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   پژوهشی مقاله
 

 ؛مدرنیته، فرهنگ مصرفی و سبک زندگی
 شناختی در شهر کرمان یک تحلیل جامعه

 
 3ه مقصودیسود ،2هدایت الله نیکخواه ،1سحر آقامالیی

 چکیده
شناختی سبک زندگی مصرفی سنتی و مدرن و برخی عوامل فردی و  پژوهش بررسی جامعهاین هدف 

 بوده و پیمایشی ـبه شکل توصیفی  رو پیشاجتماعی مؤثر بر آن در بین شهروندان کرمان است. پژوهش 
نفر به روش  400 ها که از بین آن استسال کرمان  18جامعه آماری شامل کلیه شهروندان باالی 

ها  . ابزار گردآوری دادهشدنمونه آماری انتخاب و مطالعه  منزله ای به ای چندمرحله گیری خوشه نمونه
بر چهار مؤلفه اوقات فراغت، مدیریت بدن، الگوی تغذیه و الگوی خرید  پرسشنامه محقق ساخته با تکیه

تری  خگویان از سبک زندگی مصرفی سنتیدر دو بعد سنتی و مدرن بود. نتایج تحقیق نشان داد که پاس
هایی مانند اوقات فراغت، مدیریت بدن، الگوی تغذیه و الگوی  برخوردارند. پاسخگویان در شاخص

تری داشتند. سبک زندگی سنتی برحسب  خرید، یعنی هر چهار مؤلفه سبک زندگی مصرفی، سبک سنتی
. عالوه بر این، سبک زندگی دادا نشان داری ر جنس، سن، وضعیت تأهل و محله مسکونی تفاوت معنی

همچنین سبک زندگی مصرفی در .داری را نشان داد مدرن نیز برحسب سن و وضعیت تأهل تفاوت معنی
. در شرایط دادداری را نشان  اجتماعی اختالف معنی ـهر دو بعد سنتی و مدرن برحسب پایگاه اقتصادی 

و نوعی  کردهپذیر کردن افراد افول  ن در جامعهنقش نهادهای سنتی همچون خانواده و دی ،امروزی
خصوص جوانان در ساختن  ریختگی فرهنگی بر جامعه حاکم است؛ در چنین شرایطی افراد به درهم

گیرند. پایگاه  گرای آن قرار می هویتی مدرن و متمایز برای خویش، تحت تأثیر مدرنیته و فرهنگ مصرف
عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در ساختن هویت و ترکیبی از  منزله اجتماعی به ـاقتصادی 

 کننده دارد. تمایزیابی افراد نقشی تعیین
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  مقدمه 

یکی از مفاهیمی است که در متون مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کاربرد  1سبک زندگی
 2انی دارد. این مفهوم قدمتی کمتر از یک قرن دارد و آن را محصول دوران مدرنیتهفراو
دانند؛ بنابراین مفهوم سبک زندگی در جامعه سنتی جایگاهی ندارد، زیرا در این دوره  می

دهد. در جامعه مدرن که  شکلی در شیوه زندگی کردن امکان بروز تمایز را نمی تجانس و هم
های زندگی متنوع  های آن است، سبک آزادی فردی در مصرف از ویژگیتنوع و تکثر کاال و 

 (.2: 1389کنند )مجدی،  امکان بروز پیدا می
آمده است. در  عمل شناسی، از مفهوم سبک زندگی دو برداشت متفاوت به در ادبیات جامعه

 گردد، سبک زندگی معرف ثروت و موقعیت بازمی 1920برداشت نخست که سابقه آن به دهه 
عنوان شاخصی برای تعیین طبقه اجتماعی به کار رفته است. در  اجتماعی افراد و غالباً به

برداشت دوم، سبک زندگی نه راهی برای تعیین طبقه اجتماعی، بلکه شکل اجتماعی نوینی 
یابد. در  گرایی معنا می شود که تنها در متن تغییرات فرهنگی مدرنیته و رشد مصرف دانسته می
ها و رفتارهای افراد که  ها و نگرش سبک زندگی راهی است برای تعریف ارزشاین معنا 

: 1381یابد )اباذری و چاوشیان،  روز افزایش می های اجتماعی، روزبه اهمیت آن برای تحلیل
های کالن  کننده و جدی در مطالعات و بررسی (. سبک زندگی و بررسی آن، مقولۀ بسیار تعیین6

 (.2-3: 1389راهبردی است )مجدی، 
ها و رفتارهای فرد و در تعامالت و ارتباطات وی با دیگران،  سبک زندگی در تمامی کنش

گیری  مشاهده، توصیف و اندازه طورکلی محیط اجتماعی اطراف که معموالً قابل طبیعت و به
های عینی، مشهود و ملموس فرهنگ  مشاهده است. از این منظر سبک زندگی جنبه است، قابل

توان در اوقات فراغت، تفریح،  ارزشی در یک جامعه است. سبک زندگی را میو نظام 
ای و شغلی، پوشش، عالیق هنری، ادبیات، ورزش، زبان و  رفتارهای جنسیتی، عالیق حرفه

 (.2-3: 1391غیره موردبررسی قرار داد )سیدی و بیرقی، 
ی گوناگون و پیچیده ها مدرنیته با امکانات خود از طریق خلق تنوع، فرد را با انتخاب

های ممکن خارج از بخش  ترین سکونتگاه سازد. مدرنیته حتی مردمی را که در سنتی مواجه می
(. به علت روند سریع 1383دهد )گیدنز،  برند، تحت تأثیر قرار می پیشرفته جهان به سر می

ازآن در آغاز هزاره جدید، ماهیت  تحوالت اجتماعی در نیمه دوم قرن بیستم و پس
ترین تحول پدید آمده در قرن  شدت سیال و متحول شده است. مهم های اجتماعی به موجودیت

 
1.  Lifestyle 

2.  Modernity 
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 2(. ظهور جامعه مصرفی190: 1381بوده است )باکاک،  1اخیر گسترش تاریخی مصرف 
واسطه فزونی کاالهای مادی و دموکراتیزه شدن مصرف و عمومیت یافتن آن، به انتخابی  به

دهنده اهمیت روزافزون سبک زندگی در  د و همین امر نشانانجام شدن زندگی روزمره می
ها، ترجیحات و رفتارهایی است که فرد  جامعه معاصر است؛ سبک زندگی نتیجه همه گزینش

 (.45: 1387دهد )رستگار و ربانی،  انجام می 3در ارتباط با کاالهای مادی و فرهنگ مصرفی
ی و اقتصادی تقریباً پس از وقوع انقالب ای فرهنگی، اجتماع عنوان پدیده به 4گرایی مصرف

صنعتی در غرب و عمدتاً پس از جنگ جهانی دوم به سایر نقاط اشاعه یافته و اکنون به یکی از 
های نوعی در سبک زندگی عموم تبدیل شده است؛ بنابراین،  الگوهای متعارف و عادت

ز بسط فرهنگ و نظام ای آشکار ا شمول، جلوه صورت یک الگوی جهان گرایی مدرن به مصرف
داری غرب است و برخالف الگوهای مصرف سنتی، تابع نیازها، ترجیحات، اقتضائات  سرمایه

های محیطی اعم از طبیعی، فرهنگی و اجتماعی، نهادها و  ها و محدودیت فرهنگی، فرصت
های عقالیی نیست. در جامعه  اندیشی ای و ملی و مصلحت رسوم متعارف محلی، منطقه

ها،  ها، ارزش ها، اندیشه هر چیز و هر فرآورده، ازجمله محصوالت فرهنگی )بینشمصرفی، 
شدن به  ها، نمادها، الگوها و...(، حتی بدن و شخصیت افراد، قابلیت تبدیل ها، سلیقه گرایش

گرایی یا سایر عناوین مشابه نظیر  کاال )کاالیی شدن هر چیز و بت شدن کاال( را دارد. مصرف
...  رف غیرضروری، مصرف متظاهرانه، جامعه مصرفی، فرهنگ مصرفی وزدگی، مص مصرف

مفاهیم ناظر و معرف برای موضوع مصرف در جایگاه جدید آن هستند. فرهنگ مصرفی با 
طور عمده با اوصافی  های عمیق شخصیتی و سطح ساختاری جامعه، به نفوذ و رسوخ در الیه

الدین،  ی موردتوجه قرارگرفته است )شرفشناخت عنوان وضعیتی آنومیک و آسیب منفی و به
1394.) 

روند اقتصادی  در عصر فراوانی و انباشت کاالها نگاه به مصرف، نه صرفاً همچون یک
ها و نمادهای فرهنگی نیز  فرهنگی که شامل نشانه ـمثابه روندی اجتماعی  گرایانه بلکه به منفعت

اساس، سبک زندگی مصرفی در دنیای (. بر این 1381شود )باکاک،  هست، در نظر گرفته می
ناپذیر در ساخت جامعه و معیاری برای نشان دادن  مدرن امروز، بخشی اساسی و جدایی

ها، پایگاه اجتماعی، اعمال و افکار افراد گردیده است. در عصر مدرنیته با رواج و  هویت
تارها و مناسبات یند ساخت و تولید معنا، قواعد، رفارش فرهنگ مصرفی و تبدیل آن به فرگست

 
1.  Consumption 

2.  Consumer Community 

3.  Consumer Culture 

4.  Consumerism 
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سازی تمایز  سازی و هویت آفرینی و ایجاد و برجسته معطوف به مصرف و خرید، هویت 

هایی از مدگرایی، تولید و بازتولید  ها و هنجارها، اشاعه گونه اجتماعی، ترویج نظامی از ارزش
...  شناختی و های فرهنگی، گسترش طیفی از تمایالت زیبایی فضای اجتماعی و تفاوت

 جهیم.موا
بنابراین؛ در جامعۀ مصرفی امروز که تحت تأثیر مدرنیته شکل گرفته است، سبک زندگی و 

یافته  رغم اینکه کشورهای توسعه بهرفتارهای مربوط به آن از اهمیت باالیی برخوردار گشته و 
ای چون ایران نیز از این  توسعه  گیری چنین فرآیندهایی هستند، کشورهای درحال منشأ شکل

ده مستثنا نیستند. مواجهه جامعه ایرانی با مدرنیته، با مسائل و پیامدهایی همراه بوده است. قاع
سبک زندگی در جامعه ایران که ازلحاظ فرهنگی و اجتماعی بسیار متکثر و متنوع است، در 

های بیشتری به خود گرفته  است. درواقع، پس از پایان  دوره پس از پیروزی انقالب، پیچیدگی
ایم و  المللی بوده های جهانی و تحوالت بین جنگ شاهد تأثیرپذیری بیشتر مردم از جریان یافتن

های  تدریج بر سبک زندگی مردم نفوذ کرده و باعث ظهور جامعه مصرفی و شیوه این امر به
زندگی جدید شده است. درنتیجه، فرهنگی جدید در حال شکل گرفتن است که حق انتخاب 

مثال، مصرف که یکی از  رای آورد. ب طلب بار می ها را تنوع ندهد و آ فراوانی به افراد می
شود، در ایران در سطح باالیی قرار گرفته است.  های اصلی سبک زندگی محسوب می شاخصه

ارزیابی نظر »ای با عنوان  نظرسنجی 1381مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران در سال 
درصد مردم،  77انجام داده است. در این نظرسنجی،  «گرایی شهروندان تهرانی از پدیده تجمل

های  هایی که در سال گرایی را در حد باال عنوان کردند. همچنین، پژوهش رواج پدیده تجمل
دهنده آن است که عناصر نظام ارزشی جامعه به اولویت و  اخیر در این زمینه انجام شده، نشان

: 1394یل کرده است )پویافر و داوری مقدم، غلبه عناصر مادی و درنتیجه انتظارات مصرفی م
30.) 

در ایران اگرچه جامعه مصرفی به معنای دقیق آن شکل نگرفته است؛ اما فزونی برخی 
ها و نمادهای منزلتی )آزاد ارمکی و  کاالهای مصرفی در چند سال اخیر و بصری شدن نشانه

شناختی کردن  و زیبایی( باعث شده تا سبک زندگی افراد با سبک بخشی 1381چاوشیان، 
فقط از سر رفع نیاز که حامل معنایی فرهنگی و  مصرف همراه شود؛ بنابراین مصرف کاالها نه

(. زندگی نوین با افزایش آگاهی و ایجاد فرصت 45: 1387اجتماعی است )رستگار و ربانی، 
کند.  میبرای ساختن و دوباره ساختن تاریخ زندگی شخصی )هویت و سبک زندگی( نمود پیدا 

زمان با سست شدن مبانی دینی و هویت اجتماعی، بدن و کاالهای  بر اساس دیدگاه گیدنز، هم
(؛ بنابراین، 1383کند )گیدنز،  سازی افراد پیدا می مصرفی جایگاه و اهمیت بیشتری در هویت

 پرداختن به سبک زندگی و مسائل مربوط به آن در جوامع در حال گذار از سنت به مدرنیته که
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گرایی نفوذپذیری باالیی دارند، از اهمیت  شدن و فرهنگ مصرف در برابر تأثیرات جهانی 
 بسیاری برخوردار است.

شناختی سبک زندگی  با هدف بررسی جامعه ،پژوهشاین با توجه به اهمیت موضوع، 
 ـ مصرفی در دو بعد سنتی و مدرن و برخی عوامل مؤثر بر آن با تأکید بر پایگاه اقتصادی

ماعی )ترکیب سرمایه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( در شهروندان کرمان انجام شده اجت
 است.

 پیشینه پژوهش
اند  پرداخته« سنخ شناسی سبک زندگی و مصرف»شده که به  در ارتباط با تحقیقات انجام

(، باینگانی، ایراندوست و احمدی 1391توان به مطالعات قادر زاده و ایراندوست ) می
( و 1386(، مهدوی کنی )1391(، الفت و سالمی )1392ستمی و اردشیر زاده )(، ر1392)

( طی پژوهشی که انجام 1391( اشاره کرد. قادر زاده و ایراندوست )1391احمدی منش )
دادند، شش سبک زندگی را معرفی کردند: پیشامدرن، مدرن، علمی، ورزش محور، شاد 

( با اشاره به این موضوع که سبک زندگی 1392زیست، جهان محلی. باینگانی و همکاران )
محصول دنیای مدرن است، به مفهوم شناسی، تطور مفهومی و مباحث نظری در حوزه سبک 

کنند که محققان  ( به این موضوع اشاره می1392زندگی پرداختند. رستمی و اردشیر زاده )
گر را لحاظ کنند اجتماعی به کمک مفهوم سبک زندگی قادرند بیش از گذشته نقش خالق کنش

و از تنگناهای تبیین جبری بر مبنای موقعیت طبقاتی که تعین کالن دارند، بگریزند. الفت و 
ای سعی در شناخت مفهوم سبک زندگی داشتند. آنان در  ( طی نگارش مقاله1391سالمی )

گیری و بسط رویکردهای  شناسی مفهوم سبک زندگی، روند تاریخی شکل مقاله خود ریشه
ها و عوامل مؤثر بر سبک زندگی را بررسی و مرور  ها، ویژگی پژوهشی، تعاریف، مؤلفهنظری 

ای ابتدا به ارائه تبیینی واژه شناسانه از مفهوم  ( طی نگارش مقاله1386کردند. مهدوی کنی )
سبک زندگی و سپس به بررسی ابعاد مفهومی آن در حوزه علوم اجتماعی پرداخته است. 

بررسی نسبت سبک زندگی و »ای تحت عنوان  من نگارش مقاله( ض1391احمدی منش )
پردازان علوم اجتماعی، یکی از  زعم بسیاری از نظریه کند که به ، به این نکته اشاره می«مصرف
است. وی در این مقاله در پی « مصرف»های سبک زندگی،  ها و شاخص ترین مؤلفه اساسی

 است.« مصرف» و« سبک زندگی»بررسی نسبت و رابطه دو مفهوم 
توان به مطالعات  می« سبک زندگی و مصرف» ینۀشده درزم در ارتباط با تحقیقات انجام

(، محمدپور 1390(، زارع و فالح )1391(، گروسی و همکاران )1391ایمان و مرحمتی )
 ( اشاره کرد.1387( و رستگار و ربانی )1389لیما و همکاران )
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شناختی گرایش جوانان به  د با عنوان تبیین جامعه( در مطالعه خو1391ایمان و مرحمتی ) 

سبک زندگی مدرن در شهر شیراز مفهوم سبک زندگی را در ارتباط با مدرنیته مورد بررسی قرار 
شناختی گرایش جوانان به سبک زندگی مدرن است.  دادند. هدف اصلی این مقاله تبیین جامعه

عنوان  ای به فرضیه اصلی و متغیرهای زمینه عنوان در این رابطه، متغیرهای سرمایه فرهنگی به
های فرعی با گرایش به سبک زندگی مدرن بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان  فرضیه

درصد از تغییرات سبک زندگی مدرن توسط سرمایه فرهنگی  15داد با توجه به ضریب تبیین، 
 شود. تبیین می

بررسی رابطه نگرش جنسیتی و سبک ای با عنوان  ( مطالعه1391گروسی و همکاران )
زندگی در بین زنان شهر کرمان انجام دادند. هدف این پژوهش، سنجش رابطه نگرش جنسیتی 

های جزئی سبک  و سبک زندگی در بین زنان است. در این مطالعه سبک زندگی توسط شاخص
خرید، سبک گذران اوقات فراغت، سبک رفتار سالمت و سبک آرایش و بهداشت فردی 
بررسی شد. نتایج نشان داد زنان موردمطالعه در نگرش جنسیتی و سبک زندگی کامالً سنتی 

 هستند.
( در مطالعه خود با عنوان بررسی سبک زندگی جوانان در شهر تهران 1390زارع و فالح )

و عوامل مؤثر بر آن به گونه شناسی سبک زندگی جوانان در شهر تهران و عوامل مؤثر بر 
پرداختند. بر اساس نتایج این مطالعه بیشترین میانگین در سبک زندگی لذت گیری آن  شکل

جویانه و کمترین میانگین مربوط به سبک زندگی منفعالنه است. با استفاده از روش رگرسیون 
اند از: سرمایه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. نکته  گام، ترتیب اثر متغیرها عبارت به گام

سرمایه اقتصادی نسبت به سایر متغیرها است. با توجه به ضریب  مالحظه، برتری نقش قابل
درصد از  19شده سه متغیر سرمایه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، درمجموع  همبستگی تعدیل

 کنند. واریانس متغیر وابسته را تبیین می
( با عنوان بررسی رابطه بین سبک و 1389ای توسط محمدپور لیما و همکاران ) مطالعه

گرایی انجام شد. محمدپور لیما و همکاران به بررسی  ه زندگی بافرهنگ مصرف و مصرفشیو
اقتصادی ریشه در جامعه  ـعنوان یک پدیدۀ اجتماعی  این موضوع پرداختند که مصرف به

گرایی ظهور جامعه مصرفی  صنعتی جدید دارد و یکی از پیامدهای گسترش مصرف و مصرف
سازد، فراوانی و هجوم  سنتی را از جامعه مصرفی متمایز می است. از این منظر، آنچه جامعه

 ـوسیع اجناس، کاالها و خدمات است. هدف این مطالعه آن است که برخی عوامل اجتماعی 
ای از جامعه ایران نشان دهد و گرایش به  فرهنگی مؤثر بر سبک زندگی مصرفی را در گوشه

ی این پژوهش، عدم وجود ارتباط آماری معنادار ها ابعاد مختلف آن را معین کند. ازجمله یافته
اجتماعی و سبک زندگی مصرفی است. بین سرمایه فرهنگی و سبک  ـبین پایگاه اقتصادی 
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زندگی مصرفی رابطه معنادار مستقیم و مثبتی وجود دارد. سبک زندگی مصرفی و میزان توجه  
رضیه پژوهشی موردنظر به هنجارهای مصرفی در میان مجردان و متأهلین متفاوت است. ف

شود. بین  ویژه جوانان رد می مبنی بر وجود رابطه میان جنسیت و سبک زندگی مصرفی مردم به
 داری وجود دارد. سن پاسخگویان و سبک زندگی مصرفی رابطه معنی

( 1387ای با عنوان جوان، سبک زندگی و فرهنگ مصرفی توسط رستگار و ربانی ) مطالعه
خی عوامل اجتماعی مؤثر بر سبک زندگی مصرفی و گرایش به ابعاد با هدف نشان دادن بر

مختلف آن انجام شد. نتایج این مطالعه بیانگر ارتباط معنادار میان سرمایه فرهنگی و سن 
اجتماعی و جنس  ـاست. از دیگر نتایج این مطالعه عدم ارتباط میان دو متغیر پایگاه اقتصادی 

 با سبک زندگی مصرفی است.
توان به تحقیقات  می« سبک زندگی»شده درزمینۀ  باط با تحقیقات خارجی انجامدر ارت

( و رهان ازم و 2012) 2(، بارائوی و همکاران2014) 1شده توسط دورا دومینیک انجام
ای تحت عنوان یک تحلیل  ( در مطالعه2014( اشاره کرد. دورا دومینیک )2012) 3همکاران

دگی و الگوهای مصرفی در مهاجران دوحه، نشان داد که شناختی روی تغییرات سبک زن جامعه
 .(Dominic, 2014)الگوهای مصرف سعی در پذیرش اجتماعی دارند 

( در بررسی تأثیرات سبک پوشش، موسیقی و رسانه روی 2012بارائوی و همکاران )
دهند  رفتار مصرفی و ترجیح برندهای تجاری در نوجوانان، نشان دادند که نوجوانان ترجیح می

های این پژوهش بیانگر  وسیله شناسایی شوند. داده دار استفاده کنند و بدین های مارک از لباس
 .(Baraoui, Lebrun & Bouchet, 2012)گسترش روزافزون برندهای تجاری است 

( در پژوهشی در بررسی سبک مصرف و الگوهای خرید در 2012رهان ازم و همکاران )
ربی در پاکستان(، نشان دادند که زنان جوان نسبت به مردان جوان بین جوانان )یک مطالعه تج

بیشتر تحت تأثیر مد و تفریحات قرار دارند، این در حالی است که مردان جوان بیشتر تحت 
 .(Azam, Danish & Akbar, 2012)ها و برندهای تجاری قرار دارند  تأثیر رسانه

را دستمایۀ  رو پیشه دقیقاً موضوع پژوهش یابیم تحقیقی ک با مروری بر این مطالعات درمی
شود، به عبارتی مرور پیشینه پژوهشی مرتبط با موضوع،  بررسی قرار داده باشد، مشاهده نمی

طور خاص سبک زندگی مصرفی را به انواع سنتی و مدرن  حاکی از آن است تحقیقی که به
پژوهش به این منظری متفاوت با  نشده یا از تقسیم کرده و به بررسی آن پرداخته باشد، یا انجام

 
1.  Dora Dominic 

2.  Baraoui et al 

3.  Rehan Azam et al 
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شناختی سبک زندگی  به دنبال بررسی جامعه ،پژوهشاین بررسی این موضوع پرداخته است.  

 مصرفی در دو بعد سنتی و مدرن و برخی عوامل مؤثر بر آن است.

 مبانی نظری پژوهش
طالعات شناسی و م های تبیینی در مباحث جامعه ترین چارچوب مفهوم سبک زندگی یکی از مهم

های اخیر بوده است. تحت تأثیر زندگی جوامع مدرن و فرهنگ و تمدن غربی،  فرهنگی در دهه
تدریج الگوهای خاصی بر زندگی و رفتار حاکم شده است. امروزه در جوامع مدرن، شرایط  به

جدید کار، تولید، انباشتگی کاالهای مصرفی، فراهم آمدن زمان فراغت بیشتر و مواردی از این 
ای  ای از تحول عمیق اجتماعی و فرهنگی بوده و شرایط نوین، الگوهای رفتاری تازه یل، نشانهقب

ها را در قالب عنوان کلی سبک زندگی  توان آن های گوناگون ایجاد کرده است که می هرا درزمین
بررسی کرد. امروزه اصطالح سبک زندگی در ادبیات علوم اجتماعی، پیوندی تنگاتنگ با 

ی از مفاهیم مانند فرهنگ، جامعه، رفتار، اخالق، عقیده، شخصیت، هویت، طبقه ا مجموعه
اجتماعی، سلیقه، نیاز و... دارد. حاصل این رویکرد تالش برای معرفی، ترویج و تثبیت سبک 

 خاصی از زندگی خواهد بود که خاستگاه آن فرهنگ غربی است.
های اول ظهور  ه در دههسبک زندگی یکی از مفاهیم علوم اجتماعی است که اگرچ    

رفته است، اما اکنون در  بکارنظرانی همچون وبر، زیمل و آدلر  شناسی توسط صاحب جامعه
 های عینی زندگی، موردتوجه جدی قرار واسطه فردی شدن بسیاری از جنبه آغازه هزاره سوم به

ذهنی همچون  های ها است که بر مبنای جنبه گرفته است. سبک زندگی جنبه عینی زندگی انسان
مشاهده، فردیت هر عضو جامعه را  مثابه ابزاری قابل گیرد و به ها و باورها شکل می ارزش

 (.2: 1391کند )گروسی و همکاران،  بازنمایی می
که چه چیز سازنده  تقریباً هیچ توافق تجربی یا مفهومی درباره این»، معتقد است که 1سوبل

توان تعاریف موجود را  همه می (. بااین67: 1382)فاضلی، « سبک زندگی است، وجود ندارد
ها به نتایجی رسید. گروه اول، مجموعه  به دو گروه کلی تقسیم کرد و از هر رهگذر مرور آن

ها و  ها، نگرش دانند و ارزش تعاریفی هستند که سبک زندگی را از جنس رفتار می
گذارند. این رویکرد، به معنای عدم  های ذهنی افراد را از دایره این مفهوم بیرون می گیری جهت

دخالت مقوالت ذهنی در شکل دادن به سبک زندگی نیست، بلکه بدین معناست که مهم نیست 
گرفته است و برای محقق شناخت سبک زندگی که بر اساس متمایز  سبک زندگی چگونه شکل

د دوم، گیرد، مهم است. رویکر های خاص( صورت می ساختن برخی از رفتارها )با ویژگی
نوعی ماهیت  بندی به داند. این تقسیم ها را نیز بخشی از سبک زندگی می ها و نگرش ارزش

 
1.  Sobel 
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شناسی و مطالعات فراغت غالب  ای نیز دارد. بدین ترتیب که رویکرد اول، در جامعه رشته 
شناسی و عالوه بر آن در  شناختی آن بیشتر است، در روان بوده، اما رویکرد دوم که وجه روان

 (.68: 1382مطالعات بازاریابی بارز بوده است )فاضلی،  سنت
های گسترش سبک زندگی حاصل از جامعه مصرفی همواره  مطالعه مصرف و نشانه

گرایی اصالت دادن به مصرف  های مختلف علوم اجتماعی بوده است. مصرف موردتوجه شاخه
گرایی یعنی استفاده از  صرفدیگر، م عبارت های مادی است. به و هدف قرار دادن رفاه و دارایی

تنها شامل خرید کاالهای مادی، بلکه  منظور رفع نیازها و امیال. این عمل نه کاالها به
گرایی به یک فعالیت اجتماعی اصولی  دربرگیرنده خدمات نیز هست. در جوامع نوین مصرف

 (.1393شده است )چمبری و ثابت ایمانی،  تبدیل
ای از  ن مفهوم در نگاه نخست، مفهومی اقتصادی و حلقهباید گفت که ای« مصرف» ۀدربار

آید؛ و به هرگونه کنش و رفتاری  زنجیره  فعالیت اقتصادی )تولید، توزیع، مصرف( به شمار می
انجامد. ولیکن تأملی  داللت دارد که با استفاده از کاالها و خدمات، به رفع نیازهای انسان می

که مصرف  مفهوم، مفهومی پیچیده و چندبعدی است. چنانسازد که این  باره، آشکار می دراین
در درجه اول در خدمت برآوردن نیازهای زیستی است؛ و در مراتب بعدی، در خدمت تعریف 
کردن کیستی کنش گران )پاسخ به سؤال من کیستم؟(، باز کردن راهی برای عضویت افراد در 

دبیگانگی یا نفی آن، ایجاد یا بازتولید های اجتماعی، تثبیت مقوالت فرهنگی، ایجاد ازخو گروه
گاه فردی و جمعی، انفعال سیاسی یا مقاومت  انواع نابرابری اجتماعی، شکل دادن به ناخودآ

های سنتی مبتنی بر جنسیت،  بندی های مدرن متمایز از گروه بندی در برابر قدرت، ایجاد گروه
داری است؛  ولید اقتصادی سرمایههای روزمره زندگی و بازت قومیت و...، تجاری کردن روال

 ـ بعد اجتماعی »و « بعد اقتصادی»نماید:  بنابراین، تمایز و تفاوت در دو بعد مصرف رخ می
؛ و آنچه در ارتباط با سبک زندگی اهمیت دارد، بیشتر بعد فرهنگی مصرف است. «فرهنگی

ز، در تاریخ گیری مفهوم سبک زندگی همین تمای ترین عوامل شکل درواقع، یکی از مهم
از آن یاد شده « جامعه مصرفی»و « گرایی مصرف»اجتماعی غرب مدرن بود که با تعابیری چون 

 (.32: 1381است )باکاک، 
تر از خود آن است. دنیای کاالها، دنیایی برای  ارزش نمادین مصرف مهم 1در نظر بودریار

گذارد و به نحو فعالی حس  یمبادله پیام است. در چنین وضعیتی، خریدار کاال را به نمایش م
تر  کننده دارد. نکته مهم آفریند. بر این اساس وی برداشتی فعال از مصرف هویت برای خود می

کنند، بلکه خرید  این است که افراد بر اساس هویت قومی، طبقاتی یا جنسی خود مصرف نمی

 
1.  Baudrillard 
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من »داری غرب، پرسش  گیرند. در سرمایه کردن را برای بیان هویتی که دوست دارند به کار می 

پرسشی است که هم بر مبنای نقش کاری فرد قابل پاسخ گفتن است و به همان اندازه « کیستم؟
شود. در نظر بودریار محرک مصرف اهمیت زیادی  برحسب الگوهای مصرف پاسخ داده می

مفهوم محوری وی در این زمینه است. ارضای نیازهای مادی محرک  «1میل»دارد. 
مدرن نیست. تخیل مصرف و میل به ارضاء کردن این تخیل است که گرایی  مصرف
گرایی نیز  رسد، مصرف آفریند. ازآنجاکه خیال مصرف هرگز به انتها نمی گرایی را می مصرف

 (.1394پایانی ندارد )بودریار، 
اقتصادی، ریشه در جامعه صنعتی جدید دارد. یکی ـ عنوان یک پدیده اجتماعی  مصرف به

است. از این منظر، آنچه « ظهور جامعه مصرفی»گرایی  ی گسترش مصرف و مصرفاز پیامدها
سازد، فراوانی و هجوم وسیع اجناس، کاالها و  جامعه سنتی را با جامعه مصرفی متمایز می

خدمات است. ازآنجاکه سبک زندگی مفهومی است که با انتخابی شدن زندگی روزمره معنا 
های زندگی  نتی که افراد جایگزین و بدیل اندکی در میان برنامهترتیب در جوامع س یابد، بدین می

واسطه اهمیت یافتن خود و مسئولیت شخصی و ظهور و پیدایش  داشتند، در جامعه معاصر به
جای جامعه تولید و اشتغال گذشته، قدرت انتخاب بیشتر شده  جامعه مصرفی در زندگی، به

م باشد، مصرف معطوف به چیزی است و در فه است. مصرف مفهومی نیست که در خأل قابل
 (.1390فهم است )محمدپور لیما و همکاران،  ها قابل روابط اجتماعی انسان

هایی که با نگاهی انتقادی توجه عمده خود را به وجوه منفی مصرف و پیامدهای  نظریه
ریشه  در باب بت وارگی کاالها 2طور مشخص در آرای مارکس اند، به ناگوار آن معطوف کرده

تر، ظاهر بت  جای پرداختن به واقعیت عمیق داری به دارند. ازنظر مارکس فرد در جامعه سرمایه
پندارد و درنتیجه از روابط واقعی عاجز  انگارد و آن را بنیاد فهم زندگی می واره کاال را اصل می

ود. این ش از همین رو مصرف در خدمت افزایش بیگانگی انسان با خودش قلمداد می ماند. می
کند. از این  پردازان انتقادی مانند لوکاچ، آدورنو و مارکوزه بسط پیدا می رویکرد در آرای نظریه

داری به کمک  ای بسیار اساسی است و سرمایه داری مؤلفه منظر، مصرف برای تداوم سرمایه
تبلیغات و با اغوا و ترغیب مردم به مصرف هر چه بیشتر در حقیقت در جهت ابقای خود 

کند که برای  گرایی نیازهای کاذبی ایجاد می کوشد. موافق با این دیدگاه، ایدئولوژی مصرف می
کنند )ربیعی و  عنوان شکلی از سرکوب و کنترل اجتماعی عمل می بقا ضروری نبوده و صرفاً به

 (.148: 1395رفیعی، 
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جایگاه  گوید و معتقد است ثروت و آسا سخن می در بحث از مصرف، از طبقۀ تن 1وبلن 
اجتماعی این طبقه، مصرف متظاهرانه را در پی دارد که بر مبنای آن، اعضای این طبقه از 
موقعیت خود استفاده کرده، با مصرف چشمگیر که صرفاً جنبۀ نمایشی دارد، هم خود و هم 

شوند و شیوۀ  کنند و هم برای خود ارزش واالتری قائل می شان را از سایرین متمایز می طبقه
 کنند. مثابه مد به دیگران تحمیل می ری و مصرفی خود را بهرفتا

دارد که  کند. وی بیان می مصرف و مد را از خالل مفهوم تمایز اجتماعی تبیین می 2زیمل
آورند، اما این فردیت در  مدرنیته و تحوالت آن، فردیت و هویتی نوین برای انسان به وجود می

گرایی و روی آوردن به مدهای گوناگون و  مصرف ها و فشارهای جامعه است. بند محدودیت
 هاست. های گذار از این محدودیت بدیع، یکی از راه

های  خصوص گروه های زندگی و به بحث از سبک زندگی را در خالل بحث از شانس 3وبر
های زندگی نظیر سن، جنس و  ها معتقد است شانس منزلتی بیان کرد. وی در مورد شانس

های  های فرد ازجمله سبک زندگی تأثیر فراوانی دارند. همچنین، دربارۀ گروه قومیت بر انتخاب
منزلتی بر آن است که گروه منزلتی ازنظر اجتماعی دارای احترام و آبروی همگانی است و سبک 

شود. وبر در کل  ها متمایز می زندگی ویژۀ خود را دارد و بر اساس همین امور از سایر گروه
های مختلف  شود و گروه زندگی از جایگاه و موقعیت اجتماعی ناشی میسبک »معتقد است که 

« کنند های زندگی متفاوتی دارند و وجه تمایزشان در آن چیزی است که مصرف می سبک
 (.1382و فاضلی  1387)مهدوی کنی 

پرداز است و هر  ترین نظریه ( در حوزۀ مصرف و سبک زندگی برجسته1984) 4بوردیو
وزه حتماً به نظریات او ارجاع دارد. وی مصرف را رکنی حیاتی در عصر پژوهشی در این ح

گرفته در افراد، در شکل دادن الگوی مصرف آنان  شکل ۀوار داند و معتقد است عادت کنونی می
بسیار تأثیرگذار است. او انواع سرمایه اعم از سرمایۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را معرفی 

های مختلف درون فضای  های فرد در میدان واره و سرمایه عادتکند. ازنظر بوردیو،  می
آورند  تبع آن سبک زندگی خاصی را برای فرد و گروه به وجود می اجتماعی، الگوی مصرف و به

واسطۀ برخورداری از انواع  افراد به»شود.  که منجر به تمایز اجتماعی و هویت بخشی می
کنند با مصرف  زنند. اغلب افراد تالش می ی میمختلف سرمایه دست به مصرف فرهنگی و ماد

نوع خاصی از کاالها یا نوع خاصی از پوشاک و...، تغییر طبقاتی خود را اعالم کنند و یک 
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بوردیو در نظر داشت تحلیل کند که «. هویت طبقاتی و سبک زندگی جدید را به دست آورند 

از میان سایر چیزها، انواع اقتصادی  ـویژه طبقات اجتماعی  های خاص، به چگونه گروه
های ارائه خوراک و غذا خوردن، مبلمان و تزئین داخلی منزل را به کار  کاالهای مصرفی، روش

گیرند تا روش زندگی مجزای خود را مشخص کنند و خود را از دیگران متمایز سازند.  می
وسیلۀ آن از الگوهای  طبقه خود را به رده و هم های هم هایی را تحلیل کرد که گروه بوردیو شیوه

کنند. بنا به ادعای بوردیو،  کند، متمایز می مصرفی که شیوه زندگی یک گروه را مشخص می
های شبیه به هم هستند و در  ها و ذوق و سلیقه ها واجد نظام ارزشی مشابه و ذائقه بندی گروه

نی بر پایه کل، بهتر است بیان کنیم واجد سبک زندگی )الگوی مصرفی( مشابهی هستند؛ یع
: 1381پردازند )باکاک،  های زندگی متمایز از هم می های خویش به گزینش شیوه واره عادت

92.) 
شناسی رواج یافته  شناسی و انسان در جامعه 1«هویت فرهنگی»های اخیر اصطالح  در سال

 2«سبک زندگی»اصطالح هویت فرهنگی،  شده به شناختی جذب است. ازجمله مفاهیم جامعه
پرداز در حوزه هویت و تشخص از دهه هشتاد تاکنون  های به نام نظریه یکی از چهرهاست. 

هایی را در مورد هویت و سبک  های خود دیدگاه ای از نوشته است. او در پاره 3آنتونی گیدنز
یک نظم مابعد  4نوگرایی»گوید:  های نوگرایی می زندگی طرح کرده است. او در بحث از ویژگی

ها در مورد  گیری را در آن باید تصمیم« چگونه من باید زندگی کنم؟»ال سنتی است که سؤ
)گیدنز، « چگونگی رفتار، چه پوشیدن و چه خوردن ]یا همان سبک زندگی[ پاسخ گوید

« سبک زندگی»های  قدرت انتخاب، شاکلۀ گزینه»(. گیدنز معتقد است اگرچه: 14: 1383
شود که از محدوده اختیار فرد  املی محدود میوسیلۀ عو است اما اغلب این قدرت انتخاب به

های  (. گیدنز دیدگاه مسلطی که سبک زندگی را با فرصت29: 1383)گیدنز، « بیرون است
که در دیدگاه  چنان زند، آن ها( پیوند می ها و مقدورات فراروی افراد و گروه زندگی )محدودیت

تر به پیوند سبک زندگی با آنچه خود شود، موافق نیست؛ او بیش وبر، زیمل و بوردیو دیده می
ها درباره پاسخ سؤالی کلیدی  خواند اعتقاد دارد؛ سیاستی که از کشمکش می« 5سیاست زندگی»

عنوان کلیت جامعه انسانی باید در دنیایی زندگی  عنوان افراد یا به چگونه ما به»شود:  حاصل می
گیری انسان  بود، اکنون موضوع تصمیم وسیله طبیعت یا سنت تثبیت شده کنیم که در آن آنچه به
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ها که معموالً عامل  آن ـگیدنز اعتقاد ندارد که فقط نخبگان و قدرتمندان «. قرارگرفته است؟ 
ترین  را با این سؤال و مشابه آن مواجه بدانیم، بلکه برعکس باید سخت ـشوند  نوگرایی تلقی می

شدت با مشکالت سنت  وجو کرد که به تها جس ها را در میان بعضی از فقیرترین گروه مواجه
 (.231: 1383کنند )گیدنز،  وپنجه نرم می زدایی دست

دانند، زیرا  های زندگی را محصول مدرنیسم می نظران تنوع سبک طورکلی برخی صاحب به
دهد، رهایی  های محدودی که سنت در اختیار آنان قرار می مدرنیسم افراد را از قید انتخاب

مدرنیسم، حتی بیشتر از مدرنیسم  ها در وضعیت پست تغییرات و تنوع گزینهبخشد. سرعت  می
 است.

اند از: شیوه تغذیه، خودآرایی  های سبک زندگی، عبارت ترین عناصر و مؤلفه برخی از مهم
)نوع پوشاک و پیروی از مد(، نوع مسکن )دکوراسیون، معماری و اثاثیه(، نوع وسیله 

ها )کاالهای تجملی یا فرهنگی  قات فراغت و تفریح، داراییهای گذران او ونقل، شیوه حمل
های  ها(، فعالیت ها، عطرها، لباس ها، کتاب مانند خانه، ویال، ماشین، اثاثیه، نقاشی

ها، تفریحات، لباس پوشیدن(، رسیدگی به ظاهر و بدن خود  ها، بازی متمایزکننده )مانند ورزش
 و مواردی از این قبیل.
شناسی،  های جامعه هوم سبک زندگی، ازآنجاکه این مفهوم در رشتهدر ارتباط با مف

ها و ابهامات  مطالعات فرهنگی و حتی علوم پزشکی محل بحث بوده، بخشی از دشواری
توان  همه می گردد. بااین موجود در مفهوم سبک زندگی به تعاریف متنوع و گاه متفاوت آن برمی

کرد. گروه اول مجموعه تعاریفی هستند که سبک تعاریف موجود را به دو گروه کلی تقسیم 
های ذهنی افراد را از دایرۀ  گیری ها و جهت ها و نگرش دانند و ارزش زندگی را از جنس رفتار می

ها را نیز بخشی از سبک زندگی  ها و نگرش گذارند و رویکرد دوم، ارزش این مفهوم بیرون می
 (.67-68: 1382داند )فاضلی،  می

( سبک 1983) 1اند از: باسرمن توان در این زمینه مطرح کرد، عبارت فی که میازجمله تعاری
هاست.  ها و ارزش داند که دربردارندۀ ترجیحات، ذائقه زندگی را الگویی از مصرف می

ها تعریف کرده است.  ها و فعالیت ( آن را الگویی فردی از گزینش1983) 2همچنین، ارل
ها، طرز بیان، فراغت، ترجیحات خوردن و نوشیدن،  ( بدن، لباس1991) 3مایک فدرستون

های سبک زندگی به شمار  عنوان شاخص خانه، اتومبیل، انتخاب محل برای تعطیالت و... را به
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های زندگی سایر  ( ما سبک زندگی خود را در ارتباط با سبک1995) 1آورد. به تعبیر ریمر می 

هایی از دنیای مدرن  های زندگی را مشخصه ( سبک1996) 2کنیم. دیوید چینی افراد انتخاب می
: 1393کند )ایمان و مرحمتی،  داند و به کارکرد هویت بخشی سبک زندگی نیز اشاره می می
5.) 

ها  توان میان آن کنند، می واسطه رفتارها تعریف می در درون تعاریفی که سبک زندگی را به
ها که سامان کلی زندگی را مدنظر قرار  کنند و آن که این رفتارها را به الگوی مصرف محدود می

دارند، تمایز قائل شد. البته این تمایز به شرطی معنادار است که دامنه تعریف مصرف را چنان 
(. گویا 68: 1382گسترده در نظر نگیریم که هر فعالیتی در زندگی را شامل شود )فاضلی، 

کند. به  خرید کاال تعریف می سبک زندگی را بر اساس الگوی 1963در سال  3اولین بار لیزر
ای که  نظر وی سبک زندگی دال بر شیوه زندگی متمایز جامعه یا گروه اجتماعی است، شیوه

شده مصرف  ای که بدان طریق کاالی خریداری کند و شیوه کننده خرید می بدان طریق مصرف
بحثی مفصل بعد از  4کننده در جامعه است. سوبل کننده سبک زندگی مصرف شود، بازتاب می

نویسد: کامالً معقول است که بپذیریم سبک زندگی کامالً  دربارۀ تعریف سبک زندگی می
کند که الگوی مصرف  مشاهده یا قابل استنتاج از مشاهده است؛ و در ادامه تأکید می قابل
نیز ضمن تأکید  5ترین و بهترین شاخص سبک زندگی است. المونت و همکارانش مشاهده قابل

شیوه سازمان دادن زندگی شخصی، الگوی تفریح و مصرف را بهترین شاخص سبک  نهادن بر
ای نسبتاً هماهنگ از همۀ رفتارها و  ، سبک زندگی مجموعه6دانند. به اعتقاد گیدنز زندگی می

ها و  ای از عادت های یک فرد معین در جریان زندگی روزمره است که مستلزم مجموعه فعالیت
(. در این پژوهش 1383این برخوردار از نوعی وحدت است )گیدنز، هاست و بنابر گیری جهت

 شود. عنوان مجموعه رفتارها و بر مبنای الگوی مصرف تعریف می سبک زندگی به
بر این اساس، در بررسی سبک زندگی باید به عوامل مختلفی توجه کرد، اما آنچه با سبک 

هایش( است )باینگانی و  ابعاد و جنبهزندگی پیوند عمیق و ناگسستنی یافته، مصرف )در تمام 
توجهی از  بخش قابل شناختی سبک زندگی (. در میان تعاریف جامعه57: 1392همکاران، 

ای است که همواره  ترین پدیده تعاریف، بر مفهوم مصرف مبتنی است. درواقع مصرف اصلی
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دگی نیز با بررسی پردازی دربارۀ سبک زن سبک زندگی با ارجاع به آن تعریف شده است و نظریه 
 (.15: 1382شود )فاضلی،  پدیدۀ مصرف آغاز می

آید، مصرف  نظران در حوزه سبک زندگی برمی های صاحب طور که از دیدگاه همان
ای چندبعدی  گرایی مسئله ترین پدیده در تعریف سبک زندگی است. مصرف و مصرف اصلی

های  ار متعدد و گوناگونی درزمینۀگرایی آث بررسی است. مصرف است که از جهات گوناگون قابل
توان به غلبه  گذارد. ازجمله این آثار می اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، روانی و... بر جای می

ها در جامعه و معیاری برای نشان دادن هویت و تمایز یابی، پایگاه  گرایی بر دیگر ارزش مصرف
صورت روندی اجتماعی و فرهنگی  بهاجتماعی، اعمال و افکار و... اشاره کرد. مصرف امروزه 

 موردتوجه قرارگرفته است.
ها و اصولی که در رابطه با سبک زندگی و فرهنگ مصرفی  فرض ترین پیش ازجمله مهم

توان به موارد زیر اشاره کرد: بامطالعه آنچه امروزه در دانش سبک  گیرند، می موردتوجه قرار می
شاخصۀ کمی و ملموس سبک زندگی نیز همان رسد که  آید، به نظر می زندگی به دست می

الگوی مصرف باشد؛ بنابراین طرح مفهوم سبک زندگی بدون ارجاع به مفاهیمی مانند مصرف 
علوم  یمعناست؛ زیرا اهمیت دوبارۀ این مفهوم در مباحث امروز و فرهنگ مصرفی بی

گیری  ها و شکلاجتماعی در ابتدا به ظهور جامعه مصرفی یعنی عصر فراوانی و انباشت کاال
زندگی فرد  ۀهرچند سبک زندگی ریشه در هویت شخصی و شیو گردد. فرهنگ مصرفی برمی

روابط متقابل، مناسبات میان فردی و روابط اجتماعی، رفتار نهایی فرد  دلیل بهدارد، اما 
تواند بدون تأثیرپذیری از محیط پیرامون باشد. سبک زندگی در سطح فردی با نوع انتخاب  نمی

و مصرف فرهنگی ویژه فرد درزمینۀ گذران اوقات فراغت، توجه و نظارت بر بدن، الگوی خرید 
و نظایر آن سروکار دارد؛ اما سبک زندگی در سطح اجتماعی برآیند رفتار عمومی جامعه است. 

های رفتاری خود به شرایط و  توانند با سبک و شیوه ها با رعایت مالحظاتی می انسان
ای دیگری ببخشند. سبک زندگی در نزد فرد تا حدودی پایدار است، اما با ها معن موقعیت

تحول شرایط اجتماعی و فرهنگی، ترجیحات و نظام انتخاب و گزینش فردی تحت تأثیر قرار 
یابد. با غلبه مدرنیته و فرهنگ غربی بر جوامع سنتی، نقش  تدریج تغییر می گیرد و به می

یعنی خانواده، آموزش و دین کمرنگ شده و متغیرهای  پذیر کننده نهادهای عمده جامعه
اند. بافت فرهنگی و اجتماعی و قدرت  شده ها و رفتارهای فرد مؤثر واقع جدیدی بر کنش

سخت یا نرم تمدنی و فرهنگی یک جامعه در سبک زندگی مردمان آن جامعه تأثیرگذار تلقی 
تدریج در  ز سطح فردی آغاز و بهشود. فرآیند پدید آیی و عمومی شدن یک سبک زندگی ا می

عنوان یک واقعیت اجتماعی  های کوچک محلی، اجتماع ملی و یا اجتماع جهانی به سطح گروه
ای از  تواند تا جایی که یک رفتار یا مجموعه یابد؛ بر این اساس، سبک زندگی می گسترش می
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صورت  د که بهای گسترش یاب گونه رفتارها در زندگی فرهنگی و اجتماعی یک جامعه به 

ها، تمایالت، ترجیحات و رفتارهای غالب درآید، گسترش و نفوذ پیدا کند. به اعتقاد  ارزش
فقط نیازهای  گیرد تا نه ها را به کار می ای از رفتارها است که فرد آن گیدنز سبک زندگی مجموعه

رگزیده جاری خود را برآورده سازد، بلکه روایت خاصی را که وی برای هویت شخصی خود ب
 است در برابر دیگران نیز مجسم سازد.

خصوص نظریه  ها به ای از نظریات و دیدگاه چارچوب نظری این پژوهش بر مجموعه
بوردیو در مورد انواع سرمایه )فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی( و نظریه گیدنز در مورد هویت 

 فرهنگی مبتنی است.
 

 
 . مدل مفهومی تحقیق1نمودار 

 وهشهای پژ فرضیه
وضعیت  سن و ،جنس) ای متغیرهای زمینه . گرایش به سبک زندگی مصرفی سنتی برحسب1

 متفاوت است. تاهل(
 . گرایش به سبک زندگی مصرفی سنتی برحسب محله مسکونی متفاوت است.2
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اجتماعی )تحصیالت، شغل، درآمد( و گرایش به سبک زندگی  ـ  . بین پایگاه اقتصادی3 
 دارد. مصرفی سنتی رابطه وجود

،سن ووضعیت جنس ای ) متغیرهای زمینه . گرایش به سبک زندگی مصرفی مدرن برحسب4
 متفاوت است. تاهل(

 . گرایش به سبک زندگی مصرفی مدرن برحسب محله مسکونی متفاوت است.5
اجتماعی )تحصیالت، شغل، درآمد( و گرایش به سبک زندگی  ـ  . بین پایگاه اقتصادی6

 ود دارد.مصرفی مدرن رابطه وج
 

 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
سبک زندگی مصرفی شامل مصرف زمان، مکان و فضا  :1سبک زندگی مصرفی سنتی و مدرن
ای سنتی یا مدرن است. درواقع  شناسی مصرف، به شیوه در زندگی جدید و مبتنی بر جامعه

ا مدرن سبک زندگی سنتی و مدرن، همان اعمال و کارهایی است که به شیوه سنتی ی
یافته ترجیحات افراد به استفاده از عناصر  شده و حاصل ادراکات خاص و تجسم بندی طبقه

منظور  صورت عمل درآمده است. در این پژوهش، به سنتی یا مدرن در زندگی است که به
سنجش سبک زندگی سنتی از شاخص ترکیبی سبک زندگی مصرفی سنتی با چهار آیتم اوقات 

منظور سنجش  بدن سنتی، الگوی تغذیه سنتی و الگوی خرید سنتی و به فراغت سنتی، مدیریت
سبک زندگی مدرن از شاخص ترکیبی سبک زندگی مصرفی مدرن با چهار آیتم اوقات فراغت 
مدرن، مدیریت بدن مدرن، الگوی تغذیه مدرن و الگوی خرید مدرن استفاده شده است. 

گویه طراحی و بر اساس طیف  36رن درمجموع برای سنجش سبک زندگی مصرفی سنتی و مد
گویه مربوط به سبک زندگی مصرفی سنتی )اوقات  18لیکرت سنجیده شد. از این تعداد 

گویه و الگوی خرید  3گویه، الگوی تغذیه سنتی:  5گویه، مدیریت بدن سنتی:  6فراغت سنتی: 
گویه،  6مدرن: گویه مربوط به سبک زندگی مصرفی مدرن )اوقات فراغت  18گویه( و  4سنتی: 

 گویه( است. 4گویه و الگوی خرید مدرن:  3گویه، الگوی تغذیه مدرن:  5مدیریت بدن مدرن: 
های مطلوب و دلخواه  فراغت وقت آزادی است که فرد در آن به انواع فعالیت :2اوقات فراغت

شی و... های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، ورز ها دربرگیرنده فعالیت پردازد. این فعالیت خود می
گویه در قالب طیف  12منظور سنجش اوقات فراغت  (. به8: 1393است )ایمان و مرحمتی، 

گویه متعلق به اوقات فراغت  6گویه متعلق به اوقات فراغت سنتی و  6لیکرت طراحی شد که 
 مدرن است.

 
1.  Traditional and Modern Consumer lifestyle 

2.  Leisure Time 



  مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات ❖ 210

 

❖ 
ال 

س
ره 

شما
 ، 

کم
و ی

ت 
یس

ب
 

کم
و ی

اه 
نج

پ
 ،

ایی
پ

  ز
13

99
های ظاهری و مرئی  کاری مستمر ویژگی مدیریت بدن به معنای نظارت و دست :1مدیریت بدن 

های کنترل وزن )از طریق ورزش، رژیم غذایی، دارو  دن است. این مفهوم به کمک مصرفب
های  کاری پزشکی )جراحی بینی، پالستیک و...( و میزان اهمیت دادن به مراقبت و...(، دست

بهداشتی و آرایشی )استحمام روزانه، آرایش مو، آرایش یا اصالح صورت، استفاده از عطر و 
ها و...(؛ به یک شاخص تجمعی تبدیل شده است  خن و لنز برای خانماودکلن، آرایش نا

گویه در قالب طیف  10منظور سنجش مدیریت بدن  (. به64: 1381)ارمکی و چاوشیان، 
گویه متعلق به مدیریت بدن  5گویه متعلق به مدیریت بدن سنتی و  5لیکرت طراحی شد که 

 مدرن است.
این مفهوم را شاخصی برای سبک زندگی دانسته است.  (1996ماریلین واکر ) :2الگوی تغذیه

خورند اما برای انتخاب نوع غذا، تشریفات خوردن و محل غذا حق گزینش  همگان غذا می
گویه در قالب طیف لیکرت  6منظور سنجش الگوی تغذیه  (. به129: 1382دارند )فاضلی، 
تعلق به الگوی تغذیه مدرن گویه م 3گویه متعلق به الگوی تغذیه سنتی و  3طراحی شد که 

 است. 
آید،  ترین کارهایی که اصالً به نظر خیلی از ما نمی ترین و روزمره یکی از رایج :3الگوی خرید

هایمان از خریدهای روزانه فقط چانه زدن و تخفیف گرفتن  خرید و مصرف است. شاید بعضی
مصرف، الگویی نهفته است که را به یاد بیاوریم و کمتر به این فکر کنیم که پشت هر خرید و 

شیوه خرید کردن و نوع کاالهایی که  شناختی  است. شناختی و جامعه تابع شرایط روان
باشند. البته این شاخص زمانی کارآمد است  شوند، شاخصی برای سبک زندگی می خریداری می

مت برای ها وجود دارد و به لحاظ قی که در خصوص کاالهایی به کار برده شود که انواع آن
منظور سنجش الگوی خرید  (. به129: 1382یافتنی باشد )فاضلی،  بخش عمده جامعه دست

گویه  4گویه متعلق به الگوی خرید سنتی و  4گویه در قالب طیف لیکرت طراحی شد که  8
 (.3متعلق به الگوی خرید مدرن است )جدول 

یگاهی است که فرد در میان یک اجتماعی، پا ـپایگاه اقتصادی  :4اجتماعی ـپایگاه اقتصادی 
شود.  های دیگر گفته می اجتماعی یک گروه در مقایسه با گروه ـگروه دارد. یا به مرتبۀ اقتصادی 

دیگر، موقعیتی که یک فرد یا خانواده با ارجاع به استانداردهای میانگین رایج دربارۀ  بیان به
ـ  های گروهی رکت در فعالیتهای مادی و مشا های فرهنگی، درآمد مؤثر، دارایی ویژگی

 
1.  Body Management 

2.  Nutrition Pattern 

3.  Shopping Pattern 

4.  Socio-economic Base 
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چنین پایگاه را برآوردی مثبت یا منفی از (. هم240: 1373آورد )کوئن،  اجتماعی به دست می 
دهندۀ  اند. پایگاه بازتاب ها تعریف کرده شده از سوی افراد یا موقعیت احترام یا پرستیژ پذیرفته

یابی به مشابه است که دستهای  چون منشأ خانوادگی رفتار، تحصیالت و ویژگیعواملی هم
تر از به دست آوردن یا از دست دادن ثروت اقتصادی است  شان سخت ها یا از دست دادن آن

توان  ها باهم، می هایی وجود دارد که از طریق بررسی و ادغام آن (. مؤلفه245، 1373)کوئن، 
یافت. در پژوهش اجتماعی یک خانواده یا فرد در اجتماع دست ـ  به متغیر پایگاه اقتصادی

( 1378پور ) اجتماعی پاسخگویان بر مبنای پژوهش کاظمی ـ شاخص پایگاه اقتصادی  رو پیش
ساخته و مورد ارزیابی قرار گرفته است و شامل تحصیالت، تحصیالت پدر، تحصیالت مادر، 

 شغل، شغل پدر، شغل مادر و درآمد است.
گذرد  از لحظه تولد تاکنون از عمر فرد میهایی است که  سن، تعداد سال :1ای متغیرهای زمینه

شود. در این پژوهش، سن پاسخگویان در قالب پنج گروه  ای سنجیده می و در سطح فاصله
شناختی و کالبدشناختی میان زنان و مردان است و  بندی شد. جنس، تفاوت زیست سنی دسته

ل و بدون همسر شود. وضعیت تأهل شامل سه گروه مجرد، متأه در سطح اسمی سنجیده می
)فوت همسر، طالق و...( است. محله مسکونی در این پژوهش، شامل مناطق چهارگانه شهری 

 )منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه و منطقه چهار( به تفکیک شهرداری است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
1.  Contextual variables 
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 . تعریف عملیاتی ابعاد سبک زندگی مصرفی سنتی و مدرن1جدول  

 ابعاد مقیاس
 ها معرف

 نمدر سنتی

رن
مد

 و 
تی

سن
ی 

صرف
ی م

دگ
 زن

ک
سب

 

ت
راغ

ت ف
وقا

ا
 

جای  گذراندن اوقات فراغت با خانواده به
 دوستان

های  جای دورهمی های دوستانه به دورهمی
 خانوادگی

 شاپ، سینما، تئاتر، کنسرت و... رفتن به کافی های مذهبی و زیارتی رفتن به مکان
های مذهبی مانند مطالعه  انجام فعالیت

 های دینی کتاب
جای  سفر به شهرهای سیاحتی و تفریحی به

 شهرهای زیارتی
جای  های داخلی به تماشای برنامه

 ای های ماهواره برنامه
های ورزشی مانند باشگاه بیلیارد،  رفتن به باشگاه

 بولینگ و...
جای  خواندن کتاب، مجله و روزنامه به

 استفاده از اینترنت
های  ترنتی و شبکههای این پرسه زدن در سایت

 اجتماعی مجازی
 جای موسیقی سنتی موسیقی پاپ به های ورزشی جای باشگاه روی به پیاده

دن
ت ب

یری
مد

 

اندام مانند  های تناسب اولویت بیشتر به ورزش طور که هست دوست داشتن چهره همان
 سازی و ایروبیک بدن

اهمیت ندادن به نظر دیگران در مورد 
 چهره

های زیبایی مانند عمل  انجام جراحیتمایل به 
 زیبایی بینی و...

استفاده مستمر از عطر، اودکلن، اسپری و  اندام در زندگی اولویت نداشتن تناسب
 دئودورانت

پوشیدن هر لباسی که دم دست باشد و 
 عدم توجه به چگونگی آن

های ضد آفتاب، آرایشی و  استفاده مستمر از کرم
 کننده نرم

وجه به تناسب )ست کردن( عدم ت
 ها لباس

روز بودن در اموری مانند آرایش و زیبایی، رنگ  به
 و مدل مو و...

ذیه
 تغ

وی
لگ

ا
 

جای  های فست فود به رفتن به رستوران جای فست فودها غذاهای سنتی ایرانی به
 های سنتی رستوران

جای  استفاده از دوغ، ماست و سبزی به
 نوشابه، دلستر و آبمیوه

القه به فست فود و غذاهای خارجی مانند پیتزا، ع
 ساندویچ و...

جای غذاهای بیرون  غذاهای خانگی به
 )رستوران، بیرون بر و...(

جای غذاهای  پذیرایی از مهمان با غذاهای بیرون به
 خانگی

ید
خر

ی 
گو

ال
 

سادگی و راحتی لباس  اهمیت بیشتر به
 نسبت به شیک بودن آن

رغم قیمت  بهو کفش مارک  اهمیت به لباس، کیف
 زیاد آن

 های بزرگ خرید از پاساژهای مدرن و فروشگاه خرید از بازارهای قدیمی و سنتی شهر
توجه صرف به برطرف کردن نیاز ارتباطی 

 هنگام خرید موبایل
 اهمیت زیاد برند و مدل گوشی موبایل هنگام خرید

های  اهمیت ندادن به خرید از فروشگاه
 باالی شهرمناطق 

 های مناطق باالی شهر خرید از فروشگاه
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 پژوهش  روش 
در شهر کرمان انجام شد.  1395است که در پاییز  1پیمایشی ـاز نوع توصیفی  ،پژوهشاین 

دهند. بر  سال ساکن شهر کرمان تشکیل می 18جامعه آماری این پژوهش را  کلیه افراد باالی 
سال شهر کرمان  18جمعیت باالی  1390اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

نفر بود که در مناطق چهارگانه شهر کرمان ساکن بودند. جمعیت ساکن در مناطق  359115
حجم نمونه  نفر بود. 79012و  114685، 81072، 84346یک، دو، سه و چهار به ترتیب 

نفر نمونه و  400نفر برآورد گردید که جهت اطمینان بیشتر تعداد  382از طریق فرمول کوکران 
 (.1392؛ بلیکی، 1390ای تعیین شد )دواس،  ای چندمرحله گیری خوشه به روش نمونه

محقق ساخته سبک زندگی مصرفی در دو بعد سنتی  2ها از پرسشنامه منظور گردآوری داده به
گویه در قالب  36و مدرن استفاده شد. برای سنجش سبک زندگی مصرفی سنتی و مدرن، 

بر اساس چهار مؤلفه اوقات فراغت، مدیریت بدن، الگوی تغذیه و الگوی طیف لیکرت و 
 18گویه مربوط به سبک زندگی مصرفی سنتی و  18گویه،  36خرید طراحی شد. از مجموع 

گویه مربوط به سبک زندگی مصرفی مدرن است. اوقات فراغت در هر یک از ابعاد سنتی و 
گویه، الگوی تغذیه در هر یک  5اد سنتی و مدرن گویه، مدیریت بدن در هر یک از ابع 6مدرن 

گویه را به خود  4گویه و الگوی خرید در هر یک از ابعاد سنتی و مدرن  3از ابعاد سنتی و مدرن 
که به  طوری گذاری این پرسشنامه بر مبنای طیف لیکرت است، به اختصاص داده است. نمره

، به پاسخ 3نمره « بینابین»، به پاسخ 4مره ن« موافق»، به پاسخ 5نمره « کامالً موافق»پاسخ 
نمره یک تعلق گرفته است. نمره کل سبک « کامالً مخالف»و به پاسخ  2نمره « مخالف»

 در نوسان است. 90تا  18زندگی مصرفی در هر یک از ابعاد سنتی و مدرن بین 
نس، ای )سن، ج بخش دیگر پرسشنامه شامل سؤاالت مربوط به متغیرهای فردی و زمینه

اجتماعی است؛ پایگاه  ـوضعیت تأهل، محله مسکونی( و سؤاالت مربوط به پایگاه اقتصادی 
 ـاجتماعی، پایگاهی است که فرد در میان یک گروه دارد، یا به مرتبۀ اقتصادی  ـاقتصادی 

دیگر، موقعیتی که یک فرد  بیان شود. به های دیگر گفته می اجتماعی یک گروه در مقایسه با گروه
های فرهنگی، درآمد مؤثر،  خانواده با ارجاع به استانداردهای میانگین رایج دربارۀ ویژگی یا

(. 15آورد ) اجتماعی به دست می ـهای گروهی  های مادی و مشارکت در فعالیت دارایی
شده از سوی افراد یا  چنین پایگاه را برآوردی مثبت یا منفی از احترام یا پرستیژ پذیرفتههم

 
1.  Descriptive-survey 

2.  Questionnaire 
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دهندۀ عواملی هم چون منشأ خانوادگی رفتار،  اند. پایگاه بازتاب تعریف کرده ها موقعیت 

تر از به  ها یا از دست دادنشان سخت یابی به آن های مشابه است که دست تحصیالت و ویژگی
هایی وجود دارد که از طریق بررسی  دست آوردن یا از دست دادن ثروت اقتصادی است. مؤلفه

اجتماعی یک خانواده یا فرد در اجتماع  ـ توان به متغیر پایگاه اقتصادی  یها باهم، م و ادغام آن
اجتماعی پاسخگویان بر مبنای پژوهش کاظمی پور  ـدست یافت. شاخص پایگاه اقتصادی 

( ساخته و مورد ارزیابی قرار گرفته است و شامل تحصیالت، تحصیالت پدر، 1378)
 (.1387درآمد است )کاظمی پور، تحصیالت مادر، شغل، شغل پدر، شغل مادر و 

پرسشنامه محقق ساخته سبک زندگی  1در این پژوهش برای سنجش میزان روایی )اعتبار(
منظور اطمینان بیشتر  مصرفی )سنتی و مدرن( از روش اعتبار محتوا )صوری( استفاده شد. به

انگر تأیید مطلوبیت تحلیل عامل تأییدی انجام شد که نتایج آن بی Amosافزار  با استفاده از نرم
 (.3و  2اعتبار ابزار بود )جداول 

های  بیانگر مطلوبیت مدل Amosافزار  در خروجی نرم 2های برازش مدل طورکلی شاخص به
باشند. بر اساس مقادیر برآورد شده در  شده سبک زندگی مصرفی سنتی و ابعاد آن می تدوین

ابعاد متغیر سبک زندگی مصرفی سنتی  های بارهای عاملی مربوط به همه گویه 1جدول شماره 
در وضعیت مطلوبی قرار دارند. به عبارتی همبستگی ابعاد متغیر سبک زندگی مصرفی سنتی با 

شود؛ درنتیجه ابزار سنجش این متغیرها  های مربوط به این ابعاد در حد مطلوبی برآورد می گویه
 از اعتبار عاملی برخوردار است.

یل عامل تأییدی( متغیر اوقات فراغت سنتی بر اساس مقادیر گیری )تحل در مدل اندازه
 2 یه(، گو852/0) 3دهنده آن به ترتیب گویه  استاندارد برآوردشده، از بین شش مؤلفۀ تشکیل

( 423/0) 6( و گویه 524/0) 1 یه(، گو528/0) 5 یه(، گو566/0) 4 یه(، گو831/0)
گیری متغیر مدیریت  ر دارند. در مدل اندازهدهی به این متغی بیشترین وزن و اهمیت را در شکل

منظور  ها در دامنه موردقبول قرار نداشتند، به بدن سنتی، با توجه به اینکه برخی از شاخص
کسب نیکویی برازش، اقدام به تصحیح مدل شد. پس از تصحیح مدل، مقدار حاصله برای 

ز مطلوبیت کافی برخوردار های برازش مدل حاکی از این بود که نیکویی برازش مدل ا شاخص
دهنده آن به ترتیب  گشته است. بر اساس مقادیر استاندارد برآورد شده، از بین سه مؤلفۀ تشکیل

( بیشترین وزن و اهمیت را در 462/0) 3( و گویه 789/0) 5 یه(، گو807/0) 4گویه 
ر اساس مقادیر گیری متغیر الگوی تغذیه سنتی ب دهی به این متغیر دارند. در مدل اندازه شکل

 
1.  Validity 

2.  Model fit Indicators 
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 2 یه(، گو799/0) 1دهنده آن به ترتیب گویه  استاندارد برآورد شده، از بین سه مؤلفۀ تشکیل 
دهی به این متغیر دارند. در  ( بیشترین وزن و اهمیت را در شکل613/0) 3گویه  ( و632/0)

از بین چهار گیری متغیر الگوی خرید سنتی بر اساس مقادیر استاندارد برآورد شده،  مدل اندازه
( و 646/0) 1 یه(، گو728/0) 3 یه(، گو734/0) 2مؤلفۀ الگوی خرید سنتی به ترتیب گویه 

 دهی به این متغیر دارند. ( بیشترین وزن و اهمیت را در شکل580/0) 4گویه 
های  بیانگر مطلوبیت مدل Amosافزار  های برازش مدل در خروجی نرم طورکلی شاخص به
باشند. بر اساس مقادیر برآورد شده در  مصرفی مدرن و ابعاد آن می شده سبک زندگی تدوین

های ابعاد متغیر سبک زندگی مصرفی مدرن  بارهای عاملی مربوط به همه گویه 2جدول شماره 
در وضعیت مطلوبی قرار دارند. به عبارتی همبستگی ابعاد متغیر سبک زندگی مصرفی مدرن با 

شود؛ درنتیجه ابزار سنجش این متغیرها  حد مطلوبی برآورد میهای مربوط به این ابعاد در  گویه
 از اعتبار عاملی برخوردار است.

گیری )تحلیل عامل تأییدی( متغیر اوقات فراغت مدرن بر اساس مقادیر  در مدل اندازه
(، 827/0) 2دهنده آن به ترتیب گویه گویه  استاندارد برآورد شده، از بین شش مؤلفۀ تشکیل

 6( و گویه 564/0) 1(، گویه 606/0) 4 یه(، گو611/0) 5 یه(، گو613/0) 3 یهگو
گیری  دهی به این متغیر دارند. در مدل اندازه ( بیشترین وزن و اهمیت را در شکل496/0)

ها در دامنه موردقبول قرار  متغیر مدیریت بدن مدرن، با توجه به اینکه برخی از شاخص
، اقدام به تصحیح مدل شد. پس از تصحیح مدل، منظور کسب نیکویی برازش نداشتند، به

های برازش مدل حاکی از این بود که نیکویی برازش مدل از  مقدار حاصله برای شاخص
مطلوبیت کافی برخوردار گشته است. بر اساس مقادیر استاندارد برآورد شده، از بین چهار 

( و 509/0) 3 یه(، گو662/0) 5 یه(، گو683/0) 4مؤلفۀ مدیریت بدن مدرن به ترتیب گویه 
دهی به این متغیر دارند. در مدل  ( بیشترین وزن و اهمیت را در شکل486/0) 2گویه 
گیری متغیر الگوی تغذیه مدرن بر اساس مقادیر استاندارد برآورد شده، از بین سه مؤلفۀ  اندازه

( بیشترین 560/0) 3( و گویه 721/0) 2(، گویه 842/0) 1دهنده آن به ترتیب گویه  تشکیل
گیری متغیر الگوی خرید مدرن  دهی به این متغیر دارند. در مدل اندازه وزن و اهمیت را در شکل

 4دهنده آن به ترتیب گویه  بر اساس مقادیر استاندارد برآورد شده، از بین چهار مؤلفۀ تشکیل
میت را ( بیشترین وزن و اه581/0) 2( و گویه 640/0) 1(، گویه 829/0) 3(، گویه 865/0)

 دهی به این متغیر دارند. در شکل
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 . برآورد مقادیر مربوط به مدل عاملی ابعاد متغیر سبک زندگی مصرفی سنتی2جدول  

 ها گویه ابعاد
ضرایب 
 استاندارد

 بار عاملی
سطح 

 معناداری

ت
راغ

ت ف
وقا

ا
 

52/0 جای دوستان گذراندن اوقات فراغت با خانواده به  27/0  001/0  
83/0 های مذهبی و زیارتی رفتن به مکان  69/0  001/0  
85/0 های دینی های مذهبی مانند مطالعه کتاب انجام فعالیت  72/0  001/0  

56/0 ای های ماهواره جای برنامه های داخلی به تماشای برنامه  32/0  001/0  
جای استفاده از  خواندن کتاب، مجله و روزنامه به

 اینترنت
52/0  27/0  001/0  

42/0 های ورزشی جای باشگاه ی بهرو پیاده  17/0  001/0  

دن
ت ب

یری
مد

 
 

 - - - طور که هست دوست داشتن چهره همان
 - - - اهمیت ندادن به نظر دیگران در مورد چهره

46/0 اندام در زندگی اولویت نداشتن تناسب  21/0  001/0  
پوشیدن هر لباسی که دم دست باشد و عدم توجه به 

 چگونگی آن
80/0  65/0  001/0  

78/0 ها عدم توجه به تناسب )ست کردن( لباس  62/0  001/0  

ذیه
 تغ

وی
لگ

ا
 

 

79/0 جای فست فودها غذاهای سنتی ایرانی به  60/0  001/0  
جای نوشابه، دلستر و  استفاده از دوغ، ماست و سبزی به

 آبمیوه
63/0  39/0  001/0  

 جای غذاهای بیرون )رستوران، بیرون غذاهای خانگی به
61/0 بر و...(  37/0  001/0  

رید
 خ

وی
لگ

ا
 

سادگی و راحتی لباس نسبت به شیک  اهمیت بیشتر به
 بودن آن

64/0  41/0  001/0  

73/0 خرید از بازارهای قدیمی و سنتی شهر  53/0  001/0  
توجه صرف به برطرف کردن نیاز ارتباطی هنگام خرید 

72/0 موبایل  53/0  001/0  

58/0 های مناطق باالی شهر فروشگاه اهمیت ندادن به خرید از  33/0  001/0  
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 . برآورد مقادیر مربوط به مدل عاملی ابعاد متغیر سبک زندگی مصرفی مدرن3جدول  

 ها گویه ابعاد
ضرایب 
 استاندارد

 بار عاملی
سطح 

 معناداری

ت
اغ

 فر
ت

وقا
ا

 

56/0 های خانوادگی جای دورهمی های دوستانه به دورهمی  31/0  001/0  
82/0 شاپ، سینما، تئاتر، کنسرت و... ن به کافیرفت  68/0  001/0  

جای شهرهای  سفر به شهرهای سیاحتی و تفریحی به
 زیارتی

61/0  37/0  001/0  

های ورزشی مانند باشگاه بیلیارد، بولینگ  رفتن به باشگاه
60/0 و...  36/0  001/0  

های اجتماعی  های اینترنتی و شبکه پرسه زدن در سایت
 زیمجا

61/0  37/0  001/0  

49/0 جای موسیقی سنتی موسیقی پاپ به  246/0  001/0  

دن
ت ب

یری
مد

 
 

سازی  اندام مانند بدن های تناسب اولویت بیشتر به ورزش
 و ایروبیک

- - - 

های زیبایی مانند عمل زیبایی بینی  تمایل به انجام جراحی
 و...

48/0  43/0  001/0  

50/0 ، اسپری و دئودورانتاستفاده مستمر از عطر، اودکلن  46/0  001/0  
68/0 کننده های ضد آفتاب، آرایشی و نرم استفاده مستمر از کرم  25/0  001/0  

روز بودن در اموری مانند آرایش و زیبایی، رنگ و مدل  به
66/0 مو و...  23/0  001/0  

ذیه
 تغ

وی
لگ

ا
 

 

های  جای رستوران های فست فود به رفتن به رستوران
 سنتی

84/0  71/0  001/0  

عالقه به فست فود و غذاهای خارجی مانند پیتزا، 
 ساندویچ و...

72/0  52/0  001/0  

جای غذاهای  پذیرایی از مهمان با غذاهای بیرون به
 خانگی

56/0  31/0  001/0  

رید
 خ

وی
لگ

ا
 

اهمیت به لباس، کیف و کفش مارک علیرغم قیمت زیاد 
 آن

64/0  41/0  001/0  

58/0 های بزرگ مدرن و فروشگاه خرید از پاساژهای  33/0  001/0  
82/0 اهمیت زیاد برند و مدل گوشی موبایل هنگام خرید  68/0  001/0  

86/0 های مناطق باالی شهر خرید از فروشگاه  74/0  001/0  
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پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد.  1همچنین برای سنجش پایایی )قابلیت اعتماد( 

آزمون تکمیل و آلفای آن مورد بررسی قرار گرفت.  پرسشنامه جهت پیش 30بتدا به این منظور ا
هایشان، دوباره  آزمون کم بود، با کمی تغییر در گویه ها در پیش متغیرهایی که میزان آلفای آن

عالوه،  مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی از باال رفتن میزان آلفای این متغیرها بود. به
هایی که برای پاسخگو  آزمون استفاده شد، گویه از نمونه در دسترس جهت پیش که ازآنجایی

های سبک  کننده و دارای ابهام بودند نیز، اصالح شدند. ضریب آلفای کرونباخ در شاخص گیج
، 65/0، مدیریت بدن سنتی 79/0زندگی مصرفی سنتی عبارت است از: اوقات فراغت سنتی 

های  ؛ ضریب آلفای کرونباخ در شاخص76/0ی خرید سنتی و الگو 71/0الگوی تغذیه سنتی 
، مدیریت بدن 78/0سبک زندگی مصرفی مدرن نیز عبارت است از: اوقات فراغت مدرن 

. درنهایت پایایی کل 81/0و الگوی خرید مدرن  74/0، الگوی تغذیه مدرن 67/0مدرن 
 محاسبه شد. 73/0پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

در دو بخش توصیفی و استنباطی  SPSS-23افزار  وسیله نرم شده به آوری های جمع ادهد
های توصیفی برای گزارش دادن  (. روش1389وتحلیل شدند )حیدری چروده،  تجزیه
روند و نیز برای فراهم آوردن  های یک نمونه یا جمعیت برحسب چندین متغیر به کار می توزیع
ها. آمار استنباطی به دو مقصود مورداستفاده  های این توزیع های خالصه کنندۀ ویژگی سنجه

ها(؛ و  های نمونه )آماره های جمعیتی )پارامترها( از ویژگی گیرد: برای برآورد ویژگی قرار می
شده در نمونه در  ها یا روابط مشاهده رود که تفاوت برای محرز کردن اینکه آیا انتظار می

(. در بخش توصیفی از 1392؛ بلیکی، 1390دواس، جمعیت نیز وجود داشته باشند )
و تحلیل واریانس  (t-test)میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی از آزمون تی مستقل 

 (.1389بهره گرفته شد )حیدری چروده،  (One-way ANOVA)طرفه  یک
 

 های پژوهش یافته
 های توصیفی یافته

دیگر  یماین جمعیت را مردان و ن یمی ازاست که ن نفر 400شامل  ،پژوهشاین حجم نمونه در 
دهند. پرسشنامه در مناطق چهارگانه شهری و در بین مردان و  این جمعیت را زنان تشکیل می

 50نفر مرد و  50پرسشنامه،  100که سهم هر منطقه  طوری زنان به تعداد مساوی توزیع شد به
سال و کمترین  18-30صد( به گروه سنی در 5/46نفر زن بود.  بیشترین تعداد پاسخگویان )

سال تعلق دارند. دامنه تغییرات سن در نمونه  80-82( به گروه سنی 8/1تعداد پاسخگویان )

 
1.  Reliability 
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نفر(  400سال است. از میان کل پاسخگویان ) 19/35سال و میانگین آن  18-82آماری بین  
 16درصد( متأهل و  3/65نفر ) 261ها مجرد،  درصد( از آن 8/27نفر ) 111در این تحقیق، 

درصد( بدون همسر هستند )با توجه به تعداد بسیار اندک گروه سوم در نمونه آماری،  4نفر )
این گروه از مراحل بعدی تحلیل حذف شدند(. بیشترین فراوانی پاسخگویان متعلق به پایگاه 

به ترتیب  درصد( و بعدازآن بیشترین فراوانی پاسخگویان 6/46اجتماعی متوسط ) ـاقتصادی 
 درصد( است. 8/16درصد( و باال ) 6/36اجتماعی پایین ) ـمتعلق به پایگاه اقتصادی 

درصد( متعلق به  23اجتماعی ) ـبیشترین فراوانی پاسخگویان در ردۀ باالی پایگاه اقتصادی 
 2/70اجتماعی ) ـمنطقه دو و بیشترین فراوانی پاسخگویان در ردۀ پایین پایگاه اقتصادی 

 متعلق به منطقه چهار است.درصد( 
ها پاسخگویان در اوقات فراغت، مدیریت بدن، الگوی تغذیه و الگوی  بر اساس یافته

تری برخوردارند. میانگین  خرید، یعنی هر چهار مؤلفه سبک زندگی مصرفی، از سبک سنتی
 96/51و میانگین نمره سبک زندگی مصرفی مدرن  26/64نمره سبک زندگی مصرفی سنتی 

تری برخوردارند. ضمن اینکه  بر این اساس پاسخگویان از سبک زندگی مصرفی سنتی است.
دهنده این است که پاسخگویان به الگوهای رفتاری  میانگین سبک زندگی مصرفی مدرن نشان

 مدرن نیز گرایش دارند.

 های آن . میانگین و انحراف معیار نمرات سبک زندگی مصرفی سنتی و مدرن و مؤلفه4جدول 
 انحراف معیار میانگین غیرمت

 05/5 83/21 اوقات فراغت سنتی
 75/3 36/16 مدیریت بدن سنتی
 38/2 75/12 الگوی تغذیه سنتی
 87/3 32/13 الگوی خرید سنتی

 84/11 26/64 سبک زندگی مصرفی سنتی
 45/5 93/17 اوقات فراغت مدرن
 9/3 15 مدیریت بدن مدرن
 12/3 6/7 الگوی تغذیه مدرن

 09/4 42/11 گوی خرید مدرنال
 22/13 96/51 سبک زندگی مصرفی مدرن

 های استنباطی یافته
میانگین سبک زندگی مصرفی  (=P 04/0)دار  دهندۀ وجود تفاوت معنی نشان tنتایج آزمون 

ها زنان نسبت به مردان از سبک زندگی  سنتی در بین مردان و زنان است. بر اساس یافته
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دار  دهندۀ عدم وجود تفاوت معنی ردارند. نتایج این آزمون نشانتری برخو مصرفی سنتی 

(895/0 P=)  میانگین سبک زندگی مصرفی مدرن در بین مردان و زنان است. نتایج آزمونt 
میانگین سبک زندگی مصرفی سنتی در بین  (=P 000/0)دار  دهندۀ وجود تفاوت معنی نشان

تأهلین نسبت به مجردان از سبک زندگی مصرفی ها م مجردان و متأهلین است. بر اساس یافته
سبک  (=P 000/0)دار  دهندۀ وجود تفاوت معنی تری برخوردارند. نتایج این آزمون نشان سنتی

ها مجردان نسبت به  زندگی مصرفی مدرن در بین مجردان و متأهلین است. بر اساس یافته
 تری برخوردارند. متأهلین از سبک زندگی مصرفی مدرن

 . نتایج آزمون تفاوت میانگین سبک زندگی مصرفی سنتی برحسب جنس و وضعیت تأهل5جدول 
 داری سطح معنی Tمقدار  انحراف معیار میانگین طبقات متغیر

 جنس
 09/12 04/63 مرد

06/2- 04/0 
 48/11 47/65 زن

 وضعیت تأهل
 93/10 45/58 مجرد

439/6- 000/0 
 26/11 54/66 متأهل

 آزمون تفاوت میانگین سبک زندگی مصرفی مدرن برحسب جنس و وضعیت تأهل . نتایج6جدول 
 داری سطح معنی Tمقدار  انحراف معیار میانگین طبقات متغیر

 جنس
 62/13 88/51 مرد

132/0- 895/0 
 83/12 05/52 زن

 وضعیت تأهل
 67/11 63/58 مجرد

835/6 000/0 
 78/12 05/49 متأهل

  (=P 000/0)دار  دهندۀ وجود تفاوت معنی طرفه نشان آنالیز واریانس یکنتایج آزمون        
های  ها گروه های مختلف سنی است. بر اساس یافته سبک زندگی مصرفی سنتی در بین گروه
دهندۀ وجود  تری برخوردارند. نتایج این آزمون نشان سنی باالتر از سبک زندگی مصرفی سنتی

های مختلف سنی است.  زندگی مصرفی مدرن در بین گروه سبک (=P 000/0)دار  تفاوت معنی
تری برخوردارند. نتایج  تر از سبک زندگی مصرفی مدرن های سنی پایین ها گروه بر اساس یافته

سبک زندگی  (=P 000/0)دار  دهندۀ وجود تفاوت معنی طرفه نشان آزمون آنالیز واریانس یک
ها  انه شهری( است. بر اساس این یافتهمصرفی سنتی برحسب محله مسکونی )مناطق چهارگ

تری برخوردارند. نتایج این  پاسخگویان ساکن در منطقه چهار از سبک زندگی مصرفی سنتی
سبک زندگی مصرفی مدرن  (=P 051/0)دار  دهندۀ عدم وجود تفاوت معنی آزمون نشان
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طرفه  انس یکبرحسب محله مسکونی )مناطق چهارگانه شهری( است. نتایج آزمون آنالیز واری 
سبک زندگی مصرفی سنتی برحسب پایگاه  (=P 000/0)دار  دهندۀ وجود تفاوت معنی نشان

ها پاسخگویان دارای پایگاه  اجتماعی )باال، متوسط، پایین( است. بر اساس یافته ـاقتصادی 
تری برخوردارند. نتایج این آزمون  تر از سبک زندگی مصرفی سنتی اجتماعی پایین ـاقتصادی 

سبک زندگی مصرفی مدرن برحسب  (=P 000/0)دار  دهندۀ وجود تفاوت معنی مچنین نشانه
ها پاسخگویان دارای  اجتماعی )باال، متوسط، پایین( است. بر اساس یافته ـپایگاه اقتصادی 
 تری برخوردارند. اجتماعی باالتر از سبک زندگی مصرفی مدرن ـپایگاه اقتصادی 

طرفه تفاوت سبک زندگی مصرفی سنتی برحسب سن، محله  ز واریانس یک. نتایج آزمون آنالی7جدول 
 اجتماعی -مسکونی و پایگاه اقتصادی 

 میانگین طبقات متغیر
انحراف 

 معیار
 Fمقدار 

سطح 
 داری معنی

 سن

30-18 39/58 39/11 

20/30 000/0 

43-31 76/67 63/9 
56-44 28/70 16/9 
69-57 15/73 59/9 
82-70 57/77 02/7 

 محله مسکونی

 43/11 15/64 منطقه یک

75/9 000/0 
 33/12 47/59 منطقه دو
 51/11 40/65 منطقه سه

 51/10 03/68 منطقه چهار
پایگاه 
 -اقتصادی 
 اجتماعی

 09/11 73/58 باال
 96/10 52/61 متوسط 000/0 26/32

 05/9 72/71 پایین
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طرفه تفاوت سبک زندگی مصرفی مدرن برحسب سن، محله  نالیز واریانس یک. نتایج آزمون آ8جدول  

 اجتماعی -مسکونی و پایگاه اقتصادی 

 میانگین طبقات متغیر
انحراف 

 معیار
 Fمقدار 

سطح 
 داری معنی

 سن

30-18 65/57 05/12 

89/20 000/0 
43-31 89/48 38/11 
56-44 57/44 57/11 
69-57 76/44 14/15 
82-70 57/44 54/16 

 محله مسکونی

 97/12 13/50 منطقه یک

606/2 051/0 
 10/13 90/54 منطقه دو
 45/13 10/52 منطقه سه

 02/13 74/50 منطقه چهار
پایگاه 
 -اقتصادی 
 اجتماعی

 35/10 25/57 باال
 69/12 25/52 متوسط 000/0 25/10

 62/13 64/46 پایین

 اجتماعی -آزمون توکی سبک زندگی مصرفی سنتی برحسب پایگاه اقتصادی . نتایج 9 جدول
 سطح معناداری خطای استاندارد ها تفاوت میانگین اجتماعی -پایگاه اقتصادی 

 باال
 000/0 500/1 20/10 متوسط
 000/0 997/1 44/13 پایین

 متوسط
 000/0 500/1 -20/10 باال

 215/0 931/1 24/3 پایین

 پایین
 000/0 997/1 -44/13 باال

 215/0 931/1 -24/3 متوسط

 اجتماعی -نتایج آزمون توکی سبک زندگی مصرفی مدرن برحسب پایگاه اقتصادی  .10جدول 
 سطح معناداری خطای استاندارد ها تفاوت میانگین اجتماعی -پایگاه اقتصادی 

 باال
 007/0 840/1 -60/5 متوسط
 000/0 455/2 -60/10 پایین

 سطمتو
 007/0 840/1 60/5 باال

 090/0 371/2 -006/5 پایین

 پایین
 000/0 455/2 60/10 باال

 090/0 371/2 006/5 متوسط
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 گیری بحث و نتیجه 
های مختلف سبک زندگی ناشی  گرایی، گونه گیری فرهنگ مصرف با شروع دوران مدرن و شکل

دو هدف عمده  رو پیشپژوهش  .گرایی، زندگی انسان مدرن را فراگرفت از رشد روحیۀ مصرف
های آن در  را مدنظر داشت، یکی تعیین وضعیت سبک زندگی مصرفی سنتی و مدرن و مؤلفه

شناختی برخی عوامل مؤثر بر سبک زندگی  بین شهروندان کرمان و دیگری تحلیل جامعه
ه ای )نظیر سن، جنس، وضعیت تأهل، محل مصرفی سنتی و مدرن ازجمله عوامل فردی و زمینه

مسکونی( و عوامل اقتصادی و اجتماعی )نظیر شغل، درآمد، تحصیالت و... تحت عنوان 
های توصیفی مربوط به سبک زندگی  اجتماعی(. در این پژوهش بر یافته -پایگاه اقتصادی 

های آن در پاسخگویان تأکید خاصی شده است؛ و با توجه به  مصرفی سنتی و مدرن و مؤلفه
های پژوهش، تنها به برخی از  ای سبک زندگی مصرفی و محدودیته کننده گستردگی تعیین

اجتماعی(  ـای به همراه عوامل اقتصادی و اجتماعی )پایگاه اقتصادی  عوامل فردی و زمینه
اجتماعی شاخصی ترکیبی مرکب از شغل، درآمد و  ـپرداخته شده است.پایگاه اقتصادی 

عنوان عامل فرهنگی، اجتماعی و  ش بهتحصیالت فرد و خانواده وی است که در این پژوه
اقتصادی مؤثر بر سبک زندگی مصرفی مورد تأکید قرار گرفته است. از این منظر تفاوت سبک 

 های مختلف بررسی و تحلیل شد. زندگی مصرفی سنتی و مدرن در گروه
های توصیفی حاکی از آن است که درمجموع پاسخگویان از سبک زندگی مصرفی  یافته

برخوردارند. پاسخگویان در اوقات فراغت، مدیریت بدن، الگوی تغذیه و الگوی تری  سنتی
تری دارند. این نتایج با نتایج  خرید، یعنی هر چهار مؤلفه سبک زندگی مصرفی، سبک سنتی

( همسو است. نتایج پژوهش وی نشان داد که در جمعیت 1391پژوهش گروسی و همکاران )
اوقات فراغت و سبک آرایش و بهداشت فردی  موردمطالعه سبک خرید، سبک گذران

های رفتاری مدرن غالب است.  های سنتی همچنان بر سبک )مدیریت بدن( سنتی بوده و سبک
ها  تری برخوردارند، مقایسه میانگین درمجموع باوجوداینکه پاسخگویان از سبک زندگی سنتی

ایش دارند؛ این موضوع های رفتاری مدرن نیز گر حاکی از آن است که پاسخگویان به سبک
شود افراد حامل الگوهای  ریختگی فرهنگی در جامعه است که سبب می بیانگر نوعی درهم

سبک زندگی مصرفی سنتی در بین زنان و مردان،  گوناگون فرهنگی و اجتماعی باشند.
داری را  های سنی مختلف، مجردان و متأهلین و مناطق مسکونی مختلف؛ تفاوت معنی گروه

های سنی مختلف و مجردان و  دهد. سبک زندگی مصرفی مدرن نیز در بین گروه ینشان م
داری را نشان داد، اما سبک زندگی مصرفی مدرن برحسب جنس و محله  متأهلین تفاوت معنی

دهد. همچنین سبک زندگی مصرفی در هر دو بعد  داری را نشان نمی مسکونی اختالف معنی
برخورداری  داری را نشان داد. اجتماعی اختالف معنی ـی سنتی و مدرن برحسب پایگاه اقتصاد
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تر در مقایسه با مردان با نتایج پژوهش گروسی و همکاران  زنان از سبک زندگی مصرفی سنتی 

( مبنی بر غلبۀ سبک زندگی سنتی بر سبک زندگی مدرن در بین زنان شهر کرمان، 1391)
بک زندگی مصرفی مدرن با نتایج دار بین جنس با س همسو است. عدم وجود رابطه معنی

پژوهش  با نتایج پژوهش این ( همسو است. همچنین نتایج 1393پژوهش ایمان و مرحمتی )
( مبنی بر عدم وجود رابطه 1387( و رستگار و ربانی )1390محمدپور لیما و همکاران )

رفی دار بین جنس و سبک زندگی مصرفی مدرن همسو است. باوجوداینکه در جوامع مص معنی
ها و رفتارهای زنان هستیم، اما  های سنتی در انتخاب و مدرن امروزی شاهد حذف محدودیت

گرایش  های زنان وجود دارد. گیری ها و جهت همچنان نمودهایی از تفاوت جنسیتی در انتخاب
تر به سبک زندگی مصرفی مدرن با نتایج پژوهش ایمان و مرحمتی  های سنی پایین گروه

( همسو است. 1387( و رستگار و ربانی )1390ر لیما و همکاران )(، محمدپو1393)
شدن قرار گرفته و  های سنی باالتر نیز تحت تأثیر مدرنیته و جهانی علیرغم اینکه امروزه گروه

سعی در نزدیک کردن خود به شیوۀ زندگی غالب در جامعه یعنی سبک زندگی جوانان دارند، اما 
دهد. نتایج حاکی از آن است  لف تفاوت زیادی را نشان میهمچنان سبک زندگی در سنین مخت

سال یعنی جوانان است. بر اساس نتایج در  30تا  18که بیشترین تفاوت متعلق به گروه سنی 
بین جوانان الگوهای مصرفی مدرن بر الگوهای مصرفی سنتی غالب است؛ این موضوع بیانگر 

برخورداری مجردان از سبک  مصرفی است.تأثیرپذیری بیشتر جوانان از مدرنیته و فرهنگ 
( و محمدپور لیما و 1393تر با نتایج پژوهش ایمان و مرحمتی ) زندگی مصرفی مدرن

خصوص مجردها تحت تأثیر مدرنیته و فرهنگ  ( همسو است. جوانان به1390همکاران )
برخوردارند، مصرفی قرار داشته و ازآنجاکه از آزادی بیشتری در نحوه استفاده از منابع مالی 

 اندام، پیروی از مد و... نمایند. قادر خواهند بود هزینه زیادی را صرف زیبایی، تناسب
های ثروتمند نشین، افراد دارای پایگاه اقتصادی  ها ساکنین منطقه دو )محله بر اساس یافته

 های باالشهر( در مقایسه با ساکنین منطقه چهار اصطالح محله اجتماعی باالتر، یا به ـ
های  اصطالح محله تر  یا به اجتماعی پایین ـهای فقیرنشین، افراد دارای پایگاه اقتصادی  )محله
ها با نتایج پژوهش ایمان و  تری برخوردارند. این یافته شهر( از سبک زندگی مصرفی مدرن پایین

های آنان افراد طبقه  ( همسو است. بر اساس یافته1391( و زارع و فالح )1393مرحمتی )
اجتماعی باالتر باشد  ـباال گرایش باالتری به سبک زندگی مدرن دارند، هرچه پایگاه اقتصادی 

شود، همچنین سرمایه اقتصادی نسبت به سایر متغیرها در  سبک زندگی لذت جویانه بیشتر می
 تری دارد. کننده تعیین سبک زندگی افراد )جوانان( نقش تعیین

(. بر اساس نظریه 1391ریه بوردیو اشاره کرد )بوردیو، توان به نظ در تحلیل این نتایج می
هاست و از همین رو، نهایتاً سبک زندگی پیامد منش و  بوردیو، سبک زندگی پیامد قریحه
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دهد که منش قادر  شود. وی با اتکا بر نظریه منش نشان می پذیری طبقاتی انگاشته می جامعه 
پژوهش  این نزد هر طبقه تبیین کند. نتایج است ویژگی مصرف و نوع سبک زندگی افراد را در 

ها این انتخاب و  تری برخوردارند و آن دهد که طبقات باال از سبک زندگی مدرن نشان می
گیرند؛  هایی به کار می مثابه راهی برای بیان تفاوت مصرف باالتر را برای ایجاد تمایزاتی و به

اجتماعی در تعیین سبک  ـایگاه اقتصادی بوردیو است. پ ۀبنابراین، این نتایج همسو با نظری
دهندۀ وجود شکاف طبقاتی  ها نشان زندگی مصرفی بر اساس نظریه وی مطرح شده است. یافته

افرادی که  تر در دسترسی به منابع و امکانات زندگی نوین است. در جامعه و ناتوانی اقشار پایین
گرا، مدگرا و دارای هویتی مدرن  صرفکنند؛ غالباً افرادی م در چارچوب سبک مدرن، زندگی می

گیرد. در این نوع سبک زندگی،  ها حول مفاهیم و معیارهای مدرن شکل می هستند. زندگی آن
گردد. اغلب افراد دارای سبک زندگی  پذیر کننده با افول مواجه می قدرت نهادهای سنتی جامعه

ر مالی در وضعیت بسیار مناسبی مدرن از سرمایه اقتصادی باالیی برخوردارند؛ این افراد ازنظ
قرار دارند و معموالً ثروت فراوانی دارند و در پی ساختن هویتی مدرن و متمایز برای خویش 

کارهای مهم انسان امروز برای دستیابی به هویت و بیان  مصرف در حقیقت یکی از راههستند. 
عی امروز از نوع غذاهای های آن در ابعاد مختلف زندگی اجتما شود که جلوه تمایز محسوب می

ازپیش به  مصرفی گرفته تا نحوۀ گذران اوقات فراغت، مدیریت و نظارت بر بدن و توجه بیش
امر زیبایی، الگوهای خرید یا حتی طرح و نقشۀ محل سکونت آشکار است. انسان امروزه 

های ناشی  رارتگیرد تا دیده و پسندیده شود تا بتواند اندکی از م تمامی تالش خود را به کار می
 (.1382، یآباد ؛ رحمت1381از قفس آهنین تنهایی و غریبگی جهان بکاهد )چاوشیان، 

پذیر کردن افراد  در شرایط امروزی نقش نهادهای سنتی همچون خانواده و دین در جامعه
ریختگی فرهنگی بر جامعه حاکم است؛ در چنین شرایطی  با افول مواجه گشته و نوعی درهم

، تحت تأثیر مدرنیته و در ساختن هویتی مدرن و متمایز برای خویشصوص جوانان خ افراد به
شود  پژوهش پیشنهاد میاین گیرند؛ بنابراین، با توجه به نتایج  گرای آن قرار می فرهنگ مصرف

بینش و شناخت مسائل  یمنظور ارتقاء و بهبود سبک زندگی افراد و ارتقا بستری مساعد به
پذیری و  ت پر کردن خأل ناشی از افول نهادهای سنتی متولی جامعهفرهنگی و اجتماعی جه

جمعی و  های ارتباط ها، رسانه وپرورش، دانشگاه یابی افراد، توسط نهادهایی چون آموزش هویت
 های جامعه فراهم گردد. غیره مطابق با ارزش
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 و مآخذ منابع 

 
، شماره نامه علوم اجتماعی، «بررسی نسبت سبک زندگی و مصرف(. »1391احمدی منش، حسین )

60: 24-19. 
، شماره فصلنامه مطالعات سبک زندگی، «مفهوم سبک زندگی(. »1391الفت، سعیده و آزاده سالمی )

1: 36-1. 
شناختی گرایش جوانان به سبک زندگی مدرن  تبیین جامعه(. »1393ایمان، محمدتقی و ندا مرحمتی )

 .1-20 :55شماره ، شناسی کاربردی جامعه، «در شهر شیراز
، شناسی ایران مجله جامعه، «مثابه رسانه هویت بدن به(. »1381آزاد ارمکی، تقی و چاوشیان، حسن )

 .57-75 :4شماره 
بررسی سبک زندگی (. »1391بابانژاد، مهران، هانیه خشت زرین، کوروش سایه میری و علی دل پیشه )

پژوهنده )مجله پژوهشی دانشگاه ، «کی ایالمو عوامل همراه آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزش
 .252-257 :89، شماره علوم پزشکی شهید بهشتی(

 خسرو صبری، تهران: انتشارات شیرازه. ۀ، ترجممصرف(. 1381باکاک، روبرت )
شناسی:  سبک زندگی از منظر جامعه(. »1392و سینا احمدی ) دوست یرانسیدفهیم ا ؛باینگانی، بهمن

-74 :77، شماره فصلنامه تحقیقات فرهنگی، «و واکاوی مفهوم سبک زندگی ای بر شناخت مقدمه
56. 

حسن چاوشیان، چاپ هفتم، تهران:  ۀ، ترجمهای اجتماعی طراحی پژوهش(. 1392بلیکی، نورمن )
 نشر نی.

 ، ترجمه پیروز ایزدی، چاپ پنجم، تهران: نشر ثالث.جامعه مصرفی(. 1394بودریار، ژان )
حسن چاوشیان، چاپ دوم،  ۀ، ترجمهای ذوقی تمایز: نقد اجتماعی قضاوت(. 1391بوردیو، پی یر )

 تهران: نشر ثالث.
بررسی رابطه میان گرایش به سبک زندگی مدرن و (. »1394پویافر، محمدرضا و سعیده داوری مقدم )

 :5و  4شماره  ،فصلنامه ژرفا پژوه، «عرفی شدن؛ مطالعه تجربی در ایران پس از انقالب اسالمی
51-29. 

سبک زندگی و هویت اجتماعی: مصرف و انتخاب کاالهای ذوقی (، 1381چاوشیان تبریزی، حسن )
شناسی،  ، رساله دکتری جامعهعنوان شالوده تمایز و تشابه اجتماعی در دوره اخیر مدرنیته به

 دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
گرایی و  شناختی پدیده مصرف و مصرف سی جامعهبرر(. »1393چمبری، زری و محبوبه ثابت ایمانی )

، شیراز، شرکت شناسی یابی و ترمیم در روان شناسی، ریشه کنفرانس آسیب، «مفهوم سبک زندگی
 www.civilica.comپندار اندیش رهپو. 
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تبیین سبک زندگی اسالمی » (.1396نژاد ) پور، رضا، آزیتا باللی اسکویی و محمدعلی کی حسین 
 .7-39 :19، شماره فرهنگ رضوی، «ارهایی در جهت تداوم آن در جامعه ایران)رضوی(؛ راهک

، مشهد: انتشارت دانشگاه فردوسی spssافزار  راهنمای کاربردی نرم(. 1389حیدری چروده، مجید )
 مشهد.

هوشنگ نایبی، چاپ سیزدهم،  ۀ، ترجمپیمایش در تحقیقات اجتماعی(. 1390دواس، دی. ای )
 تهران: نشر نی.

پیرامون  یشناخت جامعه یا : از اجبار تا لذت، مطالعهییگرا مصرف(. »1395بیعی، علی و ملکه رفیعی )ر
 .144-166 :2و  1، شماره ایران یشناس مجله جامعه، «در میان ساکنان شهر تهران ییگرا مصرف

امه فصلن، «سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان(. »1385آبادی، الهام و حبیب آقابخشی ) رحمت
 .235-253 :20شماره  ،رفاه اجتماعی

، ای: شالوده تمایز اجتماعی در دهه اخیر مصرف و انتخاب سلیقه(. 1382آبادی، الهام ) رحمت
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد رودهن. پایان

ماهنامه مهندسی ، «جوان، سبک زندگی و فرهنگ مصرفی(. »1387رستگار، یاسر و رسول ربانی )
 .44-53 :24و  23شماره  ،فرهنگی

فصلنامه مطالعات ، «های سبک زندگی نگاهی به نظریه(. »1392رستمی، احسان و مرجان اردشیرزاده )
 .9-31 :3شماره  ،سبک زندگی

، «بررسی سبک زندگی جوانان در شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن(. »1391زارع، بیژن و مهدی فالح )
 .75 -105 :4، شماره فصلنامه تحقیقات فرهنگی

ـ  دو فصلنامه علمی، «گرایی در سبک زندگی مدرن و دینی مصرف(. »1394الدین، سید حسین ) شرف
 .7-30 :1، شماره نامه سبک زندگی تخصصی پژوهش

 ، قم: انتشارات صبح صادق.مصرف و سبک زندگی(، 1382فاضلی، محمد )
های زندگی: مطالعه  ی سنخ شناسی سبکمطالعه کیف(. »1393) دوست یرانقادرزاده، امید و سیدفهیم ا

 .135 -161 :55، شماره شناسی کاربردی جامعه، «جوانان شهر مهاباد
اقتصادی افراد و سنجش تحرک  ـالگویی در تعیین پایگاه اجتماعی (. »1378پور، شهال ) کاظمی

 .139-172 :14، شماره نامه علوم اجتماعی، «اجتماعی با تکیه بر مطالعه موردی در شهر تهران
منصور انصاری، چاپ دوم، تهران:  ۀ، ترجممدرنیته سیاست پست(. 1384گیبینز، جان. آر و ریمر، بو )

 انتشارات گام نو.
بررسی رابطه نگرش جنسیتی و سبک (. »1391اسما امیرحیدری ) و بهشید گروسی ؛گروسی، سعیده

، جتماعی )علوم اجتماعی(نشریه دانشکده علوم انسانی و ا، «زندگی در بین زنان شهر کرمان
 .147-169 :35و  34شماره 

ناصر  ۀ، ترجمتجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید(. 1383گیدنز، آنتونی )
 موفقیان، تهران: نشر نی.
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، رساله ساله( ساکن شهر مشهد 15-29بررسی سبک زندگی جوانان )(، 1389اکبر ) مجدی، علی 

 ردوسی مشهد.شناسی، دانشگاه ف دکتری جامعه
کنندگان در جلسات  دین و سبک زندگی: مطالعه موردی شرکت(. 1387مهدوی کنی، محمدسعید )
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بررسی رابطه بین سبک و (. »1390علیرضا پورشیخیان و رقیه عظیمی خانقاه ) ؛محمدپور لیما، هرمز

فصلنامه علوم ، «گرایی )مورد مطالعه: شهرستان آستارا( رف و مصرفبافرهنگ مص شیوه زندگی
 .1-17: 28، شماره اجتماعی

فصلنامه ، «مفهوم سبک زندگی و گستره آن در علوم اجتماعی(. »1386مهدوی کنی، محمدسعید )
 .199-230 :1شماره  ،تحقیقات فرهنگی

نژاد، مصطفی عماد  مهرداد ترابیعباس منوچهری،  ۀ، ترجماقتصاد و جامعه(. 1374وبر، ماکس )
 زاده، تهران: نشر مولی.
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