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چكیده
باور اين مطلب كه شناخت ضرورت هاي مصرف هر جامعه می تواند خطوط اصلی و سیاست هاي كلی سیاست گذاارا رر سذط
ملی و بازرگانی را تشكیل رهد شايد رشوار باشد .اما سیر تحوالت ساختاري تولید و عرضذه محصذوالت و خذدمات رر رنیذا باعذ
پیچیدگی رر نوع رفتار مصرف كنندگا شده است كه به طبع سبك زندگی و فرهنگ جوامع را رستخوش تغییر نموره است.
رر اين مقاله با استفاره از نرم افراز مكس كیورا و با روش كیفی گرندر تئوري سعی شده است به يك مدل رست پیدا نمايیم  .بذه
اين منظور ابتدا با بهره گیري از گروه هاي كانو شاخضهايی را براي سبك زندگی تبیین و رر ارامه با متد مصاحبه كیفذی تعذدار
 900راره بدست اورره و انها را رر مقوله هايی رسته بندي كه رر نهايت با استفاره از نرم افزار مكس كیورا به يذك مذدل شذبیه
رسته گل رست پیدا كرريم و سپس مدل با استفاره از پرسشنامه رر سه فرهنگ مورر ازمو قرار گرفته است.

كلیدواژه :سبک ،شیوه ،زندگی ،سبک زندگی ايرانی

مقدمه
رر رنیاي كنونی ،افرار خور را رر برابر انچه می خواهند با زندگی شا بكنند مسئول و پاسخگو می راند .بر همین مبنذا
با كنارگااشتن قید و بندها و محدوريت هاي سنتی و براي شیوه هاي زنذدگی قذديمی جذايگزين هذايی را انتخذاز و از
سبك زندگی هاي زندگی والدين تبعیت نمی كنند( .بهمن باينگانی و همكارا )
البته تغییرات امروز رنیاي پیرامو ما از سیاست گرفته تا تكنولوژي گسترره اي را ايجار نمذوره اسذت كذه دحذار مذررم
بعنوا مصرف كنندگا محصوالت د حق انتخاز هاي گوناگونی رارند و با بیشترشذد دلترناتیوهذاي انتخذاز تركیذب
هاي گوناگونی را می توا رر جامعه متصور شد و همین امر باع شده اسذت كذه نذوعی سذرررگمی رر سذبك زنذدگی
جوامع ايجار شور و شكل مصرف از جامعه به جامعه ريگر حتی از خانواره اي تا خانواره ريگر متغیر باشد كه زمینه ساز
تحوالت بعدي رر شكل ارائه محصول يا خدمت و نوع جديدي از سبك زندگی براي نسل هاي بعدي باشد.
بنابراين چه بخواهیم چه نخواهیم نمی توانیم ماننذد گاشذتگا خذور رفتذار كنذیم و نبايذد انتظذار راشذته باشذیم كذه
فرزندانما هم به شیوه ما رفتار كنند چرا كه نوع محصوالت و خدمات شكل سبك هاي زندگی را رگرگو می سازر.

 1ركتري سیاست گااري بازرگانی ،مربی
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بیان مساله
رر افق برنامه سند الگوي پیشرفت ايرا امده است  ":رر سال  1۴۴۴هجري شمسی مررم ايذرا رينذدار ،عمومذای پیذرو
قرد كريم ،سنت پیامبر (ص) و اهلبیت (ع) و با سبك زندگی و خانواره اسالمی ايرانی خواهند بور"
رنیاي اواسط قر نوزرهم كه ماركس به تحلیل د همت گمارره بور ،ررگیر فرديند تولیذد بذور و بذر حذول ارزش هذا و
فرديندهاي مرتبط با د ساما گرفته بور .رر اين رنیا مفهوم طبقه اجتماعی ،بذه عنذوا مفهذومی كذه تحلیذل جايگذاه
درمیا رر نظام سرمايه راري را ممكن می ساخت –رر تحلیل ماركسیستی جامعه نوظهور موقعیتی مسلط يافت.
به نظر می رسد حال كه مهم ترين تحول پديددمده رر قر اخیر گسترش تاريخی مصرف بوره است به مفاهیم جديدي
براي تحلیل جامعه نیازمنديم .مفهوم يا مفاهیمی كه بتواند تحذول پديددمذده را رر خذور بذروز راره و برنامذه پژوهشذی
جديدي را نیز پیش روي علوم اجتماعی قرار رهند .وقتی رنیاي اجتماعی متحول می شور ،به مفاهیمی نذو بذراي رر
كرر د نیازمنديم و ظاهرای مفهوم سبك زندگی چنین خصايصی را رارر( .فاضلی  ،1382ص )61
نیاز به بازسازي روشهاي زندگی امري است كه رر سند الگوي پیشرفت هم بدا اشاره شده است"ساختيافتگی جامعذه
عمدتای مبتنی بر فرهنگ است كه بهمثابه هويت و روح كلی جامعه رر اجزاء و عناصر خرر و كال د حضور رارر .
ذذ بنیاريترين واحد تشكیل رهنده جامعه ،خانواره است كه نقشی بی بديل رر تولید ،حفذ و ارتقذاي فرهنذگ جامعذه
رارر.
ذذ جوامع با وجور پارهاي تفاوت ها ،تحت تأثیر سنن الهی و قوانین تكوينی مشتر

و فراگیر هستند .

ذذ شماري از سنتهاي الهی حاكم بر جوامع و تاريخ عبارتند از :پیوند تحوالت اجتماعی با نفس و اراره انسا ؛ وفور
نعمت رر اثر تقوي ،عدالت و استقامت؛ عااز و كیفر جامعه رر صورت گسترش ظلم ،فسار ،گناه و تر

امر به معروف و

نهی از منكر؛ امهال و استدراج و سلطه مؤمنا بر اهل باطل.
ذذ تغییرات اجتماعی تحت تأثیر عوامل فرهنگی ،جمعیتی و انسانی ،جغرافیايی ،سیاسی ،اقتصاري ،رانشی و فناورانه
پديد میديد.
ذذ جامعه رينی مبتنی بر شكل گیري مناسبات اجتماعی بر اساس اصول و ارزش هذاي رينذی اسذت و رينذداري فذرري
دحار جامعه به تنهايی ضامن تحقق جامعه رينی نیست".
سبك زندگی را می توا الگوهايی از كنش رانست كه تمیزرهنده افرار جامعه است .زيرا  Rimmerچهار رلیل عمذده را
رر تجديد حیات مفهوم سبك زندگی شناسايی می كند:
 -1فرديندهاي "فرري شد " كه دزاري و حق انتخاز بیشتر را به خصوص براي جوانذا رر شذرايط بذه سذرعت رو بذه
تغییر جها راشته اند.
 -2رشد طبقه متوسط جديدي كه جهت گیري دنها دشكارا به سوي سرگرمی و مصرف اسذت و عمذدتای جوانذا شذهري
راراي مهارت هاي حرفه اي را رر بر می گیرر.
 -3افزايش روزافزو مباحثات دكارمیك رر خصوص "پست مدرنیسم" كه رر د ظهور ارزش ها و سذبك هذاي زنذدگی
جديد نقش كلیدي را ايفا می كند.
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 -۴سهم موثر بورريو رر موضوع سبك هاي زندگی و به خصوص كتاز تمايز كه به د پرراخته خواهد شد.
ضرورت مطالعه سبك زندگی
رر سالهاي پس از جنگ جهانی روم -پديده مصرف گرايی ظهور كرر .اين امر ،بازاريابی محصوالت تولید انبوه ،شذناخت
بازار و رفتار مصرف كننده را الزامی ساخت .رر نتیجه رشد اقتصاري و ماشینی شد كار ،افزايش رستمزرها و گسذترش
وسايل تفري و فراغت جامعه اي رر غرز صنعتی پديد دمد كه به مقوله تفري و فراغت بسیار اهمیت می رار.
رر عین حال جامعه اي ظهور می كرر كه تمايزات سنتی رر د تذا انذدازه اي محذو مذی شذدند .كذال شذهرها موجذب
گمنامی درم ها رر شهر بورند و از همین رو شناخت افرار بر مبناي شاخص هذاي منزلتذی گاشذته نذاممكن مذی شذد.
(فاضلی ،1382 ،ص )63
مقوله هويت اهمیت پیدا می كرر و شواهدي رر رست بور كه نشا می رار ريگر افرار بر مبناي جايگذاه خذور رر نظذام
تولید نمی انديشند و رفتار نمی كند (بروز جنبش هاي اجتماعی جديد نمونذه اي از ايذن تحذول هسذتند) .ارزش هذا و
هنجارهاي سنتی كه راهنماي كنشی بورند تا اندازه اي كاردمدي خور را از رست رارند و عمل افرار بذیش از هذر زمذا
ريگر بر انتخاز هاي فرري وابسته شد.
وفور اقتصاري شرايطی را پديد دورره بور كه تحلیل كنش هاي افرار بر مبناي مفاهیمی نظیر طبقه اجتمذاعی بذیش از
حد ساختارگرايانه به نظر می رسید و ظاهرای بايد جايی براي تحلیل خالقانه تركنش – تحلیلی كه دزاري بیشتري بذراي
فرر قائل شور باز می شد.
از طرفی مهم ترين مباح پديددمده تغییر رر سبك زندگی افرار ،تغییر رر خانواره هاست ،حساسیت هايی كذه نسذبت
به خانواره وجور رارر كامالی به جاست زيرا خانواره نخستین كانو يارگیري است و بايد ياردور شد كذه نخسذتین دمذوزه
هاي اخالقی فرهنگی و انسانی بوسیله اولین دموزگارا يعنی پدر و مارر دموخته می شور.
رر بند  9تدابیر سند الگوي پیشرفت هم اين مهم اورره شده اسذت  ":تبیذین ،تذرويو و نهارينذهسذازي سذبك زنذدگی
اسالمی ايرانی سالم و خانوارهمحور با تسهیل ازرواج و تحكیم خانواره و ارتقاي فرهنگ سالمت رر همه ابعار".رر نتیجذه
هرگونه رگرگونی رر خانواره موجب تحول و رگرگونی رر مسیر زندگی و تجربه زيستی تك تك انسا ها می شذور كذه
با تغییرات رر سبك زندگی خور را نشا می رهد .از طرف ريگر پیامدهاي رگرگونی خانواره ،رامن گیذر تمذامی اركذا
جامعه ،از جمله اقتصار ،فرهنگ و سیاست نیز می گررر.
به نظر می رسد به قول توريستین وبلن جامعه ايرانی به سمت رفتارهاي طبقه دسا مذی رور و ايذن گذرايش رر فرهنذگ
ايرانی روز به روز نهارينه تر می گررر .رر حالیكه از نظر كار تولیدي اقتصار ايرانی محتاج تذالش مضذاعا اسذت و ايذن
تناقض بین تولید و مصرف رر جامعه سرگررانی را براي مصرف كننده ها ايجار نموره است كه می بايست بذا برنامذه اي
مدو سبكی ايرانی اسالمی را تدوين و با هماهنگی همه نهارها به اجراگااشته شور.
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جدول  .2-2نتايج خالصه شده مطالعه انتقادي پژوهشهاي داخلی

2

رريا

پژوهش رر سال

روش
پژوهش

رويكرر نظري

نكات مثبت

نكات منفی

1

اباذري و
چاوشیا 1381

اسناري

تبیین نظري مفاهیم اصلی
رر رابطه طبقه تا سبك
زندگی و هويت

تفسیري رقیق از مفصل بندي
مفاهیم موجور

عدم ارائه بخشی مفهومی با
استفاره از مفاهیم مورر
استفاره رر ايرا

2

رحمت دباري و
دقابخشی 1385

رلقی

استفاره از رهیافت منفرر

ارائه راره هاي كیفی از جوانا
طبقه متوسط

ارائه شاخصهاي اعتبارسنجی
شده

3

شالچی 1386

پیمايشی

استفاره از رهیات هم سیاقی

كمی سازي شاخص هاي
سنجش سبك زندگی

عدم قابلیت تصمیم نتايو به
كل جمعیت جوا

۴

فكوهی 1386

اسناري و
فراتحلیل

تلفیق رهیافت تضرر
و هم سیاقی

سعی رر اكتشاف زمینه مورر
مطالعه

عدم دزمور نتايو براساس
تحقیق میدانی

5

حمیدرضا فرجی
1386

مصاحبه
عمیق

استفاره از رهیافت
همسیاقی

نگاه به جنسیت و تمركز بر د
رر شكل گیري سبك زندگی

عدم استفاره از استراتژي
مشخص تحقیق

6

فاضلی 1386

مصاحبه
عمیق

استفاره از رهیافت
هم سیاقی

مقايسه رو فضاي اجتماعی

تمركز بر مصرف به عنوا تنها
بعد سنجش سبك زندگی

7

مهدوي كنی
1386

اسناري

بررسی نظري مؤلفه هاي
سبك زندگی

نقد هر مولفه

عدم دزمو توسط راره هاي
میدانی

8

كفاش و ريگرا
1389

پیمايشی

استفاره از رهیافت هم
سیاقی و تفرر

دزمو رهیافت ها به عدر
راره هاي كمی

عدم قابلیت تصمیم راره ها

9

ازكیا و رورباركی
1389

تركیبی
(كمی و
كیفی)

تلفیق نظريات توسعه و
سبك زندگی

دزمو نظريه هاي سبك زندگی
رر فضاي غیرشهري

عدم توجه به تفاوت هاي
نظري میا روستا و شهر

پیشینه پژوهش
پیشینه خارجی
1-In exploration of aglobal teenege lifestyle in Asian societies / Thomas Tan tsv wee
پنو بعد كسب زندگی جوانا رر سنگاپور را شناسايی كرره كه:
خوشحالی  %82تحصیالت خوز  %79پرراختن به سالمتی  %79برنامه موفقیت  %71بدست دورر و خرج كرر پول %6۴
2-Purchase of clothing and its lirkaye to famijy ceammenieation and lifestyle amony yoang
adults Jane lu Hsu and kai-ming chang zoob

 .2رضا صميم ،فصلنامه تحقيقات فرهنگي ايران1393 ،
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اين تحقیق چگونگی الگوهاي ارتباطی و سبك زندگی را بر خريد كفش هذاي ورزشذی و لبذاس رر بزرگسذاال بررسذی
میكند.
يافته هاي اين تحقیق :بخش هايی كه رر اين تحقیق شركت كرره بورند رر رو رسته گروه بندي شدند.
عملگرا و اررا

گراها:

الگوهاي ارتباطات فامیلی براي بخش عملگراها بیشتر شبیه يك مفهوم مداراي پذائین اسذت .حفاظذت د بذدو مداخلذه
است .پاسخ رهندگا به خريد رر بخش عملگراها براي خريد كفش ورزشی و لباس كمتر نتیجه گذرا بذوره انذد و توجذه
كمتري به اطالعات مرتبط با بازاريابی راشته اند.
پاسخ رهندگا اررا

گراها توجه ويژه اي به اطالعات مرتبط با بازار راشته اند.

پاسخ رهندگا اررا

گراها توجه ويژه اي به اطالعات مرتبط با بازار راشته اند .و برند می تواند بر تصمیمات دنها تذأثیر

بگاارند .بزرگ ساال اين رسته رهبرا ايده را رر نظر می گیرند و خريد كفش رر ورزش و لبذاس بیشذتر تحذت تذأثیر
بورجه هاي باالتر دنهاست .الگوهاي ارتباطات خانوارگی رر پاسخ هاي دنها بیشذتر مفهذوم گرايذی اسذت .پلورالسذتیك و
مبتنی بر رضايت
3-Health-improving lifestyle of erganic and fanectioned faed consumers

هدف اين مقاله كشا رفتار مصرف كنندگا غااهاي ارگانیك و عملیذاتی و رر

سذالمتی و اينكذه سذالمتی رر بهبذور

سبك زندگی تأثیر می گاارر.
نتايو :مصرف كنندگا غااهاي غیرارگانیك مفهوم مشابهی از سالمتی و بهتر بور نسبت به مصرف كننذدگا غذااهاي
ارگانیك راشته اند .اما تفاوت رر جنبه هذاي معینذی از راه رسذتیابی بذه دنهذا بذوره اسذت .خريذد غذااهاي ارگانیذك و
غیرارگانیك رر سبك رر زندگی متفاوت ايجار می شور.
نتیجه تحقیق تائید میكند كه ارتباط بین غااي ارگانیك و سذبك زنذدگی فعذال را بذه همذین ترتیذب خريذد غذااهاي
غیرارگانیك رر سبك زندگی منفعل اتفاق می افتد.
4-Wright and Goldstucker,1960. schiffman and kanuk zeal, Solomon, zoog

فاكتورهاي مورد مطالعه براي سبک زندگی سالم
-1

ورزش و تناسب اندام - 2 %82تعارل روحی و روانی -3 %79زيبايی و حف ظاهر %75

-۴فعالیت هاي ماهبی -5 %70حف سالمتی و جلوگیري از ناخوشی -6 %62مديريت استرس %58
5-Magnetic points for lifestyle shaping the contribtion of self- ful fillment, aspivation, and
capabilities paul Henry

5

تح
هش
تمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم و بیست وسوم خردادماه 1398
نتايو :جنبه هاي سبك زندگی جائیكه خورشكوفايی بعنوا نقاط كانونی براي تطابق سبك زندگی بذه كذار گرفتذه مذی
شور .تجربه می تواند منبع انذرژي و رار معنذی بذه زنذدگی باشذد .بذه هذر حذال انتخذاز هذدايت رضذايت منذدي از
خورشكوفايی بوسیله درزوها و قابلیت هاي خاص براي يك شخص تعیین می گررر.

بیا نظري تحقیق
سبك زندگی
اصطالح سبك زندگی از رو واژه استايل  styleو اليا  lifeتشكیل شده است كه به نظر می رسد واژه زندگی تا اندازه
اي روشن باشد اگرچه نیاز به بازشناسی رارر و اين مفهوم استايل است كه شايد مفهوم زندگی را يد

كشیده و رنگ و

شكل می رهد.
 Styleاز اصل التین  stilusو فرانسوي قديم  stylusگرفته شده است كه اين اصطالح را رر گاشته براي اشیاء نو
تیز و فلزي استفاره می كررند كه جهت رار بوره است.
و يا رر فرهنگ لغت وستر ( )200۴استايل را محو با عرضه خصوصای رر موسیقی يا يكی از هنرهاي زيبابه تركیب طرح
هاي مشخص اربی يا فرضیه هاي هنري دورره است.
دنچه به نظر می رسد سبك يا  styleرا رر اكثر فرهنگ هاي لغت با شیوه و روشهايی كه بايد همراه است و بیشتر بر
پوشش نیز تاكید رارر دنگونه كه رر لغت نامه كمبريو ( )200۴و دكسفورر ( )1987از سبك با عنوا مد خصوصای رر
پوشید نام برره شده است و ويژگی هاي ريگري كه بر تعاريا سبك سايه انداخته است شیوه يا روشی كه بواسطه د
فرر می تواند رر جامعه براي خور گروه يا روره خاص تمايزي را ايجار نمايد.
معناي تركیب سبک و زندگی
رر لغت نامه وستبر ( )200۴دمده است « روش نوعی زندگی فرر ،گروه يا فرهنگ بیا شده است و رر لغت نامه
دكسفورر ( )1990روش خاصی از زن دگی يك شخص يا گروه دمده است .و رر لغت نامه ژنوم هارمن ( )1987دورره
است :شیوه زندگی يا سبك زيستن كه منعكس كننده گرايش ها و ارزش هاي يك فرر يا گروه است كه عارات ،نگرش
ها ،سلیقه ها ،معیارهاي اخالقی ،سط اقتصاري و  ...كه با هم طرز زندگی كرر فرر يا گروهی را می سازر.
سبك زندگی مجموعه اي نسبتای هماهنگ از همه رفتارها و فعالیت هاي يك فرر معین از جريا زندگی روزمره است
كه مستلزم مجموعه اي از عارتها و جهت گیري ها و بنابراين برخوررار از نوعی وحدت است (گیدنز )131 ،1388
مفهوم شیوه زندگی
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به نظر درلر هر كسی براي رسید به برتري راه و روش مخصوص به خور رارر كه از فرري به فرر ريگر متفاوت است.
درلر اين راه و روش هاي منحصر به فرر را شیوه زنگی می نامد ،شیوه زندگی عبارتست از مجموعه اي از هدف ها ،طرح
ها و عارت هاي رفتاري ،اعتقارات و نگرش ها و تمايالت فرر كه شخص رر زندگی براساس دنها عمل می كند.
شیوه زندگی انسا رر شش سال اول زندگی پايه گااري می شور و عوامل جسمانی ،روانی و اجتماعی رر شكل گیري
د تاثیر بسزايی رارر( .رحیمیا )1381
می توا گفت رر اين میا حق تقدم با عوامل جسمانی است رر اين میا حق تقدم با عوامل جسمانی است به همین
رلیل ع وامل جسمانی رر ايجار فرضیاتی رر زندگی خور تاثیرات بسزايی رارند .به همین رلیل درلر براي تجارز اولیه ي
اجتماعی كور
كور

رر زمینه ي مفهوم خور نسبت به موقعیتش رر جها اهمیت زياري قائل می شور و معتقد است كه

به اقتضاي نیازها و شرايط خاص محیط خانوارگی خور ،روشهايی خاص را براي رسید به هدف هايشا اتخاذ

می كند كه به تدريو جزء صفات ثانوي او می شوند.

نظريه هاي سبک زندگی
توريستن وبلن Thorstein Veblen

وبلن پايگاه (شأ و منزلت) فرر را رر ابعار اقتصاري تعیین كننده عارات فكري و رفتارهايش می رانست .از اين رو از
نظر وبلن رر يك فرهنگ رقابتی افرار تالش می كنند به مراتب باالتري از اين شأ و منزلت رست يابند.
وبلن رر گام بعدي چنین پیشنهار كرر كه منزلت و احترام امري است مقايسه اي و بازتابی ،معموالی فرر به میزا و
منزلت و شانی كه ريگرا براي او قائلند براي خور احترام قائل می شور و هر میزا از اين احترام كه بدست می ديد
پايه اي است براي انتظار و توقع مرتبه باالتر .رر نتیجه انگیزه و تالش پايا ناپاير ي رر يك فرهنگ رقابت دمیز شكل
میگیرر .انگیزه اي ناشی از هراس از رست رار حرمت و تالش براي پیشی گرفتن از ريگرا ( .وبلن ،ص )82
گئورگ زيمل (.)George Simmel )1858-1918
زيمل رر كتاز فلسفه پول ( Philosophies Desgeldes )1900فصلی به نام سبك زندگی يا  Lebensstillرارر كه
رر د بیا می كند زندگی و شكل يا به عبارت ريگر محتوا و قالب (معنا و صورت) مفاهیمی نسبی هستند .دنچه مانند
سبك امپرسیونیسم رر نقاشی يا گوتیك رر معماري ،نسبت به زهندگی مشكل محسوز می شور ،از ريدگاه بسیاري از
مررما هرعصر معنا يا محتوا محسوز می شور .البته به قول زمیل محتوايی عینی.
بنابراين می توا گفت به نظر زيمل سبك زندگی هما فرهنگ است ،اما فرهنگ رر محدورة زما و فضا يك فرر يا
اجتماع .ه ر فرري رر هر برهه اي از زندگی جمعی خور تالش می كند فرريت برتر خور را با بهره گیري از امكانات
محیطی (اجتماعی -فرهنگی) ابراز نمايد .اگرچه دغاز اين تالش رر اليه هاي راخلی تر زندگی خور را متجلی می سازر
(مانند سبك هاي خاص رر زندگی فرري ،درايش بد و لباس) اما به تدريو به خصوص رر جامعه نو اليه هاي خارجی

7

تح
هش
تمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم و بیست وسوم خردادماه 1398
تر زندگی نیز جلوه گاه اين تالش می شور .موارري مثل ركوراسیو و معماري محل سكونت و كار و پیامد د تالش
هاي فرري رر سط اجتماعی ،نمايشگاهی از سبك هاي متعدر را پديد می دورند.
ماكس وبر ()Max Weber )196۴-1920
جامعه انس انی حاصل پیوند میا اعضاي د است و اين پیوند ريشه رر مشتركات دنها رارر .اما وجور اين اشترا
معنی نبور وجور اختالف و افتراق میا افرار جامعه نیست .اين اختالف ها باع

ها به

می شور يك جامعه رر عین راشتن

يك هويت و بعد ،راراي طبقه ها ،قشرها ،گروه ها و رسته هاي متعدر می شور .به همین لحاظ يكی از حوزه هاي
مطالعاتی رر علوم اجتماعی نابرابريها يا به تعبیري قشربندي و تاثیرهاي د بر ريگر حوزه هاي مطالعاتی است.
از نظر وبر سبك زندگی رر قالب پايگاه و گروه منزلتی معنی می يابد .به اين ترتیب يك سبك زندگی يعنی بر همه
اعضاي يك گروه منطبق است و نه فقط بر يك فرر (برخالف ريدگاه روانشناسی فرري درلر)
به عبارت ريگر از نظر وبر " رلیل اصلی براي نوعی خاص از سبك زندگی به نیاز گروهی از جامعه براي تائید اعتبار
موجوريت (جداگانه) خويشتن براي خور و ريگرا باز می گررر ".زيرا سبك هاي زندگی مشخص ،تقسیمات موجور رر
نظم اجتماعی را مشروعیت می بخشد.
دلفرر درلر (Alfered Adler )1875-1937

رر حوزه روانشناسی سبك زندگی بی ررنگ تداعی كننده نام دلفرر درلر است .درلر پايه ريدگاه هاي فلسفی خور
زندگی روانی انسا را به منزله حركت پیوسته اي رر نظر می گیرر كه شكل ،شیوه بیا و كنش د به صورت لحظه
هاي تبلور يافته اي از اين حركت پیوسته است.
براي درلر همه چیز از فرريت هستی انسا دغاز می شور و بدو رر نظرگرفتن اين كلیت كه معرف وحدت غیرقابل
تقسیم فرر است هیچ اقدامی امكا پاير نیست( .وبلن ،ص )118
درلر معتقد است كه سبك زندگی عمدتای رر سال هاي اولیه زندگی تا حدور پنو سالگی رر انسا بنیار نهاره می شور.
سالهايی كه كور

با توانايی و محدوريت هاي وراثتی خور ،قدرت خالقه و محیط پیرامونش دشنا می شور و با پیدايش

احساس كهتري به فرايند جبرا پا می نهد .به اين ترتیب نظر درلر سبك زندگی نه موروثی است و نه كامالی وابسته به
محیط.
پیربورريو )(Pieor Bourdiu

بورريو همچو وبر از سبك زندگی به عنوا شاخصه و نمار و يا حتی فرصت هاي جلوهگري يا اثبات منزلت اجتماعی
گروه هاي منزلتی و طبقات اجتماعی بهره می گیرر .اما رر توضی و تشري رابطه سبك زندگی و طبقه بسیار فراتر از
وبر قدم بر می رارر و د را رر چارچوز نظريه عمل خور قرار می رهد.
خالصه ريدگاه بورريو اين است كه افرار و گروه ها رر يك جامعه راراي موقعیت هاي متفاوت و متمايزي هستند (وضع
يا فضاي اجتماعی) فرر يا گروه با ررونی كرر اين وضعیت و نمارهاي د  ،يك نظام طبقه بندي اجتماعی را رر ذهن
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خور پديد می دورند (موضع گیري) .اين نظام به مجموعه اي از ترجیحات و انتخاز ها (سلیقه ها) را رر ذهن خور يا
افرار تولید می كند كه معنا (ارزش) هايشا از خالل روابط و تضارهايشا رر

می شور .به عبارت ريگر معنايشا

ذاتی نیست بلكه رابط ه اي است .اين ترجیحات و انتخاز ها وقتی رر محدوره توانايی ها و ناتوانايی هاي (يا هما
سرمايه) اقتصاري و نمارين رر قالب كنش ها و رارايیها بروز می يابد ،سبك زندگی متمايزي را پديد می دورر و به
بیا ريگر نظام اجتماعی باز تولید می شور .بورريو اين تفاوت ها و تمايزها را رر قالب نظام طبقاتی و نزاع بر سر
فرهنگ مشروع قابل فهم می راند (بورريو  ،191۴ص .)17۴-175

رابطه دين و سبک زندگی
رر يك نگاه كال می توا گفت كه رين و سبك زندگی اجزاي يك فرهنگ هستند پس رر حال تعامل با يكديگر
هستند .بح

بر سر رابطه رين با هر سبك زندگی است كه رر فضاي فرهنگی و جامعه شكل گرفته است كه رر د

نهارها و عناصر رينی وجور رارر .خواه اين سبك به فرر يا افراري از د جامعه تعلق راشته باشد كه مقید به رينی
باشند يا نباشند.
وبر رر اريا و دئین هاي ماهبی به رنبال نوعی عقالنیت ماري اي معقول می گررر تا بتواند تاثیر دنها را بر سبك و
روش زندگی انسانها نشا رهد.
به نظر وبر رين هندو و بورايی اريانی سنتی و مناسك گرا ،محافظه كار با باورهاي جارويی می راند كه هیچ اخالق
عقالنی و عملی رر بر ندارند ،رر اموزه اصلی رر اخالق اجتماعی عینی "رارما" و "كارما" بیا شده است كه اولی فرر را
به انجام شغل و رومی به پايرش كاستی كه رر د زاره شده است وا می رارر.
رر اين رين ها باور بر اين است كه به جز از راه تر

رنیا نمی توا به رستگاري رسید و اين به معنی همه امیال

پیشینه ها و ررگیري هاي رنیوي است.
از نظر وبر يهوريت ابتدايی فاقد زهدگرايی هايی بور كه روح سرمايه راري را ايجار كند.
شايد بتوا گفت دنچه باع رونق مطالعه روابط میا رين و سبك زندگی به ويژه رر دمريكاي پس از جنگ روم شد ،از
يك سو كاهش اهمیت مفهوم طبقه و جايگزينی تدريجی و نسبی اصطالح سبك زندگی رر مطالعه قشربندي اجتماعی
بور و از سوي ريگر كاهش اهمیت عامل قومیت رر تعیین هويت فرري دمريكائیا – رر پی جانشینی نسل روم و سوم
مهاجرا رر تركیب جمعیتی به جاي نسل اول -موقعیتی را فراهم كرر كه وابستگی هاي رينی نقش مهمی رر برپايی
شأ و منزلت ايشا و سبك زندگی ناشی از د فراهم كند.
روش تحقیق
رر اين پژوهش چو بر شكل رهی چهارچوز مفهومی يا تدوين تئوري تأكید و نیاز به دشكارسازي رانش ضمنی
خبرگا رر اين حوزه رارر ازروش نظريه راره بنیار بهره می برر.جامعه مورر بررسی مصرف كنندگا محصوالت بوره

9

تح
هش
تمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم و بیست وسوم خردادماه 1398
اند كه براي حصول نتايو بهتر از افرار تحصیلكرره و رانشگاهی استفاره شده است .انتخاز افرار به كمك روش نمونه
گیري نظري انجام شده است و با كمك روش مصاحبه عمیق گرردوري اطالعات از جامعه مورر نظر انجام پايرفته است.
راره هاي هر مصاحبه رر روش نظريه راره بنیار با كمك سه روش كد گااري نظري  ،كد گااري محوري و كد گااري
انتخابی مورر واكاوي قرار گرفته است كه براي سهولت رر انجام كار از نرم افزار مكس كیورا 3نسخه روازرهم استفاره
شده است.و فرايند نمونه گیري و جمع دوري راره ها رر اين روش تا رستیابی به يك اشباع راره ها ارامه پیدا می كند
كه رر اين پژوهش تا نمونه هفدهم اين فرايند ارامه راشته است.
پژوهش حاضر از نظر فلسفه پژوهش ،پژوهشی كیفی با رويكرر استقرايی بوره و از نظر جهت گیري ،چو به رنبال
شناسايی و تبیین مدل است ،پژوهشی بنیاري محسوز می شور .
رر اين پژوهش با استفاره از گروه هاي كانو سعی شده تا مولفه هايی براي سبك زندگی تبیین گررر و رر ارامه با
استفاره از روش گرندر تئوري سعی رر مقوله سازي و يافتن مدل شده است اصالح می شوند
روش تجزيه و تحلیل اطالعات با استفاره از نظام مقوله اي قیاسی است .ابتدا با مفروض گرفتن تعاريا مشخصی قبل از
شروع پژوهش ،به مطالعه متو تعیین شده اقدام شده و بامقايسه تعاريا از پیش تعیین شده و متن هاي مورر
نظرپرراخته می شور .مراحل كیفی تحلیل شامل ،تعیین روشمند مقوله رر عبارات يك متن است تا طی چند مرحله
ازتحقیق متن ،مشخص می شور كه د مرحله به چند نحو توصیا میشور .تعاريا مقوله ها ،نمونه ها و موارر مورر
بررسی قرار می گیرند .سپس مرحله به مرحله كامل و رر مراحل تحلیل اصالح می شوند.

يافته هاي پژوهش
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مدل دسته گل سبک زندگی ايرانی اسالمی
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سبک زندگی ايرانی اسالمی و مولفه هاي آن

Sabkezen deg i it  0  1fardi it  2mohiti it  3arzeshi it  4ensani it   it
)1-1( جدول
Dependent Variable: SABKE ZENDEGI
Method: Panel Least Squares
Date: 05/07/18 Time: 03:13
Sample: 1 128
Periods included: 128
Cross-sections included: 3
Total panel (unbalanced) observations: 384
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

FARDI
NEGARESG
ARZESH
MOHITI
ENSANI
ECHTEMAI
C

0.094763 0.038901

2.435997

0.0153

0.141931 0.040550
0.133976 0.035943

3.500181
3.727472

0.0005
0.0002

0.231809 0.037440
0.779066 0.204920

6.191423
3.801803

0.0000
0.0002
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3.981723
0.747995
1.679325
1.811791
1.682038
1.972495

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.573937
0.564118
0.494902
123.0362
-309.7608
65.26347
0.000000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
)Prob(F-statistic

نتايو بدست دمده رر جدول  1-1میزا تاثیر عوامل چهارگانه بدست امده از مدل سبك زندگی را نشا می رهد كه
هر چهار عامل عوامل فرري ،نگرشها و ارزشها  ،عوامل محیطی و عوامل انسانی اجتماعی بر سبك زندگی تاثیر مثبت و
معنا راري را رارند .اين تاثیرات رر عوامل انسانی اجتماعی از ساير عوامل بیشتر است
میزا  tاستورنت رر هر چهار عامل بزرگتر از  1.96می باشد كه بیانگر رابطه مثبت بین متغییر هاي وابسته با وتغییر
مستقل می باشد.
سط معنا راري عوامل كمتر از  05.است كه می توا گفت با  95ررصد اطمینا يا اعتمار اين تاثیر و رابطه مثبت و
معنا رار می باشد.
ضريب تشخیص كه با نشانگر R2میزانش مشخص شده است مقدار  57ررصد را نشا می رهد كه به اين معنا است
كه متغییر هاي چهار گانه چقدر توانسته اند تغییرات متغییر سبك زندگی را توجیه نمايند  .البته رر روش پنل چو
راره ها رر سه طبقه توزيع می شوند اين عدر پايین تر نشا راره می شور و مقدار 57ررصد معارل  95ررصد رر ساير
روشها مثل  OLSمی باشد.
مقدار  Fهم مقدار  65ررصد را نشا می رهد كه ازمو اهمیت كل رگرسیو است و مقدار قابل قبولی است .
ازمو روربین واتسو براي اين كه بدانیم الگوي رگرسیو ما رچار مشكل هم بستگی يا هم خطی نیست انجام شده
است كه مقدار اماره اين ازمو بايد رر محدوره  105تا  2.5باشد كه براي الگوي ما عدر  1.97است و بدين مفهوم
است كه متغییر هاي مدل هم خط نیستند و به صورت مستقل رر الگو تاثیر گاار هستند.
لاا چهار عامل مورر مطالعه تاثیرشا بر سبك زندگی تايید می گررر.










0.0947

0.231

0.141

0.133
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Sabkezen deg i it  0  1arab it 2azari it  3fars it   it
Dependent Variable: SABKE ZENDEGI
Method: Panel Least Squares
Date: 05/07/18 Time: 13:59
Sample: 1 128
Periods included: 128
Cross-sections included: 3
Total panel (unbalanced) observations: 384
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

4.447449
18.08231
29.53323
7.214914

0.042838
0.005163
0.020970
0.110433

0.190518
0.093359
0.619304
0.796767

ARAB
FARS
AZARI
C

3.909922
0.722927
0.591251
0.632483
0.607607
1.960878

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.801309
0.799737
0.323516
39.66705
-109.2245
509.4961
0.000000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
)Prob(F-statistic

نتايو بدست دمده رر جدول  2-1میزا تاثیر سه فرهنگ متفاوت را بر مدل سبك زندگی را نشا می رهد كه هر سه
فرهنگ رر با اين مدل سبك زندگی همخوتنی رارند البته فرهنگ دذري با بیشترين ضريب میتوا گفت سازگاري
بیشتري با مدل راررو بر سبك زندگی تاثیر مثبت و معنا راري را رارند.
میزا  tاستورنت رر هر سه فرهنگ بزرگتر از  1.96می باشد كه بیانگر رابطه مثبت بین متغییر هاي وابسته با وتغییر
مستقل می باشد.
سط معنا راري عوامل كمتر از  05.است كه می توا گفت با  95ررصد اطمینا يا اعتمار اين تاثیر و رابطه مثبت و
معنا رار می باشد.
ضريب تشخیص كه با نشانگر R2میزانش مشخص شده است مقدار  80ررصد را نشا می رهد كه به اين معنا است
كه اين فرهنگ ها چقدر توانسته اند تغییرات متغییر سبك زندگی را توجیه نمايند  .البته رر روش پنل چو راره ها
رر سه طبقه توزيع می شوند اين عدر پايین تر نشا راره می شور و مقدار 80ررصد معارل  99ررصد رر ساير روشها
مثل  OLSمی باشد.
مقدار  Fهم مقدار  50ررصد را نشا می رهد كه ازمو اهمیت كل رگرسیو است و مقدار قابل قبولی است  .البته
چو قومیت ها كامال مستقل هستند اين اماره به اين مقدار نشا راره شده است.
ازمو روربین واتسو براي اين كه بدانیم الگوي رگرسیو ما رچار مشكل هم بستگی يا هم خطی نیست انجام شده
است كه مقدار اماره اين ازمو بايد رر محدوره  105تا  2.5باشد كه براي الگوي ما عدر  1.96است و بدين مفهوم
است كه متغییر هاي مدل هم خط نیستند و به صورت مستقل رر الگو تاثیر گاار هستند.
لاا هر سه قومیت فارس و اذري و عرز مورر مطالعه مطابقت شا با مدل سبك زندگی تايید می گررر.
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Dependent Variable: AZARI
Method: Panel Least Squares
Date: 05/07/18 Time: 11:50
Sample:5 1 128
Periods included: 128
Cross-sections included: 3
Total panel (unbalanced) observations: 384
Variable
NEGARESH
ARZESH
FARDI
MOHITI
ENSANI
ECHTEMAI
C

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.364835 0.045811
0.269135 0.050525
0.099138 0.054720

7.963965
5.326814
1.811715

0.0000
0.0000
0.0708

0.257126 0.037532
0.672405 0.150862

6.850847
4.457095

0.0000
0.0000

R-squared

0.492638

Mean dependent var 3.469974

Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.489967
0.430048
70.27772
-218.7498
184.4858
0.000000

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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0

0.19
0.093
0.619

Azari it  0  1fardi it 2mohiti it  3arzeshi it  4ensani it   it

رر جدول  3-1نتايو راره هاي مرتبط با چهار عامل اصلی بدست امده رر مدل سبك زندگی رر فرهنگ اذري مورر
مطالعه قرار گرفته است و نتايو نمايانگر اين است كه از چهار عامل سه عامل راراي ضريب و میزا تاثیر قابل قبولی
هستند كه نگرشها و ارزشها باالترين میزا تاثیر را رر اين قومیت به خور اختصاص راره است و عوامل محیطی
كمترين تاثیر را راشته است .
میزا  tاستورنت رر سه عامل بزرگتر از  1.96می باشد كه بیانگر رابطه مثبت بین متغییر هاي وابسته با وتغییر
مستقل می باشد .و متغییر عوامل محیطی عدر  1.81شده كه بیانگر عدم رابطه مثبت با متغیر وابسته است.
سط معنا راري سه عاملكمتر از  05.است كه می توا گفت با  95ررصد اطمینا يا اعتمار اين تاثیر و رابطه مثبت
و معنا رار می باشد .و عامل محیطی مقدار  0.07است كه میتوا با  93ررصد اطمینا ا را بیا كرر.
ضريب تشخیص كه با نشانگر R2میزانش مشخص شده است مقدار ۴2ررصد را نشا می رهد كه به اين معنا است
كه عوامل چهارگانه سبك زندگی رر قومیت اذري چقدر توانسته اند تغییرات متغییر سبك زندگی را توجیه نمايند .
البته رر روش پنل چو راره ها رر چهار طبقه توزيع می شوند اين عدر پايین تر نشا راره می شور و مقدار ۴2ررصد
معارل  75ررصد رر ساير روشها مثل  OLSمی باشد.
ازمو روربین واتسو براي اين كه بدانیم الگوي رگرسیو ما رچار مشكل هم بستگی يا هم خطی نیست انجام شده
است كه مقدار اماره اين ازمو بايد رر محدوره  105تا  2.5باشد كه براي الگوي ما عدر  1.93است و بدين مفهوم
است كه متغییر هاي مدل هم خط نیستند و به صورت مستقل رر الگو تاثیر گاار هستند.
لاا سه عامل مورر مطالعه تاثیرشا بر سبك زندگی اذري ها تايید می گررر.
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0.257
0.099
0.364

0.269

Arabit  0  1fardi it 2 mohiti it  3arzeshi it  4ensani it   it
Dependent Variable: ARAB
Method: Panel EGLS (Period random effects)
Date: 05/07/18 Time: 03:36
Sample: 1 128
Periods included: 128
Cross-sections included: 3
Total panel (unbalanced) observations: 384
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

FARDI
MOHITI
NEGARESH
ARZESG
ENSANI
ECHTEMAI
C

0.041326 0.047009
0.108370 0.042252

0.879103
2.564856

0.3799
0.0107

0.160841 0.043483

3.698896

0.0002

0.134875 0.052746
0.807412 0.247750

2.557069
3.258980

0.0109
0.0012

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.174886
0.159484
0.664533
70.27772
-218.7498
174.4765
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

2.643897
0.724788
2.157963
2.188887
2.170230
1.969500

 نتايو راره هاي مرتبط با چهار عامل اصلی بدست امده رر مدل سبك زندگی رر فرهنگ عرز مورر۴-1 رر جدول
مطالعه قرار گرفته است و نتايو نمايانگر اين است كه از چهار عامل سه عامل راراي ضريب و میزا تاثیر قابل قبولی
هستند كه نگرشها و ارزشها باالترين میزا تاثیر را رر اين قومیت به خور اختصاص راره است و عوامل فرري كمترين
. تاثیر را راشته است
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میزا  tاستورنت رر سه عامل بزرگتر از  1.96می باشد كه بیانگر رابطه مثبت بین متغییر هاي وابسته با وتغییر
مستقل می باشد .و متغییر عوامل فرري عدر  0.87شده كه بیانگر عدم رابطه مثبت با متغیر وابسته است.
سط معنا راري سه عاملكمتر از  05.است كه می توا گفت با  95ررصد اطمینا يا اعتمار اين تاثیر و رابطه مثبت
و معنا رار می باشد.
ضريب تشخیص كه با نشانگر R2میزانش مشخص شده است مقدار 17ررصد را نشا می رهد كه به اين معنا است
كه عوامل چهارگانه سبك زندگی رر قومیت اذري چقدر توانسته اند تغییرات متغییر سبك زندگی را توجیه نمايند .
الب ته رر روش پنل چو راره ها رر چهار طبقه توزيع می شوند اين عدر پايین تر نشا راره می شور و مقدار 17ررصد
عدر پايینی است و میتوا گفت كه اين مدل با قومیت عرز سازگاري ندارر.
ازمو روربین واتسو براي اين كه بدانیم الگوي رگرسیو ما رچار مشكل هم بستگی يا هم خطی نیست انجام شده
است كه مقدار اماره اين ازمو بايد رر محدوره  105تا  2.5باشد كه براي الگوي ما عدر  1.96است و بدين مفهوم
است كه متغییر هاي مدل هم خط نیستند و به صورت مستقل رر الگو تاثیر گاار هستند.
لاا سه عامل مورر مطالعه تاثیرشا بر سبك زندگی اعراز تايید می گررر.
Dependent Variable: FARS
Method: Panel Least Squares
Date: 05/07/18 Time: 18:45
Sample: 1 128
Periods included: 128
Cross-sections included: 3
Total panel (unbalanced) observations: 384
Prob.

t-Statistic

Coefficient Std. 4Error

0.0000
0.0000

12.01873
4.204143

0.068340
0.042612

0.821358
0.179148

0.0000
0.0000
0.0221

14.08387
10.44419
2.298442

0.050710
0.058121
0.265570

0.714194
0.607029
0.610396

3.765013
0.927829
2.374436
2.395052
2.382614
2.078684

Variable
ENSANI
MOHITI
NEGARESH
ARZESH
FARDI
C

R-squared
0.274907 Mean dependent var
Adjusted R-squared 0.273004 S.D. dependent var
S.E. of regression
0.791105 Akaike info criterion
Sum squared resid
238.4477 Schwarz criterion
Log likelihood
-452.7045 Hannan-Quinn criter.
F-statistic
144.4498 Durbin-Watson stat
)Prob(F-statistic
0.000000
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0.041

0.134
0.108

0.16  arzeshi   ensani  
Fars it  0  1fardi it 2 mohiti
it
3
it
4
it
it
رر جدول 5-1نتايو راره هاي مرتبط با چهار عامل اصلی بدست امده رر مدل سبك زندگی رر فرهنگ پارسی مورر
مطالعه قرار گرفته است و نتايو نمايانگر اين است كه هر چهار عامل راراي ضريب و میزا تاثیر قابل قبولی هستند كه
عامل انسانی اجتماعی با  82ررصد باالترين میزا تاثیر را رر اين قومیت به خور اختصاص راره است و عوامل
فمحیطی با  17ررصد كمترين تاثیر را راشته است .
میزا  tاستورنت ررچهار عامل بزرگتر از  1.96می باشد كه بیانگر رابطه مثبت بین متغییر هاي وابسته با وتغییر
مستقل می باشد.
سط معنا راري چهار عامل كمتر از  05.است كه می توا گفت با  95ررصد اطمینا يا اعتمار اين تاثیر و رابطه
مثبت و معنا رار می باشد.
ضريب تشخیص كه با نشانگر R2میزانش مشخص شده است مقدار 27ررصد را نشا می رهد كه به اين معنا است
كه عوامل چهارگانه سبك زندگی رر قومیت پارسی چقدر توانسته اند تغییرات متغییر سبك زندگی را توجیه نمايند .
البته رر روش پنل چو راره ه ا رر چهار طبقه توزيع می شوند اين عدر پايین تر نشا راره می شور و مقدار 27ررصد
عدر پايینی است كه البته رر مقايسه با ساير روشها معارل  50ررصد می باشد
ازمو روربین واتسو براي اين كه بدانیم الگوي رگرسیو ما رچار مشكل هم بستگی يا هم خطی نیست انجام شده
است كه مقدار اماره اين ازمو بايد رر محدوره  105تا  2.5باشد كه براي الگوي ما عدر  2.07است و بدين مفهوم
است كه متغییر هاي مدل هم خط نیستند و به صورت مستقل رر الگو تاثیر گاار هستند.
لاا چهار عامل مورر مطالعه تاثیرشا بر سبك زندگی قومیت پارسی تايید می گررر.
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نتیجه گیري
با نگاهی به پژوهشی كه توسط شالچی رر سال  86انجام پايرفت تالش براي كمی سازي شاخص هاي سنجش سبك
زندگی صورت راره ست اما اين شاخص ها قابلیت تعمیم به جمعیت جوا كشورما را ندارر.
حمیدرضا فرجی رر سال  86براي رستیابی به تاثیر جنسیت رر شكل گیري سبك زندگی مطالعه ايی را انجام رار كه
با روش مصاحبه عمیق انجام شد اما به رلیل عدم استفاره از يك روش علمی كارامد رر تحقیق كیفی نتايو قابل
تعمیمی را نمی توا از ا استخراج كرر.مطالعه فاضلی هم رر سال 86مانند فرجی به رلیل يك سو نگري و تمركز بر
م صرف به عنوا تنها بعد سنجش سبك زندگی مورر نقد قرار گرفت.به همین ترتیب مطالعه سعید مهدوي كنی رر
سال  86براي بررسی نظري مولفه هاي سبك زندگی با روش اسناري به رلیل عدم ازمو مولفه ها توسط راره هاي
میدانی نتوانست به طراحی يك مدل كمك نمايد.و مطالعه ازكیا و رورباركی رر سال  89با يك روش تركیبی تالش
نمور تا نظريات توسعه و سبك زندگی را تلفیق نمايد كه اين مطالعه هم به رلیل عدم توجه به تفاوتهاي نظري میا
شهر و روستا از پايايی بااليی برخوررار نشد.اما مدل اين پژوهش به صورتی جامع و با كاربرر رر قومیت هاي ايرانی از
مصاحبه هاي عمیق بدست امده است و رر مقايسه با مدلهاي خارجی هم با توجه به مدل طراحی شده براي سبك
زندگی ايرانی چهار عامل اصلی رر د بیشترين تاثیر را رارندكه با مقايسه مدلهايی كه رر كشورهاي ريگر طراحی شده
است مثل مدل بورريو سه كه عامل رارندرر اين مدل ايرانی عامل فرري را اضافه تر راريم و رر نتايو پرسشنامه ها هم
اين عامل بیشتر از ساير عوامل تاثیرگاار است لاا سیاست گاارا اين حوزه به جاي سرمايه گااري رر حوزه هاي
جمعی و رسانه ايی پیشنهار می گررر كه روي اموزشهاي فرري سرمايه گااري نمايند. .با نگاهی به امارهاي موجور رر
هر سه فرهنگ ايرانی بیشترين سهم رر شاكله سبك زندگی مربوط به نگرشها و ارزشها می باشد كه نمايانگر تاثیر رين
بر سبك زندگی می باشد و هر سه فرهنگ رر بیشتر مقوله ها شبیه به همديگر رفتار میكنند به جز تاثیر پايري از
محیط و فرر گرايی كه بسته به غناي فرهنگی اقوام رارر.
م ررم ايرا روش و سبك زندگی خاص خور را رارند كه بخشی از ماهب و بخشی فرهنگ ايرانی بهم دمیخته است .و
بدلیل تنوع فرهنگی رر كشور كه بیشتر به يك منبت كاري فرهنگی شبیه است سبك هاي زندگی متنوعی را شاهد
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هستیم كه رر اموري مانند پوشا  ،علم دموزي ،نظافت  ،اوقات فراغت ،مسكن و امكانات زندگی بروز میكنند .نتايو
اين پژوهش رر مقايسه با مطالعات و مدلهاي ريگر كشورها نشا از اضافه شده يك مولفه عوامل فرري رارر كه رر
ريگر مدلها نیست و میزا تاثیر ا رر اين مدل هم بیشتر می باشد.
لاا پیشنهار می شور سیاست گاارا

با توجه به تدابیر ا تخاذ شده رر سند الگوي پیشرفت به تقويت ابعار و مولفه هاي

تاثیر گاار بر مدل همت گمارند و رر راستاي نهارينه كرر ا برنامه ريزي نمايند.
اگرچه كشور ايرا با تمد و سابقه ريرينه مدنیت رر رنیا از ريرباز الگوي رفتاري بسیاري از كشورها شناخته شده
است و شیوه حكومت ر اري و سبك زندگی ايرانی جزو درزوهاي ساير ملل به حساز می دمده است بعد از فت ايرا به
رست اعراز و تداخل فرهنگ ايرانی -عربی اين روشها و سبك ها يا تخريب و يا بدست فراموشی سپرره شده است .و
حتی رر ارائه يك روش و سبك زندگی اسالمی نیز متاسفانه ناكام بوره است .شايد كتاز مفاتی الحیاة ديت اهلل جواري
دملی را بتوا اولین مرجع رر حوزه سبك زندگی اسالمی رانست كه با بهره گیري از ديات و روايات رينی به وظايا و
رفتارهاي اجتماعی انسا پرراخته شده است .با نگاهی به امارهاي موجور رر هر سه فرهنگ ايرانی بیشترين سهم رر
شاكله سبك زندگ ی مربوط به نگرشها و ارزشها می باشد كه نمايانگر تاثیر رين بر سبك زندگی می باشد و هر سه
فرهنگ رر بیشتر مقوله ها شبیه به همديگر رفتار میكنند به جز تاثیر پايري از محیط و فرر گرايی كه بسته به غناي
فرهنگی اقوام رارر .مررم ايرا روش و سبك زندگی خاص خور را رارند كه بخشی از ماهب و بخشی فرهنگ ايرانی
بهم دمیخته است .و بدلیل تنوع فرهنگی رر كشور كه بیشتر به يك منبت كاري فرهنگی شبیه است سبك هاي زندگی
متنوعی را شاهد هستیم كه رر اموري مانند پوشا  ،علم دموزي ،نظافت  ،اوقات فراغت ،مسكن و امكانات زندگی بروز
میكنند.
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