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Social capital is one of the most important determinants of lifestyle. So far, several 
studies have been conducted on the impact of social capital on lifestyle in Iran. There-
fore, the purpose of the present study is to meta-analyze the research conducted on 
the impact of social capital on lifestyle in order to obtain a clear picture of the current 
state of research and the shortcomings of this field. The statistical population of the 
study is the research conducted on the impact of social capital on lifestyle between 
1390 and 1400, which was obtained by searching the scientific database of recipients, 
comprehensive humanities portal, Normags specialized journals database and Jihad 
University Scientific Information Center database. Among the researches, after initial 
purification, 16 cases were selected as a sample according to meta-analysis criteria. 
The research findings are presented in two parts: systematic review and calculation 
of effect size using comprehensive meta-analysis software )CMA2(. The most im-
portant weaknesses of research in this field are: low use of standard questionnaires 
)18.75%(, use of multiple and sometimes irrelevant components to assess the concept 
of lifestyle, lack of a clear theoretical framework in 37.50% of research, lack of at-
tention to Validity and reliability of research tools in some researches, ambiguity and 
inapplicability of the suggestions presented in the research conclusion section. Also, 
calculating the size of the effect indicates that social capital has a significant effect 
on health-oriented lifestyle )0.39(, Islamic lifestyle )0.37( and total lifestyle )0.46(.
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واکاوی ارتباط سرمايه اجتماعی با سبک زندگی: فراتحلیلی از تحقیقات پیشین در ايران

دریافت: 99/12/20 تینا عارف زاده1     

پذیرش: 1400/2/19 ژیال مشهدی میقانی2    
معصومه مطلق3

چکیده

سبک زندگی افراد تحت تأثیر عوامل مختلفی است که سرمایه اجتماعی یکی از آن ها 
به شمار می رود. تاکنون تحقیقات متعددی درزمینه ارتباط سرمایه اجتماعی با سبک زندگی 
در کشور ما صورت گرفته است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، فراتحلیل پژوهش های 
انجام شده درزمینه رابطه سرمایه اجتماعی با سبک زندگی است تا از این طریق تصویری 
جدید و مشخص از وضع فعلی پژوهش ها و کاستی های این حوزه به دست آید. جامعه 
آماری پژوهش، تحقیقات صورت گرفته درزمینه رابطه سرمایه اجتماعی با سبک زندگی در 
بین سال های 1390 تا 1400 است که از طریق جستجو در پایگاه اطالعات علمی مگیران، 
پرتال جامع علوم انسانی، پایگاه مجالت تخصصی نور مگز و پایگاه مرکز اطالعات علمی 
جهاد دانشگاهی به دست آمده اند. از بین تحقیقات صورت گرفته، پس از پاالیش اولیه، 16 
مورد با توجه به معیارهای فراتحلیل به عنوان نمونه برگزیده شدند. یافته ها در دو بخش مرور 
نظام مند و محاسبه اندازه اثر با استفاده از نرم افزار جامع فراتحلیل )CMA2( ارائه شده اند. 
مهم ترین نکات ضعف پژوهش های این حوزه عبارت اند از: استفاده کم از پرسشنامه های 
استاندارد )18/75 درصد(، استفاده از مؤلفه های متعدد و بعضاً بی ربط برای اندازه گیری متغیر 
سبک زندگی، نبود چهارچوب نظری مشخص در 37/50 درصد از تحقیقات، کم توجهی به 
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اعتبار و پایایی ابزار پژوهش در برخی از تحقیقات، مبهم و غیر کاربردی بودن پیشنهاد های 
ارائه شده در بخش نتیجه گیری پژوهش ها. همچنین، محاسبه اندازه اثر بیانگر آن است که 
سرمایه اجتماعی بر سبک زندگی سالمت محور )0/39(، بر سبک زندگی اسالمی )0/37( و 

بر سبک زندگی کل )0/46( تأثیر معناداری دارد.

کليد واژگان: سبک زندگی، سرمایه اجتماعی، فراتحلیل.
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مقدمه

و  رفتاری  شیوه های  باورها،  ارزش ها،  از  مجموعه ای  را  زندگی  جامعه شناسان، سبک 
سلیقه ها می دانند که به شکل عملکردهای روزمره در پوشش، مصرف، رفتارهای جنسیتی، 
سالیق شغلی، ورزشی، هنری و... آشکار می شوند. درواقع، شیوه زندگی، ابعاد محسوس و 
عینی فرهنگ و نظام ارزشی در یک اجتماع و بیانگر بخش قابل رؤیت هویت اجتماعی است 

)عبداله پور و همکاران، 1398: 90(.

به باور جامعه شناسان، سبک زندگی متأثر از عوامل مختلفی همچون ارزش ها، باورها، 
نگرش ها، عقاید، هنجارها و بافت اجتماعی است. درواقع، افراد با توجه به سرمایه های مادی 
و معنوی شان، سبک زندگی شان را انتخاب می کنند. سرمایه اجتماعی یکی از این دارایی ها 
است. سرمایه اجتماعی منبعی مهم برای رفتارهای اجتماعی است و در تسهیل تعامالت 
اجتماعی و شیوه زندگی افراد نقش اساسی دارد. سرمایه اجتماعی نوعی کاالی همگانی 
است، چراکه محدود به گروه و نهاد خاصی نیست و افراد، گروه ها و نهادهای مختلف از 
منافع آن بهره مند می شوند )کلمن، 1988: 104(. همچنین، وجود سبک های زندگی متنوع در 
جوامع امروزی تحت تأثیر عواملی است که هر یک بخشی از این پدیده چندبعدی را تبیین 
می کنند. در مباحث جامعه شناسی، ذخایر و منابع در دسترس هر فرد که آن را سرمایه می نامند، 
ازجمله عوامل تأثیرگذار در این زمینه است. اشکال متنوع سرمایه )اقتصادی، فرهنگی، نمادین، 
اجتماعی( در هر جامعه ای ازجمله منابع ارزشمندی هستند که ترکیب آن ها عاملی تعیین کننده 
افراد،  میزان سرمایه  به بیان دیگر،  افراد هستند.  ارزش ها، نگرش ها و کنش های  باورها،  در 
موقعیت آن ها را در میدان یا فضای اجتماعی مشخص می کند. درواقع، دیدگاه یا رویکرد 
هر فرد نسبت به مسائل اجتماعی بستگی به میزان سرمایه آن فرد دارد )احمدی و همکاران، 

.)127 :1395

اهمیت سبک زندگی در جوامع امروزی منجر به انجام تحقیقات متعددی در داخل و 
خارج از کشور شده است که در زمینه ها مختلف و از جنبه های مستقیم و غیرمستقیم، به 
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سبک زندگی پرداخته اند. نتایج تحقیقات سرمایه اجتماعی 
و سبک زندگی را می توان با معیار »شدت تأثیرات یا ارتباط« به سه دسته تقسیم کرد: برخی 
از پژوهش ها نشانگر تأثیر یا همبستگی باالی سرمایه اجتماعی بر سبک زندگی است. برخی 
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دیگر از آن ها بیانگر تأثیر یا همبستگی متوسط است و پژوهش های اندکی نیز حاکی از عدم 
تأثیر یا ارتباط نسبتاً محدود سرمایه اجتماعی با سبک زندگی است. از سوی دیگر، بین 
یافته های برخی از پژوهش های صورت گرفته در این حوزه تعارض یا تناقض وجود دارد. به 
طوری که برخی از پژوهش های صورت گرفته سرمایه اجتماعی را عاملی مهم و تأثیرگذار بر 
سبک زندگی )دینی، سنتی، مدرن( می دانند و برخی دیگر سرمایه اجتماعی را عاملی در جهت 
تضعیف سبک زندگی سنتی و تقویت سبک زندگی مدرن می دانند. ضرورت حل این مسئله، 
نیاز به فراتحلیل را مطرح می سازد. بنابراین، در این مواقع )تعارض و تناقض در یافته ها( 
ضروری است تحقیقات صورت گرفته، دوباره موردبررسی و کنکاش قرار گیرند. این مهم از 
طریق انجام فراتحلیل امکان پذیر است؛ زیرا فراتحلیل یافته های تحقیقات را با یکدیگر ترکیب 
می کند و روابط جدیدی میان پدیده های اجتماعی برقرار می سازد و بدین صورت تصویری 
شفاف از وضع موجود تحقیقات به دست می آید و عامل ها، پیامدها و کمبودهای حوزه 
مربوطه شناسایی می شوند که به مراتب مفیدتر و مؤثرتر از طرح های تحقیقاتی جدید است 
)نیازی و همکاران، 1397: 3(. این در حالی است که یکی از امتیازات مهم فراتحلیل، ارائه 
مقیاس مشترکی است که قابل استفاده برای همه آماره هاست )ودادهیر و هانی ساداتی، 1390: 
37(. این امر از این نظر دارای اهمیت است که ممکن است مطالعات موردبررسی از آماره های 
مختلف برای سنجش استفاده کنند. افزون بر این، استفاده از برآیند یافته های پژوهش های 
مختلف جهت برنامه ریزی و اداره جامعه نیز عامل دیگری است که موجب اهمیت این نوع 
مطالعات است. بر همین اساس و با فرض اجرای تحقیقات کافی درزمینه سرمایه اجتماعی 
و سبک زندگی، همه تحقیقات دارای شرایط فراتحلیل در این حوزه جمع آوری و یافته های 
آن ها تحلیل می شوند. از سوی دیگر، با توجه به این که اعتبار هر تحقیقی بستگی زیادی 
به اعتبار روش شناختی آن دارد، انجام فراتحلیل روش شناختی برای شناخت دالیل تفاوت 
و تناقض در نتایج تحقیقات صورت گرفته و فراهم نمودن زمینه برای انجام تحقیقاتی با 
اعتبار باالتر، ضروری است. ازاین رو، پرسش های مهم این پژوهش عبارت اند از: بر اساس 
مالک های فراتحلیل، تحقیقات صورت گرفته در خصوص رابطه سرمایه اجتماعی با سبک 
زندگی از چه نقاط قوت و ضعفی برخوردارند؟ دالیل اصلی تفاوت و تناقض در نتایج 

پژوهش های انجام شده کدم اند؟
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مبانی نظری

سرمایه اجتماعی یکی از مهم ترین مفاهیمی است که در گفتمان علوم رفتاری و اجتماعی 
معاصر مورداستفاده قرارگرفته است. کاربرد این مفهوم به تدریج از سال 1990 به این  طرف 
بوردیو،  کلمن،  افرادی همچون  کارهای  با  دانشگاهی  پایان نامه های  و  علمی  مقاالت  در 
افزایش یافته است )وال و همکاران، 1998: 259(. سرمایه اجتماعی به  پاتنام و فوکویاما 
عنوان منبعی است که میراث روابط و تعامالت اجتماعی اند و کنش اجتماعی را تسهیل 
می کنند. این منابع که از راه جامعه پذیری کسب می شوند شامل اعتماد اجتماعی، هنجارهای 
مشارکتی و شبکه هایی از روابط اجتماعی است که باعث گردآمدن افراد به شکلی منسجم 
در درون یک گروه به منظور تأمین هدفی مشترک می شود )زاهدی و همکاران، 1388: 11(. 
از مهم ترین اندیشمندان حوزه سرمایه اجتماعی می توان به بوردیو، کلمن و فوکویاما اشاره 

نمود. 

به باور پورتز1 )1988: 3(، بوردیو جزء اولین اندیشمندانی است که تحلیل منسجمی 
از سرمایه اجتماعی دارد. به نظر بوردیو، سرمایه اجتماعی متمایز از سرمایه های اقتصادی، 
نمادین است که خصلتی ساختاری و تعامالتی دارد. سرمایه اجتماعی شبکه  فرهنگی و 
باثباتی از روابط و تعامالت نهادینه شده همراه با شناخت و تعهدات است که موجبات الزم 
نظر  از  )بوردیو، 1986: 248(.  فراهم می سازد  فردی و جمعی  رفتارهای  برای تسهیل  را 
بوردیو، سرمایه ها قابلیت تبدیل شدن به هم را دارند و سرمایه اجتماعی درعین حال که تحت 
تأثیر سایر سرمایه هاست، خود نیز بر سایر سرمایه ها تأثیر می گذارد. کنشگران اجتماعی از 
طریق میدان های اجتماعی و عادت واره موفق به کسب انواع سرمایه می شوند و از طریق 
این سرمایه ها موقعیت و جایگاه خود را در فضاها و میدان های اجتماعی مشخص می کنند 

)عبداللهی و موسوی، 1386: 202(.

کلمن نیز مثل بوردیو بین انواع سرمایه ها )فیزیکی، اقتصادی، انسانی و...( تفاوت قائل 
می شود و برای آن خصلتی تعامالتی و ساختاری در نظر می گیرد که فرد با عضو شدن در 
یک گروه و ارتباط با سایر افراد با مراعات نمودن اصول و قواعد مقبول در آن گروه و جلب 
نظر دیگران، به اطالعات موردنیاز دست پیدا می کند و در فرایند کنش از حیات جمعی 
برخوردار می گردد. بنابراین سرمایه اجتماعی تسهیل کننده کنش هاست )کلمن، 1994: 302(. 
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درواقع، به نظر کلمن سرمایه اجتماعی با استفاده از کارکردهایش تعریف می شود. به باور وی 
سرمایه اجتماعی شیء منحصربه فردی نیست بلکه انواع چیزهای گوناگونی اند که دو مشخصه 
مشترک دارند: همه آن ها بخشی از ساختار اجتماعی هستند و کنش های افراد را در درون 
ساختار تسهیل می کنند. سرمایه اجتماعی، مانند سایر انواع سرمایه، مولد است و دستیابی به 
هدف های معین را که در نبود آن دست یافتنی نخواهد بود امکان پذیر می سازد )ناطق پور و 

فیروزآبادی، 1385: 161-162(.

فوکویاما هم از اندیشمندانی است که درزمینه سرمایه اجتماعی دیدگاه مهمی ارائه کرده 
است. فوکویاما به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه اقتصادی می پردازد و معتقد است 
که سطوح باالی سرمایه اجتماعی و اعتماد، افراد را به انجام کارهای مشارکتی سوق می دهند 
)رسول زاده اقدم و همکاران، 1395/الف: 101(. به نظر فوکویاما، سرمایه اجتماعی مجموعه ای 
از باورها، ارزش ها و هنجارهاست که اعضای گروهی که مشارکت و همکاری بینشان مجاز 

است، در آن سهیم هستند )فوکویاما، 1386: 10(.

تعاریف مختلفی از سبک زندگی صورت گرفته است که ریشه در سنت های نظری 
و اهداف پژوهشگران دارد؛ در نگاه چانی2 )1996: 5( سبک زندگی، الگوهایی از کنش 
است که باعث تمایز افراد از یکدیگر می شود. سبک زندگی از نظر گیدنز  )1398: 120( 
مجموعه ای کم و بیش جامع از عملکردهاست که فرد برای برطرف نمودن نیازهای جاری 
خود و عینیت بخشیدن به روایت مشخصی از هویت فردی خود در مقابل دیگران از آن ها 
استفاده می کند. پترسون3 )1983: 426( شیوه زندگی را الگوهای گزینش فرهنگی در نظر 
می گیرد. همچنین از نظر لسلی4، کنش هایی که با قشربندی حیثیتی و اعتباری مرتبط اند، شیوه 
زندگی نامیده می شوند )لسلی و همکاران، 1994: 368(. سبک زندگی منحصراً به آنچه یک 
شخص از آن موارد را در اختیار دارد، محدود نمی شود. بلکه شیوه نمایش آن ها توسط 
شخص است. سبک زندگی هم شامل الگوهای مصرف است و هم قدرتی که از این طریق 
به دست می آید. عالیق، سالیق، آداب معاضدت و مد به مثابه داشتن جایگاهی در نردبان 
دربردارنده  زندگی  و همکاران، 1394: 102(. همچنین، شیوه  )عدلی پور  است  اجتماعی 
طیف وسیعی از کارهاست که افراد در زندگی روزمره شان انجام می دهند )رسول زاده اقدم 
و همکاران، 1394: 39؛ رسول زاده اقدم و همکاران، 1395/ب: 111(. با جمع بندی تعاریف 



ی 14(، تابستان 1400
ل چهارم، شماره دوم )پیاپ

ی ایران، سا
ی سیاس

فصلنامه جامعه شناس

8

فوق می توان گفت که سبک زندگی الگوی رفتار است، ابعاد مختلفی دارد و موجب تمایز 
بنابراین، شیوه زندگی، کنش های روزمره معطوف به مصرف و تولید  افراد می شود.  بین 
از یکدیگر می شود )ذکایی و  افراد  اقتصادی است که باعث تمایز  فرهنگی، اجتماعی و 

حسنی، 1396: 10(.

ازجمله جامعه شناسانی که به غنای مفهوم سبک زندگی افزوده اند، می توان به گیدنز و 
بوردیو5 اشاره نمود. گیدنز معتقد است که مدرنیته برخالف جهان سنت، فرد را در مقابل 
تنوع پیچیده ای از انتخاب ها قرار می دهید. از پیامدهای این امر، اهمیت یافتن سبک زندگی 
و اجتناب ناپذیر بودن انتخاب آن برای فرد است. به باور گیدنز سبک زندگی به صورت 
با  مالقات  برای  مطلوب  محیط های  کار،  طرز  پوشش، خوراک،  در  روزمره  عملکردهای 
دیگران، رفتارهای خاص هر محیط و جز آن جلوه گر می شود. ماهیت متحرک و هویت 
شخصی به طرزی بازتابی در برابر تغییرات احتمالی باز و پذیرا است. هرچه وضع و حال 
جامعه ای که فرد در آن به سر می برد بیشتر به دنیای مابعد سنت تعلق داشته باشد، سبک 
زندگی او نیز بیشتر با هسته واقعی هویت شخصی اش، تولید و همچنین بازتولید آن سروکار 
خواهد داشت )گیدنز، 1398(. اما نکته مهمی که گیدنز به آن اشاره می کند، التزام های سیاسی 
نه تنها  این مسئله  و اجتماعی ای است که جستجو و کشف هویت شخصی در پی دارد. 
التزام های سیاسی در  پی دارد بلکه مهم تر از آن با تجدید ساختار فعالیت ها و مسائل سیاسی 
بی نهایت مهمی در مرحله کنونی ارتباط دارد. منظور گیدنز از این عبارت تعقیب سیاست 
رهایی بخش و مهم تر از آن ظهور سیاست زندگی است. گیدنز سیاست رهایی بخش را نوعی 
نگرش تعریف می کند که بیش از همه متوجه آزاد ساختن افراد و گروه ها از قیدوبندهایی 
است که تأثیر منفی بر فرصت های زندگی آنان دارند. سیاست رهایی بخش شامل دو عنصر 
اصلی است: تالش برای پاره کردن زنجیرهای گذشته و ایجاد نگرش دگرگون ساز به آینده، و 
غلبه بر سلطه نامشروع برخی افراد و گروه ها بر دیگران )کسل، 1387: 466(. سیاست زندگی 
سیاست خودشکوفایی در محیطی است که به طور تأملی نظم یافته است، جایی که همین 
تأمل گری موجب پیوند نفس و بدن با نظام های جهانی می شود. سیاست زندگی به مفهومی 
غنی و جدی سیاست سبک زندگی است. به زعم گیدنز، انسان مدرن در اثنای جستجوی 
خویشتن، جستجوی هویت شخصی، سیاست زندگی را در پیش می گیرد. سیاست زندگی 
مفهومی آشناست، آنچه همه ما در زندگی روزمره به کار می بندیم، یا به عبارت بهتر سیاست 
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به کارگیری  با  تعریفی علمی تر و  اگر بخواهیم  به زندگی است.  تصمیم گیری های مربوط 
مفاهیم جامعه شناختی ارائه کنیم باید بگوییم سیاست زندگی تدابیر الزم برای محقق ساختن 
خویشتن، در جریان گرایش های متقابل جهانی و محلی و ظهور نظام های درون مرجع عصر 
جدید است، برای مثال، تصمیماتی که خود هویت شخصی را تحت تأثیر قرار می دهند: مثل 
اقدام برای یافتن معنا در زندگی، اقدام به برقراری رابطه عاطفی، ازدواج، اقدام برای شکل 

دادن اعتقادات دینی و غیره )گیدنز، 1398(.

به نظر بوردیو، سبک های زندگی محصول منسجم سرمایه فرهنگی است که به نوبه خود، 
به نظام هایی از نشانه تمایز و تشخص اجتماعی تبدیل می شوند )بوردیو، 1984: 172(. در 
نظریه ارائه شده از سوی بوردیو، سبک زندگی، عینیت یافته و تجسم یافته ترجیحات اشخاص 
کنشگران  شیوه های مصرف  زندگی  از یک سو، سبک های   . )بوردیو، 1984: 171(  است 
اجتماعی ای است که دارای مراتب مختلفی از مشروعیت و منزلت اجتماعی اند. این شیوه های 
مصرفی بازتاب نظام اجتماعی سلسله مراتبی اند؛ اما آن طور که بوردیو نشان می دهد، مصرف 
صرفاً شیوه ای برای بیان تمایزات نیست، بلکه خود شیوه ای برای ایجاد تمایزات نیز است. 
بنابراین سبک زندگی محصول نظام مند عادت واره است که از خالل رابطه دوگانه خود با 
رویه های عادت واره درک می شود و تبدیل به نظام نشانه هایی می شود که به شکل جمعی 

مورد ارزیابی قرار می گیرد )معمار و همکاران، 2013(. 

بوردیو در اثر خود یعنی تمایز )1984( شیوه هایی را تحلیل می کند، که گروه هایی که 
هم رده هستند خود را با استفاده از آن از الگوهای مصرفی دیگر متمایز می کنند. بوردیو در 
تمایز نشان می دهد که چگونه برخی از گروه های خاص از طریق شیوه لباس پوشیدن، غذا 
خوردن، آرایش کردن، مصرف کردن و... انتخاب هایی انجام می دهند تا سبک زندگی خود را 
از دیگران متمایز و مجزا کنند )فاضلی، 1382: 42(.  به نظر بوردیو، کشمکش مداومی برای 
به دست آوردن منزلت و قدرت در بین طبقات اجتماعی مختلف جامعه و همچنین در درون 
هر طبقه وجود دارد. این کشمکش ها در میدان های اجتماعی اتفاق می افتد جایی که روابط 
میان طبقات با میزان و دسترسی به انواع مختلف سرمایه به وجود آمده اند. وی به مبارزه و 
کشمکش برای به دست آوردن قدرت می پردازد، کشمکشی که صرفاً به قدرت اقتصادی 
محدود نمی شود بلکه سلطه فرهنگی را نیز شامل می شود. مبارزه و کشمکش برای سلطه، بین 
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طبقات و خرده طبقات به تداوم یافتن تغییرات شیوه زندگی ختم می شود. کشمکش نمادین 
در زمینه های مختلف ترجیحات فرهنگی است، بنابراین، فضای اجتماعی شیوه های زندگی 
مطابق با قوانین و قواعد قدرت به وجود آمده است. درنتیجه، طبقات و زیرطبقات باقدرت، 

سبک زندگی را مهم و مسلط می کنند )رضوی زاده، 1386: 55- 56(.

طبق نظریه سرمایه اجتماعی بوردیو این سرمایه حاصل شبکه بادوامی از روابط کم و بیش 
نهادینه شده آشنایی و شناخت متقابل است که می تواند بر سبک زندگی مؤثر باشد. در نگاه 
بوردیو متناسب با موقعیت اجتماعی و اقتصادی افراد در میدان های مختلف آن ها می توانند 
دارای سرمایه های گوناگونی شوند و هرکسی که از سرمایه بیشتری برخوردار شود، از قدرت 
بیشتری نیز برخوردار خواهد شد )بوردیو، 1390(. بوردیو از معدود جامعه شناسانی است 
که به ارتباط سرمایه اجتماعی و سبک زندگی پرداخته است. از نظر بوردیو حجم و انواع 
سرمایه ها طبقه اجتماعی را شکل می دهند و عادت واره افراد، درون هر طبقه را به یکدیگر 
وصل می کند و بر مبنای این عادت واره مشترک سبک های زندگی شکل می گیرد. بنابراین 
افرادی که در فضای اجتماعی مشابهی قرار دارند، ذائقه های مشابه و سبک زندگی مشابه 
دارند و بنیان این سبک های زندگی و تشابهات نوع و میزان سرمایه )سرمایه اجتماعی، سرمایه 
فرهنگی و سرمایه اقتصادی( افراد است. درواقع، در نظریه بوردیو سبک زندگی متأثر از ذائقه 
و ذائقه پیامد عادت واره و عادت واره نیز محصول جایگاه فرد در ساختارهای عینی اجتماعی 
است. بنابراین جایگاه فرد در ساختار اجتماعی که مشخص کننده میزان بهره مندی وی از انواع 
سرمایه )اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( است، عادت واره وی را شکل می دهد و عادت واره 
نیز مولد دو نظام است. یکی نظامی از رویه های ادراک و ارزیابی، یعنی همان ذائقه و دیگری 
نظامی از رویه های ایجادکننده اعمال قابل طبقه بندی که تعامل این دو نظام، سبک زندگی را 

ایجاد می کند )بوردیو، 1399: 309(.

به اعتقاد گیدنز عصری که ما در آن زندگی می کنیم عصری است که نمادها و عالئم 
مربوط به مصرف نقش بیشتری در زندگی روزمره ایفا می کنند و هویت هایش خاصی به 
میزان بیشتر گرداگرد انتخاب های سبک زندگی ساخت می یابند؛ مثل چگونگی لباس پوشیدن، 
اساس  بر  کمتر  و  تفریح  و  استراحت  بدن و چگونگی  به  مراقبت و رسیدگی  چگونگی 
معرف های سنتی تر طبقه مثل اشتغال شکل می گیرد )گیدنز و بردسال، 1397: 429(. از منظر 
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گیدنز جهانی که هم اکنون فراروی ما است با مخاطرات و عدم قطعیت هایی روبروست که 
در دوران پیش از آن وجود نداشته اند. اگرچه دنیای پیش از مدرن زندگی را در محدوده 
شبکه ای تقریباًً از پیش تعیین شده از آداب و سنت ها به گونه ای تحکم آمیز در فراروی انسان ها 
قرار می داد، مدرنیته اما فرد را رودرروی تنوعی پیچیده از انتخاب هایی قرار می دهد که در 
گزینش آن ها تا حدود زیادی دست افراد باز گشاده شده است. با این وجود گیدنز کنشگران 
را در این انتخاب ها یکسره آزاد نمی بیند و آن ها را تحت تأثیر فشار گروه ها و الگوهای 
رفتاری آن ها، و همچنان زیر نفوذ اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی می نگرد )گیدنز، 
1398: 119(. وی در برخی جهات با بوردیو هم نوا می شود که »دشوار می توان با این فکر 
مخالفت کرد که قشربندی درون طبقات، و نیز میان طبقات، نه فقط به تفاوت های شغلی بلکه 
به تفاوت در مصرف و سبک زندگی نیز بستگی دارد«. اما به هر جهت وی نقش ساختارهای 
اقتصادی را تعیین کننده تر می داند. این درست است که کسانی که زمینه های طبقاتی متفاوتی 
دارند، برنامه های تلویزیونی یکسانی تماشا می کنند و یا لباس خود را از بوتیک های یکسانی 
می خرند و در کل این نوع مصرف است که سبک های متنوع زندگی را پدید آورده اما توجه 

به این تغییر و تمایز کم رنگ است )گیدنز و بردسال، 1397: 431(.

پیشینه پژوهش

زارع و فالح )1391( در مطالعه ای با عنوان »بررسی سبک زندگی جوانان در شهر تهران 
و عوامل مؤثر بر آن«، نشان دادند که بین سرمایه اجتماعی و سبک زندگی منفعالنه همبستگی 
معنادار معکوسی وجود دارد اما بین سرمایه اجتماعی و سبک های زندگی خرده فرهنگی، 

لذت جویانه، و کارکردگرایانه همبستگی معنادار مستقیمی وجود دارد.

قادری و همکاران )1394( در مطالعه ای به بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ارتقاء سبک 
زندگی سالم پرداخته اند. یافته های آن ها نشانگر آن است که بین سرمایه اجتماعی و سبک 
زندگی سالم همبستگی معنادار مستقیمی وجود دارد. از میان ابعاد سرمایه اجتماعی، بعد 

روابط اجتماعی بیش ترین ضریب همبستگی را با سبک زندگی سالم دارد.

یافته های پژوهش موسی زاده و علیزاده اقدم )1395( در مطالعه ای تحت عنوان »بررسی 
رابطه بین سبک زندگی سالمت محور و سرمایه های اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه 
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تبریز«، بیانگر آن است که بین سرمایه اجتماعی و سبک زندگی سالمت محور همبستگی 
معنادار مستقیم اما ضعیفی )0/16( وجود دارد.

نوروزی و پت رامی )1395( در مطالعه ای که به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سبک 
زندگی دانشجویان پرداخته بودند نشان دادند که با افزایش میزان سرمایه اجتماعی، سبک 
زندگی مدرن تر می شود و با کاهش میزان سرمایه اجتماعی، سبک زندگی سنتی تر می شود. 
البته همبستگی )0/16( این دو متغیر ضعیف است به طوری که تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی 

بر سبک زندگی 0/15 برآورد شده است.

احمدی و همکاران )1395( در مطالعه ای با عنوان »رابطه انواع سرمایه و سبک زندگی 
سالمت محور در زنان شهر سنندج«، نشان دادند که از میان ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی 
فقط  اجتماعی(  شبکه های  غریبه ها،  به  اعتماد  بین شخصی،  اعتماد  جمعی،  )هنجارهای 
بعد شبکه های اجتماعی با سبک زندگی سالمت محور همبستگی معنادار مستقیمی دارد. 

همبستگی سرمایه اجتماعی با سبک زندگی سالمت محور نیز 0/20 است

»بررسی  عنوان  با  مطالعه ای  در   )1397( آقاجانی  و  میرحسینی  پژوهش  یافته های 
جامعه شناختی سبک زندگی و رابطه آن با سرمایه اجتماعی«، بیانگر آن است که بین سرمایه 
بین سرمایه  اما  دارد  مستقیمی وجود  معنادار  مدرن همبستگی  زندگی  اجتماعی و سبک 

اجتماعی و سبک زندگی سنتی همبستگی معنادار معکوسی وجود دارد. 

شیردل و همکاران )1400( در یکی از فرضیه های پژوهشی با عنوان »رابطه بین سرمایه 
اجتماعی و سبک زندگی با هویت ملی در دختران نوجوان شهرستان کرمان«، نشان دادند که 

سرمایه اجتماعی تأثیر مستقیم و چشمگیری )0/75( بر سبک زندگی دختران نوجوان دارد.

به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سبک زندگی سالم  الگ6 و همکارانش )2015( 
در بزرگ ساالن برزیلی پرداخته اند. یافته های آن ها نشان می دهد کسانی که از میزان سرمایه 
اجتماعی باالیی برخوردارند از سبک زندگی سالمی برخوردارند و میزان تعداد رفتارهای 

خطرناک شایع آن ها نیز کمتر است.

فانگ7 و همکارانش )2017( در پژوهشی به مطالعه رابطه سرمایه اجتماعی و پایبندی 
به سبک زندگی سالم )فعالیت بدنی و تغذیه( در بیماران مبتال به بیماری عروق کرونر قلب 
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پرداخته اند. یافته های آن ها نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن )شبکه اجتماعی، 
حمایت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و حس تعلق( با سبک زندگی سالم و 

ابعاد همبستگی معنادار مستقیمی در حد متوسط وجود دارد.

اتری8 و همکارانش )2018( در پژوهشی به مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی و سبک 
زندگی در افراد سالمند پرداخته اند. یافته های آن ها نشان داد که سرمایه اجتماعی و ابعاد آن 
)اعتماد، امنیت، مشارکت، ارزش زندگی( با سبک زندگی همبستگی معنادار مستقیمی دارند.

روش پژوهش

از روش های  یک سری  دربرگیرنده  فراتحلیل  است.  فراتحلیل  پژوهش حاضر،  روش 
آماری است که برای تلفیق یافته های کّمی از پژوهش های مختلف، برای تولید دانشی جدید 
در زمینه ای خاص است )لیپسی و ویلسون، 2001(. لذا، از روش فراتحلیل در زمینه هایی 
اثر مجموعه ای  تا  گرفته می شود  بهره  زیادی رخ داده،  دانشی  انباشت  که  از یک موضوع 
)لیتل و همکاران،  آید  به دست  پژوهش ها  از  تعدادی  در  مورد خاص  بر یک  از عوامل 
2008(. در روش فراتحلیل، ادبیات یک موضوع مورد مرور نظام مند قرار می گیرد تا بر اساس 
پژوهش های قبلی، تأثیر یک مفهوم بر روی مفهوم دیگر مشخص شود. درواقع، فراتحلیل 
نوعی مرور ادبیات یک موضوع است که در آن برای خالصه سازی نتایج تحقیقات گذشته که 
در خصوص مسئله واحدی صورت گرفته است، از روش ها یا آزمون های کّمی بهره گرفته 
می شود )نوغانی و میرمحمدتبار، 1396(. روش کار در فراتحلیل بدین گونه است که اول 
موضوع یا مسئله موردبررسی را انتخاب می کنیم. سپس موضوع تدوین شده و پژوهش هایی 
گردآوری می شوند که با موضوع ارتباط دارند و همه آن ها فرضیه واحدی را بررسی نموده اند. 
داده های پژوهش ها استخراج و کدگذاری می شوند و سپس آماره ها، میانگین و سایر اطالعات 
آماری به اندازه اثر تبدیل می شوند. اندازه اثر، نحوه و شدت تأثیرگذاری یک متغیر بر متغیر 
دیگر را مشخص می کند. نخست اندازه اثر هر پژوهش محاسبه می شود و در مرحله بعد 
اندازه اثر تحقیقات باهم مورد مقایسه قرار می گیرند و درنهایت اندازه اثر کل محاسبه می شود 
)برون استین و همکاران، 2009(. در مرحله آخر، اندازه اثرها باهم ترکیب می شوند و اندازه 

اثرهای ترکیب شده، تفسیر می شود.
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در پژوهش حاضر، نخست با استفاده از روش مرور سیستماتیک مقاالت حوزه رابطه 
سرمایه اجتماعی با سبک زندگی موردبررسی قرار می گیرند. در مرور سیستماتیک به مسائلی 
اندازه گیری  برای  استفاده شده  مؤلفه های  نظری،  یا عدم وجود چهارچوب  قبیل وجود  از 
متغیرها، نوع پرسشنامه ها، گزارش روایی و پایایی، نوع روایی به کاررفته، سطح راهکارهای 
ارائه شده پرداخته شده است. پس از مرور سیستماتیک، به محاسبه اندازه اثر هر یک از تحقیقات 
پرداخته شد. جامعه آماری این بررسی، همه مقاالت با موضوع رابطه سرمایه اجتماعی با سبک 
زندگی در ایران است که در مجالت معتبر از سال 1390 تا سال 1400 انجام شده است. شرط 
گزینش مقاالت هم پرداختن به موضوع رابطه سرمایه اجتماعی با سبک زندگی در فرضیه های 
تحقیقات است. درنهایت، 16 تحقیق مرتبط با موضوع از مجالت و سایر منابع دیگر انتخاب 

و مورد تحلیل قرار گرفتند. 

شکل 1. فرایند انتخاب مطالعات در فراتحليل
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پس از کدگذاری اطالعات گردآوری شده، از نرم افزار فراتحلیل جامع برای محاسبه اندازه 
بهره گرفته شد. روش کار بدین صورت بود که آزمون های آماری استفاده شده در فرضیه ها 
از طریق فرمول های ارائه شده توسط وولف9 تبدیل به اندازه اثر شدند و سپس با ترکیب این 
اندازه ها به شیوه هانتز و اشمیت10 مورد تحلیل قرار گرفتند. همچنین برای تفسیر اندازه اثر از 

جدول کوهن11 )2013( استفاده شده است )طبق جدول 1(. 

جدول 1. جدول پراکندگی طبقات اندازه اثر بر اساس آماره های محاسبه شده

مقدار dمقدار rتفسير اندازه اثر

کمتر از 0/5کمتر از 0/3اندازه اثر ضعیف

از 0/5 تا 0/8از 0/3 تا 0/5اندازه اثر متوسط

0/8 و بیشتر0/5 و بیشتراندازه اثر قوی

يافته های پژوهش
الف( مرور نظام مند يافته ها

جدول 2، تعداد و درصد ابعاد یا مؤلفه های استفاده شده برای سنجش سرمایه اجتماعی و 
سبک زندگی را نشان می دهد. مطابق نتایج این جدول، اعتماد اجتماعی، شبکه های اجتماعی 
رسمی و غیررسمی )روابط اجتماعی( و مشارکت اجتماعی بیش ترین مؤلفه های به کاررفته در 
سنجش سرمایه اجتماعی هستند. در متغیر سبک زندگی که با خیل عظیمی از مؤلفه ها برای 
سنجش این متغیر روبه رو هستیم، سبک زندگی سالمت محور، فعالیت های فراغتی، مدیریت 
بدن، مصرف مادی و فرهنگی و سبک زندگی دینی یا اسالمی، بیش ترین مؤلفه های به کار 

گرفته شده برای اندازه گیری سبک زندگی هستند.
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جدول 2. تعداد و درصد مؤلفه های مورداستفاده برای سنجش سرمایه اجتماعی و سبک زندگی 

درصد تعدادابعاد یا مؤلفه های موردسنجش متغیر

سرمایه اجتماعی

926/47اعتماد اجتماعی

926/47شبکه های اجتماعی رسمی و غیررسمی

823/52مشارکت اجتماعی

411/76هنجارهای جمعی و فردی

25/88انسجام اجتماعی

12/94محیط های اجتماعی

12/94شناختی، ساختاری و ارتباطی

34100کل مؤلفه ها یا ابعاد

سبک زندگی

618/18سبک زندگی سالمت محور

618/18فعالیت های فراغتی

515/15مدیریت بدن

412/12مصرف مادی و فرهنگی و متظاهرانه

412/12سبک زندگی دینی یا اسالمی

13/03مصرف رسانه ای

13/03سالمت

13/03ورزش کردن

13/03احساسات خوشایند

13/03سبک زندگی محیط زیستی

13/03خانواده محوری

13/03باورهای سنتی و فرهنگی

13/03دین داری

33100کل مؤلفه ها یا ابعاد
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جدول 3 نظریه ها یا رویکردهای نظری و چهارچوب های نظری مورداستفاده در خصوص 
سرمایه اجتماعی و سبک زندگی را نشان می دهد. اطالعات این جدول بیانگر آن است که 
پژوهشگران از نظریات یکسان و محدودی در بررسی مفاهیم سرمایه اجتماعی و سبک 
زندگی استفاده کرده اند و در چهارچوب های نظری استفاده شده فقط از نظریه های بوردیو و 

گیدنز برای بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سبک زندگی استفاده شده است.

جدول 3. رویکردهای نظری مورداستفاده برای بررسی سرمایه اجتماعی و سبک زندگی

نظریه پردازنظریه ها و چهارچوب نظری

بوردیو، پاتنام، کلمن، فوکویاما، ناهاپیت و گوشالرویکردهای نظری مرور شده سرمایه اجتماعی

بوردیو، گیدنز، زیمل، وبلن، وبر، کاکرهام، چانیرویکردهای نظری مرور شده سبک زندگی

بوردیو، گیدنزچهارچوب های نظری مورداستفاده

جدول 4 بیانگر وجود یا عدم وجود چهارچوب نظری در تحقیقات مرور شده درزمینه 
رابطه سرمایه اجتماعی با سبک است. بر اساس اطالعات اسن جدول، 62/50 درصد )10 
مورد( از مطالعات موردبررسی در این زمینه دارای چهارچوب نظری می باشند و 37/50 

درصد )6 مورد( نیز فاقد چهارچوب نظری هستند. 

جدول 4. توزیع فراوانی و درصدی پژوهش ها بر حسب داشتن یا نداشتن چهارچوب نظری

درصدتعداد

1062/50وجود چهارچوب نظری

637/50عدم وجود چهارچوب نظری

16100جمع کل

از  درصد  آماری، 25  جامعه  لحاظ  از  که  است  آن  بیانگر   5 شماره  اطالعات جدول 
تحقیقات مرور شده درزمینه رابطه سرمایه اجتماعی با سبک زندگی روی شهروندان صورت 
گرفته است. زنان با 18/75 درصد، جوانان با 18/75 درصد، سالمندان با 12/50 درصد در 
رتبه های بعدی قرار دارند. دانشجویان، ورزشکاران، بیماران و کارمندان نیز هر کدام با 6/25 

درصد در رتبه های بعد قرارگرفته اند.
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جدول 5. توزیع فراوانی و درصدی بر حسب جامعه موردبررسی

درصدفراوانیجامعه آماری

425شهروندان

318/75زنان

318/75جوانان

212/50سالمندان

16/25دانشجویان

16/25ورزشکاران

16/25بیماران

16/25کارمندان

16100جمع کل

ابزار پژوهش، اطالعات  از منظر شیوه های سنجش یا اندازه گیری و اعتبار و پایایی 
جدول شماره 6 بیانگر آن است که از تحقیقات مرور شده درزمینه ارتباط سرمایه اجتماعی 
و سبک زندگی، 75 درصد این تحقیقات از پرسشنامه های محقق ساخته، 18/75 درصد از 
مقیاس استاندارد و 6/25 درصد نیز از پرسشنامه های ترکیبی )محقق ساخته و استاندارد( 
همچنین،  کرده اند.  استفاده  زندگی  سبک  و  اجتماعی  سرمایه  متغیرهای  سنجش  برای 
متغیرهای  اعتبار  تأمین  برای  صوری  اعتبار  از  شده،  مرور  تحقیقات  از  درصد   43/75
این مقدار دارای بیش ترین میزان  سرمایه اجتماعی و سبک زندگی استفاده کرده اند که 
و 18/75  است  میزان  بیش ترین  دارای  با 37/50 درصد  اعتبار سازه ای  بعدازآن،  است. 
درصد از آن ها نیز اعتبار متغیرهای تحقیق را گزارش نکرده اند. عالوه بر این، از منظر 
پایایی ابزار سنجش،75 درصد از تحقیقات، پایایی ابزار سنجش را گزارش کرده اند و 25 

درصد نیز گزارش نکرده اند.
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جدول 6. تعداد و درصد ميزان شيوه های سنجش، اعتبار و پایایی ابزار پژوهش

درصد از 16 مقالهتعداد

پرسشنامه

318/75استاندارد

1275محقق ساخته

16/25ترکیبی 

اعتبار

743/75صوری

637/50سازه ای 

318/75عدم گزارش

پایایی
1275گزارش پایایی

425عدم گزارش

جدول 7 سطوح )خرد، میانی، کالن( راهکارهای ارائه شده در تحقیقات مرور شده درزمینه 
ارتباط سرمایه اجتماعی و سبک زندگی را نشان می دهد. در این خصوص، 25 پیشنهاد توسط 
نویسندگان مقاالت ارائه شده است که از این تعداد 64 درصد در سطح کالن، 24 درصد 
در سطح میانی و 12 درصد در سطح خرد ارائه شده اند. در مجموع، اکثر راهکارها برگرفته 
اکثر  ندارد.  میان آن ها وجود  ارتباط شفاف و منطقی ای  نیستند و  یافته های پژوهش ها  از 
راهکارهای طرح شده ارتباطی با اهداف پژوهش ندارند و به شکل غیر کاربردی ارائه شده اند. 

جدول 7. توزیع فراوانی و درصدی راهکارهای ارائه شده در پژوهش های موردبررسی

نمونهدرصدفراوانیسطح راهکارها

- تحول در ساختارها و نگرش حکومت به حوزه خصوصی و سبک زندگی1664کالن
- حرکت به سمت دولت رفاهی با کاهش هزینه ها

- آموزش و مشاوره خانواده درزمینه نحوه تعامل با فرزندان624میانی
- برگزاری سینمار و نصب پوسترهای سالمت محور در دانشگاه

- فراهـم نمودن زمینه فعالیت و مشـارکت دانش آمـوزان دختر در برنامه ها و 312خرد 
رویدادهای ملی در مدرسه

- افزایش پایبندی جوانان به دین و خانواده محوری

25100کل
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ب( يافته های استنباطی: محاسبه اندازه اثر
پیش از محاسبه اندازه اثر نهایی، نخست، پیش فرض های فراتحلیل در مورد همگنی این 
پژوهش ها و سوگیری در انتشار موردبررسی قرار گرفت. برای بررسی همگنی پژوهش های 
بهره   Q آزمون  از  نهایی  اثر  اندازه  برآورد  برای  مناسب  منظور گزینش مدل  به  موردنظر، 
گرفته شده است که نتایج آن در جدول 8 قابل مالحظه است. با توجه به این که مقدار Q حاصل 
از آزمون )282/780( که با درجه آزادی 15 در سطح ))>001/0p معنادار است، می توان گفت 
که با اطمینان بسیار باال، فرضیه ناهمگن بودن پژوهش های موردبررسی، تأیید و فرضیه صفر 
یعنی همگنی این پژوهش ها رد می شود. با توجه به این که آزمون Q نسبت به تعداد اندازه اثرها 
حساس بوده و با افزایش شمار اندازه اثرها، توانایی آزمون برای پذیرش ناهمگنی افزایش پیدا 
می کند، آماره دیگری به نام مجذور I نیز در این آزمون به کاربرده می شود. دامنه مقدار I از 0 
تا 100 تغییر می کند. هر چه مقدار آماره به 100 نزدیک تر باشد، نشان دهنده این است که میان 
اندازه اثرها ناهمگنی بیشتری وجود دارد. حال با توجه به این که مقدار مجذور I که در جدول 
7 آمده است، می توان گفت که نزدیک به 97 درصد از تفاوت های موجود میان اندازه اثرها یا 
نتایج حاصل از پژوهش ها، ناشی از ناهمگون بودن آن ها است. بنابراین ضروری است برای 

دستیابی به اندازه اثر نهایی در میان تحقیقات مدنظر از مدل اثرات تصادفی بهره گرفته شود.

جدول 8. نتایج آزمون همگنی پژوهش های موردبررسی

مجذور Iسطح معناداریدرجه آزادیمقدار Qشاخص آماری

282/780150/00196/94نتیجه

یکی دیگر از پیش فرض هایی که در فراتحلیل انجام می شود، بررسی سوگیری انتشار 
است. برای این که فراتحلیل بتواند یک اندازه اثر ترکیبی عاری از خطا برآورد کند، باید به همه 
مطالعاتی که در خصوص ارتباط سرمایه اجتماعی و سبک زندگی در داخل کشور انجام شده، 
و  مطالعات  این  تمامی  بررسی  کند. عدم  ارزیابی  را  آن ها  بتواند  و  باشد  داشته  دسترسی 
همچنین بروز برخی دیگر از خطاهای خاص، می تواند منجر به پدید آمدن مسئله ای شود که 
به آن خطای انتشار می گویند. برای بررسی فرض نبود سوگیری انتشار در فراتحلیل، آزمون 
همبستگی رتبه ای بگ و مزومدار12 و N ایمن از خطا به کار گرفته می شود )نیازی و همکاران، 
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1396(. در جدول نتیجه آزمون همبستگی رتبه ای بگ و مزومدار نشان داده شده است. فرض 
صفر در این آزمون نشانگر عدم وجود خطای انتشار و فرض یک نشانگر وجود خطای 
سوگیری است. اگر سطح معناداری آزمون بگ و مزومدار بیشتر از 0/05 باشد، فرض یک رد 
می شود. در پژوهش حاضر نیز با توجه به سطح معناداری به دست آمده برای این آزمون که 

بیشتر از 0/05 است، می توان حکم بر عدم وجود سوگیری انتشار داد. 

جدول 9. نتایج حاصل از آزمون همبستگی رتبه ای بگ و مزومدار

Z-Valueمقدار ضریب همبستگیشاخص آماری

سطح معناداری

دو دامنهیک دامنه

0/321/420/1910/292نتیجه

آزمون N ایمن از خطای روزنتال نیز تعداد مطالعات بیانگر فرضیه صفر را پیشنهاد می دهد 
که باید به تحلیل اضافه شود تا معنادار نبودن آماری اثر کلی به دست آید )نیازی و همکاران، 
1397(. نتایج حاصل از این روش نشان می دهد که باید 495 مطالعه دیگر صورت گیرد تا 
مقدار P دوسویه ترکیب شده از 0/05 باالتر نرود و فقط در این حالت است که در نتایج نهایی 
محاسبات و تحلیل ها خطا به وجود می آید. این نتیجه، دقت و درستی باالی اطالعات و نتایج 

به دست آمده از این پژوهش را نشان می دهد.

جدول 10. نتایج حاصل از محاسبه آزمون N ایمن از خطا

مقدارشاخص

18/008مقدار Z برای مطالعات مشاهده شده

0/000مقدار P برای مطالعات مشاهده شده

0/050آلفا

2باقی مانده

Z1/971 برای آلفا

16تعداد مطالعات مشاهده شده

495تعداد مطالعات گمشده ای که مقدار P را به آلفا می رساند
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پس از بررسی پیش فرض های فراتحلیل و تأیید استفاده از الگوی اثر تصادفی، اطالعات 
جدول 11 بیانگر آن است که اندازه اثر سرمایه اجتماعی بر سبک زندگی سالمت محور 
)0/39(، بر سبک زندگی اسالمی )0/37( و بر سبک زندگی کل )0/46( است. با استفاده از 
معیار کوهن )مراجعه شود به جدول 1( می توان گفت که در کل؛ سرمایه اجتماعی در حد 

متوسط بر سبک زندگی سالمت محور، اسالمی و سبک زندگی کل اثرگذار است.

جدول 11. نتایج حاصل از اندازه اثر مطالعات مرور شده

Z-ValueP-Valueاندازه اثر )r(تعداد مطالعاتمتغیرها

60/398/2210/000تأثیر سرمایه اجتماعی بر سبک زندگی سالمت محور

40/377/8910/001تأثیر سرمایه اجتماعی بر سبک زندگی اسالمی

160/469/7980/000تأثیر سرمایه اجتماعی بر سبک زندگی کل

نتیجه گیری

نتایج پژوهش حاضر در بخش مرور نظام مند بیانگر آن است که برای سنجش رابطه سرمایه 
اجتماعی با سبک زندگی، از مؤلفه های متعددی برای اندازه گیری این مفاهیم استفاده شده 
است. این در حالی است که در برخی پژوهش ها از چهار بعد، در برخی از شش بعد و در 
برخی دیگر از ده بعد برای سنجش سبک زندگی بهره گرفته شده است. اما در خصوص نحوه 
سنجش متغیر سرمایه اجتماعی اتفاق نظر بیشتری جود دارد و این متغیر عمدتاً با ابعاد اعتماد 
اجتماعی، شبکه های اجتماعی رسمی و غیررسمی و مشارکت اجتماعی سنجیده شده است. 
مهم ترین دلیل این نابسامانی )استفاده از ابعاد متعدد برای سنجش سبک زندگی(، استفاده 
محققان از پرسشنامه های محقق ساخته است. به طوری که؛ 75 درصد تحقیقات صورت 
گرفته درزمینه تأثیر سرمایه اجتماعی بر سبک زندگی از پرسشنامه های محقق ساخته برای 
سنجش سرمایه اجتماعی و سبک زندگی استفاده نموده اند. عالوه بر این، در سنجش متغیر 
سبک زندگی از مؤلفه هایی که خودشان یک متغیر کلی و مجزا از سبک زندگی )همچون 
دین داری، خانواده گرایی، باورهای سنتی و فرهنگی، احساسات خوشایند( هستند استفاده شده 
است. درواقع، پراکنده بودن، مسنجم نبودن و عدم تطابق شاخص های اندازه گیری سبک 
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زندگی با مفهوم سازی ارائه شده یکی از چشمگیرترین ضعف های مطالعات صورت گرفته 
در این حوزه است. استفاده از ابعاد مختلف و متعدد برای سنجش مفاهیم سرمایه اجتماعی و 
سبک زندگی یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در تعارض و تناقض بین یافته های پژوهش های 
مرور شده در خصوص ارتباط سرمایه اجتماعی با سبک زندگی نیز هست. بنابراین، برای 
سنجش دقیق مفهوم سبک زندگی الزم است با در نظر گرفتن ابعاد و مؤلفه های متعدد این 
مفهوم، مقیاس های استانداردی طراحی و ساخته شود. درواقع، ازآنجایی که توجه هم زمان به 
مقیدات فرهنگی و ویژگی های جهانی، پیش فرض های انجام یک مطالعه در خصوص سبک 
زندگی است، به نظر می رسد ساخت مقیاس های استاندارد با تمرکز بر فرهنگ و جامعه 
ایرانی باید در اولویت قرار گیرد. آگاهی از مبانی جامعه شناختی سبک زندگی و استفاده از 
تفاوت های مطرح در این رویکردها برای ساخت مقیاس های دقیق و جامع، نیازی است که 
کمتر موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته است. برای ساخت مقیاس یا پرسشنامه سبک زندگی، 
پیش از مرور پژوهش های انجام شده و استفاده از چارچوب های تحقیقی تکراری، باید به 
شناسایی گونه ها و الگوهای جامعه شناختی سبک زندگی مراجعه شود، تا شرایط ساخت 

الگوهای جدید و مناسب فراهم شود.

ارتباط  استخراج فرضیه ها و نحوه  عدم وجود چهارچوب نظری مشخص که طریقه 
سرمایه اجتماعی با سبک زندگی را مشخص کند، یکی دیگر از نکات ضعف پژوهش های 
صورت گرفته در حوزه موضوع پژوهش است. این در حالی است که پژوهش هایی که با 
روش کّمی صورت می گیرند و هدف آن ها نظریه آزمایی است، حتماً باید چهارچوب نظری 
داشته باشند. این مطلب با توجه به پیمایشی بودن کار، یک ضعف عمده به شمار می رود و 

اساس استخراج فرضیه ها و اعتبار آن ها را زیر سؤال می برد.

از منظر اعتبار و پایایی ابزار سنجش مفاهیم سرمایه اجتماعی و سبک زندگی، 43/75 
درصد از تحقیقات مرور شده در این حوزه، از اعتبار صوری برای تأمین اعتبار این متغیرها 
استفاده کرده اند. این در حالی است که اعتبار صوری نمی تواند نوعی اعتبار باشد، بلکه تنها 
یک ویژگی آزمون یا پرسشنامه است که در پاره ای مواقع وجود آن مفید به نظر می رسد. 
ثراندایک و هیگن13 در رد اهمیت اعتبار صوری گفته اند: درواقع آنچه تعیین می کند یک 
مقیاس چه چیزی را اندازه می گیرد تکالیفی است که به وسیله سؤال های آزمون یا گویه های 
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یک مقیاس معرفی می شوند، و کسی که بخواهد قدرت پیش بینی یک مقیاس را تعیین کند 
باید گویه های مقیاس را به دقت بررسی نماید، و برای این منظور، ما به صورت ظاهر آزمون 
)اعتبار صوری( چندان اعتنایی نمی کنیم )سیف، 1399(. همچنین برخی از پژوهش ها )18/75 
درصد( نیز اعتبار پژوهش را گزارش نکرده اند. با این حال تعداد کمی از پژوهش ها اعتبار 
سازه ای و محتوایی پرسشنامه های مورداستفاده برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی و سبک 
زندگی را گزارش کرده اند. با توجه به اینکه مقیاس های به کاررفته برای سنجش رابطه سرمایه 
اجتماعی با سبک زندگی در کشور، اکثراً محقق ساخته هستند حتماً ضروری است اعتبار 
این مقیاس ها از طریق اعتبارِ سازه ای تأمین شود. این در حالی است که از منظر پایایی ابزار 
سنجش، مقیاس ها یا پرسشنامه های طراحی شده در حوزه ارتباط سرمایه اجتماعی با سبک 
زندگی در حد بسیار مطلوبی هستند. اما الزم به ذکر است که اعتبار مقدم بر پایایی است، یعنی 

تا پرسشنامه ای اعتبارش تأمین نشود نمی توان به پایایی به دست آمده اعتماد کرد.

از منظر پیشنهاد های پژوهش نیز گفتنی است که اکثر پیشنهاد های ارائه شده در خصوص 
رابطه سرمایه اجتماعی با سبک زندگی در سطح کالن یا ملی و سازمانی یا منطقه ای هستند. 
این در حالی است که حجم بسیار کمی از پیشنهاد های ارائه شده در سطح خرد یا فردی 
)12 درصد( هستند. اغلب راهکارهای طرح شده، عملی و کاربردی نیستند و به شکل مبهم 
ارائه شده اند و در بیشتر موارد تناسبی میان راهکارهای ارائه شده با اهداف تحقیق وجود ندارد. 
همچنین شعارگرایی یا صوری گرایی در پیشنهاد های ارائه شده به شدت به چشم می خورد و 
عاری از هرگونه عمل گرایی هستند. بنابراین الزم است پژوهشگران از شعارگرایی و صوری 
گرایی پرهیز کنند و به جای آن عمل گرایی و نظام مندی را در اولویت کار قرار دهند. از سوی 
دیگر، سطح تحلیل اکثر پژوهش های صورت گرفته در خصوص ارتباط سرمایه اجتماعی 
و سبک زندگی، خرد است و با توجه به ریشه های ساختاری و کالن هر پدیده اجتماعی 

ضروری است پژوهش های بیشتری با واحد تحلیل میانی یا کالن صورت گیرد.

تأثیر سرمایه  بیانگر آن است که  اثر سرمایه اجتماعی بر سبک زندگی  اندازه  محاسبه 
اجتماعی بر سبک زندگی سالمت محور )0/39(، بر سبک زندگی اسالمی )0/37( و بر سبک 
زندگی کل )0/46( است. این یافته ها بیانگر آن است که سرمایه اجتماعی نقش مهمی در سبک 
زندگی افراد دارد. این یافته در راستای یافته های پژوهش های شیردل و همکاران )1400(، 
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قادری و همکاران )1394(، الگ و همکارانش )2015(، فانگ و همکارانش )2017(، اتری و 
همکارانش )2018( است که در مطالعه شان نشان دادند بین سرمایه اجتماعی و سبک زندگی 
همبستگی معنادار مستقیمی وجود دارد. همچنین این یافته در تضاد با برخی از یافته های 
پژوهش های زارع و فالح )1391(، احمدی و همکاران )1395( ، میرحسینی و آقاجانی )1397( 
است که در مطالعه شان بین سرمایه اجتماعی و سبک زندگی همبستگی معکوسی گزارش 
کرده بودند. این یافته ها همسو با نظریه بوردیو است که سرمایه اجتماعی را مؤلفه ای تأثیرگذار 
بر سبک زندگی می داند. به باور وی، سرمایه اجتماعی به مثابه شبکه ای از ارتباطات، امانت یا 
تحفه طبیعی و اجتماعی نیست؛ بلکه برای به دست آوردن آن در طول زمان باید تالش نمود. 
به نظر بوردیو، سرمایه اجتماعی ثمره نوعی سرمایه گذاری فردی و جمعی یا هدف مند است 
که درصدد بازتولید نوعی از روابط اجتماعی است که مشخصاً در کوتاه مدت و بلندمدت 
قابل استفاده هستند. همچنین، از طریق روابط یا پیوندهایی که از طریق سرمایه اجتماعی فراهم 
می شوند و نیز چگالی و ثبات این پیوندها، روابط اجتماعی بازتولید می شوند و فرصت هایی 
را برای افراد مهیا می کنند که باعث تنوع سبک زندگی می شود. درواقع، به نظر بوردیو افراد 
در میدان اجتماعی از طریق عادت واره ای که دارند سرمایه های مختلفی به دست می آورند و 
بر اساس نوع و میزان این سرمایه ها، موقعیت خود را در میدان های مختلف تعیین می کنند و 
سبک زندگی خود را انتخاب می کنند. درواقع، مطابق با نظر بوردیو تنها نابرابری های اقتصادی 
باعث قرار گرفتن اشخاص در جایگاه ها و مراتب اجتماعی نیستند و همراه با نابرابری های 
اقتصادی از طریق تملک سرمایه های مختلف؛ انواع نابرابری های دیگری به وجود می آید. 
لذا می توان بیان کرد که سبک زندگی افراد و میزان سرمایه آن ها، باعث قرار گرفتن آن ها در 

موقعیت های خاص اجتماعی می شود و سبک های زندگی متنوع را به وجود می آورد.

با توجه به یافته های پژوهش، پیشنهاد های زیر برای پژوهشگران و پژوهش های آینده 
درزمینه سرمایه اجتماعی و سبک زندگی ارائه می شوند:

- مطالعه مسئله پژوهش )رابطه سرمایه اجتماعی با سبک زندگی( در بین سایر گروه ها و 
اقشار جامعه همچون روستاییان، دانش آموزان و...؛

- ساخت های پرسشنامه های استانداردی که اعتبار محتوایی و سازه ای و پایایی آن ها 
تأییدشده برای سنجش سرمایه اجتماعی و سبک زندگی؛



ی 14(، تابستان 1400
ل چهارم، شماره دوم )پیاپ

ی ایران، سا
ی سیاس

فصلنامه جامعه شناس

26

- بایستی سعی نمود فرضیه های پژوهش ها از چهارچوب نظری مشخصی استخراج شوند 
و ضروری است محققان به طرح چهارچوب نظری بپردازند و از کلی گویی خودداری کنند.

- پرهیز از شعارگرایی و صوری گرایی در پیشنهاد های پژوهش و ارائه پیشنهاد های عملی 
و کاربردی در حوزه سرمایه اجتماعی و سبک زندگی؛
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