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تجزیـه و تحلیـل آزمـون فرضـیات نیـز بـه دو روش دومتغیـره و                  . مقوله دارند 
در تجزیـه و تحلیـل      . چندمتغیره صورت گرفت و نتایج زیر حاصل شده اسـت         

پذیري ، پایگاه اجتماعی  گیري علمی، ریسک چندمتغیره، متغیرهاي اعتماد، جهت  
 52گرا،  گیري عام یت تأهل و جهتگرایی، تحصیالت، وضع   ـ اقتصادي، پیشرفت  

درصد از تغییرات متغیر مصرف فرهنگـی؛ متغیرهـاي وضـعیت تأهـل، اعتمـاد،               
 درصد از تغییـرات متغیـر اوقـات    21گرایی، تحصیالت،    پذیري، پیشرفت  ریسک

 54گیري علمی، وضعیت تأهل، انگیزة پیشرفت،  فراغت؛ متغیرهاي اعتماد، جهت
یت و متغیرهـاي پایگـاه اجتمـاعی ـ اقتـصادي،      درصد از تغییرات متغیـر مـدیر  

 درصـد از تغییـرات متغیـر        40گیري علمی    گرایی، اعتماد، جهت   تحصیالت، عام 
ـ  ا  جی اساس نتـا   نیبر هم  .کنند مصرف اقتصادي را تبیین می      نـشان   پـژوهش  نی

 درصد از زنان به مدرنیته گرایش متوسط به باال  دارند کـه         53 که حدود    دهد یم
. ان دهندة وضعیت در حال گذار ایرانی از سنت به مدرنیتـه اسـت    این درصد نش  

 یی نـوگرا هرگـاه میـزان   ،چنین در بین این زنان داراي گرایش به مدرنیته نیـز       هم
ـ  متغنی معنا که انی، به ا  مشاهده شد  يباالتر  از ذخـائر  يا عنـوان مجموعـه    بـه ری

ابعاد (یی گرا عام ،ییگرا شرفتی پ،ی علميریگ  جهت،يریپذ سکیارزشمند مانند ر
 زنان  وجود داشـته باشـد،        ي برا ی اجتماع ی مختلف زندگ  يها  در جنبه  )مدرنیته

  . را تجربه خواهند کرديتر  متفاوتی زندگيها سبکمؤید آن بوده که زنان 
مدرنیته، سبک زندگی، اوقات فراغت، مدیریت بـدن، مـصرف،     : مفاهیم کلیدي 

   . گرایی گرا، پیشرفت گیري عام پذیري، جهت گیري علمی، ریسک اعتماد، جهت
  

  طرح مسأله
 ۀسال 150 ییاروی در روشهی رم،یشناس ی روز مألۀ که ما امروز مسیلی از مساياریسب

 مثل ،هی سنت و مدرنتي جدییاروی رونی زنان در اولألۀمس.  داردتهیسنت و مدرن
 در حال  هجامع و  زاده شدهیت از درون معارضات سنت و مدرن،گری دلی از مساياریبس
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 تجربه کرده نهیزماین  را در يادی تحوالت زر،ی اخيها  در دههزی نرانی امانند يگذار
   .است

 رییتغ.  است مذکورریی تحول و تغي براي انهی قررانی در ای زندگيها وضع سبک
 ی سنتي باورهايا  پارهریی از تغيا  نشانه،ی عمومۀ نو در عرصيها يها و روادار قضاوت

اي در متن فرهنگی ایران  تحوالت عدیده خبر از دی جدی زندگيها سبک یی گو؛است
فرهنگی در چه متن  این تحوالت  که استآن در این بین پرسش اساسی . دهد یم

 ی سبک زندگ آنچه در ابتدا مشخص است آن است که؟دهد اجتماعی و ابعادي رخ می
 سبک نی بنابرا؛ داردهیوس  جامعه ارتباط متقابل و دوکیها و فرهنگ   ارزشت،یبا هو
  . گذارد ی مری جامعه بر فرهنگ آن تأثکی یزندگ

 ی تلقتهی تحوالت مدرنة سازندي از اجزای زندگيها  سبکی اجتماعةدیپددر واقع 
 ي و انتخاب فردتی هويجوو  از جستي بازنمودی زندگيها  سبکرای ز؛شود می

 ابعاد مختلف تواند یاست که م برخوردار یتی موضوع از چنان قابلنیعالوه، ا به. است
  . کند ی را معرفتهیمدرن

هاي حاصل از آن بر ساختار خانواده  در این هنگام، تحوالت مدرنیته و نگرش
 از اثرات قابل یکی. ترین رکن آن یعنی زنان تأثیر بسزایی گذاشته است ایرانی و مهم

تبع آن   و بهتینس در نقش جریی در خانواده، تغی کالن اجتماعيها یمالحظه دگرگون
 رهگذر نقش زنان خصوصاً در خانواده نی است که البته در اي در نقش همسررییتغ
 نی ای اصللی از دالیکی دیشا.  شده استی از نقش مردان دچار دگرگونشیمراتب ب به

 ساختار هرم  حضور آنان در عرصۀ اجتماعی  باشد کهدلیل  بهدرآمد مستقل زن امر
  .ه استدگرگون کردقدرت را در خانواده 

 نیی تعری نظی خانوادگيها يریگ می زنان، آنان را در تصمي کسب استقالل اقتصاد
تعداد فرزندان، محل سکونت مستقل، گذران اوقات فراغت و مشارکت در موضوعات 

 ۀورود زنان به صحن از سوي دیگر، .کرد ي از انفعال خارج و صاحب رأیروزمره خانگ
گسترش .  داد و با حقوق خود آشنا ساختشی آنان را افزايها یعلم و دانش، آگاه
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 زنان، اوقات فراغت زنان را ی سنتفی وظايفای از خانه و ارونی بی رسمينقش نهادها
  نقش زنان در خانواده ي بر روند تحوالت ساختارها نی اۀ داد و در مجموع همشیافزا
 خود ي مستقل برایتیو هفی زنان به بازتعربی ترتنیبه ا.  داشتندییر بسزایتأث

 آموزشی، شغلی و سایر نهادهاي اجتماعی، منابع يها با ورود زنان به عرصه. پرداختند
 یتی از خود، هوی ذهنری فراتر رفته و در تصوی خانگيها یابی آنان از نقش هویت

  .  برگرفته از همسر در نظر گرفتندتیمستقل از هو
 ی اجتماعوندی ارتباط و پيها وهی ش، زیرا داردتی اهمی زنانمطالعات سبک زندگ

طور  همان زیرا. سازد یرا آشکار مزنان  مدرن ي و اقتصادی فرهنگيندهایحاصل از فرا
 نیتر عنوان مهم به،  زنان، کانون خانوادهیندگ در سبک زرییبا هرگونه تغکه بیان شد 
  . ردیگ ی قرار مری تحت تأث، جامعهیسلول اجتماع

 چون پیشرفت، رشد، توسعه، نـوگرایی، تجـدد، نوسـازي،       در جامعۀ ایران عباراتی   
هـاي   هاسـت بـین اندیـشمندان و روشـنفکران رشـته           مدرن بودن و فکر نو داشتن سال      

وجـه  . گـو قـرار گرفتـه اسـت     و  تحلیلی یا مکتبی مورد بحـث و گفـت       شکل  مختلف به 
اهی بـه  ایـم، در نگـ   گوها در نگاهی به گذشته، چگونه بوده    و اشتراك این مباحث وگفت   

در نگاه بـه شـرایط   . حال، چگونه هستیم و در نگاهی به آینده چگونه باید باشیم، است          
اسـت، دیـده   ) مدرن (و آنچه نو ) سنت(جدید طیفی از تقابل بین آنچه در گذشته بوده  

داند که مدت زیادي است در فرایند نوسازي        اي می  تورن کشور ایران را جامعه    . شود می
هـاي   یکـی از مؤلفـه    . اي صرفاً مـذهبی نیـست      وي ایران دیگر جامعه   به نظر   . قرار دارد 

تـورن،  (سـرعت در حـال دگرگـونی اسـت      نوسازي وضعیت زنان است که در ایران به    
1382 :47(  

: مدرنیته موجبات تمایز دو ساحت متفاوت در زندگی انسانی را فراهم کرده اسـت     
شناختی، فضاي   گاه جامعه حوزة شخصی و حوزة عمومی؛ مراد از حوزة عمومی در دید          

اماکن عمومی تفریحـی   (عمومی بین اتباع یک جامعه است که از ساختارهاي اجتماعی           
هاي عمومی   چنین نهادهاي مدنی همچون مطبوعات، احزاب و رسانه        هم) و غیرتفریحی 
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از سوي دیگر، مراد از حوزة شخصی یا خصوصی، عرصۀ فـارغ از             .   شده است   تشکیل
این حوزه از زندگی شخصی و سبک زیست که فارغ از . جمعی استعموم یا عقالنیت 

عرصـۀ شخـصی، جنبـۀ    . تواند عمل کند، تشکیل شده است      خواست عموم و دولت می    
ترین امور  سبک زندگی از جمله مهم.  شود اقناعی ندارد و عالیق خصوصی را شامل می

 کـار   چـه مـردم : سبک زندگی ناظر بـر دوچیـز اسـت       . مربوط به حوزة خصوصی است    
هـاي مختلـف زنـدگی     ؟ این دو سؤال بـراي عرصـه  کنند  و چطور آن کار را می   کنند  می

فعالیـت  ) 2فعالیـت کـاري؛     ) 1: هـا شـامل    کاربرد دارد و از نظر دوبریانوف این عرصه       
زندگی روزمره و بازتولید زندگی ) 4فعالیت فرهنگی و ارتباط؛ و     ) 3سیاسی و عمومی؛    

ین چهار عرصـه سـبک زنـدگی در آن عرصـه را تعریـف      ها در ا   مجموع گزینش . است
). 70: 1382فاضـلی،   (مثل زندگی کاري یا سبک زنـدگی فرهنگـی و ارتبـاطی             . کند می

هـاي   کننـده و سـبک   مفهوم سبک زندگی اغلب با تحقیقات بازاریـابی نگـرش مـصرف        
  .)Rosengren and Windahl, 1989: 265(مصرفی مرتبط است 

کـار   اي از رفتارها تعبیر کرد که فرد آنها را بـه           به مجموعه توان   سبک زندگی را می   
گیرد تا نه فقط نیازهاي جاري او را برآورند، بلکه روایت خاصـی را کـه وي بـراي               می

سـبک زنـدگی   . هویت شخصی خود برگزیـده اسـت در برابـر دیگـران مجـسم سـازد             
ـ                 ا نـوعی   اصطالحی است که در فرهنگ سنتی چندان کـاربردي نـدارد، چـون مـالزم ب

هاي موجود است؛ سخن گفتن از کثرت انتخـاب          انتخاب از میان تعداد کثیري از امکان      
کـه   یـا آن . ها به روي همۀ افراد باز اسـت        نباید به این پندار بینجامد که در همۀ انتخاب        

هاي خویش را با آگاهی کامل از همۀ امکانـات   هاي مربوط به انتخاب     همۀ مردم تصمیم  
هایی که  چه در عرصۀ کار و چه در عرصۀ مصرف، براي همۀ گروه  . دگزینن موجود برمی 

هاي گونـاگونی در زمینـۀ سـبک زنـدگی      اند، انتخاب  هاي سنتی آزاد شده     از قید فعالیت  
 کـه بوردیـو   طور ها، همان طبیعی است که تفاوتهاي سبک زندگی بین گروه   . وجود دارد 

هـاي سـاختاري مقـدماتی بـراي          کل، در واقع ش    )121:1382گیدنز،  (گوید    به تأکید می  
  .هاي اجتماعی هستند بندي گروه
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دارد کـه در آن    سوي دوره اي گام برمـی      جهان به جاي ورود به دنیاي پسامدرن به       
تردیـدي  ) 30:1382گیـدنز،  (انـد   تر از پیش شـده  تر و جهانی    اي  پیامدهاي مدرنیته ریشه  

هاي انفـرادي   سوي محیط فعالیتاي، فرا  نیست که دنیاي متجدد کنونی به میزان گسترده       
یابد و هیچ کس قادر نیست از تحوالت ناشی از گسترش تجدد مصون بمانـد           امتداد می 

تـرین   یا خـالف آن گزینـشی بـه عمـل آورد؛ حتـی مدرنیتـه، مردمـی را کـه در سـنتی            
برند، تحـت تـأثیر قـرار        سرمی جهان به »  پیشرفتۀ«هاي ممکن خارج از بخش        سکونتگاه

کننـد، مثـل    هاي اجتماعی که در بستر هویت معنا پیـدا مـی   ر دهۀ اخیر، سازهد. دهد   می
گیـري    جهـت ). 5:1381ابـاذري و چاوشـیان،      (، از بـین رفتـه اسـت         )نظام تولید (طبقه  
حوزة (هاي اجتماعی در دهۀ اخیر به سمت پذیرش اهمیت فزایندة سبک زندگی               نظریه

عنوان موضوعی بـراي     ت و به  در شکل دادن به هویت شخصی و اجتماعی اس        ) مصرف
از دیگر سو، چالش اساسی عـصر حاضـر      . نظریه و پژوهش اجتماعی مطرح شده است      

در شکل دادن به این هویت، معطوف بـه نـسل جـوان زنـان اسـت کـه بخـش بـسیار                      
  .   تأثیرگذاري از جامعه هستند

ته و صورت شتابانی در معرض تأثیرات خواس جا که ایران کشوري است که به از آن
دهـد، همچـون بـسیاري از        جا که شواهد نشان می     ناخواستۀ مدرنیته قرار گرفته و تا آن      

اي در برخورد با این فراینـد، برخـوردار نیـست     توسعه از راهبرد ویژه کشورهاي درحال 
خصوص  بنابراین مطالعۀ تجربی تأثیرات این فرایند بر ایران به) 6: 1385 خواجه نوري،(

گیرد،  ترین قشرهاي اجتماعی که نیمی از جامعه را دربرمی       یکی از مهم   عنوان بر زنان، به  
  . اندیشی و تأمل بسیار است قابل ژرف

بر همین اساس، هدف اصلی این مطالعه آن است که تأثیر گرایش بـه مدرنیتـه در                 
  . زنان و دختران جوان را بر سبک زندگی آنها در ایران مورد مطالعه قرار دهد

هـایی کـه     ژوهش در نظر دارد، به اهداف جزئی زیـر براسـاس داده           در واقع، این پ   
  :شود، برسد آوري می جمع

  مدرنیته تا چه میزان بر سبک زندگی زنان جوان مؤثر است؟. 1
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  وجود آورده است؟ آیا نگرش مدرن، تغییراتی در سبک زندگی زنان جوان به. 2
 وجـود   اي  رابطـه چـه    یمختلف سبک زنـدگ     با ابعاد  تهی ابعاد  مختلف مدرن    نیب. 3

  ؟دارد
  

  پیشینۀ پژوهش
هـاي    پیشین، در این است که با بررسی مطالعات قبلی، جنبـه    هاي  پژوهش مرور   اهمیت
چنین استفاده از منابع علمی متعـدد، راه را بـراي            هم. توان شناخت    را می  پژوهشدیگر  

ی از سوي    علم هاي  پژوهش ۀ، در امر پژوهش هموار کرده و ارائ       پژوهشگرتر    دید وسیع 
 فرضیات ئۀتر و ارا تر و گسترده  وسیعبعاديهاي علمی بعدي در ا وي، راهگشاي فعالیت

محقـق، درایـن قـسمت بایـد     «. کنـد  کاري نیز جلـوگیري مـی    و از دوباره استجدیدتر  
موقعیت موضوع مورد مطالعه را نسبت به چهارچوب نظري شناخته شده، تعیین کند که 

  ).1382کیوي و کامپنهود، (» گویند یرونی میدر اصطالح به آن اعتبار ب
 ی بررسـ تـر  قی هرچه دقي و برای مفهوم سبک زندگینی و عي توجه به ابعاد نظر    با
ـ  ي آن را به دو بخش مطالعات نظـر       ن،یشی مطالعات پ  کردن  می تقـس ی و مطالعـات تجرب
 و  ی بـه سـبک زنـدگ      میمـستق ری غ صـورت   ه که ب  زی را ن  ی مطالعات مهم  نیچن  هم ،کردیم

 یمـورد  بررسـ  ، پرداختـه  تی هوته،یدرنمانند مصرف، فراغت، سنت و م     ن،   آ يها  لفهمؤ
  . مطالعات پرداخته شودنی ای بررسيبند  تا به جمعشده تالش زی نانیدر پا. میا قرار داده

 از« بـا عنـوان      اي  در مقالـه  ) 1381( انی و چاووش  ي اباذر ،ي مطالعات نظر  ةدر حوز 
 هویـت  شـناختی  جامعـه  تحلیـل  در نـوین  یکردهاي رو :زندگی سبک تا اجتماعی طبقۀ

 هاي  تبیین بنیادین اصل »اجتماعی طبقاتی« مفهوم که اند  مسأله پرداخته  نای به »اجتماعی
هـاي اجتمـاعی و هـم هویـت           هم پویش .  است ختیشنا  جامعه تفکر سنت در اجتماعی

 امـا . دنشـو   اجتماعی اعضاي جوامع مدرن بـه کمـک ایـن مفهـوم تحلیـل و درك مـی                 
 ةهاي اجتماعی اخیر به سمت پذیرش اهمیت فزاینـده حـوز   گیري همگراي نظریه   جهت
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. دادن به هویت شخصی و اجتماعی اسـت  هاي سبک زندگی در شکل      مصرف و فعالیت  
 اجتمـاعی هویـت در جوامـع امـروزي          ةاین مقاله درصدد تحلیل چگونگی تغییر شالود      

  :حال همبسته پیش رفته است ندرعیو این تحلیل بر محور سه استدالل مجزا . است
  تحول در رابطه میان کار و فراغت؛  . 1
 پارگی ساختار طبقاتی در جوامع مدرن؛  چند . 2

  .پیدایش فرهنگ مصرف . 3
ها، پـذیرش اولویـت فرهنـگ بـر سـاختار اجتمـاعی تولیـد و                 نتیجه این استدالل  
  .  استهاي ساختاري ها در برابر جبرگرایی تبیین گیري هویت پذیرش بازتابندگی شکل

 آن در علـوم   ة و گستر  یمفهوم سبک زندگ   «ۀ به مقال  ی و مفهوم  ي کار نظر  گریدر د 
ـ ا. نوشته شده است  ) 1386(یکن ي مهدو دی محمدسع قلم  به که   میخور ی برم »یاجتماع  نی

 راًی است که اخی علوم اجتماعمی از جمله مفاهی که مفهوم سبک زندگهی داعنیمقاله با ا
 متفاوت و بعضاً متعارض آن باعـث        ي اما کاربردها  تهار گرف  مورد توجه قر   اریاگرچه بس 

 اسـاس،  نیبر همـ .  شودلی شفاف و روشن تبد   ةقابل استفاد ری مبهم و غ   یشده به مفهوم  
 مفهوم بپردازد و نای از شناسانه  واژهینیی تبۀ مقاله ابتدا به ارائنی کرده در ا  ی سع سندهینو

 ونـد ی برسـد کـه پ  جـه ی نتنی به اتیادر نه  قرار دهد و     ی آن را مورد بررس    یابعاد مفهوم 
  . وجود داردی مفهوم با مفهوم ذائقه در علوم اجتماعنی انی بیقیوث

قلم احمد    به »مانی سطح ا  یابی براي ارز  یعنوان شاخص   به یسبک زندگ  «ي در مقاله 
 بـا   تـوان  ی که م  يکردی رو نی باور است که بهتر    نی  بر ا   سندهی، نو )1391(یفی شر نیحس

 »شناسـانه  نیـ د «کـرد ی روکرد فیصورت جامع و مانع تعر     را به  یبک زندگ آن مفهوم س  
یافته است که  اي از رفتارهاي سازمان  مجموعهگی،براساس این رویکرد سبک زند. است

هـاي   چنین متناسب بـا امیـال و خواسـته       شده و هم   هاي پذیرفته   متأثر از باورها و ارزش    
. انـد  یک فرد یـا گروهـی از افـراد شـده    فردي و شرایط اجتماعی، وجهۀ غالب رفتاري        

 و ابعاد ناپیداي    طنینمود خارجی هویت با   . گرانه و نمادین دارد    سبک زندگی جنبۀ بیان   
عنوان شاخـصی   توان از سبک زندگی به     بر این اساس، می   . هویت فردي و جمعی است    
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یـات  این حقیقت در آیات و روا . براي سنجش کیفیت ایمان افراد و جوامع استفاده کرد        
ناهماهنگی میان ایمان و سبک زندگی افـراد و یـا    . فراوانی مورد تأکید قرار گرفته است     

ها، علـل و عوامـل مختلفـی       رغم وحدت باورها و ارزش      زندگی علی  ايه تفاوت سبک 
هاي افراد،  ها در گزینش ذومراتب بودن ایمان، تنوع غرایز و امیال و تأثیرگذاري آن: دارد

 نهادهـاي اجتمـاعی   نبـود ی از شرایط اقلیمی و اجتمـاعی و یـا          تأثیرپذیري سبک زندگ  
  .  اند املها، بخشی از این عو متناسب با باورها و ارزش

ـ یدو جهـان ا «  بـا عنـوان  اي در مقاله) 1386( ی و شالچ یآزاد ارمک  مـسجد و  : یران
 مـشخص  را جوانـان  از گـروه  دو زندگی سبک هاي  کنند ویژگی  ، تالش می  »شاپ یکاف

 نیـز  و مـصرف  هنجارهـاي  زنـدگی،  مختلـف  عناصـر  اهمیـت  سـاختن  خصمش. کنند
 مطالعـه  ایـن  نتـایج . است مقاله این هاي  هدف دیگر از فراغت اوقات گذران هاي  شیوه
 دیـ کأ و مدرن، تی غربتی هوهاي  از نشانهي دور،ی غرب گرایی   مصرف نفی دهد  می نشان

 از  ي بـا نـامحرم و دور       اجتنـاب از روابـط     ،ی با برداشـت فقـاهت     ی اسالم هاي  بر ارزش 
ـ  گرایی   اصول ی سبک زندگ  هاي  یژگی از جمله و   ،ییمدگرا در مقابـل در    .  اسـت  ی انقالب

 چـون   هـایی   یژگی شکل گرفته است که با و      ی مختلف ی زندگ ةوی ش تر  مرفه قشرهاي انیم
 ی مـصرف ی جهـان هـاي  انی از جريریرپذیثأ گسترش ارتباط با جنس مخالف، ت یی،مدگرا

 جوانـان  ي خالقانـه از رفتارهـا  بندي  دستهۀ با ارائ  پژوهش جینتا. ستشناخته شده ا  ... و
 با در نظـر گـرفتن       ی،رانی ا شهروندان ی سبک زندگ  ی بررس ي را برا  ی نسبتاً مناسب  يالگو

  . هم در آن لحاظ شده استینی دي که رفتارهادهد ی ارائه می، مدرن و سنتهاي لفهؤم
کـه  » هران و عوامـل مـؤثر بـر آن         سبک زندگى جوانان در شهر ت      یبررس «ۀدر مقال 

 سـبک  یشناسـ   بـه گونـه   ،نگاشته شـده اسـت    ) 1391( فالح   يمهد و    زارع ژنی  ب  قلم  به
در کنار  . شود ی آن پرداخته م   يریگ   جوانان در شهر تهران و عوامل مؤثر بر شکل         یزندگ

 ییگرا   ساخت یآ و متأخر، نظر   کی کالس يها  هی نظر ز ا ی متنوع فی ط نظري مسأله با   نییتب
هـاي   پـژوهش  يبر مبنـا .  کار قرار گرفته استي مبنا نظري نی تدو ي برا وی بورد ینیوتک

 انـه، ی کارکردگراانـه، یجو لـذت ی ـ  شناخت ییبای زيها  موجود، سبکهاي نظریه و یتجرب
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ـ براسـاس م  . اند   شده یی و شناسا  یابی نهی زم ی، و انفعال  یفرهنگ  خرده  انـواع سـبک     نیانگی
 مربـوط بـه   نیانگیـ  منیتر  و کمانهیجو  لذتیک زندگ در سب نیانگی م نیتر شی ب ،یزندگ

 بـا انـواع سـبک       ی و فرهنگـ   ی اجتماع یۀ سرما نی ب ۀ منفعالنه است و رابط    یسبک زندگ 
ـ    ي معنـادار  بی ضـر  نیا.  مثبت و معنادار است    یزندگ  و  ي اقتـصاد  یۀ سـرما  نی رابطـه ب
ـ  و منفعالنـه را ن     انهیجو   لذت انه،یرا کارکردگ ی زندگ يها  سبک ـ  تأ زی ـ . کنـد  ی مـ  دیی  ۀنکت
 و  ی اجتمـاع  یۀسـرما ( رهای متغ ریبه سا   نسبت ي اقتصاد یۀ نقش سرما  يمالحظه، برتر  قابل

  .     است) یفرهنگ
شـدن    زندگی عرفی؛ بررسی رابطۀ تحوالت سبک زندگی و عرفـی      سبک«ۀ  در مقال 

 کـه از  شـود  ی نکتـه اشـاره مـ   نه ای ب،)1392( محمدرضا پویافرقلم    به» در جامعۀ ایرانی  
بـر ایـن   . ن اهداف استقرار نظام اسالمی در ایران، تأسیس جامعۀ دینیِ نمونه بود  تری مهم

رسیدن به حـد  به قصد  همیشه کشور تاساس، همواره چنین تلقی شده که روند تحوال  
هـاي گونـاگون    این هـدف در حـوزه  . اي است اي از چنین جامعه نهایی و کامل و نمونه 

هاي پـس از انقـالب اسـالمی،         م جدي دولت   از جمله سبک زندگی، با اهتما      ،اجتماعی
شده، این پرسش مطرح اسـت کـه آیـا      اما در مقابل این هدف اعالم     . پیگیري شده است  

تـر از دوران پـیش از انقـالب شـده            جامعۀ ایرانِ پس از انقالب در سطح فردي، دینـی         
  است؟

حـولی در  گیرد، بر پایۀ مطالعۀ دو رونـد ت     آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می       
شـدن در ایـرانِ      جامعۀ ایران است؛ نخست بررسی بروز یا عدم بروز نشانه هاي عرفـی            

پس از انقالب و دوم بررسی تحوالت سبک زندگی در جامعۀ ایرانی در همـین مقطـع                  
 که آیا بین روند تحوالت سبک زندگی با استهدف نهایی، پاسخ به این پرسش . زمانی

شدن را در سطح فردي نـشان   ایران  که شاخص عرفینقش و جایگاه اجتماعی دین در     
هاي سبک زنـدگی      اي وجود دارد؟ براي دستیابی به پاسخ، نخست مؤلفه          رابطه ،دهد  می

در ابعاد گوناگون براساس شواهد تجربـیِ موجـود ارزیـابی شـده و سـپس وجـود یـا                    
ـ    به مدد بررسی نتایج  پژوهش    ،شدن وجود فرایند عرفی   عدم ز انـدك  هاي دینـداري و نی
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دهد که دو     در نهایت نتایج تحلیل نشان می     .  بررسی شده است   ،شدن هاي عرفی  پژوهش
شدن جامعـۀ   شتاب در عرفی  قابل مشاهده است، از یک سو روندي هرچند کم     هم روند

ایران آغاز شده و از سوي دیگر در سبک زندگی ایرانیان تحوالتی رخ داده که محتـواي   
نتیجۀ .  متمایل است  ، به معناي غربی و عرفیِ آن      ،مدرنسوي الگوي سبک زندگی      آن به 

نهایی این است که یک تناظر و همبستگیِ علّـی میـان ایـن دو رونـد وجـود دارد، بـه                      
 بـر تحـوالت     ارگراییِ در حال بروز در جامعـۀ ایرانـی عـاملی اثرگـذ             اي که عرفی    گونه

ۀ ایرانـی را از     گیـري ایـن تـأثیرات، جامعـ        جهت. یادشده در سبک زندگی ایرانی است     
 دور  ،رسیدن به هدف مهم استقرار جامعۀ نمونۀ اسالمی و رواج سبک زندگی اسـالمی             

  .خواهد ساخت
قلم   به» گذاري فرهنگی سبک زندگی در ایران      هاي سیاست  جنسیت و چالش   «ۀمقال

گـذاري فرهنگـی، اعمـال آن را در         با طرح بحث سیاست   ) 1392(ی  عی سادات شف  هیسم
هاي مدون و  نامه و ضمن بررسی سیاست کند قدرت دولت دنبال می   مختصات ابزارهاي   

هاي فرهنگی سبک زنـدگی را مـورد تحلیـل قـرار داده و در پایـان بـه        رسمی، سیاست 
رغـم   هـا بـه   دهد این سیاسـت   نشان می او يها  بررسی. پردازد   هاي آن می    معرفی چالش 

ـ   ه تحوالت جهانی و داخلی، مطالبات گرو   ضائات زنـدگی روزمـره،   هاي اجتمـاعی و اقت
گـویی،   کلـی . همچنان پایدار و غیرمنعطف و بدون بازنگري، جـاري و سـاري هـستند              

 رةهـا، سـیط   شدت انتزاعی حـاکم بـر آن    عینی، تفکر بهۀ با وضعیت زیست نداشتن باقانط
فراگیر گفتمان حجاب و عفاف، تمرکز بر زنان به جاي تمرکز بر هر دو جنس و برخی                

در . هاسـت  هـاي ایـن نـوع سیاسـت        تـرین چـالش    و اجرایی از مهم   تناقضات محتوایی   
 چنـد، بـازنگري و تغییـر ایـن     هایی ت نکته اشاره شده که ضرورنه ای بندي مقاله ب   جمع

، ماهیـت   فناورانهناپذیر می کند؛ ازجمله تحوالت جهانی ارتباطی،         ها را اجتناب   سیاست
 .ها و انعکاس آن یاست ارزیابی سۀهاي چندگان کنشگرانه سبک زندگی و ضرورت

دهد دیدگاهی که    سبک زندگی نشان می    ة صورت گرفته دربار   يها   پژوهش بررسی
 حامیـان   ، تعـاریف  ۀدانـد از دیگـر دسـت         سبک زنـدگی مـی     ۀرفتار و فعالیت را مشخص    
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 زیـادي میـان     ۀحال مطالعات اجتماعی نشان داده اسـت کـه فاصـل           نیباا. تري دارد  بیش
هایی   مدلبنابراین آنان وجود دارد؛ واقعیو رفتار و فعالیت هاي مردم  ها و نگرش ارزش

ها تبیین کننـد موفقیـت زیـادي       ها و نگرش    اند رفتارها را براساس ارزش      که قصد داشته  
هاي بـروز   ها را یکی از منشأ ها و نگرش این بدان معنا نیست که صرفاً ارزش      . اند  نداشته
هـا هـم جزئـی از        ست که ارزش و نگرش     آن ا  ي بلکه به معنا   ،هاي زندگی بدانیم    سبک

در واقع سبک زندگی همان بخش از زندگی است که عمالً تحقـق         . سبک زندگی است  
دهنـد و سـخن     هایی که افراد در زندگی روزمره انجـام مـی           یابد، طیف کامل فعالیت     می

  . کند ها صدق می  آنةدربار» سبک«گفتن از 
 ةتوانـد سـازند   عرصه از زنـدگی مـی  هاي افراد در هر   طیف فعالیتگر،ی د ي سو از

 ۀتوانیم از سبک زندگی در زمین به همین دلیل می. ها در آن عرصه باشد سبک زندگی آن  
هاي دینی یا رفتار درون      مصرف مادي، رفتار بهداشتی، رانندگی، مصرف فرهنگی، کنش       

بخش بـر    که اصلی انسجام  است    ر رفتا ی از  طیف شاملسبک زندگی   . منزل سخن بگوئیم  
اي از زندگی را تحت پوشش دارد و در میان گروهـی از افـراد     آن حاکم است و عرصه    

ــشاهده اســت  ــل م ــه قاب ــد. جامع ــدگی زائی ــان   انتخــابةســبک زن ــردم در می هــاي م
  ).1381اباذري و چاووشیان، (شان است  هاي ساختاري محدودیت
ست، نخـ . گـشاید   اي را مـی      نگاهی به سبک زندگی، برنامۀ پژوهشی گسترده       چنین

، چرا شود تحلیل سبک زندگی به بررسی الگوهاي مصرف مادي یا فرهنگی محدود نمی     
چنـان کـه در عمـل         آن ، زندگی اجتماعی  ةتحلیل سبک زندگی پژوهشی است دربار     که  

دوم، پـژوهش  . کردن را نیـز دربـردارد    یابد و زندگی عناصري بیش از مصرف        تحقق می 
گـري عـامالن،      ر حد وسط ساختار و انتخاب     منزلۀ مفهومی که د     سبک زندگی به   ةدربار

 فرایندهاي دنیاي جدیـد قـرار گرفتـه، راهـی     ۀ خود و مصرف و بقی     امدهايیمنشأها و پ  
  .براي آزمودن دنیاي اجتماعی در ابعاد مختلف است
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  چارچوب نظري
  هاي مرتبط خواهیم داشت و در پایان به ارائۀ مدلی نظري در این بخش مروري بر نظریه

  .پردازیم ي این پژوهش قرار خواهد گرفت، میکه مبنا
  
  هاي سبک زندگی نظریه

نظریـات  . پـردازان برجـسته در زمینـۀ سـبک زنـدگی اسـت        یک از نظریه   دیوید چانی 
او بحث . برجستۀ او در زمینۀ جایگاه سبک زندگی در بحث ساختارهاي اجتماعی است

پیـدایش  : کنـد  آن آغاز مـی  ساختاري سبک زندگی را با تشریح زمینۀ اجتماعی پیدایش          
هاي زندگی متعلق به دوران مدرن است و در جوامع مدرن است که افراد مفهـوم              سبک

هاي زندگی   سبک. گیرند کار می  سبک زندگی را براي توصیف اعمال خود به دیگران به         
الگوهاي متمایز کنش میان مردم است ومردم در زندگی روزانۀ خـود از مفهـوم سـبک                 

کنند، زیرا این مفهـوم    که توضیح منظور خود را ضروري یابند، استفاده می         آن زندگی، بی 
امـا  . کنـد  به توضیح رفتار افراد، علل آن ومعنایی که این رفتار براي آنها دارد، کمک می            

توان سبک زندگی را به زندگی همۀ افراد نـسبت داد، زیـرا    این به آن معنا نیست که می     
یا تمایل نسبت به یک سبک معین را در زنـدگی خـود           کلی پیروي    افرادي هستند که به   

سبک زندگی بخشی از زندگی اجتماعی روزانه در دنیاي         «به اعتقاد چانی  . کنند انکار می 
اي است که افراد این جامعه را از آنهایی که به جامعـه   گونه مدرن است و عملکرد آن به   
  .)Chaney, 1996: 4( سازد مدرن تعلق ندارند جدا می

در بحث ازجایگاه سبک زندگی درساختارهاي اجتماعی، به چند وجه توجه        چانی  
گیـري و تأثیرپـذیري    ؛ این پدیده به زبان ساده به معناي شکل اول جنبۀ بازتابی  : کندمی

دوم اهمیـت و نقـش آن در تثبیـت تمـایزات      . هـاي اجتمـاعی اسـت      آن در روند کنش   

                                                
1. Daivid Chaney 
2. Reflexive 
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ارد کـه بـا از میـان رفـتن تمـایزات      او اعتقاد د. ساختاري در نظم اجتماعی جدید است  
ناپذیر متعلق به پیش از مدرنیته، تمایزات فرهنگی مبتنـی بـر            اجتماعی طبیعی و انعطاف   

که ممکـن اسـت    این تمایزات ضمن آن . سلیقه و سبک زندگی، جاي آن را گرفته است        
راتـب  م گاه با تمایزات ناشی از موقعیت طبقاتی افراد تقاطع پیدا کند، در تثبیت سلـسله              

 تفـسیر   طـور   توان ایـن  هاي چانی در این زمینه را می      بحث. اجتماعی موجود مؤثر است   
، موجب شـده  )سلطۀ فرهنگ مصرفی(بودن معیارهاي مصرف  کرد که گرایش به یکسان    

به روابط ) و طبقات اجتماعی ناشی از آن     (هاي تمایزات اجتماعی به جاي تولید        که پایه 
  .منتقل شود) یا سبک زندگی(مصرف ذهنی و فرهنگی جامعه درحوزة 

رسیم کـه تفـاوت     به این ترتیب به نکتۀ سومی در بحث چانی از سبک زندگی می            
سبک زندگی مشتمل بر نحـوة اسـتفاده از     . کند این مفهوم را با منزلت اجتماعی بیان می       

هـایی کـه بـر اثـر      منابع و امتیازات در اختیار افراد است و نه خود امتیـازات و فرصـت     
در واقع او سبک زندگی را نوع جدیدي . زلت اجتماعی یکسان نصیب آنها شده است  من

  .داند که خاص جامعۀ مدرن است بندي جامعه براساس منزلت اجتماعی می از گروه
اي از توقعات، نقـش یـک ابـزار کنتـرل را             صورت مجموعه  به» هاي زندگی  سبک«

این توقعات نه ضـروري و  . کنند ا میرشد در جامعه ایف هاي اجتماعی روبه   ثباتی براي بی 
، هرچند ممکن است فرد آنها را ضروري و اجباري احساس کند ــ امـا در                ندنه اجباری 

واقع سبک زندگی یک الگو یا روش زندگی است که خطوط عمومی تمایزات طبقـاتی           
طورکلی مردم از سبک زندگی در زنـدگی روزمـره           به. یافته را مادیت می بخشد     ساخت

اي از عناصر مرتبط با هویت و قرابت خود با     ور شناسایی و بیان مجموعۀ گسترده     منظ به
هاي زنـدگی منـابع تفـسیرند ـ نـوعی       صورت خالصه، سبک به. کنند دیگران استفاده می

اي از اهمیت زیادي  دانش درونی که گرچه جنبۀ نسبی دارند، اما در زندگی جامعۀ توده         
  )Chaney, 1996: 11. (برخوردارند

عنوان فرایندهاي موازي و مستمر فردگرایی       هاي زندگی به  توسعه و گسترش سبک   
ایـن دو جنبـه از سـبک        . و ادغام و یکپارچگی فرهنگی و اجتماعی، مورد توجه اسـت          
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 در جامعـه مـدرن      گذاري سبک زندگی   بخشی و فرق   گرفتن تمایز  زندگی سبب سرعت  
چنین در کـار کالسـیک زیمـل        این ویژگی دوگانۀ سبک زندگی را هم      . اخیر شده است  

طبق نظر زیمـل ایـن   . توان مشاهده کرد ، می)1971(روي سازوکار مد و زندگی شهري       
نمـا   اشتیاق دوگانه و گاه متناقض براي هم فردیت و هم تعلق فرهنگی یک ویژگی سنخ   

  ). Rosengren and Windahl, 1989: 267(از مدرنیته است ) تیپیک(
شـهر اسـت،    که منبعث از فشارهاي ساختاري  کالن بر آن از دیدگاه زیمل مد عالوه  

جا توجـه زیمـل بـه کـارکرد دوگانـۀ مـد آشـکار                در این . نماد تمایز طبقاتی هم هست    
شـدن از دیگـران و بیـان     مد در یک وجه خود اعالم تمایل فـرد بـراي متمـایز      . شود  می

د و سـبب  هویت فردي و خواست فردیت است؛ اما وجـۀ دیگـر آن جنبـۀ طبقـاتی دار      
مد از این لحـاظ احـساس       . همبستگی گروهی و تقویت انسجام اجتماعی طبقاتی است       

  )Steven Miles, 1996: 153( .کندبودن را در فرد تقویت می بادیگران
هـاي   کند که انگیزش    بیان می   )1889( نظریۀ طبقۀ مرفه   تورشتاین وبلن در کتاب     

  .شود ن تبیین پدیدة مصرف مدرن میآمیز، بنیا اجتماعی براي انجام رفتار رقابت
. کـرد  آمیز تبیین مـی    هاي اجتماعی رفتار رقابت    وبلن پدیدة مد را به کمک انگیزش      

خواهد نشان دهد براي کسب در آمد مجبـور بـه    مد مختص به طبقۀ باالیی است که می   
تـر تقلیـد    یابد و از سوي طبقـات پـایین     مد در سطح جامعه توسعه می     . کردن نیست  کار
طبقات باالتر نیز همواره براي حفظ موقعیت اجتماعی خود صور جدیدتري از          . شود می

معیاري است که طبقۀ مرفه براي بازتولیـد  » روز بودن به«. آفرینند الگوهاي مصرف را می   
  ).22:1382، نقل از فاضلی  بهRuling, 1998( کند جایگاه مسلط خود تعریف می

در نظر وبلن : کند چنین تبیین می نظریۀ خود این گرایی زنان را با      وبلن پدیده تجمل  
شـان بـه نمـایش     مردان امریکایی زمانـۀ وي قـدرت و ثـروت خـود را از طریـق زنـان         

هـاي   معتقد است که این ایـدة وبلـن بازتولیـد پدرسـاالري در قالـب         باکاك. گذارند می

                                                
1 .Lifestyle differentiation 
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اي از   لـوه زنان هم از طریق اقتباس الگـوي مـصرفی کـه ج           . کند تر را آشکار می    زیرکانه
اي که احترام دیگران بـراي    قدرت و ثروت مردان است و هم ترتیب دادن منزل و خانه           

باکـاك،  (کننـد   قدرت و ثروت شوهر را برانگیزد، پدرساالري مـوروثی را بازتولیـد مـی      
1381 :28.(  

یابد و خود  وبلن اعتقاد دارد که طبقۀ مرفه بدین وسیله به اقتدار هنجاري دست می
آمیز در جامعه ناشی از همین مسأله است  رفتار رقابت. کند وي جامعه تبدیل می   را به الگ  

کوشند تا خود را با الگوي هنجاري طبقۀ مرفه تنظـیم   هاي اجتماعی زیردستی می  گروه. 
  ).361:1378کوزر، (کند  کنند و بدین ترتیب، رقابت اجتماعی مبنایی اجتماعی پیدا می

عی سه مفهـوم طبقـه، گـروه منزلـت و حـزب را      وبر براي بررسی قشربندي اجتما 
اما جامعه . کنندة طبقه اجتماعی است زعم وبر نفع اقتصادي تنها تعیین   به. معرفی می کند  

شهرت عامل دیگـر قـشربندي      . شود صرفاً براساس توزیع منافع اقتصادي قشربندي نمی      
ـ    وبر به نظم منزلت   . اجتماعی است  ه ایـن نظـم   ها در جامعه معتقد اسـت و بـراي توجی

خصوص پـول عریـان، مبنـایی بـراي      منزلتی اعتقاد دارد که عموماً قدرت اقتصادي و به     
غالباً چنـین اسـت کـه     . افتخار اجتماعی نیست؛ قدرت سیاسی نیز چنین توانی را ندارد         

 ,Weber(افتخار اجتماعی یا پرستیژ، مبنایی براي رسـیدن بـه قـدرت اقتـصادي اسـت      

1996: 15(.  
هاي زندگی را به چیزي فراتر از کارکرد ایجاد تمایز   رة اهمیت سبک  وبر بحث دربا  

هـاي زنـدگی     آید که سـبک    از بحث وبر چنین برمی    . هاي اجتماعی تسري داد    بین گروه 
هاي منزلتی و طبقـاتی نیـز    شوند، به برتري گروهی می عالوه بر آن که موجد تفاوت بین    

هـاي زنـدگی بـه        طریـق سـبک    هـاي منزلـت و طبقـات از        گروه. بخشند مشروعیت می 
هاي قضاوت اجتماعی و ارزیابی اخالقی را نیز        شوند و معیار   هاي مرجع تبدیل می    گروه

  .)30 :1382نقل از فاضلی،   بهBourdieu, 1984( کنند تعریف می
. شناسی است که دربارة مصرف و سبک زندگی سخن گفته است پیر بوردیو جامعه 

رویکـرد نظـري    . داننـد   پژوهشگران ایـن عرصـه مـی        وي را انجیل   تمایزبسیاري کتاب   
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ها و  اي که اتنومتودولوژیست بوردیو، توجه کردن به زندگی روزمره است، اما نه به شیوه
دهند، بلکه توجه کردن به شرایط مـادي و اجتمـاعی برسـاخته              پدیدارشناسان انجام می  
  .هاي فردي شدن ادراکات و تجربه

ایـن فـضاي    . شـود  بازنمایی مـی   ن فضاي اجتماعی  در نظر بوردیو، جامعه با عنوا     
هـایی   ها تفـاوت   پایان است و در جریان این رقابت       اجتماعی جایگاه رقابتی شدید و بی     

. آورنـد  کنند که ماده و چارچوب الزم بـراي هـستی اجتمـاعی را فـراهم مـی                 ظهور می 
سـرمایۀ  سـرمایۀ اقتـصادي،   : کنـد  بوردیو فضاي اجتماعی را با چند محـور ترسـیم مـی       

سرمایۀ اقتصادي شامل درآمد و بقیۀ انواع مالی است که در . فرهنگی و سرمایۀ اجتماعی
سرمایۀ فرهنگی دربرگیرندة تمایالت پایدار فـرد  . کند قالب مالکیت جلوة نهادي پیدا می   

بوردیو تحصیالت را نمـودي   . شوند شدن در فرد انباشته می     است که در خالل اجتماعی    
شـدن   دانـست، بنـابراین گـرایش بـه اشـیاي فرهنگـی و جمـع        ی مـی از سرمایۀ فرهنگـ   

سرمایۀ اجتماعی نیز شامل . خواند محصوالت فرهنگی در نزد فرد را سرمایۀ فرهنگی می  
توانـد در اثـر عـضویت در شـبکۀ اجتمـاعی           اي است که مـی     همۀ منابع واقعی و بالقوه    

  )38 ـ37 :1382، فاضلی. (آید دست می ها به کنشگران یا سازمان
در میان انواع سرمایه، سرمایۀ فرهنگی نقش بسیار مهمـی در اندیـشۀ بوردیـو ایفـا         

شناسی مصرف و تحلیل وي دربارة سبک زندگی بر همین نوع سـرمایه              جامعه. کند   می
هاي خوب، شیوه و راه و رسـم پـسندیده،    سلیقه... «سرمایۀ فرهنگی شامل    . متکی است 

ایی پذیرش محـصوالت فرهنگـی مـشروع از قبیـل         پیچیدگی شناختی و شناختن و توان     
و تسلط یافتن بر هـر نـوع از نظـام نمـادین             » ... هنر، موسیقی کالسیک، تئاتر و ادبیات     

  .داشتن سرمایۀ فرهنگی کارکردهاي مختلف دارد) 38:همان(است 
اي از زندگی خوب و شاخصی  برایان ترنر توجه تجاري و مصرفی به بدن را نشانه      

گیرد، که این خود به توجه      هنگی در جوامع مدرن و پساصنعتی در نظر می        از سرمایۀ فر  

                                                
1. Social space 
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بــه زیبــایی بــدن، انکــار بــدن ســالخورده، طــرد مــرگ و اهمیــت بــه ورزش و ارزش  
  . بودن بدن در جوامع منجر شده است  متناسب

شدن، فردگرایی و مدرنیته سبب توجـه بـه          ترنر معتقد است تغییراتی چون صنعتی     
 ارتباط یافتـه اسـت و البتـه    1»خود«در این دوران با هویت و با مفهوم       بدن شده و بدن     

 ,Turner(گرایـی و مـصرف مـرتبط اسـت      مدرن، کامالً با توسعۀ مـصرف  ظهور خود 

1996: 7(.  
منظور مطیع سـاختن بـدن و مـنظم کـردن و      در واقع رژیم که در جوامع  سنتی، به 

عبارت دیگر،   به. معکوس یافته است  شد، در جوامع مدرن صورتی       تعالی روح گرفته می   
کنیم تا لذت خلق کنیم  ها را تحت نظم قرار داده و قانونمند می  ما بدن «در جوامع مدرن    

عنوان یک سمبل جنـسی بهتـر رشـد      دهیم تا سطح بدن به     و بدن را مورد رژیم قرار می      
در بـین  در جوامع مدرن فرهنگ مصرف کننده، پروژة بدن را تبدیل به یک فعالیت    . کند

گیري سنتی را تغییـر داده   تفکر بدن زیبا، این عمل رژیم. همۀ افراد جمعیت کرده  است     
و در جهت عکس قرار داده است و قانونمندکردن بدن، منتج به لذتمند نمـودن سـکس       

  ).1381:313ترنر، (» شده است
شـود، راهبـرد جامعـۀ مـدرن و      در واقع رژیم که نوعی حکومت بر بدن تلقی مـی          

اي از زندگی خوب و سـالم، در    پایهمثابۀ  گ مصرفی در حفظ سالمتی و زیبایی، به       فرهن
و بنـابراین  .) شود تأکید می... در جوامع به ورزش، متناسب بودن و      (شود؛   نظر گرفته می  

 )Turner, 1996: 197(» تصور مردانه از زن زیباي الغر و ورزشـی «اشتهایی به  شاید بی
  .بازگردد
  

                                                
1. Self 
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   بازنمایی بدن در سبک زندگی  نظریۀ فمینیسم و
رغـم تنـوع، از وجـه مـشترك اساسـی نیـز             شـناختی، بـه    رویکردهاي فمینیستی جامعـه   

در این رویکردها زمینه، تصویر و ارزیابی دختران از انـدام خـود در مـتن                . برخوردارند
اي که زنـان نمـایش    ها در جامعه، فرهنگ، نظام معنایی و یا موقعیت زبانی        مشکالت آن 

تفسیم بنـدي  . شود گیرند، دیده می کار می دهند و در سبک زندگی انتخابی خویش به        می
هـاي متفـاوتی را    کار، سوسیالیست و رادیکال، تحلیل کالسیک این رویکردها به محافظه 
براي مثال در اسـتدالل فمینیـستی نـوع لیبـرال،     . کنند از رابطۀ زنان با بدن خود ارائه می   

ـ        تـري    تـري دارنـد و در نتیجـه از امکانـات کـم       درت پـایین  زنان پایگـاه اجتمـاعی و ق
هایی  زدایی از خصوصیات و ویژگی تر، ارزش  نتیجۀ مهم این موقعیت پایین    . برخوردارند

:  1386ذکـایی،  (شـود   بودن همراه است و یا بـه آن منتـسب دانـسته مـی          است که با زن   
بـدین  . یتی  شـود   تواند تقویـت کننـدة دوسـویگی جنـس         این احساس کهتري می   ). 225

 زنان در جامعـه، نارضـایتی یـا نداشـتن آرامـش نـسبت بـه         دلیل جایگاه کلی  ترتیب، به 
  ).173: 1386 ذکایی،(گیرد  هرآنچه با زنانگی همراه است، شکل می

سـتیزانۀ   بر همین اساس گونۀ رادیکالِ فمینیسم، زنان را قربانیان روابط قـدرت زن             
بـراي  . دار شدن تنفر از بدن در میان زنان است       ریشهداند که نتیجۀ آن      بین دو جنس می   

عنـوان موجـوداتی     کند که زنان را بـه      مثال پورنوگرافی گفتمانی را در جامعه تقویت می       
 فراسـت، ( .کنـد  سازي مـی   گیرند، مفهوم  ور که مورد سوءاستفاده قرار می     آ  کثیف و تهوع  

زانه تـأثیر خـود را هـم در         سـتی  ایـن فولکلـور زن    ). 173 :1386 ،نقل از ذکایی   ، به 2001
و هم در ذهنیت مردانی کـه    ) ها نسبت به بدن خویش     با بیگانه ساختن آن   (ذهنیت زنان   

  .گذارد هایی هستند، بر جاي می دهندة چنین اندیشه اشاعه
سرانجام در فمینیسمِ سوسیالیست، مقصر اصـلی بیگـانگی از بـدن نظـام مـصرفی                

کننـدة نارضـایتی زنـان از بـدن خـویش و             یجشود که ترو   داري غربی معرفی می    سرمایه
البته . صرف پول زیاد براي خرید کاالها و خدماتی است که این نقیصه را جبران سازند             
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تر بـر زنـان     فشار بیشدلیل  این شرایط بالقوه متوجه زنان و مردان است، با این حال، به           
» پدرسـاالري «هوم  برخی نویسندگان فمینیست با افزودن مف     . باید آن را جنسیتی دانست    

داري غربـی   اند که نظـام سـرمایه   داري مصرفی به تشریح این واقعیت پرداخته     به سرمایه 
هـا را    پردازد، بلکه قدرت و اسـتعدادهاي نهفتـۀ آن         تنها به خالی کردن جیب زنان می       نه

  ).174ـ173 :1386 ذکایی،(کند  ها را نسبت به خود بیگانه می زداید و آن می
رسـد، نظریـۀ گیـدنز ارتبـاط      نظـر مـی   ظریات محققان مختلف، بـه پس از بررسی ن 

به این دلیل که نظریۀ  گیدنز هم به بحث مدرنیتـه و             . تري با موضوع پژوهش دارد     بیش
خلف آن مدرنیتۀ بازاندیشانه توجه دارد و هم شیوة زندگی از مباحث کلیدي در نظریـۀ   

سازد، زیـرا    نظري ما فراهم میبندي مناسبی براي مباحث   آراي گیدنز جمع  . گیدنز است 
هـاي مهـم    هـاي زنـدگی از نـشانه     در تعبیري که وي از دگرگونی اجتماعی دارد، سبک        

  .رود شمار می روابط در حال تغییر فردیت و اجتماع به
از دیـدگاه او  . دهـد  مورد  مطالعه قـرار مـی  » خود«گیدنز شیوة زندگی را در سطح     
در زندگی روزمره، این است که شیوة زنـدگی فـرد     یکی از پیامدهاي مدرنیته براي فرد       

بـر   عـالوه . گیرد شود و در شرایط مابعد سنت قرار می       نیز به فراخور آن دچار تحول می      
به نظـر  .  کند این، گیدنز شیوة زندگی را در رابطۀ تنگاتنگ با هویت شخصی قلمداد می     

بـا پدیـدة ازجاکنـدگی      مـا   ) شدن جهانی(گیدنز در فرایند مدرنیته و نوع تشدیدشدة آن         
بـرداري و راهبردهـا و    بحث هویـت در دیـدگاه گیـدنز مفـاهیم تکـه     . شویم رو می   روبه

گیرد که فرد باید از میاها هویت خـود       هاي انتزاعی را دربرمی    شدة نظام  هاي فراهم  گزینه
هـاي   هـا متـأثر از شـیوه    بـرداري و گـزینش     تکه). 148 -147 :1378گیدنز،  (را پیدا کند    

  . نوین استزندگی
براي گیدنز هویت شخصی برنامۀ مدرنی است که افراد آن را برحسب درکی که از  

هـاي   سـبک . فهمند نامه شخصی خود دارند، می     هاي ابراز وجود، هویت و زندگی      روش
هاي فراغتی هستند و در واقـع معتقـد     تر از فعالیت   هایی مهم  زندگی از نظر گیدنز برنامه    

بـا ایـن حـال، بـازار کـه در        . شـود  گرایـی تبـاه مـی      رفاست که سبک زندگی بـا مـص       
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کننـدة   هاي نولیبرالی به مضمونی ایدئولوژیک تبدیل شده اسـت، ظـاهراً عرضـه          سیاست
استدالل گیـدنز ایـن اسـت کـه     . آزادي انتخاب و بنابراین باعث ارتقاي فردگرایی است 

هـا    رسانههاي دخل و تصرف و جرح و تعدیل خویشتن خویش از رهگذر انواع روایت     
و نیز راهبردهاي بازاریابی، با تأکید بر سبک زندگی و به بهاي مایه گذاشـتن از معنـاي           

  ).18:1382گیدنز، (گیرد  شخصی، صورت می
  

  مدل نظري پژوهش. 1شکل 
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  هاي پژوهش فرضیه
هاي مرتبط و نتـایج مربـوط بـه     اند از نظریه هایی که در این پژوهش استفاده شده  فرضیه

با نگـرش بـه نظریـۀ       . اند چنین کنجکاوي پژوهشگر اخذ شده      پیشین و هم   هاي  پژوهش
  :گیدنز دربارة مدرنیته و سبک زندگی، فرضیۀ کلی پژوهش چنین است

داري وجـود   بین ابعاد مختلف مدرنیته با ابعاد مختلف سبک زندگی، رابطـۀ معنـی           . 1
  . دارد

 معنی وجود داردۀ با ابعاد سبک زندگی رابطيریپذ بین ریسک . 

 معنی وجود داردۀگیري علمی با ابعاد سبک زندگی رابط بین جهت . 

 معنی وجود داردۀگرایی با ابعاد سبک زندگی رابط بین پیشرفت . 

 معنی وجود داردۀبا ابعاد سبک زندگی رابط) اعتماد( پذیري بین محاسبه . 

 معنی وجود داردۀگرایی با ابعاد سبک زندگی رابط بین عام .  
اي پژوهش طرح شده کـه بـه     هایی نیز در رابطه با متغیرهاي زمینه        در این بین فرضیه   

  :شرح زیر است
بین پایگاه اقتصادي و اجتماعی و مصرف کاالهاي فرهنگـی زنـان جـوان رابطـۀ              . 1

  .داري وجود دارد معنی
بین پایگاه اقتصادي و اجتمـاعی و گـذران اوقـات فراغـت  زنـان جـوان رابطـۀ           . 2

 .داري وجود دارد معنی

داري  اه اقتصادي و اجتماعی و مدیریت بـدن زنـان جـوان رابطـۀ معنـی            بین پایگ  . 3
 .وجود دارد

بین پایگاه اقتصادي و اجتماعی و مصرف کاالهاي اقتصادي زنـان جـوان رابطـۀ                . 4
 .داري وجود دارد معنی

داري وجود  بین وضعیت تأهل و مصرف کاالهاي فرهنگی زنان جوان رابطۀ معنی  . 5
 .دارد
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داري وجـود    اوقات فراغت زنان جوان رابطـۀ معنـی       بین وضعیت تأهل و گذران     . 6
 .دارد

 .داري وجود دارد بین وضعیت تأهل و مدیریت بدن زنان جوان رابطۀ معنی . 7

داري  بین وضعیت تأهل و مصرف کاالهاي اقتـصادي زنـان جـوان رابطـۀ معنـی                . 8
 .وجود دارد

داري  بین سطح تحصیالت و مصرف کاالهاي فرهنگی زنان جـوان رابطـۀ معنـی              . 9
 .ود داردوج

داري وجـود   بین سطح تحصیالت و گذران اوقات فراغت زنان جوان رابطۀ معنی  . 10
 .دارد

 .داري وجود دارد بین سطح تحصیالت و مدیریت بدن زنان جوان رابطۀ معنی . 11

داري  بین سطح تحصیالت و مصرف کاالهاي اقتصادي زنان جـوان رابطـۀ معنـی        . 12
 .وجود دارد

  
  روش پژوهش

تـرین   منزلۀ مناسب به  و با توجه به امکانات، روش پیمایشبه اقتضاي موضوع پژوهش
چـارچوب نظـري و فرضـیات       . آوري اطالعات مورد نظر قرار گرفت      روش براي جمع  

هـا،   آوري و تجزیـه و تحلیـل داده   کارگیري روش پیمایش را براي جمـع      پژوهش نیز به  
 سالۀ شـهر   29 تا   15جامعۀ آماري مورد مطالعۀ این پژوهش زنان جوان         . کند ایجاب می 
سـو و آشـنایی نگارنـده بـا           کافی در این زمینـه از یـک       هاي    نبودن پژوهش . تبریز است 

عنـوان جامعـۀ     ترین دالیل انتخاب شهر تبریز به      بودن، از مهم   دلیل بومی  فرهنگ منطقه به  
  .آماري این پژوهش است

                                                
1. Survay Method 
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تمـامی  آوري اطالعات از    با توجه به حجم وسیع جامعۀ آماري و عدم امکان جمع          
جویی در وقت و هزینه، ناگزیر تعدادي        منظور تسهیل و تسریع پژوهش و صرفه       افراد به 

عنوان نمونۀ معروف بـه شـیوة تـصادفی سیـستماتیک بـراي مطالعـه         از جامعۀ آماري به   
اسـتفاده  ) 1974(براي حجــــم نمونـه از جـدول لـین        پژوهش  در این   . انتخاب شدند 

 درصـد،  5تـر از   در انتخاب نمونه در سطح خطاي کم     شده است و براي باالرفتن دقت       
  . نفر در نظر گرفته شده است385حجم نمونه 

اي  گیـري تـصادفی چندمرحلـه     صورت نمونـه   گیري در این پژوهش، به     شیوة نمونه 
 8 شـهر تبریـز بـه        1390بندي مرکز آمار ایران در سرشماري سال       براساس تقسیم . است

 منطقـه  8در این .  منطقه گزینش شدند8پژوهش هر منطقه تقسیم شده است که در این    
 حوزه برگزیده شد؛ در هر حوزه       16صورت تصادفی    بر پایۀ شمار جمعیت هر منطقه به      

سـپس در هـر بلـوك اولـین منـزل       . صورت تصادفی گـزینش شـدند      شمار دو بلوك به   
 منزل در میان یکی گزینش شد و با یکـی         6صورت تصادفی انتخاب شد و سپس هر         به
جا الزم به ذکر اسـت کـه در       در این . ز زنان آن خانه که واجد شرایط بود مصاحبه شد         ا

هر واحد مسکونی تنها یک زن مورد پرسشگري قرار گرفت، در صـورتی کـه در یـک                  
 ساله وجود نداشت به منزل دیگري که در نمونـه وجـود داشـت               29 تا   15خانواده زن   
ساله بود، بـه تـصادف یکـی       29 تا   15ن  اگر در یک خانواده بیش از یک ز       . مراجعه شد 
  .     برگزیده شد

  
  تعریف عملیاتی  متغیرها

  متغیر وابسته 
هاي یک فرد معین در  اي نسبتاً هماهنگ از همۀ رفتارها و فعالیت سبک زندگی مجموعه 

  ).121 :1382گیدنز، (جریان زندگی روزمره است 
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 1963لیزر در سال . کنند تعریف می» الگوي مصرف«برخی سبک زندگی را بر مبناي 
؛ گیدنز نیز )1382فاضلی، (کند  تعریف می» الگوي خرید کاال«سبک زندگی را براساس 
او معتقد است که . کند تعریف می» سامان کلی زندگی «سبک زندگی را بر مبناي

اند  هاي زندگی کردارهایی هستند که به جریان عادي زندگی روزمره تبدیل شده سبک
هاي کنش و محیط دلخواه براي  که در لباس پوشیدن، غذاخوردن، شیوههایی  جریان.

 )Cockerham, 1997: 321.(کند  مالقات دیگران جلوه می

انـد   افراد دیگري مثل پارکر غالباً حوزة زندگی را به فراغت و تفریح محدود کـرده            
)Parker,19951382نقل از فاضلی،   به.( 

زندگی در این پژوهش، سـبک زنـدگی بـا      بندي تعاریف ذکرشده از سبک       با جمع 
سبک گذران اوقات فراغت، سبک  مدیریت بدن، شیوة مصرف فرهنگـی      «هاي شاخص

   .شود سنجیده می »و شیوة مصرف اقتصادي
  .ها استفاده شد ها و پرسش اي از گویه براي سنجش هریک از این ابعاد از مجموعه

  
  ها ها و پرسش اي از گویه  مجموعه-1جدول 

 سبک ابعاد
 زندگی

 سطح سنجش تعریف عملیاتی

گذران اوقات 
 فراغت

مالك اصلی براي سنجش این شاخص میزان زمانی 
هاي فراغتی اختصاص می  است که فرد براي فعالیت

بنابراین براي هر فعالیت با وزن ). مصرف زمان(دهد 
 .زمانی مساوي امتیاز یکسانی در نظر گرفته شده است

 اي فاصله

 مدیریت بدن

الك اصلی براي سنجش این شاخص نیز میزان م
هاي مدیریت بدن  زمانی است که فرد براي فعالیت

بنابراین براي هر ). مصرف زمان(دهد  اختصاص می
فعالیت با وزن زمانی مساوي امتیاز یکسانی در نظر 

 .گرفته شده است

 اي فاصله
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 مصرف فرهنگی

مالك اصلی براي سنجش این شاخص میزان استفاده 
سؤاالت مربوط به این .  از کاالهاي فرهنگی استفرد

 .متغیر براساس طیف لیکرت طراحی شده است

 اي فاصله

مصرف 
 اقتصادي

مالك اصلی در مصرف اقتصادي میزان دسترسی به 
.  اقتصادي افراد بودهاي  کاالهاي اقتصادي و ترجیح

پاسخگویان با توجه به میزان دسترسی به امکانات و 
 .بندي شدند ادي نمره اقتصهاي ترجیح

 اي فاصله

 
  متغیر مستقل

گـري، تجـدد،     هاي امروزي  معادل Modernity براي واژة    پور فرهنگ آریان : مدرنیته
مدرنیتـه یعنـی   ). 921: 1378پـور،    آریـان (کـار بـرده اسـت        گرایی را به   نوگرایی و نوین  

اعی و هـاي اجتمـ   کـردن هـر چیـز ، شکـستن عـادت      خردباوري و تالش براي بخردانه    
هـا و باورهـا و در یـک کـالم      هـا، حـس   سـرنهادن ارزش  باورهاي سنتی همراه با پشت  

مدرنیته یک رویکرد عقالنی است و مأمور تجدد، . هاي مادي و فکري زندگی کهن شیوه
  ).11: 1377احمدي، (اي خاص است و آیینی ویژه، بلکه خرد است  نه طبقه

هـا و   نی وجود دارند که براي گـروه      هایی جها  براي سنجش میزان نوگرایی، مقیاس    
در پژوهش حاضـر بـراي سـنجش میـزان نـوگرایی از          . اند هاي ویژه طرح شده    جمعیت

هـایی کـه در ایـن        شاخص. شود شناسی استفاده می   هاي جامعه  عناصر مشترك در نظریه   
و ) 3 تا 1موارد (شوند از نظریات شارما  پژوهش سنجش گرایش به مدرنیته  استفاده می

 اند شوند که عبارت اند و در اکثر نظریات تأیید می       استخراج شده ) 5 و   4موارد  (لس  اینک
  :از موارد زیر
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جاي  تمایل به فهم دنیا بر پایۀ نقش مدارك علمی و تحقیقی به: گیري علمی جهت  . 1
 .خرد دوران گذشته

نگرشی است به سـوي تـرجیح هنجارهـاي غیرشخـصی در            : گرا گیري عام  جهت  . 2
 ... .هاي ویژه به خویشاوندان، دوستان و  عام فراتر از وفاداريهاي اجراي نقش

تمایل بـه موفـق    . نگرش مثبت به غلبه بر تقدیرگرایی است      : گیري پیشرفت  جهت  . 3
: 1381 زاده، نقـل از مهـدي   شـارما بـه  (ریـزي    شدن و باور بـه مفیـدبودن برنامـه        

 ).96ـ95

هـاي   یـد و شـیوه  به معنـی آمـادگی پـذیرش عقا     : آمادگی پذیرش تجارب جدید     . 4
 )Inkeles, 1976: 19( .جدید احساس و رفتار

پـذیري و قانونمنـدي جهـان        به معنی عقیده به محاسبه    : پذیري یا  اعتماد    محاسبه  . 5
است و عقیده به توانایی مردم و نهادهاي اجتماعی براي برطرف کردن مشکالت 

 . )Inkeles, 1976: 23(فرد 

نمرات هـر  .یف لیکرت طراحی شده است    سؤاالت مربوط به این متغیر براساس ط      
تـرین   دهنـدة کـم     نـشان  1کـه نمـرة      طـوري  بندي شـده اسـت، بـه        رتبه 5 تا   1گویه بین   

بـا  .  باالترین میزان خصوصیت از هر گویه را نـشان میدهـد           5خصوصیت است و نمرة     
کنیم که در سـطح      ها به نمرة گرایش به مدرنیته دست پیدا می         جمع نمرات این شاخص   

  .اي است اصلهسنجش ف
  

  اي  متغیرهاي زمینه
بنـدي شـده     کرده و مطلقـه طبقـه      این متغیر براساس مجرد، ازدواج    : وضعیت تأهل   . 1

 .است

به جریان مستمر آنچه کـه ارزش دارنـد و نـصیب یـک خواهـان در ازاي             : درآمد  . 2
 . شود خدمتی می
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 7 کـه  فـرد در     ) مطابق با تعریف کار و مصادیق آن      (شغل نوع کاري است     : شغل  . 3
در این پژوهش منظور از شـغل هـر         ). 1385مرکز آمار ایران،    (روز گذشته کرده    

 .کاري است که در ازاي آن مزد دریافت شود

تواند در مدرسه یا هر جایی دیگـر بـه     هایی که یک فرد می     مقدار سال : تحصیالت  . 4
در ایـن پـژوهش منظـور از سـطح تحـصیالت      . فراگیري و آموزش علم بپردازد    

 .اند هایی است که افراد مشغول به تحصیل بوده تعداد کالس

  . هاي درآمد، شغل و تحصیالت است شامل مؤلفه: پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی  . 5
، ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده )نامه پرسش(براي سنجش پایایی ابزار سنجش  

العات ها از مط   گویه. گیري متغیرها از طیف لیکرت استفاده شده است        است، براي اندازه  
اند و پس از تغییـرات و سـازگار    چنین مطالعات داخل کشور اقتباس شده خارجی و هم  

آلفاي کرونباخ هر یک از   . هاي مناسب انتخاب شدند    ها با وضعیت ایران، گویه     کردن آن 
هـا از   دهند که کل طیف ارقام جدول نشان می  . متغیرهاي فوق در جدول زیر آمده است      

 . ه در تحقیقات اجتماعی مدنظر است، برخوردارند، ک7/0پایایی باالتر از 

  
  هاي هرطیف  میزان آلفاي کرونباخ گویه-2 جدول

 ها طیف
مصرف 
 فرهنگی

گذران اوقات 
 فراغت

 گرایش به مدرنیته مدیریت بدن

 23 8 9 6 تعداد گویه

 72/0 70/0 80/0 72/0 ضریب آلفا
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  هاي پژوهش یافته
  تحلیل توصیفی

طبـق  .  حـسب گـرایش بـه مدرنیتـه اسـت       فراوانی جمعیت مورد مطالعـه بـر      3ول  جد
 7/33 درصـد از پاسـخگویان داراي نـوگرایی پـایین؛     4/47هاي توصـیفی جـدول     آماره

 درصـد از پاسـخگویان داراي نـوگرایی بـاالیی           9/18درصد داراي نوگرایی متوسـط و       
  . بودند

  
  ایش به مدرنیته توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب گر-3جدول 

 درصد فراوانی گرایش به مدرنیته

 4/47 153 پایین

 7/33 109 متوسط

 9/18 61 باال

 100 323 جمع کل

   
طبـق  . دهندة توزیع فراوانی پاسخگویان بر حـسب ابعـاد مدرنیتـه اسـت         نشان 4جدول  

 6/57) پذیري ریسک( دربارة آمادگی پذیرش تجارب جدید 4هاي توصیفی جدول     آماره
گیري علمی نیـز     دربارة جهت . پذیري متوسط بودند   رصد از پاسخگویان داراي ریسک    د

. گیري علمی متوسط بودنـد      درصد پاسخگویان داراي جهت    4/42هاي جدول    طبق داده 
نیـز طبـق     گرایـی  شود در مـورد پیـشرفت       که در جدول مشاهده می     طور  چنین همان  هم

هـاي   گرایی پایین بودند؛ آمـاره   شرفت درصد پاسخگویان داراي پی    6/41هاي جدول    داده
پـذیري    درصد پاسخگویان داراي محاسبه    7/49پذیري نیز حاکی از آن است که         محاسبه
 درصـد داراي  5/72گـرا   گیري عام در نهایت طبق جدول زیر در مورد جهت . اند  متوسط
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 پایین گرایی  درصد داراي عام9/3گرایی متوسط و   درصد داراي عام6/23گرایی باال،  عام
  . بودند

  
   توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ابعاد مدرنیته-4جدول

 درصد فراوانی سطح ابعاد مدرنیته

 1/34 126 پایین

 6/57 213 متوسط

 4/8 31 باال
  )پذیري ریسک(آمادگی پذیرش تجارب جدید

 0/100 370 کل

 0/33 122 پایین

 4/42 157 متوسط

 6/24 91 باال
 گیري علمی جهت

 0/100 370 کل

 6/41 154 پایین

 3/37 138 متوسط

 1/21 78 باال
 گرایی پیشرفت

 0/100 370 کل

 1/17 63 پایین

 7/49 183 متوسط

 2/33 122 باال
 پذیري محاسبه

 0/100 368 کل

 9/3 15 پایین

 6/23 91 متوسط

 5/72 279 باال
 گرا گیري عام جهت

 0/100 385 کل
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دهندة توزیع فراوانـی پاسـخگویان برحـسب ابعـاد سـبک زنـدگی                شانن 5جدول  
 درصـد از    6/48 دربـارة مـصرف فرهنگـی          5هـاي توصـیفی جـدول        طبق آماره . است

دربارة شیوة گذران اوقات فراغـت نیـز   .پاسخگویان داراي مصرف فرهنگی پایین هستند  
چنـین   هـم . نـد  درصـد پاسـخگویان در ردة پـایین،  قـرار دار    60هاي جـدول     طبق داده 

  درصـد از  2/62شـود در مـورد مـدیریت بـدن       طور که در جـدول مـشاهده مـی          همان
هاي مصرف اقتصادي نیز حاکی      در نهایت آماره  . پاسخگویان در سطح پایین، قرار دارند     

درصـد   3/23 درصد پاسخگویان داراي مـصرف اقتـصادي پـایین،     4/35از آن است که     
  . درصد نیز داراي مصرف اقتصادي باال هستند3/32داراي مصرف اقتصادي متوسط و 

   توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ابعاد سبک زندگی-5جدول 
 درصد فراوانی سطح ابعاد سبک زندگی

 6/48 187 پایین
 4/31 121 متوسط

 0/20 77 باال
 مصرف فرهنگی

 100 385 کل
 60 231 پایین

 1/36 139 متوسط
 9/3 15 باال

 گذران اوقات فراغت

 100 385 کل
 2/62 230 پایین

 5/29 109 متوسط
 4/8 31 باال

 مدیریت بدن

 100 370 کل
 4/35 136 پایین

 3/32 124 متوسط
 3/32 124 باال

 مصرف اقتصادي

 100 384 کل
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  آزمون فرضیات
هـاي آمـاري، ضـریب     هاي پژوهش را بـا اسـتفاده از تکنیـک      در این بخش فرضیه   

  و رگرسـیون چنـدمتغیره بررسـی و ارزیـابی           و تحلیـل واریـانس     یرسونهمبستگی پ 
  . خواهیم کرد

  
 رابطۀ بین ابعاد مختلف مدرنیته با ابعاد مختلف سـبک زنـدگی را مـورد                6 جدول

پذیري  توان بیان داشت که ریسک با نگاهی به ضرایب جدول می. بررسی قرار داده است
مدیریت بدن رابطۀ معناداري دارد ولـی بـا          با مصرف فرهنگی، گذران اوقات فراغت و        

یک  گیري علمی با هیچ چنین بین متغیر جهت هم. مصرف اقتصادي رابطۀ معناداري ندارد
گرایـی بـا مـصرف     بین متغیر پیشرفت. از ابعاد سبک زندگی رابطۀ معنادار  وجود ندارد    

بـین  . ردفرهنگی، گذران اوقات فراغت و مصرف  اقتـصادي رابطـۀ معنـادار وجـود دا                
. شـود   پذیري با مدیریت بدن و مصرف اقتـصادي رابطـۀ معنـادار مـشاهده مـی                محاسبه

  . گرایی با مدیریت بدن و مصرف اقتصادي رابطۀ معنادار وجود دارد چنین بین عام هم
  

با ابعاد متغیر وابسته ) مدرنیته( ضریب همبستگی پیرسون بین ابعاد متغیر مستقل -6جدول 
  )سبک زندگی(

  د متغیروابستهابعا
  

 ابعاد متغیرمستقل

مصرف 
 فرهنگی

گذران 
اوقات 
 فراغت

 مدیریت بدن
مصرف 
 اقتصادي

 -071/0 177/0 258/0 208/0 پذیري ریسک

 175/0 001/0 000/0 00/00 داري سطح معنی

 077/0 -067/0 -042/0 -025/0 گیري علمی جهت

 138/0 211/0 430/0 625/0 داري سطح معنی

                                                
1. Pearson Correlation 
2. Analysis of Variance (ANOVA) 
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 269/0 042/0 167/0 230/0 گرایی پیشرفت

 000/0 433/0 001/0 000/0 داري سطح معنی

 -103/0 -375/0 099/0 -094/0 )اعتماد(پذیري  محاسبه

 049/0 000/0 058/0 072/0 داري سطح معنی

 -133/0 -321/0 -023/0 -032/0 گرایی عام

 009/0 000/0 656/0 536/0 داري سطح معنی
  

 بین پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی بـا مـصرف فرهنگـی،     نشان دهندة رابطۀ 7 جدول
، 7، 6هاي   آزمون فرضیه . (گذران اوقات فراغت، مدیریت بدن و مصرف اقتصادي است        

بر طبق نتیجۀ آزمون پیرسون بـین پایگـاه اقتـصادي ـ اجتمـاعی بـا متغیرهـاي        ) 9 و 8
 نـدارد،   مصرف فرهنگی، گذران اوقات فراغت و مدیریت بدن رابطۀ معنـاداري وجـود            

  .تنها بین پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی با متغیر مصرف اقتصادي رابطۀ معنادار وجود دارد
   

   ضریب همبستگی پیرسون بین پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی با ابعاد سبک زندگی-7جدول 
پایگاه اقتصادي 

 ـ اجتماعی
 مصرف فرهنگی

گذران اوقات 
 فراغت

 مدیریت بدن
مصرف 
 اقتصادي

ضریب 
 تگیهمبس

028/0- 063/0- 059/0 280/0 

 000/0 297/0 261/0 625/0 داري سطح معنی
  

رابطۀ بین وضعیت تأهل با مـصرف فرهنگـی، گـذران اوقـات فراغـت،                8جدول  
 و  12،  11،  10هـاي    آزمـون فرضـیه   . (دهد مدیریت بدن و مصرف اقتصادي را نشان می       

ر مـصرف فرهنگـی رابطـۀ     بین وضیت تأهل با متغیANOVAبر طبق نتیجه آزمون  ) 13
معنادار وجود ندارد، ولی بین وضعیت تأهل با متغیرهاي گذران اوقات فراغت، مدیریت 

  .بدن و مصرف اقتصادي رابطۀ معنادار وجود دارد
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   آزمون تفاوت میانگین بین ابعاد سبک زندگی، برحسب وضعیت تأهل-8 جدول
گذران اوقات  مصرف فرهنگی وضعیت تأهل

 فراغت

 مصرف اقتصادي دنمدیریت ب

 F 758/0 57/22 13/20 68/7مقدار

 001/0 000/0 000/0 469/0 داري سطح معنی

  
دهندة رابطۀ بین سطح تحصیالت با مصرف فرهنگی، گذران اوقات            نشان 9 جدول

بر ). 17، 16، 15، 14هاي  آزمون فرضیه(فراغت، مدیریت بدن و مصرف اقتصادي است  
 سطح تحصیالت با متغیر گذران اوقـات فراغـت، رابطـۀ     طبق نتیجۀ آزمون پیرسون بین    

معنادار وجود ندارد، ولی بین سطح تحصیالت با متغیرهاي مصرف فرهنگـی، مـدیریت     
  .بدن و مصرف اقتصادي  رابطۀ معنادار وجود دارد

  
   ضریب همبستگی پیرسون بین سطح تحصیالت با ابعاد سبک زندگی-9جدول 
ن اوقات گذرا مصرف فرهنگی سطح تحصیالت

 فراغت

مصرف  مدیریت بدن
 اقتصادي

ضریب 
 همبستگی

105/0 031/0- 158/0 147/0 

 004/0 002/0 554/0 039/0 سطح معنی داري

 
  تحلیل چندمتغیره

رگرسیون چندمتغیره روشی آماري است که براي تحلیل تأثیر جمعی و فردي دو یا چند 
عبـارتی دیگـر تحلیـل       رود، بـه   مـی کـار    متغیر مستقل بر روي تغییرات متغیر وابسته بـه        

رگرسیون چندمتغیره براي مطالعۀ تأثیرات چند متغیـر مـستقل در متغیـر وابـسته کـامال             
الزم به یادآوري اسـت کـه متغیـر وابـسته در     ).  12-10: 1366کرلینجر،  (مناسب است   
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پژوهش حاضر سبک زندگی است که براي سـنجش آن چهـار مؤلفـۀ سـبک مـصرف                  
ف فرهنگی، سبک مدیریت بدن  و سبک گذران اوقات فراغت در   اقتصادي، سبک مصر  
بنابراین آزمون رگرسیون چندمتغیره براي هریـک از ابعـاد متغیـر    . نظر گرفته شده است   

بـراي ایـن منظـور، از روش    .  جداگانه اجرا شده است صورت  به) سبک زندگی (وابسته  
 مـستقل بهـره گرفتـه شـده         هاي سبک زندگی با متغیرهاي     براي تحلیل مؤلفه   گام به گام

هـاي سـبک زنـدگی در یـک مرحلـۀ            الزم به توضیح است که هر یک از مؤلفـه         . است
  . جداگانه  با متغیرهاي مستقل مورد آزمون رگرسیون قرار گرفتند

نتایج رگرسـیون چنـدمتغیره را بـراي تبیـین واریـانس متغیـر مـصرف                 10جدول  
 متغیر به معادلـۀ رگرسـیونی وارد   8شد  طور که مشاهده می  همان. دهد فرهنگی نشان می  

مـصرف  (تـرین اثـر را بـر متغیـر وابـسته       پذیري بیش شده که از میان آنها متغیر محاسبه   
 درصـد از تغییـرات متغیـر مـصرف          52رفته   هم  متغیر روي  8این  . داشته است ) فرهنگی

  .کنند فرهنگی را تبیین می
  

گام براي متغیر  به ه روش گام عناصر اصلی تحلیل رگرسیون چندمتغیره ب-10جدول 
  مصرف فرهنگی

 R R2 متغیر مستقل مرحله

مقدار 
شده  افزوده
 R2به 

F 

سطح 
معنی 
داري 
Sigf 

Bضریب 

اشتباه 
  استاندارد

SE  
 

Beta 

 اول
پذیري   محاسبه

 یا اعتماد
470/0 220/0 -- 834/71 000/0 600/0- 071/0 470/0- 

 دوم
گیري  جهت

 علمی
561/0 314/0 094/0 022/58 000/0 409/0- 069/0 321/0- 

 273/0 117/0 639/0 000/0 902/52 072/0 386/0 622/0 پذیري ریسک سوم

                                                
1. Stepwise   
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 چهارم

پایگاه 
اجتماعی ـ 

 اقتصادي

667/0 444/0 058/0 208/50 000/0 751/0 147/0 267/0 

 پنجم
پیشرفت 

 گرایی
686/0 471/0 027/0 474/44 000/0 389/0 110/0 186/0 

 -227/0 159/0 -420/0 000/0 113/39 014/0 485/0 697/0 تحصیالت ششم

 189/0 522/0 942/1 000/0 233/37 027/0 512/0 716/0 وضعیت تأهل هفتم

 هشتم
گیري  جهت
 گرا عام

721/0 520/0 008/0 498/33 000/0 348/0 172/0 105/0 

  
ن اوقـات   نتایج رگرسیون چندمتغیره را براي تبیین واریانس متغیر گذرا         11 جدول

هـا متغیـر      متغیر به معادلۀ رگرسیونی وارد شده کـه از میـان آن            5. دهد فراغت نشان می  
. داشـته اسـت   ) گذران اوقات فراغـت   (ترین اثر را بر متغیر وابسته        وضعیت تأهل  بیش   

 درصد از تغییرات متغیر گـذران اوقـات فراغـت را            22رفته  نزدیک به      هم متغیرها روي 
  .کنند تبیین می

گام براي متغیر گذران  به  عناصر اصلی تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش گام-11 جدول
  اوقات فراغت

  مرحله
 

 R R2 متغیر مستقل

مقدار 
شده  افزوده
 R2به 

F 
سطح 

داري  معنی
Sigf 

Bضریب 

اشتباه 
  استاندارد

SE  
 

Beta 

 363/0 065/1 612/6 000/0 571/38 -- 132/0 363/0 وضعیت تأهل اول

 171/0 135/0 388/0 000/0 982/23 027/0 159/0 399/0 تماداع دوم

 165/0 238/0 685/0 000/0 218/19 027/0 186/0 331/0 پذیري ریسک سوم

 134/0 219/0 497/0 000/0 940/15 017/0 203/0 450/0 گرایی پیشرفت چهارم

 129/0 190/0 -423/0 000/0 939/13 015/0 218/0 467/0 تحصیالت پنجم
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نتایج رگرسیون چندمتغیره را براي تبیین واریانس متغیر مـدیریت بـدن             12ل  جدو
طور که مشاهده میشد چهار متغیر به معادلۀ رگرسیونی وارد شده که  همان. دهد نشان می 

داشته ) مدیریت بدن (ترین اثر را بر متغیر وابسته        پذیري بیش  ها متغیر محاسبه   از میان آن  
 درصد از تغییرات متغیر مدیریت بـدن  54رفته نزدیک به     مه این چهار متغیر روي   . است

  .کنند را تبیین می
  

گام براي متغیر  به  عناصر اصلی تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش گام-12جدول 
  مدیریت بدن

  مرحله
 

 R R2 متغیر مستقل

مقدار 
شده  افزوده
 R2به 

F 
سطح 

داري  معنی
Sigf 

Bضریب 

اشتباه 
  استاندارد

SE  
 

Beta 

 اول
پذیري  محاسبه

 )اعتماد(

675/0 456/0 
-- 

510/212 
000/0 545/0 037/0 675/0- 

 دوم
گیري  جهت

 علمی

699/0 488/0 
032/0 

701/120 
000/0 152/0 038/0 189/0 

 174/0 293/0 128/1 000/0 837/89 029/0 517/0 719/0 وضعیت تأهل سوم

 چهارم
انگیزة 
 پیشرفت

734/0 539/0 
022/0 

447/73 
000/0 220/0- 063/0 167/0-  

  
نتایج رگرسـیون چنـدمتغیره را بـراي تبیـین واریـانس متغیـر مـصرف                 13جدول  

ها متغیـر   پنج متغیر به معادلۀ رگرسیونی وارد شده که از میان آن. دهد اقتصادي نشان می  
داشـته  ) مـصرف اقتـصادي  (ترین اثر را بر متغیر وابسته  پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي بیش 

درصد از تغییرات متغیر مصرف اقتـصادي را تبیـین    40رفته    هم این متغیرها روي  . است
  .کنند می
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گام براي متغیر  به  عناصر اصلی تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش گام-13جدول 
  مصرف اقتصادي

  مرحله
 

 R R2 متغیر مستقل

مقدار 
شده  افزوده
 R2به 

F 
سطح 

 داري معنی
Bضریب 

اشتباه 
  استاندارد

SE  
 

Beta 

 اول

پایگاه 
اجتماعی ـ 

 اقتصادي

313/0 098/0 

-- 

399/27 

000/0 580/0 111/0 313/0 

 دوم
سطح 

 تحصیالت

442/0 195/0 
097/0 

531/30 
000/0 673/0- 122/0 561/0- 

 309/0 117/0 665/0 000/0 677/33 092/0 287/0 536/0 گرایی عام سوم

 چهارم
پذیري  محاسبه

 )اعتماد(

628/0 394/0 
107/0 

682/40 
000/0 283/0- 042/0 341/0- 

 پنجم
گیري  جهت

 علمی

636/0 405/0 
011/0 

841/33 
000/0 101/0- 048/0 122/0-  

  
  گیري نتیجه

این پژوهش با این هدف شروع شده تا تأثیر مدرنیته بر سبک زندگی را مورد بحـث و                   
نان جوان شـهر  بررسی قرار دهد و در پی  بررسی تغییراتی است که در سبک زندگی ز        

که تا چـه انـدازه ایـن تغییـرات متـأثر از ورود فراینـد                 تبریز صورت گرفته است و این     
  . تبع آن ایجاد نگرش مدرن در نسل جدید است مدرنیته و به
شناسی معاصر به سمت پذیرش اهمیت رو بـه افـزایش حـوزة              گیري جامعه   جهت

خـصی و جمعـی اسـت    هاي سبک زندگی در شکل دادن به هویت ش    مصرف و فعالیت  
اي از رفتارها تعبیـر کـرد کـه          توان به مجموعه   سبک زندگی را می   ). 119:1382گیدنز،  (

گیرد تا نه فقط نیازهاي جاري او را برآورند بلکه روایت خاصـی              کار می  ها را به   فرد آن 
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سبک . را که وي براي هویت شخصی خود برگزیده است در برابر دیگران مجسم سازد          
ی است که در فرهنگ سنتی چندان کـاربردي نـدارد، چـون مـالزم بـا            زندگی اصطالح 

که مفهوم  علت این ولی به. هاي موجود است نوعی انتخاب از میان تعداد کثیري از امکان
هاي فرد است، هیچ پژوهشی قـادر نخواهـد بـود     سبک زندگی دربرگیرندة تمام فعالیت 

 . تمام ابعاد آن را مورد بررسی قرار دهد

هاي  هاي متفاوتی بیان شده است؛ از جمله نظریه   چارچوب نظري دیدگاه  در بخش   
از . چنین نظریه هاي فمینیستی زیمل، وبر، گیدنز، دیوید چانی، وبلن، بوردیو، ترنر و هم         

  .ها، چارچوب نظري تحقیق براساس نظریه گیدنز انتخاب شد بین این دیدگاه
صـد از زنـان داراي گـرایش     در 53هاي پژوهش حاکی از آن است که حدود          یافته

دهندة وضعیت در  خوبی نشان متوسط به باال به مدرنیته هستند که این اکثریت شکننده به
پذیري با مصرف  چنین بین ریسک هم. حال گذار جامعۀ ایرانی از سنت به مدرنیته است       

فرهنگی، گذران اوقات فراغت و مدیریت بـدن رابطـۀ معنـاداري وجـود دارد ولـی بـا               
گیري علمی بـا   چنین بین متغیر جهت    هم. اقتصادي رابطۀ معناداري وجود ندارد    مصرف  

از سـوي دیگـر بـین متغیـر     .  از ابعاد سبک زندگی رابطۀ معنادار وجـود نـدارد    یک  هیچ
گرایی با مصرف فرهنگی، گذران اوقـات فراغـت و مـصرف  اقتـصادي، بـین                  پیشرفت
گرایی با مدیریت بدن و  نیز بین عامپذیري با مدیریت بدن و مصرف اقتصادي و  محاسبه

  .  مصرف اقتصادي رابطۀ معناداري مشاهده شده است
چنین بین پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی با متغیر مصرف اقتصادي و بین وضـعیت    هم

تأهل با متغیرهاي گذران اوقات فراغت، مدیریت بدن، مـصرف اقتـصادي و نیـز  بـین                  
گی، مدیریت بدن و مصرف اقتصادي رابطـۀ        سطح تحصیالت با متغیرهاي مصرف فرهن     

  .معناداري وجود دارد
ها با سبک زندگی، نتایج پژوهش حاضر        در ارتباط با متغیر تحصیالت و ارتباط آن       

ایـن  .  بر این واقعیت داللت دارد که تحصیالت به سه بعد از سبک زندگی رابطـه دارد           
گـی نقـش بـسیار مهمـی در         خوانی دارد، سـرمایۀ فرهن     نتیجه با بحث نظري بوردیو هم     
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شناسی مصرف و تحلیل وي دربارة سبک زنـدگی بـر        جامعه. کند اندیشۀ بوردیو ایفا می   
در واقع سرمایۀ فرهنگی دربرگیرندة تمایالت پایدار فرد        . همین نوع سرمایه متکی است    

  . شوند شدن در فرد انباشته می است که در خالل اجتماعی
تواننـد بـه انحـاء     پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي، مـی  اي مثل  چنین متغیرهاي زمینه هم

هـاي   وبر بر این باور بود که گروه      . مختلف بر سبک زندگی زنان جوان تأثیرگذار باشند       
شـوند و   هـاي مرجـع تبـدیل مـی       هاي زندگی به گـروه     منزلت و طبقات از طریق سبک     

نظـر    طرفـی بـه  از. کنند معیارهاي قضاوت اجتماعی و ارزیابی اخالقی را نیز تعریف می    
چانی سبک زندگی یک الگو یا روش زندگی است که خطوط عمومی تمایزات طبقاتی             

طورکلی مردم از سبک زنـدگی در زنـدگی روزمـره            به. بخشد یافته را مادیت می    ساخت
اي از عناصر مرتبط با هویت و قرابت خود با     منظور شناسایی و بیان مجموعۀ گسترده      به

این متغیر در این پژوهش توانسته مستقیماً در معادلۀ رگرسیونی          .کنند  دیگران استفاده می  
  .وارد شده و روي ابعاد مختلف سبک زندگی تأثیر بگذارد

هاي زندگی  مـورد      نقش مدرنیته را در سبک    » گیدنز«که   در نهایت با عنایت به این     
هـاي   توجه قرار داده و معتقد است که تجدد، فرد را رودرروي تنوع غامضی از انتخاب             

کارگیري این نظریه در این پژوهش نشان داد کـه هـر چـه افـراد      دهد، به  ممکن قرار می  
عالوه بر این . شوند هاي زندگی نیز متمایزتر می تر وارد فرهنگ متجدد باشند، سبک بیش

هـاي فـرد در جوامـع     هایی که به چندگانگی انتخاب گیدنز معتقد است که یکی از عامل  
این تجربه نقشی بارز و ظریفـی را  .  و اعتبار تجربۀ باواسطه استانجامد، رواج نوین می 

هـاي   همـۀ سـازوکارهاي ازجاکنـدگی، چـه نـشانه     . کند در چندگانگی انتخابها بازي می   
توان گفـت گیـدنز بـه     بنابراین می. اند هاي تخصصی به اعتماد وابسته  نمادین و چه نظام   
ــه ــأثیرات مؤلف ــسک   ت ــل ری ــه مث ــایی از مدرنیت ــذیري ه ــتپ ــام  ، جه ــري ع ــرا و  گی گ

  . طورخاص تاکید دارد برسبک زندگی به) اعتماد( پذیري محاسبه
ة ایـران   توان گفـت کـه در جامعـه     هاي پژوهش می    با توجه به نظریۀ گیدنز و یافته      

تـري   دلیل  گذار از حالت سنتی به مدرن،  بحث مربوط به سبک زندگی اهمیت بیش            به
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وران گذار و ورود نوپـاي جامعـه بـه دوران مـدرن،            نحوي که این د    پیدا کرده است، به   
تبع آن زندگی کنشگران  باعث آن شده که ساختارها در آستانۀ دگرگونی قرار گرفته و به     

بر همین اساس نتایج حاکی از این پـژوهش         . تأثیر قرار داده است     ازجمله زنان را تحت   
باالتري باشند، به این معنـا  دهد، هر اندازه زنان در این ساختار داراي نوگرایی          نشان می 

گیـري   پـذیري، جهـت   اي از ذخائر ارزشمند مانند ریسک   عنوان مجموعه  که این متغیر به   
هاي مختلف زندگی اجتمـاعی      در جنبه ) ابعاد مدرنیته (گرایی   گرایی، عام  علمی، پیشرفت 

  .تري را تجربه خواهند کرد هاي زندگی متفاوت براي زنان وجود داشته باشد، سبک
 این حال باید با این نکتۀ بسیار مهم نیـز توجـه کـرد کـه  بـا توجـه بـه سـابقۀ                       با

هنجارهاي مردساالرانه در جوامع سنتی مانند ایران و نیز اکثریـت شـکنندة گـرایش بـه            
، نوع و میزان نوگرایی زنان در جریان این گذار        ) درصد 53حدود  (مدرنیته در بین زنان     

ها دسـتخوش    ها در فرایند این حرکت      که زندگی آن   توجه و تأمل است، چرا     بسیار قابل 
هـا   صورتی که این تغییرات تنها در زنـدگی آن  تري شده است، به تغییر و دگرگونی بیش 

عنوان کنشگران نیز مؤثر بـوده    ها و هنجارهاي آنها به     اثرگذار نبوده، بلکه در نظام ارزش     
هاي سنتی دربارة  ی از اندیشههای در واقع این تغییرات از یک طرف و وجود بارقه     . است

ها به قوت خود باقی است نیز ممکن اسـت نـوعی     زنان که هنوز در بسیاري از خانواده      
 کامل از جامعـۀ گذشـته و اتـصال          نشدن  نابسامانی فرهنگی و تناقضات ناشی از جدایی      

کامل به زندگی جدید را باعث شود، چرا که قطعاً همۀ افراد جامعه به یک صـورت در             
  . دهند ر این تغییرات واکنش نشان نمیبراب
  

  منابع
 اجتمـاعی تـا سـبک زنـدگی     ۀاز طبق «.)1381( حسن  ان،ی و چاوش  وسفی ،ياباذر 

ـ  .»شـناختی هویـت اجتمـاعی      رویکردهاي نوین در تحلیـل جامعـه        علـوم   ۀنام
  .27ـ3، 10، یاجتماع
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