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  کارگران زندگی سبک بر نمادین سرمایه تأثیر بررسی
 تهران) شهرداري اتوبوسرانی کارگران موردي: (مطالعه

 

 3نیا علیوردي اکبر دکتر و 2رضی داود دکتر ،1زنگنه نیما
 

 26/12/98 پذیرش: تاریخ   23/6/98 :وصول تاریخ
 

 چکیده:
ر بررسی حاضر ازپژوهش هدف ر نمادین سرمایه اث ک ب  کارگران زندگی سب

ع از زمانی لحاظ به پژوهش .باشد می ع از و مقطعی نو شی هاي پژوهش نو  پیمای
غل کارگران کلیه تحقیق این آماري جامعه .باشد می  شهرداري اتوبوسرانی در شا

ه تعداد  ،1396سال در تهران ه کوکران این جامعه  7350ب نفر  366نفر، که نمون
زارباشد.  می شنامه متغیرها سنجش اب  از نظري چارچوب جهت .ستا  هبود پرس

ک و سرمایه نظریات وردیو زندگی سب ستفاده ب  از تحلیل جهت .ستا  هشد ا
وا  t آزمون همزمان، رگرسیون توصیفی، آمارهاي آن ستقل و   هشد ستفادها م

شان تحقیق این هاي یافته .ستا  ک بر نمادین سرمایه تأثیر که دهد می ن  سب
سبتاً آن شدت و معنادار کارگران زندگی  به نمادین سرمایه ابعاد .باشد می قوي ن

عی نمادین سرمایه جز ر اجتما ک ب ر کارگران زندگی سب شت مثبت اث  ستا  هدا
ز درصد 9 فرهنگی نمادین سرمایه متغیر و 65 اقتصادي نمادین سرمایه متغیر  ا

ک متغیر تغییرات گین کند می تبیین را زندگی سب  در نمادین سرمایه نمره میان
شتر زنان بین گین تحلیل .است مردان از بی ک جهت میان سیت و زندگی سب  جن

 با کارگران اقتصادي و فرهنگی نمادین سرمایه بعد باشد مین معنادار کارگران
 آنها اجتماعی نمادین سرمایه بعد ولی دارد معناداري تفاوت آنها تحصیالت
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 مسأله یانب و دمهمق
کند و  س تعلق میخود را در آن بیابد، احسا ي گمشده ي انسان در هر چیزي که نیمه

شوند و از دیدن، شنیدن و انس  ن نزدیک کرده، محو تماشاي آن میآ  خود را همواره به
ن نزدیک آ  ن کند و بهآ  کند و دوست دارد خود را مشابه گرفتن با آن احساس رضایت می

ن گرایی و یافتکمال( رو این نیاز و خواسته وياز این .نوس شودأشود و با آن انس گیرد و م
سازد  و نمادهاي وي را می عقاید ها، باورها وارزش )خود ي گمشده ي نیمه

)Mohammadipour & Pirzadian, 2015: 3.( 
حال،  کارگر در کار و ریزي کننده،هاي برنامهمل پی خواهیم برد که دستگاهأت  با کمی

سمت پیروي از کنند و جامعه را به  این نمادها را مدیریت و رهبري می نمادسازي هستند و
 .کنند الگوي خاصی هدایت می

طور نزدیک در یک فضایی اجتماعی قرار که به  کند، مردمی بوردیو استدالل می«
عبارت به .هایی بسیار هستند؛ حتی اگر هرگز یکدیگر را ندیده باشنددارند، داراي مشابهت

الگوهاي مصرف مشابه هاي، که در فضاي اجتماعی مشابهی قرار دارند، ذائقه  دیگر، مردمی
 ).Navah, Fazeli & Rajaei, 2016:14» (دارند

جستجو  1ي سبک زندگیتوان در مطالعه مشخص این الگوهاي مصرف را می ي نمونه
 2از رفتارها و الگوهاي کنش  ي منتظمیدر این مطالعه  تالش براي شناخت مجموعه. کرد

ي آنها هدایت زندگی روزمره بواسطه شان درافراد آنها را انتخاب کرده و کنش  است که
هاي مختلف یک جامعه هاي اجتماعی گروهکیف ارزش از سوي دیگر، تغییر کم و .شود می
براي . هاي بین نسلی معیار بسیار خوبی براي سنجش تحوالت اجتماعی استویژه گروهبه

کنند،  کارگري، چگونه زندگی می ي اي خاص چون جامعه فهمیدن اینکه مردم و جامعه
هایی که در اطرافشان وجود دارد دست کنند، چگونه در میان فرصت چگونه به دنیا نگاه می

 Rastegar and( ي سبک زندگی دست زدباید به مطالعه در حوزه ... زنند و انتخاب می  به
Golshani, 2016 .(ها و هاي زندگی محصول منشبوردیو با نشان دادن این که سبک

الگوهاي مصرف   ها هستند و بیان این نکته کهتابعی از انوع تجربه ها نیزخود منش
داري و در ساختار سرمایه  اند، ارتباط میان آموزش رسمیهاي زندگیترین بروز سبک اصلی

کننده شدن نیازمند به وجود آوردن ناخودآگاه و مصرف .کند تولید آن را تحلیل می باز
شناختی نیست. بوردیو براي رفاً فرایندي زیستي مناسبی از نمادها است و صذخیره

1 life style  
2 action 
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هاي زندگی، تحلیل ترکیب انواع سرمایه براي تبیین شناسی مصرف و تحلیل سبک جامعه
 :به نقل از ؛Fazeli, 2003( است الگوهاي مصرف و مبناي طبقاتی را مورد توجه قرار داده

Navah & et. al, 2016:16.( 
انواع سرمایه   ندگی در جوامع کارگري نیاز بهي سبک زبدین ترتیب براي مطالعه

  در حال حاضر کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به علت داشتن حجم عظیمی داریم.
باشند، و  این کارگران از قشر راننده میي  کارگران کشور، و به جهت آنکه عمده از تعداد

 باشد. این قشر می هاي داخلی و خارجی به نوع زندگی و سبک زندگینگاه رسانه
افراد محاصره  ها وکنیم که پیرامون ما را سازمان هم اکنون ما در عصري زندگی می

براي رسیدن به  و کنند ایفا می  ها و افراد نقش خاصی را براي جامعهاین سازمان اند، کرده
 ,Jenkinsهاي دیگر در رقابت هستند (سازمان و یا با افراد هدفی خاص تالش نموده و

ي از ذوق و سلیقه  داند که هاي نظامندي میسبک زندگی را فعالیت بوردیو .)2017:136
عینی و خارجی دارند و در عین حال به صورت نمادین  ي شوند و بیشتر جنبه فرد ناشی می

او بر نقش  .کنند ایجاد می 1بخشند و میان اقشار مختلف اجتماعی تمایز به فرد هویت می
بخش سبک و بر نقش هویت کند گیري ذائقه تأکید میجتماعی در شکلها و عوامل ازمینه

 Storey, 2006( داند زندگی اشاره کرده و آن را ابزاري براي نشان دادن تمایز اجتماع می
 ).Zare Shahabadi & Taheri, 2016:79 :به نقل از

نگ آوردن باشد. مبارزه براي به چ می 2نمادین ي سرمایه ترین اشکال سرمایه، مهم از
هر چیزي که در دنیاي اجتماعی، از جنس عقیده و اعتبار، ادراك و ارزیابی، شناخت 

ن، افتخار، شوکت، اقتدار، یا هر چیزي که قدرت أپذیرش است نام، آوازه و شهرت، ش
متشخص این  کند همیشه به صاحبان ممتاز ونمادین را به قدرت پذیرفته شده تبدیل می

به ). Pierre Bourdie, 2012:344( شودهر و خودنما مربوط میقدرت و چالشگران متظا
که  نمادین به دست آورند ي توانند از سرمایهنظر بوردیو، باالترین سود را اشخاص زمانی می

درگیر شدن در مصرف واضح و یا  ي کسب مادیات به وسیله خود را در ي عدم عالقه
 . با عنایت به)Bliege Bird & et. al, 2008:223( مندي واضح، نشان دهندسخاوت

  و اینکه) Namdar, 2014:110( هاستنمادین مرکز ثقل سایر سرمایه ي اینکه سرمایه 
ن ي آ ن و خود آن چیز ارزش و احترام قائل هستند و همواره به دارندهآ ي  افراد براي دارنده

د و یا خود را نزدیک ن فرد یا چیز شونآ  احترام و منزلت قائل هستند و دوست دارند مشابه

1 differentiation 
2 symbolic capital  
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اي از نیروي  کارگري در ایران طیف بسیار گسترده ي اینکه جامعه  و با توجه به ن کنند،آ به
کارگري همچون کارگران شرکت  ي اینکه جامعه  شود، و با عنایت به انسانی را شامل می

، مانند هاي نمادین اجتماعی و فرهنگی گستردهواحد اتوبوسرانی تهران، با داشتن سرمایه
هاي در شرف قرار گرفتن سرمایه کار  وجود داشتن سندیکاي مستقل و شوراي اسالمی

باشد. بدین  ها بر سبک زندگی این کارگران مشهود مینمادین جدید و تأثیر این سرمایه
نمادین،  ي اي از نوع سرمایه سرمایه اصلی این پژوهش آن است که، آیا ي جهت مسئله

 ي و میزان سرمایه نماید؟ اتوبوسرانی تهران را چگونه تبیین میسبک زندگی کارگران 
 و سبک زندگی کارگران به چه صورت است؟ است؟  نمادین در بین کارگران چگونه

 
 پژوهشپیشینه 

است که به   انجام گرفتهي  ي سبک زندگی و سرمایههاي متعددي دربارهپژوهش
 گردد.  ح میتفکیک تحقیقات داخلی و خارجی به شرح ذیل تشری

 
 الف) تحقیقات داخلی

فرهنگی، مدیریت  ي سرمایه« با عنوان )،1389ابراهیمی و بهنویی ( پژوهش يیافته
فرهنگی در میان  ي است که به موازات باال بودن میزان سرمایه  این بوده »ظاهر و جوانان 

هر شود و لذا مدیریت ظا گویان، نوع و سطح سبک زندگی دستخوش تغییر می پاسخ
ثر از نوگرایی و أمت همچنین الگوي رایج مدیریت ظاهر عمدتاً ؛گردد اهمیتش بیشتر می

 ).Ebrahimi and Behnooi Gadneh, 2010( هاي نوین زندگی استسبک
با عنوان سبک زندگی جوانان ساکن شهر  )،1389مجیدي و همکاران ( در تحقیق
جوان ساکن  402در بین  ،والدینفرهنگی و اقتصادي  ي سرمایه ن باي آ مشهد و رابطه

مدیریت بدن، رفتار سیاسی، رفتار  شهر مشهد با هشت شاخص شامل: مصرف فرهنگی،
داري با  رایش و خودآرایی، مصرف لباس و کفش، مصرف خوراك و دینآ  انحرافی، توجه به

اضر ح ي اصلی مقالهي  لهأاینکه مس  با توجه به نامه مورد سنجش قرار گرفت و ابزار پرسش
دي والدین بود، این رابطه مورد فرهنگی و اقتصا ي سبک زندگی و سرمایه ي سنجش رابطه

 ي یید قرار گرفت و همچنین بیشترین تمایز سبک زندگی بین قشر باال (هم سرمایهأت
فرهنگی و اقتصادي کم)  ي اقتصادي زیاد) و قشر پایین (سرمایهي  فرهنگی و هم سرمایه

 .)Majidi & et. al., 2010( مشاهده شد
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اجتماعی ي  بین سرمایه ي بررسی رابطه عنوان با را ي خودنامهپایان )،1389کریمی (
اصفهان   ي آماري این تحقیق دانشجویان دانشگاه است. جامعه  دادهانجام  و سبک زندگی

اجتماعی (متغیر ي  سرمایه ي عادي که براي سنجش رابطهاست، در این تحقیق اب  بوده
است عبارتند از: هنجار، آگاهی   نظر گرفته شده مستقل) و سبک زندگی (متغیر وابسته) در

ي غذایی و  فرهنگی، ذائقه  فراغت، مصرف  زندگی اوقات  اجتماعی و ابعاد سبک  و مشارکت
زندگی و هر کدام از   ي اجتماعی با سبک هي سرمای باشد که رابطه اي می هاي هزینه اولویت

دهد که  نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان می. است  ابعاد آن مورد سنجش قرار گرفته
است کسانی   زندگی آنان نداشته  ي معناداري با سبک اجتماعی افراد رابطهي  میزان سرمایه

از میزان   ایسه با کسانی کهاند در مق اجتماعی بیشتري برخوردار بودهي  سرمایه از  که
زندگی   ي معناداري را با نوع خاصی از سبک اند رابطه کمتري از این سرمایه برخوردار بوده

ـ  اجتماعی  ي بین پایگاه است. اما پژوهش حاضر همچنین به بررسی رابطه  آنها نشان نداده
دار  مورد رابطه معنیاست که فقط در یک   اقتصادي با سبک زندگی و ابعاد آن نیز پرداخته

 . )Karimi, 2010( است  بوده
تحت عنوان سبک زندگی و مدیریت بدن  )،1390نوري و همکاران ( خواجه تحقیق

ساله شیرازي  64الی  15نفر از نان  508ي گیدنز در بین ي ترکیبی مبتنی بر نظریهنظریه
هاي تمامی سبکدادند که در سطح تحلیل دو متغیره  انجام شد. نتایج پژوهش نشان

اند، اما در تحلیل چند  شکل اندام رابطه داشته زندگی با مدیریت بر ظاهر و همچنین تغییر
هاي جدید، موسیقی، فراغتی، مشارکت ـ هاي مدرن ورزشیمتغیره مشاهده شد که سبک

 45 مدیریت زنان بر ظاهرشان را با اند مذهبی و در نهایت، موسیقی سنتی روي هم توانسته
تبیین کنند و متغیرهاي سبک مشارکتی جدید، ورزشی موسیقی جدید، موسیقی  درصد

شکل اندام زنان را  درصد تغییرات مدیریت تغییر 3/30 قدیمی و در نهایت فراغتی روي هم
 ).Khwaja Nouri & et. al., 2011( تبیین کنند

ي  مایهسر ي با عنوان بررسی رابطه زادهامام جمعه ) توسط1392( تحقیقی در سال
 .است  اصفهان انجام شده  گرایی سیاسی در بین دانشجویان دانشگاهاجتماعی و مصرف

 نفر از دختران و پسران دانشجوي دانشگاه 405 مورد بررسی در این تحقیق شامل ي نمونه
هاي اعتماد اجتماعی و شبکه( اجتماعی به دو متغیري  با تقسیم سرمایه .باشند اصفهان می 

ها رایی سیاسی یعنی رفتارها، انگیزهگاز مصرف  ه همراه در نظر گرفتن سه وجه، ب)اجتماعی
اجتماعی و ي  هاي معناداري میان ابعاد سرمایهاست که همبستگی  و عادات مشاهده شده

گرایی سیاسی، در این میان، مصرف .گویان وجود داردپاسخگرایی سیاسی میزان مصرف
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ثیر را از أترین تاجتماعی و کمي  هاي شبکهلفهؤتماعی و از مثیر را از انسجام اجأبیشترین ت
 ,Imam Jomehzadeh( پذیرد هاي اعتماد اجتماعی می لفهؤاز م  یافتهاعتماد تعمیم

2013.( 
شناختی با موضوع بررسی جامعه )،1393( وثوقی و حضرتی در پژوهشی که توسط

 شهر تبریز) :موردي يطالعهنمادین و نگرش به حقوق شهروندي (م يسرمایه يرابطه
سال مناطق شهري،  15 نفر از افراد باالي 400 مورد بررسی شامل يانجام گرفت. نمونه

نمادین و  ي باشد که نتایج حاصل از آن بدین شرح گزارش شد: بین سرمایه شهر تبریز می
ه نمادین و نگرش ب ي نگرش به حقوق شهروندي رابطه وجود دارد، همچنین بین سرمایه

نمادین و نگرش به حقوق اجتماعی نیز رابطه وجود دارد، تنها  ي حقوق مدنی و بین سرمایه
اي  نمادین و نگرش یه حقوق سیاسی بود، رابطه ي در یک فرضیه که مربوط به سرمایه

 ). Vosoughi and Hazrati, 2014( دیده نشد
 ي رابطه بررسی: ) با عنوان2015( )،1394گنجی و همکاران ( در تحقیقی که

نفر از مردان  196روي  بر؛ فرهنگی و سبک زندگی در بین مردان شهر زاهدان ي سرمایه
 شهر زاهدان انجام گرفت. در این مطالعه سبک زندگی به دو نوع مدرن و ي ساله 29تا  20

ثر از أفرهنگی نیز مت ي اینکه برخی از مصادیق سرمایه  سنتی تقسیم شده و با توجه به
است. بین   یم شدهسنتی تقس دسته مدرن و فرهنگی نیز به دو ي اند سرمایهدنیاي مدرن

فرهنگی سنتی با  ي فرهنگی مدرن با سبک زندگی مدرن از یک سو و سرمایه ي سرمایه
صفت  .داري وجود داردمستقیم، مثبت و معنی ي سبک زندگی سنتی از سوي دیگر، رابطه

غیر مستقیم و با سبک  ي گی مدرن، رابطهعنوان متغیري واسط با سبک زنددینداري به
 ي اجتماعی داراي رابطهي  از سوي دیگر سرمایه .مستقیم دارد ي زندگی سنتی رابطه

ان با سبک زندگی مدرن ي  دار و مستقیم با سبک زندگی سنتی است اما رابطهمعنی
 ).Ganji & et. al., 2015( است  دار نبودهمعنی

 يسرمایه يبررسی رابطه: تحت عنوان)، 1394محمدي و همکاران ( در تحقیق
نفر از  353دانشجویان ایالم) در بین  :(مورد مطالعه فرهنگی ينمادین با سرمایه

 نمادین اقتصادي، ينمادین شامل سه بعد سرمایه يسرمایه دانشجویان انجام گرفت.
همچنین  است،  نظر گرفته شده نمادین فرهنگی در ينمادین اجتماعی و سرمایه يسرمایه
نتایج  باشد. یافته و نهادینه شده میعینیت یافته،فرهنگی شامل سه بعد تجسم يسرمایه

فرهنگی  ياز سرمایه نمادین بیشتري دارند، يافرادي که سرمایه  این تحقیق نشان داده که
 ).Mohammadi & et. al., 2015( بیشتري برخورداند
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بررسی سبک زندگی سالم و ارتباط آن با  به )،1395میرفردي و هاشمی ( تحقیق
 مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج) موردفرهنگی ( ياقتصادي و سرمایهي  سرمایه

فرهنگی  ياقتصادي و سرمایهي  است که سرمایه  پردازد که نتایج این تحقیق نشان داده می
و با افزایش معنادار دارد مستقیم و  يدانشجویان با سبک زندگی سالم آنها رابطه

 کند هاي اقتصادي و فرهنگی دانشجویان سبک زندگی سالم آنان بهبود پیدا می سرمایه
)Mirfardi and Hashemi, 2016(. 

 
 تحقیقات خارجیب) 

Palumets (2002) اساس  در تحقیق خود در مورد سبک زندگی در استونی، بر
دهد که سه گروه تشخیص میهاي فرهنگی و اقتصادي مورد نظر پیر بوردیو ترکیب سرمایه

 ي اقتصادي و سرمایهي  اول کسانی که سرمایه  هر کدام سبک زندگی خاصی دارند. گروه
تحصیلی باالیی دارند در مورد سبک زندگی این گروه، گذراندن اوقات فراغت با تجهیزات 
ورزشی، کوهنوردي و تکنولوژي عکاسی و مصرف باالي فرهنگی، کارهاي هنري و 

هاي غذایی، گروه دوم کسانی تابستانی و مصرف مکمل ي هنري و کتابخانه، کلبهکلکسیون 
هایی توان به مشخصهاقتصادي باالیی دارند و در مورد سبک زندگی آنان میي  که سرمایه

هاي اجتماعی در  بها، مالقات ها و فلزات گران همچون داشتن اتومبیل شخصی، سنگ
هاي سیاسی اشاره  ها و فعالیت ها، تئاترها و نمایشگاه سرتها، رفتن به کنها و کافه رستوران

تحصیلی باالیی دارند که سبک زندگی آنان با  ي گروه سوم کسانی که سرمایه کرد و
هاي داشتن آالت موسیقی، کم اهمیت دادن به دیدن تلویزیون و گوش دادن به  ویژگی

هاي خارجی از دو  ادگیري زبانرفت ذهنی و ی رادیو، خواندن روزنامه، اهمیت دادن به پیش
 شوند. گروه قبل متمایز می

Honaria & et. al. (2010)  بررسی دانشجویان دانشگاه «در تحقیقی با عنوان
به » پیروي کردن سبک زندگی خاص و گذرندان اوقات فراغت با تأکید بر ورزش :تهران

گذران اوقات فراغت  ي هاي دستیابی دانشجویان به سبک زندگی خاص و نحوهبررسی روش
گیري تصادفی دانشجوي دختر و پسر به را به روش نمونه 830 بدین منظور .پرداختند

ها یافته .مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند ياز پرسشنامه  بندي انتخاب و با استفادهطبقه
 تماشاي تلویزیون،.ساعت بود 6/3 نشان داد که میانگین اوقات فراغت روزانه دانشجویان

گوش دادن به موسیقی، چت کردن با دوستان، خواندن کتاب، ورزش کردن، کار با 
همچنین روش هر دو  ؛را گرفت 6تا  1 ي کامپیوتر، بطور قابل توجهی بین دانشجویان رتبه
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دانشجویان پسر و دختر در گذران اوقات فراغت مانند بازدید از بستگان خود، ورزش کردن 
و مذهبی، تماشاي فیلم و گوش دادن به موسیقی قابل هاي هنر فعالیت و شرکت در

از پسران و دختران، به ورزش % 2/43 و% 8/52 در این میان .توجهی با یکدیگر متفاوت بود
 مند بودند.عالقه

Shephard & et. al. (2014) تصویر  :پذیرش جراحی زیبایی« در تحقیقی با عنوان
بین تصویر بدن، اعتماد به نفس، سازگاري  يبه بررسی رابطه» بدن، عزت نفس و سازگاري

که داوطلب مرد)  86زن و  204نفر ( 290 بدین منظور .هاي زیبایی پرداختندبا جراحی
نتایج . هاي تهران بودند را مورد بررسی قرار دادندبراي انجام جراحی زیبایی در بیمارستان

ی در ایران است و این امر در ترین اعمال جراححاکی از آن بود که جراحی زیبایی از شایع
) 20تا  18( سنی يهمچنین افرادي که در محدوده؛ باشدمیان زنان بیشتر از مردان می

هاي دیگر یافته .قرار داشتند بیشترین گرایش را نسبت به عمل جراحی زیبایی داشتند
 حاکی از آن است که عزت نفس، داشتن تصویر بدنی منفی و تصویر مثبت، سازگاري هر

با این تفاوت که عزت نفس بر خالف  .باشندثر میؤمسه در پذیرش عمل جراحی زیبایی 
 .گذاردثیر میأتطور غیر مستقیم در عمل جراحی زیبایی تصویر مثبت بدنی و سازگازي به

Gavereliuc & et. al (2014)  نمادین و ابعاد  يتحقیقی با عنوان سرمایهدر
این تحقیق در   که اند، هاي آموزشی رومانیایی انجام دادهبراي سازمان فرهنگی، ي سرمایه

موتور  نمادین، ياین تحقیق به سرمایه در. است  بخش غربی کشور رومانی انجام گرفته
این پژوهش به  در. است  الگوهاي باز در محیط آموزشی اشاره شدهي  کننده ژنراتور ایجاد

پردازد و براي  وزشی غرب رومانیایی میبررسی مشکالت و معضالت فکري و رفتاري نظام آم
اي  اي نوسازي رابطه نظریه نمادین را، ي کند و سرمایه آن راه حل فکري و عملی ارائه می

دهد که ریشه در نگرش اجتماعی و تاریخ  براي بهبود نظام آموزشی کشور پیشنهاد می
 فرهنگی کشور دارد.

Spellerberg (2014) و تندرستی بخشی را به مفهوم کیفیت زندگی  ي در دانشنامه
کند مفهوم سبک زندگی، او در این بخش بیان می .است  اختصاص داده سبک زندگی

عنوان الگوهاي رفتاري در توان آن را بهاست و می  یافتهمربوط به جوامع مدرن توسعه
 هاي اساسی قابل مشاهده وفرهنگی، ارزش يهاي اوقات فراغت، سلیقههاي فعالیتزمینه

او در این بخش همچنین بیان  .نمایش وجوه خاصی از شرح حال یک شخص بیان نمود
اجتماعی، تجربیات زندگی و ي  حاصل از طبقه هاي سبک زندگی عمدتاًکند که ویژگیمی

هاي اوقات افزایش تنوع شغلی، خانواده و انواع آن، فعالیت .هاي ارزشی استگیريجهت
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اقتضاي این تنوعات   گذشته به ي است که در طول دهه هفراغت، و عادات مصرفی باعث شد
هاي این منجر به تداوم نابرابري  که ؛هاي متفاوتی ایجاد شودهاي طبقاتی و قشربنديمدل

 .شوداجتماعی می
 

 پژوهش چارچوب نظري
 است.  سبک زندگی بوردیو استفاده شده در این پژوهش از نظرات سرمایه و

 
گاه   سرمایه الف)  بوردیواز ن

خاصی اثر گذارد و به فرد  ي از دید بوردیو، سرمایه، هر منبعی را گویند که در عرصه
 ,Bourdieu( از راه مشارکت در رقابت بر سر آن به دست آورد  امکان دهد که سودي ویژه

رمایه، که انواع مختلف س  براي ساختن الگوي فضاي اجتماعی کافی است که ).2014:22
ساختار فضاي اجتماعی است مورد بررسی قرار گیرد، با  يکنندهتعیینچگونگی توزیع آن 

فرهنگی در عموم کشورهاي پیشرفته و از  يي اقتصادي و سرمایهاینکه سرمایه  توجه به
اساس سه بعد اساسی سازمان  دارد، فضاي اجتماعی بر  جمله در فرانسه وزن بسیار مهمی

اي که دارند، یعنی  اساس سر جمع کل سرمایه ریابد، در بعد اول عامالن اجتماعی ب می
کنند، در بعد دوم این  ترکیبی از انواع سرمایه تحت اختیارشان جایگاه خود را مشخص می

گیرد، یعنی بر  ي آنها صورت مین اجتماعی بر اساس ساختار سرمایهتعیین جایگاه عامال
ورت جداگانه، در هنگی به صهاي اقتصادي و فرکه هر یک از سرمایه  اساس سهمی

ي میراث آنها دارد، بعد سوم هم وجود دارد که جایگاه عامالن را در فضاي مجموعه
طول زمان نشان  در آنان يسرمایه ساختار و جمع سر برآورد و اساس رشد اجتماعی بر

 ).Bourdieu, 2005:48( دهد می
 

 سرمایه نمادین ب)
هاي از اعضاي اجتماع آن را درك ستاست که، د  سرمایه نمادین هر نوع از يسرمایه

از  مادین کهن ي سرمایه .شوند شناسند و براي آن ارزش قائل می کنند، به رسمیت می می
دینی چون پرستیژ، احترام، ابزارهاي نما  گیرد، مجموعه چشمه میشاَن و حیثیت شخص سر

 نماید رد اعطا میکالبد) و شکوه و فرهمندي را به ف (کالم و رفتارها هاي فردي درقابلیت
)Fakuhi, 2005:300.( ي ترین بخش کار بوردیو در زمینهمنمادین، مه يمفهوم سرمایه 

ي  من به هر نوع از سرمایه :گوید وي در تعریف این مفهوم می .تئوري قدرت نمادین است
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 اصول بینش و  از مقوالت فاهمه دریافت شود، به  چنانچه) فرهنگی ـ اجتماعی ـ اقتصادي
اي محصول درون  هاي شناختی که تا اندازهبندي کننده و به قالبهاي طبقهسیم به نظامتق

کالبد شدن ساختارهاي عینی مربوطه یعنی ساختارهاي توزیع سرمایه در میدان هستند، 
با توجه به موارد بیان شده، باید . )Bourdieu, 2005:155گویم ( نمادین می يسرمایه

از هر نوع   نمادین نوع تغییر شکل یافته ياول سرمایهي  رجهچنین اظهار کرد که در د
ن از ي آ شود و دارنده عنوان نماد و سمبل محسوب میود که بهش سرمایه محسوب می

شود  عنوان پرستیژ محسوب میگیرد و به نوعی، به ترام قرار میجانب مردم مورد عزت و اح
 .شود عنوان نماد محسوب میدیگران به باشد که در چشم ایه میو از طرفی هر نوع از سرم

عنوان  نمادین از هر نوع سرمایه به يتوان این چنین بیان نمود که سرمایه در بیانی دیگر می
 عنوان بعدي از هرنمادین را به يشود و در واقع باید سرمایه بعدي جداگانه محسوب می

 ).Namdar, 2014:114( سرمایه محسوب نمود
 

ک زندگی از ج)  دیدگاه بوردیو سب
 دهد مصرف صرفاً چنانچه بوردیو در کتاب تمایز بر حسب منطق دیالکتیکی نشان می

 راهی براي ایجاد تمایزات نیز استراهی براي نشان دادن تمایزات نیست، بلکه خود 
)Bocock, 2002:96 .(ي هاست. همهوارهقابل رویت و آشکار عادت يسبک زندگی نتیجه 

دهد، بخشی از سبک زندگی  خص خودش را مورد احاطه قرار میموضوعاتی که یک ش
ها، اتومبیل، سیگار، عطر، لباس، غیره. عالوه بر آن، سبک ، محل اقامت، اثاثیه، کتابهستند

کار دارند (انتخاب میان میادین ورزشی گوناگون،  و افراد با آن سر  چیزي که زندگی به هر
دهند. از  رفتار) را انجام می و هاافراد این (نگرش  هاي گذران اوقات فراغت) و چگونهراه

گیرد، یک کلیتی هست که  ت میأواره، نشسبک زندگی از یک اصل مولد، عادت زمانی که
گفت، بوردیو توان  در نهایت می دهد. ها را در هماهنگی با یکدیگر قرار میبخش ي همه

شوند و  فرد ناشی می يق و سلیقهاز ذو  داند که مندي میهاي نظامسبک زندگی را فعالیت
عینی و خارجی دارند. از نظر بوردیو، سبک زندگی در عین حال به صورت  ي بیشتر جنبه

کند. بوردیو  بخشد و میان اقشار مختلف اجتماعی تمایز ایجاد می نمادین به فرد هویت می
کنندگان الن، اشغي آ داند که به وسیله هایی میدر جاي دیگر سبک زندگی را دارایی

کنند  هاي مختلف، خود را با قصد تمایز یا بدون قصد آن از دیگران متمایز میموقعیت
)Mahdavi Kani, 2008:207.( 
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 پژوهش چارچوب مفهومی
 سرمایه نمادین اقتصادي -1

نمادین  ي توان چنین اظهار نمود که سرمایه با توجه به مطالب بیان شده می
عنوان نماد توسط جامعه پذیرفته باشد که به اقتصادي میي  یهاز سرما  اقتصادي، آن دسته

هر نوع سرمایه و  .باشد ن، از طرف مردم صاحب احترام و منزلت میي آ است و دارنده  شده
 .تواند آن را به سرعت به وجه نقد تبدیل نماید ن میي آ باشد که دارنده دارایی مشهود می

ي  نمادین اقتصادي به معناي داشتن سرمایه ي که سرمایه اشاره نمود  این نکته  البته باید به
ولی ( باشد و گاهی خالف نمادین اقتصادي داراي ارزش و احترام باشد اقتصادي بیشتر نمی

اقتصادي ي  از سرمایه  نمادین اقتصادي، هر گونه ي که سرمایه در کل باید چنین بیان نمود،
ن از ي آ شود و دارنده رستیژ استفاده میعنوان نماد و سمبل و پشود که به محسوب می

کند، یعنی شاید در برخی مناطق و  گیرد نیز صدق می جانب مردم مورد احترام قرار می
نمادین  ي عنوان سرمایهی و زندگی بدون تجمالت و ساده بهمیان افراد خاصی ساده زیست

 Ismaili and :به نقل از ؛Namdar, 2014( اقتصادي داراي ارزش و احترام باشد)
Darini, 2015:115.( 

 
 سرمایه نمادین فرهنگی -2

که براي مردم  باشد فرهنگی می ي از سرمایه  نمادین فرهنگی آن دسته ي سرمایه
ن احترام و منزلت خاصی قائل ي آ شود و مردم براي دارنده عنوان نماد محسوب می به

ه فرد با داشتن آن فرهنگی است ک ي فرهنگی نمادین، سرمایه ي (سرمایه شوند می
اشاره   این نکته البته باید به). فرهنگی در چشم مردم، مورد ستایش و احترام است ي سرمایه

باشد و  فرهنگی بیشتر نمی ينمادین فرهنگی به معناي داشتن سرمایه ينمود که سرمایه
نگ کند، یعنی شاید در برخی مناطق و میان افراد خاصی فره گاهی خالف آن نیز صدق می

نمادین  يعنوان سرمایهو متضاد با فرهنگ پذیرفته شده بهفرهنگ منفی  خاص و یا کالً
 احترام باشد. فرهنگی داراي ارزش و

 ي از سرمایه  نمادین فرهنگی، هر گونه ي ولی در کل باید چنین بیان نمود،که سرمایه
ي  شود و دارنده عنوان نماد و سمبل و پرستیژ استفاده میشود که به فرهنگی محسوب می

 ).Ibid:122( گیرد ن از جانب مردم مورد احترام قرار میآ
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عی -3  سرمایه نمادین اجتما
شود که  اجتماعی کار محسوب میي  از سرمایه  نمادین اجتماعی آن دسته ي سرمایه

 ي عنوان نماد از سوي جامعهباشد و به لت باالیی برخوردار میاحترام و منز در میان مردم از
هایی  مشارکت و ارتباط با اشخاص و گروهشود (مانند عضویت و همکاري و  محسوب می ارک

 آورند و براي فرد منزلت و احترام به همراه دارد). عنوان نماد به شمار میکه مردم آن را به
ي  نمادین اجتماعی به معناي داشتن سرمایه ي اشاره نمود که سرمایه  این نکته  البته باید به

کند، یعنی شاید در برخی مناطق  باشد و گاهی خالف آن نیز صدق می عی بیشتر نمیاجتما
نمادین اجتماعی  ي عنوان سرمایهزندگی بدون رفت و آمد و ساده به و میان افراد خاصی،

نمادین  ي که سرمایه ولی در کل باید چنین بیان نمود،؛ اي ارزش و احترام باشددار
عنوان نماد و سمبل و شود که به اجتماعی محسوب میي  از سرمایه  هر گونه اجتماعی،

 گیرد ن از جانب مردم مورد احترام قرار میي آ شود و دارنده پرستیژ استفاده می
)Ibid:124( 
 
غتیفعالیت -4  هاي فرا

افراد در زمان فراغتشان   هایی است کههاي مهم سبک زندگی، فعالیتیکی از شاخص
هر فردي اوقات  .ها استزمان راحتی و فراغت از دل مشغولیت اوقات فراغ .دهندانجام می

اي درون خانواده و هاخت خویش از کار با مزد، مسئولیتفراغتش را با توجه به درك و شن
 ).Honaria, 2001( کندغیره تعریف می

 
 مصرف فرهنگی  -5

هاي مهمی است که سبک زندگی با آن سنجیده مصرف فرهنگی از جمله شاخص
مصرف فرهنگی تجلی پیدا  يي سبک زندگی فرهنگی افراد در مقولهمطالعه .ودش می
هاي انجام شده توسط وزارت ها و طرح). طبق بررسیFazeli, 2003:126( کند می

هاي فرهنگی متمرکز ها و فعالیتتر بر رسانهفرهنگ و ارشاد اسالمی، مصرف فرهنگی، بیش
و مستلزم اطالعاتی از ؛ د دارد تا جوامع سنتیاست و در خصوص جوامع جدید بیشتر کاربر

برخی از انواع مصرف فرهنگی مورد  .خواهد بود...  امکانات و تسهیالتی نظیر سینما، موزه و
ه رفتن به تئاتر و سینما، گوش دادن به موسیقی، خواندن کتاب، روزنام: استفاده عبارتند از

دادن به رادیو، بازدید از موزه و شرکت  هاي تصویري، گوشو مجله، دیدن تلویزیون و رسانه
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تواند شاخصی براي سبک شدت مصرف هر محصول فرهنگی نیز می .در انواع فعالیت هنري
 ).Ibid:127( زندگی باشد

 
 مدیریت بدن -6

 ,Giddens( باشدآمیز بر چهره و بدن میبه معناي نظارت و مراقبت مداوم، موفقیت
2013:87.( 

 
 مصرف مادي -7

 ترجیحاتی که .است» مصرف«ها  حث سبک زندگی، یکی از پربسامدترین واژهدر مبا
انواع غذاها دارند از   و استفاده) معیار انتخاب و محل خرید( افراد در انتخاب پوشاك 

 به نقل از؛ Honaria, 2010( است هاي مصرف مادي انتخاب گردیدهعنوان سنجه به
Seydan and Najafinejad, 2012:100 .( 

 
 سیاسی رفتار -8

 .کند، اشاره دارد رفتار سیاسی، به رفتار خودخدمتی که منافع دیگران را تهدید می
ریزي راهبردي و به ه و بلندمدت فردي از طریق برنامهرفتار سیاسی افزایش منافع کوتا

 ,.Abbaspour & et. alبه نقل از ؛Yen, 2009قیمت فدا و قربانی کردن دیگران است (
عنوان بخشی از نقش هایی است که بهاز فعالیت  رفتار سیاسی آن دسته. )2016:106

هاي درون سازمانی ولی در امر توزیع مزایا و کاستی در سازمان ضرورت ندارد،  رسمی
 ).Robbins, 2007:255( آیند) صدد اعمال نفوذ بر می یا در( نماید اعمال نفوذ می
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 تعاریف عملیاتی
 

 هالفهؤزي مساشاخص :1 جدول
Table 1: Indexing of Components 

 ابعاد لفهؤم معرف گویه
Item Introduced Component Dimensions 

 سفر خارجی هاي تفریحی خارج از کشوررفتن به مسافرت

 اوقات فراغت فعالیت فراغتی

 تور مختلط سفر با تورهاي مختلط دوستانه
 هایی از قبیل موسیقی،شرکت در کالس

 یوگا و مدیتیشن رقص،
هاي شرکت در کالس

 مدرن
گفتگو با دوستان یا اقوام از طریق ویچت، 

 ... وایبر و تانگو و
هاي از رسانه  استفاده

 مدرن
 میهمانی مختلط هاي مختلطرفتن به پارتی

 موسیقی مدرن ... رپ و ،، راكگوش دادن به موسیقی پاپ

هاي رسانه
 اي ماهواره

مصرف 
 یفرهنگ

 مطالعات خارجی (تخیلی و به روز) هاي خارجیرمان يمطالعه

 ماهواره تماشاي ماهواره
از ماهواره و   هاي پخش شدهپیگیري سریال

 اینترنت
هاي رسانه از  استفاده

 اي ماهواره
 روم،(چت هاي مجازياز رسانه  استفاده

 بوك، تلگرام و ...) فیس
 مجازي ي رسانه

 از طریق رژیم غذایی کنترل وزن
کنترل وزن با رژیم 

 کنترل وزن غذایی

 مدیریت بدن

 کنترل وزن با ورزش هاي هوازيکنترل وزن از طریق ورزش
 زیبایی بدن از طریق جراحی و برداشتن چربی

جراحی بینی  و (نظیر لیپوساکشن و لیپولیزر
از   برنزه کردن پوست و استفاده و...) و

 هالوسیون

 جراحی زیبایی دنزیبایی ب

 آرایش مو مو بر طبق مدل روز آرایش
آرایش و 
 بوي مطبوع از عطر و ادکلن  استفاده پیرایش

  پوشاك مدرن لباس مارك هاي ماركاز لباس استفاده  عالقه به
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 ابعاد لفهؤم معرف گویه
Item Introduced Component Dimensions 

هاي پوشیدن لباس و پوشاك با نمادها و آرم
 غربی

 لباس نماددار
 

 مصرف مادي
 اس مدلب هاي مدپوشیدن لباس

 رستوران فرنگی هاي فرنگیغذا خوردن در رستوران
 مدرن يغذا

 خارجی يغذا خوردن غذاهاي خارجی
(ریاست  شرکت در انتخابات سراسري

 شوراي شهر و خبرگان) جمهوري، مجلس،
شرکت در انتخابات 

 سراسري

 رفتار سیاسی -----------
 انتخابات کارگري شرکت در انتخابات کارگري

 خانه کارگر کارگر ي عضویت در خانه
 حضور در سندیکا عضویت در سندیکاي کارگران
 تجمعات کارگري شرکت در تجمعات کارگري

ملی  شرقی، (غربی، مواد غذایی و هااز خوراکی
پرستیژي استفاده  و به فرد منحصر محلی) و

 کنم می
 خوراك منحصر به فرد

ي  سرمایه
اقتصادي 
 پرستیژي

 ي هسرمای
نمادین 
 اقتصادي

دار و منحصر به مارك هاي موبایل مد،گوشی
 کنم فرد را استفاده می

هاي منحصر به گوشی
 فرد

منحصر به  دار ومارك هاي مد،معموالً لباس
 فرد دارم

 هاي منحصر به فردلباس

 (مجتمع تجاري) هامکان و معموالً از پاساژها
و وسایل  به جهت خرید مشهور بزرگ و

 کنم منحصر به فرد دیدن می و امکانات مد

مراکز خرید منحصر به 
 فرد

ی وکافی ایهاي مواد غذفروشگاه ها،از رستوران
که  هاي مشهور و تک براي صرف غذا،شاپ

 پرستیژي و منحصر به فرد دارد ي جنبه
 کنم استفاده می

هاي منحصر به رستوران
 فرد

طراحی  به هنرهاي مرسوم (موسیقی، نقاشی،
مند پرستیژي عالقه و صنایع دستی مختلف) و

 هستم

هاي مدرن و منحصر هنر
 به فرد

 ي سرمایه
فرهنگی 
 پرستیژي

 ي سرمایه
نمادین 
 فرهنگی

 جهان  هاي رایج و رسمیموزش زبانآ  به
عالقه  .).. فرانسوي و چینی، عربی، (انگلیسی،

 دارم
 آموزش زبان

و فرش ها و از تابلوهاي نقاشی،تابل استفاده هاي منحصر به تابلو فرش
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 ابعاد لفهؤم معرف گویه
Item Introduced Component Dimensions 

فرش هاي دیواري براي پرستیژمورد قبول من 
 است.

 فرد

افراد  هاي دیدنی،(مکان به پوسترهاي مختلف
 ..). و ماشین و موتور هاي مشهور،و چهره

 عالقه دارم
 پوسترهاي منحصر به فرد

 منحصر به فرد، ، از وسایل قدیمی استفاده  به
تیقه به جهت حفظ پرستیژ کلکسیونی و ع

 مندمعالقه

هاي منحصر به کلکسیون
 فرد

 سیاسی که عقاید دینی، و هاسمبل به نمادها،
 اعتماد دارم ن اعتماد دارند،آ  اکثر مردم به 

اعتماد به نمادهاي دینی 
 و سیاسی

اعتماد به 
نمادهاي 
 اجتماعی

 ي سرمایه
نمادین 
 اجتماعی

اکثر   فرهنگی که عقاید و هاسمبل به نمادها،
 اعتماد دارم ن اعتماد دارند،آ  مردم به

اعتماد به نمادهاي 
 فرهنگی

-به گرفتن عکس یادگاري با اشخاص و چهره
 هاي مشهور و شناخته شده عالقه دارم

 گرفتن عکس یادگاري

پرستیژهاي 
 اجتماعی

 ي براي دیدن شخص مشهور یا مشاهده
 ..). فرهنگی و اجتماعی و (ورزشی، مسابقات

 ي تمایل به طی مسافت زیاد و پرداخت هزینه
 زیاد دارم

هاي استقبال از چهره
 مشهور

هاي ها و کلیپپیگیري سخنرانی مشاهده و
مختلف تصویري و صوتی افراد سرشناس 

فرهنگی و ورزشی برایم مهم  سیاسی، علمی،
 است

پیگیري هاي 
هاي چهره هاي  سخنرانی

 شاخص

 
 پژوهشهاي فرضیه
 ثیر دارد.أسبک زندگی کارگران ت نمادین بر يسرمایه -1
سبک زندگی کارگران  فرهنگی و اقتصادي) بر (اجتماعی، نمادین يابعاد سرمایه -2

 ثیر دارد.أت
 بین کارگران زن و مرد متفاوت است. نمادین در ي سرمایه -3
 ت.بین کارگران زن و مرد متفاوت اس سبک زندگی در -4
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 مصرف مدیریت بدن، هاي فراغتی،(فعالیت سبک زندگی کارگران و ابعاد آن -5
متفاوت  هاي تحصیلی مختلف کارگران،رفتار سیاسی) در گروه مصرف مادي، فرهنگی،

 است.
 ي سرمایه نمادین اقتصادي، ي (سرمایه آن نمادین کارگران و ابعاد ي سرمایه -6

 ،هاي تحصیلی مختلف کارگرانفرهنگی) در گروهنمادین  ي نمادین اجتماعی و سرمایه
 متفاوت است.

 
 شناسی پژوهشروش

از لحاظ زمانی از انواع تحقیقات  .باشد هاي پیمایشی میتحقیق حاضر از انواع پژوهش
 باشد. این تحقیق فرد می باشد که در مقطعی و واحد تحلیل پژوهش در سطح خرد می

 
 پژوهشجامعه آماري 

کارگران شاغل در اتوبوسرانی شهرداري تهران  ي هش حاضر، کلیهجمعیت تحقیق پژو
اساس آمارهاي کارگزینی منابع انسانی کل شاغلین در فروردین  باشد. بر می 96در سال 

جمعیت کارگري اتوبوسرانی در پنج معاونت فعالیت دارند، که  باشد. نفر می 7350تعداد 96
 داري، معاونت مالی و معاونت هماهنگی ومعاونت ا برداري، معاونت فنی،معاونت بهره

 باشد. ریزي می برنامه
 

 حجم نمونه 
باشد  نفر می 367 است که تعداد  ماري از فرمول کوکران انتخاب شدهي آ حجم نمونه

اي متناسب با  گیري تصادفی طبقهمونه در پژوهش حاضر از روش نمونهکه براي انتخاب ن
پرسشنامه قابلیت تحلیل  366)، که در نهایت 2 (مطابق جدول استفاده شد  حجم نمونه

 داشت.
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 بندي حجم نمونهطبقه :2 جدول
Table 2: Sample Size Classification 

 سهمیه فاصله نمونه تعدادکارگران معاونت معاونت
Assistance Number of Deputy Workers Sample Distance Quota 

 171 20 3425 برداريبهره
 111 20 2231 فنی
 38 20 752 اداري
 26 20 521 مالی

 21 20 421 هماهنگی
 367 20 7350 مجموع

 
 ابزار سنجش 1اعتبار

هاي تجربی سنجش آن بستگی دارد. اعتبار اعتبار سنجش بر تطابق مفهوم با معرف
ترین روش سنجیم که قصد سنجش آن را داریم. اصلی همان چیزي را می یعنی آیا واقعاً

معناي آن و طرح این پرسش جدي مفهوم در پرتو  ي اعتبار بررسی دقیق سنجهآزمون 
 2011 139-137:( سنجد یا نه مفهوم مورد نظر را می یا ابزار سنجش واقعاًآ  است که
Baker,.( سبک زندگی و سرمایه) 2ي نظرياعتبار سازه نمادین) از ي براي سنجش متغیر 

نظري و  يزمون میزان انطباق بین سازهآ  لی، بهاست. در روش تحلیل عام  استفاده شده
 باشد. مینتایج این روش به شرح ذیل . تجربی تحقیق پرداخته شد

 
 نمادین) ي سرمایه و آزمون کرویت بارتلت (سبک زندگی و KMOنتایج تشخیص : 3 جدول

Table 3: Results of KMO Diagnosis and Bartlett Sphericity Test 
(Lifestyle and Symbolic Capital) 

 متغییر سبک زندگی سرمایه نمادین
Symbolic Capital Life Style Variable 

0/69 0/711 KMO 
 بارتلت 2760/256 4358/714

0/000 0/000 Sig 
 

1 validity 
2 construct validity 
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 Keisr-Meyer Olkin Measure of Samplingدر رابطه با مقدار بسندگی
Adequacy1 )KMO،( نتایج تحلیل عاملی )باشد که حکایت از  می )711/0( و )69/0

و همچنین بارتلت آزمون سبک ؛ باشد یرهاي مورد نظر آن میها و متغمناسب بودن داده
 باشد. معنادار می )≥05/0sig( نمادین با ي سرمایه زندگی و

 
 1پایایی

). Baker, 2011:142( پایایی عبارت است از میزان همسانی نتایج سنجش مکرر
ست که در صورت تکرار آن در مواقع دیگر به نتایج یکسان برسد سنجشی داراي پایایی ا

)De Vaus, 2013:62 براي تعیین پایایی این پژوهش از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده .(
ها به شمار است. در واقع آلفاي کرونباخ نشانگر انسجام درونی و همسازي داخلی گویه  شده
) 4وابسته و متغیرهاي مستقل به شرح جدول ( رود. مقدار آلفاي کرونباخ براي متغیر می
 .باشد می

 
 نتایج تحلیل پایایی متغیرهاي تحقیق :4جدول 

Table 4: Results of Reliability Analysis of Research Variables 
 پایایی هاتعداد گویه متغیر ردیف
Row Variable Number of Items Reliability 

 876/0 5 نمادین اقتصادي ي سرمایه 1
 734/0 5 نمادین فرهنگی ي سرمایه 2
 803/0 5 نمادین اجتماعی ي سرمایه 3
 757/0 5 هاي اوقات فراغتفعالیت 4
 787/0 5 مصرف فرهنگی 5
 671/0 5 مدیریت بدن 6
 916/0 5 مصرف مادي 7
 743/0 5 رفتار سیاسی 8

 
از پایایی مطلوب   د پس پرسشنامهباش می 7/0 اینکه پایایی متغیرها باالتر از  با توجه به
 برخوردار است.

 

1 Reliability 
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 پژوهش هايیافته
 هاي توصیفیآماره

 
 سنی و تحصیالت و جنسیت ي هتوزیع نسبی کارگران بر حسب ده: 5 جدول

Table 5: Relative distribution of Workers by Age, Education and Gender 

 
 تحصیالت جنسیت
Gender Education 

 فوق لیسانس و باالتر لیسانس فوق دیپلم و دیپلم زیر دیپلم مرد زن

 سن
30-40 28 96 8 43 47 26 
41-50 30 156 48 97 36 5 
51-60 9 47 28 21 7 0 

 31 90 161 84 299 67 مجموع

 
شود بیشترین فراوانی کارگران از حیث وضعیت تحصیالت  نتیجه می 5از جدول 

فراوانی وضعیت  دترین تعدایالت آنها دیپلم است و پایینتحص مربوط به کارگرانی است که
همچنین  ؛است تحصیالت مربوط به کارگرانی است که تحصیالت آنها فوق لیسانس و باالتر

بیشترین فروانی در میان  و باشد تعداد کارگران با جنسیت مرد بیشتر از زنان کارگر می
 3 جدول باشند. در سال می 50تا  41سنی  ي باشد که در دهه کارگران مرد و زنی می

شود بیشترین فراوانی کارگران از حیث وضعیت تحصیلی در بین کارگران با  مشاهده می
باشد و باالترین فراوانی از لحاظ وضعیت تحصیلی در بین  مدرك تحصیلی دیپلم می

همچنین کمترین فراوانی از لحاظ  سال هستند، 50تا  41سنی  ي کارگرانی است در دهه
 ضعیت تحصیلی متعلق به کارگرانی است که مدرك تحصیلی آنها فوق لیسانس و باالترو

سال هستند مدرك  40تا  30سنی  ي همچنین در بین کارگرانی که در دهه ؛است
تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس از سایر مدارك تحصیلی باالتر است و در بین کارگرانی که 

ترین فراوانی وضعیت تحصیالت متعلق به باال سال هستند 50تا  41سنی  ي در دهه
 ي بین کارگرانی که در دهه در کارگرانی است که داراي مدرك تحصیلی دیپلم هستند.

ترین فراوانی مدرك تحصیلی فوق لیسانس و باالتر و سال هستند پایین 60تا  51سنی 
صیلی دیپلم باالترین فراوانی وضعیت تحصیلی متعلق به کارگرانی است که داراي مدرك تح

 هستند.
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میانگین نمرات  يدو گروه مستقل به منظور مقایسه انحراف معیار میانگین و ي محاسبه: 6 جدول
 هاي مختلفسبک زندگی در بین جنسیت

Table 6: Calculation of Mean and Standard Deviation of Two 
Independent Groups in Order to Compare the Mean of Lifestyle Scores 

between Different Genders 
 انحراف از معیار میانگین تعداد جنسیت 
 Gender Number Average Deviation from the standard 

 سبک زندگی
 13.851 57.18 67 زن
 15.189 60.05 299 مرد

 سرمایه نمادین
 5.689 44.30 67 زن
 10.210 41.35 299 مرد

 
شود میانگین نمرات سبک زندگی در مردان بیشتر از  هده میمشا 6از جدول   چنانچه

نمادین در بین زنان کارگر بیشتر از مردان کارگر  ي باشد و میانگین نمرات سرمایه زنان می
 باشد. می

 
 ثیر دارد.أنمادین و ابعاد آن برسبک زندگی کارگران ت ي سرمایه -

 
نمادین  ي (سرمایه دین و ابعاد آننما ي نتایج تحلیل رگرسیون همزمان سرمایه: 7جدول 

 نمادین فرهنگی) بر سبک زندگی ي نمادین اقتصادي و سرمایه ي سرمایه اجتماعی،
Table 7: Results of Simultaneous Regression Analysis of Symbolic 

Capital and Its Dimensions (Symbolic Social Capital, Symbolic 
Economic Capital and Symbolic Cultural Capital) on Lifestyle 

 واتسنـ  دوربین Beta( P< R2 df( بتا 
 1/741 1 0/375 0/000 613/0 سرمایه نمادین

 1/741 1 0/497 0/000 0/650 نمادین اقتصادي ي سرمایه
 1/973 1 0/230 0/048 0/090 نمادین فرهنگی ي سرمایه
 1/941 1 0/040 0/848 0/007 نمادین اجتماعی ي سرمایه

 
 سبک زندگی ر وابسته:متغی

واتسون در  ـ دوربین ي نکه مقدار آمارهآ با توجه به شود مالحظه می 7از جدول 
توان از  شود و می پس فرض همبستگی بین خطاها رد می؛ قرار دارد 5/2و  5/1ي  فاصله
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زندگی  سبک نمادین بر ي سرمایه محاسبه شده متغیر tهاي گرسیون استفاده کرد. نسبتر
نمادین بر سبک زندگی  ي اثر مستقیم سرمایه  که) ≥Sig 05/0کارگران معنادار است (

درصد از تغییرات متغیر سبک  37شود که  مالحظه می 7همچنین از جدول ؛ باشد % می61
 7از جدول   با توجه به نتایج حاصله باشد. نمادین می ي زندگی مربوط به متغیر سرمایه

نمادین (سرمایه  يهاي سرمایهلفهؤمحاسبه شده در م tهاي تشود نسب مالحظه می
با میزان سبک زندگی کارگران معنادار است  نمادین فرهنگی) ينمادین اقتصادي و سرمایه

)05/0 Sig≤ گردد تأثیرات دو متغیر  مالحظه می 7همچنین با عنایت به جدول )؛
بر سبک زندگی معنادار است و نمادین فرهنگی  ي نمادین اقتصادي و سرمایه ي سرمایه
و همچنین  از تغییرات متغیر وابسته (سبک زندگی) %65نمادین اقتصادي  ي سرمایه
کند.  ر وابسته (سبک زندگی) را تبیین می% از تغییرات متغی9دین فرهنگی نما ي سرمایه

 باشد. نمادین اجتماعی معنادار نمی ي اثر سرمایه
 
 بین کارگران زن و مرد متفاوت است. نمادین در ي سرمایه سبک زندگی و :فرضیه -
 

 کنیم. استفاده می مستقل) t(آزمون  t-testفوق از آزمون  ي جهت آزمون فرضیه
 

میانگین نمرات سبک زندگی در بین  ي دو گروه مستقل به منظور مقایسه tمحاسبه  :8 جدول
 هاي مختلفجنسیت

Table 8: Calculation of t of Two Independent Groups in Order to 
Compare the Average Lifestyle Scores between Different Genders 

 

 هاجهت برابري میانگین (مستقل) tآزمون 
T (Independent) Test for Equality of Means 

t سطح معناداري زاديي آ درجه 
اختالف 
 میانگین

  Degrees of 
Freedom 

Sig 
(Significance 

Level) 

Mean 
Difference 

 سبک زندگی
 2.874- 0/156 364 1.422- هافرض برابري واریانس
 2.874- 0/135 104.67 1.508- هافرض نابرابري واریانس

 نمادین ي سرمایه
 2.951 0/023 364 2.286 هافرض برابري واریانس
 2.951 0/001 175.41 3.235 هافرض نابرابري واریانس
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به منظور آزمون یکسانی واریانس سبک  tشود نسبت  مالحظه می 8ول با توجه به جد
مورد  H0پس فرض ). ≤Sig 05/0( باشد دار نمیمرد معنا هاي زن وزندگی در بین گروه

همچنین نسبت  ؛مردان متفاوت نیست یید است یعنی میزان سبک زندگی در بین زنان وأت
t معنادار مرد هاي زن ودین در بین گروهنما يبه منظور آزمون یکسانی واریانس سرمایه 

نمادین در  يطور که مشهود است میانگین نمرات سرمایههمان). ≥Sig 05/0( باشد می
 نمادین در مردان است. يبین زنان بیشتر از میانگین نمرات سرمایه

 مصرف بدن، مدیریت فراغتی، هاي(فعالیت آن ابعاد و کارگران زندگی سبکي فرضیه
 ي ه(سرمای نمادین و ابعاد آن يمصرف مادي، رفتار سیاسی) و همچنین سرمایه فرهنگی،

متفاوت  هاي تحصیلی مختلف کارگران،در گروه فرهنگی و اجتماعی)، نمادین اقتصادي،
 است.

 
نمادین و ابعاد آن  ي طرفه سبک زندگی و ابعاد آن و سرمایهآزمون تحلیل واریانس یک :9 جدول

 تلف کارگراندر بین تحصیالت مخ
Table 9: One-way Analysis of Variance (ANOVA) Lifestyle and Its 

Dimensions and Symbolic Capital and Its Dimensions among Different 
Workers' Education 

 

 زاديي آ درجه
میانگین 
 مجذورات

F داري سطح معنی 

Degrees of 
Freedom 

Average 
Squares F 

The 
Significance 

Level 

ي  سرمایه
 نمادین اقتصادي

 0/000 13.468 292.079 3 هابین گروه
  21.687 362 هادر گروه
  365 مجموع

 ي سرمایه
 نمادین فرهنگی

 0/001 6.047 121.552 3 ها بین گروه
  20.101 362 هادر گروه
  365 مجموع

 ي سرمایه
 نمادین اجتماعی

 0/638 566. 9.345 3 هابین گروه
  16.515 362 هادر گروه
  365 مجموع

هاي  فعالیت
 فراغتی

 0/001 5.624 108.696 3 هابین گروه
  19.326 362 هادر گروه
  365 مجموع
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 زاديي آ درجه
میانگین 
 مجذورات

F داري سطح معنی 

Degrees of 
Freedom 

Average 
Squares F 

The 
Significance 

Level 

 مصرف فرهنگی
 0/000 12.003 251.072 3 هابین گروه
  20.917 362 هادر گروه
  365 مجموع

 مدیریت بدن
 0/000 7.453 69.430 3 هابین گروه
  9.316 362 هادر گروه
  365 مجموع

 مصرف مادي
 0/001 5.271 150.808 3 هابین گروه
  28.609 362 هادر گروه
  365 مجموع

 رفتار سیاسی
 0/001 5.993 118.355 3 هابین گروه
  19.750 362 هادر گروه
  365 مجموع

 يسرمایه
 نمادین

 0/000 10.603 906.766 3 هابین گروه
   85.520 362 هادر گروه
    365 مجموع

 سبک زندگی
 0/000 12.207 2506.913 3 هابین گروه
  205.366 362 هادر گروه
  365 مجموع

 
 هاي فراغتی،(فعالیت که سبک زندگی و ابعاد آن شود مالحظه می 9 با بررسی جدول

ار سیاسی) در بین تحصیالت مختلف مصرف مادي و رفت مدیریت بدن، مصرف فرهنگی،
فوق لیسانس و باالتر) تفاوت معنادار  لیسانس و فوق دیپلم و دیپلم، زیر دیپلم،( کارگران

که  شود همچنین مالحظه می؛ گردد یید میأت H1 ي هفرضی ≥Sig 05/0 توجه و با دارد
ین فرهنگی) در نماد ي سرمایه نمادین اقتصادي و ي (سرمایه نمادین و ابعاد آن ي سرمایه

فوق لیسانس و  لیسانس و فوق دیپلم و دیپلم، زیر دیپلم،( بین تحصیالت مختلف کارگران
و همچنین  گردد، یید میأت H1 ي فرضیه ≥Sig 05/0 توجه و با باالتر) تفاوت معنادار دارد

 ید قرار نگرفت.أیاجتماعی در بین تحصیالت مورد ت نمادین ي سرمایه
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 گیريبحث و نتیجه
 Gavreliuc و Palumets (2002)، Lopez (2007)پژوهش حقیق با نتایج ت

کند در  اقتصادي باال سبک زندگی بهتري را عنوان میي  نکه سرمایهآ  با عنایت به (2014)
نمادین گاهی  ي کند سرمایه بوردیو که عنوان می ي با توجه به نظریه تحقیق حاضر نیز

را به موتور ژنراتور  ،نمادین ي نکه سرمایهباشد و چنا فرهنگی می ي همان سرمایه
در نتیجه با توجه به نتایج تحقیق مشخص است  کنند الگوهاي باز تشبیه میي  ایجادکننده
 ،دارند تحصیالت باالتري نیز دارندنمادین فرهنگی باالتري  ي که سرمایه که کسانی

دین اجتماعی نما ي همچنین میانگین نمرات سبک زندگی باالتري نسبت به سرمایه
 کارگران بر مبناي نوع سبک زندگی کارگران ي تحقیق حاضر طبقه کارگران دارند. در

شود کارگرانی که سبک  هده میدو تحقیق مشا ي باشد که با مقایسه می (مدرن و سنتی)
و  تر دارند اختالف بسیار زیادي با کارگرانی که سبک زندگی آنها سنتی است داردمدرن

 Shepharهمچنین تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات ؛ ها باالتر استمصرف فرهنگی آن
نکه دو تحقیق فوق تحصیالت و آ  با توجه به همسو است، Honaria (2010)و  (2006)

 اند و همچنین هنر ی در نظر گرفتهعوامل اصل ،جنسیت را در مورد سبک زندگی و سرمایه
است   لهذا تحقیق حاضر نیز نشان داده ،است  سبک زندگی را با اوقات فراغت در نظر گرفته

بین تحصیالت فوق لیسانس و باالتر بیشتر  مصرف فرهنگی در ي لفهؤکه بیشترین میزان م
اینکه تحصیالت در نقش   از سایر تحصیالت در کارگران است و همچنین با عنایت به

 ي لفهؤات مشود نمر تحقیق حاضر نتیجه میسزائی دارد از ثر و بؤاجتماعی نقش مي  طبقه
است در بین کارگرانی که تحصیالت   از غذا و پوشاك بوده مصرف مادي که همان استفاده

حاضر گوش در تحقیق . تر استباالتري دارند بیشتر از سایر کارگران با تحصیالت پایین
به  نمادین فرهنگی و همچنین گوش دادن ي هاي سرمایهدادن به موسیقی از گویه

در  ،باشد یر وابسته سبک زندگی میهاي مصرف فرهنگی متغز گویههاي مدرن اموسیقی
تحقیق هنري ترجیح زنان به گوش دادن یه موسیقی بیشتر از مردان بود که در تحقیق 

 حاضر مردان به گوش دادن به موسیقی بیشتر عالقه نشان دادند.
 Khwaja Nouriو  Ebrahimi (2010) و Shephard (2013)در تحقیقات 

اهمیت دادن بدن در میان زنان   مشخص شد که Salimi Aman (2014) و (2011)
تر تمایل بیشتري به جراحی و نگهداري از بدن و همچنین افراد جوان بیشتر از مردان بود

سال هستند  50تا  41سنی  يکارگرانی که در دهه خود هستند در تحقیق حاضر نیز
و برخالف  دهند یریت بدن خود اهمیت میهاي سنی به مدها و دههبیشتر از سایر گروه
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 ولی در تحقیق حاضر دادند، اهمیت می د که بیشتر جوانان به مدیریت بدنتحقیق شفار
و در مورد آنکه زنان کارگر به ؛ شود قشر کارگر میانسال مربوط می این امر بیشتر به

بدن آنها  دهند و نمرات میانگین مدیریت مدیریت بدن خود بیشتر از مردان اهمیت می
 بیشتر از کارگران با جنسیت مرد است.

 Spellerberg (2014)،Rahmati & Sadaat Bakhshتحقیق حاضر با تحقیق 
 هاي اوقات فراغت، و عادات مصرفی باعث شدهافزایش فعالیت کند که بیان می (2015)

هاي يهاي طبقاتی و قشربنداقتضاي این تنوعات مدل  گذشته به ياست که در طول دهه 
هاي زندگی مدرن و بندي سبکمسو است چرا که با عنایت به طبقهه متفاوتی ایجاد شود

هاي اوقات فراغت به شدت در فعالیت يتوان نتیجه گرفت مقوله سنتی تحقیق حاضر می
باالتري  ي تر است و در نتیجه ممکن است طبقهکارگرانی که سبک زندگی آنها مدرنمیان 

 Majdiهمچنین نتایج این تحقیق با تحقیق  ؛داشته باشند، باالتر است را از لحاظ اجتماعی
& et. al. (2010) ؛Karimi (2000)  وMohammadi (2012)، Ganji & et. al. 

سبک زندگی و  ينکه رابطهآ  با عنایت به Ebrahimi & et. al. (2017)و  (2015)
در نتیجه تحقیق حاضر نیز تأثیر  است و  اثبات رسیده  فرهنگی در این تحقیق به يسرمایه

اینکه بیشترین تمایز سبک زندگی   است ولی با عنایت به  اثبات رسیده  این دو متغییر به
 ي اقتصادي زیاد) و قشر پایین (سرمایهي  فرهنگی و هم سرمایه ي بین قشر باال (هم سرمایه

سبک زندگی  ،نگیفره ي با افزایش سرمایه فرهنگی و اقتصادي کم) مشاهده شد. یعنی،
کارگرانی که سبک زندگی نمادین  ي گردد و در تحقیق حاضر سرمایه تر میافراد پیچیده

تر است به شدت باالتر از نمرات کارگرانی است که سبک زندگی آنها سنتی آنها مدرن
 گردد. هاي زندگی تا حدودي به پیچیدگی زندگی مربوط میمدرن بودن سبک است،

 Imam Juma Zadeh (2013)، Vosoughi and Hazratiقیق نتایج تحقیق با تح
در این تحقیق بین رفتار سیاسی و  باشد، زاده میجمعههم راستا با تحقیق امام (2014)
باشد  ولی با تحقیق حضرتی هم راستا نمی است.  قوي بوده نمادین رابطه نسبتاً يسرمایه

ولی در ، اي دیده نشد د، رابطهنمادین و نگرش یه حقوق سیاسی بو ي چرا که سرمایه
از حیث  Majd (2010)تحقیق حاضر با تحقیق  است.  تحقیق حاضر رابطه دیده شده

رفتن سطح  با باال. رفتار سیاسی هماهنگ است ،مدیریت بدن هاي مدیرت فرهنگی، آیتم
 ي با توجه به عملکرد جامعه فرهنگی افزایش پیدا خواهد کرد. ي سبک زندگی سرمایه

ي و باالخص کارگران اتوبوسرانی در خصوص برقراري پرستیژهاي نمادین در کارگر
کارگر و یا عضویت در  ي ها و خانهرفتارهاي سیاسی و عضویت در شورا خصوص
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گیري  حفظ منافع سیاسی اندکی با زاویه در تحقیق پیش رو به جهت ،سندیکاهاي کارگري
هاي مستقل انجمن  ار مسئوالن بهاین امر تا حدودي معطوف به فش  اند که پاسخ داده

نماید عدم  ات متمایز میاین تحقیق را با سایر تحقیق  جالب که ي اما نکته؛ باشد کارگري می
که بین  باشد در حالی نمادین اجتماعی می ي ثر بین تحصیالت و سرمایهؤارتباط م

 جود داشت.نمادین اقتصادي همبستگی معناداري و ي نمادین فرهنگی و سرمایه ي سرمایه
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Abstract: 

The purpose of this study is to investigate the effect of symbolic 
capital on workers' lifestyles. The research is in terms of cross-sectional 
research and survey research. The statistical population of this study is 
all workers working in the bus service of Tehran Municipality in 1396, 
numbering 7350 people, of which the Cochrane sample of this 
community is 366 people. The tool for measuring variables was a 
questionnaire. Bourdieu's theories of capital and lifestyle have been used 
for the theoretical framework. Simultaneous regression, independent t-
test and ANOVA were used to analyze descriptive statistics. The findings 
of this study show that the effect of symbolic capital on workers' lifestyle 
is significant and its intensity is relatively strong. Dimensions of 
symbolic capital except positive symbolic capital have a positive effect 
on workers' lifestyle. The symbolic variable of economic capital 65 and 
the variable of cultural symbolic capital explain 9% of the changes in the 
variable of lifestyle. The average score of symbolic capital is higher 
among women than men. The analysis of the average scores of workers' 
lifestyle and gender is not significant. The symbolic cultural and 
economic capital dimension of workers is significantly different from 
their education, but their symbolic social capital dimension is not 
significantly different from different levels of education. 
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