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 چکیده

از رفتار مرتبط  مهمّی آموزان در دو جنبهررسی تأثیر خاستگاه اجتماعی دانشپژوهش حاضر با هدف ب

آموزان مدارس ی آماری این پژوهش را دانشبا سالمت یعنی تغذیه و ورزش انجام گرفته است. جامعه

ای و در دو  خوشه یگیری به شیوه دهند. نمونه استعدادهای درخشان و دولتی شهر رشت تشکیل می

. حجم نمونه انجام شده است ی دولتیاستعدادهای درخشان و چهار مدرسه یپسرانه و دخترانه یمدرسه

نفر از والدین گروه  44نفر بوده و  111و برای مدارس دولتی  نفر 101برای مدارس استعدادهای درخشان 

ها،  ت دادهتر از صحّند. برای اطمینان بیشاهنفر از والدین گروه دوم نیز مورد مطالعه قرار گرفت 44نخست و 

آموزان مدارس ه که دانشها نشان داد . نتایج بررسیاسته بندی همگرا استفاده شد از روش مثلث

ریشه فرهنگی باال  یدارای سرمایه یطبقهبورژوازی و پارهی خردهعمدتاً در طبقه استعدادهای درخشان

همراه آن دسر سرو  ،برای مثالی ارائه و سالم بودن آن )دارند که در غذا، بیش از هر چیز به فرم، نحوه

بودگی یا تأثیری که بر ( و در ورزش، به خاصباشد یا سبزیجات داشته باشدکالری باالیی ندارای شود، 

ارس دولتی، خاستگاهی کارگری آموزان مدکنند. در مقابل، دانش ه میتوجّ ،گذارد جسم و جان افراد می

هایی است که ویژگی ها در غذا، ن ویژگیتری مهم هاکنند. برای آن ت میپسند تبعیّی ضرورتو از ذائقه دارند

به قدرت بدنی زیاد و لوازم  هایی است که ت با رشتهد. در ورزش نیز عمدتاً اولویّشو به انرژی آن مربوط می

 دارند.نیاز مات کم و مقدّ
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 مهمقدّ

یر شرایط و عوامل اجتماعی بر شناسی پزشکی، بررسی تأث رویکردهای رایج در جامعهیکی از 

  با خاستگاه طبقاتی و اجتماعی سالمت افراد است. در این نگاه، بیماری یا سالمت افراد در ارتباط

 های زیستی و اجتماعی آمیختگیعبارت دیگر، میان پدیدهگیرد؛ به ها مورد بررسی قرار میآن

آن « ایتعلیل زنجیره»به  ،های سالمتیتبرای توجیه وضعیّوجود دارد و اغلب الزم است که 

عوامل  2ایلسلی یمورد عالقه یلهمسأ»عنوان نمونه، ؛ به(91: 1314، 1بپردازیم )آدام و هرتسلیک

 یجربهها در تندرستی، رفتارهای بیماری و سالمتی، باورهای سالمتی و ت نابرابری یکنندهتعیین

ها در  ی نابرابریکنندهین باور بود که عوامل اصلی تعیینزندگی طبقات اجتماعی بود. وی بر ا

های زندگی و رفتارهای طبقات اجتماعی قرار  تأثیر شرایط مادی، سبکی تحتطور کلّسالمت به

زا و نیز مقاومت در برابر  قرار گرفتن در معرض شرایط بیماری یهایی در زمینه دارند که تفاوت

یا هر طبقه (. از سوی دیگر، 131: 1311)مسعودنیا، « ندکن بیماری در بین طبقات اجتماعی ایجاد می

ی برای زندگی است. این شیوه که از خاصّ یمدرن دارای سبک و شیوه یطبقه در جامعهپاره

، سبک زندگی نام دارد. سبک زندگی هر فرد شناسان بوده اسان و روانشن عهه جامدیرباز مورد توجّ

به طرق مختلفی  ها است. این ویژگی های محیط ت فرد و ویژگیشخصیّ یر از دو عامل عمدهمتأثّ

های متفاوتی در  گرا سبکگرا و برونمثال، افراد درون گذارند؛ برای گی افراد اثر میبر سبک زند

، بگذارد اسر عمر بر سبک زندگی افراد اثرتواند در سر ی که میامل مهمّا عزندگی دارند. امّ

 .(99: 1311، همکارانبه نقل از لعلی و  ؛2004، 3)پالسکر ها و شرایط محیطی است ویژگی

 ،سبک زندگی یات دربارهترین نظریّ ترین و جامع ر، یکی از مبسوطشناسان متأخّ در میان جامعه

شده و بندیکه شامل اعمال طبقه زندگیبوردیو سبک  یهدر نظریّیر بوردیو است. یق به پمتعلّ

الگو  و ورزش، تفریحاتروز، نوع هایی چون تقسیم ساعات شبانه عرصه فرد در یکنندهبندی طبقه

های معاشرت، اثاثیه و خانه، آداب سخن گفتن و راه رفتن است، در واقع شیوه تغذیه، یو شیوه

های  شیوه ،های زندگی ، سبکعبارت دیگربه ؛ترجیحات افراد است ییافتهمیافته و تجسّتعینیّ

ت های مختلفی از جهت شأن و مشروعیّبندیای است که دارای رتبهمصرف عامالن اجتماعی

 کهچنانآن ا امّ ،مراتبی استبازتاب نظام اجتماعی سلسله ،های مصرفی. این شیوههستند اجتماعی

دهد مصرف صرفاً راهی برای نشان نشان می «حسب منطق دیالکتیکیتمایز بر»بوردیو در کتاب 

                                                
1 Adam & Herzlich 
2 Illsley 
3 Plasker 



 919 ........................................................................................فضای اجتماعی و سبک زندگی سالم....

 

 ،در واقع .(19: 1311، 1)باکاکاست  خود راهی برای ایجاد تمایزات نیز بلکهدادن تمایزات نیست، 

 ها دانست که در خدمت تمایز گذاشتن میان یک طبقه باتوان نظامی از نشانهسبک زندگی را می

هایی که سبک زندگی  یکی از حوزه .(331: 1310، 2)کنوبالخ [1]طبقات دیگر اجتماعی است

که به شکل مستقیم یا  ی نشان دهد، عادات و الگوهایی هستندخوبتواند تمایزات میان افراد را به می

 یمجموعهکه بگوید برای آن 3تایرسالی مک این»کنند.  یم ها نقش ایفایرمستقیم در سالمت آنغ

بر وضع سالمتی را ص و در نتیجه تأثیر آن ها هستند که موضع اجتماعی فرد را مشخّکنندهتعیین

ر تی نابرابری اجتماعی در مورد سالمتی کناکند که مفهوم سنّدارند، پیشنهاد میم میوی مسلّ

کار گرفته به "تأثیر موضع اجتماعیسالمتی تحت ریزیقالب"گذاشته شود و به جای آن عبارت 

 (.41: 1314)آدام و هرتسلیک، « شود

ای را  ه فزایندهتوجّ ،ه به خاستگاه و شرایط اجتماعی افرادهمین رویکرد است که توجّ در پرتو

ای نسبتاً  از دریچه کوشدمیده است. پژوهش حاضر نیز شناسی پزشکی به خود جلب کر جامعهدر 

آموزان های ورزشی دانش تالیّبر عادات غذایی و فعّ رارهای اقتصادی و اجتماعی جدید، تأثیر متغیّ

اشاره  هابه آناند و در ادامه  دهتر مطالعاتی که در این حوزه انجام شمورد بررسی قرار دهد. بیش

اند که از این نظر با  ، تمرکز خود را عمدتاً بر یک مدرسه یا یک نوع مدرسه قرار دادهخواهد شد

اجتماعی را از  عمدتاً همگن، امکان بررسی تأثیر برخی از عواملانجام پژوهش در میان گروهی 

و استعدادهای مدارس دولتی  آموزان، پژوهش حاضر با بررسی دانشاند. بنابراین دست داده

های  دو گروه، ضمن پرداختن به داشتهاین یک از از هر  ی تصویری دقیقبا ارائهکوشد  درخشان، می

دو گروه را که موجد  این ای بین های ریشه اقتصادی و فرهنگی، تفاوت یهر گروه از حیث سرمایه

هدف اصلی پژوهش  ،مورد اشاره قرار دهد. در نتیجه است،غذایی و ورزشی  یتفاوت در ذائقه

آموزان دو نوع مدرسه در فضای اجتماعی و سپس ت دانشتوان آشکار ساختن موقعیّ حاضر را می

های اقتصادی و  ا دانست. در صورت وجود تفاوت معنادار بین سرمایهدو گروه بر این مبن یمقایسه

ها  ک و ورزش را در این تفاوتخورا یدر ذائقه های تفاوت آنتوان ریشه گروه، میفرهنگی دو 

 اهداف پژوهش حاضر عبارت است از: به بیان دیگر، جست؛

 .درخشان در فضای اجتماعیآموزان مدارس دولتی و استعدادهای ت دانشتعیین موقعیّ. 1

 .آموزان مدارس دولتی و استعدادهای درخشانی خوراک و ورزش دانشتعیین ذائقه. 2
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 .اقتصادی یفرهنگی و سرمایه یدو گروه بر اساس سرمایه یمقایسه. 3

 .خوراک و ورزش یآموزان بر ذائقهت اجتماعی دانشبررسی تأثیر موقعیّ. 4

 

 ی پژوهشپیشینه

نفر از دختران نوجوان دبیرستانی و  490 ی خود بر(، طی مطالعه1314) همکاران راهنورد و

بندی  سبک زندگی را در سه سطح نامطلوب، نسبتاً مطلوب و مطلوب طبقه ،دانشگاهی دولتی پیش

ت الیّتغذیه و فعّ ر بر ابتال به پوکی استخوان نظیرعوامل مؤثّ یدند. بر اساس نتایج، در زمینهکر

در حالی که به لحاظ  ،گویان دارای سبک زندگی نامطلوب تشخیص داده شدنداکثر پاسخبدنی، 

از چهارم ذایی الغری و داروی الغری( حدود سهعادات )عدم استعمال سیگار، استفاده از رژیم غ

ت تحصیلی، وضعیّ یرهایی نظیر پایهچنین متغیّسبک زندگی مطلوبی داشتند. هم ،گویانپاسخ

سبک معناداری با  یرابطه ،د در خانواده و میزان تحصیالت مادرتولّ یواده، رتبهاقتصادی خان

که نیمی از افراد مورد مطالعه، دارای سبک  هی، این تحقیق نشان دادطور کلّزندگی افراد دارند. به

 زندگی نامطلوب هستند. 

کت ورزشی میان برخی از عوامل اجتماعی، میزان مشار ی( با سنجش رابطه1311فتحی )

ل، ص شد که تأهّ. در این تحقیق مشخّه استر از این عوامل دانستدانشجویان را تا حدودی متأثّ

ت اشتغال، احساس سودمندی ورزشی، دسترسی آسان اجتماعی، وضعیّ-ت، پایگاه اقتصادیجنسیّ

 یبه امکانات ورزشی، حمایت اجتماعی، حضور ورزشکار قهرمان در خانواده و عالقه به رشته

ورزشی، تأثیر معناداری در مشارکت ورزشی دانشجویان دارند. بر اساس تحلیل رگرسیونی،  خاصّ

 از تغییرات مشارکت ورزشی را تبیین کنند. درصد  24توانند تا  عوامل میاین 

ی راهنمایی شهرستان آموزان دوره( در میان دانش1311ی و همکاران )جواهر در تحقیقی که

یابی به شده برای دستهای آموزشی انجام د که در برنامهص ش، مشخّانددادهانجام شهر خمینی

 یتری نسبت به شیوهآموز( اثربخشی بیش)آموزش به دانشمستقیم  یسبک زندگی سالم، شیوه

که در مقطع  ( دارد. تحقیقات پیشین نشان دادهیانمستقیم )آموزش از طریق والدین یا مربّغیر

اثربخشی  ،واسطهی بایان، آموزش به شیوهآموزان از والدین و مربّوبرداری دانشابتدایی به دلیل الگ

والدین، از  تر کودک و عدم وابستگی بهحال آن که در مقاطع بعدی، با استقالل بیش ،تری داردبیش

 شود.  کاسته می هاهای آن تأثیر آموزش
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شهر گرگان به این  یساله 44تا  14نفر از زنان  414 ی( با مقایسه1310آبادی )حسینی کریم

د رابطه وجو هاای آن های ورزشی غیرحرفه تالیّکه بین سبک زندگی زنان و میزان فعّ هنتیجه رسید

با  ،پردازند. بنابراین های ورزشی می تالیّتر به فعّطوری که زنان با سبک زندگی مادی بیشدارد؛ به

توان میزان روی آوردن این دسته از  ورزشی در مناطق پایین شهر میایجاد امکانات و فضاهای 

 افزایش داد. را به ورزش زنان 

بندی رفتارهای سالم شهروندان  شهروندان تبریز و با دسته ( طی تحقیق بر روی1311علیزاده )

 جه رسیدهی ناسالم، به این نتیسالم و پرهیز از تغذیه یعد تغذیهسبک غذایی در دو بُ یدر زمینه

به  فرهنگی و اقتصادی یسرمایه طبقه، سن، شاخص حجم بدن وت، ل، جنسیّت تأهّکه وضعیّ

 گذار هستند. طرق مختلف بر سبک غذایی اثر

ای  نامهساختن پرسش( در 1311همکاران )دست آمده از پژوهش لعلی و بر اساس نتایج به

سبک  ینامهص شد که پرسشنهایتاً مشخّمتناسب با فرهنگ ایرانی برای سنجش سبک زندگی، 

عامل است که عوامل آن به ترتیب درصد واریانس  10بعدی و دارای (، ابزاری چندLSQزندگی )

سالمت جسمانی، ورزش و تندرستی، کنترل وزن و  :ارزش ویژه در تبیین این مفهوم، عبارتند از

سالمت اجتماعی، اجتناب از معنوی، شناختی، سالمت  ها، سالمت روان تغذیه، پیشگیری از بیماری

 مواد مخدر و الکل، پیشگیری از حوادث و سالمت محیطی. مصرف داروها و

اداری وجود معن یرابطه ،( نشان دادند که بین ورزش و سبک زندگی1312) همکارانتابعیان و 

رابطه دارد. های زندگی  فهت زمان پرداختن به ورزش، با برخی از مؤلّبه این ترتیب که مدّ دارد؛

ها  د که مراد از آنده بهنجار یا نابهنجار تشکیل می ق بر سبک زندگی را مفهوماساس تأکید محقّ

 یشده در جامعه است. بر این پایه، در زمینههای پذیرفته گوهای رفتاری و ارزشی از التخطّ

کار دچار ای، اندکی بیش از نیمی از دختران ورزش گرایش به پوشش خاص و نوع مصرف رسانه

ی خارجی استفاده ها های نامناسب یا ماهواره و سایر رسانه از پوشش ،یعنی ؛نابهنجاری هستند

تر از چگونگی گذراندن اوقات فراغت و نیز نوع مصرف موسیقی، اندکی کم یکنند. در زمینه می

ستانی از جنس ست که دواین بدان معنا کنند؛ لگوهای نابهنجار استفاده مینیمی از این دختران از ا

گذار در و، به گشتهای فرهنگی، علمی یا مذهبی در محیطصرف وقت و به جای  مخالف دارند

قی غیرمجاز و موسی ،پردازند. این دختران های دوستانه می همانیییا شرکت در مها و پاساژها  خیابان

عنوان ت بدن بهوع مدیریّن یدهند. در زمینه از ایرانی ترجیح میتی و مجهای سنّ موسیقی غربی را بر

گویان از الگوهای پاسخ درصد از 10ت قاطع یعنی بیش از سبک زندگی، اکثریّ یفهپنجمین مؤلّ
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با آرایش غلیظ و استفاده از رنگ موی  هاکنند و تنها بخش کوچکی از آناستفاده میبهنجار 

 د. یابنی مصنوعی در جامعه حضور مینامتعارف، الک ناخن، لنز و مژه

دانشجویان دانشگاه تبریز به این نتیجه  ای بر روی ( در مطالعه1313همکاران )زاده و سراج

محور و حمایت اجتماعی با سالمت جسمی، سالمت دند که دینداری، سبک زندگی سالمترسی

دینداری از طریق معناداری دارند. بدین ترتیب،  یروانی، سالمت اجتماعی و سالمت کل رابطه

ر ه به تأثیری که بر متغیّچنین با توجّگذارد. هم می محور بر سالمت جسمی اثرسالمتسبک زندگی 

تأثیر قرار مت روانی و سالمت اجتماعی را تحتستقیم سالطور غیرمگذارد، به حمایت اجتماعی می

 د. ده می

کننده به مراکز زن همسردار مراجعه 314( در تحقیق بر روی 1313ی و همکاران )رفیع

بهداشتی درمانی غرب اهواز، به بررسی برخی از عوامل مرتبط با سبک زندگی سالم از قبیل تغذیه، 

ت بدنی، خواب، اوقات فراغت، بهداشت فردی و رفتار باروری پرداختند. بر اساس نتایج این الیّفعّ

مد از روغن جا هادرصد از آن 4/21های مایع و  گویان از روغندرصد از پاسخ 9/49پژوهش، 

. کردند ورزش نمیمورد مطالعه،  از زنانِدرصد  4/99ت فیزیکی، الیّکردند. به لحاظ فعّ استفاده می

که  نمودندها اظهار  از آن درصد 4/34ساعت داشتند و  1تا  4خوابی بین  درصد 41، هادر میان آن

گار و سایر از افراد مورد مطالعه از سی درصد 1/14چنین، خوابند. هم راحت نمی ،در طول شب

ط گویان دارای سبک زندگی متوسّاز پاسخ درصد 3/40ی، طور کلّکردند. به ر استفاده نمیمواد مخدّ

توان  تر در این مراکز بهداشتی، میهای آموزشی بیش تالیّتشخیص داده شدند که با پرداختن به فعّ

 رواج داد. هان آندر میاآشنایی زنان با سبک زندگی سالم را افزایش و رفتارهای صحیح را میزان 

ی انواع غذا از همهمشروع،  یافراد دارای ذائقه(، 2004) 1جانستون و باومنتحقیق ی بر پایه

نوعی اعتباربخشی، اصالت و راز و  ا با القایکنند امّغذاهای مربوط به عوام را استفاده می جمله

دین ترتیب، صرفاً و ب آورنددرمیهایی قابل قبول ها را به شکل خوراکرمز به این غذاها، آن

 کنند.ق به خود میو متعلّها را اصالح بلکه آن ی این غذاها نیستندکنندهمصرف

کند که طلب تعریف میعشخصی تنوّی خود، خوراک گردشگر را ( در مطالعه2009) 2شنوی

برعکس  برد. خوراک گردشگر،ت میی لذّهای خود، از امتحان کردن غذاهای محلّدر مسافرت

 د.ق دارو به طبقات باالتری تعلّ و تحصیالت باالتری برخوردار است گردشگران معمولی، از درآمد
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 ه درکچنان -ه که ورزش ( در پژوهش خود در کشور فنالند به این نتیجه رسید2012) 1کاهما

به درآمد و ه های اجتماعی است. وی در کنار توجّفهمبتنی بر مؤلّ -مطالعات پیشین نشان داده شده

تر ری مناسبعنوان متغیّگیرد، به طبقات شغلی بهبوردیو وام می یهها را از نظریّتحصیالت که آن

های وی، مدیران ی از ورزش معتقد است. بر اساس یافتهبینی اقبال افراد به نوع خاصّپیش برای

ترین ها بیشواسطهترین نسبت را دارا هستند و هایی نظیر تنیس و گلف بیشاجرایی در رشته

ترین نیز که در کل کم انکارگرسواری دارند. روی و دوچرخهچون پیادههایی نسبت را در رشته

 تربیش ایهاکی روی یخ، نسبت مشارکتی ی، تنها در رشتهاندکردهت ورزشی را اعالم الیّمیزان فعّ

 دهند.از سایرین را از خود نشان می
 

 پژوهش نظری چارچوب

شناسی و مطالعات  جامعه یمفاهیمی است که پژوهشگران حوزه جملهاز  سبک زندگیمفهوم 

 یبرند و دامنه کار میو به کنندمی مطرحهای فرهنگی  تواقعیّاز ای  برای بیان پاره ، آن رافرهنگی

این  معتقدند رخیکه ب ایگونه؛ بهماعی رواج زیادی یافته استات علوم اجتآن در ادبیّ کارگیری به

)چاوشیان،  از واژگان موجود از جمله مفهوم طبقه را داراست یت جانشینی بسیارقابلیّ ،مفهوم

های فرهنگی و  ی نگرشرفتارها و حتّ یت پیچیدهگویای واقعیّ تری تواند به نحو دقیق و می (1311

اند که به دهای مشترکی میها و رسموبر سبک زندگی را ارزش. »جدید باشد یاجتماعی در جامعه

چنین معتقد است سبک زندگی به هم .(92: 1343)توسلی، « بخشدت جمعی میگروه احساس هویّ

 ،عبارتیآورند؛ بهاز نوعی از زندگی پدید می رتبههای همگردد که طبقات و گروهمیهایی بازروش

خود را  یک از طبقات اجتماعی، سبک زندگیهر ای از باورها.الگوی فرهنگی رفتار و مجموعه

ات روشی از نگاه به زندگی که تجربیّ گذارد؛بینی متمایزی را به نمایش میدهد و جهانپرورش می

همکاران، و  2کند )هندریهای اجتماعی بیان میخود و روابطش را با دیگر گروه یاجتماعی ویژه

علوم اجتماعی،  در منظر»بر آن است که ( 1110) 4«پول یفلسفه»در کتاب  3زیمل (.32: 1311

های درونی و هایی است که افراد یک جامعه مطابق انگیزهصورت یپیوستههمسبک زندگی، کلّ به

محیط ت ذهنی و زیستتالشی که برای ایجاد توازن میان شخصیّ یواسطهسالیق خودشان و به

؛ به نقل 493: 1110)زیمل « گزینندمیرسانند، برای زندگی خود برشان به انجام میعینی و انسانی
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 یزیمل بر این ایده تأکید دارد که جامعه همانندنیز  1(. وبلن101: 1313از فتحی و مختارپور، 

گرایانه به یک معیار ارزشی واحد و تقلیل نامی و پیچیدگی زندگی اجتماعی ما رامدرن با ایجاد گم

    مورد قضاوت قرار  خود این است که افراد بر اساس میزان ثروت ،دهد که پیامد آنسوق می

به تعبیر وبلن، سبک زندگی . (41: 2003، 2)کالرک ها و کردارهایشانگیرند نه بر اساس ویژگیمی

. بر این اساس، در تعریفی ساده و استمدرن برآمده از الگوهای مصرف مطلوب افراد  یدر جامعه

ه تعریف الگوهای زندگی روزمرّ ،ترعبارت دقیقیا به« زندگی یشیوه»توان سبک زندگی را ی میکلّ

که فرد است هایی عادات و روش یگوهای مطلوب فردی، بلکه شامل همهکرد که نه تنها شامل ال

 .ها سروکار دارنداند یا عمالً با آنها خو کردهیا اعضای یک گروه به آن

در  برایدست دادن مبنایی مارکس و به یطبقه یههای نظریّرفت از کاستیبوردیو برای برون

مندی عالیق و سالیق افراد جامعه، مدرن و نیز تأکید بر تاریخ یهای جامعهنظر گرفتن پیچیدگی

ت سیاسی الیّی اگر فعّحتّکند. طبقات اجتماعی وجود ندارند؛ مفهوم فضای اجتماعی را مطرح می

ک و تغییر، در بعضی موارد، حداقل از رهگذر میل به تحرّ لهم از تئوری مارکس توانسته باشدم

چه وجود دارد یک فضای اجتماعی است، یک فضای . آنوجود آورده باشدچنین طبقاتی را به

چین نه به صورت یک به صورت نقطه ه وجود دارند؛ای بالقوّها که در آن طبقات به گونهتفاوت

فضای اجتماعی نوعی . (43: 1310)بوردیو،  انجام شودنوان چیزی که قرار است عداده، بلکه به

 دهددست میشود و تصویری اجمالی بهبازنمایی انتزاعی است که همچون یک نقشه برساخته می

. ، ممکن شودنگرندجا می دنیای اجتماعی را از آن ی نقاطی که مردم عادیی به همهتا نگاهی کلّ

ی روابط و توانند کلّیّت آن را با همهکه عامالن هرگز نمیهایی را تموقعیّ یفضای اجتماعی همه

قابل  ،آورد و با یک نگاهیک جا و در آن واحد گرد هم میاش درک کنند، مناسبات چندگانه

، بوردیو یبه عقیده .(234: 1310)بوردیو،  کند. بنابراین دارای ارزش اکتشافی استمشاهده می

ست و به فضای روابطی که اگرچه ناپیدا» ؛روابط نیستفضای اجتماعی، چیزی غیر از فضای 

اسی رفتارهای فردی ت و اصل استرین واقعیّا واقعیلحاظ تجربی آشکار کردن آن دشوار است، امّ

آن، با ت و کشف که تناسبی ظریف بین خلق واقعیّ ؛ جایی(42: 1310)بوردیو، « و اجتماعی است

مفهوم »عینی و نه تماماً ذهنی است.  سازند که نه کلّاًو مفهومی را برمی شوندیکدیگر ترکیب می
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   گرایانه از های واقعدهد که در مورد طبقات اجتماعی، از بدیلفضای اجتماعی به ما امکان می

 .(14: 1111)بوردیو، « فراتر رویم ،گرایانه از سوی دیگرسو و نامیک

های اجتماعی بر اساس جایگاه روهشود که عامالن و گفضای اجتماعی بدین ترتیب ساخته می

 ایشوند. این دو اصل که در جوامع پیشرفتهگذار تقسیم میدر توزیع آماری دو اصل تفاوت خود

 یاقتصادی و سرمایه یسرمایه :از هستند، عبارتند گذارترین عواملون آمریکا، ژاپن یا فرانسه، اثرچ

اساس  عد نخست، بردر بُ شوند؛ی، توزیع میفرهنگی. در نتیجه، عامالن در فضای اجتماعی کلّ

وزن نسبی  ،یعنی ی خود؛حسب ساختار سرمایهعد دوم، برای که دارند و در بُی سرمایهکلّ میزان

ل که بعد . به این ترتیب، در بعد اوّهای آنی سرمایهکلّ میزاناقتصادی و فرهنگی در  یانواع سرمایه

ی ی )یعنی مجموع دو نوع سرمایهکلّ یهی از سرمایهمیزان قابل توجّ است، صاحبانِ یترمهم

ار( و ها(، صاحبان مشاغل آزاد )تجّسای شرکتها )رؤعاملاقتصادی و فرهنگی( همانند مدیر

گیرند که از حیث مجموع این دو ی در نقطه مقابل کسانی قرار میطور کلّاستادان دانشگاه، به

گاه بعد دوم، یعنی ا از نظرامّ ت قرار دارند، همانند کارگران غیرماهر.فقیرترین وضعیّدر سرمایه 

دانشگاه )نسبتاً  ، استادانیدارای یدر مجموعههای اقتصادی و فرهنگی یک از سرمایهوزن نسبی هر

ها )نسبتاً اقتصادی( در نقطه مقابل مدیرعامل یسرمایه در مقایسه بافرهنگی  یتر در سرمایهغنی

 گیرند. فرهنگی( قرار می یسرمایه در مقایسه بااقتصادی  یر سرمایهتر دغنی

 تبوردیو، عامالن تنها باید از تمایالت ریختارهای خود پیروی کنند تا بتوانند ذهنیّ به نظر

« نخودشا» ق بهتی را بیابند که کامالً متعلّالیّو فعّ دست آورندحاکم بر کردوکارهای منطبق را به

عنوان نقطه تالقی ریختار به .(119-114: 2001، 1)دماینکنند دلی میاحساس همبا آن  واست 

تار، الزم ریخ»رویکرد به زندگی است.  یمثابه نوعی شیوههای ذهنی، بهشرایط عینی و ویژگی

« یافته استتت عینیّنوعی عقالنیّ ترت در نظر گرفته شود، بلکه بیشعنوان نوعی عقالنیّنیست به

عد عملی در ریختار و فرض مبتنی بودن (. در نتیجه، با لحاظ نمودن ب29ُ: 2000، 2سمان )براون و

های مربوط به دهد که انتخاببه بوردیو امکان می»آن بر ساختارهایی ناخودآگاه، این مفهوم 

« تر مبتنی بر خلق و خو بداند تا آگاهانه و با محاسبات عقالنیآموزش و پرورش را بیش ی حوزه

ها( وجود ها )یا سلیقهها، سطحی از ریختارتهر سطح از موقعیّ . به ازای(114: 1114، 3رتز)سوآ

ت ها و ظرفیّط این ریختارتوسّ آید ووجود میهدارد که بر اثر شرایط اجتماعی مناسب با آن ب
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که در درون آورد وجود میها بهها و خصلتای از ثروتیافتهانتظام یها، مجموعهآن یکنندهتکثیر

تواند نشان دهد که استادان یک ریختار می عنوان نمونه،خود از وحدت اسلوب برخوردارند؛ به

. دارند و از .سو اصول متفاوتی برای ترجیح خوراک، نوشیدنی، ورزش و .دانشگاه چگونه از یک

، ورزش تر، نوشیدنی گواراتراصول مشترکی را که همه برای ترجیح خوراک خوشمزه ،سوی دیگر

  .(34-33: 1310)بوردیو،  کنند... دارند، به صورت متفاوتی اعمال میتر و مناسب

. ریختار یعنی توان شودآشکار مینمای ریختار جاست که خصلت دیالکتیکی و متناقض در این

ارها و محصوالت )ذوق تمیز دادن و ارزیابی کردن این کردوکبندی و تولید کردوکارهای قابل طبقه

   و شکل  شودمیهای زندگی، بازنمایی یعنی فضای سبک طی آن، دنیای اجتماعیکه  سلیقه(و 

 «ت و بیرونی شدن امر درونی استجایگاه درونی شدن واقعیّ»گیرد. ریختار از نظر بوردیو می

ی که بورژوا، دسترسی به افراد بسیار خاصّ یاز این منظر، برای طبقه. (121: 1314، 1)جنکینز

عنوان بخشی تواند بهمی ،صی که یک ورزش به همراه دارددهند و تشخّی را انجام میخاصّورزش 

    کارگر، نیرومندی و تناسب اندام  یدر حالی که برای طبقه آید.شمار از فواید یک ورزش به

حسب م برت ورزشی منظّالیّعالوه، فعّهب .(44-49)همان:  استپرداختن به ورزش  فوایدترین مهم

طبقه را بر اساس مثال، بوردیو فراوانی چند پاره کند؛ برایت تغییر میشدّی اجتماعی بهبقهط

، کارکنان درصد 4/1دهد: کارگران زراعی م به این شکل نشان میت ورزشی مستمر و منظّالیّفعّ

: 1310)بوردیو،  درصد 2/32 ای صان حرفهو متخصّ درصد 24، کارمندان درصد 9/10دفتری 

213). 

است. بوردیو  یکی دیگر از محورهای مربوط به سبک زندگی از دیدگاه بوردیوبحث غذا 

 پذیری فرد در خانواده است. جامعه ی مربوط به غذا، یکی از اجزایسلیقه و ذائقهمعتقد است 

یادگیری دوران  یناپذیرترین نشانهترین و زوالتوانیم قویهای مربوط به غذا میاحتماالً در سلیقه

محو  ، از خاطریا فروپاشی این دنیا [2]هلیّهایی که با دور شدن از دنیای اوّدرس ت را بیابیم؛فولیّط

د. به این کنشود و حسرت و دلتنگی )نوستالژی( برای این دنیا را همیشه با خود حمل مینمی

سیر اقتصادی،  ی سیستماتیک دستگاه عواملی مانند خطّتواند تجلّسبک و سیاق غذا می ،ترتیب

. الگوی باشد مراتب اقتصادی و اجتماعیت اشخاص در سلسلهف موقعیّمعرّ واجتماعی و فرهنگی 

ی است، عمدتاً خود را در تقابل مبحث مهمّی سرو غذا که نظر از نحوهتمایز در بخش غذا، صرف

تقابل میان »دهد، تحقیقات بوردیو نشان می ینتیجه کهدهد. چنانت نشان میت و کیفیّیّمیان کمّ

                                                
1 Jenkins 
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 -های متفاوتی که از جبر و ضرورت وجود داردبسته به فاصله - ت یا شکل و محتوات و کیفیّیّکمّ

 یدهد و سلیقهترین غذاها را ترجیح میترین و ارزانپرکنکه شکم 1پسندی ضروریمیان سلیقه

کند و شیوه و اسلوب )تعارف کردن، کشیدن و خوردن( تأکید می لی که روییا تجمّ وارسته

. در مقابل، (30-21: همان) «کندها، کارکرد و فایده را انکار میپردازی شکلمعموالً به کمک سبک

برند. در تقابل با  ال میاین نظام ترجیح و ذائقه را زیر سؤ ،عمدتاً به شکلی آشکار طبقات فرودست

هایی چون تقلید، ها طبقات فرودست با استفاده از استراتژیهای مصرف که در آنبسیاری از حوزه

هنر خوردن و آشامیدن یکی از »خود با طبقات فرادست اجتماعی دارند،  سازیسعی در همسان

هنر مشروع زیستن را به چالش  ،هایی است که در آن طبقات کارگر فاش و صریحمعدود حوزه

یدن که مقصود از آن الغر شدن ت و پارسایی در خوردن و آشامیّنوین جدّرغم اخالق کشند. بهمی

شود، دهقانان ت شناخته میه به رسمیّمراتب اجتماعی بیش از بقیّو در باالترین سطوح سلسله است

 .(240)همان:  «اندهای پرخوری را حفظ کردهو خصوصاً کارگران صنعتی هنوز اخالق ضیافت

 

 پژوهششناسی  روش

        العات که در آن، اطّ پژوهش حاضر، روش میدانی بوده العات درآوری اطّ جمعروش 

توان آن را نوعی  شود. در این روش که می گویان اخذ میاز پاسخ ،نامه و مصاحبهپرسش یوسیلهبه

     العاتآزمایی اطّبرای راستیدست آمده از یک روش، العات بهدانست، اطّ 2بندی همگرا مثلث

ی و کیفی های کمّق دادهگیرند. در این مدل، محقّ مورد استفاده قرار می ،دست آمده از دیگر روشبه

دست کند. سپس، نتایج بهطور جداگانه گردآوری و تحلیل میی مورد مطالعه بهپدیده یرا درباره

: 1311دپور، )محمّ شوندهمگرا می ،آمده در طول تفسیر از طریق مقایسه و تقابل نتایج متفاوت

ل راهنمایی(، حجم بسیار محدودی آموزان مقطع هفتم )اوّی دانشکه جامعه. از آن جا (11-10

ه به رسد. با توجّ نظر میگروه برای مقاصد پژوهشی کافی به نمونه از هر 100، تعداد است

الس از استعدادهای درخشان پسران، دو ک ی، دو کالس از مدرسهشدهای انجام گیری خوشه نمونه

دولتی پسران و نیز دو کالس از  یاستعدادهای درخشان دختران، دو کالس از دو مدرسه یمدرسه

شماری قرار گرفت. در دختران به صورت تصادفی انتخاب شد و مورد تمامدولتی  یدو مدرسه

نفر تعیین  111نفر و در مدارس دولتی  101نهایت، تعداد نمونه در مدارس استعدادهای درخشان 

                                                
1 Taste of necessity  
2 Convergence 



 59 پاییز، 2ی پنجم، شماره یدورهفرهنگی،  -ی اجتماعیی مطالعات توسعهفصلنامه........................911

اقتصادی و فرهنگی، والدین نیز مورد بررسی  یترسیم فضای اجتماعی و تعیین سرمایه برایشد. 

آموزان مدارس نشنفر از والدین دا 43ای موجود، ه ته به محدودیّقرار گرفتند که با توجّ

نامه و نیز به کمک مصاحبه با استفاده از پرسش ،نفر از گروه مقابل 44استعدادهای درخشان و 

 بررسی شدند.

  

 ها یافته یارائه

های آموزشی،  به ورزش و رفتن به کالسجدّی آموزان مورد مطالعه، به لحاظ پرداختن دانش

ده است، فراوانی آن در جدول زیر نیز قابل مشاه گونه کههستند. همانتفاوت معناداری دارای 

روند، بیش از  های ورزشی می آموزان مدارس استعدادهای درخشان که به کالسدسته از دانش

در  ،روند کسانی که به کالس ورزشی نمیچنین در گروه مقابل، روند. هم کسانی است که نمی

 د. نت قرار داراکثریّ

 
 های ورزشیحسب شرکت در کالسآموزان بروانی دانشتوزیع فرا -ی یکشمارهجدول 

 جمع استعدادهای درخشان دولتی 

 911 99 19 رود به کالس ورزشی می

 995 11 11 رودبه کالس ورزشی نمی

 295 919 998 جمع

 

د که تفاوت بین دو گروه بر اساس عا کرتوان ادّ ( می=019/0Sigه به سطح معناداری )با توجّ

( نشان =193/0Phiچنین، مقدار شاخص فی )معنادار است. هم ،های ورزشی کالسرفتن به 

 ضعیف است. ر در حدّت رابطه بین دو متغیّدهد که شدّ می

، تفاوتی ایمهای مشاهده شده که در جای خود به آن پرداخته ت فراوانییّغیر از تفاوت در کمّ

آموزان مدارس ا در میان دانشه ع کالسکه تنوّ . نخست آننیز قابل مشاهده استکیفی 

شطرنج که فراوانی  یرشته سو،گروه مقابل است. از یک تر ازاستعدادهای درخشان بسیار بیش

نیست و از ای دارای هیچ فراوانیدر گروه مقابل نسبتاً زیادی در میان استعدادهای درخشان دارد، 

تبدیل ت نخست به اولویّ در گروه دوم،شود،  دیده نمی اوّلکاراته که در گروه  یسوی دیگر، رشته

 :از مدارس استعدادهای درخشان عبارت است آموزانت نخست دانش. چهار اولویّگرددمی
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بسکتبال و  های کاراته، فوتبال، تکواندو، تهبسکتبال، شنا، تکواندو و شطرنج. در گروه دوم نیز رش

ع ر و تنوّت دیگر، تکثّیّحائز اهمّ ینکته .ن فراوانی را به خود اختصاص داده استتریکشتی بیش

در پاسخ به این  های درخشان است. این دانش آموزانآموزان مدارس استعدادتر در میان دانشبیش

اشاره ورزش  12 به آموزان مدارس دولتی، در حالی که دانشورزش نام بردند 11پرسش، از 

 کردند.

حسب بر آموزاندو گروه دانش یشده های مشاهده ، میزان پراکندگی فراوانیدر جدول زیر

ت با شود، در هر دو گروه، اکثریّ مشاهده می گونه کهب شده است. همانت ورزشی، مرتّالیّمیزان فعّ

آموزان مدارس ا این اکثریت در میان دانشامّ ،پردازند ت ورزشی میالیّکسانی است که اغلب به فعّ

      از  درصد 2/41آموزان مدارس دولتی درصد و در میان دانش 3/40استعدادهای درخشان 

 شود. گویان را شامل میپاسخ

  
 های ورزشیتالیّحسب میزان فعّآموزان برتوزیع فراوانی دانش -ی دوشمارهجدول 

 جمع استعدادهای درخشان دولتی میزان

 925 19 98 اغلب

 11 21 18 ندرتبه

 91 1 92 هرگز

 295 919 998 جمع

 

های ورزشی تفاوت معناداری بین دو  تالیّآزمون کی دو، به لحاظ فراوانی انجام فعّه به با توجّ

(، رابطه 22/0آزمون وی کریمر ) یچنین، بر اساس نتیجه(. هم=004/0Sig) شوددیده میگروه 

 . داردت ضعیفی شدّ

. ب شده استت ورزشی در جدول زیر مرتّالیّحسب میزان پرداختن به فعّفراوانی والدین بر

آموزان مدارس استعدادهای درخشان به ترین فراوانی پدران دانششود، بیش که مشاهده میچنان

   مقولهدر حالی که در گروه مقابل، این  ،پردازند ها می تالیّق دارد که اغلب به این فعّکسانی تعلّ

ت با کسانی است ترین فراوانی مشاهده شده را داراست. در میان مادران، در هر دو گروه، اکثریّکم

ی دهنده، نشانهاشده در میان آن فراوانی مشاهده ا دومینپردازند امّ ندرت به ورزش میکه به

آموزان شهرگز و مادران دان یآموزان مدارس دولتی عمدتاً گزینهتفاوت است؛ زیرا مادران دانش

 .اند دهی اغلب را انتخاب کرمدارس استعدادهای درخشان، عمدتاً گزینه
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 های ورزشیتالیّحسب میزان فعّآموزان برتوزیع فراوانی والدین دانش -ی سهشمارهجدول 

 جمع استعدادهای درخشان دولتی میزان والدین

 پدر

 12 29 91 اغلب

 91 21 11 ندرتبه

 21 9 22 هرگز

 921 91 11 جمع

 مادر

 11 21 91 اغلب

 91 21 19 ندرتبه

 19 1 29 هرگز

 929 92 11 جمع

 

و  003/0برابر با و مادران به ترتیب ها، سطح معناداری برای پدران  بر اساس نتایج آزمون

و برای  302/0ل ت رابطه بر اساس آزمون وی کریمر برای گروه اوّچنین، شدّ. هماست 011/0

دو گروه عا کرد که بین والدین اطمینان ادّ درصد 14توان با  می ،است. در نتیجه 291/0گروه دوم 

ت شدّی در زمینهامّا تفاوت معناداری وجود دارد.  ،های ورزشی تالیّحسب انجام فعّآموزان بردانش

 وکودک  یت رابطه بین نوع مدرسهدر میان پدران، شدّ شود؛دیده میتفاوتی بین دو گروه  ،رابطه

مادران، این رابطه، ضعیف  بینشود در حالی که در  ط ارزیابی میمتوسّ میزان ورزش پدر، در حدّ

 ارزیابی شده است.

آموزان مدارس استعدادهای درخشان، بیش از همه به شنا پرداخته در میان والدین دانش

اند که به این اظهار داشتهچهارم پدران، مادران و بیش از یک سومای که تقریباً یکگونه؛ بهشود می

، سازی و ایروبیکان دویدن و برای مادران بدنی پدرپردازند. پس از این ورزش، برا می ورزش

نرمش و دراز و  آموزان مدارس دولتی، فوتبال،ت است. در بین والدین دانشباالترین اولویّ دارای

ترین روی بیش دراز و نشست و پیاده نیز نرمش،ترین فراوانی را در میان پدران و نشست بیش

 . انی را در میان مادران داراستفراو

ه به جدول بازی کودکان است. با توجّ یسالمت، شیوه یهای مهم در زمینه یگر از حوزهیکی د

های  آموزان مدارس استعدادهای درخشان، بیش از گروه مقابل به بازیکه دانش ص استمشخّ زیر

   توان  های بازی، می تر به کنسولپردازند. دلیل این امر را در کنار دسترسی بیش کامپیوتری می
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های پژوهش  از دیگر یافتهتر با اقوام که آمد کموها و رفت یج در میان این خانوادهفرزندی راتک

 د.حاضر است، عنوان کر

 
 حسب نوع بازیآموزان برتوزیع فراوانی دانش -ی چهارشمارهجدول 

 جمع درخشان هایاستعداد دولتی نوع بازی

 101 91 40 کامپیوتری

 94 21 49 بازی گروهی

  10 19 جمع

 

ه معنادار شود که تفاوت بین دو گرو ص می(، مشخّ=000/0Sigآزمون ) یه به نتیجهبا توجّ

ان، به طرز معناداری بیش از درخش هایاستعدادمدارس آموزان که دانشد توان ادّعا کر است و می

 هاتر از آنو به شکل معناداری کم کردههای کامپیوتری استفاده  آموزان مدارس دولتی از بازیدانش

 ت این رابطه نیز در حدّشدّ ،(=310/0Phiاند. بر اساس آزمون فی ) های گروهی پرداخته به بازی

 ط ارزیابی شده است.متوسّ

بیش از هر چیز به بازی وقت خود را عدادهای درخشان، آموزان مدارس استهای دانش ادهخانو

های والدین را به خود اختصاص داده است.  فراوانیتنهایی حداقل نیمی از گذرانند که به شطرنج می

ها  ای زیاد دومین فراوانی را در میان پدران این خانواده پس از این بازی، ایکس باکس، با فاصله

  داراست. الگوهای بازی برای والدین دوم را  ینرد رتبهتخته  ، در حالی که برای مادران،دارد

های عمدتاً فکری  . اگر در گروه مقابل با بازیدی متفاوت استتا حدوزان مدارس دولتی، آمودانش

هایی همچون فوتبال و دبرنا  اقتصادی باال مواجهیم، در این گروه، بازی ییا نیازمند به سرمایه

های بعدی پدران، منچ و  ت. در اولویّدر میان پدران و مادران داراست ترین فراوانی را)بینگو( بیش

اسم و شهر دومین  بازی گیرند و برای مادران در جایگاه دوم قرار می طور مشترکشطرنج به

 ت است. اولویّ

است. بر اساس آموزان ی دانشالگوی تغذیهه در پژوهش حاضر، مورد توجّ یدومین حوزه

آموزان مدارس استعدادهای درخشان ترین فراوانی در میان دانشدست آمده، بیشهای به داده

مایه هستند. در طرف مقابل، دانش آموزان مدارس است که طرفدار غذاهای میانمربوط به کسانی 

پرکن عالقه به غذاهای شکم یه در زمینهند. البتّده تی گرایش نشان میدولتی، عمدتاً به غذاهای سنّ
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چهارم از افراد گروه دوم این غذاها را گروه تفاوت وجود دارد. بیش از یکدو  فود، بینیا فست

 ل پنج درصد است.در حالی که این نسبت در میان گروه اوّ ،ندندپس می

 
 حسب نوع غذاآموزان برتوزیع فراوانی دانش -ی پنجشمارهجدول 

 

 یدرخشان در مقوله هایاستعدادمدارس آموزان ع و تمرکز دانششود، تجمّ مشاهده می کهچنان

مندان به  عالقهت با آموزان مدارس دولتی، اکثریّ، در حالی که در دانشمایه استغذاهای میان

، تفاوت بین دو گروه 000/0تی است. بر اساس نتایج آزمون کی دو و سطح معناداری غذاهای سنّ

ط ارزیابی متوسّ نیز در حدّ (312/0)وی کریمر= ربین این دو متغیّ یت رابطهمعنادار بوده و شدّ

 شده است.

گویان در هر دو گروه ابراز پاسخت ، اکثریّهغذایی هفتگی ارائه شد یبا تعریفی که از برنامه

که دارای برنامه بودند، در میان افرادی  ، با این حالغذایی هفتگی هستند یداشتند که فاقد برنامه

 تر از گروه مقابل است.آموزان مدارس استعدادهای درخشان بسیار بیشسهم دانش
 

 غذایی هفتگی یبرنامه برخورداری ازحسب آموزان برتوزیع فراوانی دانش -ی شششماره جدول

 

 نوع غذا
 مجموع دولتی درخشان هایاستعداد

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 11 89 9/11 92 1/28 25 تیسنّ

 1/11 912 1/25 19 1/11 11 مایهمیان

 91 19 1/29 11 9 9 پرکنشکم

 1/1 9 8/1 9 1 1 بدون پاسخ

 911 295 911 998 911 919 جمع

 برنامه
 مجموع دولتی درخشان هایاستعداد
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 9/5 21 1/1 1 8/99 91 بله
 5/51 955 8/59 991 2/81 89 خیر
 911 298 911 991 911 919 جمع



 919 ........................................................................................فضای اجتماعی و سبک زندگی سالم....

 

دهد و در  معنادار نشان می، تفاوت بین دو گروه را 002/0آزمون کی دو با سطح معناداری 

آموزان مدارس استعدادهای ی غذایی، در میان دانشه به برنامهد که توجّعا کرتوان ادّ نتیجه، می

( در سطح ضعیف قرار 214/0. این رابطه، بر اساس آزمون فی )استبیش از گروه مقابل  درخشان

 دارد. 

، نشان هایی که برای ترجیح غذا دارند تاولویّ یآموزان دربارهدست آمده از دانشهای به پاسخ

 یجا، برای ارائه د. در اینتوان مشاهده کرمیهای معناداری را در میان دو گروه  تفاوت دهد که می

آموزان برای انتخاب ت دانشمجموع سه اولویّ یتصویری مختصر و در عین حال گویا، به مقایسه

 پردازیم.  غذا می

 
 ات انتخابی ویژگی مورد عالقه در غذحسب مجموع اولویّآموزان برتوزیع فراوانی دانش -ی هفتشماره جدول

 

تصویری از  یشده، ضمن ارائههای ذکر  این جدول، با کنار هم قرار دادن میزان فراوانی ویژگی

از حیث را ها  های دو گروه، به گویاترین شکل ممکن تمایز میان آن ی حاکم بر انتخابفضای کلّ

ترین فراوانی در میان شود، بیش مشاهده می کهدهد. چنان غذا نشان می ت اساسی در انتخاباولویّ

 برایبه داشتن بوی خوب و درخشان  هایآموزان مدارس استعداد، برای دانششده موارد اشاره

. گذشته از این تفاوت آشکار، غذا مربوط استطعم بودن آموزان مدارس دولتی به خوشدانش

 ویژگی غذا
 تمجموع فراوانی سه اولویّ

 دولتی درخشان هایاستعداد
 درصد فراوانی درصد فراوانی

 21/1 99 91/91 19 ین شده باشدخوب تزی
 12/21 11 91/21 19 بوی خوبی داشته باشد

 81/91 15 11/1 91 باشدپر از گوشت 
 28/1 9 88/99 11 باشد سبزیجات در آن

 92/21 51 81/92 15 طعم باشدخوش
 21/91 19 59/8 21 سرخ شده باشد

 12/99 15 11/2 8 چرب و چیلی باشد
 82/2 91 51/5 11 بعد از آن دسر باشد

 91/1 2 88/99 11 میزان کالری آن
 19/9 9 12/1 91 پز و کبابی باشدآب

 89/1 1 11/1 9 بدون پاسخ
 911 191 911 111 جمع
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یا  داشتن، سبزیجات عنوان نمونهد؛ بهوجود داردر جدول فوق ه دیگری نیز موارد جالب توجّ

 هایاستعداد مدارس آموزانگیری دانش دو عامل مهم در تصمیم عنوانه به میزان کالری غذا بهتوجّ

، چرب و چیلی یا عکسموزان مدارس دولتی ندارد و یا برآشان، طرفدار چندانی در میان دانشدرخ

ندارد. نتایج  ت چندانیابیّجذّهای درخشان آموزان مدارس استعداددانشبودن غذا برای گوشت پُر

ه به آزمون کی دو که کند. با توجّ گرفته نیز وجود تفاوت بین دو گروه را تأیید میهای انجام آزمون

و  دهد ( نشان می=000/0Sig)معنادار  درصد 4های مشاهده شده را در سطح  تفاوت بین فراوانی

عا کرد ادّ توان کند، می ( ارزیابی می413/0ط )متوسّ ت رابطه را در حدّنیز آزمون وی کریمر که شدّ

 کنند. های طبعی متفاوتی پیروی می آموزان، برای انتخاب غذا، از معیارها و نظامکه دو گروه دانش

 
 ها همانییبرای مت غذا حسب مالک مطلوبیّآموزان برتوزیع فراوانی دانش -ی هشتشماره جدول

 

گونه . همانبا یکدیگر دارندهایی همانی نیز دو گروه تفاوتیغذاهای مناسب برای م یدر حوزه

برخوردار است. این تری ت بیشیّت غذا از اهمّیّکه بوردیو معتقد بود، برای طبقات فرودست، کمّ

و فراوان بودن غذا که به معنای  آموزان مدارس دولتی به اشتهاآورشه دانتوان در توجّنکته را می

و خاص و جدید  لی که برای گروه مقابل، تزیین شدن. در حامشاهده کرد تر خوردن آن است،بیش

 غذا دانست. یبه فرم و ارائهه این گروه توجّ ینشانهتوان میآن را  ت دارد کهبودن غذا ارجحیّ

 

 هاویژگی
 دولتی درخشان هایاستعداد

 درصد فراوانی درصد فراوانی
 1/91 91 5/9 1 ساده

 8/1 8 1/21 28 شدهتزیین
 28 11 5/99 92 آوراشتها
 9/9 1 1 1 قیمتارزان

 8/91 29 9 9 فراوان
 1/1 1 1/29 21 خاص و جدید

 2/1 9 1 1 حاضری
 5/91 21 5/99 92 تیغذاهای سنّ

 8/1 9 5/1 1 غذاهای خارجی
 1/9 2 5/8 5 سلف سرویس
 8/1 9 1 1 بدون پاسخ

 911 998 911 919 جمع



 911 ........................................................................................فضای اجتماعی و سبک زندگی سالم....

 

 حسب نوشیدنی مورد عالقهآموزان برتوزیع فراوانی دانش -ی نُهشماره جدول

 

در جدول فوق، توزیع فراوانی دو گروه در میزان استفاده از انواع نوشیدنی به همراه غذا، 

نوشیدنی  ای، آب رابه شکل گسترده درخشان هایآموزان مدارس استعدادشود. دانشمشاهده می

آموزان اند. در حالی که در میان دانشذا اعالم کردهمصرف به همراه غ ی خود برایمورد عالقه

. پس از آن، نوشابه بوده است یی اندکمدارس دولتی، پرطرفدارترین نوشیدنی، دوغ و با فاصله

وی  آزمون ( و=000/0Sigمعنادار )ها  را در ترجیح نوشیدنیآزمون کی دو، تفاوت بین دو گروه 

 د.کن ی میارزیاب( 332/0)ط متوسّ ت رابطه را در حدّشدّ نیزکریمر 

ی غذایی این بود که کدام وعدهدر بخش مصاحبه، یکی از سؤاالت پرسیده شده از کودکان 

در این های فرد  تدوست دارند. هدف از این پرسش، تعیین اولویّ هاروزانه را بیش از سایر وعده

 غذایی چیست. یکه دلیل هر فرد )یا گروه( برای ترجیح یک وعده هحوزه و تشخیص این امر بود

ها در آن ، مشکلدیده شدهآموزان مدارس دولتی ای که در جریان مصاحبه با دانش هنخستین نکت

مانند  و با نام بردن از غذاهاییساز یک ای کهگونهبوده است؛ به« ی غذاییوعده»درک مفهوم 

دادند و از سوی دیگر، پس از توضیحی مختصر،  به این پرسش پاسخ می «لقمهکباب»و  «فسنجون»

 ،ت نداشتاین امر غلبه یا عمومیّ شنیدیم. البتّه ر دیروز و ... را میپاسخی همچون شام دیروز، ناها

گیر بود که بدون اشاره به آن، بخشی از تمایز ا میزان این اشتباه نسبت به گروه مقابل چنان چشمامّ

هی و یا توجّ ها، به غیر از مواردی که حاکی از بی شد. در میان پاسخ بین دو گروه نادیده گرفته می

هرچه پیش آید، »)برای مثال، تفاوتی نسبت به فرم و محتوای غذای مورد استفاده است  حداکثر، بی

ی غذایی شام ها، حاکی از عالقه به وعده پاسخ تر(، بیش«تر، بهتر لچه مفصّهر»یا « خوش آید

 نوشیدنی
 مجموع دولتی درخشان هایاستعداد

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 2/11 19 1/19 11 1/11 18 دوغ

 5/29 18 9/11 11 5/99 92 نوشابه

 1/9 1 1 1 1 1 میوهآب

 5/12 12 1/21 25 1/12 11 آب

 8/1 91 5/99 91 1 1 دلستر

 8/9 1 1/9 2 2 2 بدون پاسخ

 911 295 911 998 911 919 جمع
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ترین فراوانی را نیز شود. نخستین دلیل که بیش . برای این انتخاب، دو دلیل اصلی ذکر میاست

 است که موجب ایجاد فرصتی برای گفتگو و در میان گذاشتنِ «دور هم بودن در این وعده»دارد، 

ای غیرقابل انکار به غذاهایی  انواده است. از سوی دیگر، عالقهخ ه با سایر اعضایفاقات روزمرّاتّ

غذایی شده است.  یبه این وعدهآموزان برخی از دانششوند، موجب گرایش  که با نان صرف می

د، دلیل ، در یک مورنمونه است؛ برای مهمّگویان ت مطلقی از پاسخه دالیل دیگری هم برای اقلیّالبتّ

ه و در حال تماشای فیلم به دور از چشم بقیّ تنهایی و در اتاق شخصیبهعالقه به شام، صرف آن 

 کند.  یاد می «مجرّدی»سبک زندگی که فرد از آن با عنوان نوعی  ه است؛بود

گیری  های تصمیم کالگوهای انتخاب و مال های درخشانآموزان مدارس استعداددر میان دانش

های  وعدهبین . برعکس گروه پیشین که مبنای تعامل جمعی را برای انتخاب ی استدیگر از جنس

جا با سبک  ، در اینهت مطلق بوددر اقلیّ ها به نوعی گزیدند و فردگرایی در میان آن غذایی برمی

این کننده باشد. نخست به تواند غافلگیر ه در نگاه نخست میشویم ک ر روبرو میجدیدی از تفکّ

جمع »، «با هم بودن»روه، به هیچ وجه تعابیری از قبیل شده با این گهای انجام بهدلیل که در مصاح

فرد، ترجیحات و  بلکه عمدتاً شددیده نمیها  و نظایر آن «صحبت کردن»، «دور همی»، «شدن

گرفت. تعابیری  ه قرار میمورد اشار ،رسید یند تغذیه به وی میاو و نیز نفعی که از فرا دیدصالح

له از افزایش وزن جلوگیری میشه در کنار این مسأ منل روز باعث نشاط صبحانه چون اوّ»همچون 

ناهار چون همیشه خورشت داریم »، «عد درس و خستگیچسبه بمی منتر به ناهار بیش»، «کنهمی

کنم چی باشه و انتخاب می خودمعصرونه چون معموالً »و « خیلی پلوخورشت دوست دارم منو 

که گویی  شود آموزان مشاهده میکرّات در میان این دانش، چنان به«هام هم زیادهبانتخا یدامنه

آموزان در بخش راوانی با تأکیدی که این دانشوجود دارد. این ف نوعی توافق ضمنی در این زمینه

های  خوانی دارد. دومین نکته که با نگاهی به پاسخی بر میزان کالری غذاهای خود داشتند نیز همکمّ

زند و گروه مقابل فاقد آن  ، ابتکار عملی است که از این گروه سر میشودآشکار میداده شده 

وعده یا های اصلی، میان ن از یکی از وعدهگو به جای نام برداست. در بخشی از موارد، پاسخ

غذایی  یعنوان بهترین وعده، بهو کیف آن دارد ن کمّتری در تعییانتخاب بیش عصرانه را که حقّ

انتخاب است که دلیل این برتری است. شایان ذکر است که  شمارد و اصوالً همین حقّ ه برمیروزمرّ

ترین دلیل غذایی ناهار و بیش یترین فراوانی مشاهده شده در این پرسش، مربوط به وعدهبیش

غذایی به تجدید  یز درس و کمک کردن این وعدهذکر شده نیز خستگی و گرسنگی ناشی ا

 قواست.
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شده، از مفهوم فضای ه به چارچوب نظری انتخاببندی بین دو نوع مدرسه، با توجّ برای تقسیم

فرهنگی  یاقتصادی، سرمایه ی. بدین ترتیب، تفاوت در سرمایهه استاجتماعی بوردیو استفاده شد

 .ه استه مورد سنجش قرار گرفتها بین دو گرو و در نهایت حجم سرمایه

عد درآمد خانواده، قیمت منزل مسکونی و اقتصادی از سه بُ یبرای برساخت مفهوم سرمایه

خیلی پایین، پایین،  یمقوله 4آموزان در ه که بر این اساس، دانشقیمت اتومبیل استفاده شد

استعدادهای درخشان، هیچ آموزان مدارس ی باال جای گرفتند. در میان دانشط، باال و خیلمتوسّ

. این در حالی است که در ، دیده نشده استاقتصادی خیلی پایین باشد یموردی که دارای سرمایه

 کنیم. ترین فراوانی را در مقوالت باال و خیلی باال مشاهده میکم ،گروه مقابل

 
 اقتصادی یحسب سرمایهان برآموزتوزیع فراوانی دانش -ی دهشمارهجدول 

 

د که عا کرتوان ادّ ( می411/0( و وی کریمر )=000/0Sigآزمون کی دو ) یبر اساس نتیجه

اقتصادی در  یمدرسه و میزان سرمایهت رابطه بین نوع تفاوت بین دو گروه معنادار بوده و شدّ

 سطح قوی است.

ی ، سرمایههآموزان مورد استفاده قرار گرفتی دو گروه دانشری که برای مقایسهدومین متغیّ

ه به میزان برخورداری از این نوع سرمایه در آموزان دو نوع مدرسه، با توجّفرهنگی است. دانش

آموزان مدارس های دانش شود، خانواده مشاهده می گونه کهاند. همان ب شدهجدول زیر مرتّ

فرهنگی پایین هستند در حالی که در  یترین حالت، دارای سرمایهاستعدادهای درخشان، در کم

 است.  ال بودن این سرمایه امری استثناییگروه مقابل، با

 

 

 جمع درخشان هایاستعداد دولتی 

 21 1 21 خیلی پایین

 11 9 19 پایین

 11 22 8 طمتوسّ

 22 29 9 باال

 1 1 1 خیلی باال

 928 91 11 جمع
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 فرهنگی یحسب سرمایهآموزان برتوزیع فراوانی دانش -ی یازدهشمارهجدول 

 

. آزمون کی دو با سطح معناداری نتایج آزمون نیز حاکی از معنادار بودن این تفاوت است

بیانگر این امر هستند که تفاوت دو گروه معنادار بوده  491/0و آزمون وی کریمر با مقدار  000/0

 ت رابطه نیز قوی است. و شدّ

 یبه مقایسهفرهنگی و اقتصادی دو گروه، های ی سرمایهحجم کلّ در نهایت و برای برآورد

آموزان دانش ی، میانگین رتبهاساس نتایجی که در جدول زیر آمده اقدام کردیم. بر هاآنهای داشته

چه ه به آناست و با توجّمتفاوت گروه مقابل  طرز معنادری با رخشان بهاستعدادهای دمدارس 

ها در میان اعضای این ی سرمایهد که حجم کلّعا کرتوان ادّ، میها اثبات شدهتاکنون در آزمون

 آموزان مدارس دولتی استهای دانشطور معناداری بیش از خانوادهگروه، به

 
 بین حجم سرمایه و نوع مدرسه یرابطه -ی دوازدهشمارهجدول 

حجم سرمایه
 میانگین رتبه تعداد نوع مدرسه 

 95/55 91 استعدادهای درخشان

 85/18 11 دولتی

  928 کل

 111/1 ویتنی(-مان Uسطح معناداری )آزمون 

 

 گیری و نتیجه بندیجمع

نیز افراد را  ها، ذیل عنوان فضای خوراکنظام ذائقهبندی معمول خود در مانند رتبهبوردیو، ه

مایه و مشروع، میان یدر سه دسته های آن ی موجود در غذاهای مورد عالقهها حسب ویژگیبر

 جمع درخشان هایاستعداد دولتی 

 91 1 91 خیلی پایین

 29 1 29 پایین

 11 8 28 طمتوسّ

 11 21 5 باال

 22 22 1 خیلی باال

 928 91 11 جمع
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های  ه به تفاوت(. در پژوهش حاضر و با توج241ّ: 1310کند )بوردیو،  بندی می عامیانه دسته

به جای این  متفاوت تغذیه، تصمیم گرفته شد گوهایموجود میان غذاهای ایرانی و فرانسوی و ال

بر این اساس، مشاهده شد  پرکن استفاده شود.مایه و شکمتی، میانبندی، از سه برچسب سنّ تقسیم

از که دو سوم تی گرایش دارند، در حالی عمدتاً به غذاهای سنّ آموزان مدارس دولتیکه دانش

تعبیر کنند که به  استفاده می ایز الگوهای غذاییآموزان مدارس استعدادهای درخشان، ادانش

آموزان مدارس ص شد که دانشمایه هستند. در بخش دیگری از پژوهش مشخّمیان بوردیو،

بورژوازی ی خردهطبقهآن هم پاره -بورژوایی های درخشان، در خاستگاه اجتماعی خردهاستعداد

 های فرهنگی آنمان که سرمایهمعلّی بوردیو، دهدارند. به عقی ریشه -فرهنگی باال یدارای سرمایه

گرایش ها  زمینه یبه مصرف زاهدانه در همه شان است و به همین سبب اقتصادی یبیش از سرمایه

دنبال غذاهای خارجی و به  جویند، میاقتصادی را داشته باشد یترین هزینهکه کمدارند، اصالتی را 

در نتیجه، گرایش این  .(241: )همان روند ی و روستایی( میگرایانه )غذاهای محلّو آشپزی عوام

تی و خارجی در نظر مایه که در این تحقیق، ترکیبی از دو نوع غذای سنّگروه به غذاهای میان

     ی هبر بودن تهیّ پرکن، در زمانتی و شکمشود. تشابه دو نوع غذای سنّ ، توجیه میگرفته شده

ها مادر معموالً شاغل  بورژوازی که در آنهای خرده زندگی خانوادههاست. این ویژگی با سبک آن

 . در تعارض استآشکارا است، 

غذاها، در پژوهش حاضر ی بارهدر ی بوردیوهکه نظریّ چنین نتیجه گرفتتوان  ی، میطور کلّبه

به  آموزان مدارس دولتیترین اقبال دانشبیش ه است؛مورد نظر تأیید نشد یو در میان نمونه

ی ق به طبقهبوردیو متعلّ یهحسب نظریّبوده که برغذاهایی ، بلکه به پرکن نبودهغذاهای شکم

        رفت، خصلت بینابینی حفظ شده و ه انتظار میکبورژواها چنانی خردهاشراف است. درباره

   است. خصلت فرهنگی بودن   ی دیگر را به خود اختصاص دادهاین گروه، جایی بین دو دسته

های مورد نظر در  مالک یه، در زمینهمورد مطالعه، به این تمایز دامن زده است. البتّ یطبقهپاره

یو را پذیرفت. بوردیو توان معیارهای بورد همان، مییپذیرایی از م ینوشیدنی و نحوه ترجیح غذا و

، نیز بستگی ای که هر طبقه از بدن و تأثیر غذا بر بدن دارد ی غذایی به ایدهها سلیقه»معتقد است 

ابی این تأثیرات هایی که هر طبقه برای ارزی و به مقوله به نیرو، سالمتی و به زیبایی بدن ،یعنی دارد؛

های  هت باشد و طبقیّاهمّ ه بیها شاید برای یک طبقه مهم و برای بقیّ گیرد که بعضی از آن کار میبه

بندی کنند. بنابراین، در حالی  ها را رتبه های بسیار متفاوتی این مقوله مختلف ممکن است به شیوه

روند  و معموالً دنبال غذاهایی می ه دارند تا به فرم آنتر به نیروی بدن توجّکه طبقات کارگر بیش
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 یدهند که طعم و مزه میای غذاهایی را ترجیح  صان حرفهی باشد، متخصّکه هم ارزان و هم مغذّ

کننده نباشد. سلیقه، یعنی فرهنگ طبقاتی که به ]و[ سبک ]بوده[ و چاق زا خوبی داشته و سالمت

 «کند طبقاتی کمک می گیری بدن ت یافته است، به شکلل شده یعنی جسمیّطبع و سرشت مبدّ

ی خشان دربارهمدارس استعدادهای در آموزانجاست که استدالل دانش در این .(293)همان: 

بر   آموزان،های این دانش یابد. در پاسخمیمعنا  ،دارد هاای که شام برای آن صبحانه و دافعهبه عالقه 

تأکید شده است تا یکی از  در این مسأله،صبحانه عدم تأثیر و  تأثیر شام در چاق شدن فرد

 باشد.عالقگی نسبت به شام  ها برای عالقه به صبحانه و بی ترین مالک مهم

ی اقتصادی . تاکنون در اکثر موارد، سرمایهانگیز استبسیار شگفتنوشیدنی، نتایج  یدر زمینه

جا این ویژگی، حالت  در حالی که در این ه است،بود تر از اشیابیش یاستفاده یکنندهتعیین

آب را آموزان مدارس استعدادهای درخشان، از دانشدرصد  40گیرد. بیش از  معکوس به خود می

نخست را به خود اختصاص داده  یاند که از این نظر، رتبه خود عنوان کرده ینوشیدنی مورد عالقه

 10ها داراست و در مجموع، بیش از  است. پس از آب نیز دوغ دومین فراوانی را در میان پاسخ

آموزان انشاند. در مقابل، در گروه د ردهاشاره ک نوشیدنیآموزان به این دو از این دانش درصد

دادند. دو نکته در  ترین فراوانی را تشکیل میدرصد، بیش 31و  30مدارس دولتی، دوغ و نوشابه با 

 در یآموزان مدارس دولتی حتّکه در میان دانش نخست این ه است؛های داده شده قابل توجّ پاسخ

ی خوراک خود در ذهن که برا «فضایی»آموزان در میوه اشاره نشده و این دانشیک مورد نیز به آب

جایی در ی که کلّ است؛ از یک کلّمیوه بخشی اند. آب میوه در نظر نگرفتهدارند، جایی برای آب

زان به آمونشه دات است، توجّیّکه در نوع خود حائز اهمّ زندگی این کودکان ندارد. دومین نکته

با حرکت از سمت طبقات  ی بوردیواشاره شد، به عقیده گونه کهتأثیر نوشیدنی است. همان

و عالقه به داشتن بدنی سالم،  شودمیرنگ ه به بدن کمفرادست به سمت طبقات فرودست، توجّ

آموزان تر دانشکم یاستفاده چراییتوان به  دهد. با این استدالل، می ت خود را از دست مییّاهمّ

ر مقایسه با گروه مقابل پی های غیرسالم د ها و نوشیدنی درخشان از نوشابه هایمدارس استعداد

مراه غذاست. از نظر ها، استفاده از نوشیدنی به ه ه به تأثیر نوشیدنیبرد. یکی دیگر از نمودهای توجّ

    عناداری بین دو گروه دیدهنوشیدنی به همراه غذا، تفاوت ممصرف تأثیر سوء  یآگاهی دربار

 اظهاردرخشان  هایآموزان مدارس استعدادهنگام پرسش، دوازده نفر از دانش ا درامّ شود،نمی

. در حالی که در میان ننوشند ایه دارند که به همراه غذا هیچ نوشیدنیکردند به این موضوع توجّ

 .ه استه کردیک نفر به این نکته توجّ آموزان مدارس دولتی، فقطدانش
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آموزان ین دانشترین دالیلی که والد مهم .ار استت معنادشدّها به در بحث ورزش، تفاوت

کنند، نخست، توانایی  های ورزشی مطرح می مدارس دولتی برای فرستادن کودکان خود به کالس

از  فرزندان خودداشتن شود و دوم، تالش برای دور نگه ر میدفاع از خود در محیطی که ناامن تصوّ

یری، این طبقه تعب ر و مسائلی از این دست است. بهمواد مخدّ استعمال سیگار وچون هایی  رویکج

 . «هر چیزی باید به یه دردی بخوره»عادت کرده است که 

های کودک است.  ه بر انتخابص شد، تأثیر خانواداین پژوهش مشخّ یکی از مسائلی که در طی

خود همواره به  یههای روزمرّ تالیّآموزان مدارس دولتی در فعّکه مشاهده شد، والدین دانشچنان

پردازند.  آموزان مدارس استعدادهای درخشان به ورزش میتر از والدین دانششکلی معنادار، کم

آموزان داختن کودکان به ورزش دید. به همین ترتیب، دانشتوان در میزان پر انعکاس این امر را می

به گنجانند. از سوی دیگر،  خود می یههای روزمرّ تالیّتر در فعّورزش را کمنیز مدارس دولتی 

کم و  یبه هزینه هایی که ی ورزشطور کلّهایی چون کشتی، فوتبال و به بوردیو ورزشی عقیده

کنند  ترین خواهان را در میان طبقات فرودست جامعه پیدا میدارند، بیشنیاز قدرت بدنی زیاد 

آموزان های دانش ت. در میان اولویّه استد این نظریّهای پژوهش حاضر نیز مؤیّ (. یافته231)همان: 

ال است. در حالی که در میان های رزمی یا فوتب ق به رشتهترین فراوانی متعلّدارس دولتی، بیشم

ها  ترین ورزش رایجبسکتبال، شنا، تکواندو و شطرنج  ،آموزان مدارس استعدادهای درخشاندانش

 ی هستند.مات و لوازم خاصّیا مستلزم مقدّ به قدرت بدنی زیادی نیاز ندارند و هستند که یا

های  گرچه ممکن است تفاوت بین دو گروه را به ویژگیااست که  ت آنیّحائز اهمّ ینکته

ا تفاوت اصلی و بنیادین در برخورداری نامساوی دو گروه نسبت داد، امّ هاآنتی شخصی و شخصیّ

لی ایجاد تمایز بوردیو نیز عوامل اص یهاقتصادی و فرهنگی است که در نظریّ یاز دو نوع سرمایه

زعم بوردیو، تفاوت افراد جامعه شوند. به وجود در جامعه محسوب میطبقات من طبقات و پارهبی

به  ،کنند تی که در فضای اجتماعی اشغال میه به موقعیّها و ترجیحاتی که دارند، با توجّ در انتخاب

ه به از طریق ریختاری ک جایگاه قرارگیری فرد در فضای اجتماعیقابل توجیه است. بهترین شکل 

ت یّاهمّای و کم را نیز حاشیهامور را برای وی مهم و برخی نماید، پرداختن به برخی  او منتقل می

بخش دارای  ویژهبهبورژوازی ی خردهق به طبقهکند. به همین سبب است که کودکان متعلّ معنا می

آموزش و پرورش ت در نظام قیّرا بیشترین طالبین موفّ های فرهنگی باال که بوردیو آنسرمایه

شوند و در عین حال، حاملین  داند، در مدارس استعدادهای درخشان متمرکز می جامعه می

 مانند. خود باقی می یهای ذوقی طبقه قضاوت
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 یادداشت

ای کارکردی برای سبک زندگی است؛ زیرا در کنار معنای اقتصادی هر کاالیی دارای نشانه[ 1]

است. شهروندان ثروتمند به تشخّص، کارگران و دهقانان به ضرورت همواره دارای معنایی نمادین 

 پا به تظاهر گرایش دارند.و شهروندان خرده

الگویی با ی کهنهای ازلی و غذاهای اصلی یا دنیای رابطهها و ذائقهدنیای مادرانه و دنیای مزه[ 2]

 الگویی.اقالم فرهنگی کهن
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ی مرتضی کتبی و ، ترجمهشناسی بیماری و پزشکیجامعه (1314هرتسلیک، کلودین )آدام، فیلیپ و  .1

 دنیا کتبی، تهران: نی.لورانس

 .شیرازه ی خسرو صبری، تهران:ترجمه، مصرف( 1311باکاک، رابرت ) .2

ی حسن چاوشیان، تهران: ترجمه، های ذوقیایز، نقد اجتماعی قضاوتتم( 1310یر )بوردیو، پی .3

  ثالث.

ی مرتضی مردیها، تهران: ترجمه، کنش: دالیل عملی و انتخاب عقالنی یهنظریّ (1310) ـــــــــــ .4

 .نقش و نگار

    (1312) ؛ جهانگیری، جهانگیر؛ زهری بیدگلی، سیّد محسن و زرآور، فروزندهتابعیان، حسن .4

، «موردی دختران ورزشکار یهای زندگی بهنجار و نابهنجار دختران: مطالعه شناختی سبک جامعه یمطالعه»

 .2 ی، سال چهارم، شمارهزن و جامعهی فصلنامه

 ، تهران: سمت.شناسی های جامعه هنظریّ( 1343توسلی، غالمعباس ) .9

  جوافشانی و حسن چاوشیان، تهران: نی.لیال یترجمه ،یر بوردیوپی( 1314جنکینز، ریچارد ) .4

طور مستقیم سبک زندگی سالم به نوجوانان به شارزشیابی آموز» (1311) و همکاران جواهری، جواد .1

، سال ایرانی آموزش در علوم پزشکی یهمجلّ، «CIPPیان به کمک مدل ارزشیابی از طریق والدین و مربّ

 .3 یدهم، شماره

عنوان های ذوقی بهماعی: مصرف و انتخابت اجتسبک زندگی و هویّ»( 1311چاوشیان، حسن ) .1

علوم اجتماعی، دانشگاه  یدکتری، دانشکده ی، رساله«رمتأخّ یمدرنیته یورهتمایز و تشابه اجتماعی در د

 .تهران

های ورزشی  تالیّبین سبک زندگی و فعّ یبررسی رابطه» (1310آبادی، نازنین )حسینی کریم .10

ورزش و تربیت  یی دستاوردهای جدید علمی در توسعههمایش ملّ، «کردهای زنان تحصیل حرفهغیر

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان، بدنی

سبک زندگی نوجوانان » (1314نژاد، انوشیروان و زارعی، لیال )د، زهرا؛ ذوالفقاری، میترا؛ کاظمراهنور .11

پرستاری و مامایی دانشگاه علوم  یدانشکده یهمجلّ، «دختر در ارتباط با پیشگیری از پوکی استخوان

 .2 یشماره، ی دوازدهم، دورهپزشکی تهران )حیات(

  کننده به مراکز ی سبک زندگی زنان همسردار مراجعهبررس( »1313) و همکاران رفیعی، آذر .12

بیست  ی، دورهپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم-ی علمیهمجلّ، «درمانی غرب شهر اهواز -بهداشتی

 .3 یو دوم، شماره
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دین و سالمت: آزمون اثر ( »1313ه )د حسن؛ جواهری، فاطمه و والیتی خواجه، سمیّزاده، سیّسراج .13

، سال بیست و شناسی کاربردی جامعه یفصلنامه، «آموزانای از دانش سالمت در میان نمونه دینداری بر

 .1 یچهارم، شماره

ی صلنامهف ،«ناختی سبک غذایی شهروندان تبریزیش تحلیل جامعه( »1311دباقر )علیزاده اقدم، محمّ .14

 .44 یدوازدهم، شماره، سال رفاه اجتماعی

ی علوم نامهپژوهش، «شناختی مشارکت ورزشی دانشجویان هتبیین جامع» (1311فتحی، سروش ) .14

 .4 ی، سال سوم، شمارهاجتماعی

های نوین تصویری در تغییر  بررسی نقش و تأثیر رسانه» (1313فتحی، سروش و مختارپور، مهدی ) .19

 یهمجلّ، «دانشگاه علوم و تحقیقات( ه علوم پزشکیِسبک زندگی )مورد مطالعه: دانشجویان دانشگا

 .2 ی، سال ششم، شمارهاجتماعی ایران یمطالعات توسعه

 .نیاهلل راسخ، تهران: ی کرامتترجمه ،شناسی معرفت مبانی جامعه( 1310کنوبالخ، هوبرت ) .14

سبک  ینامهساخت و اعتباریابی پرسش» (1311دباقر )لعلی، محسن؛ عابدی، احمد و کجباف، محمّ .11
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