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چکیده
سبک زندگی به عنوان یک پدیده جدید با متاثر بودن از پیامدهای مدرنیته ،می تواند معرف بخش عمده ای از مصرف
کاالهای متفاوت اقتصادی و فرهنگی در بین افراد باشد .سبک زندگی افراد و گروه های متفاوت اجتماعی از عوامل متعددی
در سطوح متفاوت کالن مدرن همچون عوامل اقتصادی و یا فرهنگی چون دین و در سطوح خرد همچون ویژگی های جنسیتی
و قومیتی تأثیر می پذیرد .اما این که هر کدام از این عوامل تا چه حد می تواند بر شکل گیری و سبک زندگی مؤثر باشد مسأله
ای تجربی است که برای رسیدن به این موضوع به پژوهش های تجربی نیازمندیم .با توجه به اینکه افراد در جامعه از پایگاه های
اقتصادی -اجتماعی متفاوتی برخوردارند؛ پس متناسب با موقعیت اقتصادی-اجتماعی خود به انتخاب کاالهای مادی و مصرفی
می پردازند .به عبارت دیگر وضعیت پایگاهی افراد در جامعه نقش تسهیل کننده یا محدود کننده ای در گزینش سبک زندگی
آن ان دارد .به این دلیل ،شرایط زندگی ،عقاید و افکار ،دیدگاه های فرهنگی ،جهان بینی و باالخره نحوه گذران اوقات فراغت
افراد نمی تواند از وضعیت اقتصادی -اجتماعی آنان منفک باشد.
مفاهیم کلیدی :سبک زندگی ،پایگاه اجتماعی – اقتصادی ،دانشجویان،دینداری ،فراغت ،منافع ،سنت ،مدرن
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مقدمه(بیان مساله ،ضرورت و اهمیت تحقیق)
سبک زندگی در حال حاضر از موضوعات مهمی است که مورد توجه محققان است .بطوری که به عنوان یک الگوی
کنش می توان درشناسایی و شناخت هویت افراد و گروه های متفاوت اجتماعی مانند دانشجویان از یکدیگر ،مورد استفاده
قرار گیرد .نکته قابل تأمل این است که مفهوم سبک زندگی به معنای امروزی پدیده ای متعلق به دنیای اجتماعی معاصر
است .زیرا با ظهور مدرنیته و پیامدهای حاصل از آن همچون پدیده شهر نشینی ،عمومیت آموزش و پرورش ،صنعتی شدن
و گسترش ارتباطات می توان گفت که در آداب و رسوم و شیوه زندگی سنتی افراد تغییرات اساسی بوجود آمده است.
بعبارتی آن نوع شیوه و سبک زندگی جوامع سنتی که تقریباً مبتنی بر همسانی و مشابهت بود با ظهور مدرنیته تغییر بنیادی
یافت .در واقع پیامدهای حاصله از مدرنیته ،که ترویج دهنده نوعی روحیه مصرف گرایی در بین افراد می باشد ،سبب شد تا
دامنه اختیارات افراد با توجه به تنوع چشمگیر مصرف کاالهای مادی (اقتصادی) و فرهنگی افزایش یابد و شیوۀ جدیدی از
زندگی را تجربه کنند .بطوری که افراد به توانایی خاصی درارتباط با انتخاب زندگی و مصرف کاالها دست یافتند و دیگر
به جای آنکه بیشتر از سبک های زندگی پیشین پیروی کنند ،خودشان اکنون آزادانه ،می توانند از میان مجموعه ای از
انتخاب های ممکن دست به گزینش بزنند .بدین ترتیب دیگر همچون گذشته شاهد همسانی و مشابهت در سبک زندگی
افراد نیستیم.
بنابراین سبک زندگی بعنوان یک پدیده جدید با متاثر بودن از پیامدهای مدرنیته می تواند ،معرف بخش عمده ای از
مصرف کاالهای متفاوت اقتصادی و فرهنگی در بین افراد باشد .بطورکلی سبک زندگی افراد و گروه های متفاوت
اجتماعی از عوامل متعددی در سطوح متفاوت کالن همچون ،عوامل مدرن فوق الذکر و نیز عوامل اقتصادی و در سطوح
خرد همچون ویژگی های جنسیتی و قومیتی تأثیر می پذیرد .اما این که هر کدام از این عوامل تا چه حد می تواند بر شکل
گیری و سبک زندگی دانشجویان مؤثر باشد مسأله ای تجربی است که برای رسیدن به این موضوع به پژوهش های تجربی
نیازمندیم.
اگر بخواهیم موضوع سبک زندگی را در جوا مع در حال گذاری همچون جامعه ایران(گروه دانشجویان) و آن هم با توجه
به ساختار و بافت دینی که دارد مورد بررسی قرار دهیم ،می تواند چالش های متعددی در پی داشته باشد .زیرا از یک
طرف شاهد دنیای مدرنی هستیم که در آن ارزش هایی همچون مصرف گرایی ،نسبیت باوری و فردگرایی حاکم است و
نوعی سبک زندگی را تبلیغ می کنند که مبتنی بر مصرف گرایی است ،اما از طرف دیگر ادیان با تمسک به حقایق دینی
قطعی و حاکم بودن ارزشهایی همچون برادری و برابری ،بذل و بخشش ،قناعت ،دید و بازدید با دوستان وخویشاوندان و
مخالفت با هر گونه اسراف ،شیوه ای از زندگی همسان و تقریباً یکنواخت را ترویج می کند .بنابراین می توان گفت که
عامل دین بعنوان متغیری فرهنگی ،از طریق جهت دهی و شکل دهی به جهان بینی ،نگرش ها ،باورها و به طور کلی اهداف
ارزشی و قواعد هنجاری افراد ،برسبک زندگی افراد تأثیرمی گذارد .عالوه بر متغیر فرهنگی دین ،پایگاه اقتصادی-
اجتماعی افراد نیز در شکل گیری سبک زندگی تأثیر دارد .با توجه به اینکه افراد در جامعه از پایگاه های اقتصادی-
اجتماعی متفاوتی برخوردارند؛ پس متناسب با موقعیت اقتصادی-اجتماعی خود به انتخاب کاالهای مادی و مصرفی می
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پردازند .بعبارت دیگر وضعیت پایگاهی افراد در جامعه نقش تسهیل کننده یا محدود کننده ای در گزینش سبک زندگی
آنان دارد  .به این دلیل ،شرایط زندگی ،عقاید و افکار ،دیدگاه های فرهنگی ،جهان بینی و باالخره نحوه گذران اوقات
فراغت افراد نمی تواند از وضعیت اقتصادی -اجتماعی آنان جدا باشد .از آنجا که پایگاه اقتصادی -اجتماعی متناسب با
رشد ،توسعه و تکامل جامعه در حال تغییر است و حال آنکه دین و نهادهای دینی با سرعت کمتری خود را با مظاهر عینی
تطبیق می دهد در اینجا افراد در انتخاب و نمایش سبک زندگی با چالش و ناهماهنگی مواجه می شوند .بنابراین در
پژوهش حاضر ازمیان عوامل متعددی که بر سبک زندگی افراد مؤثر هستند ،عمدتاً دو عامل پایگاه اقتصادی -اجتماعی و
میزان دینداری بررسی می شود .بعبارتی بیشتر در جستجوی این مساله هستیم که دانشجویان به لحاظ میزان دینداری و با
توجه به موقعیت اقتصادی -اجتماعی که دارند چگونه به انتخاب سبک زندگی می پردازند و چه تفاوت هایی با یکدیگر
دارند ؟ به عبارت دیگر سبک زندگی دانشجویان تا چه اندازه در ارتباط و متأثر از عوامل فوق (عینی/اقتصادی و
ذهنی/فرهنگی) می باشند؟
سبک زندگی از جمله مفاهیمی است که در زندگی اجتماعی امروزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .به تعبیر گیدنز:
سبک زندگی اصطالحی است که در فرهنگ سنتی چندان کاربردی ندارد ،چون مالزم بانوعی انتخاب از میان تعداد
کثیری از امکانهای موجود است .این رویکرد راهی است که به درك مدرن بودن سبک های زندگی در تقابل آنها شکل
بندی های پیشین می انجامد و این معانی نمادین امور توافقی هستند که پیوسته در حال از نو شدن هستند
(گیدنز .)401:4910،پس امروزه با توجه به تحوالت پیش آمده چون مصرف گرایی و شکل گیری سالیق متعدد و متنوع
در حوزه مصرف و انتخاب افراد ،ضرورت دارد که بیشتر به صورت علمی به آن پرداخته شود.
ازآنجا که افراد در وضعیت های متفاوت ،نقش ها و کنش های متفاوتی را بروز می دهند؛ بر این اساس بعضی از متفکرین
چون مارکس ،برخی از تغییر و تحوالت در سطح جامعه و نظام شخصیت افراد را منوط به پایگاه اقتصادی -اجتماعی افراد
می دانند .در مقابل متفکرانی هم چون وبر برنقش عوامل فرهنگی و ارزشی مثل دین تأکید دارد و برای عوامل فرهنگی و
ارزشی نقش مهمی قایل است .حال با توجه به اینکه درجامعه ی در حال گذار ی چون جامعه ایران ،افراد در یک وضعیت
دیالکتیکی بین امر محلی و جهانی قرار گرفته اند به این معنی که از یک طرف شاه د تغییر و تحوالت در سطح جامعه می
باشند؛ از طرف دیگر با توجه به اینکه دین نقش مهمی درنگرش ها ،باورها و ارزشهای افراد جامعه دارد ،موقعیتی به وجود
آمده است که افراد می بایست از بین مسیر های مختلف جامعه ،مسیری را انتخاب نمایند که در راستای نگرش های دینی
آنان باشد .از آنجا که ،شیوه و سبک زندگی افراد می تواند متأثر از دو عامل پایگاه اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی(دین)
می باشد و از طرف دیگر به دلیل برخورد و تنشی که بین عوامل فوق در جامعه ای همچون ایران که در معرض تحوالت
جهانی و به طور کلی مدرن و حضور قدرتمند عناصر و نمادهای سنتی می باشد مطالعۀ کنش و کردار و سبک زندگی افراد
ضرورت دارد .همچنین می توان گفت ،جامعه شناسی علم مطالعه رفتار ،گرایش ها و عملکرد و مناسبات اجتماعی افراد با
یکدیگر است .سبک زندگی نیز یکی از موضوعات یا قلمروهائی است که بخشی از رفتارها و مناسبات افراد را با یکدیگر
شکل و جهت می دهد .از طرف دیگر دانشجویان بخش قابل مالحظه ای از جمعیت کشور هستند که به دلیل تخصص و
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مهارت هایشان تأثیر بسزایی بر شکل گیری جریان های اجتماعی دارند .از این رو مطالعه سبک زندگی دانشجویان که می
تواند بخشی از الگوهای رفتاری آنان را مشخ ص سازد و شیوه تأثیر پذیری آنها از یک عامل فرهنگی یعنی دین و یک
عامل اقتصادی –اجتماعی یعنی پایگاه را روشن کند ،از جهت علمی حائز اهمیت است.
مفاهیم پایه و دیدگاههای مربوط به سبک زندگی
سبک زندگی ( :)life styleتعاریف متفاوتی از سبک زندگی وجود دارد و سوبل که شاید مفصل ترین متن
درباره سبک زندگی را نوشته معتقد است که تقریباً هیچ توافق تجربی یا مفهومی درباره این که چه چیزی سازنده
سبک زندگی است وجود ندارد(به نقل ازفاضلی4949 ،؛  .) 19سبک زندگی مستلزم مجموعه ای از عادت ها و
جهتگیری ها و بنابراین برخوردار از نوعی وحدت است که ،عالوه بر اهمیت خاص خود از نظر تداوم امنیت
وجودی،پیوند بین گزینش های فرعی موجود در یک الگوی کم و بیش منظم را تأمین می کند (گیدنز.)404 :4910 ،
مفهوم سنت :آلن بیرو در فرهنگ علوم اجتماعی سنت را این گونه تعریف می کند« سنت از ریشه ) )traditoبه
معنای ع مل باز پس دادن و انتقال گرفته شده است و انتقال میراث فرهنگی گروهی ویژه درطی نسل ها است .اولین
حامل سنت ،زبان محاوره و حافظه جمعی است و پس از آن زبان مکتوب (بیرو.)190 :4999 ،
دیدگاه پیر بوردیو :بوردیو نظریه منسجمی درباره ی شکل گیری سبک های زندگی ارائه کرده است .وی نشان
می دهد که شرایط عینی زندگی و موقعیت فرد در ساختار اجتماعی به تولید منش خاصی منجر می شود .منش مولد
دو دسته نظام است :نظامی برای طبقه بندی اعمال و نظامی برای ادراکات و شناخت ها(سالیق) .نتیجه نهایی تعامل
این دو نظام سبک زندگی است .سبک زندگی همان اعمال و کارهایی است که به شیوه ای خاص طبقه بندی شده و
حاصل ادراکات خاصی هستند .سبک زندگی تجسم یافته ترجیحات افراد است که به صورت عمل در آمده و قابل
مشاهده هستند الگویی غیر تصادفی است و ماهیتی طبقاتی دارد (فاضلی4910،؛.)93
دیدگاه داگالس و ایشروود :نزد دا گالس و ایشروود ،استفاده گوناگون از کاالها بیانگر معرفت اجتماعی است
زیرا همانطور که فردیت منابع فرهنگی را پیش فرض می انگارد که از طریق آن ها بیان می شود .به همین طریق
مصرف شخصی کاالها(سبک زندگی ) بخش مشهود فرهنگ است .این شیوه های مصرف در تصاویر و سلسله
مرات ب آرایش می یابند که طیف های کاملی از تبعیض و تفاوت تا آنجا که ذهن بشری می تواند میدان می
دهد(چنی.)49: 4944 ،
دیدگاه تورشتاین وبلن :وبلن معتقد بود که پایگاه فرد در پهنۀ فنی و اقتصادی ،بینش و عادات فکری اش را
تعیین می کند .به همین سان ،عادات و رسوم و شیوه های عملکرد و اندیشدن ،در چارچوب اجتماع هایی رشد می
کنندکه انسان ها در نبرد برای فرا چنگ آوردن معاش شان از طبیعت ،به درون آن ها کشیده می شوند .با گذشت
زمان ،این عادات و رسوم در قالب های نهادی متبلور می شوند ،یعنی همان قالب هایی که اجتماع های انسانی می
کوشند تا اعضای شان را در آن جای دهند ...نهادها نه تنها نتیجۀ یک فراگرد گزینشی و تطبیقی اند که همان خود،
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نگرش ها و گرایش های رایج و مسلط را مشخص می سازد ،بلکه در ضمن ،روش های ویژۀ زندگی و روابط انسانی
نیز به شما می آیند(کوزر.)914 :4911 ،
پبشینه تجربی
تحقیقات خارجی :سبک زندگی در بریتانیا عنوان تحقیقی است که سازمان مینتل( )mintelدر سال  4144به
منظور مطالعۀ روندهای هزینۀ خانوارهای انگلیس در طی 41سال انجام شده است .این گزارش همچنین شامل بخش
هایی در بارۀ سبک زندگی زنان و جوانان و اطالعاتی دربارۀ زنان به عنوان تصمیم گیرندگان مصرف است .آرنولد
میچل نیز تحقیقی در مورد«ارزشها و سبک زندگی» انجام داده است .در این تحقیق افراد بزرگسال آمریکایی را بر
اساس سبک زندگی به گونه های متعدد تقسیم می کند .هر یک از این گونه ها معرف رویکرد متفاوتی نسبت به
زندگی هستند که از طریق ربط دادن به نیازهای روان شناختی مردم به رفتارهای آنان بدست آمده است .در مطالعه
دیگری توسط بالکستر( )Blaxter;4111انجام گرفته است .بالکستر از چهار متغیر سبک زندگی یعنی عادات
غذایی ،الگوهای مصرف دخانیات و الکل ،تغییر ورزش و فعالیت های فراغتی در ارتباط با مقیاس های وضعیت
اجتماعی پاسخگویان استفاده کرده تا الگوهای انتظارات بهداشت و سالمتی را ترسیم کند .در کار بالکستر معیارهای
تفاوت سبک زندگی تا حدودی حوزه های گزینش ارادی دانسته شده اند .در مقابل وضعیت اقتصادی-اجتماعی به
عنوان محدودیت های غیر ارادی قلمداد می شوند .در ادامه بالکستر تأکید می کند که رفتار بهداشتی ندرتاً رفتاری
متجانس است .منظور وی آن است که گروه های اجتماعی مختلف ظاهراً رفتارهای خوب و بد را به طرق متفاوتی
ترکیب می کنند .در حالیکه ممکن است این امر به نظر فردعادی توضیح واضحات باشد اما معنا و اهمیت آن در این
است که معنای متغیرهای سبک زندگی واحدی(مثل ورزش یا نوشیدن جمعی) در محیط های اجتماعی فرق دارد.
تحقیقات داخلی :در سال  4949تحقیقيی بيا عنيوان « بررسيی تيأثیر ارتباطيات در تمایيل بيه تغییير سيبک زنيدگی
روستایی» توسط سید نورالدین رضوی زاده انجام شده است .جامعه آمياری تحقیيق ،جمعیيت روسيتایی کشيور بيوده.
نتایج به دست آمده نشيان ميی دهيد کيه در روسيتاها ،اسيتفاده از تلویزیيون و در کنيار آن اسيتفاده از ویيدئو در حيال
گسترش است .استفاده از این گونه رسانه ها در نگرش روستائیان به زنيدگی شيهری ،تمایيل بيه مهياجرت و تمایيل بيه
تغییر سبک زندگی مؤثر است و افرادی که بیشتر از دیگران از تلویزیون و ویدئو استفاده می کنند ،نگيرش بهتيری بيه
زندگی شهری دارند .شکل گیری این نگرش مثبت نسبت به شهر از عواميل و متغیرهيای مهيم و اساسيی در تمایيل بيه
مهاجرت و تمایل به تغییير سيبک زنيدگی روسيتایی اسيت (رضيوی زاده .)4949،کيارتحقیقی دیگيری تحيت عنيوان
(بررسی سبک زندگی قشر دانشگاهی و بازاریان سنتی )(طبقه متوسط جدید و قدیم) در دانشگاه تهران توسيط پيروین
سازگارا انجام گرفته است .هدف محقق در این پژوهش مقایسيه نميودن دو سيبک زنيدگی ميی باشيد .یعنيی اسيتادان
دانشگاه به عنوان نمایندگان قشری از طبقه جدید و فرش فروشان شاغل در بازار فيرش تهيران بيه عنيوان نماینيده قشير
قدیم مورد بررسی و مقایسه قرار داده است .یافته های تحقیق نشيان ميی دهيد کيه نظيام قشير بنيدی ایيران تغییراتيی را
متحمل شده و این تغییرات متأثر از گذار از دوران سنتی به دوران مدرن است .وی با استفاده از دیدگاه بوردیو ،به ایين
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نتیجه رسیده است که سرمایه فرهنگی دانشگاهیان بیش از بازاریان است .به این معنی مصرف کاالها به ویيژه کاالهيای
فرهنگی یا شیوه گذران اوقات فراغت به معنای سرمایه فرهنگی آن در میان قشر دانشگاهی از بازاریان بیشتر اسيت .در
مقابل مناسک گرایی بازاریان و ترجیحات غذایی در میان آن ها بیش از دانشگاهیان اسيت (سيازگارا« .)4940 ،سيبک
زندگی و هویت اجتماعی :مصرف و انتخياب هيای ذوقيی بيه عنيوان شيالوده تميایز و تشيابه اجتمياعی در دوره اخیير
مدرنیته»عنوان پایان نامه ای است که توسط حسن چاووشیان تبریزی به انجام رسیده است .محقق در این تحقیيق بيرآن
است که سبک های زندگی را در الگوهای کنش و گروه بندی های اجتماعی را مشخص نماید.
نتیجه نشان می دهد که هویت فردی و جمعی اعضيای جامعيه ميدرن کيالن شيهری(تهران) را نميی تيوان بيه کميک
موقعیت ساختاری آنان تبیین کرد بلکه به کمک روش مصرف و انتخاب های مصرفی کيه مياهیتی فرهنگيی دارد ميی
توان تا حدی آن را تبیین نمود .همچنین وی معتقد اسيت سيبک زنيدگی در پينج ميورد یعنيی ذوق و سيلیقه هنيری،
نظارت و مدیریت بيدن ،پوشي اك ،اولویيت هيای

هزینيه ای ،ترجیحيات و سيبک زنيدگی خيانوادگی ،بعضيی از

ویژگی های مدرنیته را از پایه و اساس تضعیف می کند؛ و از آن مهمتر این که سيبک زنيدگی در جهيت تيار و ميبهم
ساختن و تغییر شکل تمایزات مسيتقر میيان حيوزه هيای خصوصيی و عميومی و بنيابراین در جهيت سياختن ادراکيات
جدیدی از روابط بین اشکال و صور هدایت فردی و جمعی عمل می کند (چاووشیان.)4944 ،
چارچوب نظری تحقیق
بنابراین با استنباط از مباحث و نظریه ها  ،می توان گفت سبک زندگی در بین اقشار و گروههای متعددی از جمله
زنان ،جوانان و طبقات گوناگون جامعه متأثر از پایگاه اجتماعی خانوادگی وهمچنین دین بعنوان یک عامل منحصر
به فرد و تأثیر گذار می باشد.
در جامعه ایران نهاد دین از مهم ترین نهادهای اجتماعی است که نفوذ قابل مالحظه ای بر رفتارها ،اولویت ها و ارزش
های افراد دارد .تعالیم و تربیت های دینی بخش مهمی از سبک زندگی مردم را شکل می دهد .بدین معنا افرادی که
متأثر از آموزه ها و باورهای دینی هستند ،از میان کنش های متفاوت معموالً آنهایی را انتخاب و گزینش می کنند که
ویژگی دینی داشته باشند .نمونه چنین کنشی را می توان در انواع فعالیت ها و رفتارهای روزمره از انتخاب لباس،
آرایش مو گر فته تا شیوه ها و الگوهای متفاوت گذران اوقات فراغت ،مالحظه کرد .به عبارت دیگر یک فرد متدین
در مواردی چون ،نوع پوشش ،نوع تغذیه ،اوقات فراغت ،معاشرت با دیگران ،سرگرمی و تفریحات نوع مطالعه خود
را به گونه ای انتخاب می کند که با آموزه های دینی و مذهبی که به آنها اعتقاد دارد ،هماهنگ باشد.
درکنار تأثیر نهاد دین به نظر می رسد تأثیر پایگاه اقتصادی-اجتماعی نیز بر نگرش ها و رفتارهای افراد در جهت
گزینش سبک زندگی حائز اهمیت باشد .بطوری که تقریباً در تمام جوامع امروزی خط و مرز طبقاتی مشخصی
وجود دارد که افراد یک جامعه را از همدیگر مجزا می نماید .شرایط زندگی ،عقاید و افکار ،دیدگاههای فرهنگی،
جهان بینی و باالخره نحوه گذران اوقات فراغت افرادر نیز نمی تواند از وضعیت اقتصادی-اجتماعی آنان جدا باشد ،و
در کل ،تحت تأثیر آن قرار نگیرد .طبقه باالی اجتماع شیوه تفریح ،سفر ،معاشرت مطالعه ،برنامه ها تلویزیونی و سایر
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موارد گذران اوقات فراغت خاص خود را دارند که با همین مفاهیم در بین طبقه پائین یا متوسط متفاوت
است(محسنی .)944 :4931،بنابراین می توان گفت پایگاه اقتصادی-اجتماعی با توجه به نقش محدود کننده و تسهیل
کننده ای که دارد دسترسی افراد به فرصت ها و منابع متفاوت را مشخص می کند .به عبارت دیگر پایگاه گونه ای از
ساختار ذهنی و شناختی در افراد بوجود می آورد که متناسب با آن از میان کنش های متفاوت ،به گزینش می
پردازند .در واقع افرادی که به لحاظ پایگاه اقتصادی-اجتماعی نزدیک به هم باشند معموالً به لحاظ سبک زندگی نیز
مشابهت هایی خواهند داشت.
فرضیات تحقیق
فرضیات اصلی:
 بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانوادگی و سبک زندگی(سنتی ،ترکیبی و مدرن) پاسخگویان رابطه معنيادار وجيوددارد.
 بین میزان دینداری و سبک زندگی پاسخگویان رابطه معنادار وجود دارد.فرضیات فرعی:
 بین پایگاه اقتصادی -اجتماعی خانوادگی و شاخص سلیقه رابطه معنا دار وجود دارد. بین پایگاه اقتصادی -اجتماعی خانوادگی پاسخگویان و شاخص اوقات فراغت رابطه معنا دار وجود دارد. بین میزان دینداری پاسخگویان و شاخص سلیقه رابطه معنا دار وجود دارد. بین میزان دینداری پاسخگویان و شاخص اوقات فراغت رابطه معنا دار وجود دارد.همچنان تاثیر برخی از متغیرهای زمینه ای مانند جنس ،سن ،رشته تحصيیلی ،زبيان ميادری ،مقطيع تحصيیلی ،وضيعیت
تأهل با سبک زندگی بررسی خواهد شد.
روش تحقیق :به منظور بررسی سبک زندگی دانشجویان و عوامل موثر بر آن از روش پیمایش استفاده شيده اسيت.
به همین منظور از پرسشنامه(استاندارد شده) برای گرد آوری اطالعات اسيتفاده شيده اسيت .حجيم نمونيه حيدود 911
است .شیوه نمونه گیری این پژوهش در ابتدا روش نمونه گیری طبقه ای متناسب بوده اسيت .در تحقیيق حاضير واحيد
تحلیل فرد است و جمعیت آماری کلیه دانشجویانی هستند که در در دانشگاه تربیت معليم تهيران مشيغول بيه تحصيیل
بودند.
تعریف نظری و عملیاتی موضوع تحقیق
سبک زندگی  :گیدنز در تعریف سبک زندگی معتقد است که سبک زندگی مجموعه ای نسبتا منظم از همه رفتارها
و فعالیت های یک فرد معین در جریان زندگی روزمره است .سبک زندگی مستلزم مجموعه ای از عادت ها و جهت
گیری ها و بنابراین برخوردار از نوعی وحدت است که عالوه بر اهمیت خاص خود از نظر تداوم امنیت وجودی
پیوند بین گزینش های فرعی موجود در یک الگوی کم و بیش منظم را تأمین می کند(گیدنز .)404 :4910 ،تعریف
عملیاتی در سب ک زندگی سنتی و مدرن با توجه به دو مؤلفه سلیقه و اوقات فراغت در زیر نمایش داده می شود.
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جدول شماره .1معرف های بعد سلیقه سنتی و مدرن
وضعیت های سنتی و مدرن
معرف های سلیقه

سنتی

مدرن

-از لحاظ مدل ساده و اهمیت ندادن به انواع مارکها

-لباس ها مدل دار ،داشتن مارك های خارجی ،مد روزبودن،

و مدل های غربی

قیمت ها گرانتر (به خاطر دسترسی به لباس مورد عالقه و طبق مد

 -میزان تنوع کم(به خاطر داشتن نگرش مذهبی

بودن ،قیمت برایشان مهم نیست حتی اگر خیلی گران باشد )

مانند پرهیز از اسراف و)...

-میزان تنوع زیاد

نوع غذای مطلوب و مورد عالقه

غذاهای سنتی ایرانی

غذاهای خارجی/مدرن

نحوه همسرگزینی

انتخاب همسر با نظارت خانواده

انتخاب شخصی

مدیریت بدن

آرایش و پیرایش بدن به شکل ساده

معیار انتخاب لباس

آرایش و پیرایش طبق مدهای غربی ،گرفتن رژیم غذایی به
خاطر زیبایی اندام ،جراحی پالستیک ،استفاده از لنز و ....انجام
دادن ورزش های بدنسازی و ایروبیک به خاطر زیباتر شدن ا ندام
-تزئین اتاق با نوشته ها  ،تصاویر و عکس های

تزئین اتاق با تصاویر و عکس های مانند هنرپیشه ها،

سنتی – مذهبی

ورزشکاران ،خوانندگان مدرن

معیار نام گذاری کودکان

انتخاب اسم های مذهبی و ایرانی

انتخاب اسم های خارجی و مدرن

رابطه دوستانه بین پسر و دختر

 -مخالف

 +موافق

تزئین اتاق

جدول. 2معرف های بعد اوقات فراغت در وضعیت سنتی و مدرن
وضعیت سنتی و مدرن
شاخصهای اوقات فراغت

موسیقی مورد عالقه
خواننده مورد عالقه

نوع مسافرت

سنتی

مدرن

موسیقی سنتی ایرانی

موسیقی مدرن و پاپ ،راك ،کالسیک

 -ایرانی قبل از انقالب

 -خوانندگان خارجی یا خوانندگان ایرانی های که در خارج از

-ایرانی بعد از انقالب

کشور به خوانندگی می پردازند

داخلی :مشهد ،قم
خارجی :عربستان ،عراق ،سوریه و....

داخلی :شهرها و بنادر دیدنی ایران
خارجی:کشورهای آسیایی و اروپایی/آمریکایی

هدف از مسافرت

زیارت

سیاحت

یادگیری زبان انگلیسی

بی عالقه

عالقمند

استفاده از رادیو داخلی

زیاد

کم

استفاده از رادیو خارجی

کم

زیاد

استفاده از نوشیدنی ها و مواد غیر مجاز

عدم استفاده

استفاده

فیلم مورد عالقه

فیلم های ایرانی

فیلم های خارجی

معاشرت با دوستان

زیاد  /مهم

کم  /غیرمهم

شرکت در مهمانی های خانوادگی

زیاد  /مهم

کم  /غیرمهم
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شرکت در انواع کنسرت ها

کم  /غیرمهم

زیاد  /مهم

رفتن به باشگاه های ورزشی

کم  /غیرمهم

زیاد  /مهم

استفاده از کامپیوتر و اینترنت

کم

زیاد

شرکت در پارتی های شبانه

 -مخالف

 +موافق

رفتن به مسجد

زیاد  /مهم

کم  /غیرمهم

زیارت اماکن مذهبی

زیاد  /مهم

زیاد  /مهم

رفتن به کافی شاپ

کم  /غیرمهم

کم  /غیرمهم

کم/غیرمهم

زیاد/مهم

رفتن به سینما ،تئاتر و بازدید از موزه ها و
نمایشگاه ها

زیاد

کم
فقدان عضویت در گروه های علمی،

ارتباط با سازمان ها و تشکل های اجتماعی

عضویت در شبکه یا گروه های علمی ،سیاسی ،فرهنگی،
اجتماعی ،ورزشی

سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی
کتاب های مذهبی ،ادبیات ،تاریخ و اشعار

مطالعه کتاب های غیر درسی

فارسی

کتاب های مربوط به تاریخ و ادبیات کشورهای خارجی

اهمیت دادن به ضرورت شرکت درهیأت
عزاداری های مذهبی

های مذهبی ،جلسات سخنرانی ،سینه زنی

غیر ضروری دانستن شرکت در هیأت های مذهبی ،جلسات

و....

مذهبی

یافته ها
یافته های توصیفی
جدول شماره .3سبک زندگی :مقایسه پاسخگویان در دو بعد سلیقه و اوقات فراغت
سبک زندگی

شاخص

جمع

مقایسه

سنتی

ترکیبی

مدرن

سلیقه

93/1

91/4

0 /1

411

اوقات فراغت

99/9

11

1 /4

411

دو بعد سبک زندگی

مقایسه نتیجه بدست آمده در مورد شاخص بعد سلیقه و اوقات فراغت در جدول شمار  1نشان می دهد که اطالعات
پاسخگویان در بعد سلیقه و اوقات فراغت با یکدیگر تفاوت چشمگیری ندارند .بدین معنا حدود  % 93از پاسخگویانی
که از لحاظ بعد سلیقه دارای سبک زندگی سنتی هستند ،نزدیک به همین میزان یعنی حدود  %99پاسخگو نیز در بعد
اوقات فراغت سنتی هستند .این نتیجه حاکی از آن است که الگوهای مورد عالقه پاسخگویان در انتخاب اوقات
فراغت و جنبه های مربوط به سلیقه مشابه یکدیگر است.
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نتایج جدول شماره( )1نشان می دهد که میزان دینداری کلی پاسخگویان با توجه به ابعاد مختلف دینداری( اعتقادی،
عاطفی ،پیامدی و مناسکی) بدین قرار است :حدود99درصد پاسخگویان به لحاظ دینداری قوی
هستند،حدود09درصد آنها در حد متوسط و حدود  41درصد باقیمانده دارای میزان دینداری پائین و ضعیف می
باشند.
جدول شماره)4شاخص کلی دینداری
میزان دینداری

فراوانی

درصد

درصد معتبر

ضعیف

03

3 /3

4 /9

متوسط

44

09/4

01/3

قوی

013

11/4

91/3

جمع

941

11

بی جواب

91

41

جمع

911

411

411

Alpha= 1/10

یافته های تحلیلی
نتایج جدول 1بیانگر آن است که بین جنس با شاخص کلی سبک زندگی رابطه معناداری درسطح ()sig= 1/110
وجود دارد .بدین معنا که  %19از زنان پاسخگو دارای سبک زندگی سنتی هستند در حالیکه مردها حدود  %01یعنی
 % 99دارای سبک زندگی سنتی هستند .در مقابل سهم زنان در قسمت ترکیبی حدود  %01بیشتر از مردان است .پس
در مجموع می توان گفت در سطح نمونه تحقیق زن ها در مقایسه با مردها بیشتر دارای سبک زندگی ترکیبی هستند.
جدول شماره )5رابطه جنس با شاخص کلی سبک زندگی
متغیر زمینه ای
متغیر وابسته

شاخص کلی سبک زندگی
جمع کل

متغیر زمینه ای جنس

جمع کل

زن

مرد

سنتی

19

91/1

11/4

ترکیبی

10/1

99/9

11/9

مدرن

4 /9

1 /4

4 /9

411

411

411

تعداد

همبستگی
40/00

949

0
X

df =0
sig = 1/110
tau-c = -1/41

براساس اطالعات جدول  9می توان مشاهد کرد که متغیير میيزان تحصيیالت بيا شياخص کليی سيبک زنيدگی رابطيه
معنادار درسطح ( )sig=1/111دارد .بدین معنا که در سيطح نمونيه تحقیيق حيدود  % 31از دانشيجویان مقطيع دکتيری
دارای سبک زنيدگی سينتی هسيتند ،در حالیکيه ایين نسيبت در بيین دانشيجویان کارشناسيی حيدود  % 14اسيت%14 .
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دانشجویان کارشناسی از سبک زندگی ترکیبی برخوردار هستند ،این نسبت در بین دانشيجویان مقطيع دکتيری حيدود
 %03کمتر است.
جدول شماره)6رابطه میزان تحصیالت با شاخص کلی سبک زندگی
میزان تحصیالت
متغیر

کارشناسی

کارشناسی
شاخص کلی سبک
زندگی

ارشد

جمع
دکتری

کل

سنتی

13/4

91/4

31/9

11

ترکیبی

11/3

91/0

09/1

11/4

4 /1

1

1 /1

4 /9

411

411

411

411

مدرن

جمع کل

همبستگی

تعداد

49/11
941

2

X

df =1
sig = 1/111
tau-b = -1/49

در واقع مقایسه این اعداد نشان می دهد که با افزایش میزان تحصیالت درجه سنت گرایی افزایش می یابيد .ميی تيوان
چنین استنباط کرد که احتماالً با افزایش میزان تحصیالت و آگاهی عالقه افراد به الگوهای بومی و هویت ملی افزایش
می یابد .در مقابل آنهایی که میزان تحصیالت شان پيائین تير اسيت بخياطر محيدود بيودن و کميی اطالعيات ،قيدرت
ارزیابی و تجارب شاید بیشتر به سبک مدرن و ترکیبی تمایل دارند.
نتایج جدول 3نشان می دهد که بيین پایگياه اقتصيادی -اجتمياعی پاسيخگویان و شيیوه گيذران اوقيات فراغيت رابطيه
معناداری در سطح ( )sig=1/111وجود دارد .بدین معنی حدود % 4/9پاسخگویان دارای پایگاه اجتماعی پائین شيیوه
گذران اوقات فراغت شان به شکل مدرن است در حالیکه این نسبت در پایگياه بياال  % 43/1اسيت .بنيابراین ميی تيوان
گفت که دانشجویان دارای پایگاه اقتصادی-اجتماعی پائین بیشتر گذران اوقات فراغت خود را به گونه ای تيأمین ميی
کنند که کمترین هزینه را برای آنان ایجاد کند .در مقابل افرادی که دارای پایگاه اقتصادی -اجتماعی باال هسيتند و از
جهت مالی از امکانات قابل مالحظه ای برخوردار هستند با استفاده از روش های مدرن اوقات فراغت خود تيأمین ميی
کنند.
جدول شماره  )7رابطه پایگاه اقتصادی -اجتماعی با شاخص کلی اوقات فراغت
متغیر مستقل
متغیر وابسته

شاخص کلی اوقات فراغت
جمع کل

پایگاه اقتصادی -اجتماعی

جمع کل

پائین

متوسط

باال

سنتی

91/4

10/4

10/0

14/9

ترکیبی

94/9

19

91/1

19/9

مدرن

4 /9

4 /9

43/1

0 /1

411

411

411

411

تعداد

همبستگی
91/9

991

2

X

df =1
sig= 1/111
tau-b = 1/411
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نتایج جدول  4حاکی از آن است که بین دو متغیير پایگياه اقتصيادی-اجتمياعی پاسيخگویان و شياخص کليی سيبک
زندگی رابطه معناداری در سطح ( )sig=1/10تأیید می شود .بدین معنا کيه حيدود  % 99از پاسيخگویان دارای پایگياه
پائین از سبک زندگی سنتی ب برخوردار هسيتند ،در حالیکيه در بيین افيراد وابسيته بيه پایگياه بياال حيدود  %94دارای
سبک زندگی سنتی هستند .بنابراین می توان چنین استنباط نمود افراد دارای پایگاه اقتصادی–اجتماعی پائین از سيبک
زندگی سنتی تری برخوردارهستند.
جدول شماره)8رابطه پایگاه اقتصادی -اجتماعی با شاخص کلی سبک زندگی
پایگاه اقتصادی -اجتماعی

متغیر

شاخص کلی سبک زندگی

جمع کل

پائین

متوسط

باال

سنتی

99/1

11/1

94/4

19/1

ترکیبی

91/0

10/3

94/1

11/0

مدرن

4 /1

4 /1

1

4 /9

411

411

411

411

جمع کل

تعداد

همبستگی
0
X 44/84

940

df =1
sig = 1/10
tau-b

1/43

نتایج جدول 1رابطه معنادار دو متغیر میزان دینداری و سبک زندگی پاسخگویان را تأیید می کنيد .زیيرا حيدود % 99
دینداران قوی دارای سبک زندگی سنتی هستند ،اما حدود  %93از دینداران ضعیف سبک زنيدگی شيان سينتی اسيت.
بنابراین ،این فرضیه که افراد با میزان دینداری قوی از سبک زندگی سنتی تری برخوردارهستند ،تأیید می شود.
جدول شماره)9رابطه دینداری با شاخص کلی سبک زندگی
میزان دینداری

متغیر

شاخص کلی سبک زندگی
جمع کل

جمع کل

ضعیف

متوسط

قوی

سنتی

93

10/1

99

11/9

ترکیبی

99

19/0

99/1

19/9

مدرن

1

9 /1

/1

4 /1

411

411

411

411

تعداد

همبستگی
61 /91

019

2

X

df =1
sig = 1/110
-1/019

tau-b
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تحلیل رگرسیون
در این قسمت با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیری ،بيه منظيور تعیيین سيهم هير یيک از متغیرهيای مسيتقل(
سطح سنجش فاصله ای) ،در تعیین تغییرات متغیر وابسته استفاده می شود.
جدول  )11رگرسیون چندگانه برای تبیین سبک زندگی(روش ورود همزمان)
متغیرهای مستقل تحقیق
پایگاه اقتصادی-اجتماعی
دینداری

سبک زندگی
Constant
413/99
F = 91/19

b

Beta

t

Sig

1/11

1/09

1/33

1/111

-1/103

-1/10

-41/91

1/111

Sig = 1/111

R Square = 1/999

df =0

R = 1/133

جدول شماره  41نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین پایگاه اقتصادی –اجتماعی و میزان دینيداری دانشيجویان نسيبت
به سبک زندگی آنان را منعکس ميی سيازد .ضيریب همبسيتگی چندگانيه بيرای متغیير پایگياه اقتصيادی-اجتمياعی و
دینداری با سبک زندگی R = 1/13است .بدین معنا که متغیرهای پایگاه اقتصادی–اجتماعی و دینيداری حيدود 1/13
با سبک زندگی همبستگی دارند .ضریب تعیین (واریانس تبیین شده)  R0=1/99است .با توجه به مقدار ضيریب تعیيین
می توان گفت در سطح نمونه تحقیق متغیرهای فوق  % 99از واریانس متغیر وابسته( سبک زندگی) را تبیيین ميی کنيد.
مقدار  F = 91/19و سطح معناداری Sig = 1/111حاکی از آن است که رابطه بيین متغیرهيای مسيتقل و متغیير وابسيته
رابطه ای معنادار است .درباره ضریب بتا که قدرت تأثیر گذاری هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیير وابسيته را نشيان
می دهد می توان این گونه قضاوت کرد که به ازاء یک واحد افزایش در تعهد یا پایبندی دینی معيادل  -% 19کياهش
در سبک زندگی رخ می دهد .به عبارت دیگر بین پایبندی دینی و سبک زندگی رابطه معکوسی برقيرار اسيت .بيدین
معنا هرچه بر پایبندی دینی افزوده شود از میزان مدرن بودن سبک زندگی کاسته می شود و به مقيدار سينتی بيودن آن
افزوده می شود .همچنین به ازاء یک واحد افيزایش در پایگياه اقتصيادی–اجتمياعی  %09در سيبک زنيدگی تغییير بيه
وجود می آید .به عبارت دیگر پایگاه اقتصادی -اجتماعی رابطه مستقیمی بيا سيبک زنيدگی دارد .بيدین معنيا کيه هير
اندازه که پاسخگویان از پایگاه باالتری برخوردار باشند ،دارای سبک زندگی مدرن تری خواهند بود.
جدول  )11رگرسیون چندگانه برای تبیین سبک زندگی(روش ورود همزمان)
متغیرمستقل پایگاه اقتصادی-اجتماعی

سبک زندگی
Constant

تحصیالت پدر
شغل پدر

441/01

درآمد پدر
F = 1/13

b

Beta

t

Sig

1/04

1/11

4/03

1 /0

-1/10

1/10

-/90

1 /3

3 /1

1/44

0/11

1/14

Sig = 1/110

df =9

R Square = 1/111

R = 1/00
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جدول شماره  44حاکی از نتيایج تحلیيل رگرسيیون چندگانيه بيین متغیير هيای پایگياه اقتصيادی –اجتمياعی
دانشجویان نسبت به سبک زندگی آنان است .ضریب همبستگی چندگانه برای متغیر سبک زنيدگی = 1/00
 Rاست .بدین معنا که متغیرهای پایگاه اقتصادی – اجتماعی  1/00با سبک زندگی همبستگی دارند .ضيریب
تعیین  ( R0=/111واریانس تبیین شده) است .با توجه به مقدار ضریب تعیین شده می توان گفت متغیرهيای
فوق  % 111از واریانس متغیر وابسته( سبک زندگی) را در کيل جامعيه آمياری دانشيجویان تبیيین ميی کنيد.
مقدار  F = 1/13و سطح معناداری  Sig = 1/110حاکی از آن است که رابطه بین متغیرهای پایگاه اقتصيادی
– اجتماعی و متغیر وابسته رابطه معنادار است .ضریب بتا قيدرت تيأثیر گيذاری بيرای هير یيک از متغیرهيای
مستقل پایگاه اقتصادی – اجتماعی بر متغیر وابسته را نشان می دهد بدین صورت است که :فقط متغیر درآمد
پدر با ضریب بتا  1/44با سبک زندگی پاسخگویان مؤثر است.
نتیجه گیری
مقایسه دانشجویان با توجه به متغیرهای زمینه ای نشان می دهد که ،درصد پاسخگویان زن نسيبت بيه پاسيخگویان ميرد بیشيتر
است .بنابراین مقوله نمایی متغیر جنسیت در این تحقیق به نفع زنان است .همچنین بیشترین درصد سنی پاسخگویان در بین گروه
سنی  01تا  01سال قرار دارد که معادل( )% 19می باشد .بطور کلی میانگین سنی پاسخگویان  09سال می باشد .حدود  3درصيد
از پدران پاسخگویان بیسواد ،حدود ( )%94زیر دیپلم ،حدود ( )%94دیپلم ،حدود ( )% 1فيوق دیيپلم )%49( ،لیسيانس ،و حيدود
( )%1بیشتر از لیسانس می باشند .همچنین ( )%41از مادران پاسخگویان بیسواد ،حيدود ( )%14زیير دیيپلم ،حيدود ( )%94دیيپلم،
حدود(  )%9فوق دیپلم ،حدود(  )%9لیسانس و فقط حدود(  )%4بیشتر از لیسانس می باشند .میانگین درآمد خانواده پاسيخگویان
 191110/49تومان است .در بین پاسخگویان بیشترین فراوانی درآمد مربوط به طبقه  011تيا  111هيزار توميان ميی باشيد؛ یعنيی
اینکه ( )%19از خانواده های جمعیت آماری فوق دارای در آمد خانوادگی 011تا  111هزار تومان می باشند .در زمینيه توصيیف
شاخص سبک زندگی یعنی ابعاد سلیقه و اوقات فراغت نتایج زیر به دسيت آميده اسيت :مقایسيه دانشيجویان بيا توجيه شياخص
معیارهای انتخاب لباس نشان می دهد :که حدود ( ) %19از افرادی که با توجيه بيه شياخص کليی معیارهيای انتخياب لبياس ،بيه
هنگام خرید لباس به معیارهایی همچون ساده و معمولی بودن ،مورد پذیرش اعضای خانواده بودن ،بيا معیارهيای دینيی سيازگار
بودن ،توجه دارند بعبارتی دارای سبک زندگی سنتی هستند ،نسبت به افيرادی ( )%9کيه بيه معیارهيایی همچيون ميد روز بيودن،
داشتن مارك های معروف ،خارجی بودن توجه دارندبه مراتب بیشتر هستند .در مورد مدیریت بدن در بین دانشجویان مرد و زن
می توان گفت ،که حدود ( )%14از دانشجویان مرد و حدود( )%11از زن ها تمایل دارند که به شیوه ترکیبی (نیميه سينتی و نیميه
مدرن) به آراستن و پیراستن بدن خود بپردازند .همچنین با توجه به انواع معیارهای پوشش در جامعه درصد زیادی از زنان تمایل
دارند بيا حفيو و رعایيت پوشيش و حجياب خود(سينتی) در جامعيه حضيور یابنيد و از نمادهيای سينتی اسيتفاده کننيد .مقایسيه
دانشجویان شاخص کلی اوقات فراغت نتایج توصیفی بیانگر آن است که حدود ( )%14از دانشجویان اوقات فراغيت خيود را بيه
شیوه ای سنتی می گذارنند بدین معنی که آنها وقت خود را بیشتر به تماشای برنامه های تلویزیونی و رادیویی داخلی اختصياص
می دهند .از طرف دیگر با شرکت کردن در مهمانی های خانوادگی ،رفيتن بيه امياکن ميذهبی ،مسيجد و معاشيرت بيا دوسيتان
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اوقات فراغت خود را پر می کنند ،احتماالٌ انتخاب این گونه از الگوهای فراغتی در بین دانشجویان بيدان جهيت اسيت کيه آنهيا
برای دسترسی و استفاده ازموارد مذکور هزینه ای متقبل نمی شوند .نتیجه این تحقیق با تحقیيق محسينی هيم جهيت اسيت ،یافتيه
های تحقیق او نشان می دهند که تماشای تلویزیون ،استراحت در خانه ،معاشرت با اقوام و دوستان از عمده تيرین صيور گيذران
اوقات فراغت پاسخگویان مورد مطالعه بوده است (همان .)411 :4931 ،در پایان با مقایسه دانشجویان براساس دو بعد مهم سلیقه
و اوقات فراغت حاکی از آن است که ،تمرکز پاسخگویان در سه سبک زندگی متفاوت سنتی ،ترکیبی و ميدرن قابيل مالحظيه
می باشد .احتماالً آن دسته از دانشجویانی که بیشتر به جنبه بومی و محلی بودن ،سازگاری داشتن با معیارهای دینی و خيانوادگی
بودن ابعاد متفاوت سلیقه و اوقات فراغت ،توجه و تعلق خاطر دارند و به عبارتی در زندگی روزمرۀ خود بيا توجيه بيه معیارهيای
فوق الذکر از میان ابعاد متفاوت سلیقه و اوقات فراغت دسيت بيه گيزینش و انتخياب ميی زننيد ،از سيبک زنيدگی سينتی تيری
برخوردار هستند .در مقابل دانشجویانی هستند که تحت تأثیر دوستان ،تجربه زندگی در دانشگاه  ،تجربه شهرنشینی ،بير گيرایش
های عام گرایانه آنها افزوده شده و از طرف دیگر به لحاظ پایگاه اقتصادی-اجتماعی که در موقعیت بياالتری (متوسيط بيه بياال)
قرار دارند ،ممکن است دارای سبک زندگی مدرن تری باشند .نتایج بررسی روابيط بيین متغیرهيای زمینيه ای بيا شياخص کليی
سبک زندگی نشان می دهد که جنس ،وضع تأهل و میزان تحصیالت با سبک زندگی رابطه ای معنيادار دارنيد .بيدین معنيا کيه
ازبین پاسخگویان زن و مرد حدود  % 99از مردها دارای سبک زندگی سنتی هستند ،در حالیکه ایين نسيبت در بيین پاسيخگویان
زن به ( )%19تقلیل می یابد .به عبارت دیگر پاسخگویان مرد نسبت به پاسخگویان زن دارای سبک زنيدگی سينتی تيری هسيتند.
شاید به این دلیل باشد که می توان گفت سبک زندگی تا حدی معادل نوع مصرف است و از آنجا که زنان بخياطر نيوع خياص
فرآیند جامعه پذیری جنسی شان بیشتر از مردان به نوع مصرف توجه دارند؛ از این رو در انتخاب الگوهای مدرن سبک زنيدگی
از مردان پیشی می گیرند .عالوه بر این از آنجا که نوع خاص الگوهای مصرف موجب کسب احتيرام و منزليت از دیگيران ميی
شود احتمال دارد زنان با انتخاب سبک های زندگی مدرن به توسعه یا تقویت حرمت نفس خيود در نظير دیگيران بپردازنيد .در
حالیکه این مجموعه عوامل به اقتضای تفاوت فرآیند جامعه پذیری برای مردها کمتر اهمیيت داشيته باشيد .بطيور کليی معنيادار
نبودن رابطه پایگاه اقتصادی -اجتماعی خانوادگی پاسخگویان با بعضی از مؤلفه های ابعاد سلیقه و اوقات فراغت سبک زنيدگی
بیانگر آن است که هر چند پاسخگویان پایگاه هيای اقتصيادی -اجتمياعی متفياوتی نسيبت بيه یکيدیگر دارنيد ،اميا از آنجيا کيه
جمعیت مورد مطالعه دانشجو می باشد و قریب به اتفاق آنها در زمینه های مختلف به طور یکسان از امکانيات دانشيگاه همچيون
نوع تغذیه؛ دسترسی به سایت ،دسترسی به کتابخانه ،دسترسی به سالن ورزشی در خوابگاه ها استفاده می کننيد ،بنيابراین از ایين
جهت در نوع مصرف آنها تفاوت معناداری وجود ندارد .از دالیلی دیگری که ممکن است موجب یکسيانی سيبک زنيدگی در
بین دانشجویان دارای پایگاههای مختلف شده باشد این است که دانشجویان بيه دلیيل زنيدگی موقيت خوابگياهی تفياوت هيای
پایگاهی در مواردی چون تزئین کردن اتاق تأثیر خود رانشان نمی دهد؛ و نیز می توان به رعایت کردن قوانین دانشگاه بيا توجيه
به شاخص های چون نوع آراستن و پوشش بدن از طرف اغلب دانشجویان اشاره کرد .در بعضی موارد می توان به عوامل مهمتر
و مؤثرتری از پایگاه اقتصادی-اجتماعی همچون اکتساب فرهنگ و نگرش های حاصله از دانشگاه بعنيوان یيک نهياد ميدرن در
ابعاد مختلف زندگی مانند (شیوه انتخاب همسرگزینی) بر روی پاسخگویان اشاره کرد؛ یيا شياید دغدغيه تحصيیل ،یيا ورود بيه
مراتب باالتر درسی و دانشگاهی که نگرانی اصلی دانشجویان است باعث می شود انتخياب هيا و رفتارهيای آن هيا بیشيتر مسيابه
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همدیگر شود و بیشتر به حيد مشيترکی ،متعيارف و مشيابهی از رفتارهيا اکتفيا ميی کننيد .درمقابيل پایگياه اقتصيادی -اجتمياعی
خانوادگی پاسخگویان با شاخص هایی از قبیل الگوهای اوقات فراغت ،شرکت در فعالیتهای متفاوت ورزشی ،داشيتن کيامپیوتر
شخصی ،شرکت در فعالیت های هنری رابطه معنادار دارد .با توجه به نتایجی که حاصل گردید می توان گفيت ،دیين در جهيت
دهی و شکل دهی سبک زندگی حتی افراد نوگرا یعنی دانشجویان هنوز یک عاميل مهيم وتيأثیر گيذار ميی باشيد ،بطيوری کيه
دانشجویان با سطح دینداری قوی معموالً شیوه زندگی سنتی که در آن ارزش های دینی و سنتی غالب است ،اختیيار کيرده انيد.
مقایسه این نتیجه با کار پژوهشی وبر مورد تأیید است .بدین معنا همانطوری که وبر در کار پژوهشی خود یعنی اخالق پروتسيتان
و روح سرمایه داری به معرفی شیوه ای از زندگی در بین کالونیسم اشاره دارد کيه در آن مصيرف گرایيی بيا ارزش هيای دینيی
مرتبط می باشد.
تانیاً اطالعات بدست آمده از این تحقیق در خصوص رابطه پایگاه اقتصادی-اجتماعی با سبک زندگی می توان گفت با دیيدگاه
وبلن در زمینه توجه به بعد اقتصادی ،با دیدگاه وبر در زمینه گروه های منزلتی و با دیدگاه بوردیو با توجه به بحث انيواع سيرمایه
ها و رابطه دیالکتیکی که بین عادت واره با جهان اجتماعی در نظر

می گیرد ،هماهنگ است .همانطوری کيه بوردیيو اظهيار

کرده بود ،نتیجه این تحقیق نیز نشان داد که سرمایه فرهنگی(دین) و سرمایه اقتصيادی (پایگياه) بير رفتارهيای ميردم در زنيدگی
روزمره شان و تعیین الگوهای مصرفی آنها تأثیر دارد.
هر چند جامعه ایران در سیر تاریخی خود بسوی مدرن تر شدن پیش می رود اما اهمیت و نقش برخی عوامل که جزء متغیرهيای
سنتی قلمداد می شوند یعنی مذهب هنوز پایدار و پابرجاست و بر شکل دادن به رفتارهای مردم حتيی دانشيجویان کيه بيه جهيت
جوان بودن جزء اقشار نوگرا جامعه هستند،تأثیر می گذارد.
 -11پیشنهادات :براساس اطالعات بدست آمده از این تحقیق می توان پیشنهادهایی را برای پژوهش های بعدی ارائه کرد:
 موضوع سبک زندگی در بین دیگر گروه ها و قشرهای مختلف جامعه ،موردبررسی قرار گیرد و با یکدیگر مقایسه شود.ال تأثیر نوع استفاده از رسيانه هيای جمعيی ،گيروه هيای مرجيع ،تيأثیر
 عوامل بیشتری در ارتباط سبک زندگی بررسی شود .مث ًپذیری از دیگيران ،گيرایش هيای سیاسيی افيراد ،اطالعيات عميومی ،سيبک زنيدگی خيانوادگی در ارتبياط بيا سيبک زنيدگی
دانشجویان بررسی شود.
 همچنین توصیه می شود در تحقیقات بعدی در مورد سبک زندگی عالوه بر استفاده از روش های کمی که در قالب پیميایشانجام می شود ،از روش های کیفی نیز استفاده شود تا به طور عمیقتيری مسيأله روشين شيود .بطيور نمونيه در ميواردی همچيون
ارتباط با جنس مخالف ،استفاده از موسیقی های مورد عالقه بخصوص موسیقی هيای غیير مجياز و دیگير ميوارد مشيابه ،ممکين
است پاسخگویان به دالیل مختلف تمایل به بازگویی نظرات خيود نداشيته باشيد و از طيرف دیگير در چنيین ميواردی از طریيق
پرسشنامه نیز امکان دستیابی به اطالعات دقیق تر دشوار است ،بنابراین پیشنهاد ميی شيود کيه در مطالعيات بعيدی ضيمن در نظير
داشتن روش کمی ،از روش کیفی نیزاستفاده شود.
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رحمتی ،محمد مهدی ( ،) 4949هویت اجتماعی و مصرف کاالهای فرهنگيی غیير مجياز ،تهيران :پژوهشيگاه فرهنيگ ،هنير وارتباطات
 رسولی پور  ،محمد رضا ( ،)4940بررسی مؤلفه های سبک زنيدگی در تبلیغيات تجياری تلویزیيون ،تهيران مرکيز تحقیقياتمطالعات و سنجش برنامه های صدا و سیما ی جمهوری اسالمی ایران ،اداره کل مطالعات رسانه ها و ارتباطات
 رضوی زاده ،سید نورالدین ( ،)4949بررسيی تيأثیر ارتباطيات در تمایيل بيه تغییير سيبک زنيدگی روسيتایی  ،رسيالۀ دکتيریارتباطات ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشکده علوم اجتماعی ،استاد راهنما ،نعیم بدیعی
 ریتزر ،جورج ( ،) 4941نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر ،ترجمه محسن ثالثی ،تهران :نشر علمیزنجانی زاده ،هميا ( ،)4940درآميدی بير اندیشيه پيی یير بوردیيو ،مجليه عليوم اجتمياعی دانشيگاه فردوسيی مشيهد ،شيماره0تابستان،مشهد
 سازگارا ،پروین (( ،) 4940بررسی سبک زندگی قشر دانشگاهی و بازاریان سنتی )(طبقه موسط جدید و قدیم ) رسالۀ دکتریجامعه شناسی ،دانشگاه تهران :دانشکده علوم اجتماعی ،استاد راهنما دکتر رحمت اله صدیق سروستانی
 سراج زاده ،حسین ( ،) 4941چالشهای دین و مدرنیته :مباحثی جامعه شناسی در دینداری و سکوالر شدن ،تهران :نشر طرح نو سراج زاده ،سید حسین و نام نفر دوم نوشته شود دیگران ( ،)4949مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در بيین دانشيجویاندانشگاههای دولتی درسال تحصیلی  ،4944-4940فصلنامه نامه علمی -پژوهشی رفاه اجتمياعی ،شيماره پیياپی ،01سيال ششيم،
تابستان
 سوارتز،دیوید ( ،) 4941برقراری ارتباط نمادین بین مطالعه فرهنگ و دین :اقتصياد سیاسيی قيدرت نميادین بوردیيو ،فصيلنامهاقتصاد سیاسی ،شماره ،41سال سوم ،نشرپژوهش های فرهنگی
 عبداللهی ،محمد ( ،) 4949زنان و نهادهای مدنی ،مجله جامعه شناسی ایران ،دوره پنجم ،شماره ،0تابستان فاضلی ،محمد ( ،)4910مصرف و سبک زندگی ،تهران :نشر صبح صادق ،چاپ اول فکوهی ،ناصر ( ،)4944تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی ،تهران :نشر نی کسل ،فیلیب ( ،)4949چکیده آثار آنتونی گیدنز ،ترجمه حسن چاووشیان ،تهران :انتشارات ققنوس کوزر ،لوئیس /و برنارد روزنبرگ ( ،)4911نظریه های بنیادی جامعه شناختی ،ترجمه فرهنگ ارشاد ،تهران :نشر نی گیدنز ،آنتونی( ،)4910تجدد و تشخص :جامعه و هویت شخصی در عصر مدرنیته ،ترجمه ناصر موفقیان ،تهران :نشر نی لچت،جان ( ،) 4919پنجاه متفکربزرگ معاصر :ازساختارگرایی تا پسامدرنیته ،ترجمه محسن حکیمی ،تهران :نشرخجسته محسنی ،منوچهر و همکاران ( ،) 4931بررسی آگاهیها ،نگرشها ،و رفتارهای اجتمياعی و فرهنگيی در ایيران ،تهيران :معاونيتپژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 موحد ،مجید و دیگران ( ،)4949جوانان ،خانواده و جامعه پذیری ،فصلنامه مطالعات جوانان ،شماره  4و ،1بهار و تابستان -نوذری ،حسینعلی ( ،) 4941مدرنیته و مدرنیسم :سیاست ،فرهنگ و نظریه اجتماعی ،تهران :انتشارات نقش جهان

41   مدرن) در بین دانشجویان،اجتماعی و میزان دینداری بر سبک زندگی (سنتی-مطالعه و بررسی تأثیر پایگاه اقتصادی

 انتشيارات مرکيز مرکيز مطالعيات و: تهيران، ترجمه علیرضيا دهقيان،کاربرد نظریه های ارتباطات،) 4939(  ویندال و همکارانتحقیقات رسانه ها
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