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لهمقدمه و طرح مسأ
در یابد، بدین ترتیب که برخالف جوامع سنتی،با انتخابی شدن زندگی روزمره معنا میسبک زندگی 

اهمیت یافتن خود و مسئولیت شخصی و ظهور جامعه مصرفی در زندگی، قدرت واسطهجامعه معاصر به
. ي از جستجوي هویت و انتخاب فردي استهاي زندگی بازنمودسبک. تر شده استانتخاب نیز بیش

چنین ها و هممفهوم سبک زندگی راهی براي تعریف ایستارها، ارزشبر پایه همین واقعیت است که
. نشانگر ثروت و موقعیت اجتماعی افراد است

نوع . دهدجامعه ما خبر می،هاي فراوانی از وقوع تغییرات فرهنگی در جوامع و از جملهنشانه
ها و افزایش جمعیت شهرنشین از جمله این ، نحوه پوشش، ظهور مشاغل جدید، تنوع رسانهمعماري

يهااجتماعی چهره به چهره، تنوع خاستگاهيهاکاهش نظارت،در منظري جامعه شناختی.هاستنشانه
تر گستردهيهاانتسابی فرهنگی، خانوادگی و مکانی، امکانيهایو قومیتی، کاهش وابستگيامنطقه

وها و سازو نیاز وي به نظاميشهرانسان کالنيقراریمتنوع، دلزدگی و بيهادسترسی به فرهنگ
ت از جمله عوامل گسترش تنوع فرهنگی و سبک زندگی در کالن شهر اس.... کارهاي تسلی بخش و

].6، ص 8[
شودقه متبلور میکه در مفهوم طب» موقعیت فرد در نظام تولید«عامل عالوه بر،مدرندر جامعه
مبناي اصلی هویت اجتماعی ،»موقعیت فرد در نظام مصرف«دیگري به نامکنندهتبیینعامل مهم و

ي دارد، ترفراخبسیار دامنهمصرف در مقایسه با تولید و ساختارهاي اجتماعی ناشی از تولید، . فرد است
زنان را ژهیوبهکاران، پیران و جوانان، بی، مانندشودیمافراد غیر شاغل را نیز شامل همه،زیرا مصرف

. لحاظ اقتصادي، مولد باشندکه بهرودینمانتظار هاآنکه در اقتصادهاي مدرن، به طور معمول از 
در این فرهنگ،. ز نیازهاي زیستی خود مصرف کنندکه بیش اکندیممردم را ترغیب ،فرهنگ مصرفی

نیچناز متأثر. اجتماعی باید بر آنچه شخص دارد، استوار باشداصل بر آن است که معنا و مفهوم زندگی
زدیریمفرو » سبک زندگی«منزلهنیازهاي زیستی و مصرف بهنیتأممرز میان مصرف براي ... فرهنگی

].191، ص 15[
اي که به تداوم برخی عناصر ثابت در حیات اجتماعی تنوع در سبک زندگی هرچند براي جامعه

تنها یک نوع کننده باشد، اما ناامید کننده نیست؛ چرا که تواند عاملی نگران دارد، میخود گرایش 
که نوگرایی و نوسازي در کدام زمینه شدن یعنی مدرنیته غربی وجود ندارد، بلکه بسته به اینمدرن

ها آنآید که در هاي گوناگونی پدید میها ترکیب شود، نو شدنفرهنگی قرار گیرد و با کدام سنت
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شوند حفظ و تکریم می،هایی که به نحوي بازاندیشانهسنت. ترکیبی از عناصر سنتی و مدرن وجود دارد
].151و 152، صص 5[هاي مذهبی است ها، سنتو البته بخش مهمی از این سنت

اهمیت پژوهش
اعی به هاي اجتمتوان راجع به گروهتري را میگسترش مطالعات سبک زندگی، اطالعات دقیقبا

نقش مادريویژه با توجه بهبهزنان .گردندهاي اجتماعی مهم محسوب میزنان از جمله گروه. دست آورد
فرزندان پذیريیابی و جامعهیند هویتآترین عناصر فر، یکی از اصلیهاي جنسیتیو سایر نقشدر خانواده

ضرورت رصد تحوالت در سبک .مؤثرندهاي آتی جامعه و نسل آینده جامعه هستند و بر هویت نسل
ها و ها و نگرشپذیري زنان از ارزشاثرزندگی از این منظر نیز قابل توضیح است که چه بسا به دلیل

الگوهاي رفتاري بیگانه و ناسازگار با هویت دینی و ملی جامعه ایرانی، روندي را شاهد باشیم که پیوند 
به عنوان یکی از نیز »دین«. مخدوش سازدها و انسجام هویتی جامعه را تهدید ومنطقی نسل

دینی تا يهاآموزه،طور کلیمطالعه این که به.ایرانی مطرح استجامعهمنابع شکل دهندهنیترمهم
تربیشدر کدام موارد آنریتأثکهنیبر آن دارد و ايراثچه حد با سبک زندگی در ارتباط بوده و چه 

هاي زندگی دیگر در رابطه با ابعاد مختلف سنخيهایی براي بررسفتح باب مناسبتواندیمو ،است
کند،میدینی فرد را به نوع خاصی از زندگی ترغیب يهاآموزهبا این پیش فرض که.ایرانیان باشد

باشیم تا با میهاآموزهنینوع و جهت انیازمند شناخت،نگري در جامعهریزي و آیندهالجرم براي برنامه
روشن ،بدین لحاظ.بگیردجامعه مسیري متناسب با آن را در پیش ها، و محقق ساختن آنشناسایی

.در شرایط فعلی جامعه اهمیت وافر داردهاآنافراد با سبک زندگی داريدیننمودن رابطه 
صرفاً از طریق پرداختن صوري و سطحی به ،زناناثرگذاري فرهنگی بر جامعهجا کهاز آنچنینهم

انساننیازمند شناخت محیط عملنیزریزي فرهنگی برنامه،ها در سطح نهادهاي رسمی نیستارزش
ها هاي خود، اقدام به تفسیر برنامهها و نگرشها به سبب برخورداري از توان ذهنی، ارزشانسان. است
گی،ریزي فرهنبنابراین پیش شرط هرگونه برنامه].27، ص 11[دهندکنند و واکنش نشان میمی

هايروند،از سوي دیگر.هاي احتمالی استبینی تفاسیر و واکنشجهت پیش،مورد نظرجامعهشناخت
و یا مثبت و منفی شمرده گسترده یا محدود حدتا چه این تحوالتکه جدا از آن-تحوالت فرهنگی کشور 

سبک والت فرهنگی در از اهمیت تحد ینشان از تحوالت در حوزه زنان و خانواده دارد که نبا- شودمی
هايها و اهداف و خواستهاین واقعیت را باید در نظر داشت که زن ایرانی از تجربه.غافل شدزندگی

ایرانی دار در هویت هاي ریشهطبیعی است که پایبندي به ارزش.متفاوتی با زنان دیگر برخوردار است
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زمان اي که همزندگی فراهم سازد به گونههاي براي سبکخود چهارچوبیبهمانند دین و خانواده، خود
.با تحول و تنوع و پویایی، ثبات را نیز در سبک زندگی زنان تضمین نماید

مالحظات نظري
دنیاي اجتماعی را ،براساس نظریه کنش وبر. بهره جسته است1این مطالعه از رویکرد نظري وبر

بر مبناي این ایده تأثیرات باورها . ها مشاهده نمودخصوص هنجارها و ارزشباید از زاویه افکار مردم، به
.اي از دنیاي اجتماعی، یعنی سبک زندگی، مورد بررسی قرار خواهد گرفتو عقاید دینی افراد بر حوزه

مهم و هاي افراد، ید این نظام را بر کنشها و هنجارهاي مورد تأکنقش نظام فرهنگی و ارزش،وبر
هاي آنان، متأثر از هاي افراد در جامعه و به تبع آن کنشانتخاب،دیدگاه وياز . کنداساسی ارزیابی می

.هاي خود قائلندمعناي ذهنی است که افراد تحت تأثیر فرهنگ براي کنش
آوردهاي فرد یاجمع را پدید میبر اساس مدل وبر تعاملِ تمایالت و منابع، کنش یا به تعبیري انتخاب«

تمایالت فرد یا جمع، ،تربه بیانی مشروح.گوییمسبک زندگی می،صل از آنحاکه به الگو یا مجموعه
هاي زندگی فرد یا که در پیوند با عوامل ساختاري، فرصت–جهت کنش را تعیین و منبع در دسترس 

].219، ص 13[»کنندبستر بروز کنش را فراهم می–آورند جمع را پدید می
خصوصیات رفتاري و شرایط بومی هر مردمی را با توجه به کند، وبر سعی میمبتنی بر این رویکرد

بیند که بتواند بر رفتار مردم و وبر این توانایی بالقوه را در دین می.هاي دینی ایشان تبیین نمایدزهآمو
].12، ص 17[» ثر در تاریخ هستندؤنیروهاي مایده ها،«ایشان اثرگذارد و معتقد است که شیوه تفکر 

هاير کنار دین، عاملداند؛ بلکه ددین را تنها عامل مؤثر بر شرایط اجتماعی و رفتاري نمیالبته وبر
بین عوامل ) متقابل(اي دوطرفه او به وجود رابطه،به عنوان مثال. دانددیگر اجتماعی را نیز دخیل می
و باورها بر رفتار ها رهاورد مهم رویکرد وبر، امکان درك تأثیر ارزش. اقتصادي و فرهنگی باور داشت

التزام به باورها و عقاید دینی و به موجب آن (داري نظریه کنش وبر، بررسی تأثیر دین. بشري است
توان می. سازدرا معنادار و ممکن می) هاي روزمره افراداعمال و کنش(بر سبک زندگی ) اعمال دینی

سازد و دین از جامعه خود را می،خودگونه بیان کرد که بشر بر مبناي شیوه تفکر دیدگاه وي را این
.دهنده شیوه تفکر استهاي شکلترین مؤلفهمهم

، با توجه به جامعیت و کاربردي ر تبیین مفهوم و ابعاد سبک زندگیمنظوبه،چنین در این تحقیقهم
که ذکر است البته الزم به . کنیمهاي او استفاده میاز دیدگاه،در این زمینه،2بودن مفهوم سازي بوردیو

1 .M. Weber
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بوردیو نظر آثارها و مفاهیم به سازي، انتخاب گویهلفیق نظري نبوده و تنها در مفهومما به دنبال ت
.داریم

ها و سرمایه ها و نگرششگیري ارزدر شکلمؤثرخانواده را به عنوان عامل اصلی و ،بوردیو
در ،و حتی پدربزرگ خانوادهوضعیت تحصیلی و شغل پدر. کندو فرهنگی افراد قلمداد میاقتصادي

.دارداثرسرمایه فرهنگی و اجتماعی فرزندان 
با محدود ساختن -پژوهشگران زیادي با توجه به نظریه بوردیو و تحقیق تجربی وي،در ایران

ما نیز به تبعیت از . اندبه تحقیق و پژوهش پرداخته-کانون توجه خود به بعضی از ابعاد سبک زندگی
که به حوزه کنش عینی و بیرونی افراد هایی را توجه به زمینه اجتماعی تحقیق خود، شاخصبوردیو و با 

، رفتار مدیریت بدنعد؛ ب3که شامل کنیمانتخاب میدارترند،و در ارتباط با زندگی زنان معنامرتبط
.دباشمیمصرف و روابط بین شخصی

شود و پایگاه اقتصادي زندگی افراد درونی میطور عمیقی در دوران اولیه از منظر بوردیو، فرهنگ به
پذیري و کیفیت عناصري که در جریان آن اجتماعی والدین، نقش اساسی در چگونگی فرایند جامعه–

منظور سنجش پایگاه به،در این پژوهش]. 245، ص 2[کند شود، بازي میدر شخصیت فرد درونی می
اي در کنار عنوان متغیر زمینه، به)فردادر و همسر مپدر،و تحصیالتشغل(اجتماعی فرد- اقتصادي

. گیردمورد سنجش قرار می،هلأمتغیرهاي سن و وضعیت ت
داري از مدل گالك و استارك که دین را به صورت چند بعدي جهت سنجش متغیر دین،چنینهم

،هاي ایرانیمبناي دادهتوسط سراج زاده بر این مدل، قبالً. اند بهره خواهیم بردمورد بررسی قرار داده
. استشدهیید گران، اعتبار و پایایی آن تأوهشبومی گشته و با استفاده مکرر پژ

فرضیات تحقیق
:فرضیات اصلی و فرعی این پژوهش به قرار زیر است،بر اساس مالحظات نظري تحقیق

بین مدیریت بدن، هنجارهاي مصرف، روابط (و سبک زندگی زنانداريدینبین میزان -
دارتر باشند، سبک زندگی آنان به این معنا که هر چه افراد دین. رابطه وجود دارد) شخصی

.تر خواهد بودسنتی

و ) اجتماعی- سن، وضعیت تأهل و پایگاه اقتصادي(شناختی فردهاي جمعیتمیان ویژگی-
تري خواهند سبک زندگی مدرن،تربه این معنا که افراد جوان. سبک زندگی او رابطه وجود دارد

2 . P. Bourdieu
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دارند و افراد متأهلتري نسبت به افراد افراد مجرد سبک زندگی مدرنچنین هم. داشت
.تري دارنداجتماعی باالتر، سبک زندگی مدرن–داراي پایگاه اقتصادي 

مدل علّی تحقیق): 1(نمودار 

روش تحقیق
جامعه آماري تحقیق، شامل زنان مسلمان .انجام شده است3از روش پیمایشبا استفادهتحقیق حاضر

که در این سن، بودهجهت بدینطیف سنی ، اینانتخاب.استساکن شهر تهرانترو بیشساله 20
شخصیت فرد در سطح قابل قبولی شکل گرفته است و اعمال دینی به صورت مستقل و آگاهانه انجام 

استفاده شده اي اي چند مرحلهگیري خوشهونهبا توجه به جامعه آماري تحقیق، از شیوه نم. شودمی
.است

23تعداد ،گردید که بعد از اجراي پیشگیرينفر برآورد 384حجم جامعه،براساس فرمول کوکران
پرسشنامه براي 361تعداد ،گویی افراد، حذف شدند و در نهایتها به دلیل نقص در پاسخعدد از آن

.تحلیل در نظرگرفته شد

:و عملیاتی متغیرهاتعریف نظري
که به است اي از اعتقادات و اعمال فردي و جمعیمجموعه،4داريمتغیر مستقل دین: داريدین

].136، ص 9[مرتبط است) خدا(یک حقیقت متعالی 
و آگاهی، تجربی،یمناسک،اعتقادي:داري عبارتند ازابعاد اصلی دین،گالك و استاركطبق مدل 

.پیامدي

3 .Survey
4 .Religiosity

ندگیسبک ز

مدیریت بدن
روابط بین شخصی

الگوي مصرف

دینداري

، مناسکی-2، تجربی-1
اعتقادي- 4، پیامدي-3

متغیرهاي زمینه اي

اجتماعی-پایگاه اقتصادي
سن، وضعیت تآهل
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رود پیروان که انتظار میباورهایی،منظور از این بعد، محتواي نظري دین است:عد اعتقاديب

ت و باورهاي اصلی درجه توافق فرد با اعتقادا،چنینهمدر این بعد.یک دین بدان اعتقاد داشته باشند
بعضی از اعتقاد به رعایتو معاد،اعتقاد به خدا، قرآن : مانند.دگیرمورد سنجش قرار میموجود در دین

].167، ص 7[...وجهاد روزه داري،اعمال دینی مانند نمازهاي روزانه،

در رابطه خود با ) فرد(و تأثراتی است که یک سوژه این بعد شامل احساسات:5عد تجربیب

].همان[...توبه و تقرب به خدا و ترس از خدا،؛مثلمواردي . کندخداوند تجربه می

واسطه اعتقادات و تجربیات پردازد که فرد بهاعمالی میافکار وبه بررسیاین بعد :6عد پیامديب

... وخاص ي هاپرهیز از مصرف خوراکی،حجاب؛، مانندداندها میخود را ملزم به رعایت آن،اشدینی
].همان[

2عد مناسکیب:چنین حضور فرد در انجام اعمال فردي واجب دینی و هم،عدمنظور از این ب

خواندن قرآن،،نمازهاي یومیه و روزه؛مانند،جمعی نهاد دین استهاي رسمی وها و فعالیتهبرنام
].همان... [شرکت در مراسم جشن و عزا در مسجد و شرکت در نمازهاي جماعت و جمعه،

طرزازايمجموعهزندگیسبک، بوردیودیدگاهبراساس، 7)متغیر وابسته(:سبک زندگی

].32، ص 1[است افرادهايو سلیقهرفتاريهايشیوهها،ارزشها،تلقی
تجربی بوردیو و یا پژوهشگرانی که بر اساس تئوري وي به مبتنی بر بررسی در این پژوهش، 

که به هایی را و با توجه به زمینه اجتماعی تحقیق خود، شاخصاندتجربی مبادرت ورزیدههاي برررسی
کنیم که ا دارترند، انتخاب میط و در ارتباط با زندگی زنان معنحوزه کنش عینی و بیرونی افراد مرتب

.استهنجارهاي مصرف و روابط بین شخصیمدیریت بدن،بعد؛ 3شامل 

هاي ظاهري کاري مستمر ویژگیمدیریت بدن به معناي نظارت و مراقبت و دست:مدیریت بدن

هاي ، جراحی)صورت(رایش بدن شاخص کلی آسهاز،در این پژوهش]. 88، ص 3[و مرئی بدن است 
.مدیریت بدن استفاده شده استعملیاتی کردن شاخصبراي تناسب اندام،هاي الغري و زیبایی و رویه

هم در ؛منظور از این بعد، نحوه سازمان دادن به روابط خود با دیگران:روابط بین شخصی

لفه براي سنجش روابط بین ؤاز دو مپژوهش،در این.خانواده استاز هم در اجتماع بیرون و خانواده 
لفه اول به روابط شخصی افراد در خانواده در رابطه با همکاري پدر و یا همسر ؤمه شد؛شخصی استفاد

5 .Experimental
6 .Consequential
7 .Dependent variable
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روابط فرد با محیط و اطرافیان مورد سنجش قرار ،لفه دومؤو در مشودمربوط میدر کارهاي خانه
.ه استگرفت

در ،هامصرف، معیارها و موازینی هستند که فرد بر مبناي آنهنجارهاي : هنجارهاي مصرف

هاي اگر انتخاب. زندگیري میآن، دست به انتخاب و تصمیمزمان و مکان زمینه مصرف کاالها و
توان انتظار داشت که نوعی طبعاً می،ها صورت پذیردواحدي از ارزشفرد بر اساس مجموعهمصرفی 

،کردن مفهوم هنجارهاي مصرفبراي عملیاتی. ها وجود داشته استانتخابانسجام و سازگاري بین این 
].87، ص 3[ایم سود جسته- غیراز مایحتاج- اي هاي هزینهانتخاب پوشاك و اولویتهاياز معرف

:ايمتغیرهاي زمینه
عبارتست از جایگاه سلسله مراتبی افراد با توجه به SES8:اجتماعی–پایگاه اقتصادي 

تحصیالت و منزلت شغلی سنجیده ، درآمد؛معرف3به کمک که هااقتصادي و منزلت اجتماعی آنقدرت 
االت ؤسصورتبهاین سه معرفنیز در کنار در این پژوهش، ما متغیرهاي سن و وضعیت تأهل . شودمی
.گرفته استبسته مورد سنجش قرار و باز 

هاي پژوهشیافته
:نتایج توصیفی

:شناختیهاي جمعیت ویژگی
جوانی یعنی درصد در دوره71، حدود تحقیقسال نمونه20نفر زنان باالي 369از مجموع -

.سال سن داشتند50درصد تا 25سال و بیش از 29تا 20سنین بین 

.اندمجرد بوده،درصد52.63متأهل و ،درصد افراد47.37-

13.3درصد در سطح دیپلم22.8سیکل، درصد در سطح 3.8درصد افراد در سطح ابتدایی، 0.27-
در سطح فوق 10.8درصد در سطح لیسانس و 44درصد از پاسخگویان داراي مدرك فوق دیپلم و

درصد آنان دیپلم و باالتر 93در واقع . انددرصد افراد نیز داراي مدرك دکتري بوده2.17لیسانس و 
درصد از همسران 42و صد از مادراندر54رصد از پدران، د62سطح سواد،چنینهم. اندبوده

.پاسخگویان، دیپلم و باالتر بوده است

8 .Socio-Economic Status
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6و5، 4هاي شغلیدرصد افراد در رتبه25.6، )باال(3و 2، 1هاي شغلی درصد افراد در رتبه14.8-
9و 8هاي در رتبه،کدام از افرادشغلی هیچرتبه. قرار دارند) پایین(7درصد نیز در رتبه0.5و ،)متوسط(

36(و اکثریت همسران پاسخگویان ) درصد91(چنین اکثریت پدران پاسخگویان هم. گرفتقرار نمی
هاي شغلی پایین در رتبه) درصد37(هاي شغلی متوسط و اکثریت مادران پاسخگویان در رتبه) درصد

.قرار داشتند
14.9ن در سطح متوسط و درصد آنا35.4اجتماعی پایین، -درصد افراد از پایگاه اقتصادي9.2-

اجتماعی متوسطی - تر افراد در پایگاه اقتصاديبیش،بنابراین. درصد آنان از پایگاه باالیی برخوردارند
.قرار داشتند

:نتایج حاصل از آن به شرح زیراست:سبک زندگی

درصد داراي سطح پایینی از هنجارهاي مصرف 18.6از کل پاسخگویان، : روابط بین شخصی

درصد نیز در سطح باالیی از روابط 8.9درصد در سطح متوسط و 72.4هستند، -غیراز مایحتاج-ه هزین
.بین شخصی می باشند

درصد داراي مدیریت بدن پایینی هستند، مدیریت بدن 2.7از کل پاسخگویان، :مدیریت بدن

.باشندبدن میدرصد نیز داراي سطح باالیی از مدیریت 42.4درصد از ایشان متوسط است و54.9

60.3درصد در سطح پایینی از هنجارهاي مصرف،9.9از کل پاسخگویان، :هنجارهاي مصرف

.باشنددرصد نیز داراي سطح باالیی ازهنجارهاي مصرف می29.9درصد از ایشان در سطح متوسط و 
عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شدند تا عوامل مستقیم هاي فرهنگی و اقتصادي بهسرمایه

. اثرگذار بر سبک زندگی زنان از سایر عوامل تفکیک و مشخص شود

:هاي تحقیق به شرح زیر استنتایج حاصل از پاسخگویی به گویه:داريدین

و زیاد بوده) 50(است که باالتر از نقطه وسط3.54داري پاسخگویان طور کلی، میانگین دینبه
درصد 43داريدین.ندپایینی هستداريدیندرصد داراي 5.9شود و از میان پاسخگویان،محسوب می

.باشندباالیی میداريدیندرصد نیز داراي سطح 50.3از ایشان متوسط است و 
درصد 4.27عد اعتقادي با میانگین داري حاکی از آن است که بنتیجه بررسی ابعاد مختلف دین

عد مناسکی با مورد مطالعه داشته است و بداري جوانانِترین میانگین را در میان ابعاد مختلف دینباال
ید نتایج تحقیقات قبلیؤاین نتیجه، م. ترین میانگین این ابعاد را از آن خود کرده استکم2.8میانگین 

داري در نماید که دینرا اثبات میدر این خصوص است و بار دیگر این نتیجه]105- 118، صص 6[ 
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تر از بعد مناسکی است و به بیان دیگر، بسیار فربه) 16/79(جامعه ما در ابعاد اعتقادي و تجربی 
تري داشته نمود بیش،چنین تجربه احساسات دینیداري پاسخگویان در اعتقاد به اصول دین و همدین

نجام واجبات و مناسک فردي یا جمعی دینی تعداد کمی از ایشان را وادار به ا،و البته این اعتقادات
.نمایدمی

:تحلیل روابط میان متغیرها
)r=/187(.آنان رابطه وجود داردداريدینبین مدیریت بدن زنان و ،1جدول شماره مطابق

گویانداري در میان پاسختوزیع فراوانی مدیریت بدن بر حسب دین): 1(جدول شماره 
مدیریت بدن

داريدین
جمع کلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

%07.178.6014.3100خیلی زیاد
%3.427.648.3020.7100زیاد

%330.3503.812.9100متوسط
%8.43738.31.914.3100کم

%15.453.820.52.67.7100خیلی کم
D=-/ 187 sig= /000179 /R=

دهد که رابطه ضعیف و منفی بین این دو متغیر نشان می،)r=/187(سامرز dشدت همبستگی 
.وجود دارد

سنتی و مدرن، کسانی را که دست به انتخاب ي سبک زندگی به دو گرایش و شیوهدر تقسیم بند
جزو گرایش مدرن و شیوه سنتی را ،اندزده-که ناشی از زندگی مدرن است- عناصر مختلف سبک زندگی 

.اندردهتري کسب کپایین، نمرهدلیل عدم گزینش عناصر مدرن سبک زندگیهدانیم که بافرادي میشامل 
تر داري، کنترل و مدیریت بدن افراد به سمت مدل سنتی رفته وکمبا افزایش دین،هادادهمطابق

و در 0خیلی زیاد هاي داري خیلی زیاد و زیاد، میزان کنترل بر بدن در ردهدر دین،براي مثال. شودمی
درصد 15و 9هاي کم و خیلی کم، این میزان به حدود دارياست، در حالی که در دین3.45زیاد تنها 

. داري نیز صادق استاین میزان در سایر مقادیر دین. یابدافزایش می
ه به با توج.ها قرار داشتبرمبناي نتایج در زمینه مدیریت بدن، آرایش صورت جزو اولین اولویت

گونه توضیح توان اینمی،مدیریت بدن استهایی ازنمونههاي دینی در مواردي مخالفکه آموزهاین
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یعنی بعد ایدئولوژیک و عاطفی - افراد در ابعاد اعتقادي و تجربی داريدینداد که بر مبناي نتایج، 
. دین است- یعنی بعد عملی و اجتهادي-تر از ابعاد مناسکی و پیامدي فربه-داريدین

. در حال گذار ما استشدن، ویژگی نوظهور سبک زندگی در جامعهدیگر این است که فردينکته
هاي هویتی که پیش روي آنان قرار هم اکنون افراد در مواجهه با بحران،برخی معتقدند،در این زمینه

. دندهها میشرایط و موقعیتیبه- هاي جمعیها و هنجاراز ارزشمتأثرهرچند- هاي فردي دارد، پاسخ
هویت ،آنوسیلهشد که افراد بههایی تأکید میتر بر خرده فرهنگاین در حالی است که در گذشته بیش
کنندهاین مطلب منعکس). اي دینیهفرهنگاز جمله خرده(کردنداجتماعی خود را تقویت و اثبات می

ماقبل جدید، ،هاي فرهنگیدر بسیاري از عرصه]. 4[است تغییر در رابطه فرد و اجتماع پیرامون خود
هویت شخصی او باشد، بیانگر هویت اجتماعی او بود دهندهکه نشاننماي ظاهري فرد، بیش از آن

]12.[
هاي مدرن و متناسب با ارزشصورت دلخواه فرددادن بدن بهمیل به شکل،با رشد هویت فردي

دست هدر نتایج ب.هاي مهم رشد مدرنیته استردگرایی نیز یکی از شاخصف. گرایی رشد خواهد کردفرد
تر بهره ساز و هنجارین دینی کمتري داشتند و در واقع از منبع فرهنگپایینداريدینآمده نیز زنانی که 

ان سنتی ما، زنرسد در جامعهنظر میبه. تر به سبک زندگی مدرن پایبندي نشان دادندبرده بودند، بیش
یافتن اهمیت،الزم به ذکر است که مراد از فردگرایی. مدرنیته باشندباگام شدن نیز در حال هم

.هاي کلی جمعی تاریخی استها و ساختارهاي فردي در برابر ارزشخواسته
.آنان رابطه منفی وجود داردداريدینبین هنجارهاي مصرف زنان و : 2بق جدول شماره اطم

داري در میان پاسخگویانتوزیع فراوانی مصرف زنان بر حسب دین): 2(جدول شماره 

مصرف زنان
داريدین

جمع کلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

%7.17.171.414.30100خیلی زیاد
%6.910.355.213.813.8100زیاد

%312.160.618.95.3100متوسط
%5.831.844.8134.5100کم

%10.351.335.92.60100خیلی کم

D= /247 sig= /000235 /R=



1392بهار، 1ة، شمار5ةدور، فرهنگ و هنرزن در96

دهد که رابطه ضعیف و منفی بین این دو متغیر نشان می) r=/247(سامرز dشدت همبستگی 
تحت % 23.5، تنها سبک زندگی افراداین شاخص دهد که میزان این رگرسیون نشان می.وجود دارد
. قرار داردشانداريتأثیر دین

تر زاهدانه(ترشکلی سنتیداري افراد، رفتار مصرف آنان کاهش یافته ودر این معنا، با افزایش دین
هاي زنان مطابق با کنشوها، شاهد آن هستیم که گرایشدر این زمینه. کندپیدا می) جویانهو قناعت

.کندجویی و مصرف صحیح ترغیب میکه افراد را به قناعت و صرفه.هاي دینی استها و آموزهگزاره
.آنان رابطه وجود داردداريبین روابط بین شخصی زنان و دین: 3طبق جدول شماره 

داري در میان پاسخگویانتوزیع فراوانی روابط بین شخصی بر حسب دین): 3(جدول شماره 
روابط بین شخصی

داريدین
لجمع کخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

%7.128.657.17.10100خیلی زیاد
%3.424.148.313.810.3100زیاد

%328539.86.1100متوسط
%6.531.841.6119.1100کم

%10.330.843.65.110.3100خیلی کم
D= /048 sig= /285

داري و روابط دیناي بینگونه رابطهدهد که هیچنشان میsig= /285سامرز dسطح معناداري 
.بین شخصی زنان وجود ندارد

رسد، نظر میداراي دستورالعمل است، بههاي زندگی زمینه، در همهکه نظام جامع دینیبا توجه به این
هاي دینی این باشد که هنجارها و ارزشو روابط شخصی در این زمینه،داريدینعدم رابطهدلیل مشاهده

فرد را به سمت گرایش یا عدم گرایش به نوع ،شودرف نهاد دین تبلیغ و ترویج میکه به صورت عمومی از ط
در این راستا . استفعلی در این خصوص اتخاذ نمودهد و موضع منکنخاصی از روابط با دیگران هدایت نمی

این 9.ه نمودداري و رابطه آن با اخالق نوین پروتستانی اشارتوان به رویکرد وبر در خصوص روحیه سرمایهمی
کردند و از زمانی نهادهاي دینی این نوع نگرش به کار را تشویق و تبلیغ نمی،نکته که تا پیش از دوران جدید

داري، ترجمه اختالف پروتستانی و روح سرمایه). 1385(وبر، مارکس :به. ك.تر در این زمینه، ربیشهبراي مطالع. ٩
.انتشارات علمی و فرهنگی: عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهري، تهران
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آن را براي مردم ،کید بر یک رفتار یا گرایش فکريدهنده این است که نهاد دین با تأبه بعد تبلیغ کردند نشان
امعه هنري، ورزشی ایران نهادهاي دیگري مانند صدا و سیما، جرسد در به نظر می. کندمند میمهم و ارزش

.تري نسبت به این حوزه داشته باشندپنهان اما بیشتأثیر... و
.داري افراد تائید گردیدوجود رابطه بین سبک زندگی و میزان دین:4مبناي جدول شماره بر

در میان پاسخگویانداريتوزیع فراوانی سبک زندگی بر حسب دین): 4(جدول شماره 

سبک زندگی
داريدین

جمع کلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

%7.114.364.37.17.1100خیلی زیاد
%3.410.337.927.620.7100زیاد

%2.315.939.417.425100متوسط
%5.824.733.814.321.4100کم

%17.933.335.9012.8100خیلی کم
D=- /162 sig= /00014.7 /R=

دهد که رابطه ضعیف و منفی بین این دو متغیر نشان می) r=/162(سامرز dشدت همبستگی 
شانداريثیر دینتحت تأ% 14.7بک زندگی افراد تنها دهد که سمیزان رگرسیون نشان می. وجود دارد

.شودافراد قرار دارد و بقیه به عوامل دیگر مربوط می
شود، داري افراد افزوده میدهد، هر چه بر میزان دینهاي جدول نشان میطور که دادههمان

تر حرکت هاي زندگی سنتیزندگی افراد به سمت سبکتر شده و شیوههاي زندگی مدرن کمسبک
است در حالی که % 7داري خیلی زیاد، سبک زندگی مدرن، در همین راستا، در میزان دین. کندمی

.رسدمی% 17دار به بیش از تر دینمیزان آن در افراد کم
شود و تر متمایل میسنتیان، سبک زندگی آنان به سمت شیوهداري زنشاهدیم که با افزایش دین

- قوي،داريدین،در این میان. تر استشان مدرنتري دارند، سبک زندگیداري پایینکسانی که دین

.ه استهنجارهاي مصرف داشتمنفی را با بعدترین رابطه
گذار، الگوهاي فرهنگی جامعه را تعیین و چه دین به عنوان نهاد فرهنگی اثربه عبارت دیگر، گر

یعنی انتخابگري ایشان را به سمت (دهندساخت می،هاي افراددهی نموده و این الگوها به کنشجهت
یک انتخاب و یک مستلزم،واقع هر کنشدر،اما)دارندیک حوزه سوق داده و از حوزه دیگر باز می

اي و در فرد را به انتخاب چه حوزه،جاست که این الگوهاي فرهنگینکته مهم اینامتناع است و
-آن است که افرادي که در کنشدهندهنشان،معکوسجا رابطهدر این. نمایندکدامین حوزه ترغیب می
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بسا در ابعاد مختلف، هاي دینی هستند، چهو دستورالعملها، معانی ثیر گزارهتر تحت تأهاي خود بیش
.داشته باشند)هاي دینیگاهی مغایر با ارزش(اي مدرن سبک زندگی

.هل و سبک زندگی زنان رابطه وجود نداردبین وضعیت تأ
گونه رابطهنشان داد که هیچ/ =401sigسامرز dسطح معناداري ،دست آمدههبق نتایج باطم

رابطه معناداري بین سن و سبک اما هل افراد وجود نداردبین سبک زندگی و وضعیت تأعناداري م
.زندگی وجود دارد

نشان داد که رابطه ضعیف و مثبتی بین این دو متغیر وجود ) r=/139(سامرز dشدت همبستگی 
.قرار داردسن آنانتحت تاثیر % 18.7میزان رگرسیون نیز نشان داد که سبک زندگی افراد تنها . دارد

. رودتر پیش میهاي سنتیهاي زندگی آنان به سمت سبکیابد سبکهر چه سن افراد افزایش می
در حالی که این ،گیرداز افراد را در بر می% 3تنها ،هاي زندگی سنتیبراي مثال در سنین جوانی، سبک

.است% 40میزان براي افراد مسن بیش از 

سطح معناداري (.و سبک زندگی رابطه وجود ندارد) اجتماعی-ديپایگاه اقتصا(بین طبقه اقتصادي

d 907سامرزsig= /(
-جتماعی آنان است، اما بها- ترین شاخص پایگاه اقتصاديگرچه درآمد افراد مهم،الزم به ذکر است

اند، به ناچارکه تقریبا اکثر افراد به گزینه مربوط به سنجش درآمد در پرسشنامه پاسخ ندادهدلیل آن
.یماهاجتماعی افراد را بدون در نظر گرفتن درآمد آنان سنجید-پایگاه اقتصادي

:رگرسیون چند متغیره
بینی وضعیت سبک زندگی ثیر هر یک از متغیرها براي پیشبراي بررسی میزان و سهم تأ

سیونی، هاي رگرجا که در تحلیلاز آن. پاسخگویان در اینجا از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است
ید شده باشد، لذا در این باره دو گیرند که رابطه همبستگی آنان تأییتنها متغیرهایی مورد محاسبه قرار م

بینی وضعیت سبک زندگی ثیر آنان براي پیشانتخاب شدند تا میزان تأ،سن افرادداري و متغیر دین
.مورد محاسبه قرار گیرد،افراد

رهرگرسیون چند متغی): 5(جدول شماره 
Sigمیزان تیضریب بتاالگو

/9.93000دائمی
/004- 148/9/2داريدین
/001-18/46/3سن



99داري و سبک زندگیسنجش بررسی رابطه دین

ها نیز ارائه شده داري آنمحاسبه و سطح معنی،همه ضرایب رگرسیونtمقدار ،در این جدول
دار شده معنی،اريددهد، اثرات دو متغیر سن و دینکه مقدار سطح معناداري نشان میطورهمان. است

در مورد اهمیت و نقش ،اما. ثیر بسیار ضعیفی در پیشگویی متغیر وابسته دارنداست که البته تأ
جا که مقادیر بتا نآاز . از مقادیر بتا استفاده شده است،متغیرهاي مستقل در پیشگویی معادله رگرسیون

میزان بتا . نسبی متغیرها قضاوت کردتوان در مورد اهمیتاستاندارد شده است، بنابراین از طریق آن می
. است/ 18است و براي سن نیز / 15داري حدود براي دین

بنديجمع
بر مبناي تحقیقات . و سبک زندگی رابطه بسیار ضعیف و معکوس دیده شدداريدیندر نهایت میان 

هاي دینی و رزشدر جامعه ایران، با در هم آمیختگی شدید اداريدینپیشین صورت گرفته در حوزه 
دن رنگ شبا کمهاي خاص و فردي محدود شده و مخصوصاًنهاد دین به حوزهمدرن، قدرت تأثیر

اصول فکري و رواج انتخابگري فردي در حوزه دین و ترکیبی شدن،]18[اقتدار نهادهاي سنتی دینی 
،ل مختلف اجتماعیدیگر تنها عامل اثرگذار بر واکنش افراد نسبت به مسائ،]14[عقیدتی جوانان 

هاي انتخابگرایانه افراد در حوزه کنش،بر این مبنا. ها و نظرات سخنگویان نهاد دین نیستگیريتصمیم
چنینهم. پذیردگوهاي فرهنگی دیگري نیز اثر میاز ال،دارانهعالوه بر الگوهاي فرهنگی دین،سبک زندگی

دارتر باشند، ست، بدین معنا که هرچه افراد دینصورت منفی او سبک زندگی بهداريدینضعیف رابطه
دار تر دینتراست و افرادي که کمشان سنتیو سبک زندگیهاي روزمره آنان و نهایتاً شیوهکنش

.اندتري را اتخاذ کردهباشند، سبک زندگی مدرنمی
هايدانسته و کنشر اصلی نظام فرهنگی به بیان دیگر، بر خالف رویکرد وبر که دین را نهاد اثر گذا

دانست، در این تحقیق کید نهاد دین میها و هنجارهاي مورد تأمتأثر از ارزشناشی از ذهنیت ،افراد را
هاي سبک زندگی را گیريافراد، بسیار کم، کیفیت مواجهۀ ایشان با جهتداريدینمشاهده شد که 

]. 10[» ورزيشکلی دینبی«ر پدیده طور مشترك ظهوتحقیقات پیشین در این حوزه به. دکنتبیین می
در دین و رشد هاي مدرنارزشاز بروز و رسوخ باورها و،شکلیاین بی. اندکید قرار دادهرا مورد تأ

که مانع ترسیم هنجارهاي کندمیحکایت نهادها و کارگزاران جدید دینی در کنار نهادهاي سنتی دین
کنندگی دین در حوزه هنجارهاي ترین تبیینیج، بیشبر مبناي نتا. گردیده است،شده عمومینهادي

= r(مصرف  درکنار اقتدار الگوي ،اینه خود رقم قابل توجهی نیست بنابرکه به نوبباشد می) 247
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»؟امروزه الگو یا الگوهاي فرهنگی دیگر در جامعه ایران کدامند«فرهنگی دینی، بررسی این مطلب که 
.آینده مورد بررسی و سنجش قرار گیردله مهمی است که الزم است در مسأ

،تبیین نمود، از نظر زیملداريدینتوان این نتیجه را بر مبناي ظهور انواع از منظري دیگر می
شکلی دوران مدرن را بازتاب هایی است که بیاز عرصه،داريدینشکال بسیار متنوع و فردي پیدایش اّ

بیش از هر چیز دیگر رهایی از ،وردن به طرف عرفانآکننده در چرخش و رويعامل تعیین. دهدمی
ها و ین مناسبی از پویاییتواند تبیتحلیل زیمل می].؛ 241، ص 13[هاي روشن اشکال دینی است محدوده
را داريدینتنوع تواند میاین تحلیل ،چنینهم. سبک زندگی در دوره مدرن باشديهاپذیريدگرگون

مورد داريدینهاي متفاوت و شایسته است که در مطالعات بعدي انواع و سبکاز این ر. تبیین کندنیز
. مطالعه قرار گیرد
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