خوشطینت که به تفاوت معنیداری بین سالمت بدن در خانوادههای شاهد و عادی قائل
است نا همسوست.
نتایج تحقیق با نتایج پژوهش فردرو و صداقت زادگان ( )7983مبنی بر رابطه موقعیت
اجتماعی_ اقتصادی و سبک زندگی همسوست .همچنین با نتایج تحقیق دوالهایت و
مارکس ( )2005مبنی بر رابطه دینداری و سبک زندگی همسوست.
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نتایج این تحقیق با پژوهش ایمانی و سبزیان مبنی بر تفاوت معنیدار بین خانوادههای
شاهد و عادی با نتایج پژوهش ناهمسوست.
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