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 چکیده

و و تمايالت متفاوت از سوی افراد سبک زندگی به تنوع در انتخاب رفتار، اعمال و تأکيد بر سائق 

گون و با مقاصد انبا استفاده از رويکردهای نظری گو داخلی های مختلفپژوهشاشاره دارد.  هاگروه

های زندگی را مورد اشاره های متفاوتی از سبکگونه و کاربردهمفهوم سبک زندگی را به ،تحليلی متفاوت

های ايرانی به مطالعه و ژوهشدف ارزيابی سنجش سبک زندگی در پاند. اين مقاله با هو استفاده قرار داده

های تورشتاين وبلن، آنتونی مطالعه مبتنی بر ايده نيها پرداخته است. مبانی نظری افراتحليل اين پژوهش

 روش کارگيریبهمبتنی بر روش تحقيق از نوع اسنادی و ويژه پير بورديو مدون شده است. گيدنز و به

منظور  زندگی است. بدين گرفته پيرامون سبکالعات صورت ليل و ترکيب نتايج مطمنظور تحهفراتحليل ب

های سبک زندگی که در فصلنامه ۀزمين در 1395-85های بين مهر و موم در صورت گرفتهپژوهش  31

ا های منتخب به روش پيمايشی و بپژوهش. اند، جهت بررسی انتخاب شدندمعتبر علمی به چاپ رسيده

نتايج اين . اندهای پايا به انجام رسيدهوامع آماری متفاوت و برحسب سنجهکارگيری ابزار پيمايش در جبه

نظريات بورديو، گيدنز، وبلن و زيمل بيشترين کاربرد را در تحقيقات ايرانی  حاکی از آن است که همطالع
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 است و در تقابل هتمصرفی بيشترين کاربرد را در مقاالت داش-اما در اين ميان سبک زندگی مدرن تظاهری

های پرکاربرد کاربرده شده است. از ديگرگونهبا سبک زندگی سنتی، شبه سنتی و سبک زندگی دينی به

 قاتيدر تحق یگمفهوم سبک زندمحلی اشاره نمود. بايد به سبک زندگی جهانی در مقابل سبک زندگی 

تر مورد و عام ی، کاربردیخنث یعنوان مفهومخود کنده شده و به ینظر یاز مبنا یتا حد یداخل

های سنجش مفهوم سبک زندگی در مقاالت از طرفی پرکاربردترين شاخصبرداری قرارگرفته است. بهره

ديريت بدن، گرايش به غت، ترجيحات در انتخاب پوشاک، ممورد مطالعه، شامل نحوه گذران اوقات فرا
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Abstract 

Different domestic researches have used the concept of lifestyle by using 

different theoretical approaches and with different analytical purposes and 

have pointed out and used different types of lifestyles. This article aims to 

evaluate the lifestyle assessment in Iranian research and study the meta-

analysis of this research . 

The research method is documentary and based on the use of meta-

analysis method in order to analyze and combine the results of studies 

conducted on lifestyle. For this purpose, 31 studies conducted between the 

years of 2016-2017 in the field of lifestyle, which have been published in 

prestigious scientific journals, were selected for review. The selected 

research was conducted by survey method and using survey tools in different 

statistical communities according to stable criteria . 

 The results of this study suggest that the theories of Bourdieu, Giddens, 

Weblen, and Simmel were most used in Iranian research on lifestyle. In 31 

articles reviewed, 31 species of lifestyles were found. However, modern 

demonstrative-consumer lifestyle has been used in most articles and has 

been used in contrast to traditional, quasi-traditional and religious lifestyle. 

Other widely used species include the global lifestyle versus the local 

lifestyle. The concept of lifestyle in domestic research has been removed to 

some extent from its theoretical basis and has been exploited as a neutral, 

practical and more general concept. On the other hand, the most widely used 

indicators for measuring the concept of lifestyle in the articles studied, 

including how to spend leisure time, preferences in choosing clothes, body 

management, orientation to religious practices, food preferences, cultural 

consumption, amount and form of social relations, musical preferences and 

tendency to They have been sports. 

Keywords: Lifestyle, Modern Typology, Traditional Typology, Pretension, 

Consumption. 
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 مقدمه

تنوعات سبک زندگی در جهان معاصر اين پرسش مهم را ايجاد نموده است که آيا 

ها و اجتماعات نيز وب گروهسبک زندگی موضوعی کامالً فردی است يا در حيطه و چارچ

توان آن را تحليل و تفسير نمود. اين پرسش مهم سبب شده است که در ساليان اخير می

رو متفکران به بحث سبک زندگی معطوف گردد و ازاينتوجه وافری از سوی محققان و 

سبک زندگی را به يکی از مفاهيم کانونی علوم اجتماعی بدل نموده است. ارائه تعريف و 

نظر انديشمندان اين کاربرد تحليلی مفاهيم علوم اجتماعی، همواره محل بحث و اختالف

ندازۀ سبک زندگی دارای ا اما شايد در اين ميان هيچ مفهومی به حوزه بوده است؛

های مختلف علمی نبوده است. اين مفهوم دارای و متنوع در شاخه کاربردهای متعدد

پزشکی و سالمت بوده و کاربردهای معنايی متعددی در  ای طوالنی در روانشناسی،پيشينه

علوم اجتماعی يافته است. فرهنگ علوم اجتماعی سبک زندگی را به نوع زندگی يا نوع 

صورت ها بهترجمه کرده که منظور از آن نحوه جريان حيات و شيوه زندگی انسان معيشت

کار، شيوه لباس پوشيدن، فردی و گروهی است و چگونگی استفاده از درآمد، طول زمان 

شود )بيرو، تغذيه، نحوه آرايش، محل سکونت، رفتارهای دينی و فرهنگی و... را شامل می

ای به نوان مفهوم مستقلی که نشانگر رويکرد تحليلی تازهع(. مفهوم سبک زندگی به1380

بر مبحث قشربندی و تمايزات و تحرک اجتماعی است، وارد علوم اجتماعی شده و با در 

های اجتماعی به استفاده از کاالهای مصرفی برای تميز و گرفتن دامنه وسيعی از پژوهش

، روشی 1(. سبک زندگی1381 اباذری و چاوشيان،) تثبيت هويت اجتماعی تأکيد دارد

شود ريزی میاند و زيربنای آن در خانواده پیاست که افراد در طول زندگی انتخاب کرده

رهنگ، نژاد، مذهب، وضعيت اقتصادی، اجتماعی و باورها است که درواقع متأثر از ف
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(. در تعريف مفهومی سبک زندگی، گيدنز معتقد است که 143:1390)فاضل و همکاران،

وبيش جامع از عملکردها تعبير کرد که افراد آن ای کمتوان مجموعهزندگی را می سبک

سازد بلکه روايت ری او را برآورده میتنها نيازهای جاگيرند. اين عملکردها نهرا به کار می

-گزيند در برابر ديگران مجسم میخاصی را هم که وی برای هويت شخصی خويش برمی

های يک فرد معين ای نسبتاً منسجم از همۀ رفتارها و فعاليتسازد. سبک زندگی مجموعه

نۀ سبک های تجربی درزمي(. بررسی پيشينه1378در جريان زندگی روزمره است )گيدنز، 

دهد که سابقه پژوهش در اين زمينه به کمتر از بيست سال زندگی در ايران نشان می

مجدی و ) اين موضوع بيشتر شده استتاکنون اقبال محققان به  1380 رسد البته از سالمی

با استفاده از رويکردهای نظری گوناگون و با  داخلی های مختلفپژوهش(. 1389ديگران، 

بندی کرده و مورد کاربرده، صورتمفهوم سبک زندگی را به ،فاوتیمقاصد تحليلی مت

ده اند. هرچند که اين تحقيقات همگی از عبارت سبک زندگی استفاسنجش قرار داده

اند و بر اين اما در حقيقت مفاهيم مختلفی را مورد سنجش و بررسی قرار داده ،اندکرده

 ها يا اصطالحاًاند. اين سنخرائه نمودههای متفاوتی از سبک زندگی ایسنخ شناس ،اساس

ی مشابه و در بسياری ها يکسان، در برخدر بعضی از پژوهش های سبک زندگیگونههمان

های داخلی به در پژوهش« دگیيجه اين امر آن بوده است که »سبک زنمتفاوت است. نت

نه، سبک گرايامانند سبک زندگی مصرف ،های متفاوت سبک زندگیای از گونهملغمه

گرايانه، سبک زندگی دينی، سبک زندگی جهانی شده و... تبديل شده زندگی فراغت

 استفاده موردهای سبک زندگی بندی گونهرسد انجام پژوهشی جهت دستهاست. به نظر می

و ايجاد نظم و ترتيب در ادبيات آنها ضرورت دارد. بر تحليل نظری آنها ، هادر اين پژوهش

شناسی سبک زندگی در -حاضر در تالش است با هدف گونه اين اساس، مقاله

پسينی ها بپردازد. اين مطالعه، با تحليل به مطالعه و فراتحليل اين پژوهش های ايرانیپژوهش
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پرسش است که آيا از مطالعات انجام گرفته درباره سبک زندگی درصدد پاسخ به اين 

در ايران وجود دارد؟ و در رويه واحدی در تعريف، مطالعه و آزمون سبک زندگی 

عنوان ويژگی بارز جامعه ايرانی تلقی شده صورت فقدان، چه انواعی از سبک زندگی به

های دارند؟ از اين منظر، اين مطالعه نوعی فراتحليل يا به ؤلفهاست و اين انواع چه ابعاد و م

شمار ی بهدگشده در حوزه سبک زنهای انجامعبارتی مطالعه پسينی در رابطه با بررسی

 آيد.می

 ادبیات تحقیق

 پیشینه نظری

وارد ادبيات  1920 همفهوم سبک زندگی از مفاهيم اجتماعی مهمی است که از ده

پايان اصحاب حوزه مفهوم سبک زندگی خالی از مناقشات بیگستره و  شناسی شد.جامعه

دگی ذيل مفهوم اند تا با قرار دادن سبک زنعلوم اجتماعی نبوده است. برخی تالش کرده

طبقه اجتماعی پويايی و غنای بيشتری بدان )طبقه( بخشند، اما در مقابل عده بيشتری سبک 

اند. در ورای تقسيمات طبقاتی قلمداد کردهزندگی را مفهومی در عرض طبقه و امری 

سازی وجود دارد. يکی شناسی از مفهوم سبک زندگی دو برداشت و مفهومادبيات جامعه

که سبک زندگی معرف ثروت و موقعيت اجتماعی افراد و غالباً  1920هه مربوط به د

اجتماعی نوينی  عنوان شکلعنوان شاخص تعيين طبقه اجتماعی به کار رفته است و دوم بهبه

يابد و در اين معنا گرايی معنا میکه تنها در متن تغييرات مدرنيته و رشد فرهنگ مصرف

ها و رفتارهای افراد که اهميت آن ها و نگرشارزشسبک زندگی راهی است برای تعريف 

-(. در دهه1381اباذری و چاوشيان، ) يابدروز افزايش میهای اجتماعی روزبهبرای تحليل

اخير، کاربرد مفهوم سبک زندگی مطابق با تحوالت فرهنگی و اجتماعی تغيير کرده ی ها

اهميتی نداشت و اصوالً با است. تا پيش از جنگ جهانی دوم مفهوم سبک زندگی چندان 
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های اجتماعی دولت شد. پس از جنگ جهانی دوم با گسترش پايهاين نام از آن ياد نمی

ی فرهنگی ويژه کاالهاملی توليد و مصرف انبوه کاالها، بهرفاه و به وجود آوردن امکان ع

، ماشينی های زندگی تنوع بسيار بااليی بيابند. همچنين رشد اقتصادیسبب گرديد که شيوه

ای را پديد آورد شدن کار، افزايش دستمزدها و گسترش وسايل تفريحی و فراغت، جامعه

د و گروه اجتماعی تنها بدين معنا که هر فر ای محو شدند.اندازه که تمايزات سنتی در آن تا

توانست از طريق تنوعی که در انتخاب شغل، محل زندگی، آرايش و پوشاک خود، می

ی گذران اوقات فراغتش و ها و نحوهی و زيباشناختی، انتخاب سرگرمیهای هنرسليقه

از  گرفت، خود راهای عملی و اخالقی و دينی خويش در جامعه پيش میحتی شيوه

سبک زندگی را تجسم تالش انسان برای  1(. زيمل62:1382 تمايز کند )فاضلی،ديگران م

کوشد از طريق . به اعتقاد وی فرد میداندهای بنيادی و فرديت برتر خود میيافتن ارزش

اش را به سمع ديگران برساند و انسان برای معنای مورد نظر سبک زندگی فرهنگ عينی

گزيند، زيمل توان چنين ای را برمیهای( رفتاریها )صورتشکل خود )فرديت وبرتری(،

(. 1388 نامد )مجدی،گزينشی را سليقه و اين اشکال به هم مرتبط را سبک زندگی می

وبيش جامع از عملکردهاست که ای کمسبک زندگی به باور گيدنز شيوه زندگی، مجموعه

سازند بلکه روايتی ی جاری او را برآورده میتنها نيازهاگيرد چون نهها را به کار میفرد آن

-خاصی را هم که وی برای هويت شخصی خود برگزيده است در برابر ديگران مجسم می

 (.1381سازد )گيدنز،

 زيمل، جرج و وبر های ماکسنوشته در بار نخستين زندگی واقع، سبک در

 بودند هايیچهره ستينخن از شناسدو جامعه اين. شد پردازیمفهوم آلمانی شناسانجامعه

 نمودند )فريزبی، ارائه مدرن جهانِ از تفهم و تفسير بر مبتنی و دقيق و غنی توصيفاتی که
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پردازان، بيشتر نمودار است؛ پيوند سبک زندگی با نديشه اين نظريه(. آنچه در ا437: 1375

 مفهوم مصرف است.

 فرديت بروز نويدبخش تی،نّس جامعه قيدوبندهای تمامی از فرد آزادی ،زیملبه عقيده 

 از تمايز و هويت هایدستمايه پيچيده، کارتقسيم نظام در شدن شهر، درگير در. است

 سبک و کردن مصرف خاص شيوه وضعيتی، چنين در .است کرده را زايل ديگران

. است شهرکالن در حاضر جمعيت انبوه و ديگران با رابطه در خود بيان راهی برای زندگی،

 شهر، در زندگی از حاصل گمنامی با مواجهه در برلين بورژوازی که بود يافتهزيمل در

ارتباط، دراين (.24: 1382 )فاضلی، گيردمی بهره مصرف از خويش هويت برای حفظ

 ارضای نيازهای قصدبه نه همآن مصرف، به گرايش برای دليلی را پول وجود زيمل،

تحولی  مصرف، شکل اين. داندمی وبرقزرق پر اشياء خريد هدف به بيشتر بلکه اساسی،

 از که انسانی. آوردمی پديد مدرن انسان يا شهریکالن فرد زيباشناختی ذائقه در بنيادين

 که کندپيدا می فرديتی و تمايز خود برای يابد،می پرورش نوين هایشيوه به مصرفطريق 

 تحليل در . زيمل(462: 1388 سجويک، و )ادگار است« دروغين کاذب و» زيمل ازنظر

 و کاالها مصرف وی، نظر به. دارد نيز تأکيد »مد« مقوله بر مدرن، جامعه گرايیمصرف

 متمايزکننده ديگر سويی از و بوده بخشهويت فرد رایب سويی از زندگی هایسبک ايجاد

دهد تا شکاف ميان خويش و به عقيده وی، پيروی از مد به فرد اين امکان را می .است

 (.83: 2001اش را پر نمايد )گرونو،هجامع

بندی شان با توليد و تحصيل کاال، دستهنيز طبقات برحسب رابطه ماکس وبربه عقيده 

های منزلتی را مشخص يکه اين مصرف کاالست که قشربندی گروهشوند در حالمی

کند. باوجود ها آن را تعيين مینمايد، شيوه مصرفی که سبک زندگی اين گروهمی

شود اما نهايتاً اين های منزلتی قائل میهايی که ماکس وبر ميان طبقات و گروهاوتتف
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 (.221ب:  1384کنند )وبر، مفاهيم در رابطه با سبک زندگی باهم همپوشی پيدا می

بووه  هوووم  پيوند مفهوم سبک زندگی با ايده مصرف، پيوندی اتفاقی نبوده است. اين دو مف

تر مفاهيمی نظير طبقه و منزلت را با اند که ارتباط عميقر گرفتهاين خاطر باهم در ارتباط قرا

هوومفهوم تمايز نشان دهند. گويی انديشمندان کال بووهسيک سبک زندگی، اين مف عنوان وم را 

بووهسرنخی برای يافتن مفهوم تمايز منزلتی و طبقاتی جستجو نموده موولعنواناند.   در مثال، زي

چووون) موود تغيير ددتع در آنجا که داليل« مد» مقاله شوواک، هم شووپزی، پو نوور، آ موواری ه  و مع

جووه میمی بررسی را مدرن فرهنگ در( موسيقی يوون نتي کووهکند به ا سوود   بووه ترسووريع مووردم ر

. دهند شکل خود متمايز شخصی و هويت به خواهندمی زيرا شوند؛می جذب جديد هایمد

يووه، جوامع در زيمل، نظر به فووراد اول يووت ا نوودگمی گووروه از را خووود هو يوون. رفت سوويار رو،ازا  ب

سووت شووده فووردی يووابیهويت فرآيند مدرن جوامع در اما بودند؛ همگن ظوور بووه. ا موول ن  در زي

سووت خووود بوورای دارد دوست که را هويتی تا کندمی مصرف شخص بزرگ، شهرهای وپا د

مووايز در . وی همچنين در کالن(26: 1381 باکاک،)کند  يووت ت بوور اهم نووی  يووات ذه شهر و ح

فوواوت شهر، ذهنی، حيات حسیِ بنيادهای مورد در»کند: ی تأکيد میزندگی شهر سووياری ت  ب

نوووع و ضووربان در و خيابان زا گذشتن بار هر در را خود امر اين .دارد روستايی زندگی... با  ت

هوودمی نشان اجتماعی شغلی و و اقتصادی زندگی مووی از شووهرکالن. د لووهبه آد جووودی منز  مو

نوودگی تووا کندمی طلب بيشتری مراتببه آگاهیِ گذار، تميز سووتايی ز سووتا در. رو نووگ رو  آه

 (54: 1372 )زيمل،« است ترموزون و آشناتر ذهنی، حسی تصاوير و زندگی حرکت

بندی طبقه و پايگاه است که وبر نيز، سبک زندگی، شکلی اجتماعی از صورتبرای 

طبقه و پايگاه دو کند؛ در نگاه وبر، صورت نمادين، رفتاری و اخالقی تجلی پيدا میبه

اند، اما انتخاب، مفهومی کليدی در ايده سبک زندگی است، ترتيب به هم وابسته از نظم

 ؛(325: 1997کوکرهام و ديگران، )استوار است های زندگی، انتخابی که بر شانس
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شود که سبک زندگی، تقليدی گيری منزلت، هنگامی آغاز میديگر شکلعبارتبه

زندگی ديگر نباشد بلکه نوعی اقدام اجتماعی محسوب شود )وبر، معنی از يک سبک بی

سبک  گيریسرچشمۀ تکوين منزلت ازنظر وبر، شکلترين ( از طرفی؛ مهم215ب:  1384

: 1384خصوص نوع شغل اعضای يک پايگاه اجتماعی معين است )وبر، ويژۀ زندگی به

101.) 

کرايب، ) اندمالً به هم وابستهدر انديشه وبر مفاهيم سبک زندگی، منزلت و طبقه کا

 تعيين اقتصاد طريق از منحصراً که طبقاتی موقعيت ميان تمايز برای ايجاد (. وبر226: 1384

 حيثيت از منفی يا مثبت ارزيابی طريق از که را هاسرنوشت انسان از زءج هر شود،می

 نوع هر با است ممکن اجتماعی »حيثيت. نامدمنزلتی می موقعيت شود،می تعيين اجتماعی

 تمايزهای. باشد داشته ارتباط موقعيت طبقاتی با البته و گروه يک بين مشترک کيفيت

 الزم شرطی هميشه دارايی. دارند منزلتی ارتباط یتمايزها با متنوع هایشکل به طبقاتی

 افراد... کندمی پيدا کيفيتی چنين العادهنظمی خارق با اما در بلندمدت. نيست منزلت برای

 وضع اين غالباً که باشند داشته يکسانی تعلق منزلتی گروه به است ممکن دارا و ندار

 .(214: ب 1384 )وبر،« دارد ملموسی بسيار پيامدهای

 نيز سبک زندگی با مصرف و تظاهر، ارتباط وثيقی دارد. وبلن وبلندر نظريه 

ساس تبيين پايه و اچشمی را آميز و چشم و همهای اجتماعی برای رفتار رقابتانگيزش

آسان، مفهوم تمايز طبقاتی که با طرح مفهوم طبقه تن دهد وپديده مصرف مدرن قرار می

کند و قدرت مالی و ثروت را مبنای افتخار، مطرح میدر مصرف تجلی پيداکرده است را 

 ان،آسيا تن مرفّه طبقه وبلن، نظر (. به122: 1386وبلن، ) داندمنزلت و جايگاه اجتماعی می

 طبقه اين برای بيشتری را قدرت بيشتر، ثروت .شد تشکيل ثروت و مال کسب طريق از ابتدا

 اين دادن نشان است، ليکن بوده منزلت منبع اگرچه ثروت داشتن. است آورده همراه به
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 کارهای به فرد اشتغال از طريق که« خودنمايانه فراغت» وی، نظر به. است افتخارآميز ثروت

 اين شهرنشينی فرد بود. در مرحله ثروت دهندهنشان شد،می داده شاينم غيرتوليدی

: 1382 اضلی،ف) گيردمی ثروت قرار دادن نشان خدمت در که است« خودنمايانه مصرف»

20 - 21). 

همچنين در مفهوم سبک زندگی وبلن که تأکيد زيادی بر ايده مصرف دارد، مصرف 

نمادهای بلندپايگی وسايلی هستند که  آسانی چشمگير و نمايش چشمگيرچشمگير، تن

برای خود کوشند با آنها خود را برتر نشان داده و با نمايش اين سبک زندگی ها میانسان

(. به 172: 2014؛ والياتی و فونسزا، 362: 1380کوزر، ) و اعتبار کسب نمايندآبرومندی 

ه با ارزش ديگران ها ارزششان را در مقايسگفته او »در يک فرهنگ رقابتی که انسان

سنجند، هرکسی پيوسته در تکاپوی آن است که از همسايگانش پيشی گيرد و تب چشم می

ساالری که وبلن (. در عصر اشراف362: 1380زر، گيرد« )کوا فرامیچشمی همگان رو هم

( سبک زندگی نمايشی ويژه 50: 2010برد )پاتسياراس، عنوان عصر بربريت نام میاز آن به

ها، سراسر گونه نمايشآسان، در رأس هرم اجتماعی بود؛ اما در دنيای کنونی اينتنطبقۀ 

تواند سبک ند تا جايی که میکای تالش میساختار اجتماعی را فراگرفته و هر طبقه

(. اين گسترش 263: 1380کوزر، ) ای باالتر از خود را به نمايش بگذاردزندگی طبقه

رغم بهبود شود رنج طبقه فقير علیختار جامعه باعث میسبک زندگی نمايشی به تمام سا

اش نسبت به گذشته افزايش يابد، چراکه سبقت جويی در تالش برای وضعيت مادی نسبی

انداز و دادوستد، سرچشمه کنش در تمدن پولی نوين جای پسهای باالتر بهکسب پايگاه

 (.92: 1388محمدی اصل، ) شودواقع می

های پردازی در انديشهشتر از هر نظريهتمايز طبقاتی، بي سبک زندگی، مصرف و

ز سبک زندگی پرداترين نظريهاند، شايد بتوان بورديو را برجستهباهم پيوند خورده بوردیو
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های طبقاتی سبک دانست. بخش عمده کتاب تمايز بورديو، تحليلی است که وی از تفاوت

های نمايد. به عقيده بورديو سبکت ارائه میها، موسيقی و ادبيازندگی متبلور در روزنامه

 زندگی به شکلی اجتماعی ساختار پيدا کرده و حالتی از بازتوليد طبقۀ اجتماعی هستند

 (.199: 1388، سيدمن)

 فرد کننده بندیطبقه و شده بندیطبقه اعمال شامل که زندگی سبک بورديو نظريه در

 معاشرت، هایشيوه ورزش، و تفريحات نوع روز،شبانه ساعات تقسيم چون هايیعرصه در

. است افراد ترجيحات يافتهتجسم درواقع است، رفتن راه و گفتن سخن آداب خانه، و اثاثيه

 دارای که است اجتماعی برخی عامالن مصرف هایشيوه زندگی، هایو، سبکازنظر ا

 مصرفی ایهشيوه اين. انداجتماعی مشروعيت و شأن جهت از مختلفی هایبندیرتبه

به عقيده بورديو، اين  .(96: 1381 باکاک،) است مراتبی سلسله اجتماعی نظام بازتاب

های کند که طبقات مسلط بتوانند ارزشيد میفرهنگ است که سلطه طبقه را تا جايی بازتول

فرهنگی، معيارها و ذائقه خود را بر کل جامعه تحميل کنند يا حداقل ترجيحات فرهنگی 

ترين سبک زندگی نشان دهند. تثبيت نوان معيار برترين، بهترين و مشروععخود را به

بک زندگی برتر به عنوان سشناختی بههای زيبايیها و داوریهای زندگی، ذائقهسبک

 (.199: 1388سيدمن، ) معنای تحقق سلطه طبقاتی است

 چيزهايی همه او ازنظر داند.می عادت ابراز از رؤيتیقابل نتيجه را زندگی سبک بورديو

 بخشی و غيره هالباس ها،کتاب و اثاثيه، اسباب مسکن، مثل است کرده احاطه را انسان که

وبيش يکسانی را به های زندگی کمات اجتماعی، سبکباشند. طبقمی او زندگی سبک از

آورند و الگوهای فرهنگی مشترکی در اموری هم چون موسيقی، تئاتر، خوراک وجود می

دهد که هر گونه توضيح می(. بورديو اين نکته را اين200همان: ) زئين منزل دارندو نحوه ت

ورد که شامل تفاسير و آ( مخصوص خود را به وجود میhabitus) ای هبيتاسطبقه
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 (.675: 2002اسوارتز، ) های مشترک ميان اعضای طبقه استداوری

های مختلف برای کسب نوعی متمايزکننده قشربه عقيده بورديو مصرف فرهنگی به

دهد که چگونه هر طبقه، کم است. بورديو توضيح میمنزلت و ايجاد و حفظ سلطه طبقه حا

اختی ويژه خود را پيروی کرده و درنتيجه موقعيت شنسبک زندگی و ترجيحات زيبايی

نمايد. اين در حالی است که در ظاهر قضيه، سبک زندگی اجتماعی خود را بازتوليد می

شود و نه تحميلی طبقاتی که مکمل عنوان سليقه برتر ديده میماعی حاکم بهطبقه اجت

 (.204-203: 1388سيدمن، ) نابرابری اجتماعی است

را تا حدی متفاوت دانست، هرچند  گیدنزتوان پردازان سبک زندگی، میدر ميان ايده

ا ديدگاه وی اين کند امگيدنز نيز بر پيوند مصرف و تمايز با مفهوم سبک زندگی تأکيد می

ون های متنوع فرد در درايده را بيشتر در تمايز ميان دنيای سنتی و مدرن و امکان انتخاب

 را زندگی سبک گيدنز چشمی ميان طبقات.ر چشم و همنمايد تا دمدرنيته، مطرح می

 زندگی جريان در معين فرد يک هایفعاليت و رفتارها از همه منسجمی نسبتاً ایمجموعه

 همين بر و ها استگيریو جهت هاعادت از ایمجموعه مستلزم که داندمی خود رهروزم

 .(120: 1382است )گيدنز،  برخوردار وحدت نوعی از اساس

های زندگی در جامعه بازانديشانه ترين مؤلفهنظر گيدنز سبک زندگی يکی از مهم زا

کند که گی بيان میدوره مدرن متأخر يا عصر جهانی است. گيدنز در مورد سبک زند

سبک زندگی اصطالحی است که در فرهنگ سنتی چندان کاربردی ندارد؛ چون مالزم با 

های موجود است. اين رويکرد راهی است که امکاننوعی انتخاب از ميان تعداد کثيری از 

انجامد و اين های پيشين میبندیبه درک مدرن بودن سبک زندگی و تقابل آنها با شکل

گفتن  توافقی هستند که پيوسته در حال از نو ابداع شدن هستند. سخن ادين، اموریمعانی نم

 افراد باز همه روی به هاانتخاب ۀهم درِ که بيانجامد پندار اين به نبايد انتخاب کثرت از
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 از آگاهی کامل با را خويش هایانتخاب به مربوط هایتصميم مردم همۀ آنکه يا است

 همه مصرف، برای عرصه در چه و کار عرصه در چه. گزينندمیبر موجود امکانات کليه

 سبک زمينۀ گوناگونی در هایانتخاب اند،آزاد شده سنتی هایفعاليت قيد از که هايیگروه

 دارد )همان(. وجود زندگی

عالوه بر جريان اصلی سبک زندگی که توسط کسانی چون گيدنز و بورديو بسط داده 

 در زندگی مثال سبکعنوانای متعدد ديگری نيز راه يافته است. بههشده، اين ايده در حوزه

 ودگی،از لحاظ آل زيستمحيط ( و...و زندگی کيفيت ورزش، )تغذيه، حوزه سالمت

( 2003؛ گرامهانسن، 2003)روسينگ و ديگران،  و غيره طبيعی منابع رويه ازبی استفاده

 (.3: 2000بنديکتر، ) گرفتند قرار جهموردتو زمينه اين در که هستند هايیحوزه ازجمله

های مرتبط با سالمت ازجمله سيگار کشيدن، ورزش عنوان عادتسبک زندگی به

شناسی هم موردتوجه قرارگرفته است و بر پزشکی در جامعه کردن و تغذيه سالم عالوه

: 2009)فرانکلين و تيت،  شناسی سبک زندگی گسترش يافته استحتی تحت عنوان جامعه

شناسی فراغت نيز ک زندگی در مطالعات مربوط به جامعه(. مفهوم سب2005کوکرهام،  ؛8

هايی نيز مفهوم پژوهش (.84 -80: 2001ويل، ) کاربرده شده استای بهصورت گستردهبه

کننده جرم و رفتارهای انحرافی مورد توجه عنوان يکی از عوامل تبيينسبک زندگی را به

 (.2010ديگران،  اند )وزينا وقرار داده

به خاطر ناديده گرفتن اين مسئله که فرهنگ  -هاايده سبک زندگی، توسط فمينيست

شديداً مورد انتقاد قرارگرفته  -کندبازتوليد میپساصنعتی نيز روابط بين جنسی گذشته را 

مدرنيسم . از سوی ديگر، تحقيقاتی که تأمل در پست(1999و مکنای،  2001است )ادکينز، 

اند، اين توجه کردهاند نيز به مفهوم سبک زندگی ه اصلی کار خود قرار دادهرا وج

های دنيای ين جنبهترها، سبک زندگی مبتنی بر فرهنگ مصرفی را از اساسیپژوهش
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 (.2014؛ هالت، 2011راجسينگ، ) دانندمدرن میپست

ساختار و عنوان نقطه تالقی کند ايده سبک زندگی بهاشاره می کتزگونه که همان

(. شايد بتوان گفت که ايده 7: 2013کتز، ) عامليت موردتوجه تحليلگران قرارگرفته است

اجبار آور مفهومی نظير طبقه نجات داده و  پردازان را از محدوديتسبک زندگی، نظريه

اند، اختياری که خود نهايتاً مبتنی بر شانسی امکان اختيار بيشتری را برای فرد فراهم آورده

تر فرد از طريق که محصول روابط قدرت بوده و به نحوی تلويحی بر استثمار درونی است

 تالش ارادی برای تشابه به طبقه باالتر اشاره دارد.

 عناصر و محورها متفاوت از سبک زندگی، هایتعريف و هاديدگاه تحليل با نيز یکن

 توانمی هاتعريف همۀ در تقريباً »... :کرده است بندیجمع را چنين آنها در موجود اصلی

 وحدت مفهوم اول،: گرددمی نظرباز در زندگی سبک تعريف در که يافت را مفهوم دو

 عناصری مجموعۀ از حاکی زندگی سبک که معنی اين به. تمايز مفهوم دوم، و... است؛

 همين. آورندمی پديد را کل يک و داشته ارتباط باهم نظاممند طوربه وبيشکم که است

 الگو، همچون کلماتی وجود. کندمی متمايز ديگر هایکل از را کل اين نظاممندی و دحاات

است« )مهدوی کنی،  مطلب همين از حاکی هاتعريف در تمايز و هويت مندی، کليت،نظام

1386 :208.) 

ترين ايده در مفهوم سبک شود که بنيادیبا نگاهی گذرا به نظريات مختلف مشاهده می

هايی که آشکار يا پنهان مصرف است. عامليت محدود در ساختار، در نظريه زندگی، ايده

ها با اين تفاوت که اند، تجلی يافته است. تنود را حفظ کردهرنگ و بوی مارکسيستی خ

 کاالها مصرف طريق از باشد مربوط توليد به آنکه از بيش« زندگی به بخشيدن سبک»

 .(55: 1987 فدرستون،) شودمی صلحا فرهنگی نمادهای و هانشانه عنوانبه
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به  1970که از دهه  ، ليوتار و... معتقدندنظير باومن مدرنعالوه بر آن، متفکران پست

امدرن پس هایمدرن، سبک زندگی را بايستی بر مبنای نظريهد به دوره پستسو و با ورواين

ه ما در دوره د کرآننتحليل کرد. هرچند انديشمندانی مانند گيدنز، اين نظر را رد کرده، ب

زندگی و  هایع به سبکی، پسامدرنها نيز در بحث راجهرروبهمدرنيته متأخر قرار داريم. 

سبک زندگی،  ۀه درزمينهای ايجاد شدغييرات و دگرگونیوضعيت آنها مدعی شدند که ت

يد دمدرن ادامه يافته و تشپستره مدرنيته، در دوه مصرف و هويت اجتماعی در دور

داری معاصر تأکيد سرمايه عنوان مقوله برجسته. لش و يوری بر مقوله مصرف بهدشونمی

 شودای تداعی میرن با جامعهپسامد ۀ يون نيز معتقد است که »دور(. ال1387نش، ) دارند

 است«ای آن حاکم ی اعضکه در آن سبک زندگی مصرفی و مصرف انبوه بر زندگ

مدرن ه »در عصر پستأکيد دارند کريمر تز و بوگيبين(. و همچنين، 1380)اليون، 

های های زندگی از سويی، بسيار متکثر و متنوع شده و فرد پيوسته بين حوزهسبک

های زندگی بسيار سريع حرکت است و از سوی ديگر، خود سبک خصوصی و عمومی در

 هامدرنپستتوان اشاره نمود که مجموع، می (. در1384گيبينز و بوريمر، ) کنند«تغيير می

کننده را و تأکيد بر مصرفداری از توليد به سمت مصرف تغيير نيازهای اقتصادی سرمايه

به سبک زندگی اساس، دانند و بر همين ن میمدرئم آغاز و پيدايی عصر پستاليکی از ع

 هکه دور باورندبر اين رهايی حياتی و تأثيرگذار تأکيد دارند و مثابه متغيو مصرف، به

و مصرف انبوه بر زندگی  شود که سبک زندگی مصرفیی تداعی میابا جامعهمدرن پست

 (.2002اوشاقنسی، ) استاعضای آن حاکم 

 چارچوب نظری

توان گفت مفهوم سبک زندگی از سوی های مطرح شده میديدگاهبندی با جمع

از  کاربرده شده است. سبک زندگیانديشمندان در دو معنای متمايز اما بسيار نزديک به
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های مختلف اجتماعی دهنده نوع و شيوه مصرف اعضای طبقات و يا پايگاهيک طرف نشان

است؛ مصرفی نمايشی و تظاهری که برای نشان دادن برتری منزلتی خود به ديگر افراد 

دهنده فراغت افراد از بيشتر ناظر به محصوالت فرهنگی و کاالهای فراغتی است که نشان

ار سخت و هميشگی است. نوع و شيوه مصرفی که رفاه و گرفتاری و درگيری در ک

 گذارد.کنندگان را به نمايش میآسايش مصرف

ايده برخورداری فرد از امکانات انتخاب و عنوان از طرف ديگر مفهوم سبک زندگی به

های متعدد و متنوع زندگی در دنيای مدرن اشاره دارد. در اين معنا، دنيای سنتی به شانس

سانی و اجبار، فاقد امکانات متعدد برای دربرگرفتن روش های مختلف زندگی دو علت هم

اند و مانند هم نند هم بودهبوده است. به عبارت ساده تر، در دنيای سنتی، مردم تقريباً ما

اند، چراکه امکانات محيط فيزيکی و اجتماعی زندگی آنها منحصر به زندگی می کرده

ما در عوض دنيای مدرن دربردارنده امکانات گسترده و های محدود بوده است؛ اانتخاب

ه و تر از آن حق و توانايی فرد در انتخاب شيوهای مختلف گوناگون برای فرد و مهمشانس

نوع خاصی از زندگی است، انتخابی که از يک طرف از لحاظ هويتی تمايز اقشار مختلف 

دن به زندگی در دنيای مدرن کند و از طرف ديگر امکان سبک بخشياجتماعی را حفظ می

هايی که ممکن است لزوماً در ارتباط با طبقات و قشربندی را فراهم آورده است. سبک

مرتبط  های خاصی از زندگیصرفاً به عالقه فرد به جنبه د واجتماعی قرار نداشته باش

 گردند.

 روش تحقیق

عی مطالعه پسينی فراتحليل درواقع نو .است فراتحليل کيفی تحقيق، اين انجام روش

پذيرد. که مبتنی بر مطالعات انجام پذيرفته درباره يک موضوع خاص انجام می است

های موجود در تحقيقات شود که تفاوتمیفراتحليل روشی است که بر اساس آن سعی 
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انجام شده قبلی را استنتاج نمود و در رسيدن به يک سری نتايج کلی و کاربردی از آن بهره 

 برای شناسیروش يک آماری، فن يک از بيش فراتحليل فرايند(. 1387 ،بریگرفت )خلعت

 يک انجام ا،هفرضيه دقيق بندیصورت ها،پژوهش از ایمجموعه دارنظام بررسی

 آماری ترکيب نگهداری و ثبت ها،مقاله حذف يا ورود مالک تهيه و جامع جستجوی

 و هاکنندهتعديل جستجوی متعدد، هایبررسی از آمدهدستبه اثر هایاندازه و هاداده

 مشکالت با فراتحليل است. نتايج گزارش و نظر مورد اثرات تبيين برای ميانجی متغيرهای

 تعيين )برای پيرسون کارل توسط 1904 سال در عمالً فراتحليل نخستين شد. آغاز پزشکی

 فراتحليل اصطالح اما شد، انجام بازماندگان( با رابطه در آبله عليه واکسيناسيون تأثير ميزان

 آمريکا آموزشی پژوهشی انجمن در گالس جين توسط 1976 سال در بار نخستين برای

 از ایمجموعه در متضاد نتايج کردن ترروشن برای راه رينمؤثرت فراتحليل شد. کاربردهبه

 يفیک هایبررسی به نسبت متمايز فوايد دارای و تجربی هایگزارش به شبيه تجربی، آثار

 (.9119 رزنتال، ؛1990 اشميت، و )هانتر است

هم  های مختلف را يکجا گردآمده از پژوهشدستهای بهداده فرا پژوهش يا اتحليلفر

کند. با سرجمع کردن و تحليل می تحليل عنوان يک مجموعه دادهورد و آنها را بهآمی

 بيترتنياشود. بهتوجهی بيشتر میطور قابلها، امکان اعتماد به نتايج بهحجم زيادی از داده

های مطالعات پژوهشی منفرد تر از يافتههای »فراتحليل« اساسیان گفت که يافتهتومی

ها تعريف پژوهشه جموعها يا پژوهش روی متوان تحليل تحليلفراتحليل را می. هستند

ای انتخاب شود که نتايج مطالعات در آن حوزه ای انجام فراتحليل ابتدا بايد حوزهد. برکر

 ود.مراحل زير به ترتيب پيگيری ش پسدوپهلو و مشکوک باشد، س

 هاشناسايی نتايج پژوهش .1

 ها با يکديگرشده و مقايسه آنهای انتخابترکيب نتايج پژوهش .2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84
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 ور کاهش خطامنظفراتحليل بهارزشيابی نتايج  .3

 جهاد علمی در پايگاه اطالعات سبک زندگی زمينۀ در اين راستا، تمام مقاالتی که در

تال جامع علوم انسانی متعلق به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات و پايگاه پر 1دانشگاهی

وری و اند، مورد مطالعه قرار گرفتند و پس از حذف مطالعات مرمنتشر شده 2فرهنگی

پژوهش حاضر انتخاب شدند. عنوان جامعه آماری مقاله پژوهشی به 31ای، تعداد کتابخانه

اصله زمانی انجام تحقيقات مورد بررسی هرچند که اين پژوهش محدوديتی را در مورد ف

مورد نظر نداشته است اما تمامی مقاالت پژوهشی ايندکس شده در اين زمينه مربوط به 

های مورد جزئيات مربوط به مقاله 1هستند. جدول شماره  1393تا  1385فاصله زمانی 

 دهد.بررسی را نشان می

 های مورد مطالعهمشخصات مقاله :1جدول 

 نویسنده/گان الهعنوان مق
سال 

 انتشار
 ابزار

میدان 

 تحقیق

جامعه 

 آماری

بررسی تأثير رسانه ... بر ميزان پايبندی به سبک 

 ...زندگی دينی 

کوهی، کمال و 

 همکاران
 کلی تبريز پرسشنامه 1393

 ...مطالعۀ رابطۀ سبک زندگی و هويت اجتماعی 
نوری، بيژن و خواجه

 همکاران
 جوانان بندرعباس پرسشنامه 1393

مطالعه ) تأثير سبک زندگی بر هويت اجتماعی

 تجربی جوانان شهر سنندج(

نائبی، هوشنگ و 

 همکاران
 جوانان سنندج پرسشنامه 1392

شدن فرهنگی و اثرات آن بر سبک جهانی

 زندگی شهری
 کلی اصفهان مصاحبه 1392 نجارزاده، محمد

های زندگی: مطالعه کيفی سنخ شناسی سبک

 نان شهر مهابادمطالعه جوا

قادرزاده، اميد و 

 همکاران
 جوانان مهاباد مصاحبه 1392

 
 sid.ir . به نشانی اينترنتی1

 ensani.ir انی اينترنتیبه نش .2
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 نویسنده/گان الهعنوان مق
سال 

 انتشار
 ابزار

میدان 

 تحقیق

جامعه 

 آماری

شناسی گرايش جوانان به سبک تبيين جامعه

 زندگی مدرن در شهر شيراز

ايمان، محمد تقی و 

 مرحمتی، ندا
 جوانان شيراز پرسشنامه 1392

سبک زندگی شهری و مشارکت اجتماعی 

 شهروندان سالمند اهوازی

رحيم اسدالهی، عبدال

 و همکاران
 کلی اهواز پرسشنامه 1392

 داری و سبک زندگیسنجش بررسی رابطه دين
کرمی قهی، محمد 

 تقی همکاران
 زنان تهران پرسشنامه 1392

شناختی رابطۀ بين سبک زندگی و بررسی جامعه

 دينداری

رحمانی فيروزجاه، 

 علی و همکاران
 کلی ساری پرسشنامه 1392

ن فرهنگ ... بر اساس شدتطبيق نظريات جهانی

 های سبک زندگیشاخص
 روستائيان دهستان برآن مصاحبه 1391 نجارزاده، محمد

بررسی رابطه نگرش جنسيتی و سبک زندگی 

 در بين زنان شهر کرمان

و  گروسی، سعيده

 همکاران
 زنان کرمان پرسشنامه 1391

بررسی سبک زندگی و عوامل مرتبط با آن در 

 بين دانشجويان

عزت اله و احمدی، 

 همکاران
 دانشجويان تبريز پرسشنامه 1391

های های سبک زندگی گروهبررسی تفاوت

شدن به شهری و روستايی در ارتباط با جهانی

فرهنگی مطالعه موردی: اصفهان و روستاهای 

 آن

 کلی اصفهان مصاحبه 1391 نجارزاده، محمد

های متفاوت زندگی، گرايش به حجاب سبک

 نان شهر شيرازمطالعه موردی ز

نوری، بيژن و خواجه

 ديگران
 زنان شيراز پرسشنامه 1391

داری بر سبک زندگی جوانان تأثير ميزان دين

 تهرانی

نصرتی، شيما و 

 همکاران
 جوانان تهران پرسشنامه 1391

 بررسی سبک زندگی زنان شاغل و غير شاغل
کردی، حسين و 

 همکاران
 زنان ساری پرسشنامه 1391

 و مديريت بدن سبک زندگی
نوری، بيژن و خواجه

 همکاران
 زنان شيراز پرسشنامه 1390

 زنان شيراز پرسشنامه 1390نوری، بيژن و خواجهرابطه سبک زندگی و تصور بدن، مطالعه 
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 نویسنده/گان الهعنوان مق
سال 

 انتشار
 ابزار

میدان 

 تحقیق

جامعه 

 آماری

 همکاران موردی: زنان شهر شيراز

بررسی سبک زندگی جوانان در شهر تهران و 

 عوامل مؤثر بر آن
 جوانان تهران پرسشنامه 1390 زارع، بيژن و همکاران

ها، هويت و سبک مقايسه جنسيتی رابطه رسانه

 زندگی در بين جوانان شيراز

بحرانی، شعله و 

 همکاران
 جوانان شيراز پرسشنامه 1390

های اجتماعی اينترنتی و سبک زندگی شبکه

 جوانان در...جامعه مجازی ايرانيان

بشير، حسن و 

 همکاران
 جوانان - پرسشنامه 1390

شناختی باورهای دينی و بررسی رابطه جامعه

 سبک زندگی

ابوالحسن تنهايی و 

 همکاران
 کلی کرمانشاه مصاحبه 1389

 بررسی تأثير سبک زندگی بر هويت اجتماعی
کفاشی، مجيد و 

 همکاران
 جوانان بابل پرسشنامه 1389

سبک زندگی و رابطۀ آن با سرمايه فرهنگی و 

 اقتصادی والدين

اکبر و مجدی، علی

 همکاران
 جوانان مشهد پرسشنامه 1389

تغييرات نسلی، سبک زندگی در جامعه 

 روستايی

ازکيا، مصطفی و 

 همکاران
 مصاحبه 1388

روستای 

 آهنگر محله
 روستائيان

 1388 عيوضی، غالمحسين سبک زندگی تلويزيونی و مصرف
تحليل 

 محتوی
 کلی -

 جوان، سبک زندگی و فرهنگ مصرفی
و ربانی، رسول 

 همکاران
 جوانان شيراز پرسشنامه 1387

 جوانان تهران پرسشنامه 1386 شالچی، وحيد شاپسبک زندگی جوانان کافی

 سبک زندگی و پوشش زنان در تهران
حميدی، نفيسه و 

 همکاران
 زنان تهران مصاحبه 1386

تصويری از سبک زندگی فرهنگی جامعه 

 دانشجويی
 1386 فاضلی، محمد

تحليل 

 ثانويه

نشگاه دا

 مازندران
 دانشجويان

 سبک زندگی و هويت اجتماعی جوانان
آبادی، الهام و رحمت

 همکاران
 جوانان تهران پرسشنامه 1385



 

 

 

 

  2۱ های ایرانیفراتحلیل مطالعات سبک زندگی در پژوهش
 

 هایافته

سووتههای پژوهش ارائه میاين قسمت يافته در يووع و د توودا توز هووای بندی پژوهشگردد. اب

لووه،مورد بررسی برحسب مالک شووار مقا جوونس،  های مختلف ازجمله سال انت عووه،  روش مطال

ئووه  محل فصلنامه علمیِ رتبه عوودم ارا يووا  ئووه  عووه، ارا انتشار، ميدان انجام تحقيق، قشر مورد مطال

يووهگونه سووب نظر ئووه شناسی از سبک زندگی و توزيع مقاالت برح سووتفاده ارا مووورد ا پردازان 

بووهشناسیگردد. سپس گونهمی شووده درهای  لووه کاربرده  سووتخرمقا عووه، ا مووورد مطال اج و های 

 اند.بندی شدهدسته

 سال انتشار برحسب مقاالت توزیع( الف

انتشار آنها در مجالت  سال بر اساس را مقاالت مورد مطالعه توزيع 2 جدول شماره

 1389تا سال  1385شود از سال گونه که در جدول مشاهده میدهد، همانعلمی نشان می

زندگی منتشر شده است. در سال سبک  ۀمقاله پژوهش درزمين 2طور متوسط ساالنه به

اند. در مقاله را به خود اختصاص داده 7هرکدام  92و  91های مقاله، در مهر و موم 5 ،1390

 مقاله پژوهشی در خصوص سبک زندگی منتشر شده است. 2تاکنون  93سال 

 سال انتشار برحسب مقاالت توزیع :2جدول 

 سال انتشار ردیف
تعداد کل 

 مقاالت
 درصد

مقاالت تعداد 

 کیفی

تعداد مقاالت 

 کمی

1 85 1 22/3 0 1 

2 86 3 67/9 1 2 

3 87 1 22/3 0 1 

4 88 2 45/6 2 0 

5 89 3 67/9 1 2 

6 90 5 12/16 0 5 
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7 91 7 58/22 2 5 

8 92 7 58/22 2 5 

9 93 2 45/6 0 2 

 23 8 100 31 جمع

 ابزار سنجش مقاالت برحسب توزیع( ب

پژوهش مطالعه شده، اکثر  31مشخص است، از ميان  3شماره  گونه که در جدولهمان

 58/22مورد ) 7درصد( به روش کمی و با استفاده از ابزار پرسشنامه،  71آنها )حدود 

اند. همچنين در انجام شده ها به روش کيفی و با روش مصاحبه عميقدرصد( از پژوهش

د نيز با روش تحليل ثانويه ميان مقاالت يک مورد با تحليل محتوی )کيفی( و يک مور

 )کمی( انجام گرفته است.

 مطالعه روش نوع برحسب مقاالت توزیع :3جدول 

 درصد فراوانی نوع روش تحقیق ردیف

 96/70 22 پرسشنامه -کمی 1

 58/22 7 مصاحبه عميق/مشاهده -کيفی 2

 22/3 1 تحليل محتوی -کيفی 3

 22/3 1 تحليل ثانويه -کمی 4

 100 31 جمع

 رتبه علمی فصلنامه محل انتشار برحسب مقاالت توزیع ج(

های درصد از پژوهش 81نشان داده شده است حدود  4گونه که در جدول شماره همان

درصد از  16اند، همچنين مورد( در مجالت علمی پژوهشی منتشر شده 26) مورد مطالعه

 اند.مورد( در مجالت علمی تخصصی منتشر شده 5) آنها

 رتبه علمی فصلنامه محل انتشار برحسب مقاالت وزیعت :4جدول 
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 درصد فراوانی رتبه علمی محل انتشار ردیف

 87/83 26 علمی پژوهشی 1

 0 0 علمی ترويجی 2

 12/16 5 علمی تخصصی 3

 100 31 جمع

 قشر مورد مطالعه برحسب شده انجام مطالعات د( توزیع

درصد از  42ده است، حدود نشان داده ش 5طبق اطالعاتی که در جدول شماره 

اند که درصد بااليی است. همچنين تحقيقات انجام شده، جوانان را مورد مطالعه قرار داده

اند. درصد از مقاالت را به خود اختصاص داده 22زنان و کل شهروندان هر کدام حدود 

. مورد نيز به دانشجويان اختصاص دارد 2مورد به روستائيان و  2درمجموع مقاالت، 

توان گفت که در ميان شوند، میکه دانشجويان نيز جزء قشر جوان محسوب میازآنجايی

 مقاالت انجام شده توجه خاصی به سبک زندگی جوانان معطوف شده است.

 

 

 قشر مورد مطالعه برحسب مقاالت توزیع :5جدول 

 درصد فراوانی مطالعه مورد قشر ردیف

 93/41 13 جوانان 1

 58/22 7 زنان 2

 58/22 7 کل مردم 3

 45/6 2 روستائيان 4

 45/6 2 دانشجويان 5

 100 31 جمع
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 مطالعه میدان برحسب شده انجام مطالعات توزیع( ه

 میدان مورد مطالعه برحسب مقاالت توزیع :6جدول 

 درصد فراوانی میدان تحقیق درصد فراوانی میدان تحقیق

 22/3 1 دهستان برآن اصفهان 35/19 6 شيراز

 22/3 1 کرمان 5/19 6 رانته

 22/3 1 مجازی 45/6 2 تبريز

 22/3 1 کرمانشاه 45/6 2 اصفهان

 22/3 1 بابل 45/6 2 ساری

 22/3 1 مشهد 22/3 1 بندرعباس

 22/3 1 روستای آهنگر محله 22/3 1 سنندج

 22/3 1 دانشگاه مازندران 22/3 1 مهاباد

 22/3 1 بدون مکان 22/3 1 اهواز

 100 31 جمع

دهد، طبق مطالعه را نشان می ميدان برحسب شده انجام مطالعات توزيع 6شماره  جدول

های سبک زندگی در شهرهای شيراز و شده، بيشترين تعداد پژوهشاطالعات نشان داده

درصد از تمام مقاالت را به  40ديگر، اين دو شهر حدود عبارتبه تهران انجام شده است؛

تماالً اين مسئله در تهران به تمرکز اساتيد علوم اجتماعی در اين دهند. احخود اختصاص می

مندی اساتيد علوم اجتماعی دانشگاه شيراز به موضوع سبک شهر و در شيراز به دليل عالقه

مکان  17دهد که مقاالت مورد بررسی مربوط به زندگی است. اطالعات جدول نشان می

 مختلف از سراسر ايران هستند.

 سبک از شناسیگونه ارائه عدم یا ارائه برحسب شده انجام العاتمط و( توزیع

 زندگی

دهد که در غالب مقاالت انجام شده در مورد سبک نشان می 7اطالعات جدول شماره 
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 شناسی از اين مفهوم، ارائه و به کار گرفته شده است.زندگی، حداقل يک نوع گونه

 ئه گونه شناسی از سبک زندگیارائه یا عدم ارا برحسب مقاالت توزیع :7جدول 

 درصد فراوانی انجام گونه شناسی ردیف

 87/83 26 گونه شناسی انجام شده است. 1

 12/16 5 گونه شناسی انجام نگرفته است. 2

 100 31 جمع

 شناسی گونه در استفاده مورد پردازاننظریه برحسب شده انجام مطالعات توزیع( ز

 زندگی سبک هایشاخص و

 و شناسیگونه در استفاده مورد پردازاننظريه برحسب مقاالت را توزيع 8ره شما جدول

 21شود اکثر مقاالت گونه که مشاهده میدهد. همانزندگی نشان می سبک هایشاخص

سازی شناسی و يا شاخصعنوان مبنای نظری گونهمورد حداقل از يک نظريه به 31مورد از 

اند که در اين ميان بيشتر آنها از نظريات ه نمودهبرای سنجش مفهوم سبک زندگی استفاد

اند. شايد بتوان اين مسئله را از يکطرف به ترجمه و اقبال کلی اخير به بورديو استفاده نموده

آثار بورديو در ايران و از طرف ديگر به نظريه برجسته و جامع او درزمينۀ سبک زندگی و 

توان گفت صورت کلی میه مرتبط دانست. بههای ملموس او در اين حوزها و مصداقمثال

نظريات بورديو، گيدنز، وبلن و زيمل بيشترين کاربرد را تحقيقات ايرانی مرتبط با سبک 

 اند.زندگی داشته

های سبک شناسی و شاخصگونه پردازان مورد استفاده درنظریه برحسب مقاالت توزیع :8جدول 

 زندگی

پردازان نظریه ردیف

 مورد استفاده

پردازان نظریه ردیف درصد فراوانی

 مورد استفاده

 درصد فراوانی

 44/3 1 اگنيو و پترسون  .2 82/44 13 بورديو  .1

 44/3 1 کاستلز  .4 68/20 6 گيدنز  .3
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 44/3 1 فدرستون  .6 79/13 4 وبلن  .5

 44/3 1 نظريه مبنايی  .8 89/6 2 زيمل  .7

 100 29 جمع

 75/67 21 از چهارچوب نظری استفاده شده است.

 25/32 10 رچوب نظری ندارد يا گزارش نشده است.چها

 100 31 جمع

 مقاالت در استفاده مورد زندگی سبک هایگونه ح(

مورد گونه سبک زندگی نام برده شده است که  71مقاله مورد بررسی جمعاً از  31در 

های ايرانی مرتبط با صورت کلی در پژوهشتوان گفت بهبدون احتساب موارد تکراری می

 5عنوان متفاوت گونه سبک زندگی استفاده شده است که با احتساب  26بک زندگی از س

گونه متفاوت  31( است، جمعاً از 1389) مورد بدون نام که مربوط به مجدی و ديگران

گونه  31مقاله  31يعنی جالب است که در ميان  سبک زندگی سخن به ميان آمده است؛

مورد  9ين ميان سبک زندگی مدرن با تعداد اما در ا سبک زندگی يافت شده است؛

 8با سبک زندگی سنتی ) بيشترين کاربرد را در مقاالت داشته است و معموالً در تقابل

های کاربرده شده است. از ديگرگونهمورد( قرار داشته و به 6مورد( و سبک زندگی دينی )

مورد(  4گی محلی )مورد( در مقابل سبک زند 5پرکاربرد بايد به سبک زندگی جهانی )

 نشان داده است. 9اشاره نمود. تفصيل اين اطالعات در جدول شماره 

 های سبک زندگی مورد استفاده در مقاالتگونه بندیدسته :9جدول 

 عنوان گونه
دفعات 

 کاربرد
 عنوان گونه درصد

دفعات 

 کاربرد
 درصد

 40/1 1 سبک زندگی علمی 67/12 9 سبک زندگی مدرن

 40/1 1 سبک زندگی شهری 26/11 8 یسبک زندگی سنت

 40/1 1 سبک زندگی تظاهری 45/8 6 سبک زندگی دينی
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 40/1 1 سبک زندگی کارکرد گرايانه 04/7 5 سبک زندگی جهانی

 40/1 1 سبک زندگی خرده فرهنگی 63/5 4 سبک زندگی موسيقيايی سنتی

سبک زندگی مشارکت اجتماعی و 

 فرهنگی
 40/1 1 هسبک زندگی منفعالن 63/5 4

 40/1 1 سبک زندگی واقعی 6/5 4 سبک زندگی محلی

سبک زندگی ورزشی موسيقيايی 

 مدرن
 40/1 1 سبک زندگی مجازی 22/4 3

 40/1 1 سبک زندگی تلويزيونی 22/4 3 سبک زندگی اوقات فراغتی جديد

 40/1 1 سبک زندگی مصرفی 81/2 2 سبک زندگی معطوف به ورزش

ت سبک زندگی شادزيست )لذ

 جويانه(
2 81/2 

سبک زندگی مبتنی بر خلق 

 هويت
1 40/1 

سبک زندگی شبه سنتی )ترکيب 

 سنتی و مدرن(
 40/1 1 سبک زندگی مبتنی بر تمايز 81/2 2

 04/7 5 های زندگی بدون اسمسبک 40/1 1 سبک زندگی معطوف به بدن

 100 71 جمع 40/1 1 سبک زندگی موسيقيايی مدرن

 زندگی کسب سنجش هایشاخص ح(

زندگی در مقاالت مورد  سبک سنجش هایشاخص بندیدسته اطالعات مربوط به

شاخص  9شود گونه که مشاهده مینشان داده شده است. همان 10مطالعه در جدول شماره 

ديگر عبارتبه اند؛مورد شاخص( مورد استفاده قرارگرفته 121بار )از جمع  95اول 

بدن،  پوشاک، مديريت انتخاب در غت، ترجيحاتفرا اوقات گذران های نحوۀشاخص

 روابط شکل و فرهنگی، ميزان غذايی، مصرف مذهبی، ترجيحات اعمال به گرايش

موارد استفاده از  51/78با همديگر  ورزش به موسيقيايی و گرايش اجتماعی، ترجيحات

تنها  21تا  15اند. موارد های سنجش سبک زندگی را به خود اختصاص دادهشاخص

 اند.شدهبار مورد استفاده واقعيک



 

 

 

 

28  ۱۴۰۰ پاییز و زمستان ،شانزدهم، شماره ششمناسی و مدیریت سبک زندگی، سال شجامعه 

 

 های سنجش سبک زندگی مورد استفاده در مقاالتشاخص بندیدسته :10جدول 

 عنوان شاخص
تعداد 

 کاربرد
 عنوان شاخص درصد

تعداد 

 کاربرد
 درصد

 82/0 1 هنجارهای مصرف 04/14 17 نحوۀ گذران اوقات فراغت

 82/0 1 یمصرف اقتصاد 9/12 15 ترجيحات در انتخاب پوشاک

 82/0 1 مصرف سياسی 74/10 13 مديريت بدن

 82/0 1 توجه به سالمت 26/8 10 گرايش به اعمال مذهبی

 82/0 1 انتخاب وسايل منزل 26/8 10 ترجيحات غذايی

 82/0 1 مناسک گرايی 4/7 9 مصرف فرهنگی

 82/0 1 نوع نامگذاری 61/6 8 ميزان و شکل روابط اجتماعی

 82/0 1 نوع سليقه 78/5 7 یترجيحات موسيقياي

 95/4 6 گرايش به ورزش
های اولويت دادن به ارزش

 اخالقی
1 82/0 

 82/0 1 گرايش به رفتار انحرافی 47/2 3 ایمصرف رسانه

 82/0 1 گرايش به رفتار سياسی 47/2 3 سبک خريد و اهميت دادن به خريد

 82/0 1 ايشی موبايلاهميت به ابعاد نم 47/2 3 ظاهر و بهداشت فردیتوجه به

 82/0 1 هانگرش 65/1 2 مصرف مادی

 100 121 جمع 65/1 2 کارگيری الفاظلهجه و نحوه به

 

 

 گیریبحث و نتیجه

ترين مفاهيم موردتوجه در علوم های اخير به يکی از مهمسبک زندگی در سال

اد دوره عنوان نمبه «مصرف»اجتماعی بدل شده است. سبک زندگی در پی توجه اهميت 

به  داخلی های مختلفپژوهشبرجستگی خاصی يافته است.  «مدرن متأخر»مدرن يا پست
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کاربرده و مورد سنجش و های مختلفی مفهوم سبک زندگی را تعريف کرده، بهشيوه

ها و واسطه استفاده از تعاريف، گونه شناسیها بهاين پژوهش. اندبررسی قرار داده

حقيقت مفاهيم مختلفی را مورد  وم سبک زندگی درهای متفاوت سنجش مفهشاخص

متفاوتی از سبک زندگی  هایشناسیاند و بر اين اساس سنخ سنجش و بررسی قرار داده

ی ها يکسان، در برخدر بعضی از پژوهش های زندگیسبک شناسیاند. گونهارائه نموده

رک جامع و واحدی از توان دبوده و با مرور کلی آنها نمیمشابه و در بسياری متفاوت 

وضعيت سبک زندگی حاصل نمود. به همين جهت، اين مقاله با هدف شناسايی و استخراج 

های انجام گرفته درزمينۀ سبک زندگی با روش های مورد استفاده در پژوهشگونه

 ها پرداخت.فراتحليل به بررسی اين پژوهش

مقاله  2طور متوسط ساالنه هب 1389تا سال  1385در ميان مقاالت مورد بررسی از سال 

و  91های و مهر و موم مقاله 5، 1390پژوهش درزمينۀ سبک زندگی منتشر شده است. سال 

مقاله پژوهش در  2تاکنون  93اند. در سال مقاله را به خود اختصاص داده 7هرکدام  92

اله با مق 8مقاله مورد مطالعه، تعداد  31از مجموعِ  خصوص سبک زندگی منتشر شده است.

های مورد درصد از پژوهش 81اند. حدود مقاله با روش کمی انجام شده 23روش کيفی و 

 5) درصد از آنها 16اند، همچنين مورد( در مجالت علمی پژوهشی منتشر شده 26مطالعه )

درصد از تحقيقات انجام  42اند که حدود مورد( در مجالت علمی تخصصی منتشر شده

بيشترين تعداد  اند.ک زندگی جوانان را مورد مطالعه قرار دادهصورت ويژه سبشده، به

های سبک زندگی در شهرهای شيراز و تهران انجام شده است. در غالب مقاالت پژوهش

انجام شده در مورد سبک زندگی، حداقل يک نوع گونه شناسی از اين مفهوم، ارائه و به 

مورد بيشترين کاربرد را  9ن با تعداد کار گرفته شده است. در اين ميان، سبک زندگی مدر

مورد( و سبک زندگی  8با سبک زندگی سنتی ) در مقاالت داشته است و معموالً در تقابل
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های پرکاربرد بايد به سبک کاربرده شده است. از ديگرگونهمورد( قرار داشته و به 6دينی )

 ه نمود.مورد( اشار 4مورد( در مقابل سبک زندگی محلی ) 5زندگی جهانی )

های مورد بررسی به ارائه و استفاده از حداقل يک گونه از سبک زندگی بيشتر مقاله

عنوان مبنای نظری مورد( حداقل از يک نظريه به 31مورد از  21)اند و اکثر مقاالت پرداخته

اند که در شناسی و يا شاخص سازی برای سنجش مفهوم سبک زندگی استفاده نمودهگونه

صورت کلی نظريات بورديو، اند. بهاستفاده کرده بوردیوشتر آنها از نظريات اين ميان بي

اند. گيدنز، وبلن و زيمل بيشترين کاربرد را تحقيقات ايرانی مرتبط با سبک زندگی داشته

پردازان و آشنايی شايد بتوان علت اين امر را در دسترس بودن ترجمه فارسی آثار اين نظريه

 زه علوم اجتماعی با مفاهيم آنها دانست.طوالنی پژوهشگران حو

نوعی مفهوم سبک پردازان بهگونه که در بخش مبانی نظری اشاره شد، اين نظريههمان

اند، تحقيقات عنوان مفهومی انتقادی مورد تأمل قرار دادهزندگی را در ارتباط با قدرت و به

طبقه و پايگاه اجتماعی خارجی بسياری نيز مفهوم سبک زندگی را در ارتباط با قدرت، 

ها نيز، از اين مفهوم برای نقد (. بسياری از پژوهش173-170: 2008اند )يونگ، کاربردهبه

اما در تحقيقات  (.2013اند )بيرهوف، داری استفاده کردهفرهنگ مصرفی در جامعه سرمايه

شربندی ق ايده سبک زندگی با قدرت و حتی با ای از ارتباطداخلی مورد بررسی نشانه

شود، احتماالً توجه پژوهشگران به دوگانه مدرن/سنتی و اجتماعی مشاهده نمی

ها و شيوه ويژه ارزشهای جامعه بهجهانی/محلی و دغدغه آنان در مورد تغيير ارزش

شود، مرکز ثقل شدن خوانده میزندگی قشر جوانان در برابر آنچه پروژه يا پروسه جهانی

زندگی را از توجه به سازوکارهای قدرت و قشربندی در داخل  بنياد انتقادی مفهوم سبک

 المللی سوق داده است.جامعه به سمت سازوکارهای قدرت و تغيير بين

ترين موارد عمدتاً غايب در مطالعات ايرانی بحث عالوه بر آن، يکی از مهم
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ودريار و مدرنيته است. مفهومی که متفکرانی مانند بعنوان نماد پستبه «گرايیمصرف»

يا )گرايی به ارائه ليوتار و ترنر و ديگران بر آن تأکيد دارند. به عقيده برايان ترنر مصرف

پردازد، اينک سبک زندگی های زندگی محتمل میيک سلسله از سبک وعده ارائه(

جويی، به يک استاندارد طبقات متوسط با تأکيدشان بر اوقات فراغت، رضايت و لذت

های زندگی طبقات مادون را شکل يل شده است که آمال و سبکقانونی جهانی تبد

کنند. توانند مستقيماً مصرف کنند در عالم خيال مصرف میدهد، طبقاتی که اگر نمیمی

های گيری نموده و سبکجهانی شروع به شکل وارفرهنگ توده درمجموع، رويداد

فروپاشی اتحاد شوروی را  های بعد اززندگی جهان سوم، جوامع در حالت توسعه و دولت

 (.172-173: 1390معين نموده است )ترنر، 

توان اشاره نمود که مطالعات مورد مجموع و مبتنی بر تفسير نتايج به دست آمده می در

عنوان بررسی در ارزيابی سبک زندگی، آن را تا حدی از مبنای نظری خود کنده شده و به

آنکه اساس ايده اند، حالبرداری قرار دادههرهتر مورد بمفهومی خنثی، کاربردی و عام

سبک زندگی مربوط به مصرف تظاهری طبقات برای تشابه و يا رقابت و تمايز هويت در 

های مختلف قدرت در رابطه با ديگران است و امری کامالً پويا و فرايندی است که با اليه

ندگی با قدرت استثناء نمود. ارتباط. شايد بتوان تا حدی گيدنز را ازلحاظ ارتباط سبک ز

های او از سبک زندگی و امکانات انتخاب شخص رسد بحثپردازی که به نظر مینظريه

های ايرانی سبک زندگی بوده بخش پژوهشدر دنيای مدرن بيشتر از هر چيز ديگر الهام

 هایبه عقيده گيدنز، مفهوم سبک زندگی به خاطر برخورداری فرد از کثرت انتخاب است.

های مدرن و سنتی پذير بوده است و اساساً يکی از تقابلگوناگون در دنيای مدرن امکان

لی با چرخش و های داخهمين مسئله است. اين در حالی است که همين ايده نيز در پژوهش

شناسی سبک زندگی مدرن و سبک زندگی سنتی تبديل شده است. تعديل نظری به گونه
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های مقاالت مورد مطالعه به خود اختصاص داده شناسیرا گونهای که بيشترين سهم دوگانه

 است.

های داخلی انجام ها اشاره شد، در ميان پژوهشگونه که در بخش يافتههمچنين، همان 

گرفته در مورد سبک زندگی، توجه خاصی به سبک زندگی جوانان معطوف شده است. 

تمداران و انديشمندان در تغيير سبک بايست در نگرانی سياسشايد بنياد اين مسئله را می

رواج  شايد بتوان زندگی جوانان و پيروی از الگوهای جهانی سبک زندگی جستجو نمود.

ايرانی در ادبيات  -اخير مفاهيمی نظير سبک زندگی غربی/سبک زندگی اسالمی

های متعدد در اين ها و جشنوارهسياستمداران و روشنفکران و کثرت برگزاری همايش

ها گفته شد، همچنان که در بخش يافته تلقی نمود. نه را جلوه ديگری از اين نگرانیزمي

های مورد ترين گونههای سبک زندگی مدرن/سنتی و جهانی/محلی از برجستهدوگانه

توان گواه ديگری در تأييد ادعای داخلی است، اين مسئله را می هایاستفاده در پژوهش

 مطرح شده دانست.

قوواالت که پرکاربردترين شاخصدرنهايت اين نوودگی در م سووبک ز هوووم  سوونجش مف های 

حووات اوقات مورد مطالعه شامل نحوۀ گذران غووت، ترجي خوواب در فرا مووديريت انت شوواک،   پو

يووزان غذايی، مصرف مذهبی، ترجيحات اعمال به بدن، گرايش گووی، م بووط شووکل و فرهن  روا

گوورايش اجتماعی، ترجيحات سوويقيايی و  يوون  ورزش بووه مو نوود. ا يووادآور شوواخصبود کووه  ها 

پردازان مورد های بورديو از تبلورات سبک زندگی هستند کامالً با اولويت او در نظريهمثال

کووه گونهصووه میصورت خالاستفاده تناسب دارند. به فووت باوجوداين سووبک توووان گ سووی  شنا

لووی و زندگی در پژوهش يووا مح تووه و  سوونت و مدرني حووث  های ايرانی توجه عمده خود را به ب

نووهغالب مطالعات، بر احصای ايننی معطوف کرده است اما رويه جها يوود گو يووق تأک ها از طر

 بر سنجش مفاهيم مرتبط با مصرف و فراغت تمرکز دارد.
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