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نقش سبك زندگي جوانان درپیشرفت الگوی اسالمي دررابطه با
سرمايه فرهنگي و اقتصادی
غالمرضا جعفری نیا



چكیده
سبك زندگي دارای سه بعد رفتاری ،نگرشي و ترجیحات ،انگیزه مصرف است .بعد رفتاری سبك زندگي جوانان با هشت شااص
شامل :مصرف فرهنگي،مديريت بدن ،رفتار سیاسي ،رفتار انحرافي ،توجه به آرايش و صودآرايي ،مصارف ببااو و شفاش ،مصارف
صوراك و دينداری مورد توجه قرار گرفت و با توجه به اينكه مسابه اصلي مقابه حاضار سان ش راب اه سابك زنادگي و سارمايه
فرهنگي و اقتصادی بود ،اين راب ه مورد تايید قرار گرفت الزم به ذشر است شه بیشتر ين تمايز سبك زندگي باین قشار بااال( ها
سرمايه فرهنگي و ه سرمايه اقتصادی زياد) و قشر پايین (سرمايه فرهنگي و اقتصادی ش ) مشاهده شد.
كلیدواژه ها :سبك زندگي ،مصرف ،جوانان ،سرمايه فرهنگي

مقدمه
سبك زندگي يكي از مفاهیمي است شه در نیمه دوم قرن بیست مورد توجه جادی واقبااج جامعاه شناساان قارار گرفات .باا
طرح مباحث مربوط به مدرنیته ،هويت ،مصارف و انگیازه هاای مصارف شننادگان از ساوی جامعاه شناساان بساتر مناسابي
جهت رشد م ابعات و تحقیقات ت ربي در اين زمینه فراه شد .اين گسترش با محوريت نظرياات و آرای جامعاه شناسااني
همچون ماشس وبر  ،1گیدنز  ،2وبلن  ،3بوردياو  ،4پیترساون  5و ...ان اام گرفات .بررساي پیشاینه هاای ت رباي در زمیناه سابك
زندگي در ايران نشان مي دهد شه سابقه پاووهش درايان زمیناه باه شمتار از بیسات سااج ماي رساد اببتاه از سااج 1380
تاشنون اقباج محققان به سوی اين موضوع بیشتر شده است .به گفته فاضالي( ) 1382گساتردگي ابعااد و پیچیادگي موضاوع
موجب شده است شه مرزهای محدود شننده اين موضوع بغزنده و مابه باشاد و بابا برداشات هاای متفااوتي از ايان موضاوع
وقلمرو آن به وجود آيد شه در بررسي ها قابل مشاهده است.

 دانشیار بخش جامعه شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهرjafarinia_reza@yahoo.com ،
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سبك زندگي
مفهوم سبك زندگي اوبین بار در ساج  1929توسط آبفرد آدبر  ،6روان شناو اجتماعي ،م رح شاد .وپاس از ياك دوره افاوج،
م دداً از ساج  1961مورد اقباج انديشمندان به صصوص جامعه شناسان قرار گرفت.
درادبیات جامعه شناسي از مفهوم سبك زندگي دو برداشات ومفهاوم ساازی وجاود دارد ،يكاي مرباوط باه دهاه  ،1920شاه
سبك زندگي معرف ثروت و موقعیت اجتماعي افراد و غابب ًا به عناوان شااص تعیاین طبقاه اجتمااعي باه شاار رفتاه اسات
(چاپین 1995 7؛ چاپمن  ) 1935 8و دوم به عنوان شكل اجتماعي نويني شه تنها در متن تغییارات مدرنیتاه و رشاد فرهنا
مصرف گرايي معنا مي يابد (گیدنز 1991؛ بورديو 1984؛ فدرساتون  1987 9و1991؛ باش و ياوری  )1987 10و در ايان معناا
سبك زندگي راهي است برای تعريف ارزشها و نگرش ها و رفتارهای افراد شه اهمیت آن بارای تحلیال هاای اجتمااعي روزباه
روزافزايش مي يابد (اباذری.)1381 ،
جنسن  ) 2007( 11معتقد است شه بیشتر اوقات اين مفهوم بدون آنكاه باه طاور دقیان معناای روش زنادگي را بدهاد ،ماورد
استفاده قرار مي گیرد و در ادبیات اين واژه ،به روش های مختلف تعريف شده و اينكه در چهاار سا ج جهااني ،ملاي ،من قاه
ای و فردی قابل اندازه گیری است .فرهن علوم اجتماعي سبك زندگي را به نوع زندگي يا نوع معیشات ترجماه شارده شاه
منظور چگونگي جريان حیات و شیوه زندگي انسآن ها به صورت فردی و گروهاي اسات و چگاونگي اساتفاده از درآماد ،طاوج
زمان شار ،شیوه بباو پوشیدن ،تغبيه ،نحوه آرايش ،محل سكونت ،رفتارهای ديني و فرهنگاي و ...را شاامل ماي شاود (بیارو،
 .)1375گیدنز ( ) 1382سبك زندگي را م موعه ای نسبتاً منس از همه رفتارها و فعابیت های ياك فارد معاین در جرياان
زندگي روزمره صود مي داند شه مستلزم م موعه ای از عادتها و جهت گیاری هاسات و بار هماین اسااو از ناوعي وحادت
برصوردار است.
بورديو سبك زندگي را نتی ه قابل رؤيتي از ابراز عادت مي داند از نظار او هماه چیزهاايي شاه انساان را احاطاه شارده اسات
مثل مسكن ،اسباب و اثاثیه ،شتاب ها ،سیگارها ،ع رها ،بباو ها وغیره بخشاي از سابك زنادگي او ماي باشاند (پاابومتس ،12
.)1998
فیدرستون ( 1991به نقل از شهابي ) 1386 ،بدن ،بباو ،نحوه صحبت شاردن ،فعابیات هاای فراغتاي ،ترجیحاات صاوراشي و
نوشیدني ،صانه ،اتومبیل ،انتخاب مقصد گبران تع یالت و نظاير اين ها را شاص

هاای فرديات ذاهقاه و سابك ماورد عالقاه

مصرف شننده مي دانست.
وبر واژه سبك زندگي را جهت اشاره به شیوه هاای رفتاار ،ببااو پوشایدن ،ساخن گفاتن ،انديشایدن و نگارشهاايي شاه
مشخ شننده گروه های منزبتي متفاوت بودند ،به شار گرفت و (تامین .)1383 ،و بر در تحلیلي چناد بعادی باه ساه مفهاوم
سبك زندگي يا سبك مند شدن زندگي  ،تدبیر زندگي و بخت زندگي اشاره مي شناد .وی صصیصاه اصالي سابك زنادگي را
انتخابي بودن آن مي دانست شه محدود به برصي مضاين ساصتاری است و اين محدوديت هاا اقتصاادی و اجتمااعي اناد .وبار
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شارشرد دو گانه ای بر ای سبك زندگي قايل است .از ياك طارف موجاب تفااوت باین گروهاي ماي شاود و باه برتاری هاای
منزبتي و طبقاتي مشروعیت مي بخشد و از سوی ديگر موجب انس ام بخشیدن درون گروهاي ماي شاود .باه نظار او سابك
زندگي بیش از آنكه بر توبید استوار باشد ،برشباهت ابگوهای مصرف استوار است (فاضلي.)1382 ،
وبلن ( ) 1386انگیزش های اجتماعي برای رفتار رقابت آمیز و چشا و ها چشامي را پاياه و اسااو تبیاین پدياده مصارف
مدرن قرار مي دهد وبا طرح مفهوم طبقه تن آسا ،مفهوم تمايز طبقاتي شه در مصرف ت لاي پیادا شارده اسات را م ارح ماي
شند و قدرت مابي و ثروت را مبنای افتخار ،منزبات و جايگااه اجتمااعي ماي داناد .اببتاه وی نقاش ذصیاره شاردن ثاروت در
شسب افتخار را ضعیف تر از نمايش دادن آن مي داند و معتقد است شه برای باه دسات آوردن و حفاع اعتباار ،فقاط داشاتن
ثروت يا قدرت شافي نیست بلكه ثروت وقدرت بايد نشان داده شود ،زيرا اعتبار فقاط باا آشاكار شاردن آنهاا باه دسات ماي
آيد .به نظر او افراد ثروتمند در جوامع شوچك از طريان فراغات صاود نماياناه و در جواماع بازرر و شاهری از طريان مصارف
صود نمايانه و نمايشي ،ثروت صود را به نمايش مي گبارند .وی به اصال و قاانون ضاايع شاردن تظااهری در جرياان مصارف
نمايشي اشاره مي شند شه منظور مسابقه و رقابت برسر هر چه بیشتر پوج صرج شاردن اسات .وی پدياده ماد را مخات باه
طبقه بااليي مي داند شه مي صواهند نشان دهند شه برای شساب درآماد م باور باه شاار شاردن نیساتند .او يكاي از بهتارين
زمینه های مصرف نمايشي و ضايع شردن تظاهری را مصرف بباو مي داند.
گیدنز ( )1383انسان را ب ه عنوان عامل در شكل گیری هويتش موثر مي داند و معتقد است شاه انساان تحات فشاار سااصتار
اجتماعي سبك زندگي را بیشتر تقلید مي شند .به نظر او در دنیای مت دد شنوني ،همه ماا ناه فقاط از سابك هاای زنادگي
پیروی مي شنی بلكه به تعبیر ديگر ناچار به اين پیروی هستی  .در حقیقت ما انتخاب ديگاری باه جاز گازينش ناداري  .باه
نظر وی هرچه وضع و حاج جامعه و محی ي شه فرد در آن به سر مي برد بیشتر به دنیای مابعاد سانتي تعلان داشاته باشاد،
سبك زندگي او نیز بیشتر با هسته واقعي هويت شخصي اش ،و ساصت و همچناین باا ت دياد سااصت آن ساروشار صواهاد
داشت .اببته منظور گیدنز از شثرت انتخاب شه در همه انتخاب ها بر روی همه افراد باز است.
زيمل متمايز ساصتن صود از ديگران – به واس ه مد – را محرك مصرف ماي داناد وی شاارشرد دو گاناه ای بارای ماد قايال
است در يك وجه ،اعالم تمايل فرد برای متمايز شدن از ديگران و بیان هويت فردی و صواست فرديت اسات ،اماا وجاه ديگار
آن شه جنبه طبقاتي دارد ،سبب همبستگي گروهي و تقويت انسا ام اجتمااعي طبقااتي اسات (میلاز  1996 ،13باه نقال از
فاضلي.)1382 ،
بورديو در باره شكل گیری سبك های زنادگي نظرياه ای منسا اراياه داده اسات .م اابن مادبي شاه او اراياه شارده اسات
شرايط عیني زندگي و موقعیت فرد در ساصتار اجتماعي به توبید منش صاص من ر مي شود و مانش دو دساته نظاام اسات.
نظامي برای طبقه بندی اعماج و نظامي برای ادراشات و شناصت ها (قريحه هاا) .نتی اه نهاايي تعامال ايان دو نظاام سابك
زندگي است .سبك زندگي همان اعماج و شارهايي است شه به شیوه ای صاص طبقه بنادی شاده و حاصال ادراشاات صااص
هستند .همچنین سبك زندگي ت س يافته ترجیحات افراد است شاه باه صاورت عمال در آماده و قابال مشااهده هساتند.
ابگويي غیر تصادفي شه ماهیت طبقاتي دارد .او با نشان دادن اينكه سبك های زندگي محصاوج مانش هاا و صاود مانش هاا
نیز تابعي از انواع ت ربه ها و از جمله ت ربه آموزش رسمي هستندو با بیان اين نكته شه ابگوهاای مصارف اصالي تارين باروز
سبك های زندگي اند ،ارتباط میان آموزش رسامي در سااصتار سارمايه داری و بااز توبیاد آن را تحلیال شارد .عماده تارين
13- M iles
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میراث انديشه بورديو برای جامعه شناسي مصرف و تحلیل سبك های زنادگي ،تحلیال ترشیاب اناواع سارمايه بارای تبیاین
ابگوهای مصرف  ،بررسي فرضیه تمايز يافتن طبقات از طرين ابگوهاای مصارف و مبناای طبقااتي قارايج و مصارف فرهنگاي
است (فاضلي.)1382 ،
دوگالو و ايشرود  ) 1996( 14مت لي شردن و ثبات بخشیدن به مقوالت فرهن

را محارك مصارف ماي دانناد باه نظار آناان

چون ش االها وجه نمادين دارند قادرند به عنوان ابزار مبادبه و ارتباط به شار گرفته شاوند ،مصارف شاالهاا بارای حفاع ارتبااط
و انس ام ،جلب حمايت ديگران و ابراز مهرباني شردن الزم اند .باه نظار شم ال  ) 1987( 15مصارف مادرن باا مصارف سانتي
متفاوت است .مصرف سنتي ببت مصرف اشیا و ان ام اعماج را در صود آن ها جست و جو ماي شناد اماا مصارف مادرن بابت
مصرف را در ت ربه ذهني آن دنباج مي شند و ببت صواستن اشیا بایش از بابت داشاتن آن هاسات و مصارف شاردن چرصاه
ای بي انتهاست ،زيرا ت ربه مصرف شردن همواره از صیاج مصرف عقب تر است.
پترسون معتقد است شه در دوران جديد اب گوی مصرفي بروز شرده است شه ديگر اعضای طبقات بااال صاود را باه داشاتن ياك
ابگوی مصرف مشخ محدود نمي شنند .او اين ابگوی مصرف را «هماه شااره باودن» ماي صواناد .در چناین ابگاوی مصارف
جديدی ،طبقات باال از همه اناواع فرهنا وهنراساتفاده شارده و باه سلساله مراتاب ژانرهاای فرهنگاي باي اعتناا هساتند.
مالحظات زيبا شناصتي شه بر مبنای معیارهای فردی تعريف مي شوند هدايت شردن زندگي و داوری سالیقه هاا را بار عهاده
مي گیرند.وی چنین تحوبي را «زيبا شناصتي شدن زندگي روزمره» مي صواند (فاضلي.)1382 ،
بر اساو تعاريفي شه بیان شد مي توان گفت سبك زندگي عبارت از شیوه زندگي شردن است شاه شاامل رفتارهاای عیناي
در قابب مصرف مي شود.
سرمايه فرهنگي (تحصیلي) و سرمايه اقتصادی
سرمايه مفهومي بیشتر اقتصادی است شه تعريف آن را بايد ابتادا در ادبیاات آن رشاته علماي دنبااج شارد .در فرهنا

علاوم

اقتصادی ،سرمايه شه يكي از عناصر مه توبید در نظام سرمايه داری است متشكل از مابي است شاه از آن عايادی باه دسات
آيد و برحسب پوج بیان مي شود .برصي اقتصاد داناان معلوماات اشتساابي را نیاز باه معناای سارمايه دانساته اناد (فرهنا ،
 .) 1369هايك سرمايه را م موعه ای از شاالهای قابل توبید م دد مي داند (:شايان مهر .)1379 ،ماارشس معتقاد اسات شاه
گردش شااليي سرآغاز سرمايه است وپوج به عنوان آصرين محصوج دوران شاااليي ،نخساتین صاورت ت لاي سارمايه اسات و
از بحاظ تاريخي ،سرمايه همه جا در برابر مابكیات ارضاي بادو ًا باه شاكل پاوج ،باه مثاباه داراياي نقادی ،سارمايه ت ااری و
سرمايه ربايي است(:.مارشس ،بي تا ) .ودر تعريف دارايي و ثروت شه مشابه سرمايه است ،گفته مي شاود هار آنچاه شاه ارزش
يا م لوبیت داشته باشد ثروت است ويا ذصیره شاالهای موجود در يك زمان معین شه بايد باا مقاررات زيار موافان باشاد- 1 :
م لوبیت داشته باشد  - 2دارای ارزش پاوبي باشاد  - 3عرضاه آن محادود باشاد  - 4انتقااج مابكیات آن از ياك شاخ

باه

ديگری ممكن باشد (فرهن  .) 1369 ،به نظر بوردياو سارمايه فرهنگاي ،داشاتن تمارين هاايي از فرهنا قاانوني ياا قاانون
فرهنگي است (بورديو .) 1984 ،مفهوم سرمايه فرهنگي نزديك به مفهوم وبری سبك زندگي اسات شاه شاامل مهاارتهاای
صاص ،سلیقه ،نحوه سخن گفتن ،مدارك تحصیلي ،و شیوه هايي مي گاردد شاه فارد از طريان آن صاود را از ديگاران متماايز
مي شند (ممتاز .) 1383 ،همچنین سرمايه اقتصاادی از نظار بوردياو شاامل درآماد و اناواع مناابع ماابي اسات شاه در قاباب
14- Douglas & Isherwood
15- Campbell
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مابكیت قرار مي گیرند (رضوی زاده .) 1387 ،برای بورديو وجود يك صانه ،يك قاين و ماشاین باوشس ياا گبرانادن تع ایالت
در هتل های م لل نیز نشانه های ويوه سرمايه اقتصادی است (بورديو.) 1984 ،آنچه مسل اسات سارمايه عاالوه براينكاه در
طوج عمر يك فرد و به تدريج انباشته مي شود ممكن است از طرين ارثیه از وابدين نیز باه فارد منتقال شاود .باا عنايات باه
اينكه در اين تحقین پاسخ گويان در بازه سني  15 – 29سابه بودند اشثر آن ها فاقاد اساتقالج اقتصاادی و ت رباه فرهنگاي
فردی بودند و ببا ثروت وابدين (اع از ارزش منزج و مستغالت ،موجودی حسااب باانكي ،ارزش ساهام و ارزش اتومبیال) باه
عنوان متغیر سرمايه اقتصادی در نظر گرفته شد .اببته الزم به توضیج است شاه باین متغیار ثاروت و درآماد ماهیاناه در ايان
تحقین همبستگي معنادار و نسبتا قاوی معاادج  ./ 66وجاود داشات و میاانگین میازان تحصایالت وابادين باه عناوان متغیار
سرمايه فرهنگي پاسخ گويان قرار گرفت.
ترشیب انواع سرمايه (اببته فقط اقتصادی و فرهنگي) در نزد بورد يو به منظور ارايه ياك ابگاوی طبقاه بنادی اجتمااعي ماورد
استفاده قرار مي گیرد .برای بورديو هر قشراجتماعي بر اساو ترشیباي از ساه ناوع سارمايه اقتصاادی ،فرهنگاي و اجتمااعي
تعريف مي شود .اعضای هر طبقه در هر میدان ،جايگاهي مخصوص به صود دارند شه براسااو ترشیاب اناواع سارمايه تعیاین
شده است .تحلیل سرمايه در نزد هر طبقه به ساه وجاه مارتبط اسات - 1 :میازان سارمايه (ش /زيااد)  - 2سااصتار سارمايه
(:اقتصادی /فرهنگي)  - 3بعد زماني سرمايه (شاهش بین نسلي /افزايش بین نسلي) (بورديو به نقل از رضوی زاده.)1387 ،
بورديو براساو ترشیب سرمايه هايي شه در اصتیار افراد مي باشد سه قشرباال ،متوساط و پاايین را از ياكديگار متماايز شارده
و قشر باال را به سه زير گروه تقسی مي شند شه شامل - 1 :گروهي شه از نظر سارمايه اقتصاادی و فرهنگاي در سا ج باااليي
قرار دارند (بیشترين نمونه معرف اين گروه متخصصان حرفه ای هستند) - 2 .گروهي شاه سا ج سارمايه اقتصاادی بااال وباي
سرمايه فرهنگي به اندازه اقتصادی باال نباشد (مثل گروه شاغلي شارآفريناان) - 3 .گروهاي شاه سا ج سارمايه فرهنگاي بااال
وبي س ج سرمايه اقتصادی به اندازه سرمايه فرهنگي باال نباشد (مثل گروه شغلي معلمان) (بورديو.)1984 ،
پیشینه تحقیق
با توج ه به گستردگي موضوع سبك زندگي تحقیقات قابل توجهي دراين زمینه درششورهای ديگر و اصیاراً اياران ان اام شاده
است برصي از اين منابع به مباحاث تواوريكي در زمیناه سابك زنادگي و مشاكالت و ابهامااتي شاه ايان واژه دارد ،پرداصتاه
وضعف سبك زندگي در تبیین ساير پديده هاای اجتمااعي را ماورد بحاث قارار ماي دهناد (مانناد جنسان2007 ،؛ راسال،
 .) 2005دسته ای از تحقیقات به بعد نگرشي سبك زندگي پرداصته اند و نگرش پاسخ گويان باه پدياده هاای صاصاي را باه
عنوان سبك زندگي تلقي شرده اند (بیتل 1989 ،16؛ محمدی .) 1386 ،حااج آنكاه نگارش ابزاما ًا باه رفتاار من ار نماي شاود
برصي ا ز تحقیقات ت ربي در زمینه سبك زندگي آن را در حد چند عادت يا رفتار صااص ورزشاي ياا صاوردن ماواد صاوردني
صاص تقلیل داده و اثر آن را بر يك پديده ديگر مانند بیماری مورد بررساي قارار داده اناد (ساي دونوگاو  17و ديگاران1992 ،؛
مهوو 2000 ،18؛ رشس  19و همكااران1997 ،؛ گابوبااردو  20و ديگاران 2003؛ هایمن 2000 ،21؛ میار زمااني و پاور اعتمااد،

16- Little
17- Donoghoe
18- M eheus
19- Rex
20- Globardes
21- Heiman

5

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
1383؛ استاجي و همكاران .) 1385 ،حاج آنكه زندگي يك شلیت بها پیوساته اسات و بابا سابك زنادگي نیاز واجاد ايان
شلیت است .دسته ای از تحقیقات ضمن اذعان به شلي بودن سابك زنادگي و اشااره باه شااص هاای متعادد آن ،در عمال
فقط به يك بع د و شاص اشتفا شرده و آن را مورد سن ش قرار مي دهند (رضوی زاده1386 ،؛ شفیعي.)1386 ،
در مورد محتوای پیشینه های مورد بررسي ،مي توان به چند نكته توجاه شارد .جنسان ( ) 2007در ماورد مشاكالت تحقیان
در مورد سبك زندگي و به صصوص مشكل ابهام در تعريف سبك زندگي بحث شرده و ياك تعرياف از بعاد شاناصتي را اراياه
مي نمايد .بووبي ( ) 1380در تحقیقي در مورد سبك های زندگي جوانان در انگلستان نتی ه گرفت شه پیوناد عمیقاي میاان
زمینه طبقه اجتماعي و فرصت های زندگي (وبنابراين سابك زنادگي) جواناان وجاود دارد و راب اه همبساتگي باین طبقاه
اجتماعي وابدين پاسخ گو و مسیرهای شغلي – آموزشي از نظر آماری معناا دار اسات .فاردرو( ) 1378در تحقیقاي در يكاي
از مناطن شهر تهران دريافت شه بین پايگاه اجتماعي – اقتصادی و مصرف شاال هاای فرهنگاي راب اه همبساتگي معناا داری
وجود دارد.
موضوع ديگرسنخ بندی سبك زندگي در تحقیقاات مختلاف اسات .اببتاه هایف توافان نظاری در ماورد تعاداد سابك هاای
زندگي وجود ندارد .میچل در آمريكا نه سابك زنادگي تشاخی مايدهاد (میچال 1985 ،باه نقال از رضاوی زاده.)1387 ،
هارتون و هانت  ) 1984( 22براساو سه طبقه اجتماعي ،سه سابك زنادگي را بیاان ماي شنناد .محققاان انگلیساي در ناوع
بندی جامعه ،شش طبقه را از يكديگر متمايز مي شنند (مارش  .)1986 ،23روسوي  ) 2005( 24ضمن اشااره باه ياك سابك
زندگي آمريكايي  ،به روايات ديگار بار اسااو يافتاه هاای پووهشاي شارشت شاريتااو 60 ،گاروه سابك زنادگي در آمريكاا
تشخی داده شده است شه رفتارهای مصرفي و گرايشات سیاسي متفاوتي دارند .شاهابي در سااج  1377باه روش شیفاي و
با استفاده از تیپ ايده آج وبری يك سنخ بندی از سبك های زندگي جوانان ايراناي اراياه نماود شاه بار اسااو آن ساه ناوع
سبك زندگي در بین جوانان ايراني وجود دارد شه شامل سبك زندگي همنوايانه يا متعارف ،سابك زنادگي بسای ي و سابك
زندگي جهان وطنانه (شهابي.)1386 ،
تقي آزاد ارمكي و شابچي ( )1384نیز در مقابه «دو جهان ايراناي :مسا د و شاافي شاا » باا توجاه باه نظرياه بوردياو باه
بررسي مقايسه ای دو سبك زندگي در میان جوانان من قه  3شهر تهران مي پردازناد .سابك زنادگي اصاوج گراياي انقالباي
شه متأثر از ارزش های انقالب اسالمي است و اجتناب از روابط با نامحرم و دوری از مادگرايي و مصارف گراياي غرباي و تاشیاد
بر هويت اسالمي در مقابل هويت غربي از ويوگي های اين سابك اسات و سابك زنادگي پساامدرن شاه ماد گراياي ،مصارف
گرايي و مصرف گرايي غربي و ارتباط با جنس مخابف از جمله ويوگي های اين سبك است.
محمدی( )1378نیز در مقابه «اصالق شادی ،سبك زندگي» ويوگي های يك سبك زندگي را برماي شامرد شاه شاهابي آن
را سبك زندگي سنتي و در مقابل سبك زندگي سايرين شه متفاوت از گروه قبلاي هساتند شاه شاهابي آن را سابك مادرن
نامیده است (به نقل از شهابي .)1386 ،بنیامین باربر  ) 1996( 25يك سنخ شناسي دوگانه از سابك زنادگي اراياه ماي دهاد.
او برای توصیف عملكرد دو روند ه زمان در جهان از دو واژه «جهاد  »26و «مك وربد  »27اساتفاده مايشناد .باه نظار وی ماا از

22- Hurton & Hunt
23- M arsh
24- Reusswig
25- Barber
26- Jihad
27- M cworld
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يك طرف شاهد روند محلي سازی ،صاص گرايي يا سیاست هويات (در ا شاكاج ديناي ،قاومي و ناوادی) هساتی شاه شاامل
همه اشكاج مخابفت بنیاد گرايانه با ت دد مي شاود شاه در ادياان و ماباهب اساالم ،پروتستانیسا  ،شاتوبیسا  ،هندوهیسا ،
بوديس  ،شنفوسیونیس و يهوديت وجود دارد (جهاد) واز طرف ديگر شاهدي شه يك باازار اقتصاادی توساعه طلاب و جهااني
ساز (تح ت شنترج شرشت های چند ملیتي)از طرين اقالم مصرفي و فرهن

عامه پساند ،قصاد همگاون ساازی فرهنا هاای

محلي و ادغام آن ها در فرهن جهاني را دارد (مك وربد) شاهابي ايان دو سابك را ،سابك زنادگي ساتیزه جوياناه و سابك
زندگي مصرفي مي نامد (:به نقل از شهابي .)1386 ،پابومتس ( )1998در تحقین صاود در ماورد سابك زنادگي در اساتوني،
براساو ترشیب سرمايه های فرهنگي و اقتصادی مورد نظر پیر بورديو ساه گاروه تشاخی

ماي دهاد شاه هار شادام سابك

زندگي صاصي دارند .گروه اوج شساني شه سرمايه اقتصاادی و سارمايه تحصایلي باااليي دارناد در ماورد سابك زنادگي ايان
گروه ،گبراندن اوق ات فراغت با ت هیزات ورزشي ،شوهنوردی و تكنوبوژی عكاسي و مصارف بااالی فرهنگاي ،شارهاای هناری
و شلكسیون هنری و شتابخانه ،شلبه تابستاني و مصرف مكمل های غابايي ،گاروه دوم شسااني شاه سارمايه اقتصاادی باااليي
دارند و در مورد سبك زندگي آنان مي توان به مشخصه هايي همچون داشتن اتومبیل شخصي ،سان هاا و فلازات گارانبهاا،
مالقات های اجتماعي در رستوران ها و شافه ها ،رفتن به شنسرت ها ،تواترها و نمايشگاهها و فعابیت هاای سیاساي اشااره شارد
وگروه سوم شساني شه سرمايه تحصیلي بااليي دارناد شاه سابك زنادگي آناان باا ويوگاي هاای داشاتن آالت موسایقي ،شا
اهمی ت دادن به ديدن تلويزيون و گاوش دادن باه رادياو ،صوانادن روزناماه ،اهمیات دادن باه پایشرفات ذهناي و ياادگیری
زبان های صارجي از دو گروه قبل متمايز مي شاوند .بارر باا پرساش از  47فعابیات در باین راننادگان جاوان ساوهدی و باا
تحلیل عاملي داده ها ده ابگوی سبك زندگي به دسات آورده اسات شاه شاامل سابك هاای ورزشاي ،ابكلاي ،عشان رانادن،
فرهنگي ،رفتار زنانه ،مشارشت اجتماعي  ،بالتكلیف ،دوستدار فیل  ،حساو به بباو و عشان باه اتومبیال باود (بارر1994 ،
به نقل از فاضلي.)1382 ،
در مورد راب ه سرمايه فرهنگي و اقتصادی با سبك زندگي تحقیقات مختلفاي ان اام شاده اسات اماا شایوه ترشیاب دو ناوع
سرمايه شامالً متفاوت است .بیشترآن ها متغیرهای تحصیالت و درآمد به عنوان اجازای پايگااه اجتمااعي و اقتصاادی (فاردرو،
 ) 1378و يا به عنوان معرف های طبقه اجتمااعي (تاامین ) 1385 ،ماورد اساتفاده قارار گرفتاه اناد .بار ايان اسااو شاواهد
ت ربي وجود دارد شه را ب ه تحصیالت با سبك زندگي را تايید مي شناد (ساويج و بااربو1992 ،؛ بارگس1986 ،؛ بیبرساون و
بل1992 ،؛ رضوی زاده 1386؛ فرد رو  ) 1378و از سوی ديگر شواهد ت ربي ديگری راب اه باین وضاعیت اقتصاادی و سابك
زندگي را نیز تايیاد ماي شنناد (تاامین1385 ،؛ ملاوين شاوهن ،دی مگیاو و اوسای 2000 ،؛ شلاي1990 ،؛ زابلكاي و شاانتر،
)1976
الروك ( ) 1385در زمینه راب ه سبك زندگي با طبقه اجتماعي معتقد است شه تعلن به ياك طبقاه اجتمااعي را مايتاوان از
روی سبك زندگي شناصت ،چرا شه سبك زندگي طبقاات باا ها ديگار متفااوت اسات .راب اه طبقاه و سابك زنادگي از دو
جهت قابل بررسي است - 1 :سبك زندگي به میزان درآمد بستگي دارد .استفاده از درآماد وسایلهای اسات بارای رسایدن باه
نقش هايي شه میزان مشخصي وجهه اي اد مي شند عالوه بر آن درآمد نه تنهاا موجاد سا ج زنادگي مشخصاي اسات ،بلكاه
وسیله قبوج و پبيرش سبك زندگي معیني نیز هست و مشابه بودن سا ج زنادگي در باین تعادادی از ماردم ،ناوعي راب اه
بین آن ها اي اد ميشند شه آنان را از شسانيشه س ج زندگي باالتر يا پايینتر از آن هاا دارناد ،متماايز مايشناد .اببتاه گااهي
ممكن است افرادی شه س ج درآمدی مشابه دارند ،از نظر سابك زنادگي مشاابه نباشاند باه عباارت ديگار سا ج درآمادی
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يكسان ،س بك زندگي مشابه را در پي نداشته باشدو علت اين امر به چگونگي اساتفاده و هزيناه شاردن درآماد مرباوط اسات،
و در مقابل افرادی شه درآمدهای يكساني ندارند ممكن است سبك زنادگي مشاابهي داشاته باشاند - 2.چگاونگي اساتفاده از
درآمد غابباً مبین سبك زندگي است .صانواده های با درآمد م شابه و يكسان غاببااً درآماد صاود را در جهاات و اماور متفااوت
هزينه ميشنند .برصي برای صوراك و احتیاجات اوبیاه نسابت بیشاتری هزيناه مايشنناد و برصاي ساه بیشاتری را صارج
مسكن ،اتاق پبيرايي ،ناهارصوری ،بباو و مانند آن ميشنند و اين تفاوت در بهره بارداری از درآماد بساتگي باه ايا ن دارد شاه
ال در مورد مسكن ،اينكاه فارد صاناه شخصاي داشاته باشاد ياا در آپارتماان
فرد به شدام گروه و طبقه اجتماعي تعلن دارد .مث ً
اجارهای زندگي شند يا در چه محلهای سكونت شند تا حد زيادی به گاروه وطبقاهای شاه فارد متعلان باه آن اسات ،بساتگي
دارد .در مورد بباو ،در بسیاری از جوامع نوع بباو نشانه بستگي فرد به ياك گاروه اجتمااعي معاین اسات .حتاي انتخااب
نوع غبا ،نوع مشروب ،ساعات سرو غبا و ترتیب غبا صوردن نیز تا حد زيادی در گروه های اجتمااعي مختلاف متفااوت اسات.
در مورد ورزش نیز برصي از ورزش ها مخت

طبقات متوسط يا باالسات .اببتاه عامال اساساي در ايان جرياان ،تحصایالت و

سبك تعلی و تربیت است .از آن ا شه میزان تحصیالت نقش هر شاس در جامعاه را مشاخ مايشناد و همچناین تعیاین -
شننده درآمد و نحوه استفاده از درآماد اسات و شاايد باه هماین علات ،سا ج تحصایالت و ناوع مدرساهای شاه فارد در آن
آموزش ديده ،عامل اساسي تعیین شننده طبقه اجتماعي اوست.
بررسي تحقیقات ان ام شده نشان مي دهد شه هر شدام ازتحقیقات ان ام شده باه ياك بعاد صااص از سابك زنادگي توجاه
شرده اند وجای صابي يك تحقین شه به ابعاد گوناگون سبك زندگي توجه شرده و سنخ بندی صاود را براسااو ترشیاب ابعااد
چندگانه آن ارايه نمايد ما را برآ ن داشت شه اين موضوع را مورد بررسي قرار دهی  .اببته درايان مقاباه بخاش انادشي از يافتاه
های پووهشي حاصل از اين بررسي با رويكرد تاثیر سرمايه فرهنگي و اقتصادی بر سبك زندگي اراياه ماي گاردد .ايان مقاباه
در پي آن است شه سبك زندگي جوانان را دسته بندی و توصیف شرده وبه اين ساوواج پاساخ دهاد شاه آياا ترشیاب سارمايه
فرهنگي و اقتصادی با نوع سبك زندگي راب ه دارد ؟ بناابراين فرضایه « سارمايه فرهنگاي و اقتصاادی وابادين برناوع سابك
زندگي جوانان تاثیر دارد ».مورد بررسي قرار مي گیرد.
در اين مقابه فقط به بعد رفتاری سبك زندگي توجه شده است و باا اساتفاده از داده هاای حاصال از تحلیال صوشاه بنادی
پنج سبك زندگي از يكديگر متمايز شدند.
بحث و نتیجه گیری
سبك زندگي ،مفهومي گسترده و چناد بعادی اسات (بیارو1375 ،؛ فیدرساتون1991 ،؛ ابااذری )1381 ،و اينكاه ياك بعاد
صاص از آن را به عنوان شاص سبك زندگي بررسي شنی گويا نیست ،هرچند توجه به هماه ابعااد ها وساعت شاار را باه
حدی افزايش مي دهد شه شاايد ان اام آن امكاان پابير نباشاد .اببتاه ماي تاوان باه روش بیناابیني ترشیباي از مها تارين
شاص ها را به عنوان شاص سبك زندگي در نظرگرفت .ساصتن چنین شاصصي به راحتي امكاان پابير نیسات و نیازمناد
بررسيهای ت ربي مكرر است .شاص مورد استفاده جهت متمايز شاردن سابك هاای زنادگي از ياكديگار ،احتمااالً بارای
اوبین بار و با مشارشت هشت معرف ساصته شده است.
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در اين بررساي فرضایه راب اه باین سابك زنادگي و سارمايه فرهنگاي (تحصایلي) و اقتصاادی (بوردياو1984 ،؛ پاابومتس،
 )1998مورد آزمون قرار گرفت شه تايید شد .بنابراين سبك زندگي جوانان تحت تااثیر صاساتگاه فرهنگاي و اقتصاادی آناان
است.
برصي از پیشینه ها به راب ه بین پايگاه اجتماعي و اقتصادی با سبك زنادگي اشااره شارده اناد (فاردرو1378 ،؛ رضاوی زاده،
 ) 1387و برصي به راب ه طبقه اجتمااعي باا سابك زنادگي اشااره شارده اناد (بواوبي1380 ،؛ تاامین1385،؛ شلاي1990 ،؛
زابلكي و شانتر1976 ،؛ دی مگیو و اوسی 2000 ،؛ هارتون و هانت.)1984 ،
در اين بررسي پنج سبك زندگي متفاوت در بین جوانان تشخی

داده شد شه تاشنون ايان تعاداد سابك باا ترشیاب حاضار

در هیف تحقین ت ربي در ايران مشاهده نشده است .اببته برصي از سبك های اين سنخ بندی با برصاي از سابك هاای اراياه
شده مشابهت دارد .مثالً سبك دو تا حدی با سبك بسای ي (شاهابي ) 1386 ،و سابك زنادگي اصاوج گراياي انقالباي (آزاد
ارمكي ) 1386 ،مشابهت دارد و سبك های يك و پنج نیز تا حدودی شابیه سابك زنادگي پساامدرن (آزاد ارمكاي )1386 ،و
سبك زندگي جهان وطنانه (شهابي )1386 ،است.
در اين بررسي مشخ شد شه قشر متوسط تلفیقي از سبك زنادگي قشار بااال و قشار پاايین دارد و باه عباارت ديگار قشار
متوسط سبك زندگي مخصوص به صود ندارد و ببا جهت بررسي سبك زندگي از ايان پاس بهتار اسات ساراا اقشاار بااال و
پايین جامعه بروي  .قشر باال به دبیل توانايي مابي و میل به متمايز نمودن صود از سااير اقشاار ،سابك زنادگ ي صاصاي را بار
مي گزيند و در مقابل قشرپايین به دبیل عدم توان مابي قادر به رقابت باا قشار بااال نیسات و در نتی اه از مادها و ابگوهاای
رفتاری آنان پیروی نخواهند شرد و ببا سبك زندگي صاص صود را صواهند داشت.
وجود يك سبك زندگي شه شاص های متناقض با ه دارناد نیاز قابال تو جاه اسات .شسااني شاه ها باه مناساك ديناي
پايبندند (اهل شرشت در نماز جماعت و نماز جمعه و دعاهای مختلف هستند) و ه از ارتكاب انحرافاات اصالقاي شاه باا آن
مواجه مي شوند رويگردان نیستند .اببته اين سبك ريشاه در برصاي باورهاای عامیاناه دارد مثال اينكاه بعضاي از افاراد ماي
گويند «م ا قبل از انقالب ،مشروب مي صوردي  ،دهان صود را آب مي ششیدي و نماز مي صواندي » .ياا فاردی شاه رباا صاوار
است و از طرين نامشروع شسب درآمد مي شند اما در ماه محرم مراس عزاداری برگزار ماي شناد و غابا رايگاان باه ماردم ماي
دهد .يعني شسي شه با صدا وارد جن

شده است برای اما م حسین (ع) م لاس عازا برگازار ماي شناد .افازايش پیاروان ايان

سبك برای جامعه ص رناك است و موجب رشد نفاق و بي اعتمادی مردم در روابط شخصي صواهد شد.
جوانان آينده سازان جامعه هستند و تهاج برنامه ريزی شده فرهنگي دشامن نیاز ايان گاروه را هادف گرفتاه اسات و بابا
توجه جدی تر ب ه نحوه زندگي آنان (سبك زندگي) شامل رفتارها ،ترجیحات و نگرش ها وانگیازه هاای رفتاار ياك ضارورت و
نیاز انكارناپبير است وجود رفتارهای انحرافي مثل مصرف سیگار ،قلیاان و مشاروبات ابكلاي در باین جواناان شاه صاود ريشاه
بسیاری از انحرافات ص رناك است نیز بايستي مورد توجه جدی قرار گیرد.
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