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سارامالسعیدی *1
 -9کارشناس ارشد روانشناسی عمومی و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان

چکیده 
به باور بسیاری از نظریهپردازان جامعهشناسی ،یکی از اساسیترین مؤلفهههها و شها صههای
سبک زندگی ،مصرف است بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر پیش بینهی الگهوی مصهرف
بر اساس مؤلفههای سهبک زنهدگی بهود در پهژوهش حاضهر از روش تیقیهو توصهیفی از نهو
همبستگی استفاده شد جامعه آماری  97911نفر سهاکنان شههر دهاقهان بودنهد حجهم نمونهه بها
استفاده از فرمول کهوکران  671نفهر و بها روش نمونههگیهری وشههای تعیهین شهد گهردآوری
اطالعات از طریو پرسشنامه سبک زندگی لعلی ،عابدی و کجباف بها آلفهای کرونبها  1/73و
پرسشنامه الگوی مصرف انصاری و طیبی با آلفهای کرونبها  1/74صهورت گرفهت دادههها از
طریو ضریب همبستگی پیرسون و تیلیل رگرسیون و با اسهتفاده از نهرم افه ار  SPSSنسههه 21
تیلیل گردید یافتهها نشان داد که بین سبک زندگی مبتنهی بهر پیشهگیری از بیماریهها و سهبک
زندگی مبتنی بر کنترل وزن و تغذیه با اصالح الگوی مصرف( ،)p<1/19سهبک زنهدگی مبتنهی
بر کنترل وزن و تغذیه با الگوی مصرف مدگرایانه( )p<1/15و سبک زندگی مبتنی بر معنویهت
و سالمت جسمی و روانی با الگوی مصهرف مبتنهی بهر تبلیغهات( ،)p<1/19رابطهه وجهود دارد
* نویسنده مسؤول
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بنابراین اصالح الگوی مصرف مسهتل م ارتقهاس سهبک زنهدگی در ابعهاد مهتله

(بعهد معنهوی،

روانشنا تی و تندرستی و ) میباشد
واژههایکلیدی :سبک زندگی ،الگوی مصرف ،اصالح الگوی مصرف

مقدمه 
سبک زندگی الگوهای مشهص و قابل تعری

رفتاری است کهه از تعامهل بهین ویژگیههای

شهصی ،روابط اجتماعی ،شرایط مییطی و موقعیتهای اجتماعی -اقتصادی حاصهل مهیشهود
(کر )91 :2111 ،تعاری

موجود از سبک زندگی را میتهوان بهه دو دسهته تقسهیم نمهود دسهته

نهست مجموعه تعهاریفی هسهتند کهه سهبک زنهدگی را از جهنت رفتهار مهیداننهد و ارزشهها،
نگرشها و جهتگیریهای ذهنی افراد را از دایره این مفهوم بیرون میگذارند این رویکرد بهه
معنای عدم د الت مقوالت ذهنی در شکل دادن به سبک زندگی نیست ،بلکهه بهدین معناسهت
که مهم نیست سبک زندگی چگونه شکل گرفته است و برای میققهین ایهن رویکهرد ،شهنا ت
سبک زندگی که بر اساس متمای سا تن بر ی از رفتارها صهورت مهیگیهرد ،مههم اسهت امها
رویکرد دوم ،ارزشها و نگرشها را نی بهشی از سبک زندگی مهیدانهد ایهن تقسهیمبنهدی بهه
گونهای ماهیت رشتهای نی دارد؛ چنانکه رویکرد اول درجامعهشناسی و رویکرد دوم کهه وجهه
روانشنا تی آن بیشتر است در روانشناسی و مطالعاتی چون بازاریهابی کهاربرد دارد ( احمهدی
مههنش )91-21 :9619 ،منظههور از سههبک زنههدگی در ایههن رویکههرد ،مجموعهههای از ارزشههها،
نگرشها و رفتارهای افراد است بهه بیهان سهادهتهر ،سهبک زنهدگی ،شهیوه زنهدگی اسهت و بهر
الگوهای فردی مطلوب از زندگی داللت دارد که جهانبینی ،نگرشهها و ارزشهها ،عهادتهها،
وسایل زندگی و همچنین الگوهای روابط اجتماعی ،اوقات فراغت و مصرف را در بر میگیهرد
(مبینیمقدس و عبدسرمدی )41 :9611 ،مطالعه حاضر با رویکرد دوم از مفهوم سهبک زنهدگی
ارتباط دارد
به باور بسیاری از نظریهپردازان این عرصه ،یکهی از اساسهیتهرین مؤلفهههها و شها صههای
سبک زندگی ،مصهرف اسهت دربررسهی تئوریههای موجهود در حهوزه مصهرف بهه پیوسهتاری
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میرسیم که در یک سرآن نظریه پردازانی چون تورستین وبلن9و پییر بوردیهو 2قهرار دارنهد کهه
الگوهای مصرف را به عوامل سا تاری ربط داده و بر این اعتقادنهد کهه ایهن الگوهها منطبهو بهر
فضای طبقاتیاند ،اما طرف دیگر پیوستار یاد شده ،نظریه پردازان موسوم به پست مدرن اند کهه
قائل به رابطه ای اص میان الگوهای مصرف و عوامل کالن سا تاری و در رأس آنهها سهطوح
درآمدی نیستند و مصرف را بیشتر امری نمادین می دانند که در آن بیش و پهیش از جنبهه ههای
مادی کاالها ،نشانه هاو نمادهای موجود در آن کاالها هستند که مصرف مهیشهوند(عبداللهی و
مرادی)3 :9619 ،
ربانی و رستگار( )9617در پژوهشی با عنوان «جوان ،سبک زندگی و فرهنگ مصهرفی» ،بهه
این نتیجه رسیدند که بین متغیرهای دینداری ،مصرف رسانهای ،سهرمایه فرهنگهی و سهن رابطهه
معنادار وجود دارد و در این میان دینداری و سبک زندگی رابطه معکوسی داشتهاند
عبداللهی و مرادی( )9611پژوهشی با عنوان «تیلیهل جامعهه شهنا تی الگوههای مصهرف در
بین ساکنان شهر تهران» انجام دادنهد کهه نتهای تیقیهو نشهان دهنهده توزیه طبقهاتی الگوههای
مصرف و انطباق آنها بر جایگاه افراد در فضای سلسله مراتب اجتماعی است
کرمی قهی و زادسر( )9612در پژوهشی با عنوان «سنجش بررسی رابطهه دینهداری و سهبک
زندگی(مطالعه موردی زنان 21ساله و بیشتر ساکن شهر تهران)» به این نتیجهه رسهیدند کهه میهان
دینداری و سبک زندگی رابطه وجود دارد و بیشترین تبیین کنندگی دین ،در حوزه هنجارههای
مصرف بود که به نوبه ود رقم قابل توجهی نیست
به این ترتیب به باور پژوهشگر پردا تن به مسئلهای چنان طیر در سهط تئوریهک کفایهت
نکرده و میبایست در سهط تجربهی بهه بررسهی آن مبهادرت ورزیهد بنهابراین بررسهی تجربهی
مصرف و الگوهای مصرف درجامعه ایران ضروری به نظر میرسد نکته دیگر این اسهت کهه از
آنجایی که حوزه مصرف و کنشهای مصرفی به بهترین وجه بهازگو کننهده تغییهرات فرهنگهی
ایجاد شده در جامعه هستند ،بررسی آنها بهه منظهور شهنا ت تغییهرات مهذبور ،ضهرورتی انکهار
ناپذیراست بنابراین آنچه اهمیت مییابد عبهارت اسهت از مطالعهه الگوههای مصهرف و بررسهی
1. Thorstein Veblen
2. Pierre Bourdieu
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عواملی که این الگوها را رقم میزنند در بین عواملی که به نظر میرسد بها الگهوی مصهرف در
ارتباط باشند ،مفهوم سبک زندگی بیش از همه جلوه میکند از آنجا کهه مصهرف اصهلی تهرین
پدیده ای است که همواره سبک زندگی با ارجا به آن تعریه

شهده اسهت ،و نظریهه پهردازی

درباره سبک زندگی نی با بررسهی پدیهده مصهرف آغهاز مهی شهود (فاضهلی،)37-31 :9612 ،
بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر پیشبینهی الگهوی مصهرف بهر اسهاس مؤلفههههای سهبک
زندگی بود برای نیل به این هدف سؤاالت زیر مطرح شد:
9ه کدامیک از زیر مقیاسهای سبک زنهدگی تهثيیر معنهاداری بهر اصهالح الگهوی مصهرف
دارد؟
2ه کدامیک از زیر مقیاسهای سبک زندگی تثيیر معناداری بر الگهوی مصهرف مدگرایانهه
دارد؟
6ه کدامیک از زیر مقیاسهای سبک زندگی تثيیر معنهاداری بهر الگهوی مصهرف مبتنهی بهر
تبلیغات دارد؟
چارچوبنظری 
9

مفهوم «سبک زندگی » مفهومی نسهبتا جدیهد در ادبیهات علمهی و فرهنگهی بشهر اسهت .در
اینکه نهستین بار این اصطالح از سوی چه کسی به کار رفته است ،در میان روانشناسان وجامعهه
شناسان ا تالف است؛ بر هی جامعهه شناسهان مهدعیانهد از اصهطالحات ابهداعی مهاکت وبهر

2

( )9121-9134جامعه شهناس فرانسهوی اسهت (مههدوی کنهی )913 :9617 ،در مقابهل ،بر هی
روانشناسان ابدا این اصطالح را به آلفهرد آدلهر ،)9167-9171(6اتریشهی و بنیانگهذار رویکهرد
روانشناسی فردی نسبت میدهند (کاویانی )37 :9619 ،هر چند به طور دقیو نمیتوان مشههص
کرد که این اصطالح نهستین بار توسط چه کسی ابدا شده است ،اما به نظر مهیرسهد نهسهتین
بار توسط آلفرد آدلر به عنوان یک بیث مستقل وجدی مورد توجه قرار گرفت پهت از ایشهان
نی  ،مورد توجه بسیاری از اندیشمندان حوزه های گوناگون قهرار گرفهت بهه گونههای کهه ههم
1. Lifestyle
2. Max Weber
3. Adler
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اکنون برای تیلیل ،پیشبینی،کنترل و یا ههدایت بسهیاری از پدیهدهههای اجتمهاعی ،فرهنگهی و
روانی مورد استفاده قرار میگیرد (شریفی)51 :9619 ،
سبک زندگی شیوهای نسبتا يابت است که فرد برای رسیدن به اهداف ود به کهار مهیبهرد
یعنی راهی است برای رسیدن به اهداف زندگی این سبک حاصل دوران کهودکی فهرد اسهت؛
به عبارت دیگر ،سبک زندگی بعد عینی و کمیتپذیر شهصیت افهراد اسهت بهه همهین علهت،
نظریه«سبک زندگی» آدلهر ،نظریهه «شهصهیت» او نیه میسهوب مهی شهود او شهنا ت فهرد را
مستل م شنا ت سازمان ادراکی و شهنا ت سهبک زنهدگی او مهیدانسهت و معتقهد بهود سهبک
زندگی به ایمان و اعتقاداتی اطالق میشود که فرد در روزهای اولیه زندگی ودکسب میکند
و یک الگوی ادراکی جهت دار است (شفی آبادی و ناصری)9679 ،
سبک زندگی مهمترین عاملی است که هر کت زندگی ود را بر اساس آن تنظیم میکند
بر این اساس ،سبک زندگی مجموعۀ عقاید ،طرحها و نمونههای عادتی رفتار ،ههوی و هوسهها،
و شیوههای تبیین شرایط اجتماعی یا شهصی است که نو

اص واکنش فرد را تعیین مهیکنهد

(فاچینو9و همکاران)2116 ،
سازمان جهانی بهداشت )9111( 2سبک زندگی سالم را،تالش برای دستیابی به حالهت رفهاه
کامل جسمی،روانی ،و اجتماعی توصی

کرده اسهت سهبک زنهدگی سهالم شهامل رفتارههایی

است که سالمت جسمی و روانی انسان را تضمین میکننهد بهه عبهارت دیگهر ،سهبک زنهدگی
سالم در بردارندة ابعهاد جسهمانی و روانهی اسهت بعدجسهمانی شهامل تغذیهه ،ورزش ،و هواب
است ،و بعد روانی شامل ارتباطات اجتماعی ،مقابله با استرس ،روشهای یادگیری و مطالعهه ،و
معنویت است با تغییر و اصالح سبک زندگی میتوان با بسیاری از عوامل طرسازی کهه جه س
مهمترین عوامل مرگ و میر هستند مقابله کرد به همین دلیل یکی از اهداف سهازمان بهداشهت
جهانی تا سال  2191ارتقای سبک زندگی سالم در افهراد جامعهه اسهت (موناههان 6و همکهاران،
)2117

1. Fuchino
2. World Health Organization
3. Monahan
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سبک زندگی هر فرد متثير از دو عامل عمده است :شهصیت فرد ،و ویژگیهای مییط ایهن
ویژگیها به طرق مهتلفی بر سبک زندگی افراد اير میگذارند به عنوان مثال ،افراد درونگهرا و
برونگرا سبکهای متفاوتی در زندگی دارند اماعامل مهمی که میتواند در سراسر عمر بر سبک
زندگی افراد تثيیر بگذارد ،ویژگیها و شهرایط مییطهی اسهت ،از جملهه :فقهر ،اوضها سیاسهی
اقتصادی جامعه ،ویژگیهاو شرایط انوادگی ،فقدان پهدر ،مهادر و یها همسهر ،جنهگ ،و غیهره
(پالسکر)2117 ،9
در مباحث سبک زندگی ،یکی از پر بسامدترین واژه ها « مصرف »2است مصرف دست کم
در شکلی که در جوام غربی متجلی شده ،ایجاد کننده تمای میان سبک های زندگی است
مطالعات بسیاری در زمینه مرتبط سا تن سبک زندگی با مفهوم مصرف صورت پذیرفته است
در جامعه ایران نی مصرف ،شا صی مهم برای فهم جامعه در حال تغییر فرض شده است
(کاظمی و رضایی)2 :9613 ،
دیوید چنی 6در کتاب ود با نام سبک زندگی مینویسد« :مفههوم مصهرف در سراسهر ایهن
کتاب ،در گستردهترین معنهای آن بهه کهار مهیرود و منظهور از آن ،تمهامی انهوا فعالیهتههای
اجتماعی است که میتوانند برای تعیین ویژگیها و هویت مهردم بهه کهار رونهد؛ غیهر از (یها بهه
عالوه) فعالیتهایی که ممکن است مردم برای امرار معاش انجام دهند ( به نقل از مبینهیمقهدس
و عبد سرمدی)42 :9611 ،
بر ی جامعه شناسان نی با توجه به همین نکتهه ،عبهارت «الگهوی مصهرف» را معهادلی بهرای
سبک زندگی دانستهاند :الگوی مصرف را میتوان معهادل سهبک زنهدگی دانسهت در تعریه
عمومی ،سبک زندگی ،الگوهایی رفتاری هستند که گروههای اجتماعی از یکدیگر جهدا مهی-
کنند(ذکایی )63 :9619 ،الگوی مصرف به عنوان مجموعهای از اقالم مصرفی است کهه تیهت
تثيیر درآمد و موقعیت اجتماعی افراد یا انوادهههای جامعهه قهرار دارد بنهابر تعریه

فرهنهگ

علوم اجتماعی ،مصرف شامل عملی نهایی است که از طریو آن کاالها و دمات حاصل شده،

1.Plasker
2. Consumption
3 .David Chaney
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برای ارضای نیازها به کار میروند و فرایندهای اقتصادی را به سرانجام میرسهانند(بیرو9675 ،؛
به نقل از چابکی)39 :9619 ،
طرح مفهوم سبک زندگی بدون ارجا به مفهاهیمی چهون مصهرف و فرهنهگ مصهرفی بهی
معناست؛ چرا که اهمیت دوباره این مفهوم در مباحث امروزین علوم اجتماعی در ابتدا به ظههور
جامعه مصرفی یعنی عصر فراوانی و انباشت کاالها و شکل گیری فرهنگ مصرفی برمهیگهردد
عصری که نگاه به مصرف ،نه صرفا همچون یک روند اقتصادی منفعت گرایانهه بلکهه بهه مثابهه
روندی اجتماعی -فرهنگی که شامل نشانهها و نمادهای فرهنگی نی هست ،در نظر گرفتهه مهی-
شود (باکاک)9619 ،
دانیل میلر )9115(9بر این نظر است که رابطه بین افراد و مصرف بعهد از جنهگ جههانی دوم
به یک موضو جامعه شنا تی تبدیل شده است؛ چرا که مصرف به بهش اساسی زندگی افهراد
تبدیل شده است (میلر)6 :9115 ،
تورستینوبلن و گئورگزیمهل 2نهسهتین نظریهه پردازانهیانهد کهه شهکل جدیهد مصهرف و
کارکردهای متفاوت آن را مورد توجه قرار دادهاند طبقه متوسط به تازگی يروتمند شهدهای در
ایاالت متیده ،موضو تیقیو وبلهن بهود وبلهن ایهن گهروه را تیلیهل کهرد و بهه نهوعی سهبک
زندگی اشاره کرد که با «مصرف تظهاهری» همهراه اسهت بهه زعهم وبلهن ،ایهن طبقهه ،يهروت و
دارایی ود را از طریو سبک زندگی نمایشی ود نشهان مهیداد (وبلهن )9616 ،وبلهن در ایهن
باره میگوید :در هر جامعهای که از صنعت سازمان یافته پیشهرفتهای بر هوردار اسهت ،توانهایی
مالی در نهایت ،مهمترین زمینههای اسهت کهه پایههههای شههرت و اعتبهار بهر آن اسهتوار اسهت،
وسیلهای که میتوان با آن توانایی مالی را به نمایش گذاشت و شهرت و احترام به دسهت آورد،
تنآسایی و مصرف تظاهری کاالهاست (وبلن9616 ،؛ به نقل از احمدیمنش )29 :9619 ،او تا
حدودی از دیدگاه اقتصادی با مفهوم سبک زندگی بر ورد کرده است (فاضلی)12 :9612 ،
زیمل نی هنگامی که در مورد پدیده شهرنشینی و فضای فرهنگی مرتبط با آن بیث میکرد
به طور ضمنی به این مفهوم اشاره کرد از نظر زیمهل ،انسهان شههری بهرای بازسهازی هویهت از
1. Miller
2. Georg Simmel
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دست رفته ویش و برای فرار از گمنامی در کالن شهرها به شیوهای از زنهدگی روی مهیآورد
که با مدگرایی و مصرف همراه است همچنین ماکت وبر در کتاب اقتصاد و جامعهه ( )9122و
در فصل قشربندی به این مفهوم اشاره میکند و آن را برای نشهان دادن مفههوم پایگهاه در برابهر
طبقه به کار میبرد در نگاه وبر ،مبنای قشربندی و تمای اجتمهاعی تنهها طبقهه اقتصهادی نیسهت،
بلکه شیوه زندگی و الگوی مصرف به کار رفته نی معیار قشربندی اجتماعی به حساب مهی آیهد
( وبر)9674 ،
گذشته از وبلن و زیمل که از پیشگامان جامعه شناسی به شمار میآیند ،نظریهپردازان متث ر
نی مقوله مصرف را مورد توجه و تثکید قرار دادهاند؛ که از جمله میتوان به پیهر بوردیهو اشهاره
کرد
نظر بوردیو درباره سبک زندگی در کتاب تمای مطرح شهده اسهت بوردیهو در ایهن کتهاب
نوعی جامعه شناسی سلیقه ارائه میدهد و بر نقش زمینههها و عوامهل اجتمهاعی در شهکلگیهری
ذائقههای زیبایی شنا تی تثکید میکند بوردیو همچنین به نقش هویهت بههش سهبک زنهدگی
اشاره میکند و آن را اب اری برای نشان دادن تمای اجتماعی میداند(استوری)9613 ،؛ چرا کهه
افراد بر حسب ترکیب نو و حجم سرمایههای اقتصهادی و فرهنگهی در موقعیهتههای متفهاوتی
قرار میگیرند و در نتیجه سبکهای زندگی مهتلفی دارنهد؛ بهه عبهارتی ههر طبقهه لبهاس اصهی
میپوشد ،نوشیدنی اص ود را دارد ،اوقات فراغت وورزش متفاوتی دارد و در نهایهت سهبک
زندگی اص همان طبقه را رقم می ند (بوردیو )9114 ،بوردیو در نظر داشت تیلیهل کنهد کهه
چگونه گروههای اص به ویژه طبقات اقتصادی -اجتماعی از میان سایر چی ها ،انوا کاالهای
مصرفی را به کار میگیرند تاروش زندگی مج ای ود را مشهص کنند (باکاک)12 :9619 ،
بنابراین در نگاه بوردیو سبک زندگی ،منشهث طبقهاتی دارد و بهر حسهب جایگهاه افهراد در نظهام
سلسله مراتبی ،سبک زندگی آنها نی متفاوت است
دیدگاه آنتونی گیدن در باب سبک زندگی در کتاب تجدد و تشهص مطهرح شهده اسهت
گیدن مفهوم سبک زندگی را یکی از جالب توجهترین نمونههای پروژه تثملی ود مهیدانهد و
آن را در درون زمینه وسی تر مدرنیته و فردی شهدن طهرح مهیکنهد در نظهر او سهنتها و رسهوم
گذشته ،زندگی را در میدوده کانالهای از پیش تعیین شده به جریان میاندازد ،اما تجهدد فهرد
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را رو در روی تنو غامضی از انتهابهای ممکن قرار میدهد و یکی از پیامدهای این شهرایط،
اهمیت یافتن سبک زندگی اسهت (گیهدن  )991 :9616 ،او سهبک زنهدگی را روایتگهر هویهت
شهصی افراد در دوره مدرنیته متث ر میداند که این امر نیه ناشهی از افهول ارزشهها و سهنتهای
هویتساز و همچنین اهمیت یافتن ود در زندگی روزمهره اسهت؛ در واقه آنچهه کهه آنتهونی
گیدن امنیت هستی شنا تی -احساس تعلهو هاطر کهه در هسهته مرکه ی ههر هویهت پایهداری
وجود دارد -مینامد ،بیش از پیش توسط کارشناسان و متهصصان سبک زندگی که در بیهرون
از بازار قرار دارند ،پدید آمده است (ویلسکا)993 :2112 ،9
لی ر در سال  9136برای نهستین بار ،سبک زندگی را بر اساس الگوی ریهد کهاال تعریه
کرد و گفت :سبک زندگی ،دال بر شیوه زندگی متمای جامعه یا گروه اجتماعی است شیوهای
که بدان طریو ،مصرف کننده رید میکند و شیوهای که بدان طریو ،کهاالی ریهداری شهده
مصرف میشود ،بازتاب کننده سبک زندگی مصرف کننهده در جامعهه اسهت (فاضهلی:9613 ،
)911
روشپژوهش 
با توجه به هدف پژوهش که تعیین پیشبینهای الگوی مصرف بر اساس مؤلفههههای سهبک
زندگی بود ،از روش تیقیو توصیفی از نو همبستگی استفاده شد جامعه آماری ایهن تیقیهو را
ساکنان زن و مرد بین  91تا  41ساله شهر دهاقان در زمستان  9612تشکیل دادند تعداد سهاکنان
شهر دهاقان در این مقط زمانی و طبو آ رین سرشماری عمومی نفوس و مسهکن سهال ،9611
 97911نفر بود برای تعیین حجم نمونه آماری از فرمول کهوکران اسهتفاده شهد بهر ایهن اسهاس
حجم نمونه آماری  671نفهر در نظهر گرفتهه شهد کهه بها روش نمونههگیهری وشههای انتههاب
شدند به این ترتیب به منظور جلوگیری از افت پرسشنامهها ،تعداد  611پرسشنامه تهیهه شهد کهه
این تعداد پت از تشری اهداف پژوهش و دستورالعمل عمومی در مورد تکمیل آنها ،در ا تیار
شرکت کنندگان قرار گرفت البته چنانچه فردی تمایل به همکاری در تیقیو را نداشت یا پهت
از بررسی پرسشنامهها با بی دقتی پاسخ داده بود از گروه نمونه حذف شهد پهت از جمه آوری
1. Wilska
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پرسشنامهها 94 ،پرسشنامه به دلیهل نقهص در پاسههگویی از پهژوهش کنهار گذاشهته شهدند در
پژوهش حاضر برای گردآوری اطالعات از پرسشنامههای زیر استفاده شد :
ال ) پرسشنامه سبک زندگی ( :9)LSQدر پژوهش حاضر این پرسشنامه با هدف ارزیابی و
اندازه گیری سبک زندگی استفاده شد این پرسشنامه توسهط لعلهی ،عابهدی و کجبهاف()9619
سا ته و اعتباریابی شد پرسشنامه سبک زندگی دارای  71سؤال در طی

لیکرت اسهت کهه بهه

صههورت همیشههه( ،)6معمههوال( ،)2گههاهی اوقههات( )9و هرگه ( )1نمههره گههذاری مههی شههوند این
پرسشنامه از  91عامل یا مؤلفه شامل 9هسالمت جسمانی2 ،ه ورزش و تندرستی6 ،ه کنتهرل وزن
و تغذیه4 ،ه پیشگیری از بیماری ها 5 ،ه سالمت روان شنا تی3 ،ه سالمت معنهوی7 ،هه سهالمت
اجتماعی1 ،ه اجتناب از داروها ،مهواد مههدر و الکهل1 ،هه پیشهگیری از حهواد 91 ،هه سهالمت
مییطی تشکیل شده است نمره باال در هر کدام از مؤلفه هها و در کهل پرسشهنامه نشهان دهنهده
سبک زندگی مطلوب است ضرایب آلفای کرونبا در دامنهای بین  1/73تا  1/11قهرار دارنهد
ضرایب پایایی به روش بازآزمایی در دامنه ای از  1/14تها  1/14قهرار مهی گیرنهد بهرای تعیهین
روایی میتوایی ،این پرسشنامه در ا تیهار  91متهصهص قهرار گرفهت و طبهو نظهر آنهها روایهی
میتوایی حاصل گردید روایی همگرای پرسشنامه نی از طریو تعیین همبستگی مؤلفهه ههای آن
با مقیاس به یستی روان شنا تی مشههص شهد( لعلهی ،عابهدی و کجبهاف )71 :9619 ،بهه ایهن
ترتیب این پرسشنامه از روایی و پایایی باالیی بر وردار است
ب)پرسشنامه الگوی مصرف :این پرسشنامه توسط انصاری و طیبی( )9619سا ته شهد ایهن
پرسشنامه دارای  49سوال در طی

لیکرت  5درجهه ای اسهت کهه بهه صهورت یلهی زیهاد(،)5

زیاد( ،)4متوسط( ،)6کم( )2و یلی کم( )9نمره گذاری می شهود پرسشهنامه الگهوی مصهرف
دارای  3عامل یا مؤلفه شامل 9ه اصهالح الگهوی مصهرف2 ،هه فرهنهگ مصهرفی(مد)6 ،هه طبقهه
اقتصادی4 ،ه نظام اقتصادی-اجتماعی5 ،ه تبلیغات3 ،ه سبک زندگی می باشد اعتبهار پرسشهنامه
با استفاده از آلفای کرونبا  1/741میاسبه گردید که بیانگر اعتبار باالی آن است بهرای تعیهین
روایی پرسشنامه نی  ،عالوه بر طراحی سؤاالت پرسشنامه متناسب با مبانی نظری ،فاکتورههای بها

1. Lifestyle Questionnaire
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اهمیت در اصالح الگوی مصرف شناسایی شد و بر این مبنا و اسهتفاده از نظهر اسهاتید پرسشهنامه
طراحی گردید(انصاری و طیبی)956 :9619 ،
تعاریفنظری 
9ه سبک زندگی :عبارت است از چهارچوب شنا تی کهه در آن فهرد رفتارههای اصهی را
انتهاب میکند این رفتارها به فرد کمک میکنهد تها بها زنهدگی کنهار بیایهد (شهیلینگ:9612 ،
 )911سبک زندگی ،شیوه زندگی فرد است و عواملی همچون ویژگیهای شهصهیتی ،تغذیهه،
ورزش ،واب ،مقابله بها اسهترس ،حمایهت اجتمهاعی ،واسهتفاده از دارو را شهامل مهیشهود بها
ارزیابی سبک زندگی افراد میتوان می ان موفقیهتههای فهردی واجتمهاعی آنهان را در زنهدگی
مورد ارزیابی قرار داد (کوکرهام)2115،9
2ه سبک زنهدگی معنهوی :در جوامه اسهالمی در بهر دارنهده مههم تهرین عناصهر مهذهبی و
اجتماعی است که در آن جامعه مورد پیروی توده مردم قرار میگیرد سبک زندگی معنهوی در
نتیجه عمل به آداب ،ا الق و اعتقادات دینی حاصل میشود (موسویگیالنی)921 :9612 ،
6ه سبک زندگی مبتنی بر سالمت روان شنا تی :ناظر بر رفتارهایی اسهت مبتنهی بهر امیهد بهه
آینده ،افکار مثبت ،توانایی در بیان احساسات ،کنترل استرسها و (لعلهی ،عابهدی و کجبهاف،
)74 :9619
4ه سبک زندگی مبتنی بر سالمت جسمی :فقدان بیماری م من یا معلولیت جسهمی ،توانهایی
فرد در ایجاد استراحت و آرامش ،واب کافی ،عدم غیبت از میل کار به علت بیماری ،انجهام
معاینات پ شکی به صورت منظم را شامل میشود(لعلی ،عابدی و کجباف)74 :9619 ،
5ه سبک زندگی مبتنی بر کنترل وزن و تغذیهه :داشهتن برنامهه غهذایی متعهادل ،داشهتن وزن
مطلوب ،عدم مصرف غذاهای پرچرب ،استفاده از فیبرهها در رژیهم غهذایی ،اسهتفاده از میهوه و
سب ی و میباشد(لعلی ،عابدی و کجباف)74 :9619 ،

1.Cockerham
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3ه سبک زندگی مبتنی بر پیشگیری از بیماریها :شهامل سهالمت جسهمی تقریبها ههم سهط
افراد هم سن ،داشتن زندگی فعال ،ودداری از قرار گرفتن در معرض آفتاب ،واکسیناسیون بهه
موق  ،کنترل فشار و چربی ون(لعلی ،عابدی و کجباف)74 :9619 ،
7ه مصرف و الگوی مصرف :در معنای کلهی شهامل همهه انهوا فعالیهتههای غیهر کهاری و
غیرتولیدی است و به فرایندی اشاره دارد کهه در آن کاالههای مهادی و هدمات بهرای ارضهای
نیازها به کار گرفته میشوند صهیبت کهردن از الگهو نیه بهه معنهای جسهتجوی نهوعی نظهم در
پدیدههای پراکنده و منفرد است بنابراین منظور از الگوهای مصرف این است که آیا بر حسهب
نو کاالها و فعالیتهای مورد استفاده افراد ،شیوه مصرف آنها و معیارها و مهوازین انتههاب آن
کاالها ،تفاوتهایی معنادار در میان افراد مورد مطالعه دیده میشود یا نه؟(عبهداللهی و مهرادی،
)95 :9611
1ه الگوی مصرف مبتنی بر تبلیغات :شیوه مصرف افهراد بهر اسهاس تبلیغهات تجهاری و تهثيیر
رسانه ها است (انصاری و طیبی)9619 ،
1ه الگوی مصهرف مدگرایانهه :گرایش و عالقهه افهراد بهه سهبکی هاص ،ریهد لبهاسههای
مههارکدار ،برگهه اری مراسههم و مهمههانیهههای پر ههر  ،ت ئینههات و دکوراسههیون منهه ل مههی-
باشد(انصاری و طیبی)9619 ،
تعاریفعملیاتی 
9هه سههبک زنههدگی(متغیرپیشبههین) :در ایههن مطالعههه سههبک زنههدگی ،نمههرهای اسههت کههه از
پرسشنامه سبک زندگی لعلی ،عابدی و کجبهاف ( )9619بهه دسهت مهیآیهد در ایهن پهژوهش
سبک زندگی دارای  91مؤلفه یا زیر مقیاس میباشد که برای جلوگیری از اطاله کهالم فقهط بهه
سبک زندگی معنوی ،سبک زندگی مبتنی بر سالمت جسمی و روان شهنا تی ،سهبک زنهدگی
مبتنی بر پیشگیری از بیماریها ،سبک زندگی مبتنی بر کنتهرل وزن و تغذیهه ،در پهژوهش اشهاره
شده است
2ه سبک زندگی معنوی :نمرهای است که از زیر مقیاس معنویت پرسشهنامه سهبک زنهدگی
لعلی ،عابدی و کجباف ( )9619به دست میآید
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6ه سبک زندگی مبتنی بر سالمت روان شنا تی(متغیر پیش بین) :نمهرهای اسهت کهه از زیهر
مقیاس سالمت روانشنا تی پرسشنامه سبک زندگی لعلی ،عابدی و کجباف ( )9619به دسهت
میآید
4ه سبک زندگی مبتنی بر سالمت جسمی(متغیر پیشبین) :نمرهای است کهه از زیهر مقیهاس
سالمت جسمانی پرسشنامه سبک زندگی لعلی ،عابدی و کجباف ( )9619به دست میآید
5ه سبک زندگی مبتنی بر کنترل وزن و تغذیه(متغیهر پهیشبهین) :نمهرهای اسهت کهه از زیهر
مقیاسی با همین نام از پرسشنامه سبک زندگی لعلی ،عابدی و کجباف ( )9619بهه دسهت مهی-
آید
3ه سبک زندگی مبتنی بر پیشگیری از بیماریها(متغیر پیشبین) :نمهرهای اسهت کهه از زیهر
مقیاسی با همین نام از پرسشنامه سبک زندگی لعلی ،عابدی و کجباف ( )9619بهه دسهت مهی-
آید
7ه اصالح الگوی مصرف(متغیر مالک) :در این مطالعه الگوی مصرف نمرهای اسهت کهه از
پرسشنامه الگوی مصرف انصاری و طیبهی( )9619بهه دسهت مهیآیهد الگهوی مصهرف در ایهن
مطالعه دارای  3مؤلفه است که در فرضیهها فقط به اصهالح الگهوی مصهرف و الگهوی مصهرف
مبتنی بر تبلیغات اشاره شده است
1هالگوی مصرف مبتنی بر تبلیغات(متغیر مالک) :در این مطالعهه نمهرهای اسهت کهه از زیهر
مقیاسی به همین نام در پرسشنامه الگوی مصرف انصاری و طیبی( )9619به دست می آید
1ه الگوی مصرف مدگرایانه (متغیر مالک) :در این مطالعه نمرهای است که از زیهر مقیاسهی
به نام فرهنگ مصرفی(مد) در پرسشنامه الگوی مصرف انصاری و طیبی( )9619بهه دسهت مهی-
آید
یافتههایپژوهش 

الف)یافتههایتوصیفی :یافتههای این پژوهش مربهوط بهه پهیش بینهی الگهوی مصهرف
ساکنان شهر دهاقان بر اساس مؤلفههای سبک زندگی میباشد این تیقیو بهر روی  671نفهر از
ساکنین شهر دهاقان صورت گرفته که از این میان  913نفر زن( 41/29درصد از افهراد نمونهه) و
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 912نفر مرد ( 51/71درصد از افراد نمونه) هستند که  261نفر ( 31/15درصد) مجرد و  941نفر
( 61/95درصد) متاهل هستند و  997نفر از آنها ( 61/15درصد) دارای سط تیصیالت دیهپلم،
 292نفر ( 53/11درصد) دارای سط تیصیالت لیسانت و  41نفر ( 92/13درصد) دارای سط
تیصیالت فوق لیسانت هستند شایان ذکر است افراد نمونه به طهور متوسهط دارای سهن 27/41
سال با انیراف معیار  5/14هسهتند یافتهه ههای مربهوط بهه متغیرههای تیقیهو از جملهه میهانگین،
انیراف معیار ،کمترین و بیشترین داده در جدول  9آورده شده است
جدول.1میانگین،انحرافمعیار،بیشترینوکمتریندادهمربوطبهمتغیرهایپژوهش
ومولفههایآن

متغیرهای پژوهش

میانگین

انیراف معیار

کمترین
نمره

بیشترین نمره

سالمت جسمانی

7/45

2/2

2/1

92/1

ورزش و تندرستی

7/19

2/94

2/1

92/1

کنترل وزن وتغذیه

3/72

2/22

9/1

92/1

پیشگیری از بیماریها

7/56

2/67

9/1

92/1

سبک

سالمت روانشنا تی

7/13

2/67

6/1

92/1

زندگی

معنویت

7/13

2/61

6/1

92/1

سالمت اجتماعی

7/72

2/66

2/1

92/1

اجتناب از دارو و مواد

1/32

2/61

9/1

92/1

پیشگیری از حواد

1/66

2/66

6/1

92/1

سالمت مییطی

7/62

2/63

2/1

92/1

اصالح الگوی مصرف

7/11

9/71

2/1

91/1

الگوی مصرف مدگرایانه

95/49

4/14

5/1

25/1

الگوی

طبقه اقتصادی

91/17

9/19

3/1

95/1

مصرف

نظام اقتصادی اجتماعی

91/41

2/91

6/1

95/1

تبلیغات

1/16

2/44

6/1

95/1

سبک زندگی

7/97

9/16

2/1

94/1
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ب) یافتههای استنباطی :به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش از تیلیل رگرسهیون و
ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که تیلیلهای مربوط به ایهن سهؤاالت پهژوهش در ادامهه
آمده است:
سؤال :9کدامیک از زیر مقیاسهای سبک زندگی تثيیر معناداری بر اصالح الگوی مصرف
دارد؟
به منظور بررسی اینکه کهدام یهک از مؤلفههههای سهبک زنهدگی نقهش مهؤيری در اصهالح
الگوی مصرف داشته است ،از تیلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد که نتای آن در جهدول
 9آورده شده است
:نتایجتحلیلرگرسیوناصالحالگویمصرفبااستفادهازمولفههای

جدول1
سبکهایزندگی 

ضرایب غیراستاندارد

گام
مقدار يابت
گام 9

پیشگیری از
بیماریها
مقدار يابت
پیشگیری از

گام 2

بیماریها
کنترل وزن
وتغذیه

ضرایب

آماره

استاندارد

آزمون t

معناداری

1/517

1/111

4/395

1/111

3/194

1/111

2/137

1/115

2/279

1/125

β

انیرافمعیار

4/319

1/545

1/691

1/131

4/113

1/512

1/223

1/171

1 /6

1/919

1/114

1/261

1/426

سط

2

R

R

1/426

1/431

*

1/971

**

1/221

چنانچه در جدول  9مشاهده میشهود در گهام اول متغیهر پیشهگیری از بیماریهها وارد معادلهه
رگرسیون شده است به طوری که این متغیر بهه تنههایی  91درصهد از واریهانت اصهالح الگهوی
مصرف را تبیهین مهیکنهد ( )R2=1/971در گهام دوم متغیهر کنتهرل وزن و تغذیهه وارد معادلهه
رگرسیونی شده است که میه ان تبیهین تها  R2=1/22افه ایش مهی یابهد بنهابراین در مجمهو 22
درصد از تغییرات اصالح الگوی مصرف توسط زیرمقیاسهای پیشهگیری از بیماریهها و کنتهرل
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وزن وتغذیه تبیین می شود کهه بها افه ایش ههر دو متغیهر پیشهگیری از بیماریهها و کنتهرل وزن و
تغذیه از سبک زندگی ،اصالح الگوی مصرف نی اف ایش مییابد شایان ذکر اسهت کهه دیگهر
مولفههای سبک زندگی تايیر معناداری بر روی اصالح الگوی مصرف ندارد
سؤال :2کدامیک از زیهر مقیهاس ههای سهبک زنهدگی تهايیر معنهاداری بهر الگهوی مصهرف
مدگرایانه دارد؟
به منظور بررسی اینکه کدام یک از مؤلفههای سبکهای زنهدگی نقهش مهويری در الگهوی
مصرف مدگرایانه داشته باشد از تیلیل رگرسهیون گهام بهه گهام اسهتفاده شهد کهه نتهای آن در
جدول  2آورده شده است
:نتایجتحلیلرگرسیونالگویمصرفمدگرایانهبااستفادهازمولفههای

جدول2
سبکهایزندگی 

ضرایب غیراستاندارد
گام

گام
9

β
مقدار يابت
کنترل وزن
وتغذیه

92/715
1/619

انیراف
معیار

ضرایب

آماره

استاندارد

آزمون t

معناداری

91/117

1/111

9/237
1/971

1/295

2/919

سط

1/162

2

R

1/295

R

*

1/143

چنانچه در جدول  2مشاهده مهیشهود در گهام اول متغیهر کنتهرل وزن و تغذیهه وارد معادلهه
رگرسیون شده است به طوری که این متغیهر بهه تنههایی  5درصهد از واریهانت الگهوی مصهرف
مدگرایانه را تبیین میکند ( )R2=1/143که با اف ایش این متغیر الگوی مصرف مدگرایانهه نیه
اف ایش می یابد شایان ذکر است که دیگر مولفهههای سهبک زنهدگی تهايیر معنهاداری بهر روی
الگوی مصرف مدگرایانه ندارد
سؤال :6کدامیک از زیر مقیاسهای سبک زندگی تايیر معناداری بر الگهوی مصهرف مبتنهی
بر تبلیغات دارد؟
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به منظور بررسی اینکه کدام یک از مولفههای سبکهای زنهدگی نقهش مهويری در الگهوی
مصرف مبتنی بر تبلیغات داشته است از تیلیل رگرسیون گام به گام اسهتفاده شهد کهه نتهای آن
در جدول  6آورده شده است
جدول:3نتایجتحلیلرگرسیونالگویمصرفمبتنیبرتبلیغاتبااستفادهاز
هایسبکهایزندگی 

مول 
فه
ضرایب غیراستاندارد
گام

β

انیراف
معیار

ضرایب

آماره

استاندارد

آزمون t

معناداری

96/141

1/111

6/922

1/112

91/363

1/111

2/254

1/123

2/296

1/121

91/197

1/111

2/374

1/111

2/142

1/114

گام

مقدار يابت

1/191

1/359

9

سالمت جسمانی

1/232

1/114

مقدار يابت

1/919

1/732

سالمت جسمانی

1/917

1/117

1/223

معنویت

1/971

1/119

1/222

مقدار يابت

1/792

1/711

سالمت جسمانی

1/264

1/117

1/231

معنویت

1/254

1/113

1/693

گام
2

گام
6

سالمت
روانشنا تی

-1/911

1/113

1/619

-1/266

-2/916

سط

R

1/619

1/633

1/491

2

R

*1/111

**1/964

**1/975

1/169

چنانچههه در جههدول  6مشههاهده مههیشههود در گههام اول متغیههر سههالمت جسههمانی وارد معادلههه
رگرسیون شده است به طوری که این متغیهر بهه تنههایی  1درصهد از واریهانت الگهوی مصهرف
مبتنههی بههر تبلیغههات را تبیههین مههیکنههد ( )R2=1/111در گههام دوم متغیههر معنویههت وارد معادلههه
رگرسیونی شده است که می ان تبیین تا  R2=1/964اف ایش مییابد در گام سوم متغیهر سهالمت
روانشنا تی وارد مدل رگرسیونی شده است که میه ان تبیهین تها  R2=1/975افه ایش مهیدههد
بنابراین در مجمو  97درصد از تغییرات الگوی مصرف مبتنی بر تبلیغات توسط زیرمقیاسهای
سالمت جسمانی ،معنویت و سالمت روانشنا تی تبیین میشود که با اف ایش دو متغیهر سهالمت
جسمانی و معنویت از سبک زندگی الگوی مصرف مبتنی بر تبلیغات نی اف ایش مییابهد امها بها
اف ایش متغیر سالمت روانشنا تی از سبک زندگی الگوی مصرف مبتنهی بهر تبلیغهات بهه میه ان
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 1/911کاهش مییابد شایان ذکر است که دیگر مولفههای سبک زنهدگی تهايیر معنهاداری بهر
روی الگوی مصرف مبتنی بر تبلیغات ندارد
بحث
تغییر نیازههای اقتصهادی ،صهورت بنهدی اجتمهاعی معاصهر از تولیهد بهه مصهرف ،چهر ش
فرهنگی در جامعه شناسهی و روا عالقهه بهه فرآینهدهای نمهادین در جریهان کهنش اجتمهاعی،
عواملی هستند که مصرف را به یکهی از کهانونیتهرین موضهوعات مطالعهاتی درجامعهه شناسهی
معاصر تبدیل کردهاند (عبداللهی و مرادی )9 :9611،مطالعه الگوههای مصهرف و عوامهل مهوير
بر این الگوها در جامعه ما از اهمیت ویژهای بر وردار است لذا پژوهش حاضر در همین راسهتا
و با هدف پیشبینی الگوی مصرف ساکنین شهر دهاقهان بهر اسهاس مؤلفههههای سهبک زنهدگی
صورت گرفته است
در سؤال اول پژوهش مبنهی بهر اینکهه کهدامیک از زیهر مقیهاسههای سهبک زنهدگی تهثيیر
معناداری بر اصالح الگوی مصرف دارد؟ نتای حاصل از تیلیل رگرسون گام به گام نشهان داد
که سبک زندگی مبتنی بر پیشگیری از بیماریها و سبک زندگی مبتنی بر کنترل وزن و تغذیهه،
تثيیر معناداری بر اصالح الگوی مصرف دارد با افه ایش ههر دو متغیهر پیشهگیری از بیماریهها و
کنترل وزن و تغذیه از سبک زندگی ،اصالح الگوی مصرف نی اف ایش مییابد شاید این یافته
را بتوان این چنین تبیین کرد که افراد گروه نمونه که هر دو این سبکها را برای زندگی برمهی-
گ ینند ،برای داشتن برنامه غذایی متعادل ،کنترل فشهار و چربهی هون ،داشهتن وزن مطلهوب و
عدم مصرف غذاهای پر چرب پیوسته در تالش بوده و از رید و انباشهت و مصهرف بهی رویهه
این غذاها ودداری میکنند که این عالوه بر اینکه سالمت جسمی را برای آنها رقم میزند ،به
اصالح الگوی مصرف آنها نی کمک میکند
در سؤال دوم پژوهش مبنهی بهر اینکهه کهدامیک از زیهر مقیهاسههای سهبک زنهدگی تهايیر
معناداری بر الگوی مصرف مدگرایانه دارد؟ یافتههای پژوهش نشان داد کهه بها افه ایش سهبک
زندگی مبتنی بر کنترل وزن و تغذیه ،الگوی مصرف مدگرایانه نی افه ایش مهییابهد ایهن یافتهه
نشان میدهد که افراد گروه نمونه پهژوهش کهه سهبک زنهدگی آنهها بهر داشهتن برنامهه غهذایی
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متعادل ،وزن مطلوب ،عدم مصرف غذاهای پرچرب مبتنهی اسهت ،عالقهه بهه سهبکی هاص در
پوشش ظاهری ،رید لباسهای مارکدار و به طور کلی الگهوی مصهرف مدگرایانهه نشهان مهی-
دهند با در نظر گرفتن اینکه گروه نمونه پژوهش میانگین سنی  27سال دارنهد و جه س جمعیهت
جوان میسوب میشوند و با توجه به اهمیت زیاد جوانهان بهه وضهعیت فی یکهی ،ظهاهر و نیهوه
پوشش و عالقه به پیروی از مد روز ،این یافته دور از تصور نیست
در سؤال سوم پژوهش مبنی بر اینکه کدامیک از مؤلفههای سبک زندگی تثيیر معناداری بهر
الگوی مصرف مبتنی بر تبلیغات دارد؟ یافتههای حاصل از تیلیل رگرسیون گهام بهه گهام نشهان
داد که با اف ایش دو متغیر سالمت جسمانی و معنویت از سبک زندگی ،الگوی مصهرف مبتنهی
بر تبلیغات نی اف ایش مییابد اما با اف ایش متغیر سالمت روانشنا تی از سبک زنهدگی ،الگهوی
مصرف مبتنی بر تبلیغات به می ان کاهش مییابد رابطه مثبت و معنادار بهین معنویهت بها الگهوی
مصرف مبتنی بر تبلیغات بدین معناسهت کهه در گهروه نمونهه پهژوهش حاضهر ،ههر چهه سهبک
زندگی معنوی اف ایش یابد ،الگوی مصرف مبتنی بر تبلیغات اف ایش مهییابهد و بهالعکت ایهن
یافته با قسمتی از یافتهههای پهژوهش کرمهی قههی و زادسهر( )9612مبنهی بهر وجهود رابطهه بهین
دینداری و اتهاذ سبک زندگی مدرن ،همههوانی دارد ایهن رابطهه نشهان دهنهده آن اسهت کهه
افرادی که در کنشهای ود بیشتر تیت تثيیر گ ارهها ،معانی و دستورالعملهای دینی هستند،
چه بسا در ابعاد مهتل  ،سبک زندگیای مدرن (گاهی مغایر با ارزشهای دینی) داشته باشهند
نهاد دین با تثکید بر یک رفتار یا گرایش فکری ،آن را برای مردم مهم و ارزشمند مهیکنهد بهه
نظر میرسد در ایران نهادهای دیگری مانند صدا و سیما ،جامعه هنری ،ورزشی و تهثيیر پنههان
اما بیشتری نسبت به این حوزه داشته باشند این یافته بر الف رویکرد وبر میباشد کهه دیهن را
نهاد اير گذار اصلی نظام فرهنگی دانسته و کنشهای افراد را ،ناشی از ذهنیت متثير از ارزشهها
و هنجارهای مورد تثکید نهاد دین میدانست گر چهه دیهن بهه عنهوان نههاد فرهنگهی ايرگهذار،
الگوهای فرهنگی جامعه را تعیین و جهتدهی نموده و این الگوها به کنشههای افهراد ،سها ت
میدهند(یعنی انتهابگری ایشان را به سمت یهک حهوزه سهوق داده و از حهوزه دیگهر بهاز مهی-
دارند) اما ،در واق هر کنش ،مستل م یک انتهاب و یک امتنا است و نکته مهم اینجاست کهه
این الگوهای فرهنگی ،فرد را به انتهاب چه حهوزهای و در کهدامین حهوزه ترغیهب مهینماینهد
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جهان امروز جهان رسانهای اسهت و ههی کهت از تهثيیر رسهانهههای جمعهی مصهون نمهیمانهد
تبلیغات رنگارنگ در رسانهها و نمایش فریبنده و جهذاب کاالههای مصهرفی بیشهتر افهراد را بهه
رید کاالها و سبک زندگی مصرفی ترغیب میکند این تبلیغات به گونهای اسهت کهه سهبک
زندگی مصرفی را نمایش میدهد و در نتیجه استفاده بیشتر از رسانهها به آشنایی مضاع

افهراد

با مدها و سبک های زندگی منجر میشود در صوص رابطه معنادار منفی بین سهبک زنهدگی
مبتنی بر سالمت روانشنا تی با الگوی مصرف مبتنی بر تبلیغات ،میتوان گفت هر چه وضهعیت
فرد به لیاظ روانی مطلوبتر باشد ،کمتر به رفتارهای مصرفی تیت تثيیر تبلیغات ،گرایش پیدا
میکند و بالعکت به باور روانشناسان نی بین سالمت روانی افراد و می ان نگهداری و همچنین
رید کاالهای مصرفی رابطه وجود دارد به طور مثال بیماران مانیک تمایل ف ایندهای به ریهد
و همچنین بذل و بهشش افراطی کاالها و ولهرجیهای بیحد و حصر که با امکانات مالی فهرد
سازگاری ندارد و با نیازهای او نی هماهنگ نیست ،نشان میدهند یا بیماران مبهتال بهه وسهواس
پاکی گی در مصرف آب و مواد شوینده افراط میکنند ا تالل ریهد وسواسهی نیه بهه عنهوان
رید تکراری م من که در مواجهه با رویدادها یا احساسات منفهی ر مهیدههد ،تعریه

شهده

است این نه تنها به فرد بلکه به انواده و جامعه او نی میتواند آسیب برساند و میتوانهد منجهر
به ولهرجی ،بدهی شدید و ورشکستگی شود در وسواس احتکار نی رفتارهای افراطی رید و
انبار کردن کاالها در فرد مشاهده میشود
نتیجهگیری 
هدف از انجام پژوهش حاضر پیش بینی الگوی مصرف بر اساس مؤلفههای سهبک زنهدگی
بود لذا در راستای حصول این هدف مطالعه حاضر انجام شد با توجه به اهمیت الگوی مصهرف
و ل وم تعیین متغیرهای پیشبینی کننده آن ،و با در نظر گرفتن یافتههای ایهن پهژوهش ،اینچنهین
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(بعد معنوی ،روانشنا تی و تندرستی و ) میباشد بنابراین با توجه به تثییهد رابطهه بهین

سبک زندگی و الگوی مصرف ،پیشنهاد میشهود بها تهیهه بروشهور ،مقهاالت علمهی و تهدارک
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