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 چکیده
و مطابق با اسناد تعلیم و تربیت نقش مهمی در بازتولید ، معلمان بنا به نظر اندیشمندان علوم اجتماعی

ولید بازت تأثیرواکاوی الگوهای مصرفی در بین معلمان به جهت ، حاضر هدف از پژوهشالگویی دارند. 
وع کمی و از نظر ن هاداده. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری بوده استفرهنگی و انتقال نسلی تدارک 

 . جامعه آماری شامل کلیه معلمان موظفبودپیمایشی -اجرایی آن از نوع کمی شیوه، هدف کاربردی ونیز
که با استفاده از  1479-72های ابتدایی و متوسطه شهر تهران در مدارس دوره شاغل( نفر 45979تعداد )

عنوان نمونه آماری برای اجرای پژوهش انتخاب شدند. نفر به 111 تعداد، ایگیری خوشهروش نمونه
 به %91 ضریب آلفای کرونباخ، انتخاب شد سؤال 42 تعدادپرسشنامه محقق ساخته با ، پژوهش ابزار

مسیر  تحلیل تحلیل واریانس و، با استفاده از آزمون آماری رگرسیون هادادهدست آمد و تجزیه و تحلیل 
 الگوی مصرف بیشترین شدت تأثیر بر 85/1سرمایة اجتماعی با  تحقیق نشان داد هاییافته صورت گرفت.

نهایی  فمصر یالگومعلمان بر اساس الگوی نهایی وبلن داشته است. همچنین متغیر سرمایة اجتماعی با 
و  824/1معادل  وبلن() نهاییشده مطابق با نوع الگوی مصرف همبستگی دارند. ضریب تعیین تعدیل

تایج ن شوند.ستقل تبیین میبوسیله متغیرهای م 89/1دانلئویی( معادل ) نهاییسطح الگوی مصرف مصادره 
تحقیق حاکی از آن است الگوی مصرف در بین معلمان شهر تهران با سرمایه اجتماعی و ابعاد سه گانه 

ا ب تأهلسن و جنس با مصرف نهایی و مقطع تدریس و  ایزمینهآن نسبت معکوس دارد و ازمیان عوامل 
 مصرف مصادره نهایی رابطه معناداری وجود دارد.

 ماعیسرمایه اجت، الگوی مصرف مصادره نهایی )دانلئویی(، الگوی مصرف نهایی )وبلن( :ی کلیدیهاواژه
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 مقدمه
اعتماد و انسجام ، های تابعی آن یعنی مشارکتسرمایة اجتماعی معلمان از حیث مقوله

نظران و اندیشمندان بخصوص جامعه اجتماعی در این چند دهه موردتوجه صاحب
شناسان به لحاظ تأثیر بر اجتماعی شدن در مباحث الگویی ازجمله مصرف قرارگرفته 

مصرف امروزه به مسئله مهمی در زندگی روزمره افراد است. به همین خاطر است که 
در  اهآنهای کنش گیریجهت در و نقش مهمی در تجربه زیسته افراد و نیز شدهتبدیل

اخیر مصرف به نحوی  هایدهه در .(1778، باکاک) کندمیهای گوناگون ایفاد رصهع
 که فرهنگ مصرف رسدمینموده و به نظر  نفوذزندگی امروزی  هایحوزهفزاینده به تمام 

(. 8114، )کالرک است شدهتبدیلما  عصر 1به نظم عمده حاکم بر فرماسیون اجتماعی
 شناختیجامعهدر تحلیل و است  شناسیجامعهر جدی د بحثمصرف  پرداختن در مورد

ر به همین خاط، بر مصرف مورد مداقه و مطالعه قرار گیرد تأثیرگذارالزم است تا عوامل 
مل و آزادی عکند پیدا می اهمیت کانونی )فرهنگی( الگوی مصرف تحلیلاست که واحد 

پدیده  ،ابزار تحلیل جامعه شناسان مصرف کند.را بیشتر فراهم و توجیه می کنشگران
مصرف روندی دیگر؛ مفهوم عبارتاند. بهکردهتوجه ها نشانهنمادها و  عنوانمصرف را به

 که در پی ارضای نیازهای گرایانهمنفعتاقتصادی  روندیکتا  است اجتماعی و فرهنگی
از محققان در نهاد  . بررسی این الگو به اعتقاد بسیاری(4: 1421، )باکاک استزیستی 
 -1ی و دارای اهمیت است چراکه وظایف این نهاد عبارتنداز:موردبررس وپرورشآموزش

ی هاشاخصو  هایژگیوتوجه به  -8 کیفیات رشد برای سالم محیط و زمینه ساختن فراهم
به  بخشیدن تعالی -1 آموزانفردی دانش  یهاتفاوت صیوتشختوجه -4 آموزدانش هر

 (.9: 1471، و همکاران فالحی) آموزاندانشزندگی 
 قانعی) استمصرف زمینه ساز ایجاد تصاویری مطلوب از خویش در ذهن دیگران  
یک امر مهم  اینکه چرا به نقش معلمان و مربیان شهر تهران به عنوان (.187: 1425، راد

ن به عنوان مرکز و تهراکه کالن شهر  خاطر است آن توجه شده است به در زمان حاضر
تمایز ایران م شهرهایسیاسی و... کشور با دیگر  –اجتماعی  –پایتخت و مرکز اقتصادی 

 است.

                                                                                                                                        
 وسایل رب فرماسیون اجتماعی اقتصادی مالکیت اجتماعی .1 

 هانهآگا و شدهریزیبرنامه طوربه و هستند استوار تولید
 یابندمی توسعه
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شود الگوی مصرف و سرمایة ترین موضوعاتی که موجب میترین و ضروریاز مهم
 آموزش هایمعلمان در زمینهاند از: نقش اجتماعی معلمان موردسنجش قرار گیرد عبارت

رجی و خا . در این رابطه تحقیقاتحرکتی و مهارتی بسیار دخیل است –روانی ، شناختی
اعتماد و انسجام ، چون مشارکت هاییمؤلفهبا  داخلی انجام شده دربارة سرمایة اجتماعی

 بوکدی؛ (8119) وگلدتراپ توسط چان ایزمینهی هامؤلفه اجتماعی با در نظر گرفتن
 ،معناداری بر کتابخوانی تأثیروضعیت افراد در پایگاه اجتماعی  دهدمینشان  ؛(8119)

 أثیرتتحصیالت و طبقه اجتماعی دارد. بعالوه پایگاه اجتماعی بر تنوع موضوعات مطالعه 
نیست. در  هاروزنامهدارد اما در عوض پایگاه اجتماعی عامل مهمی در مطالعات مقاالت و 

گذار هستند حاکی از آن است که  تأثیر حالی که تحصیالت و درآمد در این خصوص
ولی کتاب هنوز وابسته به این حوزه  اندشدهاز حوزه نخبگان خارج  هافرهنگو  هاروزنامه

؛ آزاد ارمکی (1471) موالیی و (؛ عابدینی1471) الیاسی مجید از فرهنگ است. تحقیقات
از تحوالت  متأثر( نیز نشان داد؛ الگوی مصرف معلمان در دودهه اخیر 1471) پورو سلیمان

فرهنگی و اجتماعی بویژه تغییر ارزشها و فراتر از نیازهای طبیعی بوده است. براساس این 
ا بر ت کنندمیاما تالش زیادی  دانندمیمطالعات معلمان هرچند خود را عضو طبقه متوسط 

 مادی طبقات باالی جامعه رفتار کنند. هایشارزاساس هنجارهای مصرفی و 
بدیل قابل ت، اقتصادی ونمادین(، فرهنگی، اجتماعی) هاهیسرمااین نوع  از نظر بوردیو

های اجتماعی خواهد جامعه دچار آسیب نباشد اگر(. 142:1425، پاتنام) هستندبه یکدیگر 
آنگاه  ،بگیرد یتفاوتیبوجای همدلی را  یاعتمادیبجای اعتماد را مثال اگر عنوانشد. به

به دنبال خواهد  راافزایش خشونت  آنو پیامدهای  خواهد کردسرمایه اجتماعی افول 
ساختارهم  –عاملیت  ( تلفیق1797) بوردیوبه همین خاطر است در دیالکتیک  .داشت

الگویی ( و دراین مسیر نقش 1471، همکاران و ریتزر) شودمیو هم آفریده  آفریندمی
 در ساختار اجتماعی بسیار مهم است. عنوان عامل به لحاظ بازتولید نقشیمعلم به

وپرورش از نظربوردیوبخصوص نقش معلمان قابلیت تعمیمی دارند. حوزه آموزش
لید سرمایه و زمینه تو، عادت چون یبا استفاده از واژگانبوردیو  «تولید فرهنگ»تئوری 
نش واک، ها رمان استید در حوادث خاصی که بسیاری از آنبا د: فرگویدمی دیوبوراست. 

 عنوانبه، رسندیمرفتارهایی که به نظر  ازلحاظاما تمایل دارند این کار را ، نشان دهند
یک ظرفیت  را 1رفتارها بیان کنند. به این معنی است که هابیتوس، عقل سلیم، معقول

                                                                                                                                        
1. Habitus. 
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عبارات و اعمال است ، ادراک، تفکر برای تولید محصول است. این شامل ایده، نامتناهی
محصوالت آن تعیین  محصورشدهتاریخی و اجتماعی  ازلحاظها های آنکه محدودیت

تواند طعم و مزه مردم به تربیت و آموزش تعلق دارد. طعم میاز نظر بوردیو  شود.می
 موسیقی و غذا باشد.، فیلم، شامل هنر

ظری مبتنی بر مفاهیم ن شدهارائهی هاهینظرچارچوب نظری تحقیق حاضر به پشتوانة  
 دو الگوی بر( مستقل متغیرهایی )بعنوان انهیزمو عوامل "بوردیو" اجتماعی ةسرمای

 (بعنوان متغیر وابسته) دانلئوییمصرف نهایی وبلن و الگوی مصرف مصادره نهایی 
 را انسانی مطابق نظریه بوردیو سرمایه اجتماعی و انواع آن جوامع صورت گرفت..

 بلکه، افراد یهاگروه نه و است فرد نه شکل گیری آن ومنبع، (1421، خاکباز) سازدیم
 آن به و دهدیم شکل را جامعه که هاستآن میان ارتباطات و مناسبات ماهیت و نوع

اجتماعی ارتباط دو مقوله سرمایهتوجه جدی به، بعبارتی الزمه پیشرفت. بخشدیم سامان
 تابعیوالگوی مصرف چه از نوع نحوه الگوی مصرف نهایی که به دو بخش نیازی و 

وچه از نوع سطح الگوی مصرف مصادره نهایی که به ترتیب  شودمینظریه وبلن( تقسیم )
به پنج سطح یعنی مستقل/ فردی/ شبه جمعی/جمعی و شبه فردی )دانلئویی( تقسیم شده 

نقش ، (. به همین خاطر اکثر اندیشمندان جامعه شناسی428 ص، 1471، 1)سوندرزاست 
قشی عامل بازتولید ن عنوانبهبسیار مهمی بخصوص نحوه و نوع الگوی مصرفی معلمان را 

 در جامعه قائل هستند.
در همه ابعاد و  معلم نقش الگوییگفت  توانمیبا توجه به تحقیقات انجام شده 

 هدایت و، تأییدسبک زندگی ماندگار را  ةو زمین خوردمیبه چشم  مختلف هایساحت
عنوان قشری دهد. بررسی روند وضعیت فعلی از الگوی مصرف معلمان بهمیجهت 
عنوان نقطه آغازین و رسیدن به نقطه و وضعیت مطلوب با در نظر گرفتن به اثرگذار

تواند در ارائه راهکارها و راهبردها در زمان حاضر مؤثر و مهم تلقی بر بودن آن میزمان
 سبک، از زندگی است ایشیوه برداللت  اشاره یا معلمان سبک زندگیشود. درواقع 
، جنسی هایتفاوت، مسائل جمعیتی، هانگرش، هاارزش، مصرف بر زندگی عالوه

برای ) فراغتاوقات و  هاییتفعالطبقه اجتماعی و مشارکت در ، شغل، موقعیت اقتصادی
، سبک زندگی ایشاخصهیکی از  عنوانبه کیفی ومدیریت بدن به لحاظ کمی ، مثال
ولی  .گیردمیزندگی( سرچشمه  شیوه درموجود  تنوع ازگوناگون پرورش بدن  هایشیوه

                                                                                                                                        
1. Saunders. 
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 تریناسیاسبلکه یکی از ، نوعی انتخاب نیست صرفاً، درباره شیوه اصلی گیریتصمیم
بررسی وضعیت الگوی  نیز تحقیقاز هدف . عناصر ساختاری هویت شخصی است

سب بین نسلی برح دهندهانتقالبازتولید کننده و از طرفی  طرفکیازمصرف معلمان که 
دگی در هر سطحی از زن که شدهرفتهیپذ)فرهنگی(  مصرف نماد باسبک زندگی  یهامؤلفه

 کهینا به توجه با است. یفرهنگ و اجتماعی –اقتصادی  ی چونعوامل از منبعث
 یقدق اجرای، دارد مصرف الگوی اصالح کردن نهادینه در سزاییبه نقشوپرورش آموزش

 ازیسبهینه به منجر مجموعه این در جانبة الگوی مصرف بهینه و پرهیز از اسرافهمه و
 لحاظ بدین شود.می مختلف اقشار برای جامعه کالن و خرد سطوح در ییگرا ینهبه و

انواع سرمایه وضعیت  هایشاخصمهمترین اولویت محقق در مطالعه حاضر با عنایت به 
رمایه و رابطه س تأثیرآنان در نظریات به دنبال پاسخ به این پرسش است که وضعیت 

اجتماعی معلمان شهر تهران با انوع الگوی مصرف نهایی )وبلن( و الگوی مصرف مصادره 
 است؟نهایی )دانلئویی( چگونه 

 

 . مدل مفهومی تحقیق1 شکل

 بین سرمایة اجتماعی و الگوی مصرف رابطه معناداری وجود دارد.: فرضیه اصلی
 پژوهش عبارتند از: های فرعیفرضیه

ف و الگوی مصر اجتماعی( و مشارکت انسجام، گانه سرمایة )اعتمادبین ابعاد سه -
 رابطه معناداری وجود دارد.

 رابطه معناداری وجود دارد. الگوی مصرف و ایبین متغیرهای زمینه -

مصادره  سطح الگوی مصرف 

 (دانلئویینهایی )

مستقل / فردی / شبه جمعی / 

 جمعی و شبه فردی

 یانهیزممتغیرهای 
 –مقطع تدریس  –جنسیت 

تعداد  –سن  – تأهلوضعیت 

تعداد اعضای  –فرزندان 

 خانواده

 سرمایۀ اجتماعی

 مشارکت اجتماعی

 یاجتماع اعتماد

 انسجام اجتماعی

نهایی نوع الگوی مصرف 

 (وبلن)

 /مصرف انطباقی یا نیازی

 تظاهراتی یا نمایشی یاتابعی 
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 روش 
ها از نوع بندی تحقیقات برحسب نحوه گردآوری دادهروش این پژوهش از منظر رتبه

 امعهج برحسب هدف کاربردی است. تحلیلی است.–کمی )پیمایشی( و روش توصیفی
غیر ، اییاستثن، بزرگساالن استثنای معلمان مدارسبهآماری شامل کلیه معلمان شهر تهران )

مردان  %81آنان زنان و  %21قریب  که نفر 45979روستایی( به تعداد  بخش انتفاعی و
 1171184 تعدادو  غیردولتیدولتی و  آموزشیواحد  1814 نظر گرفتن دربا  است
براین اساس با توجه پسرانه است.  درصد 51دخترانه و  درصد 17که قریب  آموزدانش

و  ایگزینهبه بصورت طیف پنج ، سئوال 42( که 1475، به نظریه تمایز بوردیو )بوردیو
( و طبقه پایین )کم 4) متوسططبقه ، (1) زیاد( و 5) زیادخیلی ) باالبصورت سه طبقه 

 اجتماعیسه گانه سرمایه  هایمؤلفه( ارزش گذاری و دسته بندی شد. 1) کم( و خیلی 8)
و کسب  سئوال 4اعتماد اجتماعی وانسجام اجتماعی( هر کدام ، مشارکت اجتماعی)

پایایی و اعتبار پرسشنامه بر گرفته از نظریه تمایز بوردیو  %91 ضریب آلفای کرونباخ
 و در بین معلمان شهر تهران توزیع شد. تأییدمحقق ساخته 

این نوع از نمونه  در که است احتمالی ایای نمونهوشهاز نوع خ گیریشیوه نمونه»
ارقامی و دیگران به )«است اعضا از گروهی یا ایمجموعه گیرینمونه واحد هر گیری

گیری کوکران نمونه آماری با استفاده از فرمول نمونه حجم(. 1427، نقل از شیفرومندنهال
و با فرض  ٪ 5دقت احتمالی حدود ، 45979است. در این فرمول با جمعیت  آمدهدست به

نفر برآورده شده است. با  421حجم نمونه برابر ، موردمطالعهبیشترین پراکندگی صفات 
و نهایت  شدهافزودهنمونه  اندازهبه نفر 17بینی خطای برآورد و ریزش احتمالی نمونه پیش
 .است شدهتعیین نمونه اصلی تحقیق عنوانبهنفر  111

آمده دستبه هایداده بعدی مرحله در، هاداده اصالح و اطالعات یآورجمع ازپس 
رگرسیون و ، LSDتحلیل واریانس وآزمون تعقیبی ، SPSSافزار نرم از استفاده با

 حلیلت، کنندهتبیین مدل تأثیر ضرایب، نمونه تک tآزمونهای مرتبط با آن از قبیل آزمون 
 رارق وتحلیلیهتجز مورد، چندگانه رگرسیون علّی و تحلیل هایمدل آزمون مسیربرای

 .گرفت
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 گانه آموزش وپرورش شهر تهران 13. مناطق 1 جدول

 فراوانی درصد نام مناطق تهران هایحوزه
 58 %14 4 و 8 و 1 شمالی
 112 %87 17 و 12 و 19 و 12 و 15 جنوبی
 112 %89 11 و 14 و 2 و 1 شرقی
 22 %19 11 و 7 و 5 غربی

 52 %11 18 و 11 و 9 و 2 مرکزی
 111 %111 منطقه 17 جمع

گانه آموزش  17ازمیان مناطق  2، 5، 11، 15، 8مناطق انتخابی بطور تصادفی عبارتنداز: 
و پرورش شهر تهران به لحاظ درصد جمعیتی و فراوانی آن به تفکیک هر حوزه مشخص 

 شده است.

 تحقیقهای متغیر یهاضرایب میزان پایایی شاخص. 2 جدول

 مقیاس تعداد سؤال آزمونپیشآلفای 

 وبلن() نهاییالگوی مصرف  11 948/1
 سطح الگوی مصرف مصادره نهایی )دانلئویی( 11 251/1

 سرمایة اجتماعی 7 751/0

آمده از جدول برای تمامی متغیرهای مستقل و دستکه آلفای کرونباخ بهازآنجایی
های ما در سطح قابل قبولی است. که پایایی یافتهتوان گفت می، است 91وابسته باالی %

 است( ایزمینهسئوال در عوامل  2 البته)

 هاافتهی
نهایی وبلن دو الگوی مصرف نیازی  اشاره شد در بحث الگوی مصرف قبالًهمانطور که 

انطباق تولید ومصرف به اندازه نیاز است( والگوی مصرف تابعی یا تظاهری ) انطباقییا 
اذب ک نیازهایبه واسطه تبلیغات  مصرف عالوه بر ارضای نیازها) استمطرح یا تجملی 

( و الگوی مصرف مصادره نهایی یعنی سطح است جنبه تجملی شدید به خود گرفتهو
 به ترتیب اولویت.، مصادره نهایی محصوالت توسط مردم
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( 15، 11، 9، 5، 8مناطق )، شهر تهران گانه 17از میان مناطق  توصیفی: تحلیل( الف  
( درصد 1/22نفر ) 821 وابتدایی  مقطع( درصد 1/41نفر ) 142به تصادف انتخاب شدند. 

 نفر 71هستند. مرد( درصد 2/41) نفر 189 و زن( درصد 8/22نفر ) 894، متوسطه مقطع
 42و  سال 25تا  12 بین( درصد 8/22) نفر 894، وکمتر 15سنی در رده( درصد 2/88)

، اندنکردهازدواجهرگز درصد(  2/18نفر ) 51سال قرار دارند.  25 باالی( درصد 1/7نفر )
( درصد 1/5) نفر 81 تعداد، باشندیمو دارای همسر  کردهازدواج درصد( 8/99) نفر 417

 کردهازدواجپاسخگویان  از( درصد 5) نفر 81 وتعداد شدهفوتو همسرشان  کردهازدواج
 نفر 817 تعداد، بدون فرزند یا دارای یک فرزنددرصد(  8/15نفر ) 121.اندگرفتهوطالق 

فرزند  1دارای درصد( از پاسخگویان  5/8) نفر 11 فرزندو 4 یا 8 دارایدرصد(  8/58)
، باشندیم نفر 4 تا 1 شانخانوادهتعداد اعضای درصد(  8/41) نفر 149.باشندیمو بیشتر 

اعضای درصد(  1/4) نفر 18 و رزندف 5تا  1 شانخانوادهاعضای درصد(  2/28) نفر 851
 نفر است. 2بیشتر از  شانخانواده
 استنباطی تحلیل( ب

 وبلن() نهایی. الگوی مصرف 9 جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی نوع الگو
 %2/28 %2/28 851 و کمتر( 1نیازی )نمره 

 %111 %8/49 117 و بیشتر( 5تابعی )نمره 

  %111 111 جمع

اوت او و قض شودمیازآنجا که الگوی مصرف نهایی وبلن مبتنی بر دو بخش تقسیم 
فراوانی دهد جدول فوق نشان می مبتنی برمنطق صوری دو گانه است. همانطور که در

دارای الگوی مصرف درصد(  2/28نفر ) 851، نفر 111الگوی مصرف نهایی وبلن از میان 
 هستند. الگوی مصرف تابعی دارای( درصد 8/49) نفر 117 ونیازی 

 نهایی مصرف یالگو و اجتماعی یۀسرماآزمون همبستگی میان . 1جدول 

 یرهامتغ تعداد پاسخگو انحراف معیار میانگین

 سرمایة اجتماعی 111 225/4 12/81
 وبلن() نهاییالگوی مصرف  111 141/8 72/4

Sig= 0/000 Pearson Correlation = -0/357 
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 که شامل مستقلمتغیر  عنوانبه سرمایة اجتماعی گانهسهدر اینجا هریک از ابعاد 
وی الگ) وابستهبا متغیر ، استاعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی ، مشارکت اجتماعی

 شود.( آزمون میمصرف

 سرمایۀ اجتماعی و الگوی مصرف نهایی )وبلن(رابطه میان ابعاد . 5جدول 

 یسرمایة اجتماعابعاد 
 الگوی مصرف نهایی

 تعداد نمونه معناداری همبستگی

 مشارکت اجتماعی

 اجتماعی اعتماد

 انسجام اجتماعی

872/1- 

825/1- 

885/1- 

11/1 

11/1 

11/1 

111 

111 

111 

به  میزان همبستگینهایی:  مصرف یالگو با یاجتماع وانسجام اعتماد، مشارکترابطه 
 متوسطو شدت آن  هر سه منفیاست. جهت رابطه -885/1 و -825/1، -872/1، ترتیب
 ،مشارکت با افزایش دهدی( معنادار است. این رابطه نشان م=Sig 11/1در سطح ) است و
مت منفی و به س) یابدیمی سطح الگوی مصرف نهایی آنان کاهش اجتماع وانسجام اعتماد

 تابعی است(.
 یی(دانلئو) نهاییره سرمایة اجتماعی و الگوی مصرف مصادهمبستگی میان 

 چراکه سطح، حاصل از تحقیق حاکی از وجود رابطه بین این دو متغیر است یهاداده
سرمایة اجتماعی بین بنابراین (؛ = 111/1Sigاست ) 11/1از  کمترآمده دستمعناداری به

 آمدهدستبه. ضریب همبستگی پیرسون رابطه وجود داردیی( دانلئوالگوی مصرف ) و
که این مقدار منفی است جهت یناو با توجه به  متوسط قرار دارد درسطح( -411/1)

هرچه افراد سرمایة اجتماعی باالتری داشته باشند  بدین معناکهرابطه معکوس است. 
 الگوی مصرف پائین تری دارند.

 دانلئویی() نهاییمصادره  مصرف یالگو و اجتماعی یۀسرماآزمون همبستگی میان . 6 جدول

 یرهامتغ تعداد پاسخگو انحراف معیار میانگین

 سرمایة اجتماعی 111 225/4 12/81
 الگوی مصرف مصادره نهایی 111 152/9 127/84

Sig= 0/000 Pearson Correlation = -0/301 
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که  لمستقمتغیر  عنوانبه سرمایة اجتماعی گانهسهرابطه همبستگی هریک از ابعاد 
ره الگوی مصرف مصاد) وابستهمتغیر  با، استاعتماد وانسجام اجتماعی ، مشارکتشامل 
 شود.آزمون می (ییدانلئو نهایی

 سرمایۀ اجتماعی و الگوی مصرف مصادره نهاییرابطه میان ابعاد . 7جدول  

 
 سرمایة اجتماعیابعاد 

 مصادره نهایی )دانلئویی( الگوی مصرف

 تعداد نمونه معناداری همبستگی

 اجتماعیمشارکت 

 اجتماعی اعتماد

 انسجام اجتماعی

811/1- 

812/1- 

898/1- 

111/1 

111/1 

111/1 

111 

111 

111 

میزان  :(ییدانلئو) مصرف یالگو و یاجتماع انسجام و اعتماد، مشارکترابطه 
و شدت آن  منفیاست. جهت رابطه  -898/1 و -812/1، -811/1به ترتیب همبستگی 

 با افزایش دهدیاست. این رابطه نشان م معنادار( =111/1Sigدر سطح ) است و ضعیف
منفی یا شبه فردی( ) مصرفسطح الگوی ، معلمان یاجتماع انسجام و اعتماد، مشارکت

 .ابدییمآنان کاهش 

 معلمان یاجتماع یۀسرمابرای متغیر  یاتک نمونه Tآزمون . 8جدول 

 متغیر
Test Value = 50 

 اختالف میانگین میانگین سطح معناداری درجه آزادی tمیزان آزمون 

 552/19 552/29 111/1 477 151/19 یاجتماعسرمایة 

 یاجتماع یةسرمابرای بررسی متغیر  یاتک نمونه tدر جدول فوق نتایج آزمون آماری 
همچنین بر ، d.f=477( و با توجه به درجه آزادی 151/19) tاست. بر طبق مقدار آزمون 

 11/1( با قبول خطای کمتر از Test Value=50متغیر )اساس معدل نظری 
(Sig=0/000 و درجه اطمینان بیش از )خنثیکه فرضیه  توان نتیجه گرفتمی 77/1 
(1Hکه نشانگر عدم وجود رابطه است را نمی )میانگین  هکنیتوانیم بپذیریم. با توجه به ا
 یماعاجت یةسرمامیزان  است.از میانگین نظری  بیشترنمره  12آمده به میزان تقریباً دستبه

 و باالتر از حد استاندارد است.در سطح مطلوبی قرار دارد  معلمان بیندر 
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 اجتماعی یةسرماة گانسهابعاد  -

 معلمان یاجتماع یۀسرماگانه ۀس ابعادبرای  یاتک نمونه Tآزمون . 3جدول 

 متغیر
Test Value = 50 

 اختالف میانگین میانگین سطح معناداری آزادیدرجه  tمیزان آزمون 

 124/18 124/28 111/1 477 219/2 مشارکت اجتماعی

 244/11 244/21 111/1 477 141/9 اعتماد اجتماعی

 951/87 951/97 111/1 477 192/85 انسجام اجتماعی

 یاعاجتم یةسرمامتغیر ابعاد سه گانه  برای بررسی یاتک نمونه tنتایج آزمون آماری 
نظری متغیر  معدل، d.f=477و با توجه به درجه آزادی  (tبرطبق مقدارهای آزمون )، است

(Test Value=50)  خالصه ابعاد سه گانه آن نیزدر سطح مطلوبی و باالتر از حد
 استاندارد است.

 (وبلن) مصرف یالگوکننده تبیین مدل تأثیر . ضرایب10جدول 

 .B Beta t Sig متغیر
 111. 5.188- 851.- 142.- اجتماعیسرمایة 

 مربوط به متغیر سرمایة اجتماعی است. Beta)=-851/1ضریب تأثیر رگرسیونی )

 (ییدانلئو) مصادره نهایی مصرف یالگوکننده تبیین مدل تأثیر . ضرایب11 جدول

 .B Beta t Sig متغیر
 111. 1.819- 174.- 1.127- سرمایة اجتماعی

 مربوط به متغیر سرمایة اجتماعی است. Beta)= -174/1)ضریب تأثیر رگرسیونی 
 ورتصبه مدلی تنظیم مستلزم و رودمی کار به علّی هایمدل آزمون برای مسیر تحلیل

 زانمی توانمی روازاین، شودمی رگرسیون استفاده از مسیر تحلیل در. است نمودار علّی
 مسیر ضریب مسیر تحلیل بتا )در وزن از استفاده با و کرد ارزیابی را مدل بودن مناسب
 طریق قابل هب مسیر تحلیل، ترتیب بدین. کرد تعیین را متغیر هر اثر شود( مقدارمی خوانده

 (.1424، دواس) آوردمی فراهم علّی فرآیندهای درباره زیادی اطالعات ایساده و فهم
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 . مدل تحلیلی2 شکل

 همبستگی بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته تحقیق آزمون .12جدول 

 .Sig پیرسون متغیرهای مستقل متغیرهای وابسته
 111/1 -459/1 سرمایة اجتماعی (وبلن) نهایی مصرف یالگو

 111/1 -411/1 سرمایة اجتماعی دانلئویی() مصادره نهایی مصرف یلگوا

 تواندر جدول فوق می آمدهدستبهبا توجه به ضریب پیرسون و سطح معناداری 
از ضریب همبستگی متغیرهای سرمایة  آمدهدستبهسطح معناداری  کهییازآنجاگفت که 

درصد  75است با اطمینان  15/1اجتماعی با الگوی مصرف )وبلن و دانلئویی( کمتر از 
 توان گفت بین این متغیرها رابطه وجود دارد.می

شان در این بخش هریک از متغیرهای مستقل تحقیق با در نظر گرفتن سطح سنجش
 .ندشویمیی آزمون دانلئوا الگوی مصرف وبلن و ی مختلف در رابطه بهاآمارهبه کمک 

 یی به نسبت جنسیت و مقطع تدریسدانلئو و وبلن مصرف یالگوفرضیه تفاوت  آزمون .19 جدول

 آزمون تی مستقل
 متغیرهای تحقیق

 Sig T اختالف میانگین

 جنسیت -272/1 171/1 -11/1
 وبلن() نهاییالگوی مصرف 

 سیتدر مقطع -121/1 111/1 -11/4

 جنسیت -115/1 411/1 -82/8
 دانلئویی() نهاییالگوی مصرف مصادره 

 سیتدر مقطع -414/1 111/1 -78/2

الگوی 

مصرف 

 نهایی

 )وبلن(

 سرمایه اجتماعی

 جنسیت

 سن

 وضعیت تأهل

250/0- 

134/0 

 مقطع تدریس

103/0 

193/0- 

085/0

- 

203/0 

سطح الگوی 

مصرف 

مصادره 

 نهایی

 )دانلئویی( 
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یی( در بین زنان و دانلئونشان می دهندکه میانگین الگوی مصرف )وبلن و  هاداده
سطح معناداری توزیع هر دو نوع الگوی مصرف در بین  چراکه، مردان متفاوت نیست

است. در خصوص الگوی مصرف )وبلن( در بین معلمان  15/1زنان و مردان بیشتر از 
وی مصرف اما الگ، مقطع ابتدایی و متوسطه نیز با توجه به سطح معناداری متفاوت نیست

ی حاصله سطح معنادار یی( در بین مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه با توجه بهدانلئو)
 گفت متفاوت است. توانیم، است 15/1که کمتر از 

آزمون آنالیز  یانهیزمیی( به نسبت عوامل دانلئو. تفاوت الگوی مصرف )وبلن و 11 جدول

 واریانس

 .F Sig درجه آزادی ی مستقلانهیزممتغیرهای  متغیرهای وابسته

 (وبلن) مصرف یالگو

 718. 141. 4 وضعیت تأهل

 188. 4.211 8 سن

 289. 171. 8 تعداد فرزندان

 421. 1.181 8 خانواده یاعضا تعداد

 یی(دانلئو) مصرف یالگو

 111. 1.772 4 وضعیت تأهل

 221. 111. 8 سن

 278. 427. 8 تعداد فرزندان

 591. 524. 8 خانواده یاعضا تعداد

برای تفاوت الگوی مصرف )وبلن و دانلئویی(  آمدهدستبهبا توجه به سطح معناداری 
گفت  انتویمتعداد اعضای خانواده ، تعداد فرزندان، به نسبت به متغیرهای وضعیت تأهل

الگوی مصرف )وبلن و دانلئویی( در بین گروهای متغیرهای مذکور متفاوت است. 
ارد ری ندهای سنی مختلف تفاوت معنادادانلئویی( در بین ردهمصرف )همچنین الگوی 

سطح  چراکهمتفاوت است ، ی سنی مختلفهاردهبین  ( دراما الگوی مصرف )وبلن
ی هاتفاوت. برای اطالع از است 15/1 کمتراز، ANOVAمعناداری حاصله از آزمون 

ی سنی مختلف از آزمون تعقیبی هاردهوبلن( در بین ) مصرفی الگوی گروهدرون
(LSD استفاده )زیر آمده است.که جدول آن در  میکنیم 
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 LSD. نتایج آزمون تعقیبی 15 جدول

 .Sig هااختالف میانگین گروه ی سنیهارده

 سال و کمتر 15
 سال 25 تا 12
 سال 25 یباال

-9358751 
-5397242 

.112 

.171 

 سال 25 تا 12
 سال و کمتر 15
 سال 25 یباال

9358751 
1394411 

.112 

.224 

 سال 25 یباال
 سال و کمتر 15
 سال 25 تا 12

5397242 
-1394411 

.171 

.224 

الگوی  زانیمنشان داد که میانگین  LSDهای تعقیبی با استفاده از آزمون مقایسه
سال  25تا  12سال و کمتر با معلمان دسته سنی  15در معلمان دسته سنی  مصرف )وبلن(
سال  25باالی سال و  25تا  12سال و کمتر با  15بین معلمان دسته سنی ، متفاوت است

سال تفاوت معناداری  25سال و باالی  25تا  12و همچنین بین دسته معلمان دسته سنی 
 15/1ی سنی بیشتر از هادستهبرای مقایسه این  آمدهدستبهسطح معناداری  چراکه، ندارند
 است.

 نهایی مصرف یالگو گامبهگام رگرسیون تحلیل

 (بلنو) نهایی مصرف یالگووابسته  متغیر بیینت برای چندگانه رگرسیون . تحلیل16جدول 

 همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده انحراف استاندارد

11/17 824/1 821/1 587/1 

یعنی حدود  ، شده استمحاسبه 824/1شده معادل در این بررسی ضریب تعیین تعدیل
توسط متغیرهای مستقل موردبررسی توضیح داده  (وبلن) مصرف یالگودرصد  82
 .هستنددرصد باقیمانده ناشی از عواملی خارج از مشاهدات موردبررسی ما  91و  ، شودمی

 (وبلن) نهایی مصرف یالگوکننده تبیین مدل تأثیر . ضرایب17جدول 

 .B Beta t Sig متغیر
 111. 1.491 - 821/5 ثابت

 118. 4.125 141. 521. جنسیت

 119. 8.422 114. 428. سن

 111. 5.188- 851.- 142.- سرمایة اجتماعی
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ونی که ضریب تأثیر رگرسی دهدیضرایب تأثیر استاندارد موجود در جدول باال نشان م
(851/-1 =(Beta ضریب تأثیر رگرسیونی ، اجتماعی است ةمربوط به متغیر سرمای
(141/1=(Beta  114/1تأثیر رگرسیونی ) ضریبومربوط به متغیر جنسیت است=(Beta 

 است.مربوط به متغیر سن 
 مصادره نهایی مصرف یالگو سطح گامبهگام رگرسیون تحلیل

 (ییدانلئو) مصادره نهایی مصرف یالگووابسته  متغیر تبیین گام برایبهگام رگرسیون . تحلیل18 جدول

 همبستگی ضریب تعیین شدهضریب تعیین تعدیل انحراف استاندارد

781/17 822/1 828/1 541/1 

 و اجتماعی ةسرمای هایبیانگر این مطلب است که متغیر 541/1ستگی بضریب هم
دانلئویی( ) نهاییمصادره با الگوی مصرف  54/1زمان تقریباً طور همبه ایینهعوامل زم

شده محاسبه 822/1معادل  شدهیلهمبستگی دارند. در این بررسی ضریب تعیین تعد
)دانلئویی( توسط متغیرهای  مصادره نهاییدرصد الگوی مصرف  89یعنی حدود  ، است

درصد باقیمانده ناشی از عواملی خارج از  94و  شودیتوضیح داده م یمستقل موردبررس
 است.ما  یمشاهدات موردبررس

 سرمایة اجتماعی و الگوی مصرف نهایی )وبلن(: ةگانسهرابطه همبستگی میان ابعاد 
میزان : "(وبلن) مصرف یالگو و یاجتماع انسجام اعتمادو، مشارکت رابطه میان"

، -872/1 سرمایه اجتماعی با الگوی مصرف وبلن به ترتیبمتغیر سههمبستگی این 
در سطح  است و متوسطو شدت آن  منفیاست. جهت رابطه -885/1 و -825/1

(111/1Sig= معنادار است. این رابطه نشان م )امانسج اعتمادو، مشارکت با افزایش دهدی 
 یابد.یمسطح الگوی مصرف آنان کاهش ، ی معلماناجتماع

 یی(دانلئوسرمایة اجتماعی و الگوی مصرف )همبستگی میان رابطه 

چراکه سطح ، داردرابطه بین این دو متغیر وجود ، دهدمیهای تحقیق نشان یافته
سرمایة اجتماعی بین بنابراین  (؛= 111/1Sigاست ) 11/1از  کمترآمده دستمعناداری به

 آمدهدستبه. ضریب همبستگی پیرسون رابطه وجود داردیی( دانلئوالگوی مصرف ) و
و با توجه به اینکه این مقدار منفی است جهت  ( در سطح متوسط قرار دارد-411/1)

هرچه افراد سرمایة اجتماعی باالتری داشته باشند  بدین معنا کهرابطه معکوس است. 
 ی مصرف پائین تری دارند.الگو
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 مصادره نهایی مصرف یالگو سطحو یاجتماع انسجام اعتمادو، مشارکترابطه میان 
 (ییدانلئو)

است. جهت رابطه  -898/1 و-812/1، -811/1 به ترتیب عبارتند ازمیزان همبستگی 
(. معنادار است. این رابطه نشان = 111/1Sig)در سطح  است و ضعیفو شدت آن  منفی

سطح الگوی مصرف آنان ، معلمان یاجتماع انسجام اعتمادو، مشارکت با افزایش دهدیم
 یابد.یمکاهش 

، شارکتم) اجتماعیگانه سرمایة بدست آمده بین ابعاد سه هاییافتههمچنین بر اساس 
اعتماد و انسجام اجتماعی( و الگوی مصرف وبلن و دانلئویی رابطه معناداری وجود دارد. 

از ضریب همبستگی متغیرهای سرمایة  آمدهدستبهسطح معناداری  کهییازآنجابنابراین 
درصد  75است با اطمینان  15/1اجتماعی با الگوی مصرف )وبلن و دانلئویی( کمتر از 

 توان گفت بین این متغیرها رابطه وجود دارد.می
 پیرو. ستا وبوردی و دانلئویی، وبلن امتداد تئوری بدست آمده تحقیق در هاییافته -
. ینهای و ایواسطه، اصطالحی مصرف. است الگو یا قسم سه دارای مصرف وبلن نظریه

 رابطه نییع الگو دو از تابعی تواندمی زندگی شیوه نهایی مصرف الگوی نوع به توجه با
نفر  851تظاهراتی.  و نمایشی یا و باشد داشته نیازی – انطباقی جنبه تولید با مصرف

 و دارای الگوی مصرف نیازی برحسب الگوی وبلن هستنددرصد( از پاسخگویان  2/28)
الزم به ذکر ) هستند دارای الگوی مصرف تابعیدرصد( از پاسخگویان  8/49نفر ) 117

 است که مُد و میانه در دسته الگوهای مصرف نیازی قرار دارند(.
 و( درصد 82)مصرف وبلن  نتایج معنی داری همبستگی نوع و سطح الگوهای -

 رینتنشان داد که اصلی ایزمینه( با سرمایه اجتماعی و بعضی عوامل درصد 89دانلئویی )
د شد خواهن هازمینه ترویج منش زندگی هایاند و به تبع آن سبکزندگی هایسبک بروز

 معلمان هستند رسمی آموزش تجربه ازجمله و هاتجربه انواع از تابعی نیز هامنش خود و
 هک کرد تحلیل را آن بازتولید در رسمی آموزش میان ارتباط، که نکته این نبیا و

 آورد.می پدید خاص مصرف الگوهای ایجاد برای پایدار هاییگرایش
تفاوت الگوی مصرف )وبلن و دانلئویی( به نسبت به  آمدهدستبهسطح معناداری  -

گفت الگوی  توانیمتعداد اعضای خانواده ، تعداد فرزندان، متغیرهای وضعیت تأهل
مصرف )وبلن و دانلئویی( در بین گروهای متغیرهای مذکور متفاوت است. همچنین 

های سنی مختلف تفاوت معناداری ندارد اما الگوی دانلئویی( در بین ردهمصرف )الگوی 
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صله اسطح معناداری ح چراکهمتفاوت است ، ی سنی مختلفهاردهبین  ( درمصرف )وبلن
 .است 15/1از آزمون آن کمتر از 

 گیریبحث و نتیجه
( 1422) وساییمهمسویی نزدیک با نتایج تحقیقات ، با عنایت به نتایج بدست آمده تحقیق

بررسی » عنوان( با 1471تحقیق عابدینی )، «نقش فرهنگ بر مصرف»با عنوان 
کاالهای فرهنگی در بین های اجتماعی با میزان مصرف شناختی رابطه سرمایهجامعه

 با( 1471) پورو تحقیق آزاد ارمکی و سلیمان « دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی خلخال
 .است« شهر تهران 1های منطقه مطالعه روی معلم، مصرف متظاهرانه» عنوان

بررسی نقش الگوی مصرف معلمان در شهر »از آنجا که این تحقیق بطور خاص به 
انتقال نسلی آن و نیز اهمیت توسعه در کشور در نظر ، ولید فرهنگیبه لحاظ بازت« تهران

گرفته شد. بدین لحاظ جهت تحلیل و تبیین موضوع با عنایت به نظریات وبلن و دانلئویی 
پیرامون الگوی مصرف نهایی و نوع مصادره نهایی با نظریه پیر بوردیو در مورد سرمایه 

 تحقیق حاضر با اتکا بر تحقیقات پیشین و اجتماعی تحقیق انجام شد. نتایج حاصل از
 نشان داد که: مرتبط با موضوع هاینظریه

اعم ازالگوی مصرف نهایی وبلن و سطح الگوی ) تهرانالگوی مصرف در بین معلمان شهر   -
مصرف مصادره نهایی دانلئویی رابطه داشته که این رابطه با عوامل اجتماعی و فرهنگی به لحاظ 

از نوع معکوس است. به عبارت دیگر با افزایش  ایرابطهجمعی  شبه ونوع مصرف تظاهری 
سرمایه اجتماعی در بین معلمان سطح الگوی مصرف مصادره نهایی دانلئویی از سطح شبه جمعی 

. همچنین هرچقدر سرمایه اجتماعی معلمان کندمینیز افزایش پیدا  به سمت جمعی و شبه فردی
ایین بودن حقوق ومزایای معلمان( الگوی مصرف نهایی وبلن با توجه به پ) کند افزایش پیدا

دربخش نیازی وانطباقی است و در بین معلمان الگوی مصرف نهایی تمایل به سمت الگوی 
 وبلن( سوق پیدا خواهد کرد.) تابعینمایشی و ، مصرف تظاهری

علمان از م وبلن( در بین) نهاییحاصل از تحقیق سبک الگوی مصرف  هاییافتهبا توجه به  -
انطباقی بوده و به لحاظ نظریه سطح الگوی مصرف مصادره نهایی در سطح  -الگوی نیازی  نوع

رف جهت الگوی مص، مطابق با نظر وبلن شبه جمعی )دانلئویی( است. این بدان معنی است که
 تابعی و نمایشی نیست. دلیل این امر شاید بخاطر پایین، در بین معلمان هنوز الگویی تظاهری

بودن حقوق و مزایای معلمان باشد. تطبیق نتایج این دو الگوی مصرف نهایی وبلن )نیازی( با 
فت گ توانمیسطح الگوی مصرف شبه جمعی( )سطح الگوی مصرف مصادره نهایی دانلئویی 
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ردی ف شبه وی جمع ووبه سمت الگوی مصرف شبه جمعی  دنبال بهمعلمان به لحاظ ذهنی  که
گوی بوردیوبا ال هند داشت. ورابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد سه گانه آن درنظردر آینده تمایل خوا

 معکوس دارد. ایرابطهمصرف نهایی وبلن و سطح الگوی مصرف مصادره نهایی دانلئویی 

 وبلن() هایینکه دو متغیر وابسته یعنی الگوی مصرف  دهدمیشده نشان ضریب تعیین تعدیل -
بوسیله متغیرهای  89/1دانلئویی( معادل ) نهاییف مصادره و سطح الگوی مصر 824/1معادل 

 مستقل یعنی سرمایه اجتماعی و ابعاد سه گانه آن قابل پیش بینی و تبیین است.

 چونای وبلن( و الگوی مصرف )دانلئویی( با عوامل زمینه) نهاییرابطه الگوی مصرف   -
خانواده و تعداد فرزندان(  تعداد اعضای، مقطع تدریس، میزان تحصیالت، تأهل، سن، جنس)

 (سن و جنس) عواملفقط با  ایزمینهالگوی مصرف نهایی از میان عوامل  نشان از آن دارد که
ع عوامل )مقط فقط با ایزمینهرابطه معنی دار دارد. و الگوی مصرف مصادره نهایی از میان عوامل 

 دار دارد.( رابطه معناتأهلتدریس و وضعیت 

طرح  هایمحدودیتدارای ، دیگر نیز هایپژوهشنند سایر این پژوهش نیز هما
و افزایش جامعه  انواع خطاها محاسبه، 1واریانس چندعاملیتحلیلی آماری همچون تحلیل 

هابه لحاظ گسترش نتایج و کسب نظریه آماری سایر ادارات کل آموزش و پرورش استان
از آنجا که کشور ما در مسیر توسعه است لذا ، شودمی پیشنهاد باشد.تر میپردازی دقیق

الزم است تا تحقیقات منظم در بحث الگوی مصرف صورت گیرد ونیز توچه ویژه به 
 صورت پذیرد.وپرورش ( در حوزه آموزشانیمرب) معلمانالگوی مصرف 

 منابع 
 ،بر مصرف کاالهای فرهنگی دربین جوانان مؤثربررسی عوامل  (.1471همکاران. ) و .م، الیاسی

 .52-25، (8)8، مجله جامعه فرهنگی

، شهر تهران 1منطقه  هایمعلممتظاهرانه  مصرف (.1471) .ش ت. و سلیمان پور.، ارمکی آزاد
 .11-41، (19)5، رسانه، فرهنگ، نشریه جامعه

 زه.تهران: انتشارات شیرا، ترجمه خسرو صبوری، مصرف(. 1428) .ر، باکاک

 .انتشارات شیرازه تهران:، خسرو صبری ترجمه، مصرف(. 1421). ر، باکاک

ترجم م، دمکراسی و توسعه، سرمایه اجتماعی؛ اعتماد، سرمایه هایشکل. (1421) .پ، بوردیو
 .تهران: انتشارات شیرازه، افشین خاکباز و حسن پویان

 تهران:، انیحسن چاوش مترجم ،(یذوق یهاقضاوت ی)نقد اجتماع زیتما .(1475) .پ، ویبورد
 .ثالث نشر

                                                                                                                                        
1. MANOVA. 
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ترجمه: افشین ، دموکراسی و توسعه، اجتماعی: اعتماد هایسرمایه، (1425)، و همکاران .ر، پاتنام
 تهران: نشر شیراز، حسین پویان، خاک باز

با میزان ، های اجتماعیشناختی رابطه سرمایهبررسی جامعه (.1471ق. ) ،موالیی و .ص، عابدینی
 نامهپژوهش. کاالهای فرهنگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی خلخالمصرف 

 .99-72، (4)2. علوم اجتماعی

( TED) روش تدریس تغییریافته طرح کارایی تیم اثر (.1471) .ش، قاضی، .ع، موالیی، ا.، فالحی
، نو سخنرانی بر رضایتمندی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستا

 .9-18، (1)1، فصلنامه آموزش پزشکی

خلیل میرزایی و  مترجم، جامعه شناسی مدرن نظریه (.1471) .گ، و داگالس جی .ج، ریتزر
 جامعه شناسان. انتشارات تهران:، عباس لطفی زاده

 تیسا. تهران:، ترجمه محمودشارع پور، (. نظریه اجتماعی ومسئله شهری1471. )پ، سوندرز

 تهران: نشر نی.، ترجمه فرهنگ ارشاد، نظریه طبقه مرفه( 1424 (ت، وبلن
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