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 چکيده
هـای ذائقـه افـراد در    عنوان یك ساز و کار بـروز تفـاوت   سبك زندای به اخیـر های در سال

هـای  چگونگی اذران اوقات فراغ ، مدیری  بدن و مصرف فرهنگی، توسط متخصصان رشـته 
ریزی و سیاستگذاری توجه شده اس . شـناخ  رونـد    رنامهویژه علوم اجتماعی برای ب مختلف به
های انجام شده با تمرکز بر کم و کیف دانش تولید شده در ایـن حـوزه از اهـداف ایـن     پژوهش

نامه و کتـاب )حاصـل    منبع علمی؛ مقاله، پایان 59من ور،  مقاله بوده اس . برای دستیابی به این
در « ســبك زنــدای»وجــوی واژة  جســ پــژوهش و مجموعــه مقــاالت پژوهشــی( از طریــق 

های علمی ـ تخصصی پژوهشگاه علـوم و فنـاوری    های رشته علوم اجتماعی در پایگاه پژوهش
اطالعات ایران، کتابخانه ملی، مجالت تخصصـی نـور، اطالعـات علمـی جهـاد دانشـگاهی و       

نـد بررسـی   م های شهر تهران شناسایی و با اسـتفاده از روش مـرور ن ـام   های دانشگاه کتابخانه
تـا   1385هـای  سـال  های سبك زندای بینشدند. نتایه نشان داد که بیش از دو سوم پژوهش

ها استخراج شـد کـه بیشـترین    انجام شده اس . شش اونه سبك زندای از این پژوهش 1390
درصد(، پیشامدرن یا سنتی 12/34های بررسی شده به ترتیب به سبك زندای شبه مدرن )اونه

محور اختصاص داشته اس . توجه به محلی و ورزشمحور، جهانمحور، علملذتدرصد(، 94/28)
سبك زندای با تمرکز بر بررسی رابطه آن با متغیرهای سرمایه فرهنگـی، سـرمایه اقتصـادی و    

 دینداری بیشترین میزان بررسی در این عرصه را به خود اختصاص داده اس .  
 

 هاي کليدي واژه

 مند، مصرف فرهنگی، مدیری  بدن، اوقات فراغ سبك زندای، تحلیل ن ام 
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 مقدمه . 1

های تمایزبخش در جامعه اس  که سـبب توجـه دانشـمندان    سبك زندای، از جمله مکانیسم

نمایانگر جایگـاه اجتمـاعی افـراد بـود و بـا       1950این مفهوم در دهة »علوم اجتماعی شده اس . 

های جدیـد نمـایش و تبلیغـات    همچنین شیوه افزایش سطح رفاه، فراغ  نسبی اروهی از مردم،

هـای اصـلی سـبك زنـدای مطـرس شـدند       به عنوان شاخا« اوقات فراغ »و « مصرف»کاال، 

سـبك  »و ادبیـات جدیـدی بـا عنـوان     (« 8: 2006، 2؛ بل و هالوس3: 2011، 1)بندیکتر و آنهایِ

 شناسی شده اس .در قرن نوزدهم میالدی وارد عرصه جامعه« 3زندای

های متنـوع زنـدای و همچنـین فضـاهای متفـاوت اجتمـاعی،       سلیقه شخصی افراد، سبك ذوق و

رو، هـر یـك از انـواع    های اجتماعی بـه دنبـال دارد. از ایـن   فرهنگی و فکری را برای هر کدام از اروه

 کند. های زندای روای  خاصی را در جامعه متناسب با فضای فرهنگی آن جامعه بازنمایی میسبك

، 4های فـردی، تحصـیالت )کـاتز جـرو    سبك زندای از سویی تح  تأثیر ویژایایری شکل

های اقتصـادی، فرهنگـی، اجتمـاعی    (، انواع سرمایه2000و کاتز جرو،  5(، جنسی  )بیهیگن1999

؛ 1389؛ کریمــی، 1390(، پایگــاه اقتصــادی ـ اجتمــاعی )الیاســی و همکــاران،   1984، 6)بوردیــو

های فـردی  ها و انتخابز سویی دیگر تح  تأثیر ساختار فرص ( و ا1390حقیقتیان و همکاران، 

و  ( اس . ساختار دول  و جامعه همواره در ارتباطی مستقیم و متقابـل بـوده  156: 1382)فاضلی، 

ریـزی  ایری و تغییر سبك زندای نقش دارد؛ بنابراین، سیاستگذاری و برنامـه این ارتباط در شکل

شود که مبنـای  ها محسوب میهای اساسی دول هدف، از مؤلفه عنوان ابزار منطقی رسیدن به به

آن تحقیق و پژوهش اس  و سیاستگذاری در سبك زندای از این امر مستثنی نیسـ . بـه بیـان    

ایـری در زمینـه مـدیری  اجتمـاعی، مسـتلزم کشـف       هراونه سیاسـتگذاری و تصـمیم  »، 7چنی

 (.61: 1996، )چنی« شمار سبك زندای و جامعه اس اندازهای بی چشم

بنای حکوم  بعد از پیروزی انقالب اسالمی بوده اسـ ،  به این عل  که افتمان دینی سنگ

در چند سال اخیـر بـه سـبك زنـدای اسـالمی توجـه نشـان داده شـده اسـ . اهمیـ  سـبك            

                                                           
1. Benedikter and Anheier 

2. Bell and Hollows 
3. Lifestyle 

4. Katz-Gerro  
5. Bihagen 
6. Bourdieu 

7. Chaney  
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شناسی سـبك زنـدای   رهبری بر آسیب 1390زندای اسالمی تا حدی بوده اس  که در سال 

راسـتای تحقـق   در »ل در سطح فردی و اجتمـاعی تأکیـد کـرده اسـ .     اسالمی و حل این معض

از پیوس  حکم انتصاب اعضای شـورای عـالی انقـالب فرهنگـی مـورخ       4مطالبات رهبر در بند 

ایرانـی در   ـ  ای جامع برای ترویه سبك زندای اسالمیمبنی بر طراحی و تدوین برنامه 17/3/90

کمیسیون تدوین برنامـه  »، های مس ولتوسط دستگاهسازی برای اجرایی شدن آن کشور و زمینه

شـد  شورای عالی انقـالب فرهنگـی، تشـکیل     ةدر دبیرخان «ایرانی ـ  جامع سبك زندای اسالمی

 .1(1395)شورای عالی انقالب فرهنگی، 

با توجه به اهمی  سبك زندای و نیاز کشور به پژوهش در این زمینه، تقریباً یك دهه اسـ   

رو شـده اسـ . امـا     های کشور با اقبال روبهها و پژوهشگاهحوزه در دانشگاه های اینکه پژوهش

عنوان مسأله مهم و اساسی درخصوص سبك زندای در کشور ما مطرس اس ، توجـه بـه    آنچه به

ابعاد مختلف و وجوه اونااون سبك زندای در نهادهای متولی اس  و اینکه سبك زندای در چه 

 ریزی و اجرا شده اس ؟، برنامهمسیری و با چه اهدافی تعریف

حال با توجه به تفکرات دینی و ارزشی حاکم بر جامعه، تأکید بر سبك زندای اسالمی، عـدم  

تلفیق بین مباحث ن ری و عملی سـبك زنـدای مطـرس در ادبیـات علـوم انسـانی و اسـالمی و        

وری اس  هایی که منجر به آشفتگی ن ری و عملی سبك زندای در کشور شده اس ، ضر آسیب

های علمی و پژوهشی، منطبق با شرایط سبك زندای مردم در جامعه، ابتدا دانـش  بر مبنای یافته

 ریزی صورت ایرد. مورد نیاز تولید شده و سپس در آن سیاستگذاری و برنامه

نامه و مقاله دربارة سبك زندای انجام شـده  ، پایانای از پژوهشتاکنون حجم زیاد و پراکنده

به دانش عینی و کاربردی و رفع مسائل اجتماعی در این حوزه نشده و در بعضی مـوارد   اما منجر

 توان به موارد زیر برای نمونه اشاره کرد:  ها متناقض بوده اس  که از آن جمله مینتایه پژوهش

( معتقدنـد بـین جنسـی  و سـبك     1392( و پیراهری و عبیدی )1390حقیقتیان و همکاران )

( بـه  1389شجویان رابطه معنادار وجود نداشته اس  در حالی کـه عبـدالکریم )  زندای مصرفی دان

( بر اساس نتـایه پـژوهش خـود اذعـان     1389نتیجه عکس دس  یافته اس . همچنین کریمی )

دار وجود نداشته داشته که بین پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی و اوقات فراغ  دانشجویان رابطه معنی 

 ای عکس دس  یافته اس .( به نتیجه1386اس ، در صورتی که خانی )

                                                           
1. Szei.farhangoelm.ir 
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این مقاله با توجه به عملکرد عرصه علمی و پژوهشـی کشـور در موضـوع سـبك زنـدای و      

 های زیر بوده اس :ها، به دنبال پاسخ به پرسشاستخراج دانش کاربردی نهفته در این پژوهش

 حاکم بوده اس ؟های اخیر، چه روندی در عرصه پژوهشی و دانشی در سبك زندای در دهه

های انجام شدة سبك زندای به چه موضوعات و محتوایی توجه نشان داده شـده  در پژوهش

 اس ؟

 های انجام شده چیس ؟شناسی سبك زندای بر اساس پژوهشاونه

هـای  هـای سـبك زنـدای در سـال    شناسی پژوهشتواند در آسیبها میپاسخ به این پرسش

انـدازهای  دانشی و ن ری بومی، همسو و هماهنگ بـا چشـم  اذشته، تالش در جه  تولید مبانی 

 ایری مطلوب وضعی  سبك زندای در جه  کمی و کیفی کمك نماید. کالن کشور به شکل

پـردازد و پژوهشـی کیفـی اسـ ،     های پیشین میمند پژوهشچون این مطالعه، به مرور ن ام

شخصی اتخاذ نشده اس  بلکـه  ای را نداشته اس ، چارچوب ن ری مهمچنین قصد اجرای ن ریه

 اند. ها معرفی شدههای استفاده شده در آن پژوهش های پیشین، ن ریهدر تحلیل پژوهش
 

 روش پژوه . 2

کیفـی اسـتفاده    2یـا فراتحلیـل   1منـد یـا مـرور سیسـتماتیك    در این مقاله از روش مرور ن ام

های علم مورد پذیرش جامعة وزهح امروزه فراتحلیل یا مرور سیستماتیك در بسیاری از»ایم.  کرده

ای، رشـته علمی و سیاستگذاران سراسر دنیا واقع شده اس . واکاوی کیفی فرایند یا جریانی میـان 

ارایانه اسـ  کـه امکـان بررسـی عمیـق و معنـادار       چندپارادایمی، چندروشی، تفسیری و طبیع 

 (.1386)فلیك، « کندها و فرایندهای اجتماعی را فراهم میپدیده

فراترکیب یا فراتحلیل کیفی، تلفیقی تفسیری از نتایه کیفی اسـ  کـه بیشـتر بـر سـنتزهای      

(. مـرور سیسـتماتیك در واقـع یـك     32: 1389ها و شواهد مبتنی اسـ  )ودادهیـر،   تفسیری داده

 (.1997و همکاران،  3ای بر روی مطالعات انجام شده موجود اس  )کوکمطالعه مشاهده

هـای موجـود سـبك زنـدای و     های مهم در پژوهشش شناسایی تمهدف از انجام این پژوه

                                                           
1.Systematic Review 
2. Meta Analysis 

3. Cook  
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-همچنین بررسی روند دانشی و پژوهشی حـاکم بـر پـژوهش    ها و نتایه  حاصله،تفسیر یافته

ها و مقاالتی های اخیر بوده اس . جامعة مورد بررسی این مطالعه، پژوهشهای این حوزه در دهه

های علمی علوم انسـانی شـامل   درپایگاه« زندای سبك»وجوی کلیدواژة  بوده که از طریق جس 

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایران داک(، کتابخانه ملی، پایگاه مجـالت تخصصـی   

های مرکـزی  مراجعه حضوری به کتابخانه نور )نورمگز(، پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی و

، شـهید بهشـتی، عالمـه طباطبـایی، تربیـ       های شهر تهران )تهران، الزهـرا، خـوارزمی  دانشگاه

پژوهش رشته علوم اجتماعی که در عنوان آنها واژة سـبك زنـدای    246مدرس( شناسایی شدند. 

هـایی کـه   عنوان متغیر مستقل یا وابسته( ذکر شده بود شناسایی شده که از بین آنها پـژوهش  )به

ت فراغ  و مصـرف کاالهـای   هدفشان بررسی سه متغیر اصلی سبك زندای )مدیری  بدن، اوقا

طـور کامـل در آنهـا     فرهنگی( بود، همچنین مراحل انجام تحقیق، مباحـث ن ـری و روشـی بـه    

 مشخا شده بود، ازینش شدند. 

 
 هافرايند بررسی و انتخاب پژوه  .1شماره  نمودار

 کتـاب )حاصـل پـژوهش و    3نامـه و  پایان 28مقاله،  28بر این اساس جمعی  این مطالعه شامل 

 مشخا شده اس . 1شماره  مجموعه مقاالت پژوهشی( بوده اس  که در جدول
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 . جمعيت نمونه پژوه 1جدول شماره 

 درصد فراوانی نام نويسنده )سال( نوع پژوه  رديف

 نامهپايان 1

(، تیموری 1388(، پارسافرد )1388(، ازدس  )1392امینی )
(، 1387(، حسینی رودبارکی )1392(، حاجی عزیزی )1389)

جاه (، خرم1386(، خانی )1381(، چاوشیان )1389جوادی )
(، 1390(، سعادت )1382(، سازاارا )1388(، رضایی )1387)

(، 1389(، عبدالکریم )1387(، شیخی نیگجه )1389شفیعی )
زاده (، کریم1389(، کریمی )1387(، فالس )1386غائب اناقز )

حمدی (، م1384(، اوشبر )1390(، اشنیزجانی )1389)
دار (، معدن1387(، مجمع )1387(، محمدی تلوار )1392)

 (1388(، ورزنده )1388زاد )(، نیمه1388)

28 5/47 

 مقاله 2

(، تنهایی و خرمی 1389(، ابراهیمی و بهنوئی )1389آزاده )
(، حمیدی و فرجی 1390(، حقیقتیان و همکاران )1389)
نوری، واجه(، خ1393نوری، پرنیان و هم  )(،  خواجه1386)

نوری، روحانی و هاشمی (، خواجه1391روحانی و هاشمی )
(، ربانی و 1392نوری، ریاحی و مساوات )(، خواجه1390)

جاه (، رفع 1385آبادی و آقابخشی )(، رحم 1387رستگار )
آباد آابادی و سلیمی امان (، صالح1386(، شالچی )1387)
(، فکوهی 1386ی )(، فاضل1389زاده )(، غیاثوند و قلی1391)
زاده  (، کردی و هادی1393(، قادرزاده و ایراندوس  )1386)
(، کفاشی و همکاران 1392(، کرمی قهی و زادسر )1391)
(، مجدی و همکاران 1390(، ارجی و همکاران )1389)
(، 1389(، مرشدی )1391(، محمدی و همکاران )1389)

 (.1391(، نجارزاده )1391مقدس جعفری و همکاران )

28 5/47 

 کتاب 3
(، مهدوی کنی 1386(، شهابی )1392پیراهری و عبیدی )

(1390) 
3 1/5 

 100 59 مجموع
 

هـا رجـوع شـد. ابتـدا اهـداف،      برای شناخ  بیشتر مسألة سبك زندای، به محتوای پـژوهش 

سؤاالت اصلی، ادبیات و چارچوب ن ری، فرضیات پژوهش، روش تحقیق، متغیرهـای مسـتقل و   

ها مکرراً بازخوانی و سپس کداذاری مفاهیم انجـام شـد. پـس از    ها و نتایه پژوهشفتهوابسته، یا

هـا،  های اصلی هر پژوهش مشخا شدند که بعد از بازبینی مجـدد تـم  آن این کدها در قالب تم

آنها را با رویکر کیفی تحلیل کرده و در نهای  در قالب جداول تك بعدی ارائه شدند. البته تن ـیم  

 هــای احصــاء شـده، بــه جهــ  ارائـه توصــیفی شــفاف از مفــاهیم و   ی در ذیــل تـم جـداول کمــ 

 باشد.  ها مییافته
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 هاي پژوه يافته. 3

های موجود در ارتباط با سبك زندای در منابع بررسی شده، با هدف ارائه تحلیلی متقن و داده

 مند صل از تحلیل ن امهای حاهای این حوزه ارائه شده اس . یافتهارائه تصویری جامع از پژوهش

هـا از  اند. ساختار پژوهشهای سبك زندای به دو دسته ساختاری و محتوایی تقسیم شدهپژوهش

های استفاده شده و ... بررسـی شـد.   ها و ن ریهن ر جنسی  و مقطع تحصیلی پژوهشگران، روش

 ته شد. های سبك زندای پرداخها و اونهها نیز به شناسایی تمدر محتوای این پژوهش
 

 هاي حوزه سبک زندگیمند ساختار پژوه تحليل نظام .3-1

های مختلـف، مقطـع تحصـیلی    ها در سالهای استفاده شده، جنسی ، فراوانی پژوهشن ریه

های اردآوری اطالعات بکار ارفته شده، جمعی  آمـاری،  های پژوهشی و تکنیكمحققان، روش

هـای حـوزه سـبك    ، بیانگر ساختار کلـی پـژوهش  آوری اطالعاتهای جمعحجم نمونه و تکنیك

 شود. زندای اس  که به آنها پرداخته می
 

 ايران در زندگی سبک هايپژوه  در شده استفاده هاينظريه .3-1-1

هـا مـورد   های بررسی شده طیفی از مباحث ن ری و ن ریهنامهها، مقاالت و پایاندر پژوهش

شود. در بررسی پیرامون دانش ن ری استفاده و تولیـد شـده   توجه قرار ارفته که به آنها اشاره می

مباحث سبك زندای و در ارتباط با سبك زندای، عمده ن ریات در قالب ن ریه بوردیو بوده اس . 

( توسط بوردیو نوشته شده و بـرای نخسـتین بـار در    1984« )تمایز»قشربندی اجتماعی در کتاب 

هـای  طور عمده در شناسایی اروه قه اصلی بوردیو بهدر فرانسه منتشر شده اس . عال 1979سال 

 را بـا  هـای مشـاغل  مختلف درون طبقات باال، متوسط و پایین در یك جامعه بوده اس . او اروه

های سبك زندای توصیف کرده اس ، در نتیجـه عناصـر تحقیقـات قشـربندی سـنتی بـا       ویژای

 (.24: 2008ترکیب شده اس  )بالسیس و فردریش، « سبك زندای»مفهوم 

دهـد. فضـای   های زنـدای مختلـف را نشـان مـی    سبك« فضای اجتماعی»بوردیو با مفهوم 

های اجتماعی براساس حجـم و میـزان   شود که عامالن و اروهاجتماعی به این ترتیب ساخته می

یابند و با برخی دیگر فاصله پیـدا  سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی با برخی افراد اشتراکاتی می

شود. هر قدر سـرمایه فـرد بیشـتر    بنابراین، فضای اجتماعی بر مبنای سرمایه ساخته می. کنندیم

طـور   کند مردمی که بهاستدالل می اوایرد. باشد، در فضای اجتماعی در موقعی  باالتری قرار می
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هـایی بسـیار هسـتند؛ حتـی ااـر هراـز       نزدیك در یك فضایی اجتماعی قرار دارند، دارای مشـابه  

هـای   یکدیگر را ندیده باشند. به عبارت دیگر، مردمی که در فضای اجتماعی مشـابهی قـرار دارنـد، ذائقـه    

 هـای ها، سطحی از سـبك های زندای مشابه دارند. در واقع به ازای هر سطحی از موقعی مشابه و سبك

ینـد و بـه وسـیله ایـن     آها وجود دارد که بر اثر شرایط اجتماعی مناسب با آن به وجـود مـی  زندای و ذائقه

آید کـه در  ها به وجود میها و خصل ای از ثروتها و ظرفی  تکثیرکننده آنها، مجموعه انت ام یافتهسلیقه

 (.35و  33: 1381)بوردیو،  ها برخوردارنددرون خود از نوعی وحدت سیره

م و تـأخر آنهـا   توان دربـاره تقـد  ایرد که در نهای  نمیمی بهرهای از مفاهیم شبکهاز بوردیو 

تـوان طرحـی از ن ریـه وی را    مـی  ،شـوند و شناخته میوقتی همه آنها تشریح  تنهاسخن اف ، 

از ن ر او سبك زندای متأثر از ذائقه و ذائقه پیامد منش و منش نیز محصول جایگـاه  مجسم کرد.

میزان  کنندةفرد در ساختارهای عینی اجتماعی اس . جایگاه فرد در ساختار اجتماعی که مشخا

دهد و منش نیز مولـد دو نـوع ن ـام    مندی وی از انواع سرمایه اس ، منش وی را شکل می بهره

هـای  هایادراک و ارزیابی، یعنی همان ذائقه و دیگـری ن ـامی از رویـه   اس : یکی ن امی از رویه

ایـن   کنـد. امـا  بندی که تعامل این دو ن ام سبك زندای را ایجادمیایجادکنندة اعمال قابل طبقه

منزلة تجلی آن، هـم ن ـامی از    یك طرف رابطه اس ؛ زیرا سبك زندای و فرایندهای مصرفی به

روس  که فرآینـدهای  بندی کننده. از اینبندی شده اس  و هم ن امی از اعمال طبقهاعمال طبقه

تـر  انـد. نکتـة مهـم   مصرفی خود به منزلة متغیری مستقل در ایجاد سلسله مراتب اجتماعی مطرس

سویه نیس ، بلکه بوردیو از رابطه دیـالکتیکی شـرایط و   که رابطة منش و ساختار اجتماعی یك نآ

شـود و  اوید که سبب تغییر در توزیع سرمایه و توزان رابطة قدرت در جامعه مـی منش سخن می

کند که در واقـع همـان توزیـع    های متمایز ایجاد میهای ادراک شده و داراییسیستمی از تفاوت

: 1984کنـد )بوردیـو،   یة نمادین و سرمایة مشروعی اس  که حقیق  عینـی را تحریـف مـی   سرما

کتاب تمایز وی را »ترین ن ریه دربارة سبك زندای را تاکنون ارائه کرده اس . (. بوردیوکامل172

شناسی اسـ  کـه دربـارة    ترین جامعهامان پرخوانندهدانند. او بیانجیل محققان در این زمینه می

و سبك زندای سخن افته اس . بخشی از این اقبال به اندیشه بوردیو ناشی از آن اسـ    مصرف

های روشن و ای از مفاهیم، ازارههای ن ری، شبکهکه وی شاید تنها کسی باشد که بنیان فرض

( و بـین  36و  34: 1382)فاضـلی،  « در نهای  خود او برای آزمون ن ری آن ن ریه تالش کـرده 

 وند برقرار کرده اس . ن ریه و عمل پی
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-درصد(، پژوهش خود را در قالب ن ری بوردیو بررسی کرده45/47نزدیك به نیمی از منابع )

درصد( در منابع علمی بررسـی  9/69اند که از این مقدار، بیشترین میزان استفاده از ن ریه بوردیو )

هـای  خـود از ن ریـه  درصد در ادبیات ن ری 50/30بوده اس .  1390تا  1385های شده در سال

اند که نشـان  درصد از ن ریه ایدنز دربارة سبك زندای استفاده کرده16/10اند؛ مختلف بهره برده

 دهد ن ریه ایدنز دربارة سبك زندای دومین ن ریه پرکاربرد بین پژوهشگران بوده اس . می

مانند الگو یا نـوعی  بیشتر شبیه ژانر در ادبیات و هنر اس  و « سبك زندای»ایدنز بر آن اس  که 

هـای   اویی از خـود بپردازنـد؛ سـبك   سازد که به وسیلة آن به نوعی حکای ها را قادر میشابلون انسان

آورند بلکه روایـ  خاصـی   ازینند نه فقط نیازهای جاری آنها را برمیای که افراد برای خود برمیزندای

سازند. هرچـه وضـع و   بر دیگران متجسم میاند، در برارا هم که آنها برای هوی  شخصی خود برازیده

حال فرد به دنیای مدرن ـ که مالزم با نوعی انتخاب اس  ـ تعلق داشته باشد، سبك زندای او نیـز بـا     

اش، ساخ  و همچنین تجدید ساخ  آن سر و کار خواهد داشـ . هرچنـد   هستة واقعی هوی  شخصی

داند امـا مفهـوم وبـری تحـ  تـأثیر      مدرن می های دنیایهای زندای را مولود انتخابکه ایدنز سبك

هـایی اسـ    ها یا فرصـ  بر آن اس  که انتخاب سبك ندای مشروط به شانس« های زندایشانس»

اسـتر و  شد. وی معتقد اس  که که ویژای خاص مدرنیته پویـایی، تـأثیر جهـان   که نصیب هر فرد می

ای کـم و بـیش   تـوان بـه مجموعـه   را می زیاد تغییر دادن رسوم سنتی اس . به باور وی، سبك زندای

ایـرد چـون   جامع از عملکردها، رفتارها یا الگوهای کنش انتخابی فرد، تعبیر کرد که فرد آنها را بکار می

آورند بلکه روای  خاصی را هم کـه وی بـرای هویـ  شخصـی خـود      نه تنها نیازهای جاری او را برمی

(. سبك زندای روش الگومند مصـرف،  1377زند )ایدنز، سابرازیده اس ، در برابر دیگران متجسم می

اذاری محصوالت فرهنگ مادی اس  که استقرار معیارهای هویتی را در چارچوب زمـان  درک و ارزش

 (.1378سازد )ایدنز، و مکان ممکن می
 هاي سبک زندگیشده در پژوه  . چارچوب نظري استفاده2جدول شماره 

 درصد فراوانی چارچوب نظري رديف

 45/47 28 بوردیو 1

 50/30 18 طرس چند ن ریه به عنوان ادبیات ن ری)شوتس، سوبل، فیسك، هیداج، فدرستون و ...( 2

 16/10 6 ایدنز 3

 47/8 5 بوردیو و ایدنز 4

 38/3 2 بوردیو و وبلن 5

 100 59 مجموع
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 زندگی سبک حوزه پژوهشگران جنسيت .3-1-2

درصـد( محققـان در حـوزة    61شود، نزدیك به دوسوم )میمشاهده  3طور که در جدول  همان

 اند.درصد( محققان زن بوده39سوم )سبك زندای مرد و بیش از یك
 

 شده . جنسيت محقق اصلی يا مجري منابع بررسی 3جدول شماره 

 درصد فراوانی جنسيت محقق رديف

 39 23 زن 1

 61 36 مرد 2

 100 59 مجموع

 

 هاي مختلفسبک زندگی در سال هايفراوانی پژوه . 3-1-3

وارد ادبیات علوم انسـانی و   80دهد که واژة سبك زندای در اوایل دهة دس  آمده نشان می شواهد به

های علمـی نـامبرده شـده، نشـان     در پایگاه« سبك زندای»وجوی  علوم اجتماعی ایران شده اس . جس 

سـبك زنـدای انجـام شـده اسـ  و در       پـژوهش بـا عنـوان    4تنهـا   1385تا  1380های  داد که در سال

پژوهش با موضـوع سـبك زنـدای  بـه اوج خـود رسـیده و بـیش از دو سـوم          1390تا  1385های  سال

ها انجام شده اس . بعد از یك دهه از ورود این اصـطالس بـه ادبیـات    درصد( در این سال2/71ها )پژوهش

المی توجه نشان داده شد و توجه به سـم   به سبك زندای در علوم اس 90علمی در ایران، در اوایل دهة 

سبك زندای اسالمی و پژوهش در این حوزه آغاز شد کـه نشـانگر فاصـله بـین علـوم اسـالمی و علـوم        

 ها در جامعه اس .  ها و سیاستگذاریانسانی و عدم هماهنگی بین این دو در انجام پژوهش
 

 مختلفهاي هاي سبک زندگی در سال. فراوانی پژوه 4جدول شماره 

 درصد فراوانی سال انجام پژوه  رديف

 8/6 4 1385تا  1380 1

 2/71 42 1390تا  1385 2

 22 13 و بیشتر 1390 3

 100 59 مجموع
 

 مقطع تحصيلی پژوهشگران سبک زندگی. 3-1-4

دهد که بیش از نیمـی از محققـان حـوزة سـبك زنـدای      نشان می 5های جدول شماره یافته

درصـد  8/45دکترای تخصصی یـا دانشـجوی دکتـری تخصصـی بـوده و      دارای مدرک تحصیلی 

 اند. التحصیل مقطع کارشناسی ارشد بوده فارغ
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های حوزة همچنین بررسی رشته تخصصی محققان علوم انسانی نشان داد که اغلب پژوهش

های مختلـف  درصد( توسط پژوهشگران رشته علوم اجتماعی با ارایش90سبك زندای )بیش از 

شناســی ن ـری و فرهنگــی، مـدیری  توســعه روسـتایی، پژوهشــگری علـوم اجتمــاعی،     )جامعـه 

هایی مانند مـدیری  و روانشناسـی در   شناسی و ...( انجام شده و تعداد بسیار اندکی از رشته هعجام

 اند.این حوزة پژوهش انجام داده
 شده . مقطع تحصيلی محقق اصلی يا مجري منابع بررسی5جدول شماره 

 درصد فراوانی تحصيلی محقق مقطع رديف

 8/45 27 کارشناسی ارشد 1

 2/54 32 دکتری / دانشجوی دکتری 2

 100 59 مجموع
 

 هاي حوزة سبک زندگیهاي گردآوري اطالعات در پژوه رويکردهاي روشی و تکنيک. 3-1-5

 های بکار ارفته شده توسط پژوهشگران حوزة سبك زندای نشـان داد کـه بیشـتر   استخراج روش

درصـد  3/20انـد و  درصد( از روش کمی و آمار توصیفی و استنباطی استفاده کـرده 8/67ها )این پژوهش

شناسـی و  اند. این آمارها بیانگر آن اس  که در این حوزه کمتر بـه آسـیب  های کیفی بهره بردهاز روش

رهـا و آزمـون   ایـری متغی تحلیل سبك زندای پرداخته شده اس  و در بیشتر تحقیقات تنها بـه انـدازه  

طـور کـه ذکـر شـد تقریبـاً نیمـی از        ها و بررسی رابطه بین چند متغیر اکتفا شده اسـ . همـان  فرضیه

کـه روش بوردیـو در بررسـی سـبك      اند. با وجـود آن ها از چارچوب ن ری بوردیو استفاده کردهپژوهش

درصـد از  9/11تنها  های این حوزههای کمی و کیفی بوده اس ، اما در پژوهشزندای ترکیبی از روش

های تحقیق ترکیبی استفاده شده اس . سبك زندای به عنوان یك پدیده پیچیده که تح  تـأثیر  روش

های ترکیبی بـرای بررسـی   یابد، استفاده از روشپذیرد و تغییر میعوامل بسیاری شکل ارفته، تأثیر می

کمـی و کیفـی را داشـته و معایـب     تر از این پدیده مؤثر اس  که مزایای هر دو رهیافـ   و درک عمیق

 دهد.  روشی این دو رهیاف  را تا حدی برطرف نموده و دیدی چندبعدی به محقق می
 شده در حوزة سبک زندگی هاي پژوهشی استفاده. روش6جدول شماره 

 درصد فراوانی رويکرد روشی رديف

 8/67 40 کمی 1

 3/20 12 کیفی 2

 9/11 7 ترکیبی 3

 100 59 مجموع
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هـا،  چنین از ابزار اردآوری اطالعـات متناسـب بـا رویکردهـای روشـی در ایـن پـژوهش       هم

دلیـل اسـتفاده از رویکـرد     هـا بـه  که برخی از پژوهش برداری شده اس . با در ن ر ارفتن آن بهره

درصـد از پرسشـنامه،    4/69انـد،  ترکیبی از هر دو ابزار اردآوری کمی و کیفی نیز اسـتفاده کـرده  

 اند. درصد از رجوع به اسناد استفاده کرده 9/2درصد از مشاهده و  9/5مصاحبه،  درصد از 1/22
 آوري اطالعات .  تکنيک جمع7جدول شماره 

 درصد 1فراوانی آوري اطالعاتتکنيک جمع رديف

 1/69 47 پرسشنامه 1

 1/22 15 مصاحبه 2

 9/5 4 مشاهده 3

 9/2 2 رجوع به اسناد 4

 100 68 مجموع

 

 هاي سبک زندگیجمعيت آماري پژوه . 3-1-6

 59های حوزة سبك زنـدای مـورد بررسـی قـرار ارفـ . از      در اینجا جمعی  آماری پژوهش

 3ها انجام شده اس . فقـط  درصد در شهرستان 44درصد در تهران و 9/48پژوهش بررسی شده، 

 اند.ها به تحقیق درباره سبك زندای روستائیان پرداختهدرصد( پژوهش 1/5تحقیق )
 هاي سبک زندگی. جامعه آماري پژوه 8جدول شماره 

 درصد فراوانی جامعه آماري رديف

 9/48 29 تهران 1

 44 26 شهرستان 2

 1/5 3 روستا 3

 7/1 1 سایر موارد 4

 100 59 مجموع

 
 هاي حوزه سبک زندگیمند محتواي پژوه تحليل نظام .3-2

های سبك زندای چند بار بازخوانی شـد  ای پژوهشطور که قبالً توضیح داده شد، محتو همان

های این حوزه با تأکید بر موضوع، به ده های اصلی هر پژوهش استخراج شد. پژوهشو نهایتاً تم

 اند. دسته موضوعی تقسیم شده

 بندی به شرس زیر اس :این طبقه
                                                           

 شده اس .  68وری اطالعات استفاده کرده بودند، مجموع فراوانی ابزارهای استفاده شده ها از دو ابزار اردآ. ن ر به اینکه برخی پژوهش1
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سـرمایة   شناسی سبك زندای؛ بررسی رابطه بین سبك زندای ودرصد( اونه 22پژوهش )13

 9/11درصـد(؛ سـبك زنـدای و طبقـه )    6/13درصد(؛ سبك زنـدای و دینـداری )  9/16فرهنگی )

درصد(؛ سبك  8/6درصد(؛ سبك زندای و مناسبات نسلی ) 2/10درصد(؛ سبك زندای و هوی  )

 1/5درصد(؛ سـایر مـوارد )   1/5درصد(؛ بررسی عوامل مؤثر بر سبك زندای )8/6زندای و رسانه )

 درصد(. 4/3دای و سرمایه اجتماعی )درصد(؛ سبك زن
 

 هاي سبک زندگیبندي موضوعی پژوه . طبقه9جدول شماره 
 درصد فراوانی بندي موضوعیطبقه رديف

 22 13 شناسی سبك زندایاونه 1

 9/16 10 سبك زندای و سرمایه فرهنگی 2

 6/13 8 سبك زندای و دینداری 3

 9/11 7 سبك زندای و طبقه 4

 2/10 6 و هوی  سبك زندای 5

 8/6 4 سبك زندای و مناسبات نسلی 6

 1/5 3 سبك زندای و رسانه 7

 1/5 3 عوامل مؤثر بر سبك زندای 8

 1/5 3 سایر موارد 9

 4/3 2 سبك زندای و سرمایه اجتماعی 10

 100 59 مجموع

 

 هاي حوزة سبک زندگیهاي زندگی در پژوه شناسی سبکگونه. 3-2-1

اند. در بندی کردههای زندای را طبقهپژوهش( سبك13های بررسی شده )درصد پژوهش 22

نـوع سـبك   38انـد،  های سبك زندای ارائه کـرده اینجا براساس تعاریفی که پژوهشگران از اونه

 بندی شدند.دسته طبقه 6طور خالصه در  بندی مجدد، بهزندای استخراج شد که با دسته

های انجام شده با عناوین مـدرن،  زندای در پژوهشسبك زندای شبه مدرن: این نوع سبك 

محور مطرس شـده  وطنانه و رسانهارایانه، جهانارایانه، مادیارا، مدارایانه، واکنشی، مصرفغرب

طور معمـول سـرمایه فرهنگـی پـایین و سـرمایه       اند، بهاس . افرادی که در این سنخ قرار ارفته

انـدام و   رف، موسیقی، مـدیری  بـدن و پوشـش، تناسـب    اقتصادی باالیی دارند. این افراد در مص

کننـد، میـزان مطالعـة    پسند جهـانی پیـروی مـی   کنترل وزن، اذران اوقات فراغ  از الگوی عامه

 دهند.پائینی دارند، هویتی جهانی دارند، به واجبات و اعتقادات دینی زیاد اهمی  نمی
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-های زندای مذهبی، ارزشی، اخـالق كسب توان با ناممی را آنهای زندای پیشامدرن: سبك

هـا  ارا، سنتی، همنوایانه، متعارف، متعادل و بسیجی در پـژوهش محور، عرفارا، ایدئولوژیك، فقه

ازینند شامل این موارد اس : از سـرمایه  های افرادی که چنین شیوة زندای را برمییاف . ویژای

الدین همنوائی دارند، در این افراد ورزش، فرهنگی و اقتصادی پائین برخوردارند، با سطح زندای و

اهمی  اس ، مدیری  بدن سنتی و پائین اسـ ، اعتقـاد بـه    مطالعه، مسافرت، اردش و تفریح کم

های دینی اهمی  و جایگاه باالیی دارد، هویتی متعارف و مبتنی بـر افتمـان مسـلط    خدا و ارزش

 دارند، از سطح تحصیالت پائینی برخوردارند.

های انجام شده از این نوع سبك زندای با نام شادزیس  محور: در پژوهشلذت سبك زندای

نیز نام برده شده اس . این افراد از سرمایه اقتصادی باال و سرمایه فرهنگـی پـائینی برخوردارنـد.    

جویی در اذران اوقـات فراغـ ، مـدیری  بـدن، مصـرف      تحصیالت پائینی دارند و شادی و لذت

کنند، به دنبال موسیقی، تفریح و دهند. این دسته از افراد مطالعه نمییح میکاالهای فرهنگی ترج

 های شاد هستند.ورزش

محـور دارنـد، از سـرمایه فرهنگـی بـاال و      محور: افرادی که سبك زنـدای علـم  سبك زندای علم

نـه یـا   ارایاسرمایه اقتصادی متوسط به باال برخوردارند. این سبك زندای، با عنـاوین فرهنگـی، نخبـه   

-روشنفکرانه نیز مطرس شده اس . این افراد پوشش متعارف دارند، به مدیری  بدن اهمی  زیـادی مـی  

دهند، به خداوند معتقدند و در دین بازاندیشی دارند، مطالعه زیادی دارند، اهل اوش دادن بـه موسـیقی   

 ریزی دارند.مهپردازند و برای اذران اوقات فراغ  برناکالم هستند، به ورزش میسنتی و بی

محلی: این نوع سبك زندای را به دلیل اهمی  بسیار زیاد فرهنـگ قـومی،   سبك زندای جهان

اویند. این دسته از افراد ارایش زیادی به رسـانه قـومی، ورزش   فرهنگی نیز میسبك زندای خرده

سـبك زنـدای    محور وجـود دارد. افـراد در ایـن اونـه از    قومی، استفاده از لباس قومی و مطالعة قوم

 شود.  سرمایه فرهنگی باال و سرمایه اقتصادی متوسط دارند و دین عنصر تقوی  قومی محسوب می

محور: در این سبك زندای، افراد از سرمایه اقتصادی متوسـط و سـرمایه   سبك زندای ورزش

سـ ،  فرهنگی پائین برخوردارند. سطح تحصیالت پائینی دارند، تناسب اندام و مدیری  بدن باال ا

 مطالعه کردن، مسافرت رفتن، و تفریح در راستای ورزش اس .   
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 هاي سبک زندگی توزيع فراوانی گونه .10جدول شماره 

 درصد فراونی هاگونه رديف

 21/34 13 شبه مدرن  1

 94/28 11 پیشامدرن  2

 15/13 5 محور لذت 3

 52/10 4 محور علم 4

 89/7 3 محلی جهان 5

 28/5 2 محورورزش 6

 100 38 مجموع
 

 سبک زندگی و سرمايه فرهنگی. 3-2-2

های حـوزة سـبك زنـدای از سـرمایه فرهنگـی بوردیـو بـرای        طور معمول بیشتر پژوهش به

دانـد  ها و عادات دیرپـایی مـی  اند. او سرمایة فرهنگی را خصل سنجش این سرمایه استفاده کرده

های تحصیلی فرهنگی ارزشمندی مثل صالحی  شود و اهدافپذیری حاصل میکه فرایند جامعه

(. از سوی دیگر بـه اعتقـاد وی، داشـتن    1995ایرد )آنهایِ و همکاران، و فرهیختگی را در بر می

ها، منوط به ( کسب مشروعی  از طریق بقیة سرمایه1سرمایة فرهنگی کارکردهای مختلفی دارد: 

سرمایه فرهنگی بدین معناسـ  کـه فـرد    ( داشتن 2ها به سرمایه فرهنگی اس ؛ تبدیل شدن آن

تواند خود را از الزامات زندای روزمره جدا کند و نوعی ازینش دلخواه در عرصة فرهنگ انجام می

 کند: (. او سرمایه فرهنگی را به سه دسته تقسیم می2003، 1و وینگر  دهد )الرن

ناپـذیری   بخش جدایی: نوعی ثروت بیرونی اس  که به عنوان 2یافتهسرمایه فرهنگی تجسم»

ابعاد سرمایة فرهنگی همراه بـا تولـد    را آناز فرد درآمده اس . این همان بخشی اس  که بوردیو 

از طریق هدیه، خرید یا مبادله به دیگری منتقل نمود. این نوع سرمایه،  را آنتوان نامد که نمیمی

 یابد.های مداوم ذهن و جسم تجلی میصورت آمادای به

ترین و آشکارترین نوع سرمایة فرهنگـی  : این سرمایه از بدیهی3یافتهنگی عینی سرمایه فره

یافته بیشتر به شـکل  مند شوند. سرمایه فرهنگی عینی توانند از آن بهرهاس  که افراد جامعه می

هـا، تصـاویر،   هـا، مجسـمه  هـا، نقاشـی  هایی ن یر مجلهکاالهای فرهنگی و اشیای مادی و رسانه

قابـل   هـای بـارز آن،  یابد و از ویژاـی آالت و غیره تجسم میها، ابزارها، ماشیننامه ها، لغکتاب
                                                           
1. Lareau and Weininger   
2. Embodied cultural Capital 

3. Objective Cultural Capital 
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تواند جنبة نمـادی  انتقال بودن آن اس . این سرمایه به نوعی در شکل اقتصادی هم مطرس اس  و نیز می

ـ  طور خالصه، به همة اشیاء و کاالهای فرهنگی، سرمایة فرهنگی عینـی مـی   آن حفظ شود. به د؛ امـا  اوین

 اذارد.خصل  اساسی این سرمایه در این اس  که دربردارنداان آن اثر آموزشی می

شـود کـه بـرای    : به قوانین و مقررات نهادینه شده اطالق مـی 1سرمایة فرهنگی نهادینه شده
کند. الزمة سرمایه فرهنگی نهادی، قبـل از هـر چیـز، وجـود     دارنده آن پایگاه اجتماعی ایجاد می

حی  و مستعد در جه  کسب انواع مـدارک تحصـیلی و دانشـگاهی اسـ . از طـرف      افراد باصال
دیگر، مستلزم وجود نهادهای رسمی اس ، که هم این مدارک تحصیلی را صادر کننـد و هـم بـه    

های بارز این سرمایه، این اس  که به شـکل پلـی میـان اقتصـاد و     آن رسمی  بخشند. از ویژای
یی را دارد که سرمایة فرهنگی را از طریق کـاربرد آن بـه طـرق    کند و این توانافرهنگ عمل می

 (.246: 1984)بوردیو، « معقول و رسمی، به نوعی سرمایة اقتصادی تبدیل نماید
منبع توسط پژوهشگران بررسی شده اس .  12رابطه بین سبك زندای و سرمایه فرهنگی در 

پژوهش رابطـه مثبـ  و    3س : در منبع به عنوان متغیر مستقل بررسی شده ا 4سبك زندای در 
مستقیمی بین سبك زندای و سرمایه فرهنگی وجـود داشـته و در پـژوهش حسـینی رودبـارکی      

رسد به دلیل تفاوت درجامعه آماری باشد. جامعه آماری ( این فرضیه رد شده که به ن ر می1387)
رهای تهـران و  ( از شـه 1386( و جوادی )1386(، غائب اناقز )1387سه پژوهش شیخی نیگجه )

یزد بوده اس ، در حالی که جامعه آماری حسینی رودبارکی سه نسل از یك روستای ایالن بـوده  
سامان ارفته در حـالی  « هاتداوم استمرار سن »و « کار»، «تولید»اس . زندای روستایی بر پایه 

رفتـه  سامان ا« نوآوری فرهنگی»و « کار و فراغ »، «مصرف»که سبك زندای شهری بر پایه 
هـای زنـدای افـراد اسـ  در     کننده ویژایای اس  که تعییناس . فرهنگ روستا کلی  یکپارچه

های ارتبـاطی نـوین بـه    حالی که فرهنگ مردم شهری ناهمگون اس . هر چند که با ورود رسانه
های روستایی و باال رفـتن سـطح تحصـیالت و تغییـر ذائقـه در افـراد نوجوانـان و جوانـان،         خانه
وجود آمده که میزان این تغییرات به میزان قوی بـودن   تی در سبك زندای روستائیان نیز بهتغییرا
 های مسلط رایه در آن روستا بستگی دارد.سن 

پژوهش، رابطه بین سرمایه فرهنگی و سبك زندای به عنوان متغیر وابسته بررسی شده  8در 

متغیـر اسـ . یعنـی میـزان سـرمایه       اس  که نتایه تمام آنها حاکی از وجود رابطه بـین ایـن دو  

 فرهنگی در انتخاب سبك زندای تأثیر داشته اس . 
                                                           
1. Institutionalized Cultura Capital 
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هـای  هـا، شـیوه  هـا، ارزش ای از طـرز تلقـی  ها، سبك زندای مجموعهدر بیشتر این پژوهش

هـای مـدیری  بـدن، هنجارهـای     های افراد در ن ر ارفته شده کـه بـا شـاخا   رفتاری و سلیقه

اغ ، الگوی خرید و انتخـاب لبـاس، ]الگـوی تغذیـه و ترجیحـات      مصرف، نحوة اذران اوقات فر

 غذایی[ تعریف شده اس .
 

 رابطة سبک زندگی و سرمايه فرهنگی  . توزيع فراوانی فرضيه11جدول شماره 

 فراوانی فرضيه  رديف

 رابطه بین سبك زندای )متغیر مستقل( و سرمایه فرهنگی  1
 3تأیید: 
 1رد: 

4 

 ه فرهنگی و سبك زندای )متغیر وابسته( رابطه بین سرمای 2
 8تأیید: 
 0رد: 

8 

 
 هاي اقتصادي و اجتماعیسبک زندگی و سرمايه. 3-2-3

دهـد، در بررسـی رابطـه بـین سـرمایه اقتصـادی و       نشان مـی  12طور که نتایه جدول  همان

تـایه  عنوان متغیر وابسته در ن ر ارفتـه شـده اسـ . ن    اجتماعی با سبك زندای، سبك زندای به

پژوهش انجام شده( بیانگر وجود رابطه مثبـ  و مسـتقیم بـین     5پژوهش از  4ها ) بیشتر پژوهش

سرمایه اقتصادی و سبك زندای اس . یعنی افزایش سرمایه اقتصادی در انتخاب سـبك زنـدای   

هـای  ها، برای سنجش سرمایه اقتصادی، میـزان و قیمـ  دارایـی   تأثیر داشته اس . همة پژوهش

( بـا عنـوان   1389انـد. تنهـا در پـژوهش تیمـوری )    آمد خانواده و فرد را بررسی کـرده مادی و در

بررسی عوامل مؤثر بر تغییرات سبك زندای )مطالعه موردی روستای شیردار کـالدر شهرسـتان   »

های انجـام شـده کـه    رابطة بین سرمایه اقتصادی و سبك زندای تأیید نشد. بین پژوهش« بابل(

را تشـکیل   اند، تنها پژوهشی اس  که مـردم روسـتا، جامعـة آمـاری آن    کردهاین رابطه را بررسی 

اند. در این پژوهش متغیر سرمایه اقتصادی تأثیر چندانی بر تغییـر سـبك زنـدای روسـتائیان      داده

های کیفی این پژوهش نیز نشان داد بیشتر افرادی که در روستا دارای سرمایه نداشته اس . یافته

باشند. اما سرمایه اقتصادی، تـأثیر  تند، معموالً جزء نسل اول یا دوم روستا میاقتصادی باالیی هس

 چندانی بر شیوة زندای آنان نداشته اس .

اند که در تحقیقات بسیار اندکی به بررسی رابطة بین سرمایه اجتماعی و سبك زندای پرداخته

 انـد. نتـایه پـژوهش   اختـه های این حوزة تنها دو پژوهش به بررسی این رابطـه پرد میان پژوهش
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( که به روش پیمایش  روی دانشجویان دانشگاه اصفهان انجام شـده بـود، نشـان    1389کریمی )

( با اسـتفاده از روش  1387دهندة آن بود که بین این دو متغیر رابطه وجود ندارد و پژوهش فالس )

جام شده بود، حاکی از ساله شهر تهران ان 23تا  18تحقیقی ترکیبی کمی و کیفی بر روی جوانان 

وجود رابطه مثب  و مستقیم بین این دو متغیر بود. در هر دو پژوهش من ور از سرمایه اجتمـاعی  

 های اجتماعی بوده اس . میزان مشارک  و عضوی  در اروه
 هاي اقتصادي و اجتماعی و سبک زندگیرابطة سرمايه . توزيع فراوانی فرضيه12جدول شماره 

 راوانیف فرضيه   رديف

 رابطه بین سرمایه اقتصادی و سبك زندای )متغیر وابسته( 1
 4تأیید: 
 1رد: 

5 

 رابطه بین سرمایه اجتماعی و سبك زندای )متغیر وابسته( 2
 1تأیید: 
 1رد: 

2 

 

 سبک زندگی و دينداري. 3-2-4

های آن، بنیان الگوهای موجود در یك سبك زندای خاص فرهنگ حاکم بر جامعه و شاخا

تـرین عامـل آن، دیـن و    ایرد که مهمدهد و فرهنگ نیز از عوامل متعددی اثر میا تشکیل میر

(. بوردیو دربارة جایگاه دیـن در ن ریـه خـود    34-33: 1392های وحیانی اس  )فاضل قانع، آموزه

بینی و  ( دین، مشتمل بر یك جهان1دهد: معتقد اس : دین سه نوع سرمایه در اختیار فرد قرار می

( دین دارای یـك ن ـام   2اذارد؛  امی معنایی اس  و این سرمایه فرهنگی را در اختیار افراد مین

( دین دارای اروه یا 3بخشد؛ ای نمادین مینمادی و دارای شعائر اس  که به پیروان خود سرمایه

ا در اجتماعی از پیروان اس  و همچنین نهاد و سازمانی نسبتاً منسجم اس  که سرمایه اجتماعی ر

 (.221: 1390به نقل از مهدوی کنی،  175و  93: 1381آورد )بوردیو، هر جامعه پدید می

هـای  شناسـی و در نتیجـه در سـبك   ها، سلیقه و زیباییوارهتواند در ایجاد عادتپس دین می

ایـری دیگـر   هـای زنـدای بخصـوص دینـی، در شـکل     زندای نقش ایفا کرده و جدای از سبك

 (.  221: 1390دخیل باشد )مهدوی کنی،  های زندای نیز سبك

های بررسی شده در حوزة سبك زندای، رابطة دینداری درصد( از کل پژوهش12پژوهش ) 7

ها وجود رابطـة معکـوس و منفـی    اند.همة پژوهشو سبك زندای )متغیر وابسته( را بررسی کرده

د دیندار بیشتر بر اسـاس  بین دینداری و سبك زندای را تأیید کرده اس . یعنی سبك زندای افرا

جـو  معیارهای دینی شکل ارفته و با باال رفـتن سـطح دینـداری، افـراد در رفتـار مصـرف بیشـتر صـرفه        
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مدارتراسـ ، رفتارهـایی را کـه نمـاد فراغـ  عمـومی را       تر و دینشوند، سطح مدیری  بدن آنها سنتی می

دهند. همچنـین   د فراغ  مذهبی دارد، انجام میشود و بیشتر رفتارهایی که نمادارند، در آنها کمتر دیده می

نامه دکتری خـود بـه بررسـی     ( در پایان1389های داخلی دارند. شفیعی )ارایش بیشتری به مصرف رسانه

های فرهنگی دول  و الگوهای سبك زندای دختران پرداخته اس . او در بررسی رابطه بـین ایـن   سیاس 

نداری با ارایش به الگوهای سبك زندای رابطـه وجـود دارد. بـه    دو متغیر به این نتیجه دس  یاف  که دی

این معنا که با افزایش میزان دینداری، انتخاب الگوهـای سـبك زنـدای بـه سـم  الگوهـای همسـو بـا         

 کند.های دینی در جامعه[ میل میها و ارزشسیاس  فرهنگی دول  ]حفظ سن 

از مثل دینداری تضعیف شده یا تغییـر  سدر جوامع مدرن کنونی برخی منابع و الگوهای هوی 
ایری سبك زنـدای  ها و دینداری سنتی در شکلها، ارزشکرده، البته در جامعة ایران، هنوز سن 

تـر  شان سـنتی افراد دینداری سنتی داشته باشند، سبك زندای»نقش دارند. بدین معنا که هر چه 
« تـری دارنـد  سبك زندای مـدرن  اس  و افرادی که دارای دینداری شخصی یا ازینشی هستند،

 (.57: 1392)رحمانی فیروزجاه و سهرابی، 

 

 سبک زندگی و هويت. 3-2-5

ایری هوی  و سبك زنـدای بـه شـمار    جهانی شدن و مدرنیته دو عامل بسیار مهم در شکل
تح  تأثیر جهانی شدن، شاهد تجلی هوی  چندوجهی هستیم و صور اونااون هویـ   »روند.  می

کنـد. ایرانیـان هـم مسـلمان هسـتند و هـم       ح جهانی، ملی و فردی خودنمایی مـی ایرانی در سط
نـوری و مقـدس،   ؛ خواجه13: 1386اند و هم مدرن )آزاد ارمکی، جهانی، در عین حال هم مذهبی

از ن ـر بوردیـو   »(. سبك زندای یکی از ابعاد تجلـی هویـ  در زنـدای روزمـره اسـ .      7: 1384
تمایزاذاری یعنی خواس  برخورداری از یك هوی  اجتماعی خـاص  ها برای خواس  افراد و اروه

 (.119: 1391ویتز، )بون« سازد اس  که هستی اجتماعی شخا  یا اروه را ممکن می
سبك زندای نقش مهمی در خلـق هویـ  فـردی و جمعـی دارد و نگـرش افـراد را دربـارة        

کـه   فـرد بـیش از آن  نمـای ظـاهری   »دهـد.  مصرف، مدیری  بدن و روابط اجتماعی شـکل مـی  

( و 144: 1378)ایـدنز،  « دهندة هوی  شخصـی او باشـد، بیـانگر هویـ  اجتمـاعی اسـ        نشان

 (.58: 2013، 1)تَُُلَُُلِن« یابندها از طریق تمایز با دیگران استرش میهوی »

                                                           
1. Tolonen 
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پـژوهش بـا    3اند؛ ها، سبك زندای را در این حوزه بررسی کردهدرصد( پژوهش7پژوهش ) 4

انـد. در همـه   پژوهش با روش کیفی  به رابطه بین سبك زندای و هوی  پرداخته1روش کمی و 

ها، سبك زندای به عنوان متغیر مستقل در ن ر ارفته شده اس  و نتایه آنها بیـانگر  این پژوهش

 وجود رابطه بین سبك زندای و هوی  بوده اس .

ت فراغـ ،  هـای مصـرف فرهنگـی، اوقـا    ( در سبك زنـدای، شـاخا  1387محمدی تلوار )

های اجتماعی را مطمح ن ر داشته و رابطة آن با  هوی  اجتماعی و محلـی  مدیری  بدن و ارزش

را در بین جوانان شهر سنندج مطالعه کرده اس . هوی  اجتماعی را در سه بعد شـناختی )میـزان   

خـواهی، نمادهـای قـومی و    های مهم اروهآااهی و شناخ  فرد از رویدادهای تاریخی، شخصی 

مذهبی(، بعد احساسی ـ عاطفی )میزان ابراز احساسات فرد نسـب  بـه اـروه و نسـب  بـه افـراد        

هایی درباره پیامدهای ارزشی مثب  دیگری که رابطه خاص با آن اروه دارند( و بعد ارزشی )فرض

های مذهبی، قومی و کـردی اسـ ،   یا منفی عضوی  اروهی( و هوی  محلی را که شامل هوی 

س . او در پژوهش خود به این نتیجه دس  یاف  که بین سـبك زنـدای و هویـ     بررسی کرده ا

اجتماعی رابطه وجود دارد. یعنی به میزانی کـه سـبك زنـدای افـراد بـه سـبك زنـدای جهـانی         

شـود. البتـه رابطـه    تر میوطنی نزدیكشود، هوی  اجتماعی آنها نیز به هوی  جهان تر مینزدیك

رغم مشاهدة الگوهای سبك زنـدای   به»ای ضعیف اس . رابطهبین هوی  قومی و سبك زندای 

ویژه در مصرف فرهنگی و مدیری  بدن در میان جوانان سـنندجی، ایـن الگوهـا هنـوز      جهانی به

اند و عناصر مذهب و قومی  اارچه نـه  بخش جایگزین عناصر سنتی نشدهعنوان عناصر هوی  به

اند. با این وجود، با رشد سـریع شهرنشـینی   نمودهبخشی خود را حفظ به مانند اذشته توان هوی 

تواند خاستگاه یك جدید رشد کرده که می  در سنندج و باال رفتن میزان تحصیالت، طبقه متوسط

 (.1392)نایبی و محمدی تلوار، « هوی  اجتماعی متفاوت باشد

 ( رابطة سـبك زنـدای )محصـوالت فرهنگـی، فعالیـ  فراغتـی،      1389کفاشی و همکاران ) 

های مذهبی، ملی، اروهـی،  مدیری  بدن، الگوی تغریه و الگوی خرید( و هوی  اجتماعی )هوی 

خانوادای و فردی( را در جوانان شهر بابل بررسی کردند و به این نتیجه دسـ  یافتنـد کـه بـین     

 های هوی  اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد. سبك زندای و اونه

نیز رابطه بین این دو متغیر را بین جوانان شهر بندرعباس بـا  ( 1393نوری و همکاران )خواجه

های سبك زندای در پژوهش او شامل مصرف محصـوالت  روش پیمایش بررسی کردند. شاخا
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های هوی  اجتمـاعی شـامل   فرهنگی، فعالی  فراغتی، مدیری  بدن و الگوی خرید بود و شاخا

نی بود. نتیجه این پـژوهش نیـز ماننـد دو    های مذهبی، جنسیتی، ملی، قومی، اروهی و بدهوی 

 قبلی حاکی از وجود رابطه بین این دو متغیر بود. پژوهش

تنها پژوهشی که با روش کیفی به بررسی رابطه بین سبك زندای و هوی  اجتماعی جوانـان  

( انجام شده اس . پژوهشگران در ایـن مقالـه بـه    1385آبادی و آقابخشی )پرداخته، توسط رحم 

نتیجه دس  یافتند که در دهه اخیر فرایند سبك زنـدای و هویـ  اجتمـاعی و شخصـی بـه      این 

های ساختاری رفته و به فرایندهای انعکاسی تبدیل شده اس . البتـه نـه   سم  اسستن از شالوده

طور ای مطلب جدید باشد، بلکه این کار بههای سلیقهاینکه کسب هوی  از طریق نمایش انتخاب

ارفته اس ، اما فقط اروه نخبه کوچکی قادر به تشخیا و به کـارایری  جام میسنتی همیشه ان

 اند.عالیم و نمادهای آن بوده

 

 سبک زندگی و مناسبات نسلی. 3-2-6

-های حوزه سبك زندای به تغییرات سبك زندای بین نسلدرصد( از پژوهش 7پژوهش ) 4

عنوان متغیر وابسته بـه نسـل در    ها سبك زندای بههای مختلف اختصاص دارد. در این پژوهش

( با روش تحقیق کمی 1389( و جوادی )1387ن ر ارفته شده اس . دو پژوهش شیخی نیگجه )

اند در حـالی  آموزان شهر تهران و زنان شهر یزد انتخاب کردهدانش به ترتیب نمونه خود را از بین

روش ترکیبی کمی و کیفـی  ( با 1387( و حسینی رودبارکی )1389که دوپژوهش دیگر، تیموری )

به ترتیب در سه نسل از روستای شیرکالدر بابل و روستای آهنگر اراان تغییرات سبك زندای را 

 تر اس . ها حاکی از تغییرات سبك زندای در نسل جواناند. نتایه همة این پژوهشمطالعه کرده

حدی در زمینه سـبك  های سه اانه از الگوی واهای پژوهش تیموری نشان داد که نسلیافته

کنند. نسل جوان در نحوه اذران اوقات فراغ ، الگوی تغذیـه، پوشـاک و ... از   نمی زندای پیروی

کنند. با افزایش سطح تحصیالت، ساختمان ذهنی نسل جـوان  تری پیروی میسبك زندای مدرن

که منجر به  ها تأثیر اذاشته اس نسب  به دو نسل دیگر داراون اشته و این امر بر عملکرد آن

هـای  اتخاذ اعمالی خاص برای نمایش نوعی سبك زندای متفاوت شـده اسـ . همچنـین یافتـه    

واسطه کهول  سـن   آالیشی که دارند و بهکیفی نشان داد که نسل اول به دلیل زندای ساده و بی

 ها، مدرنیته در زندای آنان رسوخ نکرده اس .و پایبندی به سن 
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خـورد. در روسـتای آهنگرمحلـه،    حسینی رودبارکی به چشم مـی  همین نتیجه نیز در پژوهش

هـای  شان در جامعـه، سـاختمان  های مختلف به دلیل تفاوت جایگاه اجتماعینسل افراد متعلق به

اذارد. نسل دوم و سوم به دلیل داشـتن  ها تأثیر میذهنی متفاوتی دارند که بر ذائقه و عملکرد آن

ای متفاوت از آنها دارند کـه منجـر بـه اتخـاذ اعمـال      ل، ذائقهساختمان ذهنی متفاوت از نسل او

 اردد.خاصی برای نمایش نوع سبك زندای دلخواه می

هـای اول و دوم سـاکن در   های سبك زنـدای در میـان نسـل سـوم متفـاوت از نسـل      مؤلفه

 هـای اول و دوم بـه  روستاس . اما این تفاوت به معنای شکاف نسلی در روستا نیس ، بلکه نسـل 

نوعی با نسل سـوم در بکـارایری سـبك زنـدای نـوین همـراه و در مـواردی خـود از آن تـأثیر          

توان اف  متغیر نسل نقش مهمی در تغییـرات ایجـاد شـده در سـبك     اند. در مجموع می پذیرفته

زندای روستایی دارد. همچنین نتایه این پژوهش نشان داد که مسیر تغییرات به سـم  افـزایش   

وسایل زندای بیشـتر از  « ضرورت تزئینی»که کاالهای مصرفی اس . به طوری تقاضا برای خرید

 آنهاس .   « ضرورت کارکردی»

 

 ايسبک زندگی و مصرف رسانه. 3-2-7

اذراننـد و مصـرف   هـا مـی  در این دوران، مردم بخش قابل توجهی از اوقات خود را با رسـانه 

ها به ساختمند شدن زندای روزمـره کمـك   رسانه»ای با زندای روزمره آمیخته شده اس . رسانه

ها بـرای عـادت بخشـیدن بـه زنـدای      ها اس  و از رسانهکند. زندای روزمره مبتنی بر عادتمی

 (. 77: 1381)ایبینز و بوریمر، « شود استفاده می

های زندای کـه در  دهد، سبكهای حوزة سبك زندای نشان میطور که نتایه پژوهش همان

طور مستقیم یا غیرمستقیم به ترویه سبك زندای مصرفی و  شود، اغلب بهه میها نشان دادرسانه

(. در سـه پژوهشـی کـه در    1388پردازند )عیوضی، ارایی و تغییر در سبك زندای افراد میتجمل

ای بررسی شده اسـ .  این حوزه انجام شد، سبك زندای به عنوان متغیر وابسته به مصرف رسانه

های فرهنگـی دولـ  و   ( در بررسی سیاس 1389نامه شفیعی )مده از پایاندس  آ یکی از نتایه به

ای با انتخاب الگوهای سبك زندای الگوهای سبك زندای دختران این بود که بین مصرف رسانه

( در پژوهشی با عنوان جوان، سـبك زنـدای و فرهنـگ    1387رابطه وجود دارد. ربانی و رستگار )

رسد میان متغیر مصرف رس جوانـان بـا سـبك    د که به ن ر میمصرفی به این نتیجه دس  یافتن
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زندای مصرفی رابطه وجوددارد رابطه مستقیم و مثب  وجـود دارد؛ یعنـی هرچـه میـزان مصـرف      

ای باالتر بوده، ارایش به سبك زندای مصرفی در میان پاسخگویان نیز بیشتر شده اسـ .  رسانه

ی ارتباط بین رسانه و سبك زندای نیز بیانگر وجود ( با عنوان بررس1387جاه )نتایه پژوهش خرم

 رابطه بین مصرف رسانه )تلویزیون و ماهواره( و سبك زندای بوده اس . 

ها در تغییر سبك زندای بسیار مهـم اسـ . در   فرایند استرش ارتباطات جهانی و تأثیر رسانه

کننـد و بـه ایـن    استفاده مـی های اجتماعی مجازی ایران افراد زیادی از مردم از ماهواره و شبکه

های خـارجی معمـوالً بـه تبلیغـات زیبـایی انـدام و       ، اینترن  و شبکههای ماهوارهدلیل که برنامه

جویی و مدارایی تأکیـد  ارایی، لذتطلبی، تجملارایی، تنوعپردازد؛ در واقع بر مصرف صورت می

در خلـق تمـایز داشـته اسـ . نتـایه      سـزایی   هـا تـأثیر بـه   دارند، بنابراین، استفاده از ایـن رسـانه  

( نیز تأیید کننـده ایـن امـر    1389؛ شفیعی، 1387جاه، ؛ خرم1387های )ربانی و رستگار،  پژوهش

 ای با انتخاب الگوهای سبك زندای رابطه وجود دارد. اس  که بین مصرف رسانه

 

 گيريبحث و نتيجه

هـا و مطالـب   ان شد و پـژوهش وارد جامعة علمی ایر 80اصطالس سبك زندای از اوایل دهة 

به اوج خـود رسـید. قبـل از آن     80علمی با این عنوان به رشته تحریر درآمد و در نیمة دوم دهة 

هـای سـبك زنـدای    هـا و شـاخا  عنوان مؤلفه مفاهیمی که به هایی پیرامونها و نوشته پژوهش

ود اما مفهوم سـبك  شوند ـ مثل اوقات فراغ ، مصرف کاالهای فرهنگی انجام شده ب شناخته می

هایی در قالب مدیری  بـدن و در ارتبـاط بـا    زندای برای آنها به کار نرفته بود. همچنین پژوهش

هـایی انجـام شـده    ای دینی و ارزشی اسـ ، پـژوهش  موضوع حجاب و عفاف که مفهوم و پدیده

ك نیز مقامات، مس والن و برخی پژوهشـگران کشـور بـه مفهـوم سـب      1390اس . از اوایل دهة 

 اند.زندای اسالمی پرداخته

عنـوان   ها، سبك زندای بـه طور که ذکر شد این مطالعه نشان داد که در بیشتر پژوهش همان

هـا و رفتارهـا در ن ـر ارفتـه شـده اسـ . نزدیـك بـه         هـا و طـرز تلقـی   ای از نگـرش مجموعه

بـه عنـوان    های انجام شده در حوزة سبك زندای از ن ریه بوردیودرصد( از پژوهش45/47نیمی)

هـا  اند و روش کمی و پیمایش روش تحقیق غالب در ایـن پـژوهش  چارچوب ن ری استفاده کرده

 های بررسـی شـده بـا روش کمـی     درصد( از پژوهش8/67طوری که حدود دو سوم ) بوده اس  به
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اند. تیپولوژی سبك زندای، سبك زندای و سرمایه فرهنگی، سبك زندای و دینداری، انجام شده

دای و طبقه موضوعاتی اس  که بیشترین اقبال پژوهشـی را از سـوی محققـان داشـته     سبك زن

هـای  شناسی از سبكدرصد( به سنخ22های حوزة سبك زندای )پنجم پژوهش اس . بیش از یك

هـای زنـدای   اند: سـبك بندی شدهطور کلی در اینجا به شش دسته طبقه اند که بهزندای پرداخته

 محور.محلی و ورزش محور، جهانمحور، علمتمدرن، پیشامدرن، لذشبه

های انجام شده نشان داد که سرمایه فرهنگی و دینداری دو متغیر بسـیار تأثیراـذار بـر    نتایه پژوهش

های زنـدای   انتخاب سبك زندای بوده اس ؛ سرمایه فرهنگی عامل مهمی در تمایز و نابرابری بین سبك

سبك زندای مدرن بـه عنـوان متغیـر وابسـته رابطـه معکـوس        رود؛ همچنین بین دینداری وبه شمار می

 اند.  وجود داشته اس  و افراد دیندار ارایش بیشتری به سبك زندای سنتی و مذهبی داشته

 های حوزة سبك زندای، نکات زیر قابل تأمل و مالح ه اس :بندی پژوهشدر مقام جمع

در کشور مـا بـیش از یـك     هاي استفاده شده:عدم انسجام و تفسير صحيح از نظريه

هـای   شـود و ن ریـه  های دانشگاهی و علمی حوزة سبك زندای انجام مـی دهه اس  که پژوهش

ویژه ن ریه بوردیو بوده اس . نتایه  ها و ن ریات غربی بهاستفاده شده در این حوزه معموالً ن ریه

عنـوان   ریه بوردیو بـه های بررسی شده از ن دهد نزدیك به نیمی از پژوهشاین مطالعه نشان می

-ترین ن ریه در این حوزه، برای چارچوب ن ری پژوهش خود استفاده کرده بودند. ن ریـه مناسب

های متفاوتی فهم و تفسیر شده و در برخی عنوان چارچوب ن ری به صورت های استفاده شده به

یو ـ کـه خـود شـامل     از مفاهیم و متغیرهای آن انسجام وجود ندارد. مثالً از سرمایه فرهنگی بورد

هــا(، نهــادی شــده )مــدارک تحصــیلی( و درونــی یافتــه )کتــابســه ســرمایه فرهنگــی عینیــ 

ها( اس  و او در تحلیل این سرمایه رابطه دو سویة ساختار و عامل را مدن ر داشته واره شده)عادت

ـ     فاسـیر  ت و نمودارهای ارائه شده وی براساس میزان حجم سرمایه و توزیع سـرمایه بـوده اسـ  

( سـرمایه  1387( و حسـینی رودبـارکی )  1389اونااونی ارائه شده اس . مثالً پژوهش تیمـوری ) 

انـد.  فرهنگی را شامل میزان تحصیالت پدر و مـادر و پاسـخگو و میـزان مطالعـه درن ـر ارفتـه      

( سرمایه فرهنگی تنها شامل مصرف فرهنگی بوده اسـ .  1386همچنین در پژوهش غائب اناقز )

هایی که از ن ریه بوردیـو اسـتفاده شـده کمتـر از روش تحقیـق و تجزیـه و تحلیـل        در پژوهش

هـای بسـیار معـدودی براسـاس شـیوه بوردیـو،       اطالعات بوردیو استفاده شده اس  و در پژوهش

 های چندبعدی سبك زندای ترسیم شده اس .  نمودار
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ـ  هاي سبک زندگی:هاي پژوهشی بکار رفته در پژوه روش یش از دو روش تحقیق ب

های داخلی، پیمایش بوده اس  که کاربرد آن به تنهایی روش مناسبی برای بررسی سوم پژوهش

 دقیق سبك زندای نیس . 

با توجه به آنکه از سویی سبك زندای مفهومی اس  که بـا فرهنـگ افـراد جامعـه پیونـدی      

تعامل دارند و در هر  های مختلف اجتماعینااسستنی دارد و مردم در زندای روزانه خود در میدان

هـای  هـا و فرصـ   های زندای متفاوت داشته باشند، محـدودی  فضا و میدان ممکن اس  سبك

های فردی و خانوادای باعث پیچیدای رفتارهای فرهنگی، تفـاوت در  ساختار، و همچنین سرمایه

آمارهـای  شود، مردم در ارائه  های رفتاری و مدیری  بدن در فضاهای اجتماعی مختلف میشیوه

دهنـد.  مربوط به شیوة زندای خود، اغلب اغراق کرده و اطالعات واقعی از زندای خود ارائه نمـی 

عنوان یکی از خلقیات ایرانیـان یـاد کـرده اسـ . بنـابراین، روش       ( نیز از آن به1394فراستخواه )

مناسـبی  تواند به تنهایی شـیوة  هاس ، نمیتحقیق پیمایشی که شیوة تحقیقی اغلب این پژوهش

ویـژه پرسشـنامه    های مستقیم و بـه باشد، چراکه در بیشتر این تحقیقات، اطالعات از طریق شیوه

اردآوری شده اس  و تنها تمرکز بر یك بعد یا ابعاد محدودی از سبك زندای بوده اسـ . بـرای   

هـای غیرمسـتقیم و   کاهش خطا و اغراق در بیان ارقام از سوی پاسخگویان بهتر اسـ  از شـیوه  

های کمـی مربـوط بـه    های تحقیق کیفی در کنار روشتر برای پرسش سؤاالت، و از روشعمیق

های کمی و کیفی بصـورت تلفیقـی در تحقیقـات    طور که روش سبك زندای استفاده کرد؛ همان

 ویژه در روش پژوهش بوردیواستفاده شده اس . به این حوزه در سایر کشورها

هـای انجـام شـده، مـرز بـین      در اغلـب پـژوهش  ها: ها و شاخصبنديعدم دقت در طبقه

ها وجود داشته اسـ . در  های ارائه شده برای شاخاها مشخا نبوده و اختالط بین معرفشاخا

بنـدی ارائـه شـده    و تعداد طبقه ها هم روشن، معنادار و مستقل نبودهبندیها، طبقهبرخی از پژوهش

دسته بوده که استفاده از اینترنـ  یـك    33فرهنگی،  اس . مثالً هنجارهای مصرف بسیار زیاد بوده

 توان هر دو را در یك دسته قرار داد. دسته و چ  اینترنتی دسته دیگر بوده اس ، در صورتی که می

انـد. از  ها استفاده شده اس ، یکسان نبوده و انسجام نداشـته هایی که در این پژوهششاخا

نند اوقات فراغ  و مصرف کاالهای فرهنگی یـا  های سبك زندای ماهای شاخاآنجا که معرف

مصرف کاالهای فرهنگی و مدیری  بدن بسیار به هـم نزدیـك هسـتند، احتمـال اخـتالط بـین       

 های بسیار زیاد بوده اس .بندیها و تکرار آنها در طبقهمعرف
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کنیم که  در عصری زندای می عدم توجه کافی به مسائل جديد در حوزه سبک زندگی:

ف  علم و فناوری، ارتباطات و اطالعات و ... روزافزونی مواجهیم که خود بر سبك زندای با پیشر

هـا  ، بسیاری از این فناوری90ویژه در دهة  های انجام شده بهها تأثیراذار اس . در پژوهشانسان

هـای خـارجی( و    ها و تلویزیونهای اجتماعی مجازی، ماهواره)مانند وسایل ارتباطی جدید؛ شبکه

ها را تح  تأثیر قرار داده، مغفول مانده یا کمتر مورد توجـه قـرار   مواردی که سبك زندای انسان

های اجتماعی مجـازی موبایـل ماننـد    های اوقات فراغ  شبکهارفته اس . برای نمونه در معرف

های آموزشی رقا که امروزه بین جوانـان ایرانـی مرسـوم    تلگرام، واتس آ ، الین و ...، کالس

ای اس  که تنهـا در دو پـژوهش   مؤلفه ، بررسی نشده ورابطه یا اذران وق  با جنس مخالفشده

هـای اـذران اوقـات    ( در معـرف 1393نـوری و همکـاران )  ( و خواجه1391رستگار خالد و کاوه )

فراغ  مورد توجه قرار ارفته اس . البته الزم به ذکر اس  که ایـن معـرف در متغیرهـایی ماننـد     

ها در ن ر ارفته شده اس  و بـه برخـی   ها و نگرشهای همسرازینی، ارزشی، شیوهرفتار انحراف

 دیگر از متغیرهای تأثیراذار مانند سرمایه اجتماعی بسیار کم پرداخته شده اس . 

های زنـدای التقـاطی و در   طلبی افراد، سبكاز طرفی امروزه با توجه به رشد و استرش تنوع

چیزخـواری اشـاره دارد. بـرای    ده اس . پیترسون بـه ذائقـه همـه   وجود آم هم ریختگی طبقاتی به

بـه معنـی آزادی در درک هـر    « 1چیزخواریهمه»(، ذائقه متنوع یا 904: 1996پیترسون و کرن )

چیزی اس . افرادی که از این ذائقه برخوردارند، دارای سبك زندای التقاطی هستند. در تأیید این 

شناسی پژوهشکده مطالعات توسـعه جهـاد دانشـگاهی    ه جامعهتوان به نتایه پژوهش ارون ر می

ایری هوی  ( دربارة الگوهای مصرف فرهنگی دانشجویی و نسب  آن با شکل1389واحد تهران )

های احصاشده از حیـث  اجتماعی اشاره کرد که اختالف چندانی میان دانشجویان متعلق به هوی 

شود و مصرف دانشجویان تابع الزاماتی اس  که میزان و نوع مصرف کاالهای فرهنگی دیده نمی

اویند. همین امر حاکی از عمومی شدن الگوی مصرف در میان قشـرها  چیزخواری میبه آن همه

ریختگی طبقاتی هستیم و این ویژای داراـون شـده   و طبقات مختلف بوده و شاهد نوعی درهم

  باید در بررسی سبك زندای در ن ر ارفته شود.

                                                           
1
. Omnivores 
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فصلنامه ی ن م و نابرابری اجتماعی، (. ادعای پایگاهی و سبك زندای فرهنگی و مادی. تحلیل اجتماع1389آزاده، اع م )

 .129 -146: 59، شماره تحليل اجتماعی نظم و نابرابري اجتماعی

 . تهران: تمدن.فرهنگ و هويت ايرانی و جهانی شدن(. 1386آزاد ارمکی، تقی )

های آن شناختی سبك زندای و مؤلفهسبك زندای جوانان: بررسی جامعه(. »1389انعلی و عباس بهنوئی ادنه )ابراهیمی، قرب

 .135- 160: 18 شماره ،فصلنامه انجمن ايرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات«. بین پسران و دختران شهر بابلسر

تا  18)مطالعه موردي جوانان  سبک زندگی و مصرف موسيقی، فيلم و کتاب(. 1388ازدس ، سیدنادر )

نامه کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرهنگی و رسانه. به راهنمایی دکتر حمید عبداللهیان،  پایان سال در شهر مهاباد(.29

 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. 

پژوهی جامعه«. بررسی عوامل مؤثر بر مصرف کاالهای فرهنگی بین جوانان(. »1390الیاسی، مجید و همکاران )

 .55 -76شماره دوم: ، فرهنگی

سال(.  64-30) سبک زندگی و ميزان انزواي اجتماعی در ميان بزرگساالن شهر تهران(. 1392امینی، فاطمه )

 نامه کارشناسی اشد رشته علوم اجتماعی. به راهنمایی دکتر محمدتقی شیخی. دانشگاه الزهراء)س(. پایان

 . ترجمه مرتضی مردیها. تهران: انتشارات نقش و نگار.يه کن نظر(. 1381یر )بوردیو، پی

 پورسفیر. تهران: آاه.  . ترجمه حسنير بورديوشناسی پیهايی از جامعهدرس(. 1391ویتز، پاتریس )بون

تهران  6بررسی الگوهاي سبک زندگی در ميان زنان متأهل و شاغل ساکن منطقه (. 1388پارسافرد، نازلی )

اله صدیق شناسی، به راهنمایی دکتر رحم نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه . پایانهاي فراغتليتبر مبناي فعا

 سروستانی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. 

بررسی الگوهاي مصرف فرهنگی (. 1389شناسی )پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی واحد تهران اروه جامعه

. هاي تهرانگيري هويت اجتماعی: مطالعه دانشجويان دانشگاهنحوه شکل دانشجويی و نسبت آن با

 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طرس پژوهشی. 

بررسی سبک زندگی بين دانشجويان. مجموعه مقاالت هماي  ملی (. 1392پیراهری، نیر و فاطمه عبیدی )

، به سفارش اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، تهران: تیسا، جلد نتحوالت سبک زندگی در ايرا

 641-666دوم، چا  اول: 

شناختی باورهای دینی و سبك زندای بر اساس ن ریه و بررسی رابطه جامعه(. »1389تنهایی، ابوالحسن و شمسی خرمی )

 .41-91 :، شماره ششمماعیفصلنامه پژوه  اجت، «روش اافمن، مطالعه موردی کرمانشاه

)مطالعه موردی روستای شیردار کالدر شهرستان بابل(. بررسی عوامل مؤثر بر تغييرات سبک زندگی (. 1389تیموری، آناهیتا )

 ان.نامه کارشناسی ارشد رشته مدیری  توسعه روستایی، به راهنمایی دکتر سیداحمد فیروزآبادی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهر پایان
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نامه  پایان )مطالعه موردي شهر يزد(. بررسی ميان نسلی سبک زندگی زنان(. 1389جوادی، زهرا سادات )

 کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان. به راهنمایی دکتر حسین میرزائی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. 

هاي ذوقی به عنوان و انتخاب مصرف»سبک زندگی و هويت اجتماعی (. 1381چاوشیان تبریزی، حسن )

شناسی، به راهنمایی دکتر تقی آزاد . رساله دکتری جامعه«شالوده تمايز و تشابه اجتماعی در دوره اخير مدرنيته

 ارمکی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

 د رشته نامه کارشناسی ارش . پایانمطالعه رابطه دينداري و سبک زندگی(. 1392حاجی عزیزی، بهار )

 زاده، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی. شناسی، به راهنمایی دکتر حسین سراججامعه

ارزيابی تحليلی وضعيت و تحوالت سبک زندگی در کشور در دهه اخير؛ به (. 1393زاده فرمی، مهدی )حسین

مرکز نشر: مرکز الگوی  ایرانی پیشرف .. سومین کنفرانس الگوی اسالمی سوي الگوي اسالمی ايرانی سبک زندگی

 .1-46 اسالمی ایران پیشرف :

)مطالعه موردي روستاي  بررسی تغييرات سبک زندگی در جامعه روستايی(. 1387حسینی رودبارکی، سکینه )

کیا، نامه کارشناسی ارشد رشته مطالعات توسعه روستایی، به راهنمایی دکتر مصطفی از . پایانآهنگر از توابع گرگان(

 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. 

«. بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر سبك زندای دانشجویان شهر اصفهان(. »1390حقیقتیان، منصور و همکاران )

 .125-142: 23،  شماره فصلنامه انجمن ايرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

 . 65-92: 1، شماره فصلنامه تحقيقات فرهنگی«. دای و پوشش زنان در تهرانسبك زن(. »1386حمیدی، نفیسه و فرجی، مهدی )

های علمی سبك زندای اسالمی. مؤسسه فرهنگی هنری دین . ازارش سلسله نشس 2نگاه نو (. 1394حمیدی نور، حبیب )

 و معنوی  آل یاسین.

اري بر سبک زندگی بررسی تأثير پايگاه اقتصادي ـ اجتماعی و ميزان ديند(. 1386) خانی، هادی

شناسی، به راهنمایی نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه . پایاندانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران ـ حصارک

 دکتر فاطمه جواهری، دانشگاه تربی  معلم. 

نامه  . پایان)مطالعه موردي شهر تهران( بررسی ارتباط بين رسانه و سبک زندگی(. 1387جاه، مرجانه )خرم

 شناسی، به راهنمایی دکتر شراره مهدیزاده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء.ناسی ارشد رشته جامعهکارش

، شناسی زنانجامعه فصلنامه«. سبك زندای و مدیری  بدن(. »1390علی روحانی و سمیه هاشمی )  ،نوری، بیژنخواجه

 .21-47شماره چهارم: 

های متفاوت زندای، مطالعه موردی: (. ارایش به حجاب و سبك1391وحانی و سمیه هاشمی )علی ر  ،نوری، بیژنخواجه

 .141-166: 47، شماره شناسی کاربرديجامعه فصلنامه زنان شهر شیراز.

رابطه سبك زندای با میزان دینداری جوانان: مورد مطالعه (. »1392زهرا ریاحی و سیدابراهیم مساوات ) ،نوری، بیژنخواجه

 .130-103: 20، شماره فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد شوشتر«. انان شیرازجو

مطالعه رابطه سبك زندای و هوی  اجتماعی )مطالعه موردی: جوانان (. »1393لیال پرنیان و صغری هم  ) ،نوری، بیژنخواجه

 .69-94: 1، شماره فصلنامه تحقيقات فرهنگی ايران«. شهر بندرعباس(

و  23، شماره ماهنامه مهندسی فرهنگی«. جوان، سبك زندای و فرهنگ مصرفی(. »1387ربانی، رسول و یاسر رستگار )

24  :44-53. 
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شناختی رابطه بین سبك زندای و دینداری )مطالعه موردی (. بررسی جامعه1392رحمانی فیروزجاه، علی و سعدیه سهرابی )

 .36-60، شماره اول: دينهاي علم و پژوه فصلنامه شهر ساری(. 

، شماره فصلنامه رفاه اجتماعی«. سبك زندای و هوی  اجتماعی جوانان(. »1385آبادی، الهام و آقابخشی، حبیب )رحم 

20 ،253-235 

شناسی هنر و فصلنامه جامعه«. بازنمایی سبك زندای در سینمای دهه هشتاد(. »1391رستگار خالد، امیر و مهدی کاوه )

 .166-143: 1اره شم، ادبيات

)مطالعه موردي: روستاي  بررسی تأثير پايگاه اقتصادي ـ اجتماعی بر سبک زندگی(. 1388رضایی، مصطفی )

نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اجتماعی، به راهنمایی دکتر  پایان گشت از توابع شهرستان فومن استان گيالن(.

 ن.موسی عنبری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهرا

مجله «. ای در زنان شاغل وزارت بازراانیتأثیر موقعی  شغلی بر سبك زندای زنان شاغل مطالعه(. »1387جاه، مریم )رفع 

 .137-159: 11، شماره مطالعات فرهنگی و ارتباطات

له )طبقه متوسط جدید و قدیم(. رسا بررسی سبک زندگی قشر دانشگاهی و بازاريان سنتی(. 1382سازاارا، پروین )

 اله صدیق سروستانی. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. شناسی. به راهنمایی دکتر رحم دکتری رشته جامعه

 . بررسی رابطه ميزان دينداري و سبک زندگی دانشجويان دانشگاه خوارزمی کرج(. 1390سعادت، رفیعه )

 شهال باقری، دانشگاه خوارزمی. شناسی، به راهنمایی دکتر نامه کارشناسی ارشد رشته جامعهپایان

 .93-115: 1، شماره فصلنامه تحقيقات فرهنگی«. سبك زندای جوانان کافی شا (. »1386شالچی، وحید )

شناسی، به نامه دکتر جامعه های فرهنگی دول  و الگوهای سبك زندای دختران. پایان(. سیاس 1389شفیعی، سمیه سادات )

 ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی. راهنمایی دکتر محمدسعید ذکائی

، تاریخ درباره سامانه. سامانه سبک زندگی اسالمی ايرانی(. 1395) شورای عالی انقالب فرهنگی

  Szei.farhangoelm.ir:  نشانی تارنما:  12/8/1395بازیابی

پژوهشنامه «. های سیاسی آننی و دالل در میان جوانان ایرا وطنانههای زندای جهانسبك(. »1386شهابی، محمود )
 .39-72های فرهنگی و اجتماعی: وهشژ، پژوهشکده تحقیقات استراتژیك، اروه پسبک زندگی

آموزان )مطالعه موردي دان زندای  هايبررسی مناسبات نسلی از منظر سبک(. 1387شیخی نیگجه، امید )

نامه کارشناسی ارشد  پایان (.86-87سال تحصيلی  شهر تهران و پدران آنها در 15و  6دبيرستانی مناطق 
 شناسی، به راهنمایی دکتر سید ضیاء هاشمی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.رشته جامعه

بررسی سبك زندای جوانان و ارایش به مواد مخدر صنعتی در شهر (. »1391آباد )آبادی، ابراهیم و محسن سلیمی امانصالح

 .57-70، شماره ششم: شناسی مطالعات جوانانه جامعهفصلنام«. شیروان

اي دولتی سوريه و شبکه خصوصی المشرق در بررسی نق  تلويزيون ماهواره(. 1389عبدالکریم، محمد )

نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات، به راهنمایی دکتر سیدرضا . پایانسبک زندگی دانشجويان دانشگاه دمشق
 نشگاه عالمه طباطبائی. السادات، دانقیب

 .143-167: 16، شماره فصلنامه فرهنگیـ  دفاعی زنان و خانواده«. سبك زندای تلویزیونی و مصرف(. »1388عیوضی، غالمحسین )

نامه  . پایانسرمايه فرهنگی و تأثير آن بر سبک زندگی دختران نوجوان شهرتهران(. 1386غائب اناقز، فریده )

 لعات زنان، به راهنمایی دکتر سهیال صادقی فسایی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.کارشناسی ارشد رشته مطا
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فصلنامه انجمن «. بررسی تأثیر سبك زندای بر سبك مصرف کتب و نشریات(. »1389زاده )غیاثوند، احمد و بهنام قلی

 .37-54: 18. شماره ايرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

: 1، شماره فصلنامه تحقيقات فرهنگی«. تصویری از سبك زندای فرهنگی جامعة دانشجویی. »(1386فاضلی، محمد )

198-175. 

 تهران: انتشارات صبح صادق. ،چا  اول. مصرف و سبک زندگی(. 1382فاضلی، محمد )

 . تهران: نی ،چا  یازدهمکاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی(. )زمینه ما ايرانيان(. 1394فراستخواه، مقصود )

 ، فصلنامه تحقيقات فرهنگی«. اندازهاهای اقلیتی و سبك زندای روندها و چشمخرده فرهنگ(. »1386فکوهی، ناصر )
 .174-143: 1شماره 

نامه کارشناسی ارشد  )عوامل مؤثر بر آن(. پایان بررسی سبک زندگی جوانان در شهر تهران(. 1387فالس، مهدی )
 هنمایی دکتر بیژن زارع، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربی  معلم. شناسی، به رارشته جامعه

 . ترجمه هادی جلیلی. تهران: نشر نی. روش تحقيق کيفی(. 1386فلیك، اووه )

های زندای: مطالعه جوانان شهر مهاباد. شناسی سبك(. مطالعه کیفی سنخ1393قادرزاده، امید و سیدفهیم ایراندوس  )
 .135-161(، شماره سوم: 55ره پیاپی )اسی کاربردی، سال بیس  و پنجم، شماشن جامعه

، شماره فصلنامه زن و جامعه«. بررسی سبك زندای زنان شاغل و غیرشاغل(. »1391هادیزاده )سکینه کردی، حسین و 
 .21-41چهارم: 

ساله 20)مطالعه موردی زنان « دایسنجش بررسی رابطه دینداری و سبك زن(. »1392کرمی قهی، محمدتقی و زینب زادسر )

 .85 -101: 5، دوره فصلنامه زن در فرهنگ و هنرو بیشتر ساکن شهر تهران(. 

شناسی، به نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه . پایانهاي تقديرگرايانهسبک زندگی و نگرش(. 1389زاده، لیال )کریم

 گاه ایالن.شناسی دانشراهنمایی دکتر محمدمهدی رحمتی، اروه جامعه

نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه  . پایانبررسی رابطه بين سرمايه اجتماعی و سبک زندگی(. 1389کریمی، یوسف )

 شناسی. به راهنمایی دکتر ابوالقاسم فاتحی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان. 

بررسی تأثیر سبك زندای بر هوی  اجتماعی )مطالعه »(. 1389نژاد عربی )کفاشی، مجید؛  منوچهر پهلوان و کاظم عباس

 .117-139، سال سوم، شماره نهم: فصلنامه پژوه  اجتماعی«. ساله شهر بابل( 15-29موردی: جوانان 

شناسی سبک زندگی جوانان )مطالعه موردي سنخ(. 1390امید پورکلهر و خدیجه ارجی )  ،ارجی پشتی، مرضیه

اسالمی واحد فالورجان:  شناسی مسائل جوانان، دانشگاه آزاد. همایش ملی آسیبالورجان(دانشگاه آزاد اسالمی واحد ف

1163- 1147. 

هاي زندگی در ميان دانشجويان: مطالعه موردي در دانشگاه شناسی سبکگونه(. 1390اشنیزجانی، کامران )

 د قاسمی، دانشگاه اصفهان، اروه علوم اجتماعی.شناسی، به راهنمایی دکتر وحینامه کارشناسی ارشد رشته جامعه. پایانتهران

اله ، به راهنمایی دکتر رحم نامه کارشناسی ارشد طبقه اجتماعی و سبک زندگی. پايان(. 1384اوشبر، فرهاد )

 صدیق سروستانی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. 

 ر انصاری. تهران: اام نو. . ترجمة منصوسياست پست مدرنيته(. 1381ایبینز، جان آر و بوریمر )

 .مه ناصر موفقیان. تهران: نشر نی. ترجتجدد و تشخص، جامعه و هويت شخصی در عصر جديد(. 1378ایدنز، آنتونی )

 . ترجمه محسن ثالثی. تهران: نشر مرکز. پيامدهاي مدرنيت(. 1377ایدنز، آنتونی )
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یا مقاوم ؟( )مطالعه موردی: دانشجویان دختر  )سبك زندای بررسی الگوي پوش  جوانان(، 1387مجمع، شهره )

نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر منصوره اع م آزاده، دانشگاه الزهراء)س(، دانشکده علوم  دانشگاه تهران(، پایان
 اجتماعی.

و اقتصادی سبك زندای جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی (. »1389مجدی، علی اکبر و همکاران )

 .131-161: مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد«. والدین

، شناختی سبک زندگی دختران دانشجو دانشگاه خوارزمیتوصيف و تحليل جامعه(.1392محمدی، زهرا )

 ی دکتر شهال باقری، دانشگاه خوارزمی.نامه کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، به راهنمای روش ن ریه مبنایی. پایان

مناسبات سرمایه فرهنگی و سبك زندای: پیمایشی در میان (. »1391و فردین محمدی ) ابوعلی ودادهیر ،محمدی، جمال

 .1-23: 4، شماره شناسی ايرانمجله جامعه«. شهروندان طبقه متوسط شهر سنندج، کردستان

 )مطالعه موردي جوانان شهر سنندج(. دگی بر هويت اجتماعیتأثير سبک زن(. 1387محمدی تلوار، ستار )

 شناسی، به راهنمایی دکتر هوشنگ نایبی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه پایان

«. رکبیرجهان دانشجویان: به سوی چنداانگی مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی امیزیس (. »1389مرشدی، ابوالفضل )

 . 171-207: 59، شماره فصلنامه تحليل اجتماعی نظم و نابرابري اجتماعی

نامه کارشناسی (. بررسی ارتباط پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی، کسب زندای و رضای  از زندای مردم. پایان1388دار، لیال )معدن
 ، دانشگاه الزهراء.ارشد رشته پژوهشگری علوم اجتماعی، به راهنمایی دکتر منصوره اع م آزاده

بررسی تأثیر عوامل فرهنگی بر سبك زندای جوانان کافی شا  در شهر (. »1391جعفری، محمدحسن و همکاران )مقدس

 .109-128، شماره هفتم:  شناختی زنانفصلنامه مطالعات جامعه«. اهواز

 م صادق )ع(.تهران: دانشگاه اماچا  سوم،  دين و سبک زندگی.(. 1390مهدوی کنی، محمدسعید )

«. تأثیر سبك زندای بر هوی  اجتماعی )مطالعه تجربی جوانان شهر سنندج((. »1392نایبی، هوشنگ و ستار محمدی تلوار )

 .138-159:  4شماره ، شناسی ايرانمجله جامعه

ن فرهنگی )مطالعه های شهری و روستایی در ارتباط با جهانی شدهای سبك زندای اروه(. بررسی تفاوت1391نجارزاده، محمد )
 .143-164ی کاربردی، شماره چهارم: شناسموردی: اصفهان و روستاهای آن(. جامعه

نامه کارشناسی ارشد رشته پژوهش علوم  . پایانطبقه متوسط، سبک زندگی گرايشات سياسی(. 1388زاد، فرس )نیمه

 و اقتصادی دانشگاه الزهراء. اجتماعی، به راهنمایی دکتر منصوره اع م آزاده، دانشکده علوم اجتماعی 

فصلنامه برگ «. های کیفی و مطالعات فرهنگی: واقعی  یا توهمفراترکیب نتایه واکاوی(. »1389ودادهیر، ابوعلی )

 .24-45: 22، شماره فرهنگ

بررسی تأثير ساختار دانشگاه در سبک زندگی دانشجويان دانشگاه آزاد و دولتی (. 1388ورزنده قشالق، ندا )

شناسی، به راهنمایی دکتر فرناز ناظرزاده کرمانی، نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه . پایانأکيد بر مصرف فرهنگیبا ت

 دانشگاه الزهراء. 
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